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الضحية  دعم
حكومية، غير منظمة

دينية مجموعة

فعله الذي ما  يمكنك
الضحا 1. مساعدة متخصصي ھم من لتعرف الداخلي األمن لتحقيقات التابع اإلبالغ بخط .اتصل منطقتك في الداخلي األمن تحقيقات مكتب على في تعرف  يا

ال الضحايا تحديد قبل من حتى معھم، عالقة ببناء .وقم الخدماتمنطقتك إلى يحتاجون  . ذي

بالبشر.2. اإلتجار عن اإلبالغ  إرشادات

برقم اتصل الفدرالية، القانون تطبيق سلطات من المساعدة لتلقى أو بالبشر لإلتجار نشاط وجود في االشتباه عن أرسل 2423-347-866-1 لإلبالغ  أو
إلى االنترنت عبر . www.ice.gov/tips بالغا

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

وھيئا العامة من البالغات التدريب من درجة أعلى على متخصصون يتلقى القانون حيث تطبيق  ت
من بم 400 ألكثر الوطني، األمن تحقيقات مكتب يطبقھا باال قانون الصلة ذات القوانين ذلك في بالبشر. ا  تجار

) بالبشر اإلتجار لمكافحة الوطني الموارد بمركز رقمNHTRC اتصل : 7888-373-888-1)على

منطقتك • في الخدمة مقدم مع والتواصل المساعدة  ؛ لتلقي
أوتقد • محتمل؛ بالبشر اتجار نشاط عن المعلومات  يم

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

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

حكومية. غير منظمة وتديره بالھجرة يختص وال  قانون

الناج 3. تظھر والتي والھجرة المواطنة خدمات من المقدمة الفيديو مقاطع .شاھد الناجين من . تعلم المھاجرين إغاثة وأھمية تجربتھم يصفون وھم  ين
معھم تعمل من على المقاطع ھذه  اعرض

.4) تأشيرات حول المزيد على (U)و(T تعرف تأشيرات عن المعلومات من على (U))وT).لمزيد الحصول عملية خطوات يوضح فيديو مقطع لمشاھدة أو ، 
) تط (U))وT تأشيرة شھادة أدلة لتنزيل أو ، ) المتحدة بالواليات والھجرة المواطنة خدمات مع للتواصل أو القانون، االستفسارات:USCIS بيق من  )لمزيد

بزيارة • ; www.uscis.gov/humantrafficking قم
رقم • على بنا أو4888-527-802 اتصل  ؛

فرقة 5. على القانون تعرف تطبيق سلطات من الفرق ھذه .وتتألف البالد أنحاء جميع في بالبشر اإلتجار مكافحة على العمل فرق .تتواجد منطقتك في  العمل
وكذلك العامين، والمدعين والمحلية، والوالئية،  الفدرالية،

. للضحايا خدمات تقدم التي الحكومية غير فرق المنظمات منطقتك في كان إذا ما زيارة معرفة طريق عن ال أم بالبشر االتجار لمكافحة عمل  موقع ة
www.bja.gov .

موقع 6. بزيارة الضحايا. Blue Campaign قم مساعدة ومواد التوعية، ومواد التدريب، من ،و لمزيد

الفيسبوك على "لصفحتنا "أعجبني :.www.facebook.com/bluecampaign: اضغط على بنا اتصل .BlueCampaign@hq.dhs.gov أو

باالتصال.  قم
وتحقيق بالبشر اإلتجار ضحايا  دعم

لھم  االستقرار



  

   
  

        
  
  

           
                    

                  
   

    
  
  

      
                   

                    
              

  
                         

                         
        

  
                 

  
  

         
                 

      
                    

   
                     

  
  

                    
                  

  
  

      
                      

                     
    

              
  

  
                   

              
                   

   
                  

                    
             

  
                  

             
  
  

       
                     

                   
                      

  
                     

                  
  

                          
              

                
           

  

  
                   

                       
                                 

    
              

       
  

                 
                 

  
                    

                  
                   

                   
                

  
                   

                
                  

           
         

  

أوًطفال الضحية انك ذافإ.اًنينوقا ھاب الدفع كنويم ا،ًويمنت والئقة ا،ًثقافي سةساحةائيجن ابالتمق راءجإ نھمكيم ــ الجنائية المقابالت صومتخص
 .اتلتحقيقا في تخصصونالم ءھؤال ھماسي أن كنالمم نفم لغة،با بصورة اًررمتض اًشخص

 ضحايال اشرةمب اتخدم يمتقد HHS( البشرية دماتلخوا الصحة ووزارة )DOJ( دلعلا وزارة من كل عمتد ــ يةلحلما دماتلخا ميدقم شبكات
 .يدالمز لمعرفة www.hhs.gov و www.usdoj.govارةيبز قم.ينالمحلي االجتماعية اتخدملا مقدمي عبر البشرب اإلتجار

 جانباأل الجريمة ضحايال اراالستقر تحقيق :المھاجرين إغاثة
.ھمغاللتساو حاياالض على رينجمتالاسيطرة في اًويق اًببس يعد مما متحدة،ال الياتلوا في يملس نيونقا وضع ھمديل يسل األجانب ايضحالا من يركثلا

 وضعال بدونف .المتحدة لوالياتافي عھماأوض وتسوية اناألمب اياحالض عورش بلس فرتو ألنھاًحيويةًأداة عتبرت مھاجرينلا ةثإغا فإن ولھذا
 .وددحم ايحاالض اعدةمس اتخدم علىھمصولح ونيك قد أو ة،متحدال الواليات في لبقاءالىع اًادرق الضحية ونيك ال قد ليم،لسانيوناقلا

اًأيض المھم نوم .ونيةناالق غير ضحايالا اعأوض تسوية في دةعاسملل الداخلي مناأل زارةو مھادقت تيال الثالثة رينجمھا ال ةثإغا واعنأ رفعت أن غيبني
 .المزايا ھذه ينتأمل يااحالضو ن،نولقاا قطبيت لطاتس وعاتق قك،تعا على تقع التي تاليمسؤووال متميزةال دواراأل تفھم أن

مكايقبمجرداًاحمت "مرتسملاالوجود" كوني أن غينبوي.اتالتحقيق رةتفخاللةدمتحال اتالوالي داخل ملينمحتلاالشھود قاءببمحيس رينجھالملاألمد رةيصق اثةغاإل الأشك من كلش ھو ــ)CP( رةمتمسال اإلقامة
مرتسملابالوجود مطالبةال يتم ".مرمستلا الوجود" طلب قبل التحقيق ھيينت أناًزامل وليس الضحية؛ بتحديد
 اركمجلوا ھجرةال بمكتب مباشر بشكل الاالتص القانون تطبيق سلطات من اطلب .ونناقال تطبيق اتسلط قبل من

 "رةالمستم اإلقامة" لبلط )الداخلي مناأل لوزارة بعاتلاإلبالغا بخط الصتاال يقرط عن(

عطىت.حدةتالم اتلواليا خلدا الضحية ببقاء محيس اًأمد ولألطا المھاجرين ةثإغا الكشأ من كلش ھو ــ)U( أو )T( رةيأشبت جرينلمھاا يرغ وضع
ولصحلالبتطوي.رةيطخلائمارالج من يرھاوغ ي،عوالط يرغقارقستاالو شر،بالبتجارواإل ي،نسالج اءتدالعاو منزلي،ال عنفلاھامن ئم،اجر عدة يالضحا )U( رةيشأتطىعت.شربلبا راجاإلت يااحلض )T( رةيشأتلا

صولحلل لبطبيةالضح تقدمي).لغبا ررض من نياعيأو ا،ًامع 18من قلأ يةالضح )T( رةيشأتال التاح في كنيلم ما( تاكماحلماأو يقاتتحقلافي عكم ونعالتاأو عدتكمسالًيةضح مدقلمتاونيك أن ماھدحأ على
 أو )T(رةلتأشيا على

ةروالھج المواطنة خدمات خالل من محامي بمساعدة عليھا الحصول يتم ما اًوغالب ،)U( التأشيرة

 واصلبالت قم

 لھم االستقرار وتحقيق بالبشر اإلتجار ضحايا دعم

 يحتاجونھا التي الحيوية اتمدخلا تلقي بجھات الضحايا تعريف في ساعد
 مساعدة في فريد وضع لھا جماعات في قةث ذوي أعضاء ميةوحك غير منظماتو دينيون، وزعماء ون،ياجتماع ئيونوأخصا ممرضون،و ون،ممعل اكھن

 على لضحيةا وضع في دةالمساع يمكنك ة،احمتال الخدمات معرفة طريق عنف .ياللضحا االستقرار تحقيق في عدةاالمس يمكنك .بشرلبا اإلتجار ضحايا
 طريق

 .مدألا طويل التعافي

 الضحية على يركز الذي النھج
ً ايلضحافا .اجرينتلما ةاضاقوم التحقيق، إلى فةإلضااب لھم، االستقرار وتحقيق ياالضحا على عرفتلل متساويةھميةأ الضحية على يركز الذي النھج يعطي

 بيقتط اتلطس مع تعاونلا على ضحايالا إقدام صعوبة نتفھم ونحن .كثيرين حياة انةدإ وكل يةقض كل وتغير .اتمكوالمحا التحقيقات في حاسم طرف
.مةوالسال واألمان، باالستقرار، الشعور على لضحاياا عدةابمس ملتزمون ونحن .عليھم عقالوا للضراًنظر القانون

 اياحالض مع العمل سياتلحسااھمف على انونالق طبيقت اتسلط عدةامس يمكنك .الضحية لىع كزير الذي النھج في خدمة، مقدم أو يةعمتجم كمنظمة ا،ًامھاًدور تلعب وأنت
 تساھم للضحايا لتعافيوا عمالد اتخدم يمدقت في دتمساعأن كما .رھميغ مع الضحايا بھا صلتواي لتيايةفيكلاعلى النفسية دماتصلاتأثير يةفيك مثل ل،فضأ بشكل وتحدياته
.اھميقضا خصت لتيااتتحقيقلافي ئلاھ بقدر

:ياضحالاأن به قصدي يةلضحالىع كزري ذيال التحقيق أن ليالداخ منألا وزارة في رىن ونحن

. www.uscis.gov/humantrafficking ارةيبز قم المزيد لمعرفة ).USCIS( متحدةال الوالياتب

)اًعام 18 تحت( القصر لضحاياا أن كما).T( التأشيرة على البشرية والخدمات الصحة وزارة موافقة عدب متاحة ــ ليةيدراالف العامة مزاياال
.ضحايا بكونھم اإلقرار بمجرد اًفور )HHS( البشرية والخدمات الصحة وزارة خالل من الفدرالية مةاعلا مزايا على ولصحلل ونمؤھل

)T( التأشيرة طلب من الرئيسي زءالج يكمل الغالب، في بمساعدتك ية،حالض أن من رغملا على ــ ادتھاشھ أو القانون تطبيق سلطات إعالن

• 
• 

• 

• 

 ة؛الجنا ومقاضاة التحقيق نجاح مفتاح ھم

 أن نالحظ أن ھمالم ومن .افيعالت في لبدءوا ان،ماألب شعورالو ر،ارتقسالا لتحقيق اجتماعية اتخدم لىإ ونتاجحي
كمة؛احالم بنجاح ةطرتبم ستلي دةعاسملا

 خالل قانوني غير عمل ارتكاب على مجبرين أو القانوني غير ھمولخد في متواطئين كانوا لو حتى حقوق لديھم
 و استغاللھم؛
 .العملية مراحل جميع في ھمقضيت في للمشاركة الفرصة إتاحة فيو علم على يكون أن في اًأيض الحق لديھم

وتعاونه ونالقان تطبيق لسلطات الضحية اعدةبمس المتحدة بالواليات والھجرة المواطنة خدمات إخبار في اًدور تلعب أنك إال ،)U( أو
ًدليال ليس فھذا ،)T( للتأشيرة وبالنسبة .الشھادة أو اإلعالن نموذج ملء بالقضية لمعنيةا القانون تطبيق سلطات من تطلب أن يمكنك.معھا
ةربالتأشي يتعلق فيما أما ).T( التأشيرة على الحصول طلب مع ذلك وإدراج الضحية، مساعدة إلظھار أخرى أدلة جمع يمكنك حيث ا؛ًمطلوب

)(U، نوناالق تطبيق لسلطات األوراق ھذه ملء وينبغي .اًطلوبمًدليال تعد لقانونا تطبيق سلطات شھادة فإن.

المواطنة خدمات تراجعه دليل مجرد ولكنھا ين،رجاللمھ مزايا لمنح اًأساس وحدھا شھادتھا أو قانونلا تطبيق سلطات إعالن يوفر وال
 لخدمات لتقديمھا األدلة من أخرى أنواع جمع في المساعدة إلى تحتاج ربما .القرار اتخاذ قبل )USCIS( المتحدة بالواليات والھجرة
 في الضحايا ولمساعدة .تجربته عن شخصي بيان كتابة في الضحية مساعدة ذلك في بما ،(USCIS) دةالمتح بالواليات ةروالھج المواطنة
 :رقم على )USCIS( المتحدة بالواليات والھجرة المواطنة بخدمات اتصل الطلبات، تقديم كيفية تعلم

 على )USCIS( المتحدة بالواليات والھجرة المواطنة خدمات موقع بزيارة قم أو ,800-375-5283

المساعدة تقديم عن يمكن .الستغاللھم كنتيجة أضرار من ونهناعي ما لمستوىاًظرن اًتحدي بالبشر اإلتجار حاياض مع العمل يمثل أن ويمكن
 .مجتمعك في الدعم اتمدخ تقديم اتھجب اياالضح ربط طريق عن للعدالة المتاجرين وتقديم للتعافي اياحالض يحتاجھا التي

 يةالضح لىع كزتر التي الموارد
 اتبجھ حاياالض ربط في كتمساعد اننابإمك أو ايا،الضح مساعدة اردوم يمتقد خالل من يا،الضحا مع عملك أثناء Blue Campaignساعدكت أن اًيضأ كنويم
 وزارة تقدم .شرلببا جارإلتا ةحافلمك نيلوطا واردالم كزرمل بعلتااخنلساابالخط أو الداخل مناأل لوزارة بعتاال الغإلبا بخط صلات .عكمجتم في دماتلخا يمتقد
 :مايلي لداخليا مناأل

.www.uscis.gov/humantrafficking لبشربا اراإلتج يااحلض ارستقراال قيقحت في اعدةمسال ھانأش من اتخدمو ضحايالا اعدةمس مجبرا.

لنفسية،اصحةوال الطبية، اتخدملا يروفلت المجتمعية عاتولمجمبا الضحية توصيل اللخ من اعدةالمس يمتقد ھمكنيم ــ اياحالض دةساعم في ونصصتخملا
،ياخلدال ألمنا تحقيقات خالل.لخدماتا من لكذ وغير ضية،الق تخص تيال تاوالتحقيق ،يةونالقان اتخدموال
 ابغيحال وفي .ائينالج يقحقتلا الوط الضحية دةعاسم اتبارتعا دمجل مالءعال مع ملوالع ضحيةال تااجحتيا يمتقيب اياحالض مساعدة صومتخص وميق

ى،ألخرا الموارد
.اياحضلاعدةاللمس طارئةلاياجاتتاالح يةلتلب يتوفر لذياو الطوارئ، حاالت في دةساعملل ندوقص ديھالالداخلي ألمنا رةوزا فإن

www.uscis
www.uscis.gov/humantrafficking
http:www.hhs.gov
http:���www.usdoj.gov

