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 صفحة حقائق 

 بشكاوى بموج

 يقانون التمييز العنصر

 ؟ ما هو قانون التمييز العنصري

النسب أو األصل  عادل بسبب العرق أو اللون أو ك بشكل غيرت عاملم (RDA(   (Cth)7519العنصري لعام  قانون التمييز يعتبر

 .لقانونا أمراً ضد مهاجرك  كوضعبسبب  قي أو ومي أو العرالق

 .ضد القانونأمراً كما أنه يجعل الكراهية العنصرية 

 ؟ متى يمكن استخدام هذا القانون

 :على معاملة عادلة في العديد من مجاالت الحياة العامة للحصول ((RDA يمكنك استخدام قانون التمييز العنصري

 .الحصول على وظيفة ، وشروط العمل ، والتدريب ، والترقية ، والفصل - العمل •

 .االلتحاق أو الدراسة في مدرسة أو كلية أو جامعة خاصة أو عامة - التعليم •

 .شقةتأجير أو شراء منزل أو  - السكن •

اإلدارات  مثل الخدمات المصرفية أو التأمين ، أو الخدمات التي تقدمها  - خدام الخدماتالحصول على أو است •

أو األطباء أو ، مات المهنية مثل تلك التي يقدمها المحامونلخدو ا، أ، أو خدمات النقل أو االتصاالتالحكومية

 .، أو الخدمات التي تقدمها المطاعم أو المتاجر أو أماكن الترفيهالتجار

 .والمطاعم والفنادق ومراكز التسوق الحكوميةمثل الحدائق والمكاتب  - العامة نكاألماإلى  الدخول •

 ؟ ما هو التمييز العنصري

أو أصله   نسبهأقل تفضيالً من شخص آخر في وضع مماثل بسبب عرقه أو لونه أو  شخص عاملةتتم مري عندما لعنصييز االتم دثيح

  همنزل لشخص ما ألن  تأجيرعقاري وكيل "تمييًزا مباشًرا" إذا رفض  سيكون على سبيل المثال  .القومي أو العرقي أو وضعه كمهاجر

 .لفة مخت شرن ب خلفية عرقية معينة أو لومن 

أشخاص من عرق  عادل على غيرلكل شخص ولكن لها تأثير سياسة الو قاعدة أنفس الهناك  دما تكونيحدث التمييز العنصري أيًضا عن 

، قد يكون  على سبيل المثال شر". "التمييز غير المبا ب يسمى  هذا. مهاجرالأو أصل قومي أو عرقي معين أو وضع  ساللةأو لون أو  

، حيث من المحتمل  الرأس األخرى في العملالقبعات أو أغطية  اءتدجب على الموظفين عدم ارركة أنه ي قالت الش  تمييًزا غير مباشر إذا

 .االثنيةعادل على األشخاص من بعض الخلفيات العرقية / أن يكون لهذا تأثير غير

 ؟ ة ما هي الكراهية العنصري
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مجموعة   و شخص أ ضدالعرقي األصل القومي أواللون أوس العرق أوعلى أساقائم في األماكن العامة  عمالً  تكبترإنه ضد القانون أن 

 . فهمتخيأو   همينتهأو  تحقرهمأو  لهم تسيءمل أن  محت من األشخاص التي من ال

 :اً صرية عنصري قد تشمل أمثلة الكراهية العن  •

  تبادلومواقع  ومواقع الشبكات االجتماعية  blogs، بما في ذلك المنتديات اإللكترونية والمدونات ئة على اإلنترنتمسي  ادمو •

 .والفيدي 

 ت مسيئة في المنشورات مثل الصحف والمجالت والنشرا صور ت أو يقاتعل •

 ممسيئة في تجمع عاخطب 

 ة المدرس في وسائل النقل العام أو في   أو حديقة   أومكان عمل  أوتعليقات مسيئة في مكان عام ، مثل متجر  •

 .ل الالعبين أو المتفرجين أو المدربين أو المسؤولينب  الرياضية من ق   المناسباتمسيئة في تعليقات  •

 ؟على أساس العرق ليس ضد القانونالقائم  السلوك المسيء  عتبري  متى 

"( والحق في العيش متحرراً من  لمة)"حرية الك  يهدف قانون التمييز العنصري إلى تحقيق التوازن بين الحق في التواصل بحرية

كل معقول وبحسن  القيام بها بش"  إذا تممع القانون األشياء التالية ال تتعارض  بأن رية ة العنص يفيد قانون التفرق . الكراهية العنصرية

 :فينية" 

 .ة، مسرحية يتم فيها التعبير عن المواقف العدائية عنصريًا بواسطة شخصي على سبيل المثال - عمل أو أداء فني •

مجادلة  مناقشة وعلى سبيل المثال  - ة حقيقيةأو علميألغراض أكاديمية  اتم إجراؤه ي ظرةمناة أوو مناقشمنشور أ أو بيان •

 .الخاصة لمجموعات معينةالسياسة العامة مثل الهجرة أو التعددية الثقافية أو التدابير

لصحف حول  إحدى اعلى سبيل المثال ، تقرير عادل في  - إعداد تقرير عادل ودقيق بشأن مسألة تتعلق بالمصلحة العامة •

 السلوك العدواني العنصري 

 .الشخص الحقيقي اعتقادإذا كان التعليق تعبيًرا عن  ،إبداء تعليق عادل •

 ؟ لعنصريةالكراهية ا ذا تعرضت للتمييز أوماذا أفعل إ

 .مباشرة مع الشخص أو األشخاص المعنيين الموضوع ةارإث  قد ترغب في 

ن.  ، فيمكنك تقديم شكوى إلى اللجنة األسترالية لحقوق اإلنساذلكبعمل  باالرتياح، أو إذا كنت ال تشعر ؤد ذلك إلى حل المشكلةإذا لم ي 

 .نيابة عنكبال عمالية أو نقابة  دافعم  محاٍم أو شخص مثل  ة منتلقي المساعديمكنك أيًضا و

    شكوى الى اللجنة أي شيء. لتقديم ا ال يكلف

وإرساله إلينا أو إرساله بالفاكس أو يمكنك تقديم شكوى تعبئته نموذج شكوى يمكنك  يتوفر لدى اللجنةة. طي يجب أن تكون شكواك خ 

 .، فيمكننا مساعدتك م شكواك كتابةً لم تتمكن من تقدي  ذاإ ا. ن عبر اإلنترنت على موقع

غير قانوني ا هي تمييزنهاألحداث التي تريد تقديم شكوى بشأو، يجب أن تكون قابلة للنقاش بشكل معقول  لكي تكون شكواك صالحة

 ذلك. في  ما حدث ومتى وأين حدث ومن شارك وتشمل يجب عليك تقديم تفاصيل كافية حول ادعاءاتك و

 .، يمكننا ترتيب ذلكشفهي رجمأو مت  خطي   إذا كنت بحاجة إلى مترجم .شكوى بأي لغة اليمكن تقديم 

 ؟ أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات 
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 :كما يليتفاصيل االتصال باللجنة األسترالية لحقوق اإلنسان 

 

ف هاتال  

(02)  9284 9888 و أ  1300 656 419 : القومية ات خدمة المعلوم   

TTY: 1800 620 241 (رقم مجاني) 

   (02) 9284 9611 فاكس :     

 البريد 

GPO Box 5218 
Sydney NSW 2001 

 ت عبر االنترن 

    uinfoservice@humanrights.gov.a   : يالبريد اإللكترون 

    uwww.humanrights.gov.a :  يالموقع اإللكترون 

 

 تيمكنك تقديم شكوى عبر اإلنترن 

l.htmwww.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index 

ً أصم تكن  إذا . إذا كنت بحاجة إلى  1800 620 241على  TTY ل بنا عن طريقك االتصا، يمكن السمع في  ضعف من تعاني أو ا

 .كل ذلك ترتيب مكنناي    Auslanشارة االمترجم 

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

 ةنقاط اتصال أخرى لشكاوى الكراهية العنصري

االت واإلعالم  لى هيئة االتصيمكنك تقديم شكوى إ، اإلنترنتمحتوى  أو برامجال بث المسيئة أوعالم قصص اإل قاً منقلإذا كنت 

يمكنك أيًضا تقديم  أو مجلس الصحافة األسترالي للقصص الصحفية ؛المعايير اإلعالنية لإلعالنات لجنة ؛(ACMA)  ةاألسترالي 

 .شكوى إلى محرر أو مدير المؤسسة اإلعالمية

ً إذا كنت  ، أو وزارة  مشكلةفي حل اللة المجتمعية للمساعدة  العدا يمكنك االتصال بمركز ، عدواني من قبل الجيرانسلوك بشأن  قلقا

 .العامةن  اكالمساإلسكان إذا كنت تعيش في 

 .إلى الشرطة تصلإذا تعرضت للتهديد بالعنف أو تعرضت لهجوم بعنف ، فا

ةنصائح قانونية عام  

يمكن للخدمات  العمال الخاصة بك.  ة، فقد ترغب في الحصول على مشورة قانونية أو االتصال بنقاب إذا كنت تفكر في تقديم شكوى

يمكن العثور على تفاصيل االتصال بأقرب مركز قانوني مجتمعي . اإلزعاجز ول التميي قانونية المجتمعية تقديم نصائح مجانية حوال

    www.naclc.org.au/directoryى عل

 .القانونية المشورة وهي ليست بديال عن.  فقط كدليل هيإخالء المسؤولية: المعلومات الواردة في صحيفة الحقائق هذه 
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