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ات اإلتجار باألشخاص   صحيفة معلومات مؤشر
 

 

 توجيهات: 

 

. مثالً  لبشرمشاهدة الفيديو ومناقشته، اشرحوا للطالب وجود بعض المؤشرات في حاالت اإلتجار بابعد  •

بخصوص الصبي الذي تّم اإلتجار به لغرض العمل القسري، يحدث العمل القسري عادة في قطاعات الزراعة،  

ديد أجر للضحايا لقاء والبناء، والترفيه، والخدمات والصناعة. ومن مؤشرات العمل القسري األخرى عدم تس

  علمهم.

وأن وجودها   بشرمن المهم التشديد للطالب على أن المؤشرات قد ال تكون موجودة في جميع حاالت اإلتجار بال •

 أو غيابها ال يؤّكد وال ينفي األدلة على اإلتجار باألشخاص.

. مثالً، كان الصبي يرتدي بشراإلتجار بالموا الطالب إلى مجموعات واطلبوا منهم إعداد قائمة بمؤّشرات قسّ  •

 . اطلبوا من المجموعات إطالع الصف على قوائمهم.ملمالبس رثّة وأجبَر على الع

وفي الختام، اطلعوا الطالب على مؤّشرات اإلتجار باألشخاص الواردة في صحيفة المعلومات هذه وناقشوها   •

 جار باألشخاص والتي تعتبر انتهاكاً لحقوق اإلنسان. معهم. كنشاط إضافي، يمكن أن يحدّد الصف مؤشرات اإلت

 

 رسائل أساسية: 

 

 يمكن إيجاد ضحايا اإلتجار باألشخاص في مجموعة متنّوعة من الحاالت  •

 الضحايا  التعّرف علىفي  دور لطالبقد يكون ل •

 قد ال تكون مؤّشرات اإلتجار باألشخاص موجودة في جميع حاالت اإلتجار باألشخاص •

 

 مؤّشرات اإلتجار باألشخاص: 

 

 الُمتََّجر بهممؤّشرات متصلة باألشخاص 

 

 :بما يلي الُمتََّجر بهماألشخاص يمكن أن يتّسم 

 

 رغم إرادتهم يجب عليهم أن يعملوا يعتقدون أنه •

 عملهم ال يستطيعون مقادرة محيط •

 مسيطر عليها تحركاتهم دالئل تشير إلى أن تظهر عليهم  •

 يستطيعون المغادرةيشعرون بأنهم ال  •

 الخوف أو القلق بدون عليهم ي •

 م وأحبائهم أسره بالعنف ضدهم أو ضد أفراد  اتضون للعنف أو التهديدتعرّ ي •

 العتداءاتجة من تعّرضهم بدو أنها ني يعانون من إصابات  •

   عاهات تنتج عادة من أعمال معيّنة أو من تدابير السيطرةأو  يعانون من إصابات •

 السيطرةيعانون من إصابات يبدو أنها ناجمة عن تطبيق بعض تدابير  •

 ال يثقون بالسلطات  •

 لسلطاتيكونون خاضعين لتهديد بتسليمهم إلى ا •

 وضعهم كمهاجرين  عن كشفال يخافون من •

 الوثائق  ، ألن شخصاً آخر يحتجز تلكوثائق السفر أو الهوية غيرها من جوازات سفرهم أو ال تكون في حوزتهم •

 ةّورلديهم وثائق هوية أو سفر مزن تكو •

ح أنه يوجدون في أماكن •  أو تكون لهم صلة بذلك النوع من األماكن  ستخدَم الستغالل الناسا تُ يُرجَّ

 اللغة المحليّة ال يعرفون  •

 ال يعرفون عنوان منزلهم أو عملهم •
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 مباشرة  يُوّجه الحديث إليهميسمحون آلخرين بالتحدّث نيابة عنهم عندما  •

 كما لو أنهم ينفّذون تعليمات شخص آخر  يتصّرفون •

 يُجبرون على العمل في ظروف معيّنة •

 يتم تأديبهم عبر العقاب  •

 التفاوض بشأن ظروف العمل ال يستطيعون •

 أجر يُدفَع لهميحصلون على أجر زهيد أو حتى ال  •

 ال يستطيعون الحصول على األجور التي يكسبونها  •

 لةيعملون لساعات طويلة للغاية لفترات مطوّ  •

 أيام إجازة  أي ليس لديهم •

 

 المؤشرات المتصلة باألشخاص الُمتََّجر بهم لغرض العمل القسري 

 

 بهم لغرض العمل القسري عادة في قطاعات مثل الزراعة والبناء والترفيه والخدمات والصناعة.  الُمتًَّجريعمل األشخاص 

 

 قد يكون ضحايا اإلتجار باألشخاص:

 

 نفس المكان الذين يعملون فيه ويغادرون هذا المكان نادراً، إن غادروه أصالً  مجموعات في يعيشون في •

 باني الزراعية أو الصناعية يعيشون في أماكن متّردية وغير مناسبة مثل الم •

 ال يرتدون مالبس مالئمة للعمل الذي يقومون به. مثالً، قد ال يرتدون معدّات الحماية أو مالبس دافئة •

 يأكلون الفضالت فقط •

 ال يستطيعون الحصول على أجورهم •

 ليس لديهم عقد عمل •

 يعملون لساعات طويلة للغاية •

 الخدمات مثل العمل والنقل والسكنيعتمدون على رب عملهم للحصول على عدد من  •

 ليس لديهم حرية اختيار سكنهم  •

 ال يغادرون مكان عملهم من دون رب العمل •

 

 الُمتََّجر بهمالمؤّشرات المتصلة باألطفال 

 

ر األطفال الذين  يمكن أن يتِّسم  بما يلي: بهماتُّجِ

 

 ال يستطيعون االتصال بوالديهم أو األوصياء عليهم  •

 الخوف ويتصّرفون بطريقة ال تتفق مع السلوك النمطي لألطفال الذين في سنهميبدون عليهم  •

 ليس لهم أصدقاء في سنهم •

 ال يستطيعون الحصول على التعليم •

 ال يتوفّر لهم وقت للعب  •

 يعيشون بعيداً عن األطفال اآلخرين وفي أماكن سكن دون المستوى  •

 يتناولون طعامهم بعيداً عن أفراد "األسرة" اآلخرين •

  يُقدَّم لهم أكل سوى الفضالتال •

 يمارسون عمالً غير مالئم لألطفال •

 يسافرون دون مرافقة كبار راشدين •

 يسافرون في مجموعات مع أشخاص ليسوا من األقارب •
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 وقد يدّل ما يلي أيضاً على أن األطفال قد اتُِجر بهم:

 

 ية أو في مجال الجنسوجود مالبس بمقاسات مالبس األطفال من التي تُلبَس عادةً ألعمال يدو •

 وجود ألعاب وأسّرة ومالبس لألطفال في أماكن غير مناسبة مثل بيوت الدعارة والمصانع •

 ادّعاء أحد الكبار بأنه "عثر" على طفل ال يرافقه أحد  •

 العثور على أطفال ال يرافقهم أحد ويحملون أرقاماً هاتفية لطلب سيارات األجرة •

 ير المشروعاكتشاف حاالت تنطوي على التبنّي غ •
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