
بروتوكول األمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة 
االتجار بالبشر یقسم إلى ثالثة عناصر :
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العبودية الملزمة	 
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الرق	 

القوة / االحتيال / 	 
اإلكراه

االختطاف	 
التهديد	 
الخداع	 
اساءة استعمال 	 

السلطة

تجنيد الشخص 	 
نقل الشخص	 
نقل السلطة 	 
إيواء الشخص	 
استالم الشخص	 

  ما تحتاج إلى معرفتھ
 أداة لمكافحة االتجار بالعمالة

إذا كنت تشك في وجود االتجار بالبشر ، فاتصل بالخط الساخن الوطني لمكافحة االتجار بالبشر على الرقم 1-888-3737-888

ما هو اإلتجار بالعمالة؟
يعتبر االتجار بالعمالة شكالً خطيراً من أشكال االتجار بالبشر 

ويتم تعريفه من قبل قانون حماية ضحايا االتجار بالبشر 
)2000( بأنه "تجنيد أو إيواء أو نقل أو توفير أو حصول 

شخص على العمل أو الخدمات، من خالل استخدام القوة أو 
االحتيال أو اإلكراه لغرض الخضوع للعبودية القسرية، أو 

أعمال السخرة، أو استعباد المدين، أو الرق”.

تشمل أنواع االتجار بالعمالة ما یلي:
العمل القسري هو كل عمل أو خدمة ُيفرض على شخص من 
أي شخص آخر تحت تهديد أليتة عقوبة، ما لم يقدم الشخص 

المذكور نفسه طواعية من أجلها )منظمة العمل الدولية، 
االتفاقية رقم 29(.

عبودیة الدین يشمل على سبيل المثال ، المتاجرين بالبشر أو 
المجنِّدين الذين يستغلون ديناً أولياً بشكل غير قانوني يفترض 

أنه فترة عمل سواء كان ذلك عن قصد أو عن غير قصد. 
)وزارة الخارجية األمريكية،2017(.

ف بأنه العمالة  عمالة األطفال االتجار بعمالة األطفال ُيعرَّ
التي تقل عن الحد األدنى للسن كما هو محدد في التشريعات 

الوطنية ، والخدمات المنزلية الخطرة وغير المدفوعة ، و 
أشكال عمل األطفال السيئة: جميع أشكال الرق أو الممارسات 

الشبيهة بالرق ، مثل بيع األطفال أو االتجار بهم، عبودية الدين 
وأعمال السخرة؛ استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه ألغراض 
الدعارة أو إلنتاج مواد إباحية أو ألغراض إباحية ؛ استخدام أو 
تشغيل أو عرض طفل من أجل أنشطة غير مشروعة ؛ والعمل 
الذي من المحتمل أن يضر بصحة الطفل أو سالمته أو أخالقه 
)منظمة العمل الدولية، االتفاقية 138 ومنظمة العمل الدولية، 

االتفاقية 182(.
االستعباد المنزلي وتشمل العبودية المنزلية، على سبيل المثال 

، العمل في مسكن خاص يخلق نقاط ضعف فريدة للضحايا. 
وفي هذه الحاالت، ال تتمتع العاملة المنزلية بحرية مغادرة 

عملها، كما أنها تتعرض لسوء المعاملة وبأجور أقل من المعدل 
المطلوب، إذا دفعت لها أجوراً على اإلطالق )الواليات المتحدة 

وزارة الخارجية، 2017(.



السیاسة المتعلقة باالتجار في عمل األطفال 
مقابل االتجار الجنسي لألطفال

وبموجب قانون حماية ضحايا االتجار والعنف )2000(، ال يحتاج 
األطفال دون سن 18 سنة الذين يمارسون الجنس التجاري إلى أن 

يكونوا قد تعرضوا للقوة أو االحتيال أو اإلكراه لكي يعتبروا ضحايا 
لشكل شديد من أشكال االتجار باألشخاص.

بل على العكس من ذلك، يتعرض األطفال دون 
سن الثامنة عشرة في حاالت االتجار بالعمال 

لمعايير قانونية أعلى، ويجب أن يكونوا 
عرضة للقوة أو االحتيال أو اإلكراه لكي 

يعتبروا ضحايا لالتجار بالعمال.
وذلك ألن عمالة األطفال ، التي ُيسمح بها 

في ظروف معينة ، تصبح إتجاًرا بالبشر فقط 
عندما يستخدم صاحب العمل القوة واالحتيال 

و / أو اإلكراه للحفاظ على سيطرته على الطفل 
ولجعل الطفل يعتقد أنه ليس لديه خيار آخر سوى 

لمواصلة العمل
.)Freedom Network USA, 2015( 

ووفقا ألوينز وآخرون )2014( ، يؤكد هذا أن 
المتطلبات المختلفة لالتجار بالجنس لألطفال واالتجار 
بعمالة األطفال قد تكون مرتبطة بقدرة األطفال 

على العمل بشكل قانوني في الواليات 
المتحدة في مواقف معينة.

ما حجم هذه المشكلة؟
وفًقا لمنظمة العمل الدولیة )2017(:

25 مليون شخص على مستوى العالم هم ضحايا العمل 	 
القسري

في عام  2016، قدر ما يقارب  16مليون شخص في 	 
العمل القسري

تتأثر النساء بالسخرة أكثر من الرجال ، بنحو 9.2 مليون 	 
)٪57.6( أنثى و 6.8 مليون )٪42.4( ذكر

 نصف هؤالء الرجال والنساء )٪51( كانوا في عبودية 	 
ين الدَّ

الخط الساخن الوطني لمكافحة االتجار بالبشر )2018(:
جمع إحصاءات سنوية حول المكالمات الواردة لحاالت 	 

االتجار بالبشر المؤكدة أو المشتبه بها في الواليات 
المتحدة األمريكية.

في عام 2018 ، تم اإلبالغ عن 1،249  أخبارية 	 
حول االتجار بالعمال و639 أخبارية إضافية تتعلق 

باالتجار بالجنس والعمالة.



التهریب مقابل االتجار
يمكن في بعض األحيان الخلط بين تهريب البشر ، أو النقل 
غير المشروع لألشخاص عبر الحدود الوطنية ، واالتجار 
بالبشر. غالًبا ما يكون هذا بسبب االعتقاد الخاطئ بأنه من 

أجل أن يكون هناك إتجار بالبشر ، يلزم وجود عنصرالسفر 
أو الحركة الجغرافية. في الواقع نقل شخص ليس عنصرا 

ضروريا لالتجار بالبشر. هناك اختالفات صارخة بين تهريب 
البشر واالتجار بالبشر ، منها:

تهریب البشر
جریمة ضد سیادة البالد	 
عبور الحدود بشكل غیر قانوني	 
عنصر الموافقة	 
غالبا النقل فقط	 
ینتهي بالوصول إلى وجهة معینة	 
یمكن أن یكون بوابة لالتجار بالبشر	 

االتجار بالبشر
جریمة ضد شخص	 
المشاركة في العمل القسري أو األعمال الجنسیة 	 

التجاریة
یمكن الدخول بشكل قانوني أو غیر قانوني	 
ال توجد موافقة	 
یمكن أن یكون النقل عنصراً ولكنھ لیس مطلوب	 
یمكن استخدام دیون التهریب كوسیلة للسیطرة	 

أثناء عملیة تهریب البشر عبر الحدود ، قد یتعرض الضحایا لمخاطر أكبر للعنف واالستغالل ، بما في ذلك االتجار بالبشر.
) المركز الوطني لمصادر االتجار بالبشر [ NHTRC ] ومكتب جامعة والیة أریزونا لبحوث مكافحة االتجار بالجنس(.



اتجاهات التجنید واالتجار
في دراسة أجريت على 125 حالة اعتقال تتعلق باالتجار 

بالعمال في الواليات المتحدة ، وجد براسي ولول ورو 
سيبويتز )2019( أنه في نصف الحاالت ، وعد الجناة 

بالمال والثروة لتجنيد الضحايا. باإلضافة إلى ذلك ، استخدم 
تجار العمالة أيًضا أساليب كإغراء و تبديل التكتيك ، أو 

خدعوا الضحايا ليعتقدوا أنهم سيقومون بعمل آخر. قدم تجار 
العمل االحتياجات األساسية كتكتيك للتجنيد ، مثل توفير 

مكان االقامة للضحايا أو توفير وسائل النقل. كما استخدم 
تجار العمالة عبودية الديون إليقاع ضحاياهم باستخدام دين 

متصور ضد الضحية كوسيلة إلجبارهم على العمل من أجل 
سداد الدين. بالنسبة للضحايا األجانب ، يتضمن التوظيف 
في حاالت االتجار بالعمال عدة قنوات قانونية تم التالعب 
بها من قبل المتاجر، مثل موانئ الدخول الصالحة وبرامج 

التأشيرات ووكاالت التوظيف
. )Gnaedig، Kaleff، & Newlon، 2019(

تشمل تكتیكات التوظیف األخرى:
استهداف وتجنيد الضحايا في بلدانهم األصلية للعمل في 	 

الواليات المتحدة.
تجنيد الضحايا من قبل المتاجرين بالعمل والذين ينتمون 	 

إلى نفس األصل العرقي، والذين يعرفون المعايير الثقافية 
ويبدو أنهم آمنون ومألوفون.

استدراج الضحية دون توضيح أنهم يفرضون "رسوم 	 
توظيف" على الضحية بحيث يتعين عليه / عليها استخدام 

الدخل لسداد الديون.
عرض منح الضحية تأشيرة عمل تسمح له بالعمل في تلك 	 

الشركة فقط ، وبمجرد انتهاء صالحية التأشيرة ، يقومون 
باستخدام ذلك كوسيلة إلجبارهم على مواصلة العمل حيث 
لم يعد بإمكانهم العمل بشكل قانوني في الواليات المتحدة.

وجدت دراسة استقصائیة شملت 95 
من عمال المزارع في تكساس:

٪25 أبلغوا تم حجب رواتب منهم
٪24 تم استخدام من أساليب إغراء و تبديل التكتيكات

٪23 كان لديه وسيط يتحكم في الدفع
٪23 قالوا إنهم أجبروا على الشعور بالخوف أو عدم 

األمان
٪17 تم تدريبهم على الكذب بشأن العمر أو العمل

٪13 تم حجب الوثائق الشخصية عنهم
٪12 أبلغوا أن رواتبهم تذهب إلى شخص آخر

٪12 أبلغوا عن تهديدات بالعنف

)مارتينيز دي فيديا ، 2018(

نقاط الضعف وعوامل الدفع
لالتجار بالعمالة

الفقر،	 
عامل موسمي،	 
الهجرة القسریة - الحرب وعدم االستقرار 	 

االقتصادي ،النظام الطبقي واالضطهاد السیاسي،
عدم وجود وضع الهجرة القانوني والوثائق،	 
نقص الحاجات األساسیة،	 
نقص الفرص االقتصادیة،	 
الحاجز اللغوي،	 
النساء واألطفال،	 

تمثل النساء والفتيات ٪71 من ضحايا العبودية 	 
)منظمة العمل الدولية ، 2016(

1 من كل 4 ضحايا العبودية هم من األطفال 	 
)منظمة العمل الدولية ، 2016(

















تكتیكات السیطرة على الضحایا
توصلت دراسة أجريت عن استغالل العمال في والية 

كارولينا الشمالية الريفية إلى أن تجار العمالة قد استخدموا 
تكتيكات مثل التقييد أو الحرمان والتهديد بالتعرض للضرر 

من أجل السيطرة على ضحاياهم )باريك وآخرون ، 
2014(. وقد توصلت دراسة أجريت على 554 حالة من 
حاالت االتجار بالعمال على مدى عشر سنوات إلى أساليب 

مثل تقييد الحركة، وحجب الوثائق، واستخدام التهديدات، 
واستخدام الوسائل النفسية والجسدية واالعتداءات الجنسية 

كوسيلة شائعة للسيطرة على الضحية )غناديج وكليف 
ونولون، 2019(.



دراسات الحاالت االفردیة: أمثلة االتجار بالبشر في الوالیات المتحدة
توضح دراسات الحالة التالية عملية االتجار بالعمال في الواليات المتحدة ، بدًءا من التوظيف ، السفر إلى الوجهة 

المقصودة ، االستغالل في العمل ، وكذلك الكشف والتدخل نيابة عن الضحايا.

دراسة الحالة االولى
في 2 يوليو 2015 ، تم اتهام ثالثة أشخاص من قبل 

هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى لتهريب ثمانية ضحايا 
تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاًما واثنين من البالغين 

إلى الواليات المتحدة من غواتيماال إلجبارهم على العمل 
في مزارع البيض في أوهايو. قام المتاجرين بالعمال 

وشركائهم بتجنيد عمال ال تتجاوز أعمارهم أربعة عشر 
أو خمسة عشر عاًما من بيئات فقيرة ووعدتهم بالتوظيف 

ونوعية حياة أفضل وفرصة لاللتحاق بالمدرسة في 
الواليات المتحدة. بعد تهريب الضحايا إلى الواليات 

المتحدة ، فرض المتاجرون بالبشر ديوًنا بآالف الدوالرات 
على الضحايا ، الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين على سداد 
الديون بسبب اإليجار والرسوم التي ُطلب منهم أيًضا دفعها 

للمهربين. أجبر المهربون الضحايا على عبودية الديون 
، وأمروهم بالعيش في مقطورات متداعية في ماريون 

بوالية أوهايو والعمل في وظائف تتطلب جهًدا بدنًيا في 
مزارع تريليوم. وأجبر الضحايا العشرة على العمل لمدة 

تصل إلى اثنتي عشرة ساعة في اليوم لتنظيف أقفاص 
الدجاج ، وتحميل وتفريغ أقفاص الدجاج ، ونزع المنقار 

وتطعيم الدجاج. وحجب المتاجرون بالبشر رواتب الضحايا 
وهددوهم بإلحاق األذى الجسدي بهم إلرغامهم على العمل. 

كما استخدم المتاجرون بالبشر اإلذالل والحرمان وغير 
ذلك من الوسائل إلبقاء العمال تحت سيطرتهم وإيقاعهم 

في شرك االستغالل. في رسالة من أحد الضحايا ، وصف 
زعيم جماعة اإلتجار بأنه "رجل غني جدا وقوي في 

غواتيماال" و "كشخص ال تريد أن تضايقه". وأفادت األنباء 
أن زعيم عصابة االتجار بالعمالة دفع فاتورة للضحايا 

وعائالتهم ما يصل إلى 15000 دوالر أو أكثر لنقلهم عبر 
الحدود. غالًبا ما كان يأخذ صكوك الملكية من العائالت 

كضمان. ركز تجار العمالة على تجنيد الضحايا دون سن 
الثامنة عشرة ألنهم اعتقدوا أنه سيكون من السهل السيطرة 

عليهم وسيعملون بجهد أكبر.

دراسة الحالة الثانیة
في يناير 2018 ، ُحكم على بول كارتر ، البالغ من العمر 
47 عاًما ، من ميلواكي ، بالسجن الفيدرالي إلجباره العديد 
من الشابات والفتيات على ممارسة الجنس التجاري واألداء 

في نوادي الرقص في المحميات الهندية في شمال ويسكونسن 
مع اثنين رجال آخرين. في 6 أكتوبر 2017 ، إعترف 

بول بالذنب في أربع تهم تتعلق باالتجار بالجنس عن طريق 
القوة أو االحتيال أو اإلكراه ، وتهمة واحدة بالتآمر الرتكاب 
العمل القسري واالتجار بالجنس. وفًقا للوثائق المرفوعة في 

المحكمة وفيما يتعلق بإقرار المتهمين بالذنب ، ألكثر من عقد 
من 2001 إلى 2013 ، كان كارتر يجند النساء والفتيات 

للرقص في النوادي باستخدام وعود كاذبة بالمال وحياة أفضل. 
ُتظهر وثائق المحكمة أن كارتر أستخدم أيًضا مزيًجا من 

العنف الجسدي والعزلة والتالعب العاطفي واالعتداء الجنسي 
والتهديدات بإيذاء عائالت الضحايا من أجل ممارسة السيطرة 
على الضحايا أيًضا، إلجبارهم على االنخراط في االستغالل 

الجنسي التجاري والعمل الجنسي. ُتظهر سجالت المحكمة 
كذلك أن كارتر اعتدى بشكل متكرر جنسًيا على ضحاياه 
واعتدى عليهم جسدًيا عندما أرادوا المغادرة أو سألوا عن 

رواتبهم. ُحكم على كارتر بالسجن لمدة 21 عاًما تم تخفيضها 
بمقدار 3 سنوات عن المدة التي قضاها وُحكم على المتهمين 

ديفيد مور )46( وناجي مور)22( عاًما بالسجن لمدة 10 
سنوات .



ما هي القطاعات التي یحدث فیها 
االتجار بالعمالة؟

 تضمنت أهم األماكن أو الصناعات التي حددها الخط الساخن 
الوطني لالتجار بالبشر )2018( إرشادات بشأن االتجار 

بالعمال في الواليات المتحدة مثل العبودية المنزلية والزراعة 
/ تربية الحيوانات وطاقم المبيعات المتنقل والمطاعم / أماكن 

تناول الطعام واألنشطة غير المشروعة. أصدرت منظمة 
العمل الدولية تقريًرا في عام 2017 بعنوان التقديرات العالمية 

للعبودية الحديثة: العمل الجبري والزواج القسري. من بين 
حاالت العمل الجبري العالمية التي تم تحليلها حيث كان نوع 

العمل معروفاً ، كانت النسبة األكبر من البالغين الذين كانوا في 
العمل القسري العمال المنزليين )٪24( ، يليهم عمال البناء 
)٪18( ، قطاع الصناعة التحويلية )٪15( ، والزراعة و 

قطاع الصيد )٪11( )منظمة العمل الدولية ، 2017(. أبرزت 
األبحاث في جميع أنحاء الواليات المتحدة العدد الكبير من عمال 
الزراعة الذين يتعرضون لالتجار في العمالة. وجدت دراسة في 
مقاطعة سان دييغو أن معدل أعمال االتجار بالعمالة يبلغ 31٪ 
بين عمال المزارع )زنغ ، 2012(. وجدت دراسة مماثلة في 
والية كارولينا الشمالية أن معدل أعمال االتجار بالعمالة يبلغ 

٪25 )باريك ، 2014(.

طریقة تفكیرالضحیة
على الرغم من عدم اكتشافه إلى حد كبير ، فإن الكثيرين 

)باريك وآخرون ، 2014 ؛ منظمة العمل الدولية ، 2017( 
يتوقعون أن االتجار بالعمالة أكثر انتشاًرا من االتجار بالجنس. 
تتضمن أهم األسئلة :لماذا يصعب الكشف عن االتجار بالعمال 

، واستعادة ضحايا االتجار بالعمال ، ومحاسبة المتاجرين 
بالعمال؟ أحد األسباب الرئيسية التي تجعل تحديد الضحايا صعًبا 

للغاية ، هو بسبب الهياكل االجتماعية / الحكومية الحالية في 
الواليات المتحدة والوعي العام بشأن هذه القضية. يقدم الرسم 

البياني التالي توضيًحا ثاقًبا لألشياء التي تقف بين ضحية االتجار 
بالعمالة والتحرر من االستغالل:

اإلغاثة بطیئة الوصول
ز على االتجار بالجنس القانون والسیاسة المركَّ

معاییرعالیة للمحاكمات
تطبیق القانون الذي یركز على الهجرة
الوكاالت الحكومیة المهتمة بالصناعة

مجموعات المساعدة الممولة من الصناعة
صاحب العمل یتجنب المخاطر

تاجر )تجار( متمرس في النظام
ضحیة االتجار بالعمالة

)مارتینیز دي فیدیا ، 2019(

تتضمن بعض الحواجز الفردیة التي 
تمنع ضحایا االتجار بالعمال من 
التقدم وطلب المساعدة ما یلي:

عدم التعرف على نفسه كضحية؛ االعتقاد بأنه مطلوب 	 
منه العمل على تسديد ديون التهريب أو رسوم التجنيد

عدم معرفة قوانين العمل أوالهيكل االجتماعي للحلول 	 
القانونية وخدمات الضحايا في الواليات المتحدة

الحاجز اللغوي	 
الخوف / عدم الثقة بسلطات تنفيذ القانون	 
الخوف من الترحيل 	 
ال يملكون وثائقهم - غير قادرين على إثبات هويتهم	 
الخوف من عواقب المتاجرين بالبشر )العنف ضد 	 

النفس أو األسرة( 
عدم وجود تواصل استباقي من مسؤولو تنفيذ القانون، 	 

و وزارة العمل ، والمدافعين عن الضحايا ، ووكاالت 
الخدمة االجتماعية



مظهرالعمال وتصرفاتهم
هل توجد عالمات صدمة ، إرهاق أوإصابات جسدیة؟	 

سوء التغذية
إصابات الضرب ، نقص شديد في الوزن في فترة زمنية 

قصيرة ، عالمات الصدمة و اضطرابات نفسية
هل یتم انسحابهم أو خوفهم من التحدث أو یخضعون للرقابة؟	 

الطرف الثالث الذي يصر على الترجمة
أمن المباني

هل تستخدم إلبقاء الناس في الداخل أو الخارج؟	 
عوارض داخل النوافذ )وليس بالخارج( ، فقط كاميرا واحدة ، 

تقفل فقط على األبواب الخارجية وليسة الداخلية ، إلخ
عالمات التحذیر على المستوى الشخصي

لیس لدیھ تأمین صحي/ یدفع نقداً مقابل الخدمات 	 
عند وقوع إصابات

یتجنب التحدث مع سلطات تنفیذ القانون / الخوف من الترحیل	 
لیس لدیھ أي معرفة حول كیفیة التنقل في المجتمع 	 

بسبب العزلة والمرافقة المستمرة

العالمات التحذیریة / المؤشرات الخاصة بـاالتجار بالعمالة: ما الذي تبحث عنھ
أوضاع العمل

هل یتمتعون بحریة الحركة؟	 
األمن الذي يهدف إلى إبقاء الشخص محجوزاً

هل یعیشون ویعملون في نفس المكان؟ 	 
مثال: أسرة في الخزائن

هل هم مدینون لصاحب العمل؟	 
قضايا الديون القائمة

الرسوم التي دفعوها للوصول إلى الواليات المتحدة 
)رسوم التوظيف( – ُيستخدم كاستعباد المدين

هل أصحاب العمل لدیهم السیطرة على وثائقهم ؟	 
ال توجد ممتلكات شخصية أو سجالت شخصية

ال يملكون وثائق الهوية

كیف یمكن للمجتمعات المحلیة تحدید ضحایا االتجار بالعمالة ودعمهم:
عملیات االتصال والتوعیة	 

تكوين فريق توعية وتوفير المواد	 
كسب ثقة مجتمعات المهاجرين وتوفير مكان آمن لهم 	 

لإلبالغ عن اهتماماتهم
خدمات قانونیة مجانیة	 

تقديم المساعدة في مجال الهجرة للحصول على تأشيرة 	 
تي )T-Visa( ، طلبات اللجوء وما إلى ذلك.

الموافقة على الحصول على تأشيرة مؤقتة الستمرار 	 
التواجد

الحصول على الشهادات )الملحق ب( الموقعة من قبل 	 
المسؤولون عن تنفيذ القانون

خدمات الترجمة	 
استخدام الخط اللغوي والمترجمين الشخصيين	 

الخیارات السكنیة	 
إنشاء خدمات المأوى لضحايا االتجار بالعمال	 
العثور على سكن ال يتطلب إثبات الدخل أو وثائق 	 

تعريفية لضحايا االتجار بالعمال
تحديد سكن طويل األجل أو حلول انتقالية أثناء انتظار 	 

تصريح العمل للضحايا المولودين في الخارج
التحقیقات	 

المزيد من التدريبات لموظفي تنفيذ القانون والمدعين 	 
العامين والمدافعين عن حقوق االنسان و تعريفهم بشكل 
اكثر وضوحا عن كيفية تحديد الضحايا ودعمهم وكيفية 

محاكمة المتاجرين بالبشر



ممارسة االستهالك الواعي
واحدة من أفضل الطرق لمكافحة االتجار بالعمالة 

شخصًيا أن تكون مستهلًكا واعياً. انتبه إلى الطريقة 
التي قد تساهم بها مشترياتك في االتجار بالعمالة 

لآلخرين. شّجع شركاتك المفضلة على مراقبة 
ممارسات العمل في سالسل التوريد الخاصة بها 

وإجراء أعمال شفافة وأخالقية. استخدم قوتك الشرائية 
للضغط على الشركات التي تستفيد من عمل العبيد 

وُتكافئ الشركات التي تقدر الشفافية والحرية للجميع.
اتخاذ قرار شراء سلع تجارية عادلة أو شراء مواد 

مستعملة. لمعرفة المزيد حول شهادة التجارة العادلة 
وكيفية شراء سلع التجارة العادلة ، قم بزيارة

Fair Trade Winds  
)https://www.fairtradewinds.net/guide-fair-trade-labels(

 قم بإجراء المكالمة
 إذا كنت تشك في أن شخًصا ما قد يكون ضحية لالتجار في العمل 

أو الجنس ، فاتصل بالخط الساخن الوطني لالتجار بالبشر على 
الرقم 888-3737-888-1 أو میسیج إلى 233733 )اكتب 

"مساعدة" أو "معلومات"( لتقديم معلومات قد تكون لديك. إذا 

كان هناك شخص في خطر محدق ، اتصل على911 . 

ثقف نفسك 
اعرف من أين تأتي مالبسك وما هي ممارسات العمل في الشركة. 

هل العالمات التجارية المفضلة لديك تستغل اآلخرين للعمالة 
الرخيصة؟ ربما ليس عن قصد ، لكن سلسلة التوريد من الحقل 
أو المنجم إلى المتجر طويلة وقد ال تكون الشركات على دراية 

بممارسات كل كيان في السلسلة. تعّرف على الممارسات األخالقية 
للمصنعين على مواقع الويب مثل )Shop Ethical ethical.org.au( و 
)The Art of Simple theartofsimple.net(.للحصول على فكرة حول 

كيفية تأثير المشتريات التي تقوم بها على االتجار بالعمال ، تفضل 
Made in a Free World )slaveryfootprint.org( بزيارة

المؤلفون:
 كريستين براسي ، ماجستير ، ماجستير آداب في العمل 

 ، )STIR( االجتماعي ، مكتب أبحاث تدخل االتجار بالجنس
I Rise FL ، جامعة والية أريزونا

دومينيك رو-سيبويتز ، ماجستير آداب في العمل االجتماعي، 
دكتوراه في العمل االجتماعي ، مكتب أبحاث التدخل في 

االتجار بالجنس )STIR( ، جامعة والية أريزونا

بانداك لول ، ماجستير ، مكتب أبحاث التدخل في االتجار 
بالجنس )STIR( ، جامعة والية أريزونا

غونزالو مارتينيز دي فيديا ، ماجستير ، معهد ماكين للقيادة 
الدولية ، جامعة والية أريزونا

كالرا آن واجنر ، جامعة بوينت لوما نازارين

ماذا بإمكاني أن أفعل؟

المراجع:

للمزید من المعلومات أرجو األتصال: مكتب بحوث التدخل في االتجار 
 )STIR( بالجنس
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