
 أسئلة و أجوبة. 

هو الشخص الذي ينتقل من بلده األصلي لتحسين ظروفه المعيشية. من هو المهاجر؟   

  

؟ الشخص الذي ليس لديه تصريح إقامة ألنه دخل أراضي الدولة بشكل غير نظامي ، عن  من هو المهاجر غير النظامي

سياحة أوعمل، لكنه بقي بعد انتهاء صالحية التصريح. طريق خداع الضوابط الحدودية أو ألنه دخل بانتظام بتأشيرة   

 

، ألسباب سياسية بشكل أساسي ، ولكن أيًضا ألسباب اقتصادية واجتماعية ، إلى  .هو الشخص الذي يضطمن هو الالجئ؟ 

. التخلي عن الدولة التي يحمل جنسيتها والتي يقيم فيها بحثًا عن ملجأ في دولة أجنبية  

 

بهذا المصطلح "التواطؤ في الهجرة غير الشرعية". في هذه الحالة ، يتجه المهاجرون مباشرة إلى نعني ما هو التهريب؟ 

المنظمات اإلجرامية ليتمكنوا من الهجرة. إنهم يستثمرون رأس المال الذي حصلوا عليه من خالل االدخار أو بيع ممتلكاتهم أو 

يشتري المهاجرون خدمة النقل والمستندات بشكل  ده.عن طريق طلب قرض من األصدقاء والعائالت ، مع وعدهم بسدا 

   فردي. بمجرد الوصول إلى الوجهة ، تنتهي عالقتهم بالمتجرين.

 

  إنها ظاهرة حقيقية لالتجار بالبشر. يتم تجنيد الضحايا مباشرة من قبل المتجرين عن طريق العنف والخداع. ما هو اإلتجار؟

والضحايا ، الذين يحرمون من وثائق هويتهم يصبحون عرضة للعبودية ، يعاملون على أنهم أشياء للشراء والبيع ، ويتم 

غير القانوني واالتجار باألعضاء البشرية. استغاللهم بشكل أساسي في سوق الدعارة والتسول والعمل  

 

يحدث االستغالل في العمل الجنسي عندما تذهب عائدات النشاط لصالح أشخاص غير الشخص  ما هو االستغالل الجنسي؟ 

 الذي يقوم بالنشاط: ما يسمى بالحامي )المستغل( ، المنظمة التي تتحكم في الدعارة ، الشبكة اإلجرامية التي تديراالتجار

 بالبشر.

 

أي عمل أو خدمة تطلب من فرد تحت التهديد بالعقاب، وال يقدم الفرد نفسه من أجلها  بشكل  ما هو العمل الجبري؟ 

نشير إلى المواقف التي يتم فيها إجبار األشخاص على العمل ، من خالل العنف أو التخويف أو استخدام وسائل أكثر طوعي.

ئق الهوية أو التهديد بالتشكي لسلطات الهجرة. دقة مثل التالعب بالديون أو حجب وثا  

 

هو نشاط تقوم به الجريمة المنظمة ويهدف إلى استغالل العمال الزراعيين ،   ؟)التوظيف غير القانوني(ما هو الكابوراالتو

 حتى لو كان هذا النوع من الظاهرة موجوًدا أيًضا في تشييد المباني وفي التجارة والمطاعم. 

 

يتعلق هذا بجميع أشكال العنف ، بدًءا من العنف النفسي والجسدي ،  ما هو العنف القائم على النوع االجتماعي)الجندر(؟ 

والعنف الجنسي أو االقتصادي ، وأعمال االضطهاد من التحرش إلى االغتصاب، والقتل ويتعلق باألشخاص الذين يتعرضون  

.)الجندر( للتمييز على أساس الجنس   

 



.رف ما المقصود باالتجار بالبشرهل تع  

)العبودية(. يفرض الجناة إرادتهم على الضحايا باستغالل ضعفهم واستخدام وسائل  االتجار بالبشر شكل حديث من أشكال الرق

الضغط مثل العنف أو الخداع. هذا االستغالل غير قانوني حتى لو وافق الضحية عليه. الناس هم أشياء للبيع والشراء ويتم  

.غاللهم بشكل رئيسي في أسواق الدعارة والتسول والعمل غير القانوني واالتجار باألعضاء البشريةاست  

 

. هذا انتهاك صارخ لحقوق اإلنسان األساسية  

.إنه يسلب الحق في الحرية وتقرير المصير  

.الوعي هو الخطوة األولى لتحرير نفسك والتحرر  

 

 

رغما عنك؟ هل أنت مجبر على البقاء في مكان ما   

 هل أنت حًرا في الذهاب إلى حيث تريد؟

 هل أنت مهدد، مراقب أو مراقب في تحركاتك؟

مستنداتك وأموالك والتحكم في وقتك؟ أال يمكنك الحصول على   

 هل أنت مراقب؟ 

 هل أنت خائف وال تعرف مع من تتحدث؟

 هل تتلقى تهديدات؟ هل يستخدم العنف ضدك؟ 

مقابل مناسب؟ هل تعمل وال تحصل على   

 وقت عملك ال يشمل فترات الراحة أو اإلجازات؟ 

 هل مكان عملك خطر، و ال يتم تزويدك بأجهزة السالمة؟

 هل مكان عملك متدهور أو ال يتوافق مع معايير النظافة؟ هل أنت خاضع للمراقبة الوثيقة أو العنيفة؟

 

. كون ضحية لالتجار بالبشرإذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يمر بأحد هذه المواقف ، فقد ي  

 بامكانك االتصال

800290290بالرقم األخضر لمكافحة االتجار    

800199100بالرقم ضد الكابوراالتو)التوظيف غير القانوني(   

1522بالرقم ضد العنف القائم على النوع االجتماعي   

.الشخص الذي يجيب يتحدث لغتك  -األرقام مجانية وتحفظ السرية   


