
 احتفظو بحرية اتخاذ
  القرار بشأن حياتكم

وأنقذو حياتكم



االتجار بالبشــر هو بيع وشــراء واحتجاز شــخص لغرض االســتغالل الجنســي 
والعمــل القســري دون تعويــض مالــي ، والتســول القســري ، واإلكــراه 
علــى ارتــكاب جرائــم جنائيــة ، واالتجــار باألعضــاء ، بمــا فــي ذلــك االعتــداء 
الجســدي ، واإلكــراه ، والترهيــب ، واالســتغالل الجنســي ، االحتيــال وغيــره 

مــن أشــكال اإلكــراه ؛ والترويــع والترهيــب بســبب المزيــد مــن االســتغالل.

•   ظــروف معيشــية ســيئة وغيــر إنســانية فــي كثيــر مــن األحيــان ، ونقــص فــي 
المتعلقــات الشــخصية والمــال

• عــدم وجــود وثائــق شــخصية ، حيــازة وثائــق مــزورة ، بيانــات كاذبــة بخصــوص 
العمــر الفعلــي

• الخــوف ، والطاعــة ، والشــك ، وعــدم االتســاق فــي عــرض المعلومــات ، وخاصــة 
العناوين الســكنية ، واالرتباك الجغرافي ، وســوء التغذية ، والكدمات  واإلصابات 

التــي مــن الواضــح أنهــا نتيجــة العتــداء جســدي أو تدابير الســيطرة
البعــض   األشــخاص فــي مجموعــة ال يعرفــون بعضهــم  مــن  العديــد  • حركــة 
مــع  مجموعــة  فــي  أو  ببالغيــن  مصحوبيــن  غيــر  يســافرون  الذيــن  واألطفــال 

لديهــم صلــة قرابــة ليــس  أشــخاص 
• طلــب األطفــال الموافقــة مــن رفيــق لهــم بمســاعدة لغــة الجســد ووجــود 

رفيــق يجعلهــم قلقيــن أو عصبييــن

•   يعيــش النــاس فــي مجموعــات فــي نفــس المــكان الــذي يعملــون فيــه ونــادًرا 
مــا يغــادرون هــذه المرافــق أو ال يتركونهــا علــى اإلطــالق

• ليــس لديهــم مالبــس كافيــة ومعــدات عمــل واقيــة ، وال يحصلــون علــى أجــر 
مقابــل عملهــم وليــس لديهــم عقــد عمــل ؛ يعملــون ســاعات إضافيــة

• ال يغادرون مكان العمل أبًدا دون حضور صاحب العمل
• ال يتمتعون بحرية الحركة

عالمات التحذير من االتجار بالبشر:

عالمات التحذير من االتجار بالبشر بغرض االستغالل في 
العمل:



• تقييد حرية التنقل واالتصال
 أو في حالة وجود وشم متطابق في المجموعة

ً
 مميزا

ً
• يمتلكون وشما

ــا مــع نســاء أخريــات ال يتحدثــن نفس 
ً
• العيــش أو الســفر فــي مجموعــة ، أحيان

اللغــة ، ولديهــن القليــل جــًدا مــن المالبــس أو المالبــس التــي تعتبــر عاديــة 
للعمــل الجنســي

• معرفة الكلمات المتعلقة بالجنس فقط باللغة المحلية أو بلغة العمالء
• وجود عالقة غرامية مع تاجر

• اإلصابات الجنسية

• األطفــال وكبــار الســن والمهاجــرون ذوو اإلعاقــة الذيــن يخدمــون فــي التســول 
فــي األماكــن العامــة وفــي وســائل النقــل العــام ،

• األطفال الذين ينقلون و / أو يبيعون المخدرات غير المشروعة ،
• تعرض األشخاص إلصابات جسدية نتيجة التشويه ،

• المشــاركة فــي أنشــطة عصابــات الجريمــة المنظمــة • ســوء الحالــة الجســدية 
والعقليــة واإلهمــال وســوء النظافــة الشــخصية وســوء التغذيــة

• الهروب من المنزل
• الحمل في سن مبكرة

• الغيــاب أو الغيــاب المطــول عــن المدرســة ، قلــق الطفــل مــن اإلجــازة القادمــة ، 
ســوء الحالــة النفســية - القلــق ، االكتئــاب ، الخــوف

• اإلشراف على الحركة من قبل األقارب
• األشقاء الذين أجبروا في السابق على الزواج أو ضحايا زواج األطفال

مؤشــرات االتجــار بالبشــر بغــرض التســول واإلكــراه علــى 
ارتــكاب الجرائــم:

االســتغالل  لغــرض  االتجــار  لضحايــا  مؤشــرات 
: لجنســي ا

مؤشرات على أن الطفل في خطر محتمل بأن يصبح 
ضحية زواج األطفال:

لو : 
•  كنتم ضحية لالتجار أو تعلمون أن شخًصا ما ضحية )محتملة( 

لالتجار ،
• شخص ما يجبركم على فعل شيء تعرفون غير مسموح به ، 

حتى لو كنتم قد قمتم به بالفعل ،
• لديكم معرفة أو شك حول موقع أو منظمي االتجار

ال تخافوا ، أبلغو!



للحصول على المعلومات والمشورة ، يمكنكم االتصال بمكتب 
المركز القانوني من الساعة 11:00 حتى 13:00 كل يوم عمل:

خــط SOS لضحايــا االتجــار بالبشــر 6666 11مــن خاللــه علــى مــدار 24 ســاعة 
ــا وبــدون الكشــف عــن هويتكــم ، مــن خــالل االتصــال مــن جميــع 

ً
، مجان

ــكاب  ــالغ عــن االشــتباه فــي ارت ــل األســود ، يمكنــك اإلب الشــبكات فــي الجب
هذه الجريمة ، وطلب المزيد من المعلومات حول الظاهرة والمســاعدة 

و خدمــات الدعــم.

Pravni centar 
Podgorica - ul.Jovana Tomaševića br.31/6

+382 20 230 913

pravnicentar@t-com.me

pravnicentar.co.me

Pravni centar

هــذا الكتيــب مدعــوم مــن المشــروع اإلقليمــي لمنــع ومكافحــة االتجــار بالبشــر بتكليــف مــن الــوزارة 
 Deutsche Gesellschaft fur وتنفيــذه مــن قبــل )BMZ( االتحاديــة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة
Internationale Zusammenarbeit )GIZ( بالتعــاون مــع المركــز القانونــي منظمــة غيــر حكوميــة.
Deut-  تمثــل محتويــات هــذا المنشــور رأي المؤلــف )المؤلفيــن( وليســت بالضــرورة ممثلــة لشــركة

.sche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit )GIZ( GmbH

تعمــل ثــالث فــرق متنقلــة للوقايــة والتعــرف األولــي علــى الضحايــا 
وبيرانــي  بــار  فــي  المحلــي  المســتوى  علــى  لالتجــار  المحتمليــن 
نفســي  وأخصائــي  محــاٍم  مــن  فريــق  كل  يتألــف  وبودغوريتســا. 
إجــراء  أجــل  مــن   ، الداخليــة  وزارة  عــن  وممثــل  اجتماعــي  وأخصائــي 
تقييــم مبكــر للمخاطــر ، وتقديــم المعلومــات ، وإذا لــزم األمــر ، الرجــوع 

الصلــة. ذات  والمؤسســات  الخدمــات  إلــى 
 ، بالبشــر  اتجــار  إذا كانــت لديكــم معلومــات أو تشــتبهون فــي أنهــا 

اتصلــو بأقــرب فريــق متنقــل عبــر الهاتــف:

رقم االتصال لإلبالغ عن 
جريمة:

122

+382 69 388 965  +382 69 388 965  


