كلوج
مركز محاربة التجارة بالبشر
فخاخ التجارة بالبشر -انت ايضًا يمكن ان تصبح ضحية
انت التصدق ذلك؟
تمويل النشر والتوزيع  :بواسطه وزاره الداخليه في
جمهوريه سلوفينيا
الناشر مجموعة كلوج  -مركز محاربه التجاره بالبشر,
سلوفينيا
الترجمه :وزاره الشؤون الخارجيه في جمهوريه سلوفينيا

لقد غادرت منزلك و ذهبت اىل الخارج لكي تكسب النقود (.بالصدفه
) التقيت بشخص ينوي ان يساعدك .قال لك انه سيعمل لك

التاشيره ووثائق السفر .مجانا .هو يعرف شخصًا سياخذك عبر

الحدود ,و شخصا اخر سوف ينتظرك في الجهه االخرى .قال لك ان
تبقى هادئا اذا حصل اي شيء خطا عند عبور الحدود او اذا وقفتك

الشرطه .طبعا انت سوف يجب ان تنام في مكان ما .لكن اين؟ انت

ال تعلم .هو يقول انك سوف تعمل لدي اصدقائه وسوف تحصل عىل

اجر جيد .هل هذا العمل في بار؟ في صالون مساج؟ في شقه او في
ورشه؟ في موقع بناء؟ في مزرعه؟ او في الشارع حيث يجب عليك
ان تتسول او ان تعزف عىل اله موسيقيه؟ عىل الرغم من انك ال

التتحدث اللغه,السلوفينية ,االيطالية ,االنكليزية ,االلمانية فان هذه

ليست مشكله ,سوف تتعلم اللغة بسرعه .ربما سوف يعرفونك عىل
زوج او زوجه المستقبل .هل انت ذاهب اىل سلوفينيا؟

كيف تعرف انك يمكن ان تثق به او بهم؟
هل لديهم الكثير من المال  ,االصدقاء ,وسياره جيدة؟ من اين جاءت هذه
االموال؟ من هم هؤالء االصدقاء؟
هل يسمح لك انت تبقى وثائقك معك؟ هل يمكنك استخدام الهاتف ام يجب
عليك دائما طلب الرخصه؟
هل كل شيء يجري حسب االتفاق؟
هل تعرف من هو الشخص الذي ستعمل لديه وكم ستكسب؟
ماذا عن عقد العمل؟
هل من حقك الحصول عىل بعض ايام االجازه ,االجازات المرضيه ,ان تعمل 8
ساعات في اليوم كحد افصى؟
هل لديك حق االختيار وحق انت تقول كال؟
هل يمكنك ان تغير رايك و ان تغادر حاال؟

اطلب اجابات هذه االسئله قبل ان تغادر!

التجاره بالبشر ليست قانونيه وهي تعني التعامل
مع الناس عىل انهم اشياء .في سلوفينيا التجاره
بالبشر هي جريمه خطيره يعاقب عليها القانون .
اشكال االستغالل :الدعاره االجباريه او االشكال
االخرى من االنتهاك الجنسي ,العمل االجباري,
العبوديه ,الخدمه ,التسول ,الجرائم االجباريه,
الزواج االجباري او العالقات المشابهه ,وتجاره
االعضاء ,االنسجه والدم.
تجار البشر يستغلون العنف الجسدي ,النفسي,
االقتصادي والجنسي .بواسطة الخداع والتمويه
العاطفي ,هم يستغلون نقاط ضعفك حين تحتاج
اىل المساعدة ,ويعرضون عليك المال وبعض
الفوائد اذا وافقت عىل االستغالل.
اذا وجدت نفسك في هذا الموقف فهذا ليس خطأك! استجمع
شجاعتك لكي تحصل عىل
المساعده.

السفر:
اخبر عىل االقل شخصا واحدًا اخر اىل اين سوف تسافر ومع من .احمل
هاتفك النقال معك وال تنسى ان تخزن ارقام الهواتف المهمه مثل :رقم
سفاره بلدك ,رقم الشرطه ,والمنظمات التي تقدم المساعده .ومن االفضل
اذا استطعت انت تحفظ هذه االرقام في ذاكرتك .ال تعطي وثائق سفرك الي
احد .باالضافه اىل ذلك احرص عىل ان تكون لديك نسخ من الوثائق المهمه
واحفظها في اماكن مختلفه:
العمل في الخارج :كن حذرا بالنسبه لمصدر معلوماتك حول العمل المحتمل
في الخارج .احصل عىل المعلومات عن صاحب العمل وتاكد منها عبر
االنترنت .قبل ان تبدا اي عمل اتفق حول شروط العمل وأطلب عقد العمل,
والذي يجب ان يتم فحصه من قبل شخص مختص -يمكنك حتى انت
.تتصل بمجموعة كلوج
التواصل االجتماعي :ال تنسى انه عبر شبكات التواصل االجتماعي يمكن
التواصل بشكل .مخفي وان بعض االشخاص الذين تلتقي بهم عىل شبكات
التواصل االجتماعي قد ال يقولون الحقيقه .اذا اتفقت ان تلتقي مع شخص
.ما ,كن حذرا جدا
الوقوع في الحب :في سلوفينيا حول العالم ,بعض الرجال في الشبكات
االجراميه يلعبون دورا حيويا عىل انهم شباب عاشقين ويقومون بأغواء
النساء والبنات ,لكي يقوموا المهم بتسليمهن في ما بعد اىل تجار البشر.
يجبعليك التفكير في.كيف يمكن ان يكون لدى الرجل الكثير من المال
والعالقات في الخارج ,لكنه ليس لديه عمل ثابت .هؤالء الرجال يبدون
لطيفين جدا ,ربما يشترون الكثير من الهدايا للنساء ,ياخذونها اىل الكثير من
الرحالت و التسوق في الخارج ,اىل ان تصبح المراه مرتبطه بهم عاطفيا وتثق
بهم بشكل كامل .هذه هي الفرصه المثاليه لهم لكي ياخذوا المراه اىل مكان
.ما ويبيعونها

هل تحتاج اىل المساعدة؟
منظمة كلوج هي المنظمة الوحيدة في
سلوفينيا التي تختص بحاربة التجارة
بالبشر .نحن نقدم المساعدة المباشرة و
المجانية لضحايا التجارة بالبشر ,من كال
االجانب الذين تعرضوا اىل الجنس بالقوة,
والمواطنين السلوفينيين الذين اصبحوا
ضحايا في الداخل او الخارج.

أشكال المساعدة:
المشوره الهاتفيهالمشوره بشكل شخصيالمساعده النفسيه االجتماعيهالمساعده القانونيه البسيطهالمشوره القانونيهالمعلوماتالمساعده في الهرب من المواقف الخطيرهالمساعده في االتصال مع سلطات تنفيذالقانون
المساعده في الحصول عىل رخصه االقامه فيجمهوريه سلوفينيا
النقل اىل منزل امناالدخال في برامج االندماجالمساعده في الرجوع اىل بلد المنشامنظمة كلوج -مركز محاربة التجارة بالبشر
 P.P. 2722, 1110ليوبليانا ,سلوفينيا
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