
اینھا اصطالحات غیر قابل تغییر ھستند

•  قاچاق انسان ھا بھ اساس حمل و نقل
•  سوء استفاده از انسانھا بھ اساس تامین منافع

 
قاچاق انسان عبارت است از:

• سوء استفاده جنسی کھ در آن یک عمل جنسی 
در مقابل پول با زور کالھبرداری یا اجبار 
ایجاد میشود یا در آن شخص کھ مجبور بھ 

چنین عمل میشود بھ عمر 18 سالگی نرسیده 
باشد یا پناه دادن، حمل و نقل، تامین و یا

• بھ استخدام دست آوردن یک فرد برای کار و یا 
خدمات از طریق استفاده از زور، تقلب، بھ 
منظور تسلیم در بندگی غیر ارادی، قصور، 

اسارت بدھی یا بردگی

قاچاق انسان ھا بھ معنی ورود افراد بھ ایاالت 
متحده کھ شامل فرار عمدی از قوانین مھاجرت می 
شود این جرم شامل ورود شھروندان خارجي ایاالت 
متحده و ھمچنین حمل و نقل غیر قانونی و پناه دادن 

بھ شھروندان خارجي در ایاالت متحده است

 

 

 

 

 

سوء استفاده و قاچاق
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آیاقربانی دارای اسناد ھویت و مسافرت است،  
و اگرنھ چھ کسی براسناد وی کنترول دارد؟

آیا بھ قربانی یاد داده شده کھ بھ متنفذین 
قانون و مامورین مھاجرت چھ باید بگوید؟
آیا قربانی برای یک ھدف بھ کار گرفتھ شده 

بود و مجبور شده کھ درکاردیگر مشغول شود؟
آیا حقوق قربانی برای پرداخت ھزینھ قاچاق 

داده میشود (پرداخت ھزینھ قاچاق سو استفاده) 
ازافراد تلقی نمیشود؟

آیا قربانی برای انجام اعمال سکس مجبور 
شده است؟

آیا قربانی آزادی تغییر مکان را دارد؟

 

 

 

 

 

عالمات سوء استفاده
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آیا قربانی و فامیل قربانی در صورت فرارا تھدید  
بھ آسیب شده است؟

آیا قربانی بھ تھدید تبعید و تعمیل قانون شده است؟
آیا بھ قربانی ضرر رسانده شده است و یا از غذا، 
آب،  خواب، خدمات صحی، و دیگر ضروریات 

زندگی محروم شده است؟
آیا قربانی می توانند آزادانھ با دوستان و فامیل خود 

ارتباط برقرار کند؟
آیا نوجوانان بھ استفاده از سکس بھ منظور تجارت 

مواجھ ھستند؟
آیا بھ قربانی اجازه اشتراک در مراسم اجتماعی و 

خدمات مذھبی میدھند؟

 

 

 

 

 


