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كيف تستطيع المساعده في الحد من اإلتجار بالبشر؟ 
 كيف تستطيع المشاركة؟ ماذا تستطيع أن تفعل ؟

 
  .أبدأ بتثقيف نفسك. ثم,قم بتثقيف األخرين 

 
 أذا كنت من أعضاء أي منظمة قد تتعامل مع

ضحايا إلتجار بالبشر ( معاهد تعليميه, مؤسسات 
صحية, منظمات دينية, مالجئ....ألخ) قم بتشجيع 
زمالئك في المنظمه على كيفية التعرف ومساعدة 

 الضحايا.

 
 شجع على إلتصال بالخط الساخن لمركز الوطني

 7888-373-888-1لمكافحة اإلتجار بالبشر:  

 
 قم بالكتابه للصحافه المحلية, صفحات التواصل

الإلجتماعية,أو أرسال رسالة إلى ممثلك المحلي 
 في الوالبة لتجلب االنتباه لمعالجة هذه المشكلة. 

 
 تعرف على الوكاالت المحلية و المنظمات الخيرية

التي تقدم خدمات لضحايا اإلتجار بالبشر وقدم لهم 
 المساعدة الخيرية.

 
  .اتصل بنا للتطوع و مساعدتنا 

 
 تبرع, أو اجمع تبرعات, أوقم  برعاية حدث

للمساعده في نشر الوعي و توفير موارد لتقديمها 
 للضحايا الذين هم بحاجة لمساعده.

 
 أتصل بنا لتوفير متحدث ليقوم بالتحدث عن كيفية

الحد من اإلتجار بالبشر أو تدريبك للقيام بهذا 
 العمل. 

 

 .C.O.P.Eمشروع 
معالجة االتجار بالبشر واالستغالل 

من خالل التعاون و التوعية, 
 .والحماية, و التمكين

Kiricka Yarbough Smith 
 C.O.P.Eمديرية مشروع مكافحة اإلتجار بالبشر 

 هاتف : 919-733-2455
kiricka.yarbough.smith@doa.nc.gov 

 
Ashley Bass-Mitchell 
 C.O.P.Eمساعد مشروع مكافحة اإلتجار بالبشر 

 هاتف: 919-733-2455
ashley.mitchell@doa.nc.gov 



 
هو تحسين وتوسيع  COPEالغرض من مشروع 

خدمات اإلرشاد ، وال سيما ألولئك المعرضين لخطر 
االستغالل الجنسي . ويقوم المشروع أيضا زيادة 

العوامل الوقائية في حياة السكان الضعفاء في جميع 
أنحاء والية كارولينا الشمالية. يسعى هذا المشروع 
تحقيق ذلك من خالل التعاون والتوعية والحماية و 

له اربعة اهداف   .C.O.P.Eالتعليم. مشروع 
  رئيسية هي:

زبادة التوعية بين الكبار والشباب من مخاطر  •
 االستغالل الجنسي من أجل االتجار به

تعزيز الموارد والخدمات المتاحة لألطفال  •
 المعرضين لخطر االستغالل

تعزيز المناهج األكاديمية لخدمة أكثر فعالية  •
 للشباب 

تعزيز العوامل الوقائية بين األطفال والشباب   •
 الذين قد استغلوا سابقا

 
له شراكة مع وكاالت في  (CFW)مجلس للمرأة في كارولينا الشمالية 

 .C.O.P.Eجميع أنحاء والية كارولينا الشمالية لتخطيط و تنفيذ مشروع 
 سوف يتعاون مجلس المرأة في كارلينا الشمالية مع 

NC Youth Advocacy and Involvement Office (YAIO), State Youth 
Council (SYC), Students Against Destructive Decisions (SADD), NC 

Center for Safer Schools, Department of Public Instruction, and 
other youth serving organizations.   

 
 االتجار بالبشر في كارولينا الشمالية

  
جرائم االتجار بالبشر واحدة من أسرع الجرائم نموا 

في الواليات المتحدة.حسب تصنيف مشروع 
بوالريس تاتي كارولينا الشمالية في المركز العاشر 

بلغ عدد حاالت  2014بين باقي الواليات. في عام 
اإلتجار بالبشر المبلغ عنها للخط الوطني الساخن في 

حالة. عدد المكالمات التي  603كارولينا الشمالية  ب 
وصلت للخط الوطني الساخن  جعلت كارولينا 

 الشمالية تأتي في المركز العاشر بين باقي الواليات. 
 

من العوامل االساسية النتشار االتجار بالبشر في 
 كارولينا الشمالية : 

 
معظم الطرق السريعة الرئيسية التي تمر وجود   •

من خالل كارولينا الشمالبة ، فضال عن العديد من 
 الموانئ البحرية على الساحل

يوجد في الوالية قواعد عسكرية يقطنها كثير من  •
العساكر الشبان مما يجعلهم زيائن محتملين لتجار 

 الجنس
تحتوي الوالية على مناطق زراعية شاسعة تحتاج  •

 الى يد عاملة رخيصه 
 إزدياد عدد العصابات في والية كارولينا الشمالية    •

 

 ما هو االتجار بالبشر:

يتم تعريف االتجار بالبشر في بروتوكول 
االتجار بالبشر ب " التوظيف والنقل ، ونقل أو 
إيواء أو استقبال أي شخص عن طريق وسائل 
مثل التهديد أو استخدام القوة أو غير ذلك من 

أشكال القصر أو االختطاف أو االحتيال أو 
الخداع لغرض االستغالل . ال يقتصر هذا 

 التعريف على االستغالل الجسدي فقط. "
 
االتجاربالبشر يتكون من ثالثة عناصر أساسية 

 هي:
 
وهو تجنيد أو نقل أو تحويل االتجار  الفعل )1

 أو إيواء أو استقبال أشخاص.
تتضمن التهديد أو استخدام وسائل االتجار  )2

القوة أو الخداع أو اإلكراه وإساءة استخدام 
 السلطة أو موقف ضعف.

وهو دائما يكون االتجار غرض منال  )3
االستغالل. ويشمل االستغالل ، وأعمال 

الجنس التجاري ، أو السخرة أو الخدمة ، و 
 العبودية .

 
العبودية المنزلية هي ممارسة عادية على ما 

يبدو من المساعدة قد تستخدم كغطاء لإلستغالل 
و السيطرة على شخص ما. وثمة حالة من 
العمل المنزلي تحولت فيما بعد الى االتجار 
بالبشر عندما يقوم صاحب العمل بالقوة أو 

االحتيال أو اإلكراه للحفاظ على السيطرة على 
العامل وجعل العامل يعتقد انه او انها ليس لديها 

 خيار آخر سوى االستمرار في العمل.


