
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

       

القضائية  الشؤون

فعله؟ يمكنك الذي  ما

المحكمة قاعة في ودعمھم بالضحايا االعتراف



     
  

       
  
  

        
                     

                      
                       

                
          

  
  

              
   

                      
                   

                      
                      

          
  
  

    
                       

                         
      

  
  

            
           
            
                 
          
                  
                   
          
              

  
  
  

    
                 

         
        

  
  

         
  

         
        

  
          
           
          

  
                    

                  
  

  
          

  

           
  

           
  

               
  
  

                   
            

           
                 

        
  
  

                     
               

                 
       

             
  
  

                 
        

     
  

 فعله يمكنك الذيما
 Blue لحملة اإللكتروني الموقع يتيحه الذي اإلنترنت عبر التوعوي التدريب تلقى .الرسالة وانشر نفسك ثقف 	1.

Campaign:www.dhs.gov/bluecampaign .اًوخصوص القضائي، النظام أعضاء جميع تثقيف في ساعد
 .بالبشر االتجار أوجه بجميع وتعريفھم والدفاع، اإلدعاء

 .بالبشر االتجار عن اإلبالغ إرشادات 	2.

 اتصل بالبشر االتجار التبحا القانون تطبيق سلطات إلبالغ
 :الداخلي األمن تحقيقات لمكتب التابع اإلبالغ بخط

 ؟فعله يمكنك الذي ما

 كمةحالم قاعة في مھمعدو الضحايا معرفة

 الجميع من مرأى على الضحايا يكون قد
إن .البشرب تجاراال لىع الدالة اترشلمؤاكممحالاوموظفو ون،ماحالمو ة،قضالا يعرف أن الضروري منو .البشرب تجاراال ضحايا ئي،اقضال نظامال في ضوعك ه،واجت قد
قام الذي خصشلا ــ قيالحقي انيجال يكونوقد .بالبشر اراالتج يااحض عقواال في واونيك أن نيمك ،"اءاالعتد ضحايا" أو "راتھعا" عتبارھمبا المحكمة أمام يمثلون الذين األفراد
غرفة في ضيلقاا يكون مادنع اصةخو ون،رخآلايلحظھا ال تيال تفاعالتلامحكمةلاسلواومر محضرونال حظيال قد ك،ذللونتيجة .المحكمة قاعة فياًضرحا ــ استغاللھمب

صة،تخملااتالسلط اكإشرو بھات،شال عن اإلبالغو شر،بلاب اراالتج يااحض حديدلت ريدف وضع في تكون قد .المداولة
 .الھامة الدعم خدمات تقديم وجھات الضحايا بين اتصال قامةوإ

•

•

•
 

نيمواط لكذ في بما ية،سجن أو جنس، أو عمر، أي من ياضحالا يكون وقد )وكندا المتحدة الواليات من نيمجا رقم(347-2423 (866)
تحدةالم اتاليالو )بالعالم انمك أي من مجاني غير رقم(872-6199 (802) www.ice.gov/tips)اإلنترنت شبكة برع مكان أي من( 

 دمع األفضل منف لذلك بحرية، التحدث على لقدرةا وعدم الخوف حاياالض يعتري قد .قانونية غير أو قانونية ھجرة ضاعوأ لھم تكون وقد
 فراداأل جميع أن تفترض ال .ھاتفي التصال تلقيه بسبب "ادرةالمغ بحرية" يتمتع الشخص أن تفترض ال المثال، سبيل على .تراه لما افتراضات وضع لتلقي األسبوع، في أيام وسبعة اليوم، في اعةس 24مدار على التدريب، من درجة أعلى لىع متخصصون اًدائم يتوفر حيث
 عند بالبشر، لالتجارًضحية يكون قد عليه المدعى أن االعتبار في ضع ذلك، من بدال .ًطواعية الجنس تجارة في يشاركون الدعارة بممارسة المتھمين .العالم وحول البالد أنحاء جميع في بالبشر االتجار لمحققي العمل أثناء الخيوط ولتحديد بالبشر االتجار جرائم بالغات

ً بالبشر، لالتجار ضحية الجنس تجارة في االنخراط على حثه يتم 18 سن دون شخص أي يعتبر االتحادي، القانون بموجب .لقضاياا ھذه مع التعامل
 .اإلكراه أو االحتيال، أو ة،القو ممارسة عن النظر بغض:7888-373-888-1 رقم على )NHTRC( بالبشر االتجار لمكافحة الوطني الموارد بمركز اتصل

•
 

•
 

•
 

 ؛منطقتك في لخدمةا دمقم مع واصلالتو دةاعسمال لتلقي

 بالبشر االتجار عالمات 	أو ل؛محتم بالبشر ارتجا اطنش عن اتلومعملا تقديم
ونيك قدف ت،ؤشرالماھذه من أي الحظت إذاف .اياحالض على رفتعلا نحو الخطوات أولى ھذا عدوي .خاصشاأل ةياح قذين أن نيمك المؤشرات على رفتعلا إن 	.اردوالم أو ة،التقني دةمساعال أو لتدريب،ا تلقي لبط يقرط عن المزيد فةمعر

 ليس عدمه من ؤشراتمال ھذه من أي ودوج أن كما .بالبشر جارتا حالة كل في اهأدن المدرجة ؤشراتمال كل تجد أن رةبالضرو ليس .بالبشر اتجار حالة اكھن
 العبادة، ودور ية،األھل والمنظمات الربحية، غير المنظمات من العديد .منطقتك في اتالخدم لمقدمي الضحايا بتوجيه قم 3. .بالبشر جارتالالىعًليالد ةبالضرور

والمأوى، المشورة تقديم من اًبدء .بالبشر االتجار لضحايا خدمات توفر الدينية، والمجموعات
 الخدمات ومقدمي بالبرامج اياحالض تعريف كيفية ومعرفة نوني،االق التمثيل وحتى
 مقدمي خالل من للضحايا المباشرة الخدمات البشرية والخدمات الصحة ووزارة العدل وزارة من كل تدعم .يحتاجونھا التي

 .يدالمز لمعرفة www.hhs.gov و www.usdoj.gov بزيارة قم .المحليين الخدمات

 فرقة تولي على ريندقا والمحضرين، المراقبة ضباط مثل المحاكم، ظفووم يكون قد .تكطقنم في العمل فرقة على تعرف 	4.
 ذهھ العمل فرق تتألف .البالد اءحنأ جميع في بالبشر االتجار مكافحة على العمل رقف تتواجد .عمل
دماتخ دمتق تيال ةيحكومال غير نظماتملا لكوكذ ن،يمالعا يندعلموا لية،لمحاو ،ياتبالوال علقةوالمت لية،الفدرا ونالقان تطبيق اتسلط من
 منطقتك في انك ذاإ ما شفكتا .اياحللض
.www.bja.gov قعمو زيارة يقطر عن ال أم بالبشر االتجار حةلمكاف عمل فرقة

فيةيك حول ومعلومات ا،لضحايادةعاسم وادمو لتوعية،ا ادموو التدريب، من يدلمز. Blue Campaignموقع بزيارة قم
 "جبنيأع" اضغط. www.dhs.gov/bluecampaign:إلى ذھبا.البشرب اراالتج اءإنھ أجل من الكفاح لىإ نضمامالا

 :على ناب اتصل أو. www.facebook.com/bluecampaign:سبوكالفي لىع لصفحتنا

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ا؟ًملقن انك لو امك األسئلة لىع خصشلا يبيج ھل
 ة؟يسنج أفعال ممارسة على الشخص اربجإ تم ھل
 ي؟راتجال نسالج الأعم في اتمنخرط سن صغيرات اكنھ ھل
 ية؟دالجس أو النفسية ةلالمعام سوء عالمات يهلع تظھر أو مرتبك، أو مشوش الشخص ھل
 قاد؟نم أو ل،جوخ أو ف،ائخ الشخص ھل
 ؟طبيةال الرعاية أو م،نوال أو لماءا أو م،لطعاا من حرمانلا عالمات الشخص على ھرتظ ھل
ع؟ضولا على يطرسي وكأنه دويب رجمتالا عن ثلمم أو له، عنتز/عنيز ادقو رفقة في الشخص ھو
 ه؟ب الخاصة الھوية قئوثا لكيمت الشخص ھل
للشخص؟ ةونيناالق الحقوق عن فعيدا ا،ًميمحا يسل األشخاص، حدأ ھريظ ھل

.BlueCampaign@hq.dhs.gov
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