االتجار باألشخاص
مخالف للقانون

األرقام ومعلومات االتصال
إذا ساورك الشك بأن شخص اً ما قد كان ضحية لالتجار
باألشخاص ،اتصل بوكالة تنفيذ القانون املحلية .إذا اعتقدت أن
حياة ضحية محتملة لالتجار باألشخاص يف خطر داهم ،اتصل
بالرقم .911
املركز الوطني ملوارد االتجار باألشخاص ( )NHTRCهو خط
ساخن ورسي ومجاين متاح عىل مستوى الدولة ،ومتوفر للرد
عىل املكاملات من أي مكان يف البالد عىل مدار  24ساعة و  7أيام
يف األسبوع وكل يوم يف السنة .الخط متاح لكل من هو ضحية
لالتجار باألشخاص أو أولئك الذين يشكون يف حدوث اتجار
باألشخاص.
للمعلومات أو لتقديم بالغ
اتصل بالرقم888-3737-888 :
أو
أرسل رسالة نصية إىل الرقم .233733
:للمزيد من املعلومات يرجى مخاطبة
قسم والية نيويورك لخدمات العدالة الجنائية
New York State Division of Criminal Justice Services
www.criminaljustice.ny.gov/pio/humantrafficking/
humantrafficking.htm
مكتب والية نيويورك للمعونات املؤقتة ومعونة العجز
New York State Office of Temporary and Disability
Assistance
otda.ny.gov/programs/bria/trafficking.asp
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واليــة نيـويـورك
قانون االتجار باألشخاص

تنظر والية نيويورك إىل مشكلة االتجار باألشخاص كأمر خطري
للغاية .يعترب قانون والية نيويورك لالتجار باألشخاص من أكرث
القوانني شمولية من نوعه يف البالد ،حيث يوفر األدوات الالزمة
للحد من هذه الجرمية.
إن قانون والية نيويورك يج ّرم االتجار بالجنس أو العاملة.
يتم تدريب قوات األمن يف والية نيويورك عىل اكتشاف الضحايا
ويقوم املدعون العامون بتوجيه التهم الجنائية ضد املتجرين
باألشخاص ،وهناك ترشيعات تضمن توفر الخدمات حتى
يتسنى للضحايا تلقي املساعدة التي يحتاجونها.
تعقد أجهزة حكومة والية نيويورك اجتامعات دورية عىل أعىل
مستوى لتنسيق الرد متعدد التخصصات بخصوص الضحايا.
وبينام أن طريق التعايف طويل أمام الناجني فإن والية نيويورك
تعمل لضامن أن تكون املساعدة املطلوبة متوفرة لهم.

قصة هيذر...
هيذر بنت من شامل والية نيويورك ،هربت من بيت أهلها
وعمرها  .16قابلت زوجني قاال لها أن بإمكانهام توفري وظيفة
لها كموظفة استقبال يف مطعم راق .ولكن عندما ذهبت يف أول
يوم عمل "يف الوظيفة" قاال لها أن عليها أن تخلع مالبسها يف بار
لتسديد دين قاال أنه عليها نتيجة مرصوفات التنقل واملعيشة
والطعام.

أين يحدث االتجار باألشخاص؟
يتم االتجار باألشخاص عرب الحدود الدولية وكذلك داخل بلد أو
والية أو مدينة أو قرية.
يحدث االتجار باألشخاص يف بلدان عديدة ،منها الواليات
املتحدة .مبا لدينا من مطارات دولية وفرص عمل كثرية ،تعترب
والية نيويورك بؤرة رئيسية لالتجار باألشخاص.
يحدث االتجار باألشخاص بأوضاع وأماكن متعددة .قد يكون يف:
•املطاعم
•الزراعة /املزارع
•املنازل الخاصة
•الفنادق
•مواقع تجميل األرايض /البناء
•املصانع وأماكن السخرة
•صالونات األظافر
•نوادي البالغني
•بيوت الدعارة
•أماكن املساج

االتجار باألشخاص:
خرق لحقوق اإلنسان
االتجار باألشخاص خرق لحقوق اإلنسان هو نوع من أنواع إساءة املعاملة حيث يتم جلب األشخاص وبيعهم كام لو كانوا بضائع
بهدف تحقيق األرباح.
يزرع املتجرون باألشخاص الرعب يف قلوب ضحاياهم عن طريق سوء املعاملة الجسدي والنفيس من خالل التهديد بإلحاق األذى
بعائالت ضحاياهم.
ال يعلم الكثري من ضحايا االتجار باألشخاص أن حقوقهم قد انتهكت أو أن األشخاص املنخرطني يف االتجار باألشخاص مجرمون.
للضحايا حقوق ،ويف والية نيويورك تحمي القوانني املناهضة لالتجار باألشخاص الناجني وتوفر لهم الخدمات ،وتهدف إىل مقاضاة
املتجرين باألشخاص.
مؤشرات االتجار باألشخاص
شخص:
•يبدو وأنه قد تعرض للرضب أو الحرق أو الوشم
•ليس لديه ما يثبت هويته ،أو تكون أوراقه بحوزة شخص
آخر
•هناك من ي رافقه يف كل مكان يذهب إليه
•يقيم حيث يعمل أو يف مكان ال يصلح لإلقامة
•يقيم أو يتنقل ضمن مجموعة من العاملني اآلخرين
•ليس لديه مالبس مالمئة للعمل
•ليس لديه نقود أو سيطرة عىل مكتسباته
•يبدو مفتق را ً للتغذية أو جائع اً
أطفال:

•يبدون خائفني أو ال يذهبون إىل املدارس
•يرتدون مالبس ال تناسب سنهم
•ميارسون أعامالً ال تناسب األطفال
•يعملون برفقة أطفال من سنهم يجب أن يكونوا يف
املدارس

من هم الذين في خطر؟
يتم يف العادة استدراج ضحايا االتجار باألشخاص من خالل
وعود كاذبة بوظائف جيدة وحياة أفضل ،وبعد ذلك يتم
إجبارهم عىل العمل يف ظروف صعبة وغري قانونية.
الرجال والنساء واألطفال من كل األعامر معرضون
لالتجار باألشخاص  --ليس هناك متيي ز .قد يكون الضحايا
مواطنني أمريكيني أو من بالد أخرى.
قد يتعرض الضحية إىل اإلجبار أو االستغالل:
•للتسول أو ارتكاب ج رائم رسقة بسيطة
•لتهريب املخدرات
•لقبول الخدمة يف املنازل
•للعمل اليدوي
•للقيام بأفعال جنسية تجارية
ضحية االتجار باألشخاص يبدو مثل اي شخص تراه كل يوم.

قصة هورهيه...
تم استدراج هورهيه من املكسيك إىل منطقة زراعية يف لونج آيالند بوعد العمل يف مزرعة مقابل مبلغ كبري .عند وصوله أخربه أصحاب العمل بأنهم
لن يستطيعوا دفع راتبه ملدة شهرين عىل األقل .أخذ أصحاب العل أوراق هورهيه الثبوتية والقانونية بغرض "الحفاظ عليها" مام جعله غري قادر عىل
العودة إىل املكسيك.

