
 JustRight Scotland یمكنِك أیًضا التواصل مع المؤسسة الخیریة جست رایت
 لتلقي االستشارة والمعلومات حول أي مشكلة مطروحة في ھذا الكتیب ومرتبطة 

 .بتعرضِك لالتجار أو االستغالل أو كلیھما

0141 406 یمكنِك التواصل معنا على الرقم 5350
info@justrightscotland.org.uk وعلى البرید اإللكتروني

www.justrightscotland.org.uk ویمكنِك أیًضا زیارة موقعنا اإللكتروني على

أشرفت على جمع ھذا الكتیب مؤسسة جست رایت JustRight Scotland وسیدات 
تعرضن لالتجار، وذلك في إطار مشروع االتحاد األوروبي:

مشروع أسیست ASSIST: یقّدم مساعدة قانونیة خاصة بنوع جنس معین ویدعم اإلدماج 
لضحایا االتجار لغرض االستغالل الجنسي لسیدات دول العالم الثالث.

 بتمویل من صندوق الھجرة
 واالندماج التابع لبرنامج اللجوء

في االتحاد األوروبي

Arabic

معلومات عن الحقوق والدعم في اسكتلندا
للنساء الالتي تعرضن لالتجار بالبشرمن الخارج
ھل سبق وصفِك على أنِك ضحیة لالتجار بالبشر أو االستغالل ؟

إذا كنِت ضحیة لالتجار بالبشر أو االستغالل، فإنك ستتعرضین لتأثیر طویل األمد في شتى مناحي حیاتِك. وقد 
تشعرین بصعوبة في التأقلم على الحیاة في بلد جدید أو مكان جدید. لكنك لست لوحدك. ھناك دعم متاح لبدء رحلة 

التعافي من التجارب التي مررِت بھا ولالستقرار في حیاتِك الجدیدة.

یوفّر ھذا الكتیب معلومات بشأن بعض أنواع المساعدة المتاحة لِك مع تحدید جھات االتصال المتوفرة.

یمكنِك التواصل مع المؤسسة الخیریة JustRight Scotland لتلقي االستشارة والمعلومات حول أي 
مشكلة مطروحة في ھذا الكتیب.

0141 406 یمكنِك التواصل معنا على الرقم 5350
info@justrightscotland.org.uk وعلى البرید اإللكتروني

www.justrightscotland.org.uk ویمكنِك أیًضا زیارة موقعنا اإللكتروني على

تعّرفي 
على حقوقِك !

مؤسسة جست رایت اسكتلندا

الجھات التي یمكنھا تقدیم المساعدة
إذا كنِت ضحیة لالتجار أو االستغالل أو كلیھما وتحتاجین إلى المساعدة، فیمكنك التواصل مع:

0800 012 خط المساعدة لمكافحة العبودیة في العصر الحدیث: 1700   
www.modernslaveryhelpline.org/scotland  

   شرطة اسكتلندا: 999 للحصول على المساعدة في الحاالت الطارئة. االتصال بالرقم 101 في الحاالت غیر 
الطارئة.

إذا كانت لدیِك مخاوف من أن ھناك امرأة أخرى ضحیة لالتجار، فیمكنِك التواصل مع خط المساعدة لمكافحة 
العبودیة في العصر الحدیث أو شرطة اسكتلندا. یمكنِك أیًضا اإلبالغ بدون اإلفصاح عن الھویة على:

0800 555 كرایم ستوبر Crimestoppers [محاربو الجریمة في المملكة المتحدة]:111   

الدعم المتخصص في اسكتلندا
االتجار بالبشر

إذا كان عمرِك أقل من 18 عاًما وتعرضِت لالتجار واالستغالل الجنسي، فقد تحصلین على المساعدة والنصیحة من:
0141 276 7724  :(TARA) تحالف رفع الوعي باالتجار   

بالنسبة إلى جمیع أنواع التجار األخرى واستغالل الرجال والنساء األكبر من 18 عاًما أو الرجال الذین تعرضوا 
لالتجار واالستغالل الجنسي، فیمكنھم الحصول على المساعدة من:

0141 884    خط مساعدة المھاجرین: 7900
إذا كنِت تریدین تقدیم بالغ للشرطة، فیمكنك االتصال بالرقم 101. وللحاالت الطارئة،

 یمكنِك االتصال بالرقم 999.
الشؤون القانونیة

إذا كنِت تتعرضین ألي مشكلة مطروحة في ھذا الكتیب، فقد تحتاجین إلى استشارة قانونیة وقد تكوني مؤھلة 
للحصول على المساعدة القانونیة.

یمكنِك العثور على محاٍم لمساعدتك من خالل الموقع اإللكتروني لجمعیة القانون في اسكتلندا:
www.lawscot.org.uk/find-a-solicitor   

للحصول على أحدث اإلرشادات من ھیئة NHS في اسكتلندا والحكومة 
www.nhsinform.scot االسكتلندیة، یُرجى زیارة الموقع اإللكتروني

الصحة
لدیِك الحق في الحصول على رعایة صحیة مجانیة وسریة على ید طبیب عام (یُطلق علیھا «الرعایة األساسیة»). 

یمكنِك تسجیل بیاناتِك من خالل التوجھ إلى عیادة الطبیب العام المحلیة. ویمكنِك طلب التعامل مع طبیبة أو 
ممرضة إذا كنت تفضلین ذلك. ویمكنِك أیًضا طلب حضور مترجم.

یمكنِك تلقي خدمات للحوادث والحاالت الطارئة في مستشفیات NHS. وبحسب نوع التصریح الذي 
لدیِك لإلقامة في المملكة المتحدة، قد تحتاجین إلى سداد بعض من تكلفة العالج الطبي. وقد یتضمن ذلك 

رعایة األسنان والنظر. 

المساعدة النفسیة
قد یكون لالتجار واالستغالل تأثیر ضخم على صحتِك الذھنیة، وقد یستمر ھذا التأثیر لفترة طویلة بعد انتھاء 

االستغالل. وقد تواجھین الكثیر من الصعوبات، مثل الشعور بالحزن الشدید أو التوتر أو اإلنھاك. وقد تواجھین 
صعوبة في النوم أو قد تراودِك الكوابیس أو قد تعانین من فقدان الذاكرة أو ضعف التركیز.

 تحدثي مع الممارس العام المعالج لِك بشأن ما تشعرین بھ. وقد یحیلك إلى خدمات االختصاصي النفسي للحصول 
على مساعدة سریة لفھم ما تشعرین بھ ومساعدتك على التعامل معھ.

یمكنِك أیًضا التحّدث بدون اإلفصاح عن الھویة مع:

  خط االستشارات حول الصدمات في اسكتلندا: 08088020406

116123Samaritans خدمة سامریتن  
 www.samaritans.org  

العمل
یساعدِك التطوع على تنمیة مھاراتِك وزیادة خبرتِك التي تحتاجین إلیھا للحصول على عمل.

وقد یساعدِك في زیادة ثقتِك بنفسِك وتطویر مھاراتِك الحیاتیة.

یمكنِك االطّالع على المزید من المعلومات حول فرص التطوع على الموضع اإللكتروني:

www.volunteerscotland.net  

إذا كنِت تریدین الحصول على وظیفة مدفوعة األجر، فیمكنِك التواصل مع ھیئة تنمیة المھارات االسكتلندیة لتلقي 
الدعم الذي تحتاجین إلیھ لتطویر مھاراتِك وتحسینھا إلیجاد عمل، ولتلقي المساعدة في كتابة السیرة الذاتیة الخاصة بِك.

  ھیئة تنمیة المھارات االسكتلندیة: 08009178000
 www.skillsdevelopmentscotland.co.uk  

قد یخبرِك مجلس المدینة المحلي بخدمات العمل المتاحة في منطقتِك. ویمكنك االطالع على موقعھم اإللكتروني 
للحصول على المزید من المعلومات.

إذا كنِت تبحثین عن عمل، فیمكنك العثور على إعالنات عن وظائف في مركز العمل المحلي أو على:

:Jobcentre Plus مركز جوب سنتر بالس  
www.gov.uk/find-a-job  

:My Job Scotland بوابة التوظیف اسكتلندا  
www.myjobscotland.gov.uk  

توجد أیًضا ھیئات توظیف في منطقتِك ستخبرِك بالوظائف المتاحة.

إذا كنِت الجئة، فیمكنك الحصول على نصیحة عن التوظیف من:

  المجلس االسكتلندي لالجئین: 01412237979
www.scottishrefugeecouncil.org.uk   

   مشرروع بریدجز Bridges Programme (غالسكو): 01415589749
www.bridgesprogrammes.org.uk  
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ھل أنِت ضحیة لالتجار بالبشر أو االستغالل أو كلیھما؟ 
فیما یلي بعض األمثلة على ذلك (على سبیل المثال ال الحصر):

   تم إحضارِك إلى المملكة المتحدة بالقوة أو بالخدیعة
   تعرضِت لإلكراه على المشاركة في أنشطة جنسیة بدون رغبة منِك مقابل مال یحصل علیھ شخص آخر

   تعملین لساعات كثیرة وتحصلین على إجازات قلیلة أو ال تحصلین على إجازات مطلقًا
أنِت مضطرة للقیام بھذه األنشطة أو العمل لسداد دین ما   

تخضعین لسیطرة شخص آخر   
ھناك من یراقب تحركاتِك أو یسیطر علیِك أو كلیھما   

ھناك أشخاص ینقلونِك إلى مواقع مختلفة   
تعرضِت لسوء المعاملة ذھنیًا أو جسدیًا أو جنسیًا أو للتھدید بإلحاق الضرر بِك   

ھناك من طلب منِك أال تخبري أحًدا بما تتعرضین لھ   
ھناك من أخذ جواز سفرِك أو مستنداتِك منِك   

   اضطررِت للسفر بجواز سفر مزیف أو وثائق مزیفة أو ببطاقة ھویة مختلفة عن ھویتك الحقیقیة
   لیس لدیِك تصریح لإلقامة في المملكة المتحدة وھناك من أخبرِك بأنِك سترّحلین إذا أخبرِت الشرطة أو 

السلطات بما یحدث لِك
   ھناك من أخبرِك بأن عائلتِك ستتعرض للضرر إذا لم تفعلي ما یُطلب منِك أو إذا أخبرِت أحًدا بما یحدث 

معِك أو كلیھما
تم إجبارك على أن تقسمي بعدم إخبار أي شخص بما یحدث معِك   

قد تكوني تعرضِت لمثال واحد من األمثلة السابقة أو لم تتعرِضي ألي منھا أو قد 
تتعرضي ألشیاء أخرى وقد تكوني ما زلِت ضحیة لالتجار بالبشر. وإذا كنت تظنین أنِك 

ما زلِت ضحیة، فیُرجى طلب الحصول على المساعدة.

التعلیم
تختلف الدورات التعلیمیة والتمویل الذي تحصلین علیھ للتعلیم بحسب 

نوع تصریح اإلقامة الخاص بِك في المملكة المتحدة. وقد تتنوع الدورات 
التدریبیة من تحسین مھاراتِك في اللغة اإلنجلیزیة إلى دراسة مھنة 

محددة أو الدراسة الجامعیة. وقد تكوني مؤھلة للحصول على المساعدة 
المالیة للدراسة كطالبة. ویمكنِك التواصل مع خدمات الطالب في الكلیة 

المحلیة حول الدورات التدریبیة التي یمكنِك الحصول علیھا والتمویل 
الذي تكونین مؤھلة لتلقیھ.

 قد تحتاجي إلى دعم إضافي والمزید من المساعدة لالستفادة من تعلیمِك 
بأقصى قدر ممكن. وعلیِك التواصل مع خدمات الطالب في الكلیة أو 

الجامعة المحلیة لمناقشة المساعدة أو الدعم المتاح لِك.

الصحة (واصلت)
الصحة الجنسیة

توجد عیادات متخصصة یمكنِك التوجھ إلیھا للحصول على استشارة سریة ومعلومات أیًضا حول الصحة الجنسیة 
النسائیة. ویمكنِك الحصول على الكثیر من الخدمات، بما في ذلك منع الحمل (بما في ذلك منع الحمل الطارئ) 

وفحوصات األمراض المنقولة جنسیًا ومعالجة مشاكل اإلنجاب..

 مصادر صحیة أخرى
إذا كانت عیادة الممارس العام مغلقة وتشعرین بتعب شدید وال یمكنِك االنتظار حتى مواعید العمل، فیمكنِك 

االتصال بھیئة NHS المتوفرة على مدار ۲٤ ساعة على الرقم ۱۱۱ للحصول على المساعدة وتلقي خدمات 
«الطبیب العام خارج أوقات العمل». یُرجى مالحظة أن ھذا الرقم غیر مخصص للطوارئ. 

للحاالت الطارئة، یُرجى االتصال بالرقم 999 وطلب سیارة إسعاف.   

اإلسكان
لدیِك الحق في الحصول على مسكن آمن. وإذا كنِت تستأجرین وحدة من مجلس المدینة أو جمعیة إسكان، فیمكنِك 

التواصل مع مسؤول اإلسكان بشأن أي مشاكل تواجھیھا في مسكنك. على سبیل المثال:

اإلصالحات   

استخدام األجھزة المنزلیة   

فرش المنزل   

السلوك المعادي للمجتمع   

متأخرات اإلیجار   

یمكنِك أیًضا الحصول على استشارة مستقلة والمساعدة من:

www.citizensadvice.org.uk/scotland المحلي (CAB) مكتب تقدیم المشورة للمواطنین   

:Shelter Scotland: 0808 800 4444 مؤسسة شیلتر اسكتلندا   
www.scotland.shelter.org.uk   

إذا كنِت تستأجرین مسكنًا خاًصا، فعلیِك التواصل مع مكتب تقدیم المشورة للمواطنین (CAB) أو مؤسسة شیلتر 
اسكتلندا Shelter Scotland للحصول على النصیحة.

االستحقاقات واألموال من الرعایة االجتماعیة
قد یكون من حقِك الحصول على استحقاقات مختلفة بحسب حالتِك، ولكنِك قد ال تعرفین مدى استحقاقِك. وقد تواجھین 
مشاكل في الحصول على استحقاقاتِك. وقد تحتاجین أیًضا إلى المساعدة في إدارة أموالِك أو دفع الفواتیر أو تحتاجین 

إلى أموال لحالة طارئة. للحصول على نصیحة أو معلومات حول استحقاقات الرعایة االجتماعیة أو المساعدة في 
إدارة شؤونِك المالیة، علیك التواصل مع:

www.citizensadvice.org.uk/scotland المحلي (CAB) مكتب تقدیم المشورة للمواطنین   

إذا كنِت تواجھین مشاكل في سداد دین، فیمكنِك التواصل مع:

0808 808 خدمة National Debtline خط المساعدة الوطني لسداد الدیون:4000   

الحقوق والخدمات األخرى
التعویض عن اإلصابات الجنائیة

لدیِك الحق في الحصول على تعویض مالي عن اإلصابات (الجسدیة أو الذھنیة 
أو كلیھما) التي وقعت لِك في أثناء تعرضِك لالتجار أو االستغالل في المملكة 

المتحدة.

یمكنِك التقدیم في ھیئة التعویض عن اإلصابات الجنائیة (CICA) للحصول 
على تعویض مالي نتیجة الضرر الذي لحق بِك في أثناء تعرضِك لالتجار أو 

 (CICA) االستغالل في المملكة المتحدة. ھیئة التعویض عن اإلصابات الجنائیة
ھي عبارة عن صندوق حكومي مخصص لضحایا الجرائم العنیفة.

یمكنك الحصول على المزید من المعلومات حول التعویض عن اإلصابات 
الجنائیة فیما یلي:

   0300 003    ھیئة التعویض عن اإلصابات الجنائیة: 3601
www.gov.uk/claim-compensation-criminal-injury

التعویضات األخرى
قد تكون لدیك دعوى ضد األشخاص المسؤولین عن االتجار بِك أو استغاللِك. 

وسیساعدك محاٍم في ذلك.

قانون العمل
قد تتعرضي لمشكلة مع صاحب العمل إذا قام باستغاللِك (مثل عدم دفع األجور 

أو العمل في ظروف سیئة أو التمییز). وسیساعدك محاٍم في ذلك.

لم شمل العائلة
إذا كنِت الجئة أو تحت الحمایة اإلنسانیة في المملكة المتحدة، فقد یكون من حقِك 

لم الشمل بزوجِك أو شریكِك غیر الزوج وأطفالِك الذین لم یبلغوا ۱۸ عاًما والذین 
یعیشون في الخارج للعیش معِك في المملكة المتحدة. وسیساعدك محاٍم في ذلك.

وضعیة الھجرة القانونیة
قد تحتاجین إلى تجدید وضعیتك القانونیة للھجرة أو الحصول على استشارة بشأن 

ظروف تصریح إقامتِك في المملكة المتحدة. وسیساعدك محاٍم في ذلك.

العنف المنزلي أو االغتصاب واالعتداء الجنسي
إذا كنِت تعرضِت أو تتعرضین للعنف أو سوء المعاملة أو كلیھما (جسدیًا أو 

نفسیًا أو عاطفیًا)، فیمكنك التواصل بسریة مع المؤسسات التالیة والحصول على 
االستشارة والمساعدة منھا:

:Scottish Women’s Aid مؤسسة مساعدة النساء االسكتلندیة   
0800 027 1234   

www.womensaid.scot   

:Rape Crisis Scotland مؤسسة أزمة االغتصاب اسكتلندا   
0808 801 0302   

www.rapecrisisscotland.org.uk   

مركز حقوق المرأة االسكتلندیة:   
0808 801 0789   

www.scottishwomensrightscentre.org.uk   




