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      اطالعا ت در خصوص قاچاق انسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ند؟                          قاچاقچیان انسان چه کسانی هستند؟  چرا افراد مورد هدف قاچاق قرار یم گیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :قاچاق انسان عبارت است از 

ی •  استخدام و به کارگیر

 خرید  •

 فروش •

 حمل و نقل و جابجای   •

پناه دادن و فراهم کردن رسپناه برای   •

 افراد با هدف بهره کش  

ن افراد با هدف بهره   •  کش  تحویل گرفت 

         قاچاقچیان از راهکارهای زیر برای

 :کش  از افراد استفاده یم کنندبهره 

 توسل به تهدید •

استفاده از زور  یا دیگر اشکال  •

 اجبار و تحمیل

 آدم ربای   •

 جعل و فریب •

      سوء استفاده از قدرت یا  •

 سمت وموقعیت ها

 قاچاق انسان چیست؟

 : با هدف بهره کش  از افراد برای 

       کار یا ارائه خدمات اجباری و  •

قانوین      غیر

ن  •  دروغتر
ی

 فرزندخواندگ

  ازدواج جعیل و اجباری  •

               فحشای اجباری و  •

انساین   اعمال غیر

/روسپی گری •
 پورنوگرافن

توریسم جنش )تجارت سکس(   •

 برای استثمار جنش و اقتصادی

 قاچاق اعضاء و جوارح بدن انسان •

قاچاقچی یم تواند هر شخیص باشد از جمله  

 .دوستان و اقوام شما، آشنایان 
 

 

 : ی قاچاق انسان  چرخه

 تبلیغات( ، استخدام ) آشنای   .1

  ، حمل و نقل و جابجای  ) تولید یا جعل اسناد  .2

 انتقال از مرزها( 

  ،بهره کش  از شخص ) با توسل به مقاومت و زور  .3

ل  م کنی  ن            اعتیاد و ،  خشونت ، سوء استفاده ، مکانیر

 به اسارت (  تهدید 
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 باید به مسئله ی قاچاق انسان شک کرد؟
ی

 چه زمان

 

 هنگام ارائه و تبلیغ تجارت فریبنده  •

ایط  • سابقه   ،قرارداد  ،هنگام پیشنهاد یک شغل با درآمد خوب بدون بحث قبیل با شخض مسئول در مورد رس 

ه   کار و غیر

  تاکید بر فوریت و درآمد عایل هنگام استخدام •

قابل تائید از طرف کارفرما •  داده های مبهم و غیر

 

نش نشان دهیم؟هنگام مواجه شدن با مسئله ی قاچاق انسان چگونه در مقابل آن واک  

 

ن  برای شغل پردرآمد در کشور خود یا خارج از کشور شدید حپ  اگر پیشنهاد قانوین ا گر متوجه تبلیغن وسوسه انگیر

 :فقط در صورت نیاز  ،"قاچاق انسان برای فرد دیگری اتفاق یم افتد"زیرا  ،بنظر برسد 

 

ید و در مورد صحت و صحیح بودن  •  .منابع از آنها سوال کنیدبا کارفرمایان تماس بگیر

 .برریس های موجود را در مورد کارفرما انجام دهید و هنگام جمع آوری اطالعات از منابع موثق استفاده کنید •

ایط استخدام •  .پرداخت کمک هزینه با کارفرما صحبت کنید، درآمد ،  در مورد رس 

 .درخواست کپی و توضیح کامل از قرارداد کاری خود کنید •

 .اجازه ندهید افراد دیگری بجای کارفرما مسائل اداری را جوابگو باشند •

ن به خارج از کشور به اصول مقدمای  زبان خارجه تسلط داشته باشید •  .در صورت رفت 

 .کپی اسناد و مدارک شخیص خود را تهیه کنید •

 .سند سفر را فقط به مقامات مجاز ارائه و تحویل دهید •

مای آینده شما  با توجیه خود از طرق مختلف اجازه برخن از موارد فوق را به شما ندهد  در صوری  که کارفر  •

ن به نظر برسد  ! شغل احتمایل را رها کرده هر چقدر هم آن شغل وسوسه انگیر


