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نبذة عن مكتب سياسة ومكافحة االتجار باألطفال   
 يعمل مكتب سياسة ومكافحة االتجار باألطفال

 Office of Child Traffi cking Prevention and Policy,(
 OCTPP( على زيادة الوعي باالتجار ويساعد في التعرف

على الخدمات المناسبة المتاحة لمساعدة الشباب الُمتاَجر بهم 
والمعرضين لخطر االتجار وأسرهم. ويجيب مكتب OCTPP على 

 االستفسارات، ويقدم االستشارات والمساعدة التقنية، 
ويطور ويوفر التدريب، ويحتفظ بقاعدة بيانات االتجار باألطفال 
)Child Trafficking Database, CTDB( ويعمل مع 

أصحاب المصلحة لتطوير السياسات واإلجراءات الخاصة بأفضل 
ممارسات العمل مع الشباب الُمتاَجر بهم والمعرضين للخطر. ويقود 

مكتب OCTPP  مشروع ”Movin’ On": وهو مشروع  
 ACS’ Child Tattoo Eradication Project 

)القضاء على  وشم األطفال التابع إلدارة خدمات األطفال(، الذي يركز 
على اإلحاالت للحصول على االستشارات الخاصة بالوشم مع مقدمي 

الخدمات الطبية للشباب المعنيين والُمستغَلين.

 األطفال ليسوا
 سلعة للبيع مقابل

الدوالرات

األزرق الداكن
هو اللون الرسمي الُمستخدم 

كشعار للتوعية باالتجار بالبشر 
والوقابة منه. من خالل ارتداء 
الشريط األزرق الداكن، فإننا 

نساعد في رفع مستوى الوعي 
باالتجار بالبشر واالستغالل 

الجنسي لألطفال.

 فهم مكافحة 
 االتجار باألطفال
و ما يمكنك فعله

بمن تتصل إذا كان يراودك شك معقول في أن هناك 
طفًل قد تم االتجار به:

يمكن لكل شخص االتصال برقم:  

 • الخط الساخن الوطني لمكافحة االتجار بالبشر على الرقم 
 7888-373- 888 أو إرسال رسالة نصية إلى الرقم 233733 

:NYPD الخط الساخن لالتجار بالبشر لشرطة نيويورك • 
646 -610-7272 

 • إذا تعرض طفل لالتجار به وللغياب عن المنزل أو أي برنامج:
 يرجى إبالغ سلطات إنفاذ القانون المحلية عن الطفل المفقود 

 وإخطار المركز الوطني لألطفال المفقودين والُمستغَلين
 National Center for Missing and Exploited Children,(

 1 -800-THE-LOST عن طريق االتصال بالرقم )NCMEC 
(5678-843-800)، أو استخدام Cyber Tipline التابع لهم على 

www.missingkids.com الرابط اإللكتروني

• إذا كان الشخص المشتبه به لالتجار في البشر أحد الوالدين أو الشخص 
المسؤول قانونًا عن الطفل: يرجى االتصال بالسجل المركزي لوالية 

 نيويورك الخاص بإيذاء األطفال أو إساءة معاملتهم على الرقم:  
1-800-342-3720

• إذا كان لديك سبب لالعتقاد بأن أحد الشباب يتعرض لإليذاء أو اإلهمال 
أثناء إيداعه في الرعاية السكنية، فاتصل بمركز العدل بوالية نيويورك 

على الرقم 1-855-373-2122 

 للتعرف على المزيد، يرجى زيارة الرابط اإللكتروني:
www1.nyc.gov/site/acs/youth/traffickedyouth.page

 • لإلبلغ عن حاالت األطفال الُمتَّجر بهم / استفسارات الحالة: 
Child.trafficking@acs.nyc.gov   

 • للحصول على معلومات حول التدريبات القادمة: 
Traffickingtraining@acs.nyc.gov   

 :(CTDB) فيما يتعلق بالمخاوف الخاصة بقواعد بيانات االتجار باألطفال • 
CTDB@acs.nyc.gov   

 •  للستفسار عن إزالة وشم الُمستغَلين والشباب: 
Child.tattoo.removal@acs.nyc.gov  

إذا كنت من إدارة خدمات األطفال ACS أو دار الرعاية البديلة أو الخدمات 
الوقائية أو محكمة األحداث، يرجى أيًضا إخطار: 

• صندوق بريد االتجار باألطفال التابع إلدارة خدمات األطفال، على 
 البريد اإللكتروني: 

Child.trafficking@acs.nyc.gov

• شرطة نيويورك NYPD، باستخدام نموذج OCFS-3922 وفقًا 
لـ OCFS-ADM-16-15، لطفل يلبي التعريف الفيدرالي لالتجار 
بالجنس. وبعد إكمال النموذج، أرسله بالفاكس إلى شرطة نيويورك 

NYPD على الرقم: 3149-694-212  أو 694-0264- 212، 
 وقم بالمتابعة عن طريق إجراء مكالمة هاتفية على الرقم

3013-694- 212، وهو مكتب نائب القسم، وهو متاح من يوم 
االثنين إلى الجمعة، من الساعة 10 صباًحا إلى 6 مساًء. وبعد الساعة 

6 مساًء أو في عطلة نهاية األسبوع، اتصل بالرقم 610-7272- 646

 • مكتب والية نيويورك للمعونات المؤقتة ومعونة العجز
 Office of Temporary and Disability Assistance,( 

OTDA( لبدء عملية تأكيد الضحية لطفل يلبي التعريف الفيدرالي 
لالتجار بالجنس. أرسل إحالة والية نيويورك الخاصة بضحية االتجار 

بالبشر عن طريق الفاكس على الرقم 485-9611- 518 

إذا كنت تعتقد أن الشخص يتعرض لخطر فوري، 
فاتصل بالرقم 1-1- 9.



العلمات التحذيرية )الرايات الحمراء( الخاصة باالتجار الجنسي باألطفال وإجبارهم على العمل:  

• الهروب من المنزل بشكل متكرر و/أو لفترات زمنية طويلة؛

• ظهور عالمات اإليذاء العقلي أو البدني أو الجنسي؛

• وجود شريك أكبر سنًّا أو يقضي الكثير من الوقت مع شخص بالغ أكبر سنًّا أو شخص ُمسيطر؛

• مؤشرات أو تقارير عن العنف المنزلي / عنف الشريك الحميم؛

• الكذب حول العمر أو حمل معرف هوية مزيف؛

• توفير صاحب العمل للسكن؛

• تقليل االتصال مع العائلة أو األصدقاء أو شبكات الدعم األخرى بشكل كبير؛

• ظهور نمط من اإلقامة في منازل األصدقاء أو شخص بالغ غير مسؤول قانونيًّا؛

• التردد في مناقشة كيف يكسب الشباب المال، أو مكان إقامتهم، أو كيف ومتى أتوا

• إلى الواليات المتحدة؛

• نقص السيطرة على الجدول الزمني و/أو المال؛

• امتالك مبالغ كبيرة من المال أو أشياء باهظة الثمن ال يمكن تحمل تكلفتها بطريقة معقولة؛

• المشاركة في أنظمة مثل: الخدمات االجتماعية، PINS، المحاكم، إلخ؛

• العمل أكثر من الذهاب إلى المدرسة، أو عدم الذهاب إلى المدرسة في كثير من األحيان؛

• المعاناة من األفكار االنتحارية و/أو االكتئاب.

• تفسيرات التعرض لإلصابات يتعارض مع شدتها؛ 

• وجود العديد من األمراض المنقولة جنسيًّا و/أو اإلجهاضات؛ 

• وجود وشم مشكوك فيه أو عالمات حروق )عالمة تجارية(؛ 

• ظهور سلوك جنسي علني؛

• ظهور أدلة على االعتداء الجنسي؛

• عدم الرغبة في الكشف عن مكان أو معلومات حول أولياء األمور أو مقدمي الرعاية؛ 

• تقييد التواصل و/أو إظهار سلوك القلق والخوف واالكتئاب والخضوع والتوتر والعصبية؛ 

• عدم الرغبة أو عدم القدرة على تحديد النفس كضحية؛ 

• يعيد الشباب سرد القصة نفسها بالطريقة نفسها عدة مرات، مما يعطي انطباًعا بأن القصة تم التدريب عليها؛ 

• الخوف من العواقب بدرجة أكبر مما يستلزم الموقف )على سبيل المثال، التأخر(.

االتجار بيد األطفال العاملة:
والذي يتم عندما يتم إجبار طفل دون سن 18 عاًما على أداء عمل أو خدمات من خالل 

اإلجبار أو االحتيال أو اإلكراه.
• اإلجبار: تحكم شخص في شخص آخر من خلل االعتداء العنيف، االغتصاب، الحرمان 

من الطعام / النوم، تعاطي المخدرات القسري، االختطاف
• االحتيال: خداع الناس لعمل شيء لم يكونوا يريدون فعله مثل: عقود التوظيف االحتيالية، 

الوعد بالحب / الزواج، العروض الزائفة 
• اإلكراه: استخدام التهديدات ضد الناجين أو أحبائهم مثل: التهديد بالترحيل أو االبتزاز، 

عبودية الديون، التهديدات اليسارية، حجب األجور أو المستندات القانونية، االستغالل 
لنفسي ا

االتجار بالجنس )التعريف الفيدرالي(: 
 Trafficking Victims Protection Act,( وفقًا لقانون حماية ضحايا االتجار بالبشر

TVPA(: "يتم تعريفه على أنه القيام بتجنيد أو إيواء أو نقل أو توفير أو إيجاد شخص لغرض 
ممارسة الجنس التجاري"

االتجار بالجنس لألطفال:
أي حالة قام فيها شخص دون سن 18 عاًما بممارسة فعل أو أداء جنسي نظير الحصول 

على شيء ذي قيمة. فإن هذا ما يُعَرف باسم االستغالل الجنسي التجاري لألطفال 
.)Commercial Sexual Exploitation of Children, CSEC(

)CSEC( االتجار الجنسي باألطفال: االستغلل الجنسي التجاري لألطفال
يحدث CSEC كلما قام شخص دون سن 18 عاًما بممارسة فعل أو أداء جنسي نظير 

الحصول على شيء ذي قيمة. ويمكن أن تكون أشكال االستغالل الجنسي التجاري لألطفال 
CSEC كما يلي:

• االنخراط في الجنس، أو الموافقة عليه، أو عرضه مقابل رسوم أو مقابل أي شيء ذي قيمة
استغالل األطفال في المواد اإلباحية )صور فوتوغرافية جنسية صريحة ومقاطع فيديو(   •

االرقص الغريب أو العروض الشاذة   •
التعرية عروض رقص    •

خدمات المرافقة   •
تجارة الجنس مقابل الحصول على الطعام أو المالبس أو مكان اإلقامة أو االحتياجات    •

األساسية األخرى

يشمل الشباب األكثر عرضة للتجار بالبشر:
• الشباب بال مأوى 

• األطفال المشاركين في نظام الرعاية البديلة و / أو نظام )أنظمة( قضاء األحداث
• األطفال الذين عانوا من تاريخ من التعرض لسوء المعاملة )وخاصة االعتداء الجنسي( أو 

سوء المعاملة أو اإلهمال
• األطفال الذين لديهم تاريخ بتعاطي المخدرات

• األطفال ذوي اإلعاقة )مرض عقلي، تنموي، جسدي(
LGBTQ شباب •

• الالجئين أو المهاجرين أو الشباب الذين ال يتحدثون اإلنجليزية

 االستغلل الجنسي التجاري لألطفال CSEC يُعد جريمة! 
يجب اإلبلغ عنه، وتقديم الخدمات المناسبة للناجين!

ما هو االتجار بالبشر؟

أنواع االتجار بالبشر:

االتجار بالبشر هو عبودية العصر الحديث. ويحدث 
االتجار بالبشر عندما يشارك شخص ما في خدمات 

جنسية و/أو عمالية لصالح شخص آخر بسبب اإلجبار أو 
االحتيال أو اإلكراه، أو عندما يشارك شاب دون سن 18 

في عمل جنسي تجاري.

• االتجار باليد العاملة 

• االتجار بالجنس 

 • االستغالل الجنسي التجاري
باألطفال

• االتجار باألعضاء


