آ
مراقب �زادی ِتصمیم گیری در
مورد زندگی خود باشید وزندگی
خود را نجات دهيد

قاچاق انســان،خريدوفروش و مالکیت شــخصی به منظور بهره برداری جنســی
اســت ،کار اجبــاری بــدون هيــچ پرداخــت مالــی  ،اجبــار بــه التمــاس کــردن  ،اجبــار بــه
ارتــکاب جــرم  ،قاچــاق اعضــای بــدن  ،از جملــه آزار جســمی  ،زورگویــی  ،اســتثمار
جنســی  ،کالهبــرداری ومــوارد ديگــر انــواع زورگویــی و تروریســم و ایجــاد رعــب و
وحشــت بــرای بهــره بــرداري بیشتراســت.

عالئم هشدار دهنده قاچاق انسان :

ً
• شرایط نامساعد زندگی و مسکن  ،غالبا غیرانسانی  ،کمبود وسایل
شخصی و پول
• نداشتن مدارک شناسایی  ،در دست داشتن مدارک جعلی  ،اظهارات
دروغین در مورد سن واقعی
• ترس ،اطاعت،سوءظن ،ناسازگاري در بيان داده هابه ويژه آدرس های
ً
مسكونی ،سردرگمی جغرافيايی ،سوءتغذيه،كبودی كه ظاهرا نتیجه
حمالت جسمي یا اقدامات کنترلی است.
• حرکت چند نفر در یک گروه که یکدیگر را نمی شناسند  ،کودکانی که بدون
همراهی بزرگساالن سفر می کنند یا در گروهی که غیرمرتبط
• کودکانی که به دنبال تایید از یک همراه میباشد  ،با کمک زبان بدن ،
و حضور داشتن یک همراه آنها را مضطرب یا عصبی می کند

عالئم هشدار دهنده قاچاق انسان به منظور بهره
برداری كاری
• آن هــا بــه صــورت گروهــی در همــان مکانــی کــه کار میکننــد  ،زندگــی مــی
کننــد و بــه نــدرت ایــن امکانــات را تــرک مــی کننــد یــا اصــا آنهــا را تــرک نمــی کننــد
• آنهــا لبــاس مناســب و تجهیــزات محافظتــی بــرای کار ندارنــد  ،از کار خــود
نمــی ترســند ،بــدون دریافــت پــول و قــرارداد کار میکننــد واضافــه کاری انجــام
میدهنــد.
• هرگز محل کار را بدون حضور کارفرمای خود ترک نکنند.
• آنها آزادی جابجایی ندارند ،

شــاخص هــای قربانیــان قاچــاق بــه منظــور ســوء
اســتفاده جنســی
• محدودیت آزادی جابجایی و ارتباطات دارند
• دارای خالکوبــی هــای مشــخص یــا اگــر گروهــی باشــند خــال کوبــی هــای یکســان
دارنــد
• بــه صــورت گروهــی زندگــی یــا ســفر میکننــد  ،گاهــی اوقــات بــا زنــان دیگــری کــه
بــه همــان زبــان صحبــت نمــی کننــد  ،تعــداد کمــی لبــاس یــا لبــاس معمولــی بــرای کار
جنســی دارنــد.
• آنهــا فقــط چنــد کلمــه مربــوط بــه رابطــه جنســی  ،بــه زبــان محلــی میداننــد یــا بــه زبــان
مشتری
• وجود رابطه عشقی با قاچاقچی
• آسیب های ناشی از رابطه جنسی

شاخص های قاچاق انسان با هدف گدایی و زورگویی
برای ارتکاب جرایم

• کــودکان  ،ســالخوردگان یــا مهاجــران معلــول بــرای گدایــی در مــکان هــای
عمومــی و حمــل و نقــل عمومــی
• کودکانی که مواد مخدر غیرقانونی را منتقل و یا می فروشند
• افرادی که دارای مشکل جسمی یا نقص عضو هستند
• شرکت در فعالیتهای باندهای جنایی سازمان یافته
• وضعیــت جســمی و روحــی نامناســب  ،بــی توجهــی  ،بهداشــت نامناســب
شــخصی  ،ســوء تغذیــه

شاخص هایی که نشان می دهد کودک در معرض خطر
بالقوه قربانی شدن

• فرار از خانه
• سریعا باردار شدن
• غیبــت طوالنــی مــدت از مدرســه ،اضطــراب کــودک از تعطیــات آتــی  ،وضعیــت
ی بــد  ،اضطــراب ،افســردگی ،تــرس
روح ـ 
• توجه یا نظارت به رفتار اقوام یا اطرافیان
• برادر یا خواهر که قبال مجبور به ازدواج شده بودند یا کودکان قربانی ازدواج

اگر:

• شما قربانی قاچاق انسان هستید یا میدانید کسی قربانی قاچاق
انسان است ،
• کسی شما را به انجام کاری وادار میکند کهمیدانید مجاز نیست
و اگر در حال حاضر انجام میدهید.
• اگر میدانید یا مشکوک هستید که در آن منطقه سازماندهی
قاچاق انسان وجود دارد

نترسید  ،ثبت نام کنید

ســه تیــم ســیار بــرای پیشگیــری و شناســایی اولیــه قربانیــان
بالقــوه قاچــاق در شــهر هــای (بار،برانــه ،پودگوریتســا) فعالیــت
میکننــد  .هــر تیــم شــامل یــک وکیــل  ،یــک روانشــناس  ،یــک مــددکار
اجتماعــی و نماینــده وزارت کشــور  ،بــه منظــور انجــام ارزیابــی اولیــه
ریســک فعالیــت دارنــد  ،ارائــه اطالعــات و در صــورت لــزوم  ،بــه خدمــات
و موسســات مرتبــط میشــود
اگــر اطالعاتــی داریــد یــا مشــکوک بــه قاچــاق انســان هســتید  ،بــا تلفــن
نزدیکتریــن تیــم تمــاس بگیریــد:

+382 69 388 965

+382 69 388 965

برای کسب اطالعات و مشاوره  ،می توانید در روز های کاری از
ساعت  11:00تا  13:00با دفتر مرکز حقوقی تماس بگیرید
Pravni centar
Podgorica - ul.Jovana Tomaševića br.31/6
+382 20 230 913

شماره تماس برای
گزارش جرم:

pravnicentar@t-com.me
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 SOSجهــت تمــاس قاچــاق انســان  ۱۱ ۶۶۶بــه صــورت  ۲۴ســاعته در اختیــار اســت کــه
تمــاس بــا آن رایــگان و ناشــناس میباشــد کــه بــا تمــام خطــوط مونتــه نگــرو میتوانیــد
تمــاس حاصــل فرماییــد
در صــورت مشــاهده یــا مشــکوکبودنبه جــرم آن را گــزارش دهیــد  ،جهــت اطالعــات
بیشــتر در ایــن مــورد و کمــک و پشــتیبانی میتــوان تمــاس حاصــل کنیــد .
ایــن بروشــور از ســوی پــروژه منطق ـهای جهــت پیشگیــری و مبــارزه بــا قاچــاق انســان کــه
درخواســت وزارت فــدرال بــرای همــکاری و توســعه اقتصــادی ( ) BMZحمایــت میشــود و
بــا هــمکاری مرکــز بینالمللــی جامعــه آلمانــی ( )GIZکــه توســطمرکزحقوقی غیردولتــی
ً
 NVOاجــرا میشــود .محتــوای ایــن نشــریه نشــان دهنــده نظــر نویســنده اســت و لزومــا
نگــرش مرکــز بینالمللــی جامعــه آلمانــی ( )GIZنیســت

