ما الذي تستطيع فعله؟
إن اإلنسان ليس ببضاعة .دعونا نذكر من جديد أن الحياة بشرف
هو حق متأصل في كل رجل ,إمرأة و طفل .و دعونا نضاعف
إبدأ الحوار
قم بزيارة موقعنا للتعرف أكثر على الموضوع

جهودنا لبناء مجتمع تكون فيه العبودية مصطلح موجود فقط

في كتب التاريخ..
حماية الضحايا و تجنب تجارة البشر بمساعدة

الشركاء.

قم بإعالم الجميع

بانكي مون

قم بالتسجيل في صفحتنا اإلخبارية و تواصل معنا عن طريق الفايسبك

األمين العام لألمم المتحدة

) (ACT Albertaو التويتر ) .(@ACT Albertaشاركنا بإعالم الجميع.

بمساهمة

كيف يمكنك المشاركة
تحدث مع المسؤولين حول الموضوع .قم بزيارة موقع actalberta
لمعرفة تفاصيل القيام بذلك

لإلتصال :

الضحايا
قم بمساندة المنظمات التي تساعد ضعاف الحال بحيك

ACT Alberta
The Action Coalition on Human Trafﬁcking
Alberta Association

اإلعالم
إتصل بمكافحة الجرائم لإلعالم على تجارة البشر أو أي
جريمة مماثلة1.888.222.8477 :

email: info@actalberta.org
follow us: @ACTAlberta
like us: @ACTAlberta

إفعل شيئا
 .إتصل بنا لمعرفة ماذا بإمكانك فعله في حيك

Ac
حسب األمم المتحدة ,فإن تجارة البشر تحتوي على التدابير ,الوسائل و الغاية .إذا توفرت أحد هذه
الشروط فإن الشخص يعتبر متاجر به .يقوم التجار بإتخاذ التدابير ,إستعمال الوسائل لغاية إستغالل البشرر به

تحويل

نقل

+ +
خطف إكراه إجبار تهديد

إستغالل

التدابير
إيواء

التجارة باألعضاء عبودية
ممارسات مماثلة

الوسائل

إستغالل السلطة خداع/
غش

الغاية

ماهي تجارة البشر؟
إن تجارة البشر هي ضاهرة معقدة .ليس من الممكن
تفسير تجارة البشر في بضع كلمات ,كما ليس من الدقيق
وصف ضحايا تجارة البشر على أنهم نساء مفيدات .الحقيقة
أن التجار يستخدمون العديد من الوسائل للسيطرة على ضحياهم
اللذين قد يكونون رجال ,نساء أو أطفال .و قد يكون
من بين األشخاص المتاجر بهم العامل المنزلي في البيت االمجاو
النادل الذي يقدم لك القهوة في المقهى المفضل لك أو الطفل المورط
في تجارة الجنس على األنترنات.

العمل اإلجباري الرق إستغالل
جنسي

ماهو قانون ألبرتا؟
إن قانون ألبرتا هو عبارة عن إئتالف بين الحكومة
الوزارات ,المنظمات الغير حكومية  ,الناجين من
تجارة البشر و المتطوعين  .يعملون جميعا للتعرف
على و مجابهة تجارة البشر  .يعمل قانون ألبرتا خارجا
و داخال لمكافحة المتاجرة بالرجال ,النساء و األطفال
قصد العمل أو اإلستغالل الجنسي

مالذي بوسعنا فعله؟

تجارة البشر بألبرتا
تكون في أغلب األحيان في الخفاء و ال يتم اإلعالن
عنها .كما أنها تحدث في أي مكان
يتم التجارة بالبشر لغاية العمل أو اإلستغالل الجنسي
و قد شملت ضحايا التجارة بالبشر المناطق الريفية و



تسخير خدمات لفائدة ضحايا التجارة بالبشر

بعض المناطق المدنية الهامة



إقحام و توعية الرأي العام

و قد يكون من بين المتاجرين رفاقك المقربين ,أفراد



بحث موضوع تجارة البشر

العائلة ,رؤساء العمل أو أعضاء عصابات منظمة



تسخير موارد مالية لفائدة الضحايا في حالة الطوارىء

ضحايا تجارة البشر قد يكون رجال ,نساء أو أطفال



إعتماد سياسة جهوية و وطنية



إنشاء مراكز محلية يتم اللجوء إليها في حاالت التجارة
بالبشر

تجارة البشر هي خرق
لفصل  10972من
القانون الجنائي
الكندي

وهي أيضا خرق للفصل
 111من قانون الهجرة و
حماية االجئين

