
 
 
 
 
 
 
  

  
       

          
  

                          
                         

                       
                  

  
                      

                          
                          

                       
                    

  
                          

                           
                        

            
  

                          
           

  
     

     
                          

                     
                            

                           
  

  
           

                          
                        

                       
                

  
        

                            
                           

                       
                         

        
                       

              
  

        
                        

                         
                      

                        
                          

            


وننالقا نفاذبإ فينلالمك لمسؤولينل ھامة معلومات 


ئمارجلا من وغيرھا بالبشر االتجار مةيرج لضحايا بالھجرة اإلغاثة 

 من شكل ھو بشربال واالتجار األشخاص،ب جارتاال اًأيض ليهع طلقُوي .الواليات معظم في بھا ولمعمال قوانينوال حادياالت قانونلا ينتھك الذي الشنيع اإلجرامي النشاط ھو شرلببا االتجار
 بشربال التجارا شكالأ من عانون فھناك ادياالتح ونالقان وبموجب .ضلأف وحياة عمل فرص فيروكت اذبةك بوعود األفراد فيھا المتاجرون يجذب ما اًغالب التي حديثةلا يةلعبودا الأشك
 ضحايا على ويتنط التي الحاالت ثناءباست( اإلكراه أو الاالحتي أو القوة اماستخد على بشربال التجارا من يةاسالق الاألشكھذه وتعتمد .ملبالع تجاراالو بالجنس اراالتج :وھم اسيةالق

).اإلكراه أو الاالحتي أو القوة تتطلب ال حاالت ھيو ا،ًعام 18 أعمارھم جاوزتت ال ينالذ بالجنس االتجار

 األمن لوزارة انتابع فرعان وھما األمريكية، المتحدة بالواليات جرةھوال واطنةمال خدمات وإدارة يةمريكاأل المتحدة بالواليات اركملجوا الھجرة بإدارة الوطني مناأل مباحث وتلعب
 نفس يحتالن الجريمة ھذه ضحايا حماية عن ليتھاؤومس إلى باإلضافة ريمةلجا في التحقيق في ثلةممتال الوطني ألمنا وزارة لطةسف .شرلببا االتجار جرائم مكافحة في اًھام اًدور الوطني،
 اإلقامة ائقثو وإصدار شربلبا التجارا ائمرجفي بالتحقيق وذلك نيطولا مناأل وزارة تبذلھا التي القانون إنفاذ جھود الوطني األمن مباحث وجهت كما .واءسبًسواء يةھماأل من درالق

 لضحايا U تأشيرات أو T"تأشيرات" لمنح سلطةال ولديھا جرةھال ؤونش بإدارة المختصة ھي المتحدة والياتلبا جرةھوال مواطنةال خدمات إدارة أن كما .بشربال االتجار لضحايا المستمرة
.مقاضاتھا أو ائمرلجا ھذه في بالتحقيق القانون إنفاذ في يساعدون ذينلا الضحايا نة،ّيالمع ائمرلجا من غيرھا أو شرلببا االتجار

ً أو ديحاالتا ونانالق تنفيذ عن مسؤوال تكصفوب .U أشيراتت و T أشيراتوت المستمرة، مةاقإلا- ھيو بالبشر ارجتالا اياحلض جرةھالب ثةاغإلا من حةتام أشكال ثةالث يوجد
.يةلمع كل في به طلعضست ذيال لدوروا شربلابرجاالتا ضحايال ثةالثلا جرةھالب ثةاغإلا الشكأ تفھم أن المھم منف ات،يوالال من والية نوناق أو القبلي أو مياإلقلي أو ليمحال
 ينمرجمال مع يقالتحق في دكاعتس ھذه ثةاغإلا الشكأ إنف ة،اضاقالم أو يقتحقلا ألغراض قانونلا إنفاذ اتسلط مع والتعاون الجرائم عن اإلبالغ على اياحالض يعشجفبت
 .جتمعالم خلدا جرائملا من ھاوغير لبشربا جارتالا ائمرج على والقضاء ھمقتالحوم

 سؤوليوم المتحدة بالواليات جرةھوال ةالمواطن خدمات وإدارة طنيوال األمن مباحث من كل به يقوم ذيال المميز الدور وعن بالھجرة اإلغاثة أشكال عن المعلومات بعض اهدنأ ويرد
.ائمرلجا من وغيرھا بالبشر ارجتالا اياحض مساعدة في القانون إنفاذ

 CP)( رةستمالم اإلقامة
 ستمرة؟الم مةإلقااب ودصقملا ما
 ضحايا بأنھم والياتلا من والية نوناق أو القبلي أو يميةقلاإل أو المحلي أو االتحادي القانون إنفاذ سلطات وصفتھم ينالذ لألفراد بالھجرة تةمؤق ثةإغا المستمرة مةاإلقا توفر
 .لمرتكبيھا القضائية المالحقةو شربالب االتجار جريمة في يةالجار التحقيقات ءاأثن مؤقتا المتحدة ياتالولا في بالبقاء بشربال االتجار ضحايال يسمح وھذا .شربلبا التجارا ائمرج

ستالم مةاإلقا منح ُت .إنقاذھمو الضحايا من مزيد على عرفتال وإمكانية ا ً  واحدة سنة لمدة لىواأل المرة في مرة نجاح كثرأ قضائية الحقاتم مراأل ھذا عن نتجي أن مكنمال فمن
 االتجار ضحايا من ليس الشخص نأ يقتحقلا أثناء القانون إنفاذ سلطات قررت إذا وقت أي في المستمرة مةاإلقا إلغاء كنبم كما .مرة كل واحدة سنة بزيادة تجديدھا جوزيو
 .شربالب

ن؟ونالقا اذنفإ لسلطات ا ً امھ ا ً  مرأ مستمرةلا إلقامةا منح يكون لماذا
 االتجار ائمرج في تحقيقاتھم ناءأث والياتلا من والية قانون أو القبلي أو اإلقليمي أو المحلي أو حادياالت القانون إنفاذ لسلطات ھامةال وراألم أحد المستمرة إلقامةا برتعت

ضد يةضق إثبات في ا ً حوريم ا ً دور شربالب جارتاال ضحايا يلعب ما ا ً االتجار لضحايا رةتمسمل فغالب .بھا ةقالمتعل ائمرلجا أو شربالب ا  إلقامةا منحت ولذلك .شربالب ينالمتاجر أحد
المخصصة والفوائد الضحايا مساعدة موارد إلى الوصول حق على حصولوال المتحدة والياتلا في ا ً  لھم مراأل ھذا ويوفر .لھم ؤقتم ملالعو للعيش يةقانون يلةسو شربالب
ما ا ً  .نوناالق إنفاذ طةسل مع الضحية تعاون توىسم من يحسن غالب وھم ية،احموال رارقتسالاب لشعورا

 ستمرة؟الم مةإلقاا لىع للحصول المؤھلون ھم من
ضد قضائية دعوى ا بالبشر جارتاال ائمرج حاياض حدأك يدهدتح يتم فرد أي ً أيض يرفع قد الذي الفرد .ا ً  يئقضا حقتهمال أو المھربين حدأ مع التحقيق في حتملم ھدشا وھو

ألھلية ا المھرب، ً  والية ونناق أو القبلي أو اإلقليمي أو المحلي أو حادياالت القانون إنفاذ مسؤول ذخيت .المستمرة اإلقامة على حصوللا شرط ليس األمر ھذا أن من لرغما على
من قاس لشكل تتعرض التي حيةضل ا  بالبشر، جارتاال أشكال تعريف عليه نطبقوي يلبي الفرد كان ذاإ ما لتحديد األولي ارالقر الواليات من

وق أقرب في لدائمةا اإلقامة فروت جبي .حيةضلا لھذه المستمرة مةاقإلا على للحصول تصةخالم نوناالق اذإنق سلطة إلى ا ً  اذفنإ سلطة ديدحت ردمجب ت لبط دمقي ثم ومن
 البشر؛ب ارجتالا اياحض حدأ تبارهعبا أللفرد القانون
 اتدمخلا بمزايا المستمرة اإلقامة على حصلت التي حيةضال تتمتع لكي حيةضال تعاون ورةرض من لرغما وعلى .المستمرة قامةإلا نحم قبل التحقيق كتمالا يشترط وال

.المستمرة اإلقامة على حصوللل األھلية شروط من ا ً  شرط ليس تعاونھا أن إال االجتماعية،

 المستمرة؟ اإلقامة على حصوللا لي يتسنى كيف
إنف ؤوليمس ض م من يةحادتاال مةلعا ُيفّو ا  لعدلا وزارة كاتب بةنيالا أعضاء وكذلك دراليفال يقاتحقالت ومكتب وطنيال ألمنا مباحث من ألولا لمقاما في دي،ااالتح انونالق اذ
اإلقا على حصوللل طلب تقديم في الشروع بغيوين المستمرة، مةإلقاا لىع حصولال طلبات ديمقلت دل،عال وزارة خلدا كيةيرمأل  ضحايا أحد على رفتعال ورف المستمرة مة ا

لم ابعتال ونالقان بإنفاذ تصةخلما وطمشرلا السراح إطالق حدةو إلى المستمرة مةإلقا ا على حصوللا طلبات جميع وتقدم  يقدم وقد .الوطني مناأل باحث .شرلباب التجارا
 حاديالتا ريفعتلا فيھا يةحضلا حالة تطابق التي حاالتال في يةلحلما انونالق إنفاذ سلطة أو لةودال عن بةنيا المستمرة مةإلقاا على ولحصال طلبات يوندالتحاا المسؤولون

 مع التنسيق يهعل ينبغي لبشر،اب جارتالا حيةض الواليات من يةالو ونقان وأ القبلي أو يةليمقاإل أو حليمال أو حاديالتا نوناقلا إنفاذ ولمسؤ يحدد دمانع .بشرلاب التجارا ائمرلج
 .المستمرة مةإلقاا على حصولال طلب لتقديم نوناالق إنفاذب ييننعمال ينتحاديالا اءالشرك



  

      
     

            
           

              
         

  
     

             
             

   
  

    
            

     
              

        
           

      
  

         
            

    
     

     
          

          
           

             
   

  
            

     
      

     
     

    
                                     

      
     

        
     

     
         

     
     

     
          

     
  

         
             

    
     

  
          

                             
                           

                        
                    

         
            
  

           
                               

                          
                     

           
  

          
                              

                        
     

                       
    

  
  

                         
                     
                    

  
      

    

  

U تأشيرة  T تأشيرة
 ؟U يرةأشبت ودصقملا ما
 يةامح )U رةتأشي اسمب ضايأ فوالمعر(U ينجرمھالا يرغ ضعو فروي
 ضحايالا وھم ة،أشيرالت على حصوللل لةھؤلما جرائملا بعض حايالض جرةھال
 أو اإلقليمي أو محليال أو االتحادي ونناقلا اذفنإ ولسؤم وندعاسي ينذلا

 أو رلبشاب تجاراال ياقضا في يقتحقلا في اتواليلا من يةالو ونانق أو القبلي
.  ھابيمرتك ضاةامق

 يةالضح تؤھل التي يةالولاب المتعلقة أو المحلية أو تحاديةاال جرائملا ھي ما
 ؟U * يرةأشت لىع للحصول
 العدالة سير إعاقة طافتاالخ

 الكدح المسيء الجنسي االتصال
 الزور شھادة االبتزاز
 البغاء ليزنملا العنف
 االغتصاب االبتزاز
 نسيجال االعتداء نيقانو الغير السجن
 الجنسي االستغالل ميارجإلا الھجوم
 العبيد تجارة لإلناث لتناسليةا األعضاء تشويه

 التعذيب ئنكرھا المحتجزين

 ؟T يرةأشبت ودصقملا ما
شيرةتأ اسمب ضاأي معروفلا T ينجراھملا غير ضعو )T فروي ضعو ھو  حماية )
 إنفاذ سؤولم وندعاسي ممن بالبشر ارجتالا من يةسالقا الشكألا حايالض جرةھال
 في اتواليلا من يةالو قانون أو القبلي أو اإلقليمي أو حليمال أو دياحالتا ونانالق
 .ھابيمرتك ضاةامق أو بالبشر ارجتالا ضاياق في حقيقالت

 ر؟بشبال جارتباال ودصقملا ما
 لعبوديةا أشكال من شكل ھو بالبشر جارتواال ص،باألشخا جارتالا أيضا عليه ويطلق

عمل فرص بتوفير كاذبة بوعود األفراد فيھا المتاجرون يجذب ما ا ً  البغ التي الحديثة
 .أفضل اةحيو

 :حاديتالا ونالقان بموجب
شربلاب ارجتالا مةيرجل يةسالقا الشكألا من انوعن يوجد: 

 .العمبال االتجارو جنسيال التجارا
أو القوة استخدام على بالبشر االتجار من القاسية األشكال ھذه وتعتمد 

ضحايا على تنطوي التي التالحا باستثناء  ( اإلكراه أو االحتيال
تتطلب ال وھي ا، 18 أعمارھم تتجاوز ال الذين بالجنس االتجار  عاًم
 ).اإلكراه أو االحتيال أو القوة

 التھريب بىرقلا سفاح
 قانوني غير الجنائي النفس ضبط القسرية العبودية
 ةدالشھا تزوير طفالخ
 القتل الخطأ القتل
 الصلة ذات خرىألا ائمرلجا

ولحصلل ا ً  ؟T تأشيرة على طلب الضحية تقدم كيف
 مواطنةلا خدمة إدارة إلى ليتالا رابطال على الموجود ملالكا النموذج الضحية سلتر
 :المتحدة بالواليات جرةھوال
Form I-914, Petition for T Nonimmigrant Status 

أو أعاله المذكورة الجرائم من أي ارتكاب محاولة ا * ً  أيض وتشمل
.  بھا القيام اسالتم التآمر،أو

 ؟U تأشيرة على ولحصلل طلبا الضحية تقدم كيف
 موطنةلا خدمة إدارة إلى ليتالا الرابط على الموجود ملالكا النموذج الضحية سلتر

:  المتحدة بالواليات جرةھوال
Form I-918, Petition for U Nonimmigrant Status 

 Uو T تأشيرات
ون؟نالقا إنفاذ بخصوص ا ً يحرصت أو ا ً  النعإ الضحية مني طلبي لماذا

 جودو من لرغمبا( الواليات من والية قانون أو القبلي أو إلقليمي ا أو المحلي أو حادياالت القانون إنفاذ مسؤول لمساعدة نيته يظھر أن U أو T تأشيرة على حصوللل لمتقدما على
 نفاذبإ اصخ تصريح أو إعالن توقيع الطلب دممق منك يطلب قد ).T تأشيرة على حصولال بأھلية تتعلق ألغراض المساعدة ذهھ مثل فيھا يشترط ال التي ةالمحدد الظروف بعض
 من الطلب مقدم يقدمه بما يةدرا على المتحدة بالواليات جرةھوال المواطنين خدمة إدارة النماذج ھذه جعلت حيث .دةحتالم بالواليات جرةھوال المواطنين خدمة إدارة ىلد القانون

الھج  .رة مزايا من ميزة أي لمنح ھادحو ذجامالن ھذه ترقى وال .مرتكبھا مقاضاة في أو جريمةلا في حقيقالت في مساعدة
تأشيرة -T914, Supplement B-Form I)ارياختي( 
تأشيرة U-918, Supplement B-Form I )إلزامي( 

 ون؟نلقاا فاذنإ ادةشھ أو يحرتص توقيع به نوطمال ھو من
 أو فيھا التحقيق أو لبشربا جارتاال ائمرج عن الكشف سلطة لھم ممن الواليات من يةالو قانون أو القبلي أو اإلقليمي أو المحلي أو حادياالت القانون إنفاذ عن مسؤولة ھيئة ألي جوزي
 وعلى المحليين القضاة الحصر، ال المثال سبيل على الھيئات، ھذه تشمل .القانون فاذنإ شھادة أو تصريح على قيعالتو ،U أشيرةت على حصوللل المؤھلة ائمرلجا أو مرتكبيھا حقةالم

 جيةرالخا لوزارة الدبلوماسية ماناأل خدمات وإدارة المتحدة، الواليات في الحراس خدمةو الوطني، األمن ومباحث ادي،االتح التحقيقات تبومك العدل ووزارة الواليات، مستوى
 .العمل فرص تكافؤ جنةلو الطفل، حماية وخدمات العمل، ووزارة كية،األمري

 شھادة؟ال ھذه أو يحرصتلا ھذا بالتوقيع القانون يلزمني ھل
ھيئات من ھيئة أي من الشھادة ھذه فتوقيع .الشھادة ھذه أو صريحالت ھذا كمالبإ القانون إنفاذ ھيئات من ھيئة أي القانون لزم ُ  فقط ھي لتقديرھا وفقا يكون ونالقان نفاذإ ي ال ال،
.الھيئة ھذه اسةيلس ا التصريح أو الشھادة توقيع أن كما .نيةوقان ساءلةم ألي ئةلھيا التوقيع خضع فال ووفًق  جرةھوال واطنةمال خدمة إدارة طلبت .للھجرة مزايا أي نحيم ال ُي

لىع ً  دليال المتحدة بالواليات
ُجري  الھجرة مزايا منح بھا المنوط ھي فقط المتحدة بالواليات والھجرة نةطالموا خدمة فإدارة .مةالعا المعلومات على عرفتلل املك تحقيق ت أنھا كما فقط، ليةھاأل

 .رفضھا أو ھذه

 :مالحظة
تأشيرة على للحصول التقدم حالة في إلزامية الشھادة تكون .U أشيرةت على حصولال طلب رفض سيتم دةالشھا على حصوللا فبدون U. 
أشيرةت لىع حصوللل التقدم لةاح في ا ً .طلبلا مقدم رهيوف ا T إلزامي تصريحلا ونكي وال ً ھمم ً  ياللد نهكلو ،
تأشيرات تمنح التي القانون بإنفاذ المتعلقة المصادر من مزيد يوجد T وU التالي الرابط على:.www.uscis.gov/humantrafficking 

 .:زيارة يرجى ماتوالمعل من لمزيد
www.dhs.gov/bluecampaign 

www.dhs.gov/bluecampaign

