
 
 التعرف على الضحايا 

 
 منظمة غير حكومية 

 ة دينيةعمجمو  
 
 

يمكنك فعله الذي ما  
 

 . اطلب بطاقة المؤشر لدينا، وهي بطاقات مريحة بحجم الحافظة وبسبعة عشر لغة تسرد العالماتتعرف على العالمات .1

ن مع الضحايا بأي شكل من الرئيسية. ويمكنك توزيع تلك البطاقات في منطقتك على األشخاص الذين قد يتعاملو   

   .www.dhs.gov/bluecampaign األشكال. تعرف على المزيد على: 
 

 

 بالبشر االتجارإرشادات اإلبالغ عن  .2

قمبالبشر أو لتلقى المساعدة من سلطات تطبيق القانون الفدرالية، اتصل بر لالتجارلإلبالغ عن االشتباه في وجود نشاط   

  .www.ice.gov/tipsبالًغا عبر االنترنت إلى أو أرسل  2423-347-1866 
 

 

.

ر يمكن لألفراد في جميع أنحاء العالم اإلبالغ عن االشتباه في نشاط إجرامي عبر خط اإلبالغ التابع لمكتب تحقيقات األمن الداخلي المتوف
األسبوع، وفي أي يوم من أيام العام. يمكن االتصال على خط اإلبالغ من أي مكان بالعالم ساعة في اليوم، وسبعة أيام في  24على مدار 

. حيث يتلقى متخصصون على أعلى درجة من التدريب البالغات من العامة وهيئات تطبيق 6199-872-802عن طريق االتصال برقم 
 بالبشر باالتجارا في ذلك القوانين ذات الصلة قانون يطبقها مكتب تحقيقات األمن الداخلي، بم 400القانون ألكثر من 

 

 :7888-373-888-1( على رقم NHTRCبالبشر ) االتجاراتصل بمركز الموارد الوطني لمكافحة 
 

 ؛لتلقي المساعدة والتواصل مع مقدم الخدمة في منطقتك •

 تقديم المعلومات عن نشاط اتجار بالبشر محتمل؛ أو •

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

 
بالبشر هو خط ساخن مجاني وطني متاح للرد على االتصاالت التي تأتي من أي مكان في  االتجارمركز الموارد الوطني لمكافحة 

 ساعة وتديره منظمة غير حكومية. 24البالد، على مدار 

المجاني الذي نقدمه عبر اإلنترنت لمعرفة المزيد عن االتجار بالبشر ومؤشرات أخرى ينبغي . تلقي التدريب التفاعلي ثقف نفسك ومجتمعك . 3

 .www.dhs.gov/bluecampaignأن تكون على علم بها، واطلب من اآلخرين ممن تعرفهم تلقي هذا التدريب. اذهب إلى: 
 

 

 ، والبرامج المتعددة التي نقدمها. متاحة علىBlue Campaignوكل من يهمه األمر عن  بر الزمالء، والعائلة، الرسالة: أخانشر  .4

www.dhs.gov/bluecampaign. 

حايا، ومعلومات حول كيفية االنضمام لمزيد من التدريب، ومواد التوعية، ومواد مساعدة الض Blue Campaignقم بزيارة موقع  .5

اضغط "أعجبني" لصفحتنا على  .www.dhs.gov/bluecampaignإلى الكفاح من أجل إنهاء االتجار بالبشر، انتقل إلى: 

 .BlueCampaign@hq.dhs.govأو اتصل بنا على: . www.facebook.com/bluecampaignالفيسبوك: 

 
 
 

 
 
 
 

 ما الذي يمكنك فعله؟
 اتجارمعرفة الضحايا واإلبالغ عن االشتباه في حاالت 

 بالبشر
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 ؟ما الذي يمكنك فعله
 

 بالبشر اتجاراه في حاالت معرفة الضحايا واإلبالغ عن االشتب

 
 من الجميع مرأىقد يكن الضحايا على 

 

بالبشر  االتجارهناك معلمون، وممرضون، وأخصائيون اجتماعيون، وزعماء دينيون، ومنظمات غير حكومية أعضاء في جماعات قد تكافح    

بالبشر. وتعد هذه أولى الخطوات نحو  اتجاربوجود حالة  وتتعرف على ضحاياه وتساعدهم. ينبغي أن تتعرف على العالمات والمؤشرات التي توحي

 وتقديم المتاجرين للعدالة، والذي قد يساعد في حفظ سالمة المجتمع. التعرف على الضحايا
 
 

 بالبشر في مجتمعاتنا االتجاريتواجد 
 

 

 ةوقد يكون الضحايا من أي عمر، أو جنس، أو جنسية، بما في ذلك مواطنين من الواليات المتحد
 

بالبشر في قطاعات العمل المشروعة وغير المشروعة على حد سواء، حيث  لالتجاروقد تكون لهم أوضاع هجرة قانونية أو غير قانونية. يوجد ضحايا 

نادق، يتم استمالة بعضهم بالوعود الكاذبة والوظائف جيدة األجر، أو حتى الحب. ويمكن أن تجدهم في أماكن العبادة، والمدارس، والمنازل، والف

، والمطارات، منتزهات األحياء، ومحطات الشاحنات وأماكن االستراحة على والمطاعم، ومواقع التشييد، والمزارع، ومحطات القطارات والحافالت

خدمة الطرق السريعة؛ أو في صالونات التدليك، والحانات ونوادي التعري. في كثير من األحيان، يُجبرون أو يقعون كرًها تحت وطأة العمل في ال

ري، أو الجنس التجاري )الدعارة(. وبموجب القانون الفدرالي، فإن كل قاصر يجبر المنزلية، أو في مزرعة، أو مصنع، أو أنواع أخرى من العمل القس

 بالبشر. لالتجارعلى االنخراط في الجنس التجاري يعد ضحيةً 
 

 

 كيف يعمل المتاجرون
 

ألسباب متنوعة، من بينها الصعوبات االقتصادية، يتصيد المتاجرون األشخاص ذوي شبكة األمان االجتماعي الضئيلة أو المعدومة. فهم يبحثون عمن هم عرضة لالستضعاف 

ص واستعبادهم، وليس من بين هذه والعنف المنزلي، والكوارث الطبيعية، واالضطراب السياسي. ويستخدم المتاجرون بالبشر مجموعة متنوعة من االستراتيجيات لإليقاع باألشخا

 ا أيضًااالستراتيجيات العنف أو التهديد بالعنف فحسب، ولكن من بينه

لب المساعدة، اإلكراه النفسي. وقد تكون هذه الصدمة كبيرة جدًا للضحايا لدرجة أن العديد منهم قد ال يعرفون أنفسهم بأنهم ضحايا أو ال يفكروا في ط

 حتى في البيئات العامة جدًا.

 
 وغالبًا ما يعمل المتاجرون بالبشر عن طريق:

 

 د عائلته؛استخدام العنف أو تهديد الشخص أو أفرا •

 إيذاء الشخص أو حرمانه من الضروريات األساسية مثل الغذاء، أو الماء، أو النوم؛ •

 تقديم وعود كاذبة بالحب أو الرفقة؛ •

 تقديم وعود كاذبة بالوظيفة أو السكن؛ •

 منع الضحية من حضور الشعائر الدينية؛ •

 تقييد اتصاالته مع األصدقاء أو العائلة •

 نقل؛تقييد حرية الت •

 التحكم في وثائق هوية الشخص؛ •

 التهديد بالترحيل أو باتخاذ إجراء من إجراءات تطبيق القانون، و/أو •

 االستحواذ على راتب الشخص من أجل سداد ديون مزعومة. •

 

 بالبشر االتجارعالمات 
 

تطبيق القانون على إنقاذ الضحايا، وقد تنقذ حياة من خالل تعرفك على الضحايا واإلبالغ عن الحاالت فإنك تقوم بدور في مساعدة سلطات 

 إنسان. يمكنك إيصال الشخص بخدمات مثل الرعاية الصحية والنفسية، والمأوى، والتدريب المهني، المساعدة القانونية التي من شأنها إعادة

 حرية الشخص وصون كرامته. سالمتك وسالمة الضحية

ن األوقات التصدي لتاجر بشر مشتبه فيه بشكل مباشر أو تنبيه الضحية بما يراودك من شكوك. هي هدفنا األسمى. فال تحاول في أي وقت م

بالبشر المشتبه فيها يرجع إلى  االتجاربالبشر. فالتحقيق في حاالت  االتجاردليالً على  ةبالضروركما أن وجود المؤشرات من عدمها ليس 

 سلطات تطبيق القانون.
 

 

 ؟عن األسرة، أو األصدقاء، أو المنظمات المجتمعية، أو دور العبادةهل يبدو الشخص منفصالً  •

 هل توقف الطفل عن الذهاب إلى المدرسة؟ •

 هل طرأ على الشخص تغيير مفاجئ أو جذري في السلوك؟ •

 هل صغيرات السن منخرطات في أعمال الجنس التجاري؟ •

 ملة النفسية أو الجسدية؟هل الشخص مشوش أو مرتبك، أو تظهر عليه عالمات سوء المعا •

 هل لدى الشخص كدمات في مراحل شفاء مختلفة؟ •

 هل الشخص خائف، أو خجول، أو منقاد؟ •

 ؟هل تظهر على الشخص عالمات الحرمان من الطعام، أو الماء أو النوم، أو الرعاية الطبية •

ى الوضع، على سبيل المثال، هو من يقرر أو شخص يبدو أنه يسيطر عل هل غالبًا ما يكون الشخص برفقة شخص يزعن له؟ •
 أين يذهبون ومن يتحدثون إليه؟

 هل يبدو الشخص مدربًا على ما يقول؟ •

 هل يعيش في ظروف غير مناسبة؟ •

 هل تنقصه متعلقات شخصية أو ال يحظى بوضع معيشي مستقر؟ •

فيه بحرية؟ هل هناك وجود ألية إجراءات  هل يتمتع بحريته في التنقل والحركة؟ هل يستطيع مغادرة المكان الذي يعيش •

 أمنية غير منطقية؟


