األمن املدين والدميقراطية وحقوق اإلنسان

الهيئات الحكومية األمريكية التي تكافح االتجار بالبرش
تتطلب

مكافحة االتجار بالبرش جهدا ً شامالً ومتعدد التخصصات .ويف داخل الحكومة يعني هذا القيام باملشاركة والتنسيق فيام بني الوكاالت التي تضطلع
مبجموعة من املسؤوليات تشمل اإلنفاذ الجنايئ ،وإنفاذ قوانني العمل ،وتوعية الضحايا وخدماتهم ،والتوعية العامة ،والتعليم ،والسياسة التجارية ،والتنمية والربامج
الدولية ،والهجرة ،واالستخبارات ،والدبلوماسية .وتعترب الجهود االتحادية املنسقة التي تشمل الكيانات الحكومية ،واملحلية ،والقبلية ،والقطاع الخاص ،واملجتمع
املدين ،والناجني ،واملجتمعات الدينية ،واألوساط األكادميية رضورية لالستجابة املتكاملة لالتجار بالبرش التي ت ُسخّر املوارد وتعظم من النتائج .ويف الواليات املتحدة،
تعمل الوكاالت االتحادية عىل ضامن اتباع نهج حكومي متكامل ملعالجة جميع جوانب االتجار بالبرش.

الفريق الرئايس للعمل املشرتك بني الوكاالت

إن الفريق الرئايس للعمل املشرتك بني الوكاالت املعنية ملتابعة ومكافحة االتجار باألشخاص هو هيئة عىل مستوى مجلس الوزراء أنشئت طبقاً لقانون حامية ضحايا
االتجار لعام  ،2000وهو يتألف من نحو  15وكالة يف الحكومة االتحادية مسؤولة عن تنسيق جهود الحكومة األمريكية بشكل موسع ملكافحة االتجار باألشخاص.

املجموعة العليا املعنية بتسيري السياسات

طبقا لقانون حامية ضحايا االتجار وتعديالته يف عام  ،2003فقد تأسست املجموعة العليا املعنية بتسيري السياسات ،التي تتألف من كبار املسؤولني املعينني كممثلني
لوكاالت الفريق الرئايس للعمل املشرتك بني الوكاالت .وتجمع هذه املجموعة بني الوكاالت االتحادية التي تتعامل مع جميع جوانب االتجار بالبرش .وتجتمع خمس
لجان دامئة بانتظام من أجل النهوض باملجاالت املوضوعية لعمل املجموعة العليا املعنية بتسيري السياسات :البحوث والبيانات ،وتقديم املنح ،والتوعية العامة
والتواصل ،وخدمات الضحايا ،وسالسل املشرتيات والتوريد.

وكاالت الفريق الرئايس للعمل املشرتك بني الوكاالت

يضم الفريق الرئايس للعمل املشرتك بني الوكاالت كل الوكاالت االتحادية املدرجة أدناه ،فضال عن مكتب مدير االستخبارات الوطنية ومكاتب اإلدارة وامليزانية يف
البيت األبيض ،ومجلس األمن القومي ،ومجلس السياسات املحلية.
وزارة الخارجية تتشارك مع الحكومات األجنبية ،واملنظامت الدولية واملنظامت الحكومية الدولية ،واملجتمع املدين لوضع وتنفيذ اسرتاتيجيات فعالة ملواجهة الرق
الحديث .وترأس الوزارة الفريق الرئايس للعمل املشرتك بني الوكاالت وكذلك املجموعة العليا املعنية بتسيري السياسات ،وتتوىل متويل الربامج الدولية ملكافحة االتجار،
وتصدر التقرير السنوي عن االتجار باألشخاص.
وزارة الخزانة تشارك مع املؤسسات املالية يف تحليل ونرش املعلومات املتعلقة باالتجار بالبرش.
وزارة الدفاع تسعى إىل ضامن أن تتوفر للجيش األمرييك واملوظفني املدنيني واملتعاقدين األدوات الالزمة للتوعية باالتجار بالبرش ومنعه ،مبا يف ذلك التدريب ،وتوزيع
مواد التوعية ،ووضع السياسات واإلجراءات ملعالجة نقاط الضعف يف عقود الدفاع.

وزارة الخارجية األمريكية

وزارة العدل تقوم بإجراء التحقيقات واملالحقات القضائية املتعلقة باالتجار بالبرش ،كام متول منحاً لخدمات الضحايا .كام تدعم وزارة العدل فرق العمل املعنية
مبكافحة االتجار بالبرش؛ وتجري التدريبات والبحوث ،ومبادرات التواصل؛ وتصدر تقرير النائب العام السنوي بشأن االتجار باألشخاص.
وزارة الداخلية توفر التدريبات عىل مكافحة االتجار بالبرش وتجري رشاكات مع الكيانات االتحادية والوالياتية واملحلية والقبلية ملكافحة االتجار بالبرش ولتوفري
خدمات الضحايا يف مجتمعات الهنود األمريكيني وللمواطنني األصليني يف أالسكا.
وزارة الزراعة تقدم التدريب ملكافحة االتجار بالبرش للموظفني واملفتشني والرشكاء يف الصناعة لرفع مستوى الوعي باالتجار بالبرش يف أعامل الزراعة واملناطق الريفية
يف الواليات املتحدة.
وزارة العمل تساعد رشكائها يف سلطات إنفاذ القانون عىل تحديد ضحايا االتجار بالبرش .وباإلضافة إىل ذلك ،تشارك وزارة العمل عىل الصعيد الدويل مع الحكومات
فضالً عن األعامل التجارية ،وجامعات العمل واملجتمع املدين لتنفيذ النامذج التي تعمل عىل الحد من عمل األطفال والعمل القرسي ،وتنتج التقارير التالية :استنتاجات
حول أسوأ أشكال عاملة األطفال؛ قامئة بالسلع من عاملة األطفال أو العمل القرسي ؛ و قامئة باملنتجات من عاملة األطفال القرسية أو اإللزامية.
وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية مت ّول برامج خدمات مساعدة الضحايا والخط الساخن الوطني بشأن اإلتجار بالبرش ،كام تصدر الشهادات وخطابات األهلية لضحايا
االتجار من األجانب ،وتوفر التدريب واملساعدة التقنية للمجتمعات املحلية ،وتنظم حمالت للتوعية العامة ومبادرات الصحة العامة التي تركز عىل االتجار بالبرش.
وزارة النقل تتشارك مع الوكاالت الحكومية األمريكية األخرى وقادة صناعة النقل يف جميع أنحاء البالد لتدريب أصحاب املصلحة ،وتطوير األدوات التعليمية ،ونرش
مواد التوعية التي تركز عىل مبادرات مكافحة االتجار.
وزارة التعليم تقوم برفع الوعي بشأن االتجار بالبرش يف املجتمعات املدرسية؛ وتقدم املساعدة التقنية؛ وتشجع املدارس عىل تضمني هذه املسألة يف عمليات الطوارئ
والتخطيط اإلداري؛ كام تعمل الوزارة مع الوكاالت االتحادية والوالياتية واملحلية لتطوير ونرش املواد املرجعية.
وزارة األمن الداخيل تقوم بإجراء تحقيقات محلية ودولية يف مجال االتجار بالبرش ،وتقوم بتنظيم حمالت للتوعية العامة من خالل “الحملة الزرقاء” وتوفر التعليم
والتدريب ،ومتنح استحقاقات الهجرة لضحايا االتجار بالبرش ،وتأذن للضحايا من الشهود املحتملني بالبقاء يف الواليات املتحدة بصفة مؤقتة أثناء التحقيق مع
املتاجرين بهم أو مالحقتهم قضائياً.
مكتب املمثل التجاري للواليات املتحدة يستخدم السياسة التجارية للواليات املتحدة ،مثل االتفاقيات التجارية ،ملكافحة االتجار يف العامل من خالل إنفاذ حقوق
العامل وتأصيل حامية العامل.
وكالة التنمية الدولية مت ّول الربامج الدولية ملكافحة االتجار بالبرش؛ وتشارك يف رشاكات مبتكرة مع القطاع الخاص؛ وتدمج أنشطة مكافحة االتجار عرب القطاعات
اإلمنائية وذلك بتطبيق البحوث والتقييم وتعزيز الجهود يف البيئات املترضرة من النزاعات واألزمات.
لجنة تكافؤ فرص العمل تقوم بالتحقيق يف محاكامت ادعاءات التمييز وتسعى إىل حلها بشكل غري رسمي ،كام ترفع دعاوى بالنيابة عن العامل امل ُتا َجر بهم ،وتكفل
سبل االنصاف املدنية (مثل التعويض النقدي واملنصف) لضحايا االتجار.

املجلس االستشاري األمرييك املعني باالتجار بالبرش
املجلس االستشاري األمرييك املعني باالتجار بالبرش يوفر من ربا ً رسمي اً للناجني من االتجار بالبرش لتقديم املشورة والتوصيات إىل الفريق الرئايس
للعمل املشرتك بني الوكاالت بشأن سياساته االتحادية ملكافحة االتجار .هذا املجلس ،الذي تأسس بناءا ً عىل قانون تحقيق العدالة لضحايا
االتجار لعام  ،2015والذي عينه الرئيس ،يتألف حاليا من  11من الناجني من االتجار بالبرش وقدم تقريره األول يف ترشين األول/أكتوبر .2016

مكتب رصد ومكافحة االتجار باألشخاص
www.state.gov/j/tip
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