الشؤون القضائية

ما الذي يمكنك فعله؟
االعتراف بالضحايا ودعمھم في قاعة المحكمة

ما الذي يمكنك فعله؟
ماالذي يمكنك فعله
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ثقف نفسك وانشر الرسالة .تلقى التدريب التوعوي عبر اإلنترنت الذي يتيحه الموقع اإللكتروني لحملة Blue
ً
وخصوصا
. www.dhs.gov/bluecampaign Campaign:ساعد في تثقيف جميع أعضاء النظام القضائي،
اإلدعاء والدفاع ،وتعريفھم بجميع أوجه االتجار بالبشر.

.2

إرشادات اإلبالغ عن االتجار بالبشر.
إلبالغ سلطات تطبيق القانون بحاالت االتجار بالبشر اتصل
بخط اإلبالغ التابع لمكتب تحقيقات األمن الداخلي:
•

) (866) 347-2423رقم مجاني من الواليات المتحدة وكندا(

•

) (802) 872-6199رقم غير مجاني من أي مكان بالعالم(

•

) www.ice.gov/tipsمن أي مكان عبر شبكة اإلنترنت(

حيث يتوفر ً
دائما متخصصون على أعلى درجة من التدريب ،على مدار  24ساعة في اليوم ،وسبعة أيام في األسبوع ،لتلقي
بالغات جرائم االتجار بالبشر ولتحديد الخيوط أثناء العمل لمحققي االتجار بالبشر في جميع أنحاء البالد وحول العالم.
اتصل بمركز الموارد الوطني لمكافحة االتجار بالبشر )( NHTRCعلى رقم :1-888-373-7888

معرفة الضحايا ودعمھم في قاعة المحكمة
قد يكون الضحايا على مرأى من الجميع
قد تواجه ،كعضو في النظام القضائي ،ضحايا االتجار بالبشر .ومن الضروري أن يعرف القضاة ،والمحامون ،وموظفو المحاكم المؤشرات الدالة على االتجار بالبشر .إن
األفراد الذين يمثلون أمام المحكمة باعتبارھم "عاھرات "أو "ضحايا االعتداء" ،يمكن أن يكونوا في الواقع ضحايا االتجار بالبشر .وقد يكون الجاني الحقيقي ــ الشخص الذي قام
باستغاللھم ــ حا ً
ضرا في قاعة المحكمة .ونتيجة لذلك ،قد يالحظ المحضرون ومراسلو المحكمة التفاعالت التي ال يلحظھا اآلخرون ،وخاصة عندما يكون القاضي في غرفة
المداولة .قد تكون في وضع فريد لتحديد ضحايا االتجار بالبشر ،واإلبالغ عن الشبھات ،وإشراك السلطات المختصة،
وإقامة اتصال بين الضحايا وجھات تقديم خدمات الدعم الھامة.

وقد يكون الضحايا من أي عمر ،أو جنس ،أو جنسية ،بما في ذلك مواطني
الواليات المتحدة
وقد تكون لھم أوضاع ھجرة قانونية أو غير قانونية .قد يعتري الضحايا الخوف وعدم القدرة على التحدث بحرية ،لذلك فمن األفضل عدم
وضع افتراضات لما تراه .على سبيل المثال ،ال تفترض أن الشخص يتمتع "بحرية المغادرة "بسبب تلقيه التصال ھاتفي .ال تفترض أن جميع األفراد
ً
ً
ضحية لالتجار بالبشر ،عند
طواعية .بدال من ذلك ،ضع في االعتبار أن المدعى عليه قد يكون
المتھمين بممارسة الدعارة يشاركون في تجارة الجنس
ً
التعامل مع ھذه القضايا .بموجب القانون االتحادي ،يعتبر أي شخص دون سن  18يتم حثه على االنخراط في تجارة الجنس ضحية لالتجار بالبشر،
بغض النظر عن ممارسة القوة ،أو االحتيال ،أو اإلكراه.

•

لتلقي المساعدة والتواصل مع مقدم الخدمة في منطقتك؛

•

تقديم المعلومات عن نشاط اتجار بالبشر محتمل؛ أو

عالمات االتجار بالبشر

•

معرفة المزيد عن طريق طلب تلقي التدريب ،أو المساعدة التقنية ،أو الموارد.

إن التعرف على المؤشرات يمكن أن ينقذ حياة األشخاص .ويعد ھذا أولى الخطوات نحو التعرف على الضحايا .فإذا الحظت أي من ھذه المؤشرات ،فقد يكون
ھناك حالة اتجار بالبشر .ليس بالضرورة أن تجد كل المؤشرات المدرجة أدناه في كل حالة اتجار بالبشر .كما أن وجود أي من ھذه المؤشرات من عدمه ليس
بالضرورة دليالً على االتجار بالبشر.
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قم بتوجيه الضحايا لمقدمي الخدمات في منطقتك .العديد من المنظمات غير الربحية ،والمنظمات األھلية ،ودور العبادة،
والمجموعات الدينية ،توفر خدمات لضحايا االتجار بالبشر ً .
بدءا من تقديم المشورة والمأوى،
وحتى التمثيل القانوني ،ومعرفة كيفية تعريف الضحايا بالبرامج ومقدمي الخدمات
التي يحتاجونھا .تدعم كل من وزارة العدل ووزارة الصحة والخدمات البشرية الخدمات المباشرة للضحايا من خالل مقدمي
الخدمات المحليين .قم بزيارة  www.usdoj.govو  www.hhs.govلمعرفة المزيد.
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تعرف على فرقة العمل في منطقتك .قد يكون موظفو المحاكم ،مثل ضباط المراقبة والمحضرين ،قادرين على تولي فرقة
عمل .تتواجد فرق العمل على مكافحة االتجار بالبشر في جميع أنحاء البالد .تتألف فرق العمل ھذه
من سلطات تطبيق القانون الفدرالية ،والمتعلقة بالواليات ،والمحلية ،والمدعين العامين ،وكذلك المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات
للضحايا .اكتشف ما إذا كان في منطقتك
فرقة عمل لمكافحة االتجار بالبشر أم ال عن طريق زيارة موقع .www.bja.gov

5

قم بزيارة موقع . Blue Campaignلمزيد من التدريب ،ومواد التوعية ،ومواد مساعدة الضحايا ،ومعلومات حول كيفية
االنضمام إلى الكفاح من أجل إنھاء االتجار بالبشر .اذھب إلى . www.dhs.gov/bluecampaign:اضغط "أعجبني "
لصفحتنا على الفيسبوك . www.facebook.com/bluecampaign:أو اتصل بنا على :
.BlueCampaign@hq.dhs.gov
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•
•
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•
•
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ھل يجيب الشخص على األسئلة كما لو كان ً
ملقنا؟
ھل تم إجبار الشخص على ممارسة أفعال جنسية؟
ھل ھناك صغيرات سن منخرطات في أعمال الجنس التجاري؟
ھل الشخص مشوش أو مرتبك ،أو تظھر عليه عالمات سوء المعاملة النفسية أو الجسدية؟
ھل الشخص خائف ،أو خجول ،أو منقاد؟
ھل تظھر على الشخص عالمات الحرمان من الطعام ،أو الماء أو النوم ،أو الرعاية الطبية؟
ھو الشخص في رفقة قواد يزعن/تزعن له ،أو ممثل عن المتاجر يبدو وكأنه يسيطر على الوضع؟
ھل الشخص يمتلك وثائق الھوية الخاصة به؟
ھل يظھر أحد األشخاص ،ليس محا ً
ميا ،يدافع عن الحقوق القانونية للشخص؟

