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 من هم التجار ابلبشر؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االجتار ابلبشر هو: 

 جتنيد األشخاص •
 شراء األشخاص  •
 بيع األشخاص •
 نقل األشخاص  •

 تشجيع أو وساطة يف الشراء و البيع •
 ايواء و استقبال الناس  •

 

:االجتار ابلبشرو اسُتخدم يف   

 التهديد •
 التجّب  •

 االختطاف  •
 الغشّ  •

 اساءة استعمال السلطة  •

جتار ابلبشر؟ اال وما ه  

 

ملاذا؟  –شر االجتار ابلب  

 الستغالل الناس ل: 

 العمل القسري  •
 التسول  •
 التبين املزيف  •
 الزواج املزيف و القسري •

 اخلالعة  •

 الفحشاء القسري •
 السياحة اجلنسية •
 االجتار ابألعضاء البشرية •

 

التاجر ابلبشر ميكن أن يكون أي شخص حيت  
   أحد معارفك و أصدقاؤك و أقرابؤك.

 

 دورة االجتار ابلبشر 
االعالانت( )معارف, جتنيد األشخاص . 1  

)صنع أو تزييف الواثئق السفر و عبور احلدود(  النقل. 2  

)املقاومة, االلية املراقبة, االستغالل األشخاص . 3
عبودية الديون اساءة, عنف, ادمان, هتديد,   

ovisnost, prijetnje, dužničko ropstvo) 
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 ميت تشكك يف االجتار ابلبشر؟ 
 التقدمي و التعلني الوظيفة املغري بدون التوصية عند •
عند التقدمي الوظيفة جيدة األجر بدون حمادثة مع الشخص املسؤول عن املؤهالت و العقد و   •

 خبوة العمل ال 

 إحلاح األمر و اكتساب ماال كثرياالتشّدد علي  •

 املعلومات عن صاحب العمل غري واضح و ال ميكن التحقق منه  •
 

 كيف ترّد عند الشّك يف االجتار ابلبشر؟ 

إذا رأيت االعالن املغري للوظيفة جيدة األجر داخل الدولة أو خارج منها و لو يبدو أمرا  
 عليك أن:(, "ألّن االجتار ابلبشر حيدث لغريان"قانونيا )
 تتحدث مع صاحب العمل و تساءل عن توصياته  •

 املصادر املفتوحة أثناء مجع البياانت  حتقق علي صاحب العمل ما استطعت ابستخدام •

 تتحدق مع صاحب العمل عن الشروط العمل و األجر و االستحقاقات  •

 تطلب العقد و االستفسار عنه  •

 التوظيف ال تدع لشخص ما حتليل األشياء اإلدارية يف •

 تتقن أساسيات اللغة يف حالة الذهاب خارج الدولة •

 تتصور الواثئق الشخصية  •

 تتقدم اجلواز السفر إيل الشخص الرمسي فقط •

كان     تستسلم من هذا العمل مهما  يف حالة منع من صاحب العمل ألّي من هذه األشياء  •
 العرض مغراي


