التدريب الخاص باالتجار بالبشر 101
كيف يمكنني التعرف على حاالت االتجار بالبشر؟
غالبا ما يكون االتجار بالبشر شكل من أشكال الجرائم التي "تحدث أمام أعين الناس دون
مالحظتھا ".وھناك عدد من األعالم الحمراء أو من المؤشرات التي قد تساعد في لفت انتباھك

وتشمل بعض المؤشرات المتعلقة بالضحية المحتملة
ما يلي:
السلوك أو الحالة البدنية:
 ھل تتصرف الضحية بخوف ،أو بقلق ،أو ھل ھي مكتئبة ،أو منقادة ،أو
متوترة ،أو عصبية /مصابة باالرتياب؟
 ھل تتأخر الضحية في الكالم وتسمح لشخص آخر بالتحدث بالنيابة عنه أو عنھا؟
 ھل يظھر على الضحية عالمات االعتداء الجسدي و  /أو الجنسي ،أو
اإلكراه البدني ،أو الحبس أو التعذيب؟
 ھل تتعرض الضحية لألذى أو للحرمان من الطعام أو الماء أو النوم ،أو
الرعاية الطبية ،أو غيرھا من ضروريات الحياة؟
 ھل تمتلك الضحية القليل من المتعلقات الشخصية أو ال تمتلك أي متعلقات
شخصية إطالقًا؟
السلوك االجتماعي
 ھل تتواصل الضحية بحرية مع العائلة أو األصدقاء؟
 ھل ُيسمح للضحية باالنخراط في المجتمع أو بحضور الشعائر الدينية؟
 ھل تتمتع الضحية بحرية الحركة من مكان آلخر؟
 ھل تعرضت الضحية أو العائلة المقيمة معھا للتھديد بتعرضھم للضرر إذا
حاولت الضحية الھروب؟
شروط العمل وحاالت الھجرة:
 ھل تعمل الضحية لساعات طويلة ً
جد أو غير عادية بشكل مفرط؟
 ھل الضحية صغيرة السن ومتورطة في الجنس التجاري؟
 ھل تم تعيين الضحية لغرض واحد ولكن تم إجبارھا بعد ذلك على االنخراط
في بعض الوظائف األخرى؟
 ھل يتم تحسين المرتب الذي ُتحصله الضحية للتمكن من سداد رسوم التھريب؟
ً
اتجارا(
)سداد رسوم التھريب وحده ال يعد
 ھل تم إجبار الضحية على القيام بأعمال جنسية؟
 ھل تعرضت الضحية لتھديد بالترحيل من البلد أو اتخاذ إجراءات تنفيذ القانون
ضدھا؟ ھل يمتلك الضحية وثائق سفر أو مستندات تعريف الھوية؛ وإذا لم يكن
كذلك فمن ھو المتحكم بھذه الوثائق؟
صر:
الضحايا القُ ّ
 ھل الضحية صغيرة السن ومتورطة في الجنس التجاري؟

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة:
www.dhs.gov/bluecampaign

سجل إعجابك بنا على
موقع التواصل
االجتماعي فيس بوك!
www.facebook.com/bluecampaign

ما المقصود باالتجار بالبشر؟
االتجار بالبشر ھو الشكل الحديث للعبودية الذي يعتمد على استخدام
أساليب القوة أو االحتيال أو اإلكراه للحصول على شكل ما من أشكال
العمل أو األفعال الجنسية التجارية .حيث يتم االتجار باآلالف من الرجال
والنساء واألطفال وتسخيرھم للعمل الجبري
واستخدامھم في تجارة الجنس في جميع أنحاء العالمُ .يغرر بالعديد من
ً
اعتمادا على وعود كاذبة كتوفير وظائف جيدة
الضحايا لكي يھجروا بيوتھم
مثال؛ وبدالً من ذلك يتم إجبارھم أو إكراھھم على البغاء أو إقحامھم في
العبودية المنزلية أو أي شكل من أشكال األعمال الجبرية .وتجد ضحايا ھذه
التجارة في بيئات العمل الشرعية وغير الشرعية
بما في ذلك المؤسسات الصناعية المستغلة للعمال ،وصالونات التدليك
والحقول الزراعية ،والمطاعم ،والفنادق ،والخدمة المنزلية.
ويختلف االتجار بالبشر عن تھريب البشر .فاالتجار بالبشر قائم على
االستغالل وال يتطلب التنقل عبر الحدود أو أي نوع من أنواع التنقل.

من الضحايا؟ من ھم المعرضون لمخاطر ھذا االتجار؟
قد تجد ضحايا االتجار بالبشر في أي سن ومن أي عرق أو نوع أو
كبارا أو صغ ً
ً
ً
ارا ،من أمريكا أو من
نساء،
جنسية .وقد يكونوا رجاالً أو
الخارج ،تتوفر لديھم الصفة القانونية أو قد ال تتوفر.
يتصيد المتاجرون بالبشر ضحاياھم من األشخاص الذين ال يتوفر لديھم
إال قدر ضئيل من شبكة األمان االجتماعي إن لم تكن منعدمة .فھم
يبحثون عن الضحايا الذين ھم عرضة لذلك بالفعل بسبب وضع الھجرة
غير الشرعية لھم و بسبب إجادتھم المحدودة للغة اإلنجليزية
و من ھم في حاالت ضعف بسبب الصعوبات االقتصادية أو عدم االستقرار
السياسي أو الكوارث الطبيعية أو ألي سبب آخر.
وھذه المؤشرات المذكورة ما ھي إال بعض المؤشرات القليلة التي قد تنبھك
إلى وجود حالة من حاالت االتجار بالبشر المحتملة .فال يوجد مؤشر واحد
فقط يكون دليالً بالضرورة على االتجار بالبشر .فإذا انتابك شك بأن
شخص ما ضحية من ضحايا االتجار بالبشر ،يرجى االتصال على خط
البالغات الخاص بمباحث األمن الوطني )) ،HSIإدارة الھجرة والجمارك
) (ICEعلى
 .1-866-347-2423كما يمكنك اإلبالغ عبر اإلنترنت على
الموقع اإللكتروني التالي.www.ice.gov/tips :
للوصول إلى منظمة غير حكومية للحصول على مساعدة أو معلومات سرية على
مدار  24ساعة يوميا ،يرجى االتصال على المركز الوطني لموارد االتجار بالبشر
على الرقم التالي:

.1-888-3737-888

إذا انتابك شك بأن أحد األشخاص من الممكن أن يكون ضحية من ضحايا االتجار
بالبشر،
يرجى االتصال على خط البالغات الخاص بمباحث األمن الوطني ،إدارة الھجرة والجمارك األمريكية
 .1-866-347-2423كما يمكنك اإلبالغ عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني التالي.www.ice.gov/tips :

