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 )Migrants' Rights Network( ن45جاهملا قوقح ةك)ش جاتنإ

  :نوم8اسملا

Against Borders for Children - Doctors of the World UK - Focus on 
Labour Exploitation - Liberty - Migrants at Work - Migrants’ Rights 
Network (MRN) - Open Rights Group - Project 17 - Victim Support - 
Welsh Refugee Council 

 Joint Council for the Welfare of ،رام-د ناج ،34يدراغ ام-إ :ــل ركشلاو ريدقتلا
Immigrants وStopWatch وStop Hate UK  

  :@=ع ةمج<=لا تّمت

 
 تاحلطصملا ةمئاق

T4 ءاقRلل ةQلخادلا ةرازو نم نذإ حنُم يذلا صخشلا Eع قلط- حلطصم :ءاق)لل نذإلا
U 

 .اQناطWXب

 \إ لوخدلل ةQلخادلا ةرازو نم نذإ حنُم يذلا صخشلا Eع قلط- حلطصم :لوخدلل نذإلا
 .اQناطWXب

 لوخدلا نذإ وأ ءاقRلا نذإ ه-دل سbل صخش ةلاح فصول قلط- حلطصم :ةقثوم [3غ ةلاح
 .اQناطWXب \إ

 

 ةمدقملا
T4 نWXجاهملا عيمجل لQلدلا اذه انgتك

U بWXناطQل نيذلا مهنمض نم ،اbسم مهيدل سqتادن 
T4 لQلدلا مzدعاسy .ءوجللا wxUلاط لثم ةQنوناق مهتماقإ لعج نولواح- نّممو ،ةQمسر

U ةفرعم 
T4 م|قوقح

U ةرمتسملا تا[3يغتلا ّلظ T4
U ةرجهلا نوؤش. zفم ّدع- امQرداق [3غ صخش ل�ل اًد 

 مل نإ كلذ Eع لاثمو ،ءاقRلل دع� دكؤم [3غ نذإ ه-دل وأ ةQناط3xXلا هت�س�ج تاRثإ Eع
الz لQلدلا نم دQفتسy فوس امz .ةرجهلل ةQتوبث تادنqسم وأ رفس زاوج كلتمت

�
 نم 

نذإ نو�لم- نيذلاو ،4[�ئجاللاو ،�xUوروألا داحتالا نم نWXجاهملا
ً

 تأد� دقو .ءاقRلل اًددحم ا
T4 ةموكحلا

U عصت نم ة[3خألا تاونسلاQع تاءارجإلا بE جاهملا عيمجWXنم اونكمتيل ن 
 داع�إلا وأ لQح�3لا� د-دهتلاو ،ةرجهلا تالاzو قيقدت نم قلقو فوخ� روعشلا نود� شbعلا
 طgQثqب نوبغري امz ،ةقWXطلا كلتب اQناطWXب نم نX[3ث�لا لQح�3ب ةموكحلا لمأتت .ةلودلا نم
  .دالRلا لوخد نم نWXخألا ةم�Xع
 



 

 

 ؟ةموكحلا لعفت اذام
 اهنوجاتح- w�Uلا ةQمويلا مهلامعأ لام�إ نم 4[�لّجسملا [3غ نWXجاهملا فاق-إ ةلواحم ●

�T4م باسح كالتما ،لمعلا لثم ةQعQبط ةاQح اوشbعQل
U، قQس ةداQساو ةراqراجئ 

  .ل344م
 ئراوطلا تالاح ادعام ،اًمدقم wxّUطلا جالعلا عفد Eع نWXجاهملا ضع� ضرف ةلواحم ●

T4 لQصافتلا(
U ةحصلا مسق(. 

 ،كالملاو ،كونبلاو ،تاضرمملاو ،ءاRطألا لالخ نم صاخشألا قئاثو نم ققحتلا بلط ●
  .لمعلا با£رأو

ناQحأ ةQلخادلا ةرازو ةلواحم ●
ً

 ىرخألا ةQموكحلا تالاzولا نم تامولعم Eع لوصحلا ا
 .4[�لّجسملا [3غ نWXجاهملا عبqتل

   ؟هنم فدهلا امو ل6لدلا بتك نم
T4 رمتس¨ فوس اننأل لQلدلا اذه ة�ات�ل ەالعأ ةروكذملا تامظنملا عيمج تعمتجا

U نع عافدلا 
 .اهز�Xعت و نWXجاهملا عيمج قوقح

T4 لQلدلا مzدعاسy نأ لمأن
U لآ مهفQّلع امو 4[�ناوقلا [3ثأت ةQ|هلعف م.  

 

T4
U zح®¨ فوس ،مسق ّل:  

  م|قوقح U° ام ●
  ةQنوناقلا تا[3يغتلا م|Qلع رثؤت فQك ●
T4 نولعفت اذام ●

U تا-دحت يأ متهجاو لاح   
ةحQصنلا بلطو معدلا لQصحت م|نكم- نيأ ●



 

 

كونبلا .                      
       



 

 

 

 ؟ثدح% اذام
 نذإ وأ ءاقRلل نذإ مهيدل سbل نيذلا صاخشألل تا�اسح ءاش¨±ب تاQعمجلاو كونبلل حمسy ال
  .اQناطWXب \إ لوخدلا

�T4م باسح ءاش¨إ تاQعمجلا وأ كونبلا ىدحإ تضفر نإ
U خإ مهيلعف ،م�لRراzب´سلا� م. 

 ّلz ءالمعلا ةرجه ةلاح قيقدت بوجو 2017 ر£¶تµأ 30 ذنم تاQعمجلاو كونبلا Eع ضرف
T4 ةQلخادلا ةرازو راRخإ مهيلعو .رهشأ ةثالث

U م�ّنأ� مهتفرعم لاح T4
U بWXناطQنذإ [3غ نم ا.   

  :\إ ةرازولا رطضت دق ،كلذ ثدح ن·و

 نم ة�3فل همادختسا اوعQطتس¹ نل U\اتلا£و ،م|�اسح دQمجتل ةم|حملا \إ بلط م-دقت ●
 .تقولا

 .م|�اسح قالغإل كنبلا \إ بلط م-دقت ●
  
قوت

ّ
T4 ةQف�ملا تا�اسحلا قالغإ نم ةموكحلا تف

U لو ،2018  ويامbكؤم س
¾

 ناz نإ ام اًد
 عيمج Eع ةرجهلا تاصوحف يرجت كونبلا لازت ال ،كلذ عمو .ال مأ نآلا �wح اXًراس عضولا
نذإ نو�لم- ال صاخشأل اهنأ� دقتعت تا�اسح نع ةرازولا 3xختو ،رهشأ ةثالث لz تا�اسحلا

ً
 ا

T4 ءاقRلل ا�Qنوناق
U بWXناطQا.  

 ؟ةد%دج ة;ف9م تا8اسح ءاش4إل تاءانث/سا كان* ل*
 قلط- ام وأ ،اQناطWXب ةرداغم نم م|نكمت مدعل اًهيجو اgRًس كانه نأ ةQلخادلا ةرازو تررق نإ

�T4م باسح ءاش¨±ب م�ل حمسyُ دقف ،دالRلا ةرداغمل "ÁU®لا قئاعلا" هQيلع
U عE نم مغرلا 

 .لوخدلا نذإ وأ ءاقRلا نذإ Eع لوصحلا مدع
 
 لRق ةQنوناق ةراشqسا Eع لوصحلا م|Qلع ."ÁU®لا زجاحلا" طو®Â دع� ةرازولا ددحت مل
 .ةQلخادلا ةرازو عم لصاوتلا

 
T4 لمعلا ام

U ؟أطخ يأل كنبلا با|ترا لاح  
T4 مzدوجو نأ نودقتعت متنك نإ

U بWXناطQ�4وناق ا
Uّ، وأ T4

U رخآ ب´س دوجو لاح yم�ل حمس 
 Eع لوصحلا م|Qلع .ةQلخادلا ةرازو \إ ة®ÂاRم ىوكش م-دقت م|Qلعف ،ي�م باسح ءاش¨±ب
   .كلذ لRق ةQنوناق ةراشqسا

 
T4 قحلا م|-دلف ،م|�اسح قيلعت وأ دQمجت كنبلا لواح نإ

U سالا� نعطلا بلطqن�لو ،فانئ 
 .كلذ لRق ةQنوناقلا ةروشملا بلط م|Qلع
 



 

 

HI كنبلا لعف% نأ بج% اذام
J ترا لاحN؟أطخ يأ با  

 كونبلا ىدحإ تضفر كلذ عمو ،م|� صاخ باسح ءاش¨إ ةQّنا|مإ تÅRي لQلد م|-دل ناz نإ
 زاوج وه لQلدلا نوك- دق .ةQلخادلا ةرازو عم ًة®ÂاRم لصاوتلا مهيلع بج- ،تاءارجإلا لام�إ
T4 قحلا م|-دل نأ رهظُت ىرخأ ةقQثو وأ ،ةماقإلا حــــ�Xت وأ ،رفسلا

U لاRو .ة�لمملا لخاد ءاقT4
U 

 م|Qلعف ،تادنqسملا ةXؤر دع� w�ّح ةQلخادلا ةرازو عم لصاوتلا كونبلا ىدحإ ضفر لاح
 .بتكملا عم م|سفنأ� اولصاوتت نأ لRق ةQنوناقلا ةروشملا بلط اهنيح
 
 ف�ملا Eع ،تاءارجإلا كلت لام�إ مدع تÅRي لQلد متمدقو ،م|�اسح قالغإ كنبلا دارأ نإ
  .بتكملا عم ة®ÂاRم لصاوتلا

 
  :ةدعاسملا بلطو تامولعملا نم د�Xمل
 وأ 020 7424 7386 وأ E 6021 123 0208ع نWXجاهملا قوقح ةكRشÇ اولصتا

488696 07534 
�4و��3لالا د3xXلا Eع وأ ًءاسم 5:30 \إ اًحاRص 9:30 نم ةعمجلا \إ 4[�نثإلا

U: 
info@migrantsrights.org.uk



 

 

 ةدا#قلا



 

 

 

 ؟ثدح% اذام
 
 نمل الإ ةداQق ةصخر حنم ةQّنا|مإ تاRكرملاو ةداQقلا ةصخر ةلاzو دعت مل ، 2014 ماع ذنم
zنوناق هتماقإ تناQة T4

U بWXناطQو .اXع كلذ قبطنE ل نيذلا صاخشألا عيمجbنذإ مهيدل س 
 .دالRلا \إ لوخدلا نذإ وأ ءاقRلا

T4 ةQنوناق ةماقإ ه-دل سbل صخشلا ّنأ تفشµqا نإ ةصخرلا ءاغلإ )DVLA( ةلاzولل نكم-
U 

  .دالRلا

 ءاغلإ اوفشqكت ال دق م�ّنأ w4Uع- امم ،ةصخرلا ءاغلإ ّمت نإ دارفإلا مالعإ ةلاzولا Eع 4[�عتي ال
 .ةط®لا 3xع م|فاق-إ ّمت نإ الإ ةصخرلا

 

VWلا ةطلسلا ام
J لتمتZ؟ةط[\لا اه 

 مهقح نم هنأ w4Uع- اذه .باRسألا نم ب´س يأل 4[�قئاسلا فاق-إ ةطلسÇ ةط®لا عتمتت
أطخ ّيأ متبكترا م|نأ اودقتع- مل ول �wح م|فاق-إ

É
. 

 
 :ةQلاتلا تادنqسملا ةXؤرب ةRلاطملا ًة®ÂاRم مهنكم- ،ةداQقلا ءانثأ ةط®لا م|تفقوأ اذإ

 ةداQقلا ةصخر ●
 4[�مأت ةداهش ●
  ةراجتلا ةرازو ةداهش ●

 
T4و

U سملا عيمج دوجو مدع لاحqس لالخ ةط®لا \إ اهلاسرإ نكم- ،م|عم تادنRما-أ ةع. 
T4و

U نوناقلا ةلءاسملل نوضرعتت دق ،كلذ نع رخأتلا لاحQةم|حملا \إ باهذلل ةجاحلا وأ ة.  
 
 دق متنك نإ ام ةفرعمل سفنتلا راRتخا ءارجإ م|نم اوبلط- نأ اًض-أ ةط®لا طاRضل نكم-

Â®£لوح�لا تا£و®ملا متQنوناقلا ةلءاسملل نوضرعتت دق ،كلذ متضفر ن·و .ةQةجاحلا وأ ة 
  .ةم|حملا \إ باهذلل

 
 �wح ةراQسلا ةرداصم مهنكم- ،يراج 4[�مأتل م|�التما مدع ةط®لا طاRض دحأ دقتعا اذإ
 .لاّعف 4[�مأت دوجو اوتبÅت

 

HI لوقأ اذام
J اق%إ مت لاحHI

J؟ 
 .م|� صاخلا ةرجهلا عضو لوح ةط®لا طاRض ةلئسأ Eع ة�اجإلل نWXطضم متسل

 



 

 

 ،ناونعلاو ،مسالا نع ةط®لا راRخإ اهنيح م|Qلعف ،ةرجهلا عضو نع ة�اجإلا م|نم اوبلط اذإ
 ة�اجإلا متضفر اذإ .ةراQسلا كلام ناونعو مسا� مهراRخإ اًض-أ م|Qلع بج- .دالQملا خــــXراتو
  .ةم|حملا \إ باهذلل ةجاحلا وأ ةQنوناقلا ةلءاسملل نوضرعتت دق ،ةلئسألا ەذه Eع
 
 رمألا ناz اذإ .م|Qلع ضRقلا ررق- دقف ،ة[3بك ةناهإ متبكترا م|نأ ةط®لا ط�اض دقتعا اذإ

��آلا لوقتس ام اRًلاغ ةط®لا نإف ،كلذك
U: "لbلع سQ|يأ لوق م Î®

U�4- دق ن�لو ،ءzم 
T4 تمصلا

U س يذلا باوجتسالاQثدح T4
U يأ .ةم|حملا Î®

Uس هلوقت ءQلد نوكQال
ً

 T4
U 

T4 م�ل قح- .ةط®لا زكرم \إ م|نوذخأ- اهدع£و ."ةسلجلا
U ناجم ٍماحم ةل�اقم بلط مسقلا

ً
 ا

 ÑUاحملا ةل�اقم اولجؤت ال :ٍماحم نع اًمئاد اولأسا .فتاهلا 3xع 4[�ماحملا دحأ \إ ثدحتلا وأ
 .كلذ� م|Qماحم م|حصن اذإ الإ ةط®لا عم اًد�أ اوثدحتت ال .ةط®لا لRق نم

 

VIنكم% ل*
J صخر ءاغلإ مت اذإ ققحتلاVW

J؟ 
  :عقوملا 3xع ةصخرلا نع لQصافت ةفرعم م|نكم-

licence-driving-www.gov.uk/view 
 
 ،ًءاسم 7 \إ اًحاRص 8 ةعمجلا \إ 4[�نثإلا نم 0300 083 0013 :مقرلا� لاصتالا 3xع وأ

 .اًرهظ 2 \إ اًحاRص 8 نم ت´سلاو
 

VIنكم% ل*
J عالاjWع ضاl دا;ق ةصخر ءاغلإ رارقoW

J؟ 
 
 .ةصخرلا ءاغلإ Eع ضا�3عالل ةم|حملا مامأ فانئqسالا بلط م|نكم-

�RÒ4ي ناz اذإ ام ةلداجملا� م�ل حمسyُ ال
U ع لوصحلا م�لE لل نذإ وأ لوخدلل نذإRءاق T4

U كلت 
 .ة�3فلا

T4 ءاقRلل نذإ وأ لوخدلل نذإ Eع تلصح م|نأ� ةلداجملا� م�ل حمسyُ ال
U تقولا كلذ. 

 
Liberty: 

0461 3145 020 / 2307 123 0845  
 
  ءاسم 8:30 \إ ًءاسم 6:30 سbمخلا \إ 4[�نثإلا
اًرهظ 2:30 \إ اًرهظ 12:30 ءاع£رألا



 

 

م#لعتلا



 

 

 
T4 لفط ل�ل

U بWXناطQقحلا ا T4
U لعتلا

¾
 ةرجهلا ةلاح نع رظنلا ف�� ،اًماع 16 نس �wح م

 .مهب ةصاخلا
 

 ؟ثدح% اذام
 دادعتلا تاءارجإ نم ءزجك سرادملا ةفاz نم مQلعتلا ةرازو تRلط ،2016 ماع نم اًراRتعا
 19 - 5 4[�ب مهرامعأ حوا�3ت نيذلا لافطألل  ةدالولا نا|م و ةQس�جلا تاناQب عمج ،ÎUردملا

T4و .ةنس
U بأWXنوناق تاءارج·و 4[�ماع ترمتسا ةلمح دع� 2018 لQة، Õلعتلا ةرازو تحQم 

نأ
ّ

 مت w�Uلا تامولعملا فذحت نل ،كلذ عمو .تامولعملا كلت عمج سرادملا Eع دع- مل ه
 .2018و ÑU 2016اع 4[�ب اهعمج

 قح- ،كلذ اولعف ن·و .نآلا دع� م�لافطأ نم تاناQبلا نم ع¶نلا كلذ بلط سرادملا Eع سbل
 .ضفرلا م�ل

 ناونع( ةسردملا دادعت لالخ نم اهعمج مت w�Uلا ىرخألا ةQصخشلا تامولعملا ن�Xخت متي
T4 )لاثملا لgQس Eع ل344ملا

U ب ةدعاقQنطولا بالطلا تاناQتامولعملا ەذه ةكراشم نكم- .ة 
 .م�اعRتا اولواح نإ ةQلخادلا ةرازو عم
 

 ؟ةلNشملا ەذ* بpس ام
 ءدRل سرادملا دادعت لالخ نم اهعمج مت w�Uلا تامولعملا رهش لz ةQلخادلا ةرازو بلطت
T4 نوكت دق w�Uلا تالئاعلا عم قيقحتلا ةداعإ

U لا نذإ نود ةدحتملا ة�لمملاRبلطت دق .ءاق 
 هجو Eع صاخشألا ضع� نXوانع نع اًثح� تاناQبلا ةدعاق نم ققحتلا ةQلخادلا ةرازو
 .د-دحتلا

 
HWوقح sJ ام

J افطأ قوقحوvJ؟ 
 

�4ا|سلا ءاصحإلا ةرامتسا ةئبعت نيدلاولا Eع بج-
U عم�w4 لع بج- هنأQ|ناونع م-دقت م 

  .ةسردملل ل344ملا
  

�RÒ4ي
U عE س�ج لافطألا نم بلطت الأ سرادملا�    .مهدالQم نا|م وأ مهت

  
zي ام�RÒ4

U هلا قئاثو وأ رفسلا زاوج م�لافطأ نم وأ م|نم بلطُ- الأ¶Xة. 
 م|نكم- ،لفطلا دالQم نا|مو ةQس�جلا تامولعمل ةموكحلا ظافتحا لوح 4[�قلق متنك نإ
 ةWXح وأ )Schools ABC( .ج.ب.أ سرادم w�Uمظنب لاصتالا بج- .ىوكش مQلس¹
)Liberty( 4[�بغار متنك اذإ T4

U كلذ.  



 

 

 كتلئاع درف وأ كع�اتي U×ل ةQلخادلا ةرازو عم لفطلا ل344م ناونع ةكراشم لوح 4[�قلق تنك نإ
�Øاضق ىوعد عفرت نكم- دقف

U. ةمظنم� لصتا Liberty ت تنك اذإWXكلذ نع تامولعم د.     

 )Schools ABC( لافطألل دودحلا دض سرادم ةمظنم >>>>
www.schoolsabc.net  

 
 لQصافتلا نم د�Xمل .Liberty ةمظنمل ةع�اتلا تامولعملاو ةروشملا ةمدخ� اولصتا وأ>>>>
  :ةروشملل Liberty طخل حتفلا تاقوأ نع

https://www.libertyhumanrights.org.uk/advice-and-
information/contact-us/ 

 
     



 

 

 لمعلا



 

 

�4وناقلا [3غ نم
U ¹غشQل صخش لbلمعلا نذإ ه-دل س T4

U ةدحتملا ة�لمملا z3غ نوك- ام] 
 قئاثو نم ققحتلا لمعلا باحصأ Eع بج- .كلذ� حامسلا م|-دل نك- مل اذإ لمعلا اQًنوناق
  .مهيلماع

 ؟اً;لاح ثدح% اذام
�4اRملا \إ لوخدلا ةQناط3xXلا ةرجهلاو تا[3شأتلا ةلاzو طاRضل نكم-

U رمأ نود� ةصخرملا 
�Øاضق

U فتلا وأ¶Xات�لا ض�xU ل×U دارفألا قح نم اوققحتي T4
U لمعلا.   

�4اRملا
U ةصخرملا  °U:  

 .تا£و®ملا µ�]4اzدو معاطملاو يداونلاو تاناحلا لثم لوح�لا عيgت w�Uلا تاسسؤملا ●
T4 تاRّطرملاو ماعطلا عيgت w�Uلا تاسسؤملا ●

U للا نم رخأتم تقوQوأ ماعطلا يأ ل 
 .w4بملا دنع كلهتس¹ُ مل ن·و �wح احاRص 5 و َ◌َءاسم 11 4[�ب ةنخاسلا تا£و®ملا

 .ةزهاجلا تاRجولا معاطمو معاطملاو U°اقملا :فنصلا اذه نمض نمو
 لخاد ةQضاWXلا تاسفانملاو امن�سلاو حراسملا لثم هQف�3لا مّدقت w�Uلا تاسسؤملا ●

�4اRملا
U امأو ةم�الملا بعالموµسوملا تالفحلا نQقQيداونلاو ة. 

  .ةQساQسلاو ةQضاWXلاو ةQعامتجالا يداونلا ●

   .نوناقلا نوكهت�ي نيذلا 4[�لماعلاو لمعلا باحصأ Eع تا£¶قعلا اثيدح تعفترا

 

VWلا ققحتلا تاءارجإ sJ ام
J %ق اهب ما;قلا بجzل 

   ؟ام صخش ف;ظوت
T4 ام صخش قح نم اوقّقحتت U×ل اهعاRتا م|Qلع بج- تاوطخ ثالث كانه

U لمعلا.  

  .رفسلا زاوج لثم هتX¶ه تÅRت قئاثو هنم اوبلطا .1

T4 قئاثولا ةQحالص نم اودµأت .2
U ەروضح.  

 ققحتلا تاءارجإ مامت خــــXرات لQجس¹ م|Qلع بج- .نمآ ل|شÇ اهوظفحاو قئاثولا اوخس¨ا .3
  .اهب ماق يذلا صخشلا مساو

 ققحتلا ةQلمع ءارجإ يأ -- تاءارجإلا كلتب ماQقلا لمعلا باحصأ Eع بج- ،نوناقلل اقفو
     .ةرجهلا U\وؤسم عم نواعتلا يرو�4لا نم سbل هن�لو -- اهلQجس¹و

 

VWك[� راز اذإ ه8 ما;قلا بج% اذام
J ذافنإ مسق ولوؤسم 

 ؟ةرجهلا ��Iناوق
 :�xUات�لا ضX¶فتلا مهيدل ناz اذإ م|تك®Â \إ لوخدلا ةرجهلا 4[�ناوق ذافنإ مسق U\وؤسمل نكم-



 

 

�Øاضق رمأ ●
U ي يذلا صخشلا مسا عمRهنع نوثح 

 هنع نوثحRي يذلا صخشلا مسا 4ّ[�بت ةQلخادلا ةرازو ريدم بئان نم ةلاسر ●

T4
U 3ج- ،تالاحلا نم [3ثكx ع سانلا ةرجهلا ذافنإ مسق ولوؤسمE ةقفاوملا ةرامتسا عيقوت، 
 يرو�4لا نم سbل .هنوقّقحXو لحملا \إ اولخد- U×ل ةQعوطتلا م|تقفاوم Eع اودمتع- نأ يأ
T4 .)اهيلإ اولخد اذإ( ةك®لا نم جورخلا بدأ� مهنم اوبلطت نأ م|نكمXو ،ةرامتسالا ەذه عيقوت

U 
قوتملا نم ،لاحلا ەذه

ّ
�xU T4اتك ضX¶فت عم اًددجم مهتدوع ع

U عيباسأ وأ ما-أ فرظ. 

 ضX¶فتلا مهدنع نك- مل اذإ م|تك®Â \إ لوخدلا� حامسلا� مهل اونذأت نأ يرو�4لا نم سbل
  .�xUات�لا

 

VIنأ8 اوملع اذإ ثدح;س اذام
J غشأ

ّ
 س�ل ام اًصخش ل

  ؟لمعلا نذإ ه%دل
 نجس ة£¶قع ةهجاوم وأ قثوم [3غ لماع ل�ل £20,000 \إ لصت ةمارغ ضرف متي نأ نكم-
 لماع لQغشqل ام صخش نجسyُ مل ،نآلا �wح ن�لو .نWXمألا الz وأ تاونس 5 \إ لصت ةدمل
 Eع ءالqQسالا ةطلسÇ ةرجهلا ولوؤسم عّتمتي ،كلذ \إ ةفاضإلا� .لمعلا نذإ ه-دل سbل
  .تاz®لا قالغإ وأ تا�لتمملا

ف اذإ
ُ

 ولو �wح .اًروف ماحم نم ةQنوناقلا ةروشملا سامتلا م|Qلع بجQف ،ةمارغ م|Qلع تضر
ك
Û

�4وناق [3غ ل|شÇ ًالماع نولّغش¹ م|نأ فش
U، سال قرط كانه ،ن�لوqلقتلا وأ ةمارغلا فانئQل 

   .اهنم

HI قحلا" نم ققحتلا تاءارجإ sJ ام
J ؟"لمعلا 

لعتي امQف لمعلا باحصأ اهلّمحتي w�Uلا ةQلوؤسملا نم ةرجهلا 4[�ناوق تداز دقل
¾

T4 ق
U عضو 

 .ةQقرع ةQلقأ وأ يويسآ وأ دوسأ لصأ نم 4[�يناط3xXلا لامعلاو نWXجاهملاو مهيلماعل ةرجهلا
T4 قحلا" نم ققحتلا تاءارج±ب ماQقلا لمعلا باحصأ Eع بج-

U كلذلو ،"لمعلا، yمدختس 
  .)ECS( لمعلا باحصأ� ةصاخلا ققحتلا ةمدخ لمعلا باحصأ ضع�

 4[�ناوقل 4[�عضاخ اوسbل نيذلا صاخشألل �wح ةQبلس تاراعشإ ECS ققحت تاءارجإ ردصت
T4 م|عض- امم تاءارجإلا ەذه لالخ ءاطخأ لصحت دق .ةرجهلا

U ع- دق .بعص فقومÝU 
لعتي امQف ةحQحصلا [3غ ةروشملا ةQلخادلا ةرازو ولوؤسم

¾
T4 قحلا� ق

U نو .لمعلاqQةج
َ

 ،كلذل َ◌
T4 ة3xخلا مهيدل تسbل نيذلا لمعلا باحصأ نأ حجرملا نم هنإف

U س ةرجهلاQوأ م�لمع نوقلع 
T4 ةروشملا بلط لجاعلا نم ،اذلو ،Éاروف مzدقع نوهني

U أÂم|قوقح ةفرعمو نكمم تقو ع T4
U 

  .لمعلاو ةرجهلا

ك اذإ ثدح;س اذام
�

VIنأ فش
J ش� لمعأNغ لj� وناقoI

J؟ 



 

 

 ضعP 789و ةموكحلا لLق نم مهتاIلتمم وأ مهبساDم Bع ءال?<سالل لمعلا 789 قحلا مهيدل س0ل نيذلا صاخشألا ضّرعتي دق
 .ل?ح]Zلاو زاجتحالا رطخ مههجاوي دق تالاحلا

 (Anti-Raids Network) تامهادملل ة-داعملا ةكRشلا ةمظنم  >>>>

T4 ةدوجوم(          
U تاغللا فلتخم( -checks-http://antiraids.net/immigration

rights-your-know 
 6021 مقرلا Eع )Migrant Rights' Network( نWXجاهملا قوقح ةكRش  ةمظنم

 5.30pm--9.30am ةعمجلا \إ 4[�نثألا موي 020 8123

�4و��3لإلا د3xXلا         
U: info@migrantsrights.org.uk 

 Bail for Immigration( 020 3745 5226 ةرجهلا يزجتحم لgQس ءالخإ ةمظنم
Detainees( )T4

U ةدعاسملل نوجاتحتو م�لاقتعا مت لاح( 

     



 

 

 لالغتسالا



 

 

 

 نأ بج% اذام .لمعلا فورظو V�Jتار لوح قلقلا8 رعشأ
 ؟لعفأ
  
T4 لالغتسالل نوضرعتت دق

U لمعلا نا|م T4
U لاح: 

 لمعلا بحاص نم هQلع قفتملا رجألا Eع لوصحلا مدع ●
 ةزاجإلا وأ تاحا�3سالا Eع لوصحلا مدع ●
  ةمالسلا نامضل ةمئالملا تادعملا Eع لوصحلا مدع ●
T4 لمعلا ●

U حص [3غ وأ ةنمآ [3غ فورظQة 
 فنعلا تاد-دهت وأ فنعلل ضرعتلا ●
 زاوجلا وأ م|تX¶ه قئاثول لمعلا بحاص ةرداصم ●

 Gangmasters( لمعلا لالغتسا ةئيهب لاصتالا م|نكمQف اهيلإ راشملا تالاحلا تثدح نإ
and Labour Abuse Authority( و°U موكح ةئيهQنم لامعلا ة-امح� ةصتخم ة 

 قWXط نع وأ 0800 432 0804 :مقرلا Eع لوهجم ل|شÇ اهب لاصتالا م|نكم- .لالغتسالا
T4 ن�لو intelligence@gla.gov.uk: لQم-إلا

U ّدع- الف ،ةقثوم قاروأل م|�التما مدع لاح 
 .م�ل لضفألا راQخلا لاصتالا

 ةمظنم� لاصتالا نكمQف ةدعاسملاو تامولعملل ةلقتسم ةX[3خ ةسسؤم� لاصتالا متدرأ اذإ
 عيطتس¹ .0800 121 7000 مقرلا Eع )Hotline Modern Slavery( نخاسلا طخلا

 ةلمتحم ةQحضك اهب نوعتمتت دق w�Uلا قوقحلل ةRس�لا� ةروشملا رفوت نأ ةسسؤملا ەذه
T4 لالغتسالل

U ەذه رفوت .ةرجهلا 4[�ناوق بسح م|عضو نع رظنلا ف�� ةدحتملا ة�لمملا 
T4 ةدعاسملا ةسسؤملا

U كلذ قوفو تاغللا نم ددع zتاملا|ملا ل ÂXة.  

HWوقحل ةzس�لا8 ةروشملا lع لوصحلا نكم% نيأ
J HI

J 
 ؟لمعلا ناNم

T4 م|قوقح نم نيدµأتم متسل متنك اذإ
U سا�آ ةمظنم� لاصتالا نكم- ،لمعلا نا|م 

)ACAS( عE إ باهذلا وأ 0300 123 1100 مقرلا\ www.acas.org.uk. وه سا�آ 
T4 لمعلا باحصأو لامعلا دعاسy نخاس طخ

U ¹س¶Xلمعلا نا|م تاعازن ة.  

 

T4 م|zوقح نأشÇ تامولعملا Eع لوصحلا نكم- ،كلذ \إ ةفاضإلا�
U زكرم نم لمعلا نا|م 

we-https://www.london.gov.uk/what- :ى�3xلا ندنل ةئيهل عباتلا لمعلا قوقح
hub-rights-do/employment. ع دجويE ةروشملا تامدخلا 4[�بت ةمئاق عقوملا كلذ 



 

 

T4 نWXجاهم عم لماعتت تامظنم اهرفوت ةXلاو ةلقتسملا ةQناجملا
U نمو ةدحتملا ة�لمملا 

 :اهنمض

T4 نورجاهملا ●
U لمعلا: -at-https://migrant

work.webnode.co.uk/?fbclid=IwAR1DbBguopG7y3C8edL_RK
ErtY4nkTw4aBJ4SFI-cy_douhRwGJj1zDVQq_ 

law-https://www.lawcentres.org.uk/about- :نوناقلا زµارم ةكRش ●
maps/alphabetically-google-on-centres-centres/law 

�T®لا �xUوروألا زكرملا ●
U رداصملل: http://www.eeac.org.uk/ 

 /https://www.workrightscentre.org :لمعلا قوقح زكرم ●
 /http://www.kalayaan.org.uk:)ل344ملا لمع :Kalayaan( نالا-اz ةمظنم ●
 /http://www.lawrs.org.uk :ةQن�تاللا ا|WXمأ ءاس�ل قوقحلا ةمدخ ●



 

 

صلا



 

 

 
 رظنلا ف�� ةQناجم ةX¶لوأ ة-اعر Eع لوصحلاو ماع بQبط عم لQجسqلا قح عيمجلا ىدل

 .رظنلا صحف نµامأو ،تاQلدQصلا ،نانسألا ءاRطأ ةX¶لوألا ة-اعرلا نمضتت .ةرجهلا ةلاح نع

�4اجم نانسأ جالع Eع لوصحلل HC1 جذومن ةئبعت \إ نوجاتحت دق
U، بط ةفصوQناجم ةQة 

�4اجم صحفو
U عم لصاوتلا نكم- ،ةدعاسم \إ نوجاتحت متنك نإ .نويعلل Doctors of 
the World )صافتلاQەاندأ ل(.  

 :اًمئاد ةLناجم نوكت نأ بجM ةLلاتلا تامدخلا
T4 رفوتملا جالعلا ●

U ئراوطلا وأ ثداوحلا لاح 
 ،كلذ Eع لاثم( اQًس�ج ةلوقنم تا�اهتلاو ،ةنيعم ة-دعم ضارمأ جالعو صQخش¹ ●

 ) لسلاو ةX®´لا ةعانملا صقن سو[3ف
 )لمحلا ءاهنإ لمش¹ الو ،ةروشملاو لمحلا عنم( EUئاعلا طQطختلا ●
T4 4[�لماعلا -- NHS 111 ةQفتاهلا ةروشملا نم ءزجك ةرفوتملا تامدخلا ●

U لاجملا 
 ةسردملا تاضرممو ÞUصلا

�4اجم دجتسملا انوروك سو[3ف راRتخا ●
U. z�4اجم جالعلا نأ ام

U T4
U لاح zن تناqQةج 

 .ةQباج-إ راRتخالا

T4 ةQناجم ة-اعر Eع لوصحلا ءوجللا wxUلاطو 4[�ئجالل قح-
U سملاqشß4، نم بلط- دق ن�لو 

ثوم تادنqسم نو�لم- ال نمم نWXجاهملاو مهضفر ّمت نيذلا ءوجللا wxUلاط
ّ

  .عفدلا ةق

T4 ،ةرجهلا ةلاح نع رظنلا ف�� ةQحصلا تامدخلا ل�اقم عفدلا م|Qلع سbل
U متنك لاح 

T4 وأ ،ةثيدحلا ة-دوبعلا وأ ®´لا� راجتالا ةQحض
U تحا لاحQن جالعلل م|جاqQفورظلا ةج 

 فنعلا وأ U\344ملا فنعلا ،ةX¶ثنألا ءاضعألا هX¶ش¹ ،ب-ذعتلا ب´سÇ تثدح w�Uلا ةQحصلا
T4 وأ ،�àUجلا

U لاط نم متنك لاحwxU نم معد مهيدلو مهبلط ضفر مت نيذلا ءوجللا 
‘Section 95’ و‘Section 4)2، وأ T4

U لحم ةطلس نم نوموعدم متنك لاحQتحت ة 
Care Act 2014 T4

U وأ ،ةرجهلا زاجتحا زكرم T4
U الافطأ متنك لاح

ً
 ةطلس ة-انع تحت 

T4 وأ ،ةQّلحم
U لقعلا ةحصلا نوناق تحت نوجلاعتت متنك لاحQة. 

 ؟د%دجلا ام
 \إ اهانمّسق .ةQحصلا تامدخلا Eع لوصحلا لوح اهتفرعم م|Qلع ةفلتخم تا[3يغت كانه
 .ثالث

T4 تامدخ .1
U سملاqشß4 عمتجملا ةحصو 

 تامدخ ل�اقم عفدلل ةلّجسم قئاثو مهيدل سbل نمم نورجاهملا رطض- دق ●
 Eع عضولا قبّط- امz .)ەالعأ تاءانثqسالا ةXؤر( عمتجملا ةحصو ß4شqسملا
 .مهبلط ضفر ّمت نيذلا ءوجللا wxUلاط وأ ،لجألا ة[3صق تاماقإ مهيدل نمم صاخشألا

 Eع لوصحلا لRق سانلا Eع موسرلا ضرف ةموكحلا تدارأ ،2017 ر£¶تµأ 23 ذنم ●
 قيقدت عمتجملا ةحص تامدخو تاQفشqسملا Eع بجو يذلا رمألا ،ةQبطلا ة-اعرلا



 

 

 ة-اعرلا ضفر مت�س .ل344ملا ناونعل تاRث·و رفسلا زاوج اهنمض نم ،ضWXم ّلz تافلم
  .ةمدخلا ل�اقم عفدلا ضWXملا عطتسy مل نإ ةلجاعلا [3غ ةQحصلا

الماح تنك نإ ●
ً

 كن�لو اًمدقم عفدلا كQلع سbل ،4[�قثوملا [3غ نWXجاهملا نمو 
 ام ة-اعرلاو ،اهسفن ةQلمعلاو ،ةدالولا لRق ام Eع رمألا قبطتي .ةروتاف Eع 4[�لصحتس
 عفدلا كQلع سbل ،يرارطضا جالع وأ ة-انعل ةجاح� كنأ بQبطلا نظ نإ .ةدالولا دع�
 دع� امQف يدؤيس جالعل 4[�جاتحت تنك نإ .اًقحال ةروتاف Eع 4[�لصحتس ن�لو ،اًمدقم
T4 .اًروف جالعلا Eع لوصحلا كQلع ،ةقاعإ وأ د-دش ملأل

U نكم- ،ىرخألا تالاحلا 
  .هم-دقت مدع وأ جالعلا [3خأت

 ةرجهلا تاRلطل ةQفاضإ ةQحص موسر .2

 وأ لوخدلل اRًلط نومدق- نيذلاو ،�xUوروألا داحتالا جراخ نم صاخشألا Eع بج- ●
T4 ءاقRلا

U بWXناطQحص موسر عفد ،اQاوح موسرلا ل|ش¹ .م-دقتلا بلط نم ءزجك ة\U 
T4 هQنج £300

U نج 400£و بالطلل ةنسلاQنس ه¶Xًلطل اRىرخألا ةرجهلا تا T4
U 

 دحاولا بلطلل هQنج 624£ \إ لصتل ةفل|تلا ةموكحلا د3�4Xس ن�لو ،U\احلا تقولا
 سفن عفد نم لافطألا لثم نولاعملا رطضQسو .2020 ر£¶تµأ رهش نم ًءادتبا
T4 ،كلذ Eع لاثمو .ةمQقلا

U لل جذومن م-دقتب 4[�لفط عم غلا� صخش مّدقت لاحRءاق 
T4
U بWXناطQنج1200£ عفد مهيلع ،اQه T4

U أ نم ًءادتباو ،ةنسلاµةفل|تلا تداز ،ر£¶ت 
T4 نوفظوملا .هQنج 1872£ \إ لصتل

U NHS نوملع- نيذلاو T4
U تامدخلا 

  . ةدا�Xلا عفد  نم نويعم ةQعمتجملا
 تbب ك-دل نك- مل نإ .ةRعص ة-داملا كتلاح نأ� تتgثأ نإ عفدلل رطضت ال دق ●

 .4[�مدعملا نم 3xتعت تنأف ،ماعطلا ي�3شqل لاملل جاتحتو
 

  ةQلخدلا ةرازو عم ةQنطولا ةQحصلا تامدخلا ةئيه 4[�ب تامولعملا ةكراشم .3

 :ةQلخادلا ةرازو عم ä4رملا ضع� نع تامولعم كراشNHS y بتكم

 ةQلخادلا ةرازوب ß4شqسملا لصتت دق ،ß4شqسملا نم ةQحص ة-اعرل جاتحت تنك نإ ●
 .ك� ةصاخلا ةرجهلا ةلاح نعو كنع تامولعم كراش¹و

 ،µ3åأ وأ نWXهش رخآل ع¶فدم [3غ هQنج 500£ نم µ3xأ غلRم� ةروتاف ك-دل ناz نإ ●
 .كلذ� ةQلخادلا ةرازولا 3xختس ثQح NHSل كلذ لوق م|نكم-

 

HI لعفأ اذام
J كمت مدع لاح

�
VI
J ؟ةروتافلا عفد نم 

w� T4ح ß4شqسملا عم لصاوتلا م|Qلع .ß4شqسملا [3تاوف لهاجت مدع مهملا نم
U مدع لاح 

 طقف ،تاعفدلا طQسقتل ةطخ م-دقت نم ß4شqسملا نكمتqس .غلRملا دادس Eع ةردقلا
T4و .كلذ نع مهولأسا

U سا ةمدخ عم لصاوتلا بج- ،ضفرلا لاحqلحملا نويدلا تاراشQة 
 Eع غلRملا دادس نم اونكمتت دق .م|تدعاسم اهنكم- w�Uلا )نطاوم نم ةروشم كلذ Eع لاثم(
 .ةWXهش تاعفد



 

 

T4 اهؤاغلإ متي دق ةماقإلا نذإ وأ لوخدلا نذإ بلطل م|ترامتسا
U حصلا ةمدخلل نويدلا لاحQة 

  .NHS ةدحتملا ة�لملل ةQنطولا

 
 صوحفو نانسألا� ة-انعو ،ةQناجم ةQبط ةفصو Eع لوصحلل( HC1 ةرامتسا ةئبعت متدرأ نإ
T4 وأ ،)4[�نيعلا

U بطلا ضفر لاحQجس¹ ماعلا بQوأ ،ناونع نود� م�ل T4
U روعش لاحzقلقلا� م 

T4 وأ ،ß4شqسملل طسق وأ نيد ەاجت
U سملا ضفر لاحqشß4 عم اولصاوت ،عفدلا نود� م|جالع 

 .ةروشملاو ةدعاسملا لجأ نم Doctors of the World ةمظنم

  :Doctors of the World ةداQع نم ةروشملا طخ

�4و��3لإ دWXب لاسرإ وأ 0808 1647 686
U: 

clinic@doctorsoftheworld.org.uk 
 اًرهظ 12 \إ اًحاRص 10 :ةعمجلا \إ 4[�نثالا نم

  Maternity Action ةمظنم

�4اجم 0808 800 0041 :ةروشملل فتاهلا مقر
U.. مخلا ما-أbص 10 سR12 \إ اًحا 

 طقف اًرهظ

 



 

 

نكسملا



 

 

 ؟د%دجلا ام
T4 اQًلاح قّبطت 4[�ناوقلا ەذه

U لو ،ةدحتملا ة�لمملاbس T4
U لامشلا ادنلريأو ادنلتكساQوو ةXزل. 

�4وناقلا [3غ نم حبصأ
U ل نمل لزانملا [3جأتbلل نذإ مهيدل سRع .ءاقE الملا عيمج

ّ
 ءالzوو ك

�4وناق ل|شÇ دقعلا لام�إ نم دµأتلل نWXجأتسملا ةرجه ةلاح قيقدت راقعلا
U.  

 سbل صخشل ل344ملا راج-إ ّمتو ،راقعلا لQكو وأ كلاملا لRق نم تادنqسملا قيقدت متي مل نإ
 ةدمل نجسلل ضرعتلا وأ صخشلل w4Uيل�3سا هQنج 3,000 ردق� اومّرغ- نأ نكم- ،نذإ ه-دل
  .تاونس سمخ \إ لصت

الملل ّقح-
ّ

T4 راقعلا ءالخإ Eع نWXجأتسملا راRجإ ك
U أ وأ صخش دوجو لاحµ3å نم 

 جاتح- ال ،راج-إلا قح رجأتسملل ىدل نك- مل نإ .ةقثوم تادنqسم كلتم- ال نWXجأتسملا
الملا

ّ
 28 لالخ ءالخإلا Eع رجأتسملا 3xجت ةلاسر لاسرإ درجم� ل� ،ةم|حملا نم رمأ \إ ك

الملا Eع ،راج-إلل قحلا مهيدل سbل نWXجأتسملا ضع� وأ دحأ ناz نإ .موي
ّ

 بلط اهنيح ك
  .ءالخإلل ةم|حملا نم رمأ Eع لوصحلا

 ؟راجئ/سالل قحلا ّيدل ل*
T4 راجئqسالا م�ل قح- ال

U لاح: 

T4 شbعلا وأ لوخدلل نذإ م|-دل سbل ●
U بWXناطQا 

 مهتلاح نأشÇ رارق Eع دع� اولصح- مل نيذلا ءوجللا wxUلاط نم متسل ●

T4 ددحم تقول ءاقRلا وأ لمعلل نذإ م|-دل ناz نإ ددحم تقول راجئqسالل قح م|-دل
U لاRدال. 

T4 م|تادنqسم نم ققحتلا هQلع لQكولا وأ ةقشلا كلام ّنأ w4Uع- اذه
U راج-إلا دقع ة-اد�، 

 :\إ ةفاضإلا�

 .م|� ةصاخلا ءاقRلا نذإ ةQحالص ءاهتنا دع� وأ رهش 12 دع� ●

T4 راجئqسالل ددحم [3غ قح م|-دل
U لاح: 

 4[�يناطWXب 4[�نطاوم متنك ●
 ةQ£وروألا ة-داصتقالا ةقطنملا وأ اè¶س نم 4[�نطاوم متنك ●
T4 قحلا م|-دل ●

U علاbش T4
U بWXناطQع لاثمو ،اE لل ددحم [3غ نذأ م|-دل ،كلذRءاق T4

U 
 اQناطWXب

 

oWادن/سم ة;لخادلا ةرازو ىدل نا� اذإ ام
J؟ 

 ةQمقرلا ققحتلا ةادأ مادختسا ةقشلا باحصأل نكم- ،م|تادنqسم كلتمت ةرازولا تناz نإ
  :ةرازولل ةع�اتلا

 https://eforms.homeoffice.gov.uk/outreach/lcs-application.ofml 



 

 

 ؟دعاوقلا كلتل تاءانث/سا كان* ل*
 Eع لوصحلا م|Qلع ،باRسألا ضعRل هّنأ� نورعش¹ ن�لو ،راجئqسالل قح م|-دل نك- مل نإ
 كلذ ققحتي نأ نكم- .ةرازولا نم راجئqسالا قح Eع لوصحلا بلط م-دقت نكم- .ءانثqسا

T4
U لا ةرداغم نم م|نكمت مدع لاحRنامأ� دال. 

>>>>JCWI 
https://www.jcwi.org.uk/right-to-rent-toolkit-for-tenants-and-

advisors 
 :نخاسلا طخلا Eع لاصتالا نكم- ،ةقثوم قاروأ [3غ نم نWXجاهملل ةQناجم ةQنوناق ةروشم

 .سbمخلاو ءاثالثلاو 4[�نثالا ما-أ اًرهظ w� 1حو اًحاRص10 ةعاسلا 4[�ب 020 7553 7470

     



 

 

 تامدخلا
   ة#عامتجالا



 

 

 ؟د%دجلا ام
T4 تا[3يغتلا ضع� لQجس¹ ّمت

U لخادلا ةرازو ّن�لو ،2016 ماع نوناقلاQصفتلا� ح®¹ مل ةQل 
T4 .ال مأ ثدحتس تناz ن·و تا[3يغتلا كلت قيبطت مت�س فQك

U احلا تقولا\U، عت الw4U 
®Î يأ تا[3يغتلا

Uء.  

ةّصاخ دحاو ءانثqسا كانه
ً

 T4
U ح ،ندنلQض نم [3ث�لا دجوي ثRنولمع- ةرجهلا طا T4

U 
 متضفر ن·و .ةدعاسملا تدرأ نإ مهتل�اقم تامظنملا م|نم بلطت دق .ةQلحملا تامظنملا

 .ةQنوناقلا ةلءاسملل نوضرعتت دق ،طاRضلا ةل�اقو

T4 ح®¨
U ك ەاندأ مسقلاQلاحلا 4[�ناوقلا لمعت فQة. 

VIعت اذام
J "ةماعلا لاومألل ءوجللا مدع"NRPF؟  

نإ
ّ

�4وناق دQيقت ه
U، -عامتجالا ة-اعرلا تاقاقحتسا نع لاؤسلا نم سانلا ضع� عنمQلوصحلاو ة 

  .نكسلل معد Eع
 
  :نمم ة-داصتقالا ةQ£وروألا ةقطنملا جراخ نم سانلا Eع دQيقتلا قبطني

T4 ءاقRلل نذإل نوجاتح- ●
U بWXناطQل نيذلا سانلا اًض-أ نمضتي .هنو�لم- ال مهن�لو اbس 

  .مهت[3شأت ةدم تزواجت وأ ةقثوم تادنqسم مهيدل
T4 ءاقRلل نذإلا مهيدل ●

U بWXناطQمتخ مهيدل ن�لو ،ا NRPF عE ت�Xةماقإلا حــــ 
 .ة3�Xمويبلا

 Eع مهدحأ قفاو ،ةرامتسالا ةئبعت دنع هّنأ w4Uع- اذهو ،نامض عم ءاقRلل نذإ مهيدل ●
  .ءالف�لا� نوعدXو .نكسلا فXراصمو فQلا|تلا عفد

 .فانئqسالا بلط ةجqQن نورظت�ي ●
 

 لاومألل ءوجل نود8 تالئاعلل ةدعاسملا رفوتت VWم
  ؟ةماعلا
 لافطألا� ةصاخلا ةQعامتجالا نوؤشلا ة-امح اهيلع ةQلحملا تاطلسلا ّنأ Eع نوناقلا صني
T4 4[�جاتحملا

U ةقطنملا.  

T4 جاتحم نوكQس م�لفط
U لاح: 

● zوأ ;ىوأم نود نم م|تلئاع تنا 
● zا�لا لاملا كلتمت ال م|تلئاع تناT4

U تحاللQساسألا تاجاQالملاو ماعطلا لثم ةÇس 

  .م|تلئاعل يداملا معدلا وأ/و ىوأملا [3فوتل ةمهم ةQلحملا ةطلسلا ىدل نوك- دق

T4 ةQلصألا مهدال� \إ لQحرلا� م|تالئاع حصن ةQلحملا تاطلسلل نكم- ال
U قئاع دوجو لاح 

�4وناق
U مع وأEU -ع لاثم( ةدوعلا نم مهعنمE لوصحلا ةرامتسا رارق رظت�ت م|تلئاع :كلذ 



 

 

 معدو ةQنوناق ةراشqسا Eع لوصحلا م|Qلع .)ةQلخادلا ةرازو نم ةماقإلا وأ لوخدلا نذإ Eع
 .نكمأ نإ ةرامتسالا ةئبعت لRق

 لاومألل ءوجل نود8 دارفألل ةرفوتم ةدعاسملا نوكت VWم
  ؟ةماعلا
  :و ىوأم نو�لتمت الو ةRعص ة-داملا م|تلاح تناz نإ

T4 راRك وأ ،ة-دسج ةقاعإ م|-دل ●
U وأ ،[3طخو نمزم ضرم نم نوناعت وأ ،نسلا 

 ىرخأ باRسأ لجأل ەاqRناو ة-انعل نوجاتحت ●

 ةطلسلا نم تقؤملا ىوأملاو يدام معدلا لثم ةدعاسملا ضع� Eع لوصحلا نوعQطتس¹ دق
 .ةQلحملا

 لRق ةدعاسمو ةQنوناق ةراشqسا Eع لوصحلا م|Qلعو ،دقعم ةلاحلا ەذه لثم- يذلا نوناقلا
 .نكمأ نإ ةرامتسالا ةئبعت

 
 Housing Rights نكسلا قوقح>>>>

rights.info-www.housing 
 (Project 17( 17 عو®م

https://www.project17.org.uk/resources/guide-to-accessing-
support/guidance-on-section-17-support/ 

 07963 509044 :مقرلا
     



 

 

 ة#هارKلا ةمIJج



 

 

 وأ ،نيدلا وأ ،قرعلا ب´سÇ ثدحت ةQئادع تاف�ت U° ةQهار�لا مئارج وأ ةQهار�لا ثداوح
 متدهاش وأ ةQهار�لل متضرعت اذإ ام رWXقت ءاش¨إ نكم- .ةQس�جلا لويملا وأ ،ة-دسجلا ةقاعإلا
 اًثيدح هQلع متفرعت دق صخش وأ م|ئاقدصأ وأ م|تلئاع نم دحأ ضّرعت ثQح ،م|سفنأ� كلذ
  .هنوفرعت ال صخش �wح وأ

T4 ةQهار�لا ةمWXج ثدحت دق
U ح وأ ،نا|م يأw� T4

U وأ ،م�ل344م T4
U وأ ةثيدحلا وأ ،ةلفاحلا 

  .ةعماجلا وأ ةسردملا

 ؟ة;*ارZلا ةم��ج نع ةلثمأ sJ ام
  
 

T4 ه� ح¶مسم [3غ رمألا اذه .ما|حألا كلت ب´سÇ م|نوهجاوXو ،م|Qلع سانلا م|ح-
U بWXناطQا. 

T4 نامألا� روعشلا م|قح نم .اًض-أ ةمWXج دعXو اQًنوناق [3غ نوك- دقو
U م|تاعمتجمو ،م�لزانم، 

T4و
U امألاµةماعلا ن.  
 
 ةمWXج ةمئاق تحت جردنتو ،مهيلع م|حلا درجم� دارفألل ثدحت w�Uلا رومألا نم [3ث�لا كانه
   :نمضتتو .ةQهار�لا

 
 جاعزنالا وأ عفدلا ،د-دهتلل ضرعتلا  ●
®ÑU Îر متي نأ ●

Uلع ءQ|س ةلاسر م�لصت نأ وأ ،م� د3xXلا 3xع ةئ
 د-دهتلا م|Qلع سرام- صخشل ضرعتلا ●
  م�ل 4[�هملا دQلقتلا وأ ،ةQظفللا [3غ ةQموجهلا تاءام-إلل ضرعتلا ●
 قصRلا وأ ،ب�4لل ضرعتلا ●
 ةئ�س تا�اعد ءاقلإ وأ ،م|نم ةWXخسلا وأ ،ةئ�س ءامسأ� م|تادانم متي نأ ●
 م|تا�لتمم ءالqQسا وأ [3مدت ●
 نا[3جلا نم موجهلل ضرعتلا ●
 نا[3جلا عم تافالخلا ●
 ةQس�جلا لويملا وأ ،قرعلا وأ ،نيدلا وأ ،ة-دسج ةقاعإ ةجqQن رمنتلل ضرعتلا ●

 

  ؟ة;*ارك ةم��ج تد*اش وأ تضرعت ول لعفأ اذام
  

 اذه .ًة®ÂاRم ةلاحلا نع رWXقت ءاش¨إ مهملا نم ،ةQهار�لا مئارج نم ع¶ن يأ \إ متضرعت نإ
T4 مهاسbس رمألا

U و ،اهرارمتسا وأ ةثداحلا راركت مدعèةط®لا دعاس T4
U اهلعف ةّدر 4[�سحت 

  .ثداوحلا نم ع¶نلا اذه ەاجت
 



 

 

T4 رمألا اذه .999 اًروف ةط®لا� اولصتا ،ةXرارطضا م|تلاح تناz نإ
U ح نأ نونظت لاحQم|تا 

T4 ةQئادع تاف�تل ضرعتي هنودهاش¹ يذلا صخشلا ةاQح وأ كحملا Eع
U دوجو ّلظ 

  .يدتعملا
  

VWلا ة;*ارZلا ةم��ج تنا� نإ اذام
J نّمضتت اهل تضرعت 

 ؟ةط[\لا
  

 مسقلا عم لصاوتلا 3xع ،م|عم ةط®لا دارفأ دحأ لماعت ب´سÇ ىوكش م-دقت م|نكم-
 www.ipcc.gov.uk  :صتخملا
T4 ةQهار�لا فقول نخاسلا طخلا عم لصاوتلا 3xع ةروشملا بلط اًض-أ م|نكم-

U بWXناطQا: 
1625 138 0800 

  

  ؟كلذ دع8 لعفأ اذام ،اًر��قت تمدق نإ
  

 دµأتلل ةمزاللا تاوطخلا ةفاz ةط®لا ذخأتس ،ةQهار�لا ةمWXج نع رWXقت م-دقت متي امدنع
T4 الإ ،م|تXؤرل نوتأQس .م|تمالس نم

U مهءاقل متلضف لاح T4
U 3ع ثدحتلا وأ ةط®لا مسقx 

T4 لQصافتلا نوكتسو ،فتاهلا
U نمأم Âّةثداحلا نع م�لاوقأل ةط®لا عمتس¹ فوس .ي 

 امz .قيقحتلا لالخ Victim Support لثم تامظنملا نم ددع 3xع ةدعاسملا م-دقتو
T4 ةك®لا رظنqس

U م م|عم لصاوتلا نم صخشلا عنمل قرطRاÂ®نإ  ًة zرمألا نا Õ4روXًا. 
 

 م|نم بلط- نأ نكم- ن�لو ،صخشلا عم ®ÂاRم لصوت ءارجإ وأ ،ث-دحلا م|نم بلط- نل
  :U\اتلا

 حــــ�Xت ءالدإ ●
 روصلا وأ تا�اصإلا وأ ،ةRقارملا تا[3ماz وأ فتاهلا Eع لQيلد وأ تاRثإ يأ م-دقت ●

 ةثداحلل ةحاتملا
 ترثأت فQكو ،ةثداحلا دع� نورعش¹ فQك :ةثداحلا ب´سÇ ءàUلا [3ثأتلا� حــــ�Xت ءالدإ ●

  م|تاQح
T4 لQلد وأ تاRثإ م-دقت ●

U ةمظنم نم لثمم ةدعاسم عم ةم|حملا Victim Support 
 

T4 تثدح ىرخأ ثداوحل ةهباشم نوكت دقو ،ةمهم نوكتس ةثداحلا نع اهمدقت ةمولعم يأ
U 

 وأ فتاهلا 3xع لئالد Eع لوصحلاو ،w4Uعملا صخشلا نم ةط®لا دارفأ ملع- دق .ÞUلا سفن
zقارملا تا[3ماRة. zملا بنجت نكم- ام�Xهار�لا ثداوح نم دQصخشلا سفن نم ةلعتفملا ة 

T4
U قتسملاRري اذل .لéx قتلا م-دقتWXر T4

U ثداوحلا كلت لثم ةهجاوم لاح. 
 

 ؟لعفأ اذام .ەاz/نالا تفلأ نأ د�رأ الو ءوجل بلاط انأ



 

 

 
 ةQلحملا ةط®لا هعم لماعتتو ،م|� صاخلا ءوجللا بلط Eع ةQهار�لا مئارج رXراقت رثؤت ال
 .مzؤطخ سbل اذهف ،م|نع هنودقتع- ام وأ م|تX¶ه ب´سÇ مzءاذ-إ ام صخش لواح نإ .ًة®ÂاRم

 ،تاءارجإلا دQعاومو ءوجللا بلط� ةثداحلا [3ثأت مدع نم دµأتلل ةك®لا دارفأ م|عم نواعت�س
 .م|Rلط نع لوؤسملا صخشلا عم ةثداحلا رWXقت ةكراشم متي نلو
 
 نا|م Eع لوصحلا م|نكم- .نكسلل هQلع نولصحت يذلا معدلا Eع اًض-أ رWXقتلا رثؤي نلو
نامأ µ3åأ ةماقإ

ً
  .كلذ متجتحا نإ ا

 
   ؟ة;*ارك ةم��ج نع ر��قت وأ غال8 مدقأ ف;ك

  
 3xع وأ 0300 303 1982 مقرلا� لاصتالا 3xع Victim Support \إ رWXقت م-دقت نكم-
�4و��3لإلا عقوملا

U: -https://www.reporthate.victimsupport.org.uk/hate
crime/ جذومن نمضتي يذلاو T4

U لا ةغللاw�U قتلا مدق- نأ نكم- .اهنولضفتWXرخآ اًصخش ر 
 ةفا|� ة-ارد Eع اونوكت مل ول �wح ،ةدQفم نوكتس ثداحلا نع تامولعم يأ .م|نع ة�اQنلا�
 .لQصافتلا

 
 Stop Hate UK عم لصاوتلا نكم- ،ةQس�جلا م�لويم ب´سÇ ةQهار�لا ةمWXجل متضّرعت نإ

 E: 0661 801 0808ع
   
 Stop Hate عم لصاوتلا م|نكم- ،ة-دسجلا ةقاعإلا ب´سÇ ةQهار�لا ةمWXجل ضرعتلا ّمت نإ

UK 3عx: 1155 802 0808 
 

 لالخ نم Stop Hate UK عم لصاوتلا éxري ،ةQهار�لا نم ىرخأ عاونأل نوضرعتت دق
 07717 989 025 :لئاسرلا
T4 فعض م|-دل ناz نإ

U 3ع لصاوتلا نكم- ،قطنلا وأ عمسلاx 0800 138 1625 :لئاسرلا 
18001 

 



 

 

ة#مقرلا قوقحلا 



 

 

 

 ؟ثدح% يذلا ام
 w�Uلاو 2018 ماعل تاناQبلا ة-امح نوناق بجوم� هل ةحاتملا قوقحلا نم ددع� درفلا عّتمتي
 :ءازإ قلقلا� نورعش¹ متنك اذإ اهيلع دامتعالا نكم-

�4وناق [3غ ل|شÇ ةQّصخشلا م|تاناQب مادختسا      -
U؛ 

T4 أطخ دوجو      -
U بQصخشلا م|تاناQّ؛حيحصت \إ جاتح- ة 

 .ةQصخشلا م|تاناQب وحم وأ ،ةجلاعملا دQيقتب م|تبغر وأ م|ضا�3عا      -
  .)ةQمزراوخلا اهذختت تارارق( U\آلا رارقلا ذاختا وأ طQمنتلل م|عوضخ      -

HWوقح sJ ام
J؟   

 لثم ،ةQّصخشلا كتاناQب اهيدل نوك- دق ةّمظنم يأ( تاناQبلا ةRقارم نم دµأتلا درفلل ّقح-
 اهتجلاعم تّمت دق تناz اذإ ام )ةسردم وأ ،بQبط ،راقع كلام ،لمع بحاص ،ةQّلحم ةطلس
 ةQصخشلا تاناQبلا \إ لوصولا ةQنا|مإ \إ ةفاضإلا� ،اهتجلاعم تّمت ثQحو ،ال مأ

 :ةQلاتلا تامولعملاو

 
 تاناQبلا ة-امح راQعم اهاقلتت نأ بج- w�Uلا تامولعملا

 تاناQبلا ةجلاعم فادهأو ضارغأ  م|تاناQب نوجلاع- اذامل

 w�Uلا ةQصخشلا تاناQبلا عاونأ ام
 اهتجلاعم� نوموق-

 ةQصخشلا تاناQبلا تائف

 م|تاناgQب نوظفتحQس �wم \إ
 ةQصخشلا

zس تقولا نم م� ةQصخشلا م|تاناQب ن�Xخت ّمت

 نوناق بجوم� ىرخألا م|قوقح
 2018 ماعل تاناQبلا ة-امح

T4 قحلا
U يقت ،وحملا ،حيحصتلا بلطQوأ ،ةجلاعملا د 

 ةQصخشلا م|تاناQب ةجلاعم Eع ضا�3عالا

T4 قحلا يوا|شلا م-دقت م|نكم- نمل
U إ ةطلس \إ ىوكش م-دقتÂ®فاQة 

 تاناQبلا عمج� مهماQق مدع دنع
 ردصم يأ نم ،م|نم ةQصخشلا

 اهيلع اولصح

T4
U بلا عمج مدع ةلاحQصخشلا تاناQبحاص نم ة 
  .اهردصم نع ةحاتم تامولعم يأ ،تاناQبلا

 ەذاختا مت رارق كانه ناz اذإ ام
Çم|نأش Çآ ل|ش\U، تامولعمو 

 رارقلا اذه ذاختا ةQفQك لوح

T4 ام� ،رارقلا ذاختال ةQلآ ةقWXط دوجو
U منتلا كلذQط، 

T4و
U فم تامولعم ،تالاحلا ضع�Qسم ةدqع ةدنE 



 

 

 ةعقوتملا بقاوعلاو ةQمهألا \إ ةفاضإلا� ماعلا قطنملا
 تاناQبلا بحاصل

 
T4 قحلا م|-دل

U ع لوصحلاE ¨ب نم ةخسQصخشلا م|تاناQلا ةw�U تامولعملاو اهتجلاعم متت 
ناجم ەالعأ ةروكذملا

ً
 .ا

أطخ ىرأ
£

 HI
J لا ة;صخشلا تانا;بلاVW

J %اهب نوظفتح - 
 ؟لعفأ اذام
T4 قحلا م|-دل

U لاطمR3م ال [3خأت نود بقارملا ةxهل ر T4
U بلا حيحصتQصخشلا تاناQ3غ ة] 

 م-دقت م|نكم- .)تاناQبلا ة-امحل ماعلا نوناقلا نم 16 ةداملا( م|نع اهب ظفتح- w�Uلا ةقQقدلا
 تامظنملا نم ل�لو ،حيحصتلا اذهب م|غلRي نأ بقارملا Eع بج- .تاناQبلا بقارم \إ ناQب
 [3غ دهج Eع يوطني هنأ وأ لQحتسملا نم هنأ تÅRي مل ام ،اهل م|تاناQب اوفشك w�Uلا ىرخألا
 .كلذ تRلط دق تامظنملا كلت تناz نإ ام م|غال�إ مهيلع بجXو ،بسانتم

T4 بغرأ
U بلا وحمQصخشلا تاناQيقت ،ةQبلا ةجلاعم دQصخشلا تاناQع ضا�3عالا وأ ،ةE 

 .اهتجلاعم

T4 قحلا م|-دل
U قحلا"( فذحلا بلط T4

U س�لاQبلا دعت مل اذإ )17 ةداملا( )"ناQتانا Õ4روXة 
 Eع ًءانب تاناQبلا جلاع- تاناQبلا بقارم ناz اذإ وأ ،ساسألا نم اهعمج مت w�Uلا ضارغألل
�4وناق ساسأ يأ كانه سbلو ةقفاوملا كلت ةلازإ م|نكم- ،م|تقفاوم

U ةجلاعملل رخآ. 

T4 قحلا م|-دل
U يقتQع نولداجت متنك اذإ )18 ةداملا( )اهتجلاعم عنم( ةجلاعملا دE سgQل 

 .كلذ نم ققحتلا \إ تاناQبلا بقارم جاتحXو ةقQقد [3غ تاناQبلا نأ� لاثملا

T4 قحلا م|-دل
U ع ضا�3عالاE بلا ةجلاعمQصخشلا تاناQاذإ ة zاهتجلاعم تمت دق تنا 

 :ةددحم باRسأل

 نم ةجلاعملا نم [3ث�لا ءارجإ مت�س( ةQمسر ةطلس ةسرامم وأ ةماعلا ةحلصملل ةّمهم ●
  .)ةماعلا تاطلسلا لRق

● Õ4روXةماعلا ماهملا ةطش¨أل رفوتم [3غ اذه( بقارملل ةعو®ملا حلاصملا ضارغأل ة 
 .)اهثودح لمتحملا [3غ نم كلذل

 تاناQبلا ةجلاعم ةلصاومل اًعنقم اgRًس راهظإ تاناQبلا بقارم Eع 4[�عت�س ،ضا�3عالا مت اذإ
 .ةQساسألا م|تاWXحو م|قوقح زواجتت w�Uلا

 .ةQلآ ةقWXط لالخ نم ەذاختا مت w4Uع ذخُتا يذلا رارقلا نأ U\ لQق دقل

T4 قحلا م|-دل
U ع ةقفاوملا مدعE ع طقف دمتع- رارقE طWXلآ ةقQاذإ ،رارقلا ذاختال ة zنا 

  .ةددحم طو®Â قيبطت متي مل ام ،ةلثامم ةمهم تا[3ثأت وأ ةQنوناق راثآ هنع جت�ي



 

 

T4 قحلا م|-دل
U ع اونوكت نأE تامولعم اوقلتت نأو ،رارقلا ذاختا نم ع¶نلا اذه دوجوب ملع 

T4 قحلا م|-دل ،اًض-أ .رارقلا ءارو مئاقلا قطنملا لوح ةدQفم
U ع لوصحلاE لخدت Ç®نم ي 

T4 نعطلاو مzرظن ةهجو نع [3بعتلا وأ ،بقارملا
U اًمهم قحلا اذه نوك- دق .رارقلا Çل|ش 

T4 لمعلا بحاص قح صحف وأ ة[3شأتلا لوخد صحف لثم ،ةQلRقتسملا ةمظنألل صاخ
U 

 .لمعلا

VWلا ة;صخشلا تانا;بلا عيمج قلتأ مل
J عقوتأ تنك 

oIد�وزت ضفري تانا;بلا بقارم نأ وأ اهيقلت
J 8تامولعم 

oWانا;ب ةكراشم تمت نم لوح
J ح ذ;فنت وأ هعمẄJ HI

J 
 .ضاjWعالا وأ د;يقتلا ،وحملا
T4 ةدراولا تاءافعإلل ةجqQن اذه نوك- دق

U بلا ة-امح نوناقQلاو 2018 ماعل تاناw�U ¹فدهتس 
T4 4[�كراشملا وأ ةرجهلا عضو مهيدل نيذلا كئلوأ د-دحتلا هجو Eع

U لمعQةرجهلا ة. 

T4 ًءانثqسا ةموكحلا تجردأ
U بلا ة-امح نوناقQق- نأ هنأش نم 2018 ماعل تاناQدرفلا قوقح د 

 نم قوقحلا ەذه ةسرامم تناz اذإ )ضا�3عالا ،دQيقتلا ،فذحلا ،حيحصتلا ،لوصولا لثم(
 نع فش�لا وأ قيقحتلا" وأ "ةرجهلا Eع ةلاعف ةرطQس Eع ظافحلا�" "�4ت" نأ اهنأش
 ".ةرجهلا Eع ةلاعفلا ةرطQسلا Eع ظافحلا ضX¶قت اهنأش نم w�Uلا ةطش¨ألا

 بجXو قبطني دQيقتلا نأ� م|غال�إ مهيلع بجQف ،ةQلخادلا ةرازو وه تاناQبلا بقارم ناz اذإ
T4 قحلا م|-دل نأ� مzراRخإ تاناQبلا wxUقارم عيمج Eع

U سا بلط وأ ىوكش م-دقتqدض فانئ 
 .م|� ةصاخلا تاناQبلا قوقح دQيقت رارق

VIنكم% يذلا نم
J ع لوصحلل ه;لإ با*ذلاl نم د�©م 

 ؟معدلا
T4 تاناQبلا ة-امح نوناقل ةمظنملا ةهجلا وه تامولعملا ضوفم بتكم

U ةدحتملا ة�لمملا 
�ßلت هنكمXو

U ة-درفلا ىوا|شلا. 

 ة-امحل ةQلودلا ةمظنملا و فولجسكوف ،ةحوتفملا قوقحلا ةعومجم لثم تامظنم Òس¹
 .معدلا نم د�Xملا م-دقت اهدعسy فوسو ةرجهلا تامظنم معد \إ اهعQمج ةQصوصخلا

 نأ نم اًقلق تنك اذإ ام ةفرعم� صاخ ل|شÇ ةمتهم ةحوتفملا قوقحلا ةعومجم نوكتس
 .ك� ةصاخلا تاناQبلا قوقح دQق- ةرجهلا ءافعإ

 
 قوقحلا ةعومجم ـ� لاصتالا éxري ،تاناQبلا ة-امحو ةQمقرلا قوقحلا لوح ةل|شم زاربإل<<

 E:  immigration@openrightsgroup.orgع ةحوتفملا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


