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االحتيال على الضعفاء
في حفلة بعيد الھالوين في أوكسون ھيل بوالية ماريالند ،في  31أكتوبر  ،2009التقى أحد المتاجرين فتاة ھاربة تبلغ من العمر ً 12
عاما طلبت مساعدته في العثور على مكان لإلقامة .
وبدالً من ذلك ،أجبرھا المتاجر ــ عضو قديم في عصابة إم أس  13سيئة السمعة ــ على المتاجرة بالجنس في اليوم التالي .وألكثر من  3أشھر ،وھو يحتجزھا ،مع إرغامھا على
ممارسة الجنس مقابل المال عدة مرات في اليوم في العديد من الشركات ،والمنازل ،والشقق ،والفنادق في والية فرجينيا الشمالية .إنقاذ الضحية ومقاضاة الجاني بنجاح كان نتيجة لجھود
التعاون
بين مكتب تحقيقات الھجرة والجمارك )( ICEالتابع لمكتب تحقيقات وزارة األمن الداخلي )) ،HSIوباألخص الوحدة الوطنية لمكافحة التشكيالت العصابية ،بمساعدة فرقة عمل مكافحة
االتجار بالبشر بفرجينيا الشمالية ،تم ً
اشيا مع مھمة .BLUE CAMPAIGN

االتجار بعد نيل الثقة
في شيكاغو ،من عام  2008وحتى عام  ،2010جند أحد المتاجرين ثالثة نساء من أوكرانيا
ً
ً
جزءا من "عائلته ".وقد عرض عليھن عمالً ،وأماكن
وواحدة من روسيا البيضاء ليصبحن
للعيش ،وأغرى كل واحدة منھن بعالقة رومانسية معه .وبعد نيل ثقتھن ،قام بمصادرة جوازات
السفر ووثائق الھوية الخاصة بھن .وبعد ذلك ،أجبرھن على العمل لساعات طويلة ،وكان في
ً
معظم األحيان يضربھن ،ويسئ لھن نف ً
جنسيا .وقد تولت وزارة األمن
سيا ،ويبتزھن ويستغلھن
الداخلي التحقيق بالتعاون مع مكتب المدعي بمقاطعة مقاطعة كوك وفرقة عمل مكافحة االتجار
بالبشر في المقاطعة .وقد ضمن نھج  BLUE CAMPAIGNالذي يركز على الضحية تلقي
النساء خدمات مساعدة الضحايا الالزمة .وقد شھدت النساء األربعة جميعھن كشھود حكومة
في المحاكمة.

الوعود الكاذبة
بالحلم األمريكي

محبوس في الحي الذي تقيم فيه
سافرت المتاجرة ،وھي مقيمة سابقة بجورجيا ومواطنة نيجيرية ،إلى وطنھا في عام
ً
عاما بالقدوم إلى الواليات المتحدة للعمل
 ،2001وأغرت فتاة تبلغ من العمر 17
كمربية لھا .وبمجرد وصول الفتاة ،أساءت معاملتھا،
وضربتھا لعدم القيام بأعمال التنظيف بشكل جيد ،وعدم االستجابة بسرعة كافية لصرخات
طفلھا ،ولمراجعتھا في الكالم .وقاد ساعد أحد الشھود على إساءة المعاملة ،وھو صديق
للمرأة ،الضحية على الھروب .ولكن لم ترتدع المدعى عليھا ،وسافرت إلى نيجيريا لجذب
ضحية أخرى ،والتي
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وقد تولى التحقيق في ھذه القضية وزارة األمن الداخلي ،ومكتب التحقيقات الفدرالية ،ودائرة
األمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية األمريكية .ولكن األمر ازداد تعق ً
يدا بسفر المدعى عليھا
خارج البالد أثناء التحقيقات.
وكتعبير على التزام الداعمين لحملة  ،Blue Campaignتم العثور على المتھمة
والقبض عليھا في مطار ھيوستن خالل محاولتھا الدخول للبالد مرةً أخرى .وقد تمت
مقاضاتھا وإدانتھا من قبل ھيئة محلفين فدرالية بثماني تھم.

تم إنقاذ ثالث ضحايا مؤكدين ،باإلضافة إلى  10ضحايا محتملين ،من عصابة االتجار
بالجنس في كل من جورجيا ،وفلوريدا ،وكارولينا .فقد تم إغواء الضحايا من المكسيك
ومناطق أخرى
بالسفر إلى الواليات المتحدة ووعود كاذبة بتحقيق الحلم األمريكي .وبمجرد وصول
الضحايا ،تم قطع عالقة النساء بأسرھن .وتعرضن للتھديد واإلجبار على ممارسة أفعال
جنسية في جميع أنحاء الجنوب الشرقي ــ وقد أفادت إحدى الضحايا أنا كانت تتعرض
للضرب من المتاجر بھا بشكل دوري .وقد ادعت عصابة االتجار احتجاز أحد أطفال
ضحاياھا كرھينة في المكسيك لتضمن موافقتھا على ممارسة الدعارة
في الواليات المتحدة ،تم إجراء تحقيق مطول ،عرف باسم "عملية الليل المظلم"؛ وھو
جھد تولى مھمة تنسيقه المشاركون الرئيسيون الذين يدعمون . Blue Campaignوقد
تولت وزارة األمن الداخلي )) ،HSIبمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالية )(FBI؛
ومكتب الكحول والتبغ واألسلحة النارية ،والمتفجرات؛
ومكتب الجمارك وحماية الحدود األميركية ) (CBP؛ والعمليات البحرية والجوية
وبمكتب الجمارك وحماية الحدود األميركية؛
ومكتب التحقيقات الجنائية بدائرة اإليرادات الداخلية؛
قسم شرطة سافانا تشاتام؛ ومكتب عمدة مقاطعة تشاثام شريف ،وقسم شرطة جاردن
سيتي؛ وفريق مكافحة المخدرات بتشاتام سافانا.

االتجار بالبشر
يمثل االتجار بالبشر العبودية في ثوبھا المعاصر ،حيث إنه ينطوي على جارة غير قانونية بضاعتھا البشر بغرض االستغالل أو الربح التجاري .وھو عمل

غير إنساني يسلب الشخص حريته ،وھو ما يعد جريمة يعاقب عليھا القانون .ويضر االتجار بالبشر باقتصادنا ،وسالمة أمتنا وصحتھا ،وكرامة مجتمعنا.

في كل عام ،يتم تھريب الماليين من الرجال ،والنساء ،واألطفال إلى بلدان في جميع أنحاء العالم ،بما في ذلك
ً
سنويا ،وتقع في المرتبة الثانية بعد تھريب المخدرات كأكثر
الواليات المتحدة .وتشير التقديرات إلى أن حجم التجارة بالبشر يصل إلى  32مليار
الجرائم العابرة للحدود ً
ربحا.
ويستخدم المتاجرون القوة ،أو االحتيال ،أو اإلكراه الستدراج ضحاياھم ثم إجبارھم على العمل أو االستغالل الجنسي التجاري .واالتجار بالبشر ليس كالتھريب .حيث إن "االتجار "يعتمد
على االستغالل وال يتطلب التنقل عبر الحدود .وبموجب القانون الفدرالي ،فإن كل قاصر يجبر على االنخراط في الجنس التجاري يعد
ً
ضحية لالتجار بالبشر .أما "التھريب "فيعتمد على التنقل وتھريب األشخاص داخل حدود دولة أخرى ،بموافقة ھؤالء األشخاص على انتھاك قانون
الھجرة.

وينتشر االتجار بالبشر على الصعيد الوطني في المدن ،والضواحي ،والبلدات الريفية ،وفي مجتمعاتنا .وبالرغم من انتشار االتجار بالبشر ،إال أن
العديد من الضحايا يصعب تميزھا .فمن النادر أن يقدم الضحايا على طلب المساعدة وذلك بدافع الخوف
جريمة خفيةً.
ً
من المتاجرين بھم ،والحواجز اللغوية ،و/أو الخوف من سلطات تطبيق القانون .ولھذا السبب ،ظل االتجار بالبشر بشكل كبير
حتى اآلن.

: Blue Campaignانضم إلينا
إن وزارة األمن الداخلي بالواليات المتحدة مسؤولة عن التحقيق في جرائم االتجار بالبشر ،واعتقال المتاجرين ،وحماية الضحايا .كما تقدم وزارة األمن
ً
إغاثة لضحايا االتجار بالبشر من المھاجرين األجانب.
الداخلي
وتعد  Blue Campaignصوت موحد للجھود التي تبذلھا وزارة األمن الداخلي لمكافحة االتجار بالبشر .ومن خالل العمل بالتعاون مع سلطات
تطبيق القانون ،والحكومة ،والمنظمات غير الحكومية ،والقطاع الخاص ،تسعى  BLUE CAMPAIGNإلى حماية حق حرية األساسي وتقديم
المسؤولين الذين يستغلون حياة اإلنسان إلى العدالة.
وسيؤدي زيادة الوعي والتدريب إلى تقديم مزيد من البالغات إلى سلطات تطبيق القانون ،األمر الذي يؤدي إلى معرفة المزيد من الضحايا.
ولكن ال يمكننا القيام بھذا األمر بمفردنا .انضم إلينا في كفاحنا للقضاء على االتجار بالبشر.
قم بزيارة الموقع اإللكتروني لحملة  Blue Campaignلمعرفة المزيد عن طرق العمل ً
سويا وتعرف على التدريب ،ومواد التوعية،
ومساعدة الضحايا .اذھب إلى . www.dhs.gov/Bluecampaign:اضغط "أعجبني "لصفحتنا على الفيسبوك :
. www.facebook.com/bluecampaignأو اتصل بنا على .BlueCampaign@hq.dhs.gov:
المصدر :مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

