
إعرف حقوقك
 الخط الوطني الساخن لإلبالغ عن حاالت

 اإلتجار بالبشر
7888-373-888-1 )داخل الواليات املتحدة(

ُكتيب للمعلومات ُيّعرفك بحقوقك وأنت تعمل في 
الواليات املتحدة األمريكية.



إعرف حقوقك
نحن واثقون من أنك ستستمتع بإقامتك يف الواليات املتحدة، ولكن إذا واجهتك ظروف سيئة، فاعلم 

أن لك حقوق وبإمكانك الحصول عىل املساعدة! 

إن من حقك:   

الحصول عىل أجر منصف	 

اال تتعرض للتمييز	 

اال تتعرض للتحرش الجنيس واالستغالل الجنيس	 

ان يكون مكان عملك صحي وآمن	 

ان تطلب املساعدة من النقابة والجامعات املعنية باملهاجرين وحقوق العامل	 

ان ترتك العمل التعسفي	 

إذا متت اساءة معاملتك، يُرجى االتصال بالخط الوطني الساخن لإلبالغ عن حاالت اإلتجار بالبرش 
 ”HELP“ عىل الهاتف 7888-373-888-1)داخل الواليات املتحدة(، أو ارسل رسالة نصية بكلمة

 للرقم 233733 )داخل الواليات املتحدة(، أو ارسل بريد الكرتوين إىل
NHTRC@POLARISPROJECT.ORG

بون لتقديم املساعدة بأكرث من 200 لغة. وال يكون مطلوباً منك إعطاء  يتواجد دامئاً أخصائيون ُمَدرَّ
 اسمك أو تعريف نفسك. ميكنك معرفة املزيد من خالل زيارة املوقع االلكرتوين:

WWW.TRAFFICKINGRESOURCECENTER.ORG

إذا كنت تتعرض لخطر فوري، يُرجى االتصال بالرشطة عىل الرقم 911 )داخل الواليات املتحدة(. 

أخربهم عن حالة الطوارئ وعن مكانك ورقم الهاتف الذي تتصل منه. وأطلب مرتجامً إذا مل تكن 

تتحدث اللغة االنجليزية. وعندما تصل الرشطة، ميكنك اطالعهم عىل هذا الُكتيب وإخبارهم باإلساءة 

التي عانيت منها. 

 B-1 أو ،NATO-7 أو ،J أو ،H أو ،G-5 أو ،A-3 إذا حصلت عىل تأشرية دخول )فيزا( من نوع

املخصصة للعامل املنزليني غري املهاجرين، فإنه يجب أن تتسلم هذا الُكتيب أثناء املقابلة الخاصة 

بالحصول عىل التأشرية. ويجب أن يتأكد أحد املوظفني القنصليني من أنك تسلمت هذا الُكتيب 

وقرأته وفهمته قبل أن تحصل عىل تأشرية الدخول. وإذا مل تكن قد تسلمت هذا الُكتيب، فإنه يجب 

عىل املوظف القنصيل أن يقدمه لك ويناقشه معك. ويجب عىل املوظف القنصيل، عالوة عىل ذلك، 

االجابة عن أية اسئلة لديك حول املعلومات املوجودة يف الُكتيب.
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نصيحة: احرض هذا الكُتيب معك إىل الواليات املتحدة لالستعانة به يف املستقبل.

حقوقك بغض النظر عن وضع تأشيرة الدخول 
إذا اعتقدت أن حقوقك قد تم انتهاكها، قم بإبالغ ذلك لوكالة حكومية أو نقابة أو منظمة غري 

حكومية أو منظمة أخرى ميكنها مساعدتك. وميكنك أن تطلب مرتجامً إذا مل تكن تتحدث اللغة 

اإلنجليزية. 

1.  حقك يف الحصول عىل أجر منصف

من حقك أن تحصل عىل أجر مقابل كل عمل تقوم به. 	 

من حقك أن تحصل عىل األقل عىل الحد األدىن الفيدرايل القانوين لألجر بالنسبة ملُعظم 	 

 الوظائف. ملعرفة الحد األدىن الفيدرايل الحايل لألجر، يُرجى زيارة املوقع:

www.dol.gov/whd/minimumwage.htm 

قد يكون من حقك الحصول عىل أكرث من الحد األدىن الفيدرايل لألجر يف الحاالت التالية:	 

إذا كنت تعمل يف والية أو مدينة أو مقاطعة يكون الحد األدىن لألجر فيها أعىل.	 

إذا كان عقد التوظف/ برنامج تأشرية الدخول الخاص بك يتطلب مبلغاً أعىل.	 

قد يكون من حقك الحصول عىل أجر إضايف يعادل مرة ونصف أجرك يف الساعة الواحدة وذلك 	 

عن أي ساعات عمل تتجاوز الـ 40 ساعة يف االسبوع. فعىل سبيل املثال، إذا كان معدل أجرك 

العادي هو 10 دوالر أمرييك يف الساعة، فقد يكون مطلوباً من رب العمل الذي تعمل لديه 

أن يدفع لك 15 دوالر امرييك عن كل ساعة تقوم بالعمل فيها بعد الـ 40 ساعة يف االسبوع 

الواحد.

إذا أقتطع رب العمل الذي تعمل لديه مبلغا من املال من راتبك فإن هذا يُسمى باالستقطاع، 	 

ويجب عىل رب العمل أن يحدد لك بوضوح كل مبلغ تم استقطاعه من راتبك.

قد تكون االستقطاعات غري قانونية إذا تبقى لك مبلغاً يقل عن معدل االجر املطلوب قانونياً 	 

بعد االستقطاع. ويف العادة، قد ال يقتطع رب العمل مبلغاً مقابل تكلفة الزي الرسمي للعمل 

أو معدات السالمة أو األدوات املطلوبة للعمل أو التجهيزات أو املعدات أو رسوم التوظف. 

ويجب بالنسبة لبعض أنواع تأشريات الدخول توفري السكن مجاناً.

تشمل االستقطاعات املرشوعة تلك االستقطاعات التي تختارها مثل التأمني الصحي أو رسوم 	 

النقابة أو األجر املدفوع ُمقّدماً وكذلك االستقطاعات التي يجب عىل رب العمل خصمها بسبب 



ما تأمر به املحكمة من استقطاعات إلعالة األطفال أو النفقة او إجراءات اإلفالس. ويخضع من 

يحمل تأشرية دخول لغري املهاجرين ويعمل يف الواليات املتحدة لرضائب الدخل والعمل عىل 

املستوى الفيدرايل ومستوى الوالية، مع بعض االستثناءات القليلة. ويجوز ان تتفق مع رب 

العمل عىل استقطاع رضيبة الدخل مبارشة من راتبك. وسيقوم رب العمل بشكل عام باقتطاع 

رضائب العمل، مبا يف ذلك رضائب الضامن االجتامعي و الرعاية الصحية لكبار السن )ميديكري( 

مبارشة من راتبك.

2.  حقك يف أال تتعرض للتمييز

من غري القانوين أن يعاملك رب العمل بطريقة مختلفة أو سيئة يف العمل بسبب السن )إذا 	 

كان سنك 40 عاماً او اكرث( أو النوع االجتامعي أو الجنس أو العرق أو االصل القومي واإلثني أو 

اللون أو الدين أو املعلومات الوراثية )مبا يف ذلك التاريخ الصحي لألرسة( أو اإلعاقة.

ال يجوز لرب العمل معاملتك بطريقة مختلفة ألنك امرأة أو حامل أو مرضعة أو قد تصبحني 	 

حامالً. 

3.  حقك يف أال تتعرض للتحرش الجنيس واالستغالل الجنيس

من غري القانوين ان يتحرش رب العمل بك جنسيا. ويجب أال تبدر عن رب العمل أي تعليقات 	 

مسيئة سواء كانت جنسية أو مرتبطة بالنوع االجتامعي.

من غري القانوين ان يستغلك رب العمل جنسياً، ويشمل ذلك:	 

أن يطلب منك القيام بأي فعل جنيس؛	 

أن يلمسك بطريقة جنسية؛	 

أن يجربك عىل مامرسة أي فعل جنيس أو يخدعك للقيام بذلك، أو يرغمك عليه.	 
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نصيحة: قد يطلب منك الحصول عىل تأمني صحي أثناء تواجدك يف الواليات املتحدة، وذلك حسب 
طول مدة إقامتك. وقد تكون مؤهالً أيضاً للحصول عىل مساعدة مالية لخفض تكلفة التأمني الصحي.



4.  حقك يف مكان عمل صحي وآمن

من حقك كعامل يف الواليات املتحدة أن تتوفر لك ظروف عمل آمنة وصحية، مبا يف ذلك:

العالج الطبي: من حقك ابالغ رب العمل الذي تعمل لديه عن إصابات وأمراض العمل. ويجوز 	 

لك إذا أصبت أو مرضت يف العمل أن تحصل عىل العالج الطبي. ويجب عىل رب العمل، يف 

معظم الحاالت، أن يوفر عالجاً طبياً مجانياً وجزًء من األجر الذي يُفقد أثناء اإلصابة وذلك 

بالنسبة إلصابات أو أمراض العمل. وقد يتوجب عليك التقدم للحصول عىل التعويض الذي 

يقدم للعامل يف الوالية التي تعمل فيها.

معدات الحامية: إذا كنت تعمل مع أو بالقرب من مبيدات حرشية أو مواد كيميائية خطرية، 	 

فإنه يجب عىل رب العمل أن يتكفل مبصاريف معدات الحامية املطلوبة ألداء العمل ويوفرها 

)مثل الكاممات أو القفازات(.

التدريب: من حقك الحصول عىل معلومات وتدريب عن املخاطر وطُرق منع الرضر ومعايري 	 

السالمة والصحة التي تنطبق عىل مكان عملك، ويجب أن يكون التدريب بلغة وُمفردات لغوية 

ميكنك فهمها. 

السكن: إذا وفّر رب العمل الذي تعمل لديه السكن، فيجب أن يكون نظيفا وآمنا. ويجب أن 	 

يُسمح لك مبغادرة مكان سكنك يف غري ساعات العمل.

دورات املياه: يجب ان تكون دورات املياه نظيفة وسهل الوصول إليها، ويجب عىل رب العمل 	 

أن يسمح لك بالذهاب إىل َمرَاِفق دورات املياه حسب الحاجة.

املياه الصالحة للرشب: من حقك الحصول عىل ماء نظيف للرشب.	 

الصابون واملاء النظيف: من حقك أن تغسل يديك حسب الحاجة بالصابون واملاء، وعىل وجه 	 

الخصوص بعد التعامل مع املبيدات الحرشية/ املواد الكيميائية، مبا يف ذلك الُخرضاوات أو 

الفواكه التي تتم معالجتها باملُبيدات الحرشية/ املواد الكيميائية.
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نصيحة: قبل سفرك إىل الواليات املتحدة، أطلب املشورة من املنظامت املعنية بالعامل املهاجرين 
أو العامل املهاجرين السابقني، فهم يستطيعون اعطاءك أسامء وأرقام هواتف أشخاص أو منظامت 
ميكن االتصال بهم إذا واجهتك مشكلة ما أو كانت لديك أسئلة أثناء تواجدك يف الواليات املتحدة. 



الحاالت الصحية الطارئة: قد يتم دفع التكاليف الخاصة بك، لذلك يجب إبالغ رب العمل عن 	 

االصابات أو األمراض التي تتعرض لها يف أرسع وقت ممكن ليتسنى لرب العمل تقديم االوراق 

الالزمة. وعندما تذهب إىل الطبيب أو العيادة أو املستشفى اطلب نسخاً من األوراق املتعلقة 

مبرضك أو اصابتك.

 إذا كنت تعمل مع أو بالقرب من مبيدات حرشية أو مواد كيميائية خطرية:

من حقك أن تعرف وتفهم املواد الكيميائية التى تعمل بها، ويجب عىل رب العمل أن يوفر لك 	 

تدريباً مدفوع األجر عن املواد الكيميائية يف مكان العمل.

يجب عىل رب العمل ان يقول لك متى وأين تم رش املبيدات الحرشية، ومتى يكون الدخول 	 

مرة أخرى إىل منطقة متت معالجتها باملبيدات آمناً لتجنب التعرض غري املقصود لها. ال تتواجد 

يف منطقة يتم فيها رش املبيدات.

5.    حقك يف طلب املساعدة من النقابة والجامعات املعنية باملهاجرين وحقوق 
العامل

من حقك، مع بعض االستثناءات البسيطة، ان تنضم إىل زمالئك يف العمل ىك تطلبوا من رب 	 

العمل تحسني اجوركم أو ظروف عملكم. ومن حق معظم العامل ايضا تشكيل نقابة يف مكان 

عملهم واالنضامم إليها ودعمها.

ميكنك، خارج أوقات العمل، حضور الُخطب العامة والتجمعات واملظاهرات التي تدعم املطالبة 	 

برفع االجور أو تحسني ظروف العمل يف مكان عملك.

أنت تتمتع بهذا الحق بغض النظر عن وضع الهجرة الخاص بك، وال ميكن لرب العمل اتخاذ 	 

اجراء ضدك ألنك تطالب بحقوقك.

6. حقك يف ترك العمل التعسفي

أهم يشء بالنسبة لك هو أن تبحث عن اآلمان إذا ما تعرضت للتعسف، فأنت لست مجرباً عىل 	 

البقاء يف عملك إذا كان رب العمل يقوم باستغاللك.
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نصيحة: قد تكون املشورة القانونية التي تحصل عليها من رب العمل أو املقاول أو الجهة التي 
قامت بتوظيفك منحازة، قم بطلب املشورة من محاٍم مستقل.



عىل الرغم من أن تأشرية دخولك لن تصبح سارية إذا تركت رب العمل، فقد يكون باستطاعتك 	 

تغيري وضع التأشرية أو رب العمل، وقد تضطر ملغادرة الواليات املتحدة لفعل ذلك. وحتى عندما 

تصبح تأشريتك غري سارية، فإن املساعدة تكون متوفرة مبجرد تركك لرب العمل املتعسف.

يجوز لك تقديم شكوى رسمية أو رفع دعوى قضائية ضد رب العمل أثناء وجودك يف العمل أو 	 

بعد أن ترتك رب العمل. وإذا قام رب العمل باتخاذ اجراء ضدك )أو االنتقام منك( لقيامك بذلك، 

فإنه ينتهك القانون.

حقوق إضافية تستند إلى وضعك كغير مهاجر 
،G-5 و ،A-3 العامل املنزليني الذين يحملون تأشريات دخول من نوع 

B-1 و ،NATO-7 و 

يجب عىل رب العمل أن يوفر لك عقد عمل يتوافق مع قانون الواليات املتحدة.	 

يجب أن ينص العقد عىل االجر الذي يتم دفعه للعامل املنزيل يف الساعة، ويجب أن يكون أجر 	 

الساعة هو أعىل حد ادىن لألجر وفقاً للقانون الفيدرايل األمرييك أو قانون الوالية أو القانون 

املحيل.

يجب أن يوفر لك رب العمل عقد عمل باللغة التي تفهمها، ويجب أن تتأكد من أنك تعرف 	 

رشوط العقد وال تُوقع عىل العقد إذا مل تكن تعرف ما يتضمنه.

 متطلبات إضافية للعامل املنزليني الذين يحملون تأشريات دخول من نوع
NATO-7 و ،G-5 و ،A-3 

يجب أن يشتمل العقد عىل االحكام التالية كحد أدىن: 

موافقة رب العمل عىل االمتثال لجميع القوانني يف الواليات املتحدة؛	 

معلومات حول عدد مرات دفع االجر وكيفية دفعه وواجبات العمل وعدد ساعات العمل يف 	 

األسبوع و اجازات األعياد واملناسبات واالجازات املرضية واالجازات االعتيادية؛ 

موافقة رب العمل عىل عدم االحتفاظ بجواز سفرك أو عقد عملك أو أي من ممتلكاتك 	 

الشخصية األخرى.

تأشرية الدخول من نوع H-2A للعامل املؤقتني الزراعيني 

يجب عليك أال تقوم أبداً بدفع رسوم للجهة التي تقوم بتوظيفك.	 

يجب أن تتسلم عقد عمل مكتوب باللغة التي تفهمها، ويجب أن يحتوي عىل معلومات ُمفصلة 	 

عن األجر ومدة العمل والساعات واملزايا )مبا يف ذلك املواصالت أو السكن والطعام أو مرافق 

الطبخ( وأي استقطاعات من راتبك.
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من حقك أن تحصل عىل أجر منصف حتى اذا تم الدفع لك بنظام القطعة.	 

 يجب عىل رب العمل إما أن يوفر أو يدفع تكاليف املواصالت واإلعاشة اليومية من املكان الذي	 

تأتي منه للعمل لدى رب العمل إىل مكان الوظيفة، أو تعويضك بتكاليف معقولة مبجرد 
اكاملك نصف مدة عقد عملك. ومبجرد أكاملك لفرتة عقد العمل، يجب عىل رب العمل أن 

يوفر أو يدفع تكاليف املواصالت واإلعاشة اليومية للعودة من مكان الوظيفة إىل املكان الذي 

غادرت منه للعمل لدى رب العمل. وقد يكون مطلوباً من رب العمل تعويضك عن تكاليف 

سفر املجيء ورسوم تأشرية الدخول يف االسبوع األول من العمل إذا كان أجرك مطروحاً منه 

نفقاتك اقل من الحد االدىن لألجر يف الواليات املتحدة. ويجب عىل رب العمل ان يوفر أيضا 

مواصالت مجانية من السكن الذي يوفره لك إىل مكان العمل.

يتم اعفائك من الرضائب األمريكية للضامن االجتامعي والرعاية الصحية لكبار السن )مديكري( 	 

.H-2A عىل األجر الذى يٌدفع مقابل العمل الذي يتم القيام به مبوجب تأشرية الدخول من نوع

يجب عىل رب العمل ان يوفر لك بشكل عام عمالً مبجمل عدد ساعات يساوي عىل األقل ¾ 	 

أيام العمل يف فرتة العقد.

تأشريات الدخول من نوع H-2B للعامل املؤقتني غري الزراعيني 

يجب عليك أال تقوم أبداً بدفع رسوم للجهة التي تقوم بتوظيفك.	 

يجب أن تتسلم أمر عمل مكتوب باللغة التي تفهمها، ويجب أن يحتوي عىل معلومات ُمفصلة 	 

عن األجر ومدة العمل والساعات واملزايا )مبا يف ذلك املواصالت، السكن والطعام أو مرافق 

الطبخ( وأي استقطاعات من راتبك.

يجب عىل رب العمل ان يوفر لك بشكل عام عمالً مبجمل عدد ساعات يساوي عىل األقل ¾ 	 

أيام العمل يف كل فرتة مكونة من 12 اسبوع.

من حقك أن تحصل عىل أجر منصف حتى اذا تم الدفع لك بنظام القطعة.	 

يجب عىل رب العمل إما أن يوفر لك املواصالت واالعاشة الخاصة باملجيء من الخارج أو 	 

يعوضك عن تلك التكاليف عند اكاملك نصف فرتة العقد. ويجب عىل رب العمل أن يدفع 

عالوة عىل ذلك تكاليف مواصالت العودة إىل بلدك مبا يف ذلك اإلعاشة، إذا اكملت فرتة الوظيفة 

ح بها. ويجوز أن يُطلب من  أو قام رب العمل بفصلك ألي سبب قبل نهاية فرتة الوظيفة املرُصَّ

رب العمل تعويضك عن تكاليف سفر املجيء ورسوم تأشرية الدخول يف االسبوع األول من 

العمل إذا كان أجرك مطروحاً منه نفقاتك اقل من الحد األدىن لألجر يف الواليات املتحدة

 J-1 تأشرية تبادل الزوار من نوع

يوضح النموذج DS-2019 املعتمد تواريخ الربنامج ونوع التبادل واسم الجهة الراعية والكيان 	 

املضيف حيث يتم تنفيذ برنامج التبادل الخاص بك.
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نصيحة: يجب عىل رب العمل ان يدفع لك أجرك يف الوقت املحدد. ومن املامرسات الشائعة يف 
الواليات املتحدة أن يتم دفع األجر للعاملني مرة كل اسبوعني.

يجب عىل الجهة الراعية أن ترشح بشكل دقيق جميع تكاليف برنامج التبادل الخاص بك 	 

والرشوط والقيود املفروضة عليه.

 السفر للعمل يف فرتة الصيف

إذا مل يكن لديك عمل محدد مسبقاً، فإنه يجب عىل الجهة الراعية أن تساعدك يف ايجاد عمل 	 

مبجرد وصولك إىل الواليات املتحدة.

ُمتمرن أم متدرب

يجب عىل الجهة الراعية أن تُجري معك مقابلة بحضورك شخصياً أو عرب الهاتف أو من خالل 	 

كامريا الويب. 

يجب أن تعطيك الجهة الراعية خطة توظيف ملُتمرّن أو متدرب )DS-7002( تحتوي عىل بيان 	 

خطي يشمل أي دخل ستتسلمه وملخص بأهداف التدريب الخاصة بالربنامج، ويجب أن يتم 

اعطائك 32 ساعة من العمل عىل األقل يف االسبوع.

يجب عىل الجهة الراعية أن تعطيك بياناً خطياً بالتكاليف والرسوم التي يجب عليك دفعها 	 

وتقدير بتكاليف املعيشة يف الواليات املتحدة.

يجب عىل الجهة الراعية التأكد أن لديك تأمني صحي مع أنها غري مطالبة بتوفري هذا التأمني 	 

الصحي أو دفع تكلفته.

جليسة اطفال:

يجب عىل العائلة املضيفة أن تساعدك يف التسجيل مبؤسسة تعليمية الحقة عىل املرحلة الثانوية 	 

وحضور الدروس فيها، وأن تدفع مبلغ يصل إىل 500 دوالر أمرييك كتكاليف لتلك الدروس.

غري مطلوب منك العمل ألكرث من 10 ساعات يف اليوم او 45 ساعة يف االسبوع.	 

يجب ان يكون املرشف الخاص بك عىل اتصال بك وبالعائلة املضيفة بشكل منتظم.	 

8



نصيحة: قبل السفر، قم بعمل نسختني من جميع الوثائق املهمة، خاصة جواز السفر وتأشرية 
الدخول للواليات املتحدة وعقد العمل وإي وثائق أخرى للتعريف بالهوية، وقم بإعطاء إحدى 

النسختني لشخص تثق به يف بلدك وخذ النسخة االخرى معك.

9

االسم األول مكان اصدار تأشرية 
الدخول تاريخ ميالدك

الحرف “R” يعني “جواز سفر عادي”، 
وكلمة “Class” تشري اىل نوع التأشرية.

 ”M“ الحرف
يعني أنه ميكنك 

طلب الدخول 
إىل الواليات 

املتحدة عدة 
مرات، وإذا كان 
هناك رقم هنا، 
فأنه يجوز لك 
التقدم بطلب 
للدخول بعدد 
مرات يساوي 

ذلك الرقم.

 قد يحتوي الجزء الخاص 
“باملالحظات” عىل معلومات 

إضافية عن التأشرية، فعىل 
سبيل املثال، يظهر يف تأشرية 
الطالب رقم نظام معلومات 

برنامج تبادل الطالب 
والزائرين )SIVES( الخاص 
به واسم املؤسسة التعليمية 

امللتحق بها.

“تاريخ انتهاء الصالحية” 
هو آخر يوم ميكنك فيه 

استخدام التأشرية للدخول 
إىل الواليات املتحدة، 
وليس له عالقة بطول 

املدة التي قد تبقى فيها 
بالواليات املتحدة.

اللقب

تأشيرة غير املهاجرين 
إن تأشرية الدخول لغري املهاجرين هي وثيقة صادرة عن الحكومة األمريكية تسمح لألفراد املسافرين 

إىل الواليات املتحدة أن يطلبوا الدخول لغرض معني، مبا يف ذلك العمل، أو الدراسة أو املشاركة 

يف برنامج للتبادل الثقايف. يجب عليك التقدم بطلب الحصول عىل التأشرية يف إحدى سفارات أو 

قنصليات الواليات املتحدة يف الخارج. وميكنك مبجرد حصولك عىل تأشرية دخول لغري املهاجرين 

السفر إىل الواليات املتحدة وتقديم التأشرية ملوظف مصلحة الهجرة من أجل الدخول. وإذا انتهت 

صالحية تأشرية الدخول، تكون بحاجة للحصول عىل تأشرية جديدة قبل دخولك إىل الواليات املتحدة 

مرة أخرى. 



عند دخولك إيل الواليات املتحدة، سيقوم أحد موظفي مصلحة الهجرة بختم 

جواز سفرك ووضع تاريخ الدخول عليه ونوع التأشرية وآخر تاريخ يُسمح لك 

فيه بالبقاء يف الواليات املتحدة. ويجب عليك مغادرة الواليات املتحدة قبل 

 )I-94( حلول آخر تاريخ يُسمح لك فيه بالبقاء هناك واملذكور عىل بطاقة الـ

حتى يظل وضعك قانوين، إال إذا تقدمت بطلب متديد لفرتة إقامتك لدى 

مصلحة الجنسية والهجرة االمريكية. وميكنك مراجعة معلومات بطاقة الـ )I-94( الخاص بك عىل 

https://i94.cbp.dhs.gov :املوقع االلكرتوين

االتجار بالبشر
يحق لضحايا االتجار بالبرش الحصول عىل الحامية والخدمات، وقد يكونوا مؤهلني للحصول عىل 

بعض املزايا العامة. إن االتجار بالبرش هو جرمية تنطوي عىل استغالل االطفال ألغراض الجنس 

التجاري، واستغالل البالغني ألغراض الجنس التجاري من خالل استخدام القوة أو االحتيال أو االكراه، 

واستغالل أي فرد يف العمل القرسي. وميكن مقاضاة مرتكبي هذا االستغالل والذين قد يشملون 

املتاجرين بالعامل والقوادين وتجار الجنس التجاري، وذلك مبوجب القوانني الفيدرالية أو قوانني 

الوالية الخاصة مبكافحة االتجار بالبرش. ويجوز مقاضاة املتاجرين بالعامل واملتاجرين ألغراض 

االستغالل الجنيس جنائيا وقد يتحملون كذلك مسؤولية مدنية. وفيام ييل بعض العالمات التحذيرية 

التي قد تُشري إىل وجود اتجار بالبرش.

التهديد والخوف

قد يستخدم املتاجرون بالبرش ومن يساعدونهم التهديد واعامل الرتهيب االخرى ليجعلوك أنت أو 

غريك تشعرون بالخوف الشديد بحيث ال تحاولوا املغادرة. ومن االمثلة عىل ذلك: 

الرضب أو االعتداء الجسدي أو االعتداء الجنيس؛	 

التهديد بالرضب أو االعتداء الجسدي أو االعتداء الجنيس؛	 

حبس العامل أو منعه من مغادرة مكان العمل أو السكن؛	 

التهديد بإلحاق االذى بك أو بعائلتك إذا حاولت املغادرة أو الشكوى من سوء املعاملة أو إبالغ 	 

السلطات أو طلب املساعدة؛ 

التهديد بإمكانية ترحيلك أو اعتقالك بسبب طلب املساعدة؛ أو	 

التهديد أو الحاق األذى بالعامل اآلخرين الذين حاولوا املغادرة أو الشكوى أو االبالغ عن 	 

الوضع أو طلب املساعدة، أو التهديد بالعثور عىل كل من يحاول الهرب وإعادته.
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الَدين

قد يطلب منك املتاجرون بالبرش ومن يساعدونهم أن تقوم بعمل أو تقدم خدمات أو متارس الجنس 

التجاري )الدعارة( لسداد َدين ما. ويف بعض الحاالت يقوم املتاجرون بالبرش بتأسيس الَدين وفرضه. 

ان استخدام َدين ما إلجبارك عىل مواصلة القيام بالعمل أو تقديم الخدمات أو مامرسة الجنس 

التجاري أو ملنعك من املغادرة هو أمر غري قانوين. وقد يقوم املتاجرون بالبرش بالتالعب يف الَدين 

الخاص بك لزيادة صعوبة سداده وقد يجعلوك تصدق أن عليك االستمرار يف خدمة املتاجر بالبرش 

حتى يتم سداد الَدين. وتشمل األمثلة عىل التالعب بالديون ما ييل: 

فرض َدين من الصعب أو املستحيل سداده يف وقت معقول وال يتناسب مع ما ستكسبه؛	 

فرض َدين مل توافق عليه مقدماً أو اكرب من الَدين الذي متت املوافقة عليه؛	 

رفض استخدام ما تكسبه لسداد الَدين؛	 

رفض تحديد املدة التي يجب عليك البقاء فيها يف خدمة املتاجر بالبرش لسداد الدين؛	 

إضافة رسوم للمواصالت والسكن والطعام ومصاريف للَدين مل توافق عليها مقدماً؛ و 	 

إضافة مصاريف أو غرامات أو عقوبات عىل مخالفة القواعد أو لعدم كسب ما يكفي أو لعدم 	 

تأدية العمل أو تقديم الخدمات أو مامرسة الجنس التجاري بشكل كاٍف.  

11

نصيحة: مبجرد وصولك إىل الواليات املتحدة، احتفظ بجواز سفرك ووثائق السفر األخرى يف مكان 
آمن ميكنك فيه الوصول إىل هذه الوثائق يف جميع األوقات. يحظر القانون عىل رب العمل أن يأخذ 

جواز سفرك.



القواعد والضوابط

قد يستخدم املتاجرون بالبرش ومن يساعدونهم قواعد وضوابط ليجعلوا من األصعب بالنسبة لك 

ولألخرين املغادرة أو الشكوى أو طلب املساعدة. ومن االمثلة عىل ذلك:

قواعد متنع مغادرة مكان العمل أو قواعد مشددة خاصة باألماكن التي ميكنك الذهاب إليها 	 

خارج اوقات العمل؛

قواعد متنع احتفاظك بجواز سفرك أو تأشرية دخولك أو شهادة ميالدك أو الوثائق التعريفية 	 

األخرى؛

منعك من الحصول عىل ما يكفي من الطعام أو النوم أو الرعاية الصحية املناسبة؛ أو	 

منع أو تقييد أو مراقبة االتصاالت التي تجريها مع أرستك أو العامل األخرين أو الزبائن أو 	 

االشخاص اآلخرين خارج مكان العمل، مثل املوظفني التابعني للهيئات التي تقدم خدمات 

قانونية أو اجتامعية والذين يحاولون التواصل معك.

الخداع واالكاذيب

قد يستخدم املتاجرون بالبرش ومن يساعدونهم الخداع واألكاذيب. ومن االمثلة عىل ذلك:

الوعود الكاذبة حول نوع العمل أو ساعات العمل أو ظروف العمل أو السكن أو األجر؛	 

الوعد بوظيفة جيدة، ثم يُطلب منك العمل لساعات أطول بكثري تحت ظروف أكرث قسوة أو 	 

مقابل أجر أقل من الذى وعدوك به؛ أو 

الوعد بوظيفة جيدة، ثم يجعلوك تؤدى نوعا آخراً من العمل أو الخدمات أو مامرسة الجنس 	 

التجاري؛ وقد يشمل ذلك الوعد بوظيفة استاذ جامعي يف مجال التمريض، ثم اجبارك عىل 

العمل كموظف يف دار لرعاية املُسنني، أو الوعد بالعمل كُمربية اطفال، ثم اجبارك عىل العمل 

يف الرقص املثري او مامرسة الجنس التجاري )الدعارة(.

اخبارك بأنه ليس لك حقوق؛	 

اخبارك بأنه لن يتم تصديقك أو سيتم ترحيلك إذا حاولت طلب املساعدة؛ أو	 

اصدار تعليامت لك بالكذب حول هوية املتاجر بالبرش.	 
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نصيحة: احتفظ بسجل ُمفّصل ألي تعليق و/ أو إجراء غري مناسب يتخذه رب العمل ضدك ودّون 
اسامء وأرقام هواتف أي شهود.



هل سيتم ترحيلك إذا أبلغت عن حاالت االساءة؟ 

هناك برامج لحامية األشخاص الذين يبلغون عن حاالت االساءة. ال تخف من طلب املساعدة حتى 

لو كان لديك مخاوف تتعلق بالهجرة. يجب عليك استشارة محامي متخصص يف شؤون الهجرة ال 

يعمل لدى رب العمل الذي تعمل لديه. 

إذا كنت تعتقد أنك ضحية لإلتجار بالبرش أو لجرمية خطرية اخرى، مبا يف ذلك االغتصاب أو االعتداء 

الجنيس، فقد تكون مؤهالً للحصول عىل وضع مختلف لغري املهاجرين، مثل الوضع “T” )لضحايا 

االتجار بالبرش( أو الوضع “U” )لضحايا االتجار بالبرش أو الجرائم الخطرية االخرى( لغري املهاجرين أو 

قد يُسمح لك من ناحية أخرى بالبقاء مؤقتاً يف الواليات املتحدة. لقد تم ايجاد هذان التصنيفان لغري 

املهاجرين من أجل حامية الضحايا. ان الوضعني )T( و )U( لغري املهاجرين غري معروفني للكثري من 

الناس يف الواليات املتحدة وقد تكون بحاجة إلخبار من يقدمون لك املساعدة عن هذين الوضعني.

ماهي الخدمات املتوفرة لضحايا االتجار بالبرش؟

قد يكون ضحايا االتجار بالبرش يف الواليات املتحدة مؤهلني للحصول عىل مزايا وخدمات 	 

ومساعدات تقدم للمهاجرين مبوجب برامج فيدرالية أو برامج خاصة بالوالية. وميكن للعديد 

من املنظامت مساعدتك يف الحصول عىل هذه الخدمات التي تشمل الرعاية الصحية ورعاية 

األسنان والرعاية الصحية النفسية والسكن واملساعدة القانونية يف مجال الهجرة وغريها من 

االحتياجات القانونية واملساعدة يف البحث عن عمل والحصول عىل املزايا العامة.

13

نصيحة: من املفيد االحتفاظ بسجل خطي مبجمل الوقت الذي عملت فيه. احصل عىل دفرت 
مالحظات ودون فيه جميع االيام والساعات التي عملت فيها واملبلغ الذي تم دفعه لك وتواريخ 

الحصول عىل األجر وأي استقطاعات تم اخذها من أجرك وسبب هذه االستقطاعات.

األجرالساعاتاالنشطةالتاريخ
وقت الدخول:__________
وقت املغادرة:__________
اإلجمالي: ____________
وقت الدخول:__________
وقت املغادرة:__________
اإلجمالي: ____________

نموذج لسجل عمل اسبوعي
املشرفاملوظف
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ُيرجى زيارة املواقع االلكترونية التالية 
للحصول على املزيد من املعلومات حول:

)املواقع االلكرتونية التالية هي باللغة االنجليزية(

عملية تقديم طلب للحصول عىل تأشرية دخول وتأشرية الدخول االمريكية الخاصة بك: 	 
usvisas.state.gov

 	www.state.gov/j/tip :االتجار بالبرش

 	j1visa.state.gov :الخاصة بربامج التبادل )J-1( تأشرية الدخول من نوع

املُساواة وحقك يف أال تتعرض للتمييز يف العمل بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الجنس )مبا 	 

يف ذلك الحمل( أو األصل القومي أو السن )40 عاماً أو أكرب( أو االعاقة أو املعلومات الوراثية، 

www.eeoc.gov :ورفع القضايا املتعلقة بالتمييز

حقك املتعلق بالسالمة يف مكان العمل، أو إذا اعتقدت أن عملك غري آمن وترغب يف طلب 	 

www.osha.gov :اجراء تفتيش عىل مكان العمل

 	webapps.dol.gov/wow :كيف تحصل عىل األجور التي مل يدفعها رب العمل

 حقك يف الحصول عىل أجر منصف، مبا يف ذلك كيفية تقديم شكوى تتعلق باألجر: 	 

www.dol.gov/WHD/immigration

حقك يف أال تتعرض للتمييز بسبب وضع الجنسية الخاص بك وتقديم شكوى تتعلق بحالة 	 

www.justice.gov/crt/filing-charge :متييز

حقك يف أن تنضم إىل عامل آخرين لطلب تحسني أجرك أو ظروف عملك، مبا يف ذلك طريقة 	 

www.nlrb.gov :رفع الدعاوى

 حقك والتزامك يف الحصول عىل تأمني صحي واالعفاءات املتعلقة بذلك:	 
localhelp.healthcare.gov



تم اعداد هذا الكُتيب مبوجب القسم 202 من قانون ويليام ويلربفورس إلعادة إقرار قانون حامية 
ضحايا االتجار بالبرش لعام 2008، القانون العام 110–457.


