
نشاط الرقم األخضر المجاني هو
لمساعدة ضحايا اآلتجار البشري و

أيضا آلستغاللهم الشديد: 
 

ـ  يتلقى ويستقبل طلبات المساعدة من جميع أنحاء
الثراب الوطني؛ 

ـ يقوم بتنفيذ عمل إجراء تصفَية جد منتسقة لتحديد
 المكالمات الهاتفّية ذات صلة؛

ـ يقوم بإبالغ عن تشريعات الهجرة الحالية وعن
مسألة اآلتجار البشري مع إمكانية الهروب و التسرّب

 من ظروف اآلكراه و خطورة اآلستغالل الشديد؛
ـ يُعيد و يُحيل التقارير ذات الصلة إىل مشارع

ُمكافحة اآلتجار البشري الذين يُنّفدون برامج ظهور

الحالة و في المساعدة لإلدماج اإلجتماعي عىل

 أساس كفاءتهم وآختصاصتهم اإلقليمي؛
ـ يُقّدم إرشادات للمؤسسات العاّمة وإىل القطاع

اإلجتماعي الخاص الذي آتصل و تعامل مع

األشخاص الُمحتملين ضحايا اإلتجار البشري أو

 اإلستغالل الشديد؛
ـ يُساعد الجهات الفّعالية في الشبكة الوطنّية

لُمكافحة اإلتجار البشري في البحث عن آستفبال

 جديد لألشخاص الُمعينين؛
ـ يُعزّز و يُوّرج نشر الرقم األخضر المجاني ذلك للوعي

بواسطة آستخدام وساءل الّتواصل اإلجتماعي

 الرئيسي؛
ـ يُديرُ موقٌع ُمتعّدد للغات

WWW.osservatoriointerventitratta.it 
ـ يُقوُم بإجراءات ِصيانية و تحديث الشبكة الوطنّية

بواسطة تَنظيم لقاءات وآجتماعات للّتحّدث للُمقارنة

 و التعّمق في الموضوع؛
 

نتهاك" إ لبشري  ا ر  اإلتجا يُشكّل 
و كرامتة  وإساءة  اإلنسان  قوق  لحُ

"سالمته
 

لبشري  ا ر  اإلتجا لمكافحة  األروبي  المجلس  ُمؤتمر 

ثمن عادي حضري

www.osservatoriointerventitratta.it

رقم هاتف

www.facebook.com/NVAntitratta/

@antitratta

numeroverde@numeroverdeantitratta.org

ilnumeroverde

numero verde antitratta



الرقم األخضر المجاني هو عبارة عن جهاز ثّم إعداده من ِقبل

رئاسة مجلس الُوزراء ـ إدارة تكافؤ الُفرص. 

 
يَعني " اإلتجار البشري"  ذلك بتهجيرهم ونقلهم بالقّوة أو

بالخداع من طرف شخص إىل مكان آخر غير المكان الذي

يقيمون فيه، لغرض اإلستغالل الجنسي، في العمل، في

اإلقتصادات غير الشرعية، بالتسول، أو من أجل اإلتجار

باألعضاء اإلنسان. 

 
 

ضحايا اإلتجار البشري أو اإلستغالل الشديد يُمكنهم الذخول

في برامج ومشروع فردي حين ظهور الحالة، كذلك الُمساعدة

و اإلدماج اإلجتماعي، ُممّول عىل الُمستوى الوطني إدارة
تكافؤ الُفرص ـ رئاسة مجلي الُوزراء. كل مشرع، له هيئة عاّمة

أو إجتماعية خاّصة، تتعامل مع الهيئة التنفيديّة بالمشروع
الذين يَعملون في: 

 
ـ أنشطة اإلتصال األّولي مع السكان الُمغرّضون لخطر

اإلستغالل الشديد التي تهدف إىل حماية الصحة وإىل ظهور

حالة األشخاص المحتملين ضحايا الإلتجار البشري أو
اإلستغالل الشديد؛ 

 
ـ عمل استباقي مع وكاالت متعددة لتحديد حالة الضحية

للتجار البشري أو اإلستغالل الشديد، كذلك حين ُمقابلة اللجنة

اإلقليمية إلعتراف بالحماية الدولّية؛ 

المشوع، إبتدى من عام 2000، وُمدارحاليا من طرف إقليم والية

فينيطو 

أول من يتمّيزهم أشخاص ضحايا اإلتجار البشري وإىل كل نوع

اإلستغالل الشديد، وكذلك من عناصر أنشطة الرقم األخضر

يتمتل في: 

 

ـ الحماية الفورية والمساعدات األولويّة لضحايا اإلتجار

البشري أو اإلستغالل الشديد و منها اإلستقبال السريع،

َ للمادة القانونّية 13 الرعاية الصحية والحماية القانونّية وفقا
من الدستور القانوني 286/2003

 
ـ أنشطة في سبيل أخذ ورقة اإلقامة حسب المادة القانونّية

18 من الدستور القانوني 286/98
 

ـ أنشطة تهدف إىل تفضيل التكامل اإلجتماعي وإىل العمل
لألشخاص المعّينين وإىل تحقيق اإلستقاللية السكنّية

ـ الدولة؛ 

ـ الكيانات العامة و الخاّصة؛

ـ الشرطة؛

 ،ـ المواطنين

 

الرقم األخضر المجاني يعمل 7 أيام عىل 7، 24 ساعة عىل

24، ُمدير من قبل المشتغلين القادرين عىل التفاعل
باللغات الرئيسّية مع ضحايا اإلتجار البشري وكذلك إعطاء

جميع المعلومات لكّل من إتصل بالرقم األخضر المجاني. 

نشطات متعددة من طرف فريق ُمحترف للغاية قادر عىل

تلبية الطلبات. تغطية األهداف بمضمون اللغات الثالية: 

  ـ األلبانية

 ـ اإلنجليزية   

 ـ العربية

 ـ المولدوفا  

 ـ البنغالية

 ـ النيجيرية    

     ـ البيالروسيا

  ـ البرتغالة

 ـ البلغارية

 ـ الرومانية   

  ـ الصينية

  ـ الروسية

 ـ الفرنسية

 ـ الصربية

 ـ الكرواتية

 ـ اإلسبانية

ـ األردو

 ـ األكرانية

 

إطار للترجمة


