
قاچاق ترافیکینگ و قاچاق اسماگلینگ
قاچاق )ترافیکینگ( انسان شامل استفاده از 

زور، کالهبرداری یا تهدید و اجبار برای دریافت 
کار یا عمل تجارت جنسی است، یا موقعیتی که 
در آن شخصی که عمل جنسی تجاری را انجام 

می دهد کمتر از 18 سال سن داشته باشد.

قاچاق )اسماگلینگ( انسان عبارت است از فرار 
عمدی از قوانین مهاجرت با آوردن افراد خارجی 
بدون مدرک به ایاالت متحده و حمل و نقل و پناه 
دادن غیرقانونی به افراد خارجی بدون مدرک که 

از قبل در ایاالت متحده بودند. 

این موارد شرایط قابل تعویض نیستند
قاچاق )اسماگلینگ( مبتنی بر حمل و نقل است و جرم علیه مرز محسوب میشود
قاچاق )ترافیکینگ( مبتنی بر استثمار است و جرم علیه شخص محسوب میشود

قاچاق )ترافیکینگ( انسان را گزارش کنید: 1-888-373-7888  
www.dhs.gov/bluecampaign

https://www.dhs.gov/blue-campaign


شناسایی کردن قاچاق انسان – از خود بپرسید:
	 

 

 

 

 

آیا شخص قربانی مدارک شناسایی و سفر خود را در اختیار 
دارد؟

آیا شخص قربانی آموزش داده شده است که به اعضای 	
جامعه، کارگران، مجریان قانون یا مقامات مهاجرت چه 

بگوید؟ آیا شخص دیگری بجای قربانی ارتباط برقرار می 
کند؟ 

آیا شخص قربانی برای یک هدف خاص استخدام شده است 	
اما مجبور به انجام کار دیگری میشود؟ 

آیا دستمزد شخص قربانی بطور غیرقانونی برای پرداخت 	
بدهی یا هزینه ای تخصیص داده میشود؟ )پرداخت هزینه 
قاچاقی آوردن به تنهایی قاچاق انسان محسوب نمی شود.(

آیا شخص قربانی مجبور به انجام اعمال تجارت جنسی 	
میشود؟ 

	 

 

 

 

 

 

آیا شخص قربانی یا خانواده اش تهدید شده اند که در 
صورت اقدام به ترک محل، آسیب خواهند دید؟ 

آیا شخص قربانی تهدید به دیپورت یا اتهامات جنایی 	
شده است؟

آیا شخص قربانی آسیب دیده است یا از غذا، آب، 	
خواب، مراقبت های پزشکی یا سایر نیازهای زندگی 

محروم شده است؟ 
آیا شخص قربانی میتواند آزادانه با دوستان یا خانواده 	

خود بدون آموزش یا نظارت تماس برقرار کند؟ 
آیا شخص قربانی زیر 18 سال و درگیر رابطه تجارت 	

جنسی است؟
آیا شخص قربانی در مسکن غیر استاندارد زندگی می 	

کند؟ 
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