دعم الضحية
منظمة غير حكومية،
مجموعة دينية

ما الذي يمكنك فعله
.1

تعرف على مكتب تحقيقات األمن الداخلي في منطقتك .اتصل بخط اإلبالغ التابع لتحقيقات األمن الداخلي لتعرف من ھم متخصصي مساعدة الضحايا في
منطقتك .وقم ببناء عالقة معھم ،حتى من قبل تحديد الضحايا الذي يحتاجون إلى الخدمات.

.2

إرشادات اإلبالغ عن اإلتجار بالبشر.
لإلبالغ عن االشتباه في وجود نشاط لإلتجار بالبشر أو لتلقى المساعدة من سلطات تطبيق القانون الفدرالية ،اتصل برقم  1-866-347-2423أو أرسل
ً
بالغا عبر االنترنت إلى .www.ice.gov/tips
يمكن لألفراد في جميع أنحاء العالم اإلبالغ عن االشتباه في نشاط إجرامي عبر خط اإلبالغ التابع لمكتب تحقيقات األمن الداخلي المتوفر على مدار 24
ساعة في اليوم ،وسبعة أيام في األسبوع ،وفي أي يوم من أيام العام.
حيث يتلقى متخصصون على أعلى درجة من التدريب البالغات من العامة وھيئات تطبيق القانون
ألكثر من  400قانون يطبقھا مكتب تحقيقات األمن الوطني ،بما في ذلك القوانين ذات الصلة باالتجار بالبشر.
اتصل بمركز الموارد الوطني لمكافحة اإلتجار بالبشر )( NHTRCعلى رقم :1-888-373-7888
•

لتلقي المساعدة والتواصل مع مقدم الخدمة في منطقتك؛

•

تقديم المعلومات عن نشاط اتجار بالبشر محتمل؛ أو

•

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

مركز الموارد الوطني لمكافحة اإلتجار بالبشر ھو خط ساخن مجاني وطني متاح للرد على االتصاالت التي تأتي من أي مكان في البالد ،على
مدار  24ساعة في اليوم ،وسبعة أيام في األسبوع ،وفي أي يوم من أيام العام .مركز الموارد الوطني لمكافحة اإلتجار بالبشر ليس ھيئة تطبيق
قانون وال يختص بالھجرة وتديره منظمة غير حكومية.
.3

تعلم من الناجين .شاھد مقاطع الفيديو المقدمة من خدمات المواطنة والھجرة والتي تظھر الناجين وھم يصفون تجربتھم وأھمية إغاثة المھاجرين .
اعرض ھذه المقاطع على من تعمل معھم

.4

تعرف على المزيد حول تأشيرات )( Tو).( Uلمزيد من المعلومات عن تأشيرات )( Tو ) ،(Uأو لمشاھدة مقطع فيديو يوضح خطوات عملية الحصول على
تأشيرة )( Tو ) ،(Uأو لتنزيل أدلة شھادة تطبيق القانون ،أو للتواصل مع خدمات المواطنة والھجرة بالواليات المتحدة )( USCISلمزيد من االستفسارات:

قم باالتصال.
دعم ضحايا اإلتجار بالبشر وتحقيق
االستقرار لھم
.5

.6

•

قم بزيارة ;www.uscis.gov/humantrafficking

•

اتصل بنا على رقم 802-527-4888؛ أو

تعرف على فرقة العمل في منطقتك .تتواجد فرق العمل على مكافحة اإلتجار بالبشر في جميع أنحاء البالد .وتتألف ھذه الفرق من سلطات تطبيق القانون
الفدرالية ،والوالئية ،والمحلية ،والمدعين العامين ،وكذلك
المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات للضحايا .معرفة ما إذا كان في منطقتك فرقة عمل لمكافحة االتجار بالبشر أم ال عن طريق زيارة موقع
.www.bja.gov
قم بزيارة موقع . Blue Campaignلمزيد من التدريب ،ومواد التوعية ،ومواد مساعدة الضحايا ،و
اضغط "أعجبني "لصفحتنا على الفيسبوك. www.facebook.com/bluecampaign:أو اتصل بنا على .BlueCampaign@hq.dhs.gov:

ثقافيا ،والئقة تنم ً
متخصصو المقابالت الجنائية ــ يمكنھم إجراء مقابالت جنائية حساسة ً
ويا ،ويمكن الدفع بھا قانوًنيا.فإذا كان الضحية طفالً أو
شخصا متض ً
ً
ررا بصورة بالغة ،فمن الممكن أن يساھم ھؤالء المتخصصون في التحقيقات.
شبكات مقدمي الخدمات المحلية ــ تدعم كل من وزارة العدل )( DOJووزارة الصحة والخدمات البشرية ) HHSتقديم خدمات مباشرة لضحايا
اإلتجار بالبشر عبر مقدمي الخدمات االجتماعية المحليين.قم بزيارة  www.usdoj.govو  www.hhs.govلمعرفة المزيد.

إغاثة المھاجرين :تحقيق االستقرار لضحايا الجريمة األجانب
الكثير من الضحايا األجانب ليس لديھم وضع قانوني سليم في الواليات المتحدة ،مما يعد سًببا ق ً
ويا في سيطرة المتاجرين على الضحايا واستغاللھم .
ً
ولھذا فإن إغاثة المھاجرين تعتبر ً
حيوية ألنھا توفر سبل شعور الضحايا باألمان وتسوية أوضاعھم في الواليات المتحدة .فبدون الوضع
أداة
القانوني السليم ،قد ال يكون الضحية ق ً
ادرا على البقاء في الواليات المتحدة ،أو قد يكون حصولھم على خدمات مساعدة الضحايا محدود.
ينبغي أن تعرف أنواع إغاثة المھاجرين الثالثة التي تقدمھا وزارة األمن الداخلي للمساعدة في تسوية أوضاع الضحايا غير القانونية .ومن المھم ً
أيضا
أن تفھم األدوار المتميزة والمسؤوليات التي تقع على عاتقك ،وعاتق سلطات تطبيق القانون ،والضحايا لتأمين ھذه المزايا.
اإلقامة المستمرة )( CPــ ھو شكل من أشكال اإلغاثة قصيرة األمد للمھاجرين يسمح ببقاء الشھود المحتملين داخل الواليات المتحدة خالل فترة التحقيقات.وينبغي أن يكون "الوجود المستمر "متًاحا بمجرد قيامك
بتحديد الضحية؛ وليس ل اً
زام أن ينتھي التحقيق قبل طلب "الوجود المستمر ".يتم المطالبة بالوجود المستمر
من قبل سلطات تطبيق القانون .اطلب من سلطات تطبيق القانون االتصال بشكل مباشر بمكتب الھجرة والجمارك
)عن طريق االتصال بخط اإلبالغ التابع لوزارة األمن الداخلي (لطلب "اإلقامة المستمرة"
وضع غير المھاجرين بتأشيرة )( Tأو ) (Uــ ھو شكل من أشكال إغاثة المھاجرين األطول ً
أمدا يسمح ببقاء الضحية داخل الواليات المتحدة.تعطى
التأشيرة )( Tلضحايا اإلتجار بالبشر .تعطى تأشيرة )( Uلضحايا عدة جرائم ،منھا العنف المنزلي ،واالعتداء الجنسي ،واإلتجار بالبشر ،واالسترقاق غير الطوعي ،وغيرھا من الجرائم الخطيرة .ويتطلب الحصول
على أحدھما أن يكون المتقدم ضحًية لمساعدتك أو التعاون معك في التحقيقات أو المحاكمات )ما لم يكن في حاالت التأشيرة )( Tالضحية أقل من  18عًاما ،أو يعاني من ضرر بالغ( .يتقدم الضحية بطلب للحصول
على التأشيرة )( Tأو
ً
وغالبا ما يتم الحصول عليھا بمساعدة محامي من خالل خدمات المواطنة والھجرة
التأشيرة )،(U
بالواليات المتحدة ).( USCISلمعرفة المزيد قم بزيارة .www.uscis.gov/humantrafficking
المزايا العامة الفيدرالية ــ متاحة بعد موافقة وزارة الصحة والخدمات البشرية على التأشيرة ).(Tكما أن الضحايا القصر )تحت ً 18
عاما (
مؤھلون للحصول على مزايا العامة الفدرالية من خالل وزارة الصحة والخدمات البشرية )ً ( HHS
فورا بمجرد اإلقرار بكونھم ضحايا.
إعالن سلطات تطبيق القانون أو شھادتھا ــ على الرغم من أن الضحية ،بمساعدتك في الغالب ،يكمل الجزء الرئيسي من طلب التأشيرة )( T
أو ) ،(Uإال أنك تلعب ً
دورا في إخبار خدمات المواطنة والھجرة بالواليات المتحدة بمساعدة الضحية لسلطات تطبيق القانون وتعاونه
معھا.يمكنك أن تطلب من سلطات تطبيق القانون المعنية بالقضية ملء نموذج اإلعالن أو الشھادة .وبالنسبة للتأشيرة ) ، (Tفھذا ليس دليالً
ً
مطلوبا؛ حيث يمكنك جمع أدلة أخرى إلظھار مساعدة الضحية ،وإدراج ذلك مع طلب الحصول على التأشيرة ).( Tأما فيما يتعلق بالتأشيرة
)  ،(Uفإن شھادة سلطات تطبيق القانون تعد دليالً م ً
طلوبا .وينبغي ملء ھذه األوراق لسلطات تطبيق القانون.
ً
أساسا لمنح مزايا للمھاجرين ،ولكنھا مجرد دليل تراجعه خدمات المواطنة
وال يوفر إعالن سلطات تطبيق القانون أو شھادتھا وحدھا
والھجرة بالواليات المتحدة )( USCISقبل اتخاذ القرار .ربما تحتاج إلى المساعدة في جمع أنواع أخرى من األدلة لتقديمھا لخدمات
المواطنة والھجرة بالواليات المتحدة ) ،(USCISبما في ذلك مساعدة الضحية في كتابة بيان شخصي عن تجربته .ولمساعدة الضحايا في
تعلم كيفية تقديم الطلبات ،اتصل بخدمات المواطنة والھجرة بالواليات المتحدة )( USCISعلى رقم:
, 800-375-5283أو قم بزيارة موقع خدمات المواطنة والھجرة بالواليات المتحدة )( USCISعلى
.www.uscis.gov/humantrafficking

قم بالتواصل
دعم ضحايا اإلتجار بالبشر وتحقيق االستقرار لھم
ساعد في تعريف الضحايا بجھات تلقي الخدمات الحيوية التي يحتاجونھا
ھناك معلمون ،وممرضون ،وأخصائيون اجتماعيون ،وزعماء دينيون ،ومنظمات غير حكومية أعضاء ذوي ثقة في جماعات لھا وضع فريد في مساعدة
ضحايا اإلتجار بالبشر .يمكنك المساعدة في تحقيق االستقرار للضحايا .فعن طريق معرفة الخدمات المتاحة ،يمكنك المساعدة في وضع الضحية على
طريق
التعافي طويل األمد.

النھج الذي يركز على الضحية
يعطي النھج الذي يركز على الضحية أ ً
ھمية متساوية للتعرف على الضحايا وتحقيق االستقرار لھم ،باإلضافة إلى التحقيق ،ومقاضاة المتاجرين .فالضحايا
طرف حاسم في التحقيقات والمحاكمات .وتغير كل قضية وكل إدانة حياة كثيرين .ونحن نتفھم صعوبة إقدام الضحايا على التعاون مع سلطات تطبيق
القانون ً
نظرا للضر الواقع عليھم .ونحن ملتزمون بمساعدة الضحايا على الشعور باالستقرار ،واألمان ،والسالمة.
وأنت تلعب ً
دورا ھًاما ،كمنظمة مجتمعية أو مقدم خدمة ،في النھج الذي يركز على الضحية .يمكنك مساعدة سلطات تطبيق القانون على فھم الحساسيات العمل مع الضحايا
وتحدياته بشكل أفضل ،مثل كيفية تأثير الصدمات النفسية على الكيفية التي يتواصل بھا الضحايا مع غيرھم .كما أن مساعدت في تقديم خدمات الدعم والتعافي للضحايا تساھم
بقدر ھائل في التحقيقات التي تخص قضاياھم.
ونحن نرى في وزارة األمن الداخلي أن التحقيق الذي يركز على الضحية يقصد به أن الضحايا:
•

ھم مفتاح نجاح التحقيق ومقاضاة الجناة؛

•

يحتاجون إلى خدمات اجتماعية لتحقيق االستقرار ،والشعور باألمان ،والبدء في التعافي .ومن المھم أن نالحظ أن
المساعدة ليست مرتبطة بنجاح المحاكمة؛

•

لديھم حقوق حتى لو كانوا متواطئين في دخولھم غير القانوني أو مجبرين على ارتكاب عمل غير قانوني خالل
استغاللھم؛ و

•

لديھم الحق ً
أيضا في أن يكون على علم وفي إتاحة الفرصة للمشاركة في قضيتھم في جميع مراحل العملية.

تحديا ن ً
ويمكن أن يمثل العمل مع ضحايا اإلتجار بالبشر ً
ظرا لمستوى ما يعانونه من أضرار كنتيجة الستغاللھم .يمكن عن تقديم المساعدة
التي يحتاجھا الضحايا للتعافي وتقديم المتاجرين للعدالة عن طريق ربط الضحايا بجھات تقديم خدمات الدعم في مجتمعك.

الموارد التي تركز على الضحية
ويمكن أ ً
يضا أن تساعدك  Blue Campaignأثناء عملك مع الضحايا ،من خالل تقديم موارد مساعدة الضحايا ،أو بإمكاننا مساعدتك في ربط الضحايا بجھات
تقديم الخدمات في مجتمعك .اتصل بخط اإلبالغ التابع لوزارة األمن الداخل أو بالخط الساخن التابع لمركز الموارد الوطني لمكافحة اإلتجار بالبشر .تقدم وزارة
األمن الداخلي مايلي:
برامج مساعدة الضحايا وخدمات من شأنھا المساعدة في تحقيق االستقرار لضحايا اإلتجار بالبشر.
المتخصصون في مساعدة الضحايا ــ يمكنھم تقديم المساعدة من خالل توصيل الضحية بالمجموعات المجتمعية لتوفير الخدمات الطبية ،والصحة النفسية،
والخدمات القانونية ،والتحقيقات التي تخص القضية ،وغير ذلك من الخدمات.خالل تحقيقات األمن الداخلي،
يقوم متخصصو مساعدة الضحايا بتقييم احتياجات الضحية والعمل مع العمالء لدمج اعتبارات مساعدة الضحية طوال التحقيق الجنائي .وفي حال غياب
الموارد األخرى،
فإن وزارة األمن الداخلي لديھا صندوق للمساعدة في حاالت الطوارئ ،والذي يتوفر لتلبية االحتياجات الطارئة للمساعدة الضحايا.

