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فعله الذي ما  يمكنك

بـ . العالمات علىتعرف.1 ومتوفرة الحقيبة لحجم ومناسبة مريحة بطاقات وھي بنا الخاصة المؤشرات بطاقة  لغة 17 اطلب

. الرئيسية العالمات للمستجيبين تسرد المصممة المؤشر بطاقات بتطوير .قمنا المحلية منطقتك في البطاقات تلك توزيع  يمكنك
على: األ المزيد على .تعرف الصحية الرعاية ومقدمي . www.dhs.gov/Bluecampaign وائل

المتعلقة.2 لال إن اإلبالغ. ب النصائح ضحية بأنه تعتقد شخصا القانون واجھت تطبيق سلطات في تعمل كنت إن أو بالبشر،  تجار
بم االتصال الداخلي: وتريد األمن لوزارة التابع اإلبالغ خط على باالتصال فقم منطقتك، في الداخلي األمن وزارة  كتب

برقم • من 2423-347 (866) اتصل المجاني وكندا)(الرقم المتحدة  الواليات

برقم • بالعالم))802(6199-872 اتصل مكان أي من مجاني غير (رقم
اإلنترنت • عبر بالغا قدم موقع أو اإلنترنت)www.ice.gov/tips على شبكة على مكان أي (من

مدار على التدريب، من درجة أعلى على متخصصون يتوفر ف 24 حيث أيام وسبعة اليوم، في بالغات ساعة لتلقي األسبوع،  ي
ا ولتح ال جرائم بالبشر لم تجار العمل أثناء الخيوط ا ديد البالغاتال حققي تقديم .يمكن العالم وحول البالد أنحاء جميع في بالبشر  تجار

المجاني. اإلبالغ وخط اإلنترنت عبر االسم  بدون

( اتصل بالبشر االتجار لمكافحة الوطني الموارد  :لآلتي 7888-373-1888 علي ) NHTRC بمركز

منط • في الخدمة مزود مع والتواصل المساعدة على  :قتك الحصول
أو • محتمل؛ بالبشر اتجار نشاط عن المعلومات  تقديم

الموارد.• أو التقنية، المساعدة أو التدريب، تلقي طلب طريق عن المزيد  معرفة

الو الموارد اال مركز لمكافحة في طني مكان أي من تأتي التي االتصاالت على للرد متاح وطني مجاني ساخن خط ھو بالبشر  تجار
مد على العام.24 ار البالد، أيام من يوم أي وفي األسبوع، في أيام وسبعة اليوم، في اال ساعة لمكافحة الوطني الموارد  تجار مركز

حكومية. غير منظمة وتديره بالھجرة يختص وال قانون تطبيق ھيئة ليس  بالبشر

ب.3 .اتصل بمنطقتك الداخلي األمن وزارة على األمتعرف لوزارة التابع اإلبالغ الداخلي خط مع ن وزا للتواصل األمن عمالء  رة
ومتخصص الخاصين مجال ضحايال مساعدة يي الداخلي في يعملون منطقتك اال الذين في بالبشر قبل تجار حتى معھم، عالقات  ويبنون

. مشتركة بصورة القضية في بالقضية التحقيق الصلة ذات المعلومات ومشاركة والخيوط األدلة تقديم على  . تعاون

والوالئية،.4 الفدرالية، القانون تطبيق سلطات من بالبشر االتجار لمكافحة العمل فرق .تتكون منطقتك في العمل فرقة على  تعرف
للضحايا خدمات تقدم التي الحكومية غير المنظمات وكذلك العامين، والمدعين عمل والمحلية، فرقة منطقتك في كان إذا ما  .معرفة

أ بالبشر االتجار زيارة لمكافحة طريق عن ال عالقات. www.bja.gov موقع م ببناء فقم متواجدة، كانت  إن

وزمالئك.5 نفسك يستطلع. ثقف الكمبيوتر على القائم المجاني التفاعلي التدريب فإن القانون، تطبيق سلطات في تعمل كنت  إذا
واستراتيجيا المختلفة، : المقابالت إلى .اذھب فعالية أكثر تكون أن في تساعدك أن يمكن التي التحقيق  ت

www.fletc.gov/training/programs/human-trafficking-training-program .أو أول مستجيب كنت  إذا
رعاي صحية أخصائي  ة

: إلى .اذھب األوائل للمستجيبين الفيديو مقاطع وشاھد نقدمه الذي العام التفاعلي التدريب بتلقي  فقم
www.dhs.gov/Bluecampaign .

موقع.6 بزيارة مساعدة. Blue Campaign قم ومواد التوعية، ومواد التدريب، من كيفية لمزيد حول ومعلومات  الضحايا،

: إلى انتقل بالبشر، االتجار إنھاء أجل من الكفاح إلى ". www.dhs.gov/Bluecampaign االنضمام "أعجبني  اضغط

: الفيسبوك على بنا. www.facebook.com/bluecampaign لصفحتنا اتصل  أو

على حاياالض التعرف
القانون، ا تطبيق  سلطات

األوئل، والمستجيبون
الرعاي  الصحية ة ومتخصصو

الذي  ما
فعله؟  يمكنك
االشتب عن واإلبالغ الضحايا حاالت معرفة في بالبشر اال اه  تجار



  
  

     
  

          
  

      
  

                  
                    

                 
                   

      
  
  

              
   

  

                      
                       

                     
          

  
  

    
  

                   
          

                  
                           

  
  

    
  

                     
                      

  
                    

                     
            

                  
                        

      

     
  

                 
              
           
             
             
                

  
  

   
  

                     
                   
         
          
            
                 
        
            

  
  

    
  

               
                      

   
                   

  
  

   
  

              
           
                 

  
  

   
  

             
              
                   
                        
             
                

 فعله؟ يمكنك الذي ما

 بالبشر تجاراال حاالت في االشتباه عن واإلبالغ الضحايا معرفة

 الجميع من مرأي لىع الضحايا
ً	ً  القانون بيقتط سلطات تصادف قد .مجتمعاتنا في بالبشر تجارالا ضحايا يتواجد .مھامك أداء خالل بالبشر تجارلالمحتملة ضحية تواجه فقد

 أثناء حتى أو التعري، نوادي أو الحانات، أو التدليك، صاالت في دثللحوا االستجابة عند أو الداخلية؛ االضطرابات ءاتاند خالل ضحايا
 عالجةم أو لطارئةا للحاالت االستجابة خالل العالمات بعض الصحية الرعاية وأخصاؤ األوائل المستجيبون يالحظ وقد .رورمال حركة توقف
المصانع، أو المطاعم، في يعملون ضحايا والسالمة الصحة قومحق يكتشف أن اًأيض الممكن ومن .األطباء عيادات أو المستشفيات في المرضى

 .المزارع أو التشييد، مواقع أو

 نيمواط لكذ في بما ية،سجن أو جنس، أو عمر، أي من ياضحالا يكون وقد
 تحدةالم اتاليالو
 حيث سواء، حد على المشروعة وغير المشروعة العمل قطاعات في بالبشر تجارلال ضحايا يوجد .قانونية غير أو نيةوقان ھجرة أوضاع لھم تكون وقد
 الخدمة فيالعمل وطأة تحت اًرھك يقعون أو ونجبرُي األحيان، من كثير في .الحب حتى أو األجر، جيدة والوظائف الكاذبة بالوعود بعضھم استمالة يتم
 يجبر اصرق كل فإن الفدرالي، القانون وبموجب ).الدعارة( التجاري الجنس أو ي،سرالق العمل من أخرى أنواع أو ع،نصم أو مزرعة، في أو منزلية،ال

ً  .بالبشر لالتجار ضحية يعد التجاري الجنس في االنخراط على

 المتاجرون يعمل كيف
 بينھا من متنوعة، ألسباب افلالستضع عرضة ھم عمن يبحثون فھم .المعدومة أو الضئيلة عياالجتما األمان شبكة ذوي األشخاص المتاجرون يتصيد

 المتاجرون ويستخدم .السياسي واالضطراب الطبيعية، ارثووالك المنزلي، والعنف االقتصادية، الصعوبات
 لضررا يكون تكون وقد .النفسي واإلكراه بالعنف لتھديدا أو العنف منھا ادھم،بواستع األشخاصب لإليقاع االستراتيجيات من متنوعة مجموعة بالبشر
.اًجد امةعال تالبيئا في حتى المساعدة، طلب في يفكروا ال أو ضحايا بأنھم أنفسھم يعرفون ال قد منھم العديد أن لدرجة اًجد كبير حاياالض على الواقع

 بالبشر تجاراال عالمات
 ؤشراتالم كل تجد أن بالضرورة ليس .لضحاياا على التعرف نحو الخطوات أولى ھذا ويعد .األشخاص حياة ينقذ أن كنيم المؤشرات على التعرف إن

 .بالبشر تجاراال علىًدليال بالضروة ليس عدمه من المؤشرات ھذه من أي وجود أن كما .بالبشر تجارا حالة كل في أدناه المدرجة

 في بالبشر االتجار مكافحة عمل فرقة أو )HSI( الداخلي األمن لتحقيقات يدانيالم المكتب إلى الوصول ويرجى ن،القانو تطبيق سلطات في تعمل إذا
 تجاراال جرائم في التحقيق عن مسؤولة ةالمتحد بالواليات الداخلي األمن وزارة إن .الحاالت عن اإلبالغ أو التحقيق، على تعاوني بشكل للعمل منطقتك
 عليك ينبغي منظمة بكل خاص بروتوكول اكھن ونيك قد .المتاجرين واعتقال بالبشر،
 في ضحيةال وسالمة سالمتك .الشأن بھذا المعلومات تقديم فيرجى أول، اًمستجيب كنت إذا .المناسبة المحلية السلطات إشراكو مشرفك إلخطار اتباعه
 تنبيه أو مباشر بشكل فيه مشتبه بشر لتاجر التصدي األوقات من وقت أي في تحاول فال القانون، تطبيق طاتلس ضمن تكن لم ما .األول المقام
 .شكوك من يراودك بما الضحية

 اتدمخلا أو العمل مؤشرات

 رى؟خاأل الوظائف بعض في االنخراط على أجبر ثم واحد لغرض الشخص تعيين تم ھل 	•

 زعومة؟م ديون اددس أجل من الشخص راتب على االستحواذ يتم ھل 	•

 جنسية؟ أفعال ةارسمم على خصالش إجبار تم ھل 	•

 ؟التجاري لجنسا أعمال في المنخرطات السن صغيرات من ھي ھل 	•
 ط؟مفر بشكل عادية غير أو/و طويلة لساعات خصالش يعمل ھل 	•

عمل؟ من به يقوم ما أو لوضعه مالئمة غير اًمالبس خصالش يرتدي ھل 	•

 التحكم راتشمؤ

 الوثائق؟ تلك بوحوزته ذيال منف كذلك، يكن لم وإذا به، الخاصة فرالس ووثائق ھويته وثائق الشخص يمتلك ھل 	•

ع؟الوض على مسيطر أنه يبدوا من برفقة خصشلا ھل قول؟ي ما على اًمدرب الشخص يبدو ھل 	•
 عائلته؟ أو الشخص تھديد تم ھل 	•

 منقاد؟ أو جول،خ أو ئف،اخ الشخص ھل 	•

 ون؟القان تطبيق إجراءات أو بالترحيل للتھديد خصالش تعرض ھل 	•

 الجسدية؟ أو النفسية المعاملة سوء عالمات عليه تظھر أو مرتبك، أو وششم الشخص ھل 	•

 بحرية؟ بعائلته االتصال يستطيع ھل 	•

 ؟ةالديني الشعائر حضور أو االختالط بحرية له وحمسم ھل 	•

 المعيشية الظروف مؤشرات

 ر؟تقمس معيشي بوضع يحظى ال أنه يبدو أو شخصية متعلقات تنقصه ھل 	•

 أمنية إجراءات ألية وجود ھناك ھل بحرية؟ فيه يعيش ذيال المكان مغادرة يستطيع ھل والحركة؟ التنقل في بحريته يتمتع ھل 	•
 طقية؟نم غير

 الحياة؟ ضروريات من ذلك غير أو لصحية،ا الرعاية أو اب،رشلا أو الطعام، من حرمانه تم ھل 	•

 فرالس اتمؤشر

و خصلشا يعرف ھل 	•  لھا؟ الوصول يةيفك أو النھائية؟له وص جھة

 النھائي؟ الوصول المكان في يقابلهس من يعرف ھل 	•

 الحقيقي؟ وصيه أو والديه من أنه يبدوا ال شخص مع يسافر طفل يوجد ھل 	•

 الصحية المؤشرات

 التھابات؟ أو ت،تشوھا أو ق،ورح أو ندوب، الشخص لدي ھل 	•
ً محدودة؟ صحية رعاية يتلقى أو يةالصح الرعاية من حرمانه يتم ھل 	•

 المستقيم؟ في ارأضر أو ل،الحم أو الحوض، في آالم أو بولية، مشاكل من الشخص يعاني ھل 	•
 التنفسي؟ ھازجال في أو الدموية، األوعية في أو القلب، في مشاكل أو ع،السم أو ھر،ظال في مزمنة آالم من يعاني ھل •
 ن؟العي في مشاكل أو البصر في ضعف من يعاني ھل 	•
 األسنان؟ في خطيرة مشاكل من يعاني أو التغذية سوء عالمات عليه ھريظ ھل 	•




