
     االطفالمجتمع  

                                                          هل أنت قلق من أن طفلك يجري استغالله جنائياً؟

في بيع المخدرات أو أنواع أخرى من النشاط اإلجرامي؟ هل رأيت  يكونوا متورطينهل تعتقد أنهم قد 
                       تغييرا في السلوك في اآلونة األخيرة وال تفهم السبب؟

   

                                                   ماذا يعني االستغالل الجنائي؟

، ألنشطة إجرامية مجموعاتعصابات /  بعض األحياني ، فام األطفال من قبل الناسستخدتم اعندما ي -
                          والمساعدة في عمليات السطو.أو بيع المخدرات / األسلحة، مثل حمل 

   الخارج"    "الذهاب إلى البلد" أو "الذهاب إلىانًا بـأحييدعوه الشباب  -

لعدة أيام في كل مرة وقد يغيبون، خارج المنطقة في بعض األحيان يتم إرسال األطفال -  

د بالفائدة على الشخص األكبر التي تعو من قبل كبار السن الرتكاب الجنايةعندما يتم إرسال األطفال  -
                                                     االستغالل واالتجار.سنا، العصابة / المجموعة، هذا هو 

آلباء واألمهات ومقدمي . هناك العديد من اوال تقع عليك المالمةلست وحدك  بأنكمن المهم أن تعرف 
               وهناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في حماية طفلك: الرعاية الذين هم في نفس الموقف

                      

صائي اجتماعي في اتخاذ لرعاية االجتماعية لألطفال. يمكن أن يساعدك أخأبلغ مخاوفك لدائرة ا -
ذى ألا طرلخرض معك فلن أن طم مخاوفبناءا على  متقييراء بإجون موسيقخطوات لحماية طفلك. ال
                                       لعائلة.رج اخان م

آخرين الذين يمكنهم المساعدة: ذهب إلى مهنيين يد من الدعم، إب في الحصول على المزإذا كنت ترغ -
                                       الشباب.دعم في أو المدرسة أو الشرطة أو أحد العاملين  كطبيبك العام

يمكنك اإلبالغ عن مخاوفك للشرطة وتقول "أشك في أن طفلي يتم االتجار به ألغراض االستغالل  -
  اإلجرامي".

ن فقدانه على الفور على الرقم ع ه، أبلغكان الذي من المفترض أن يكون فيإذا لم يكن طفلك في الم -
.                                    ساعة 24ليس عليك االنتظار لمدة  .101  

هذه المعلومات لمنحها ان لديه تذاكر للقطار أو للحافلة، احتفظ ب، أو كسيارةإذا تم التقاط طفلك ب -
                                                          للشرطة أو لألخصائي االجتماعي

ت على وسائل التواصل ، مثل التفاعالهناك أدلة أخرى على ان طفلك يجري استغالله كونقد ت -
ل قدر ؛ حاوفي السلوك ، أو تغييرمالبس أو هدايا أو، غير مبررأو هاتف محمول مال أو  االجتماعي،

                                                         لهذه األشياءاإلمكان االحتفاظ بسجل 

 

                                        فأنت تحاول حماية طفلك - ال تقلق بشأن االتصال بالشرطة 

                                                تحدث مع طفلك عما يقلقك -

                                         وأنك قلق ورطةي أخبرهم بأنهم ليسوا ف -

من قبل األشخاص الذين يستغلون طفلك. قد يعتقد طفلك  هناك تهديدات ضدك أو ضد أسرتكتكون  قد -
             .ت من مسؤوليتهليس أنك على علم بهذا الخطر وأن حمايتكبطفلك اخبر. بأنه يقوم بحمايتك

         

االتجار به واستغالله جنائياً ويمكنك الحصول على  عالمات أخرى على أن شخص ما قد يجريهناك 



                                                        المساعدة بطرق عديدة ومختلفة

 

ً بشأن السالمة إذ•  999اتصل بالشرطة على الرقم  ية لطفلك،الفورا كنت قلقا  

 

خدمات األطفال ، فالرجاء االتصال بفريق حماية غير فورية بشأن طفلكإذا كانت لديك مخاوف • 
   لمنظمة المجتمع الوطني للوقاية من القسوة على األطفال المساعدة الهاتفيأو خط  المحلية

08088005000  

 

يت أو خط ك 08001111 : لطفلهاتف اإذا أراد طفلك التحدث إلى شخص ما، فيمكنه االتصال بخط • 
                                          .) 80849الى الرقم  يةنصارسل رسالة ( 08088084994: كونيكتد


