العبودية الحديثة وكوفيد  :19ما الذي تبحث عنه وكيفية الحصول على المساعدة؟
العبودية الحديثة جريمة مسيئة وخفية وقد يكون ضحاياها معزولين ومختفين عن األنظارخاصة أثناء تفشي فيروس كوفيد 19
ومع ذلك  ،فإن المساعدة والدعم متوفر لضحايا هذه الجريمة.
الكشف عن مؤشرات العبودية الحديثة
قد يكون من الصعب تحديد ضحية العبودية الحديثة .وقد يكون الضحايا المحتملون مترددين أو غير
قادرين على التقدم باالدعاء بأنفسهم .لهذا السبب من المهم أن يبحث موظفوالخطوط األمامية عن
مؤشرات العبودية الحديثة.
الضحايا المحتملون للعبودية الحديثة قد:
 يبدو أن أحدا ما يتحكم بتحركاتهم.
 تظهرعليهم عالمات الخوف أو القلق.
 يسمحون لآلخرين بالتحدث نيابة عنهم عند مخاطبتهم مباشرة.
 تبدو عليهم عالمات سوء التغذية ،أو عدم الترتيب والنظافة ،أو تظهرعلى أجسادهم إصابات غير
معالجة.
 ال يمتلكون جوازات سفرهم أو وثائق سفر أخرى  ،حيث إن هذه الوثائق تكون محفوظة عند
شخص آخر.
 اليتحكمون بأموالهم أو حساباتهم المصرفية.
 يعتقدون أن عليهم العمل ضد إرادتهم.
 يكونون معرضين هم أو أحد أفراد أسرتهم أو أحبائهم للعنف أو التهديد بالعنف.

المساعدة والدعم المتاحان للضحايا:
 يمكن للبالغين الوصول إلى مجموعة من وسائل الدعم في جميع أنحاء المملكة المتحدة إذا وافقوا
على المشاركة في آلية اإلحالة الوطنية.
 أما األطفال فيتلقون الدعم من السلطات المحلية مباشرة .إذ يجب إحالة أي طفل يعتقد أنه ضحية
محتملة إلى الخدمات المحلية المقدمة لألطفال على وجه السرعة ،ومن ثم إحالة الطفل إلى آلية
اإلحالة الوطنية فورتقديم الحماية له.
يوضح قانون التشريعات الخاص بالعبودية الحديثة الصادرعام  2015تفاصيل كاملة عن
الدعم المتاح وكيف يمكن الوصول إليه.

هل قابلت شخصا قد يكون ضحية محتملة للعبودية الحديثة؟ لست بحاجة إلى التأكد من أن الشخص تعرض فعال للعبودية الحديثة ،وليس عليك أن تفهم تماما كل تعاريف العبودية الحديثة وأنواعها لكي تبلغ عن
مخاوفك .اتصل بالشرطة على الرقم  101إذا كنت تشك في تعرض أحدهم للعبودية الحديثة ،أو على الرقم  999إذا كان هناك خطر مباشرعلى الشخص .سيقدم خط المساعدة السري لإلحالة ،المتوفرعلى مدار
 24ساعة طوال أيام األسبوع على الرقم  ، 0800 808 3733المشورة بشأن الحصول على دعم للضحايا المحتملين.
لمزيد من المعلومات حول كوفيد  19والعبودية الحديثة  ،انظررمز  QRعلى طرف الصفحة أو قم بزيارة الموقع https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-
19-support-for-victims-of-modern-slavery/coronavirus-covid-19-support-for-victims-of-modern-slavery

