جهود ( ) DHSمكافحة تجارة البشر
ما هى تجارة البشر؟
إن تجارة البشر يتمثل فى استخدام االحتيال أو اإلكراه للقيام بالعمل أو بالخدمات أو لممارسة الجنس التجاري.
•إن تطبيق قانون ( )DHSيمكنه تحديد ،وحده ،مئات الفتيات والفتيان والنساء والرجال الذين هم ضحايا اإلتجار بالبشر في الواليات المتحدة كل
عام .كما يتلقى الخط الساخن الوطني لمكافحة االتجار بالبشر أيضًا آالف االتصاالت سنويًا من قبل أشخاص من جميع أنحاء الواليات المتحدة.
•حيث يستخدم المتاجرين بالبشر طرقا ً مختلفة من االحتيال و اإلكراه و العنف للسيطرة على الضحايا واستغاللهم .و تتمثل هذه الطرق فى فرض
الديون  ،وفرص العمل االحتيالية  ،والوعود الكاذبة بالحب أو حياة أفضل  ،و اإلكراه النفسي  ،والعنف أو التهديد بالعنف.
•فإن ضحايا تجارة البشر تشمل أي عمر أو أى عرق أو أى جنسية أو أي جنس أو أي طبقة من طبقات المجتمع اإلقتصادية و اإلجتماعية.
•إن جريمة التجارة بالبشر تتوقف على استغالل شخص آخر .فغالبًا ما يعتقد الناس خطأ ً أن «التجارة بالبشر» ربما يعني أنه يجب نقل الضحايا
من مكان إلى آخر حتى يصبحوا ضحية .إن تجارة البشر ال تتحتم نقل الضحايا لكى تصبح جريمة .إنها جريمة يمكن ارتكابها ضد فرد لم يغادر
مسقط رأسه أب ًدا.
•و لقد تم العثور على هؤالء الضحايا في الصناعات المشروعة وغير المشروعة  ،بما في ذلك في المقام األول:

ممارسة الجنس كتجارة :

العمل باإلكراه :

و يتمثل ذلك فى العمل المنزلي (مثل الخادمات)  ،فرق المبيعات المتنقلة
مثل خدمات الجماع الغير مشروعة  ،وخدمات التدليك غير المشروعة
 ،المطاعم  ،البيع المتجول والتسول  ،و الزراعة ( بالعمل الميداني
 ،واإلغراء الجنسي أمام العامة  ،وبيوت الدعارة السكنية  ،والحانات
ونوادي التعري  ،وإنتاج المواد اإلباحية  ،واالستعباد الجنسي الشخصي  / ،بالمزارع )  ،خدمات التجميل  ،أعمال البناء  ،الفنادق  ،المناظر
الطبيعية  ،الترفيه  ،خدمات التنظيف التجارية  ،التصنيع  ،صيد األسماك
والبث المباشر لالستغالل ألجنسي.
 ،التعدين والكرنفاالت والغابات والرعاية الصحية والمرافق الترفيهية
•إن إجبار شخص دون سن  18عامًا على ممارسة الجنس التجاري
 ،بغض النظر عن استخدام القوة أو االحتيال أو اإلكراه  ،يُعد تجارة وحتى المؤسسات اإلجرامية (مثل تجارة المخدرات الغير مشروعة).
بالبشر بموجب قانون الواليات المتحدة.

ما هو حجم التهديد؟

إن التجارة بالبشر يمثل أحد أكثر أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود ربحً ا  ،حيث
يقع ماليين األشخاص في جميع أنحاء العالم ضحايا لتلك الجريمة.
•إن أرباح التجارة بالبشر تقدر بنحو  150مليار دوالر سنويا على مستوى
الصناعة العالمية.
•إن التجارة بالبشر تمثل تهديداً للسالمة الشخصية و العامة فى الواليات المتحدة ،
واألمن القومي  ،واالزدهار االقتصادي.

ماذا تعني( )Blue Campaign؟
إن ( )Blue Campaignعبارة عن حملة توعية عامة دولية  ،مصممة لتوعية الجمهور  ،و جهات تنفيذ القانون والشركاء اآلخرين للتعرف على
مؤشرات تجارة البشر  ،واالستجابة بشكل مناسب للحاالت المحتملة .إن ( )Blue Campaignتعمل بشكل وثيق مع أجهزة ( )DHSإلنشاء التدريب
ومواد التوعية العامة لتنفيذ القانون وغيرها لزيادة الكشف عن التجارة بالبشر  ،و التعرف على الضحايا.
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ماذا تفعل ()DHS؟
تتعرف على الضحايا

•تقوم بتطوير عناصر التوعية العامة والدورات التدريبية لعامة الجمهور و الفئات المستهدفة.
•القيام بالمراقبة لالشتباه بتجارة البشر على حدودنا  ،وفي موانئ الدخول  ،ومراكز االحتجاز  ،وفي أعالي البحار.

تقوم بدعم الضحايا

•حيث توفر مزايا الهجرة القصيرة األجل و الطويلة األجل للضحايا المحتملين.
•كما توظف متخصصين في مساعدة الضحايا الذين يُبلغون الضحايا بحقوقهم و يوصلون الضحايا إلى مقدمي
الخدمات.

تقوم بمنع االستغالل الجنسي لألطفال

•حيث تقوم بالتوعية العامة والتعليم لتدريس األمان عبر اإلنترنت لمنع االستغالل الجنسي لألطفال  ،بما في ذلك تجارة الجنس مع األطفال بدعم
من برنامج  iGuardianالتابع إلدارة تطبيق قوانين الهجرة والجمارك األمريكية ( )ICEوتحقيقات األمن الداخلي ( )HSIوبرنامج SMART
التابع للخدمة السرية األمريكية.

تقديم المتاجرين بالبشر إلى العدالة

•حيث تقوم بالتحقيق في قضايا التجارة بالبشر واعتقال الجناة ودعم المالحقات القضائية.
•تقوم باإلشراف على التدريب على تطبيق القانون الدولى على المستوى الدولى و المحلى و القبلى و اإلقليمى.
•تقوم بطرد المتاجرين بالبشر المدانين من البالد.
•تحظر استغالل األطفال أو االعتداء الجنسى عليهم عبر الحدود.

تقوم بمنع استيراد السلع المنتجة بطريقة العمل باإلكراه

•تقوم بالمراجعات والرد على مزاعم العمل باإلكراه في سالسل التوريد المتجهة إلى .U.S.
•تقوم بالحجز على البضائع عندما تشير المعلومات بشكل واضح (أو تصادر البضائع عندما تشير المعلومات بشكل كافٍ) إلى أن السلع المنتجة
بطريقة العمل باإلكراه يجري استيرادها أو يحتمل أن يتم استيرادها إلى الواليات المتحدة.
•تقوم بالتحقيق في الشركات أو المسؤولين أو األفراد الذين يستوردون عن عمد سلعًا قد تم انتاجها بطريقة العمل باإلكراه إلى الواليات المتحدة.

تبني الشراكات

•تعمل بشكل تعاوني مع الحكومة  ،والمنظمات غير الربحية  ،والقطاع الخاص  ،وأصحاب المصالح اآلخرين من المنظمات غير الحكومية
لتطوير حلول متطورة لمكافحة التجارة بالبشر.
•تعمل على االستثمار في البحث و التطوير لألدوات والتكنولوجيا لمكافحة التجارة بالبشر والتعرف على السلع التى قد تم انتاجها بطريقة العمل
باإلكراه.

ماذا يمكن أن أفعل؟
•اإلبالغ عن التجارة بالبشر المشتبه بها عن طريق االتصال بخط تقديم النصائح  HSIعلى الرقم .1-866-347-2423
•طلب المساعدة من الخط الساخن الوطني لمكافحة التجارة بالبشر عن طريق االتصال بالرقم  1-888-373-7888أو
إرسال  HELPأو  INFOإلى .)BEFREE( 233733
•إذا كانت لديك معلومات عن السلع التي قد تم إنتاجها بطريقة العمل باإلكراه و التى تتجه إلى الواليات المتحدة  ،فقم
بتقديمها إلى  CBPعلى  www.eallegations.cbp.govو  HSIعلى .ICE.ForcedLabor@ice.dhs.gov
•رفع مستوى الوعي باالتجار بالبشر في مجتمعك باستخدام مصادر و موارد  Blue Campaignعلى
.DHS.gov/BlueCampaign
•تابع  Blue Campaignعلى فيسبوك و انستجرام و تويتر على .@DHSBlueCampaign
•اقرأ إستراتيجية وزارة األمن الوطني ( )DHSلمكافحة التجارة بالبشر  ،واستيراد السلع التى قد تم انتاجها بطريقة
العمل باإلكراه  ،واالستغالل الجنسي لألطفال.

