
قاچاق انسان
چه کاری انجام دهيم وقتی خودمان یا کسی که 

ميشناسيم در معرض خطر قاچاق قرار دارد؟



جذب اعضا، ترفيع، محل اقامتاقدام•

، به وسيله تهدید یا توسل به زور، کالهبرداری یا اغفالوسيله•

سوءاستفاده از قدرت یا بهره برداری از کسانی که 

.درمانده و ناگزیرند

بهره برداریهدف•

قاچاق انسان چيست؟

(Palermo-Protokoll der Vereinten Nationen 2000)



اجبار به تن فروشی



ازدواج اجباری



کارگری



فروش اعضای بدن



فرزندخواندگی غير قانونی



)به خصوص در ميان کودکان(اشکال قاچاق انسان 

گدایی ، جيب بری ، سرقت



استخدام



وعده دروغين شغل

وعده دادن یک شغل با 
:بعنوان مثال. حقوق باال

پرستار بچه•

نظافت کاری•

کار در رستوران•

مدل•

رقاص•



رابطه عاطفی

وانمود » پسران عاشق«
می کنند که عاشق 

شخص مقابل هستند تا 
به این وسيله او را به 

سمت کار تن فروشی 
.هدایت کنند



استفاده از خشونت

شخص یا خانواده او مورد 
تهدید خشونت فيزیکی 
یا آسيب های اقتصادی 

.قرار دارند



استخدام

که شخصی که تحت تاثير قاچاق انسان قرار گرفته، از این
چگونه کار خواهد کرد اطالعات جزئی دارد اما به آنها درباره 

.شرایط حقيقی کارشان دروغ گفته شده است



اشکال سوءاستفاده



انزوا و جداسازی و 
نظارت مستمر



به شخص به ازای 
صاف شدن بدهی 

اش شغلی پيشنهاد 
می شود که کار 

.کند



سوءاستفاده از چشم 
انداز و آینده نامطمئن 

افراد در جهت اخذ 
اقامت در آلمان



تجاوز، سوءاستفاده •
جسمی

فشار روانی عظيم•

ه تهدید کردن کسانی ک•
ان تحت تاثير قاچاق انس

قرار دارند یا اعضای 
خانواده شان



ف مدیریت و کنترل مصر
مواد مخدر، الکل و 

داروهای تجویز شده



نشانه های قاچاق انسان



 شخص به نظر ميرسد•
که تحت کنترل 

دوست پسر یا یک 
.شخص نزدیک است

احساس ناامنی، •
وحشتزدگی، بی 

ا تفاوتی و بی روحی ی
غایب بودن



آنها اجازه ندارند تا •
درباره خودشان حرف 

.بزنند

شخص نگاه های •
آموزش داده شده یا 

پاسخ های از قبل 
.تمرین شده می دهد



آنها یا مدارک ندارند یا •
مدارک اشتباه در 

دست دارند

آنها به طور ناگهانی •
 هدایای گرانبها دریافت

:  بعنوان مثال. می کنند
گوشی هوشمند یا 

لباس های با برند 
معتبر و گران قيمت



به شخص بابت کاری •
که انجام ميدهد پول یا 

دستمزدی پرداخت نمی 
.شود

شخص بدهی بسيار •
با  سنگينی دارد که باید
.کار کردن آن را بپردازد



نشانه هایی از اذیت •
یآزار فيزیکی یا جنس

نشانه هایی از سوء •
استعمال الکل و مواد 

مخدر



 به کجا باید برای گرفتن کمک
مراجعه کرد؟



مددکاران اجتماعی



www.ineedhelp.eu


