
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و شفاهی قاچاق بصری شاخص های 

 انسان
 

شاخص های بصری و شفاهی قاچاق  قادربه شناسایی مهم است تا ،را برسی میکنیدقاچاق انسان  ایواقعه گزارش  یک  شما وقتی

 .باشید انسان 

 

 
 

 

 

داشته باشید: لست زیریک لست کامل نیست. این لست به حیث یک رهنما تهیه شده است. شاخص های ذکر شده  توجهلطفا 

، لزوما نشان دهندۀ تی آی پی نمی باشد؛ نیستند. موجودیت یا عدم موجودیت این شاخص ها TIP)م مطلق تی آی پی )یعال

 را شناسایی کند.TIP )ی پی )ها میتواند وقوع یک واقعه ی تی آ صرفآ تحقیق و برسی رویداد

 

 

 

 



 جسمی
 سوختگی، استخوانهای قطع شدهریدگی: کبودی، به ی جسمیعالیم سوء استفاد ، 

 عالیم تجاوز جنسی یا سوء استفادۀ جنسی 

 (، امراض مقاربتی جنسییا سل )مانند التهاب کبد یا زردی، توبرکلوزواگیر امراض  یاجدی انتانی  امراض 

 خطرناککار شرایطو صدمات ناشی از خشونت 

 کم شدن آب بدنسوء تعذیه ، 

 

 اجتماعی/ محیطی
  مانند پاسپورت و اوراق(اسناد شناساییفاقد مدارک یا (  

 یا تحت نظارت دقیق قرار  شود یهمراه مراقب با یک فرد همیشه

 داشته باشد

 صحبت کند سوال یک شخص دیگر بجای شخص مورد 

 قرار  صاحب کار، در اسارت کارفرمایان یا برای پرداخت قرض

 داشته باشد

 امن مساعد یا نادر شرایط نا  نمودن زندگی یا کردن کار 

  باشدیا محصورنماید زندگی در محل کار 

 یک عاشقانه ی نامناسب به سنرداشتن یک ش 

  پوشیدن لباس نامناسب با فصل 

 

 رفتاری /روانشناختی
 هراسان  

 مطیع 

 مضطرب و نگران 

 عصبانی و خشمگین 

 افسرده 

 وء استفاده از آنهامعتاد به الکل و مواد مخدر یا س 

 وابسته بودن به دیگران 

 مورد سوء استفاده ی عاطفی قرارگرفته است 

 گیج شده قادر به شناسایی محیط اطراف خود نیستند 

 چیاز صدمات، بشمول صدمات ناشی از پیوند با قاچاق یمغلق 

 

 

 

 

 روی قربانیان تاثیر میگذاردقاچاق انسان چگونه ب
 یانواع سوء استفاده ها قربانیان قاچاق انسان از سوء استفاده و آسیب های  جسمی، دماغی یا فکری و عاطفی رنج می برند.

شوند ، از جمله اختالل استرس  یم یو روان یسالمت روح یجد یامدهایقاچاق انسان اغلب منجر به پ انیقربان یو روان یجسم

 مواد مخدر( ای، اضطراب ، سوء مصرف مواد )الکل  ی، افسردگ (PTSD) پس از سانحه

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 تاثیرات فزیکی یا جسمی
به  ایتواند مزمن باشد  یدهد و م یم تبارزقاچاق انسان در مراحل مختلف بهبود و ادغام مجدد خود را  انیقربان صحی یازهاین

 نیاز ا یرختقریبا همه قربانیان قاچاق انسان حداقل از یک مشکل صحت جسمی شکایت دارند. ب .وجود داشته باشد یمدت طوالن

 را شامل شوند: ریتوانند موارد ز یم هایماریب

 شکستی استخوان ها و کبودی 

 من درد مز 

 امراض واگیر یا انتانی 

  مقاربتی جنسی ) اس تی آیس(امراض 

  مشکالت دندان و دهن 

 بیماری های تنفسی 

  درد حوصله یا امراض التهابی حوصلی و یا سایر مشکالت

 والدی نسایی

  آسیب دیدگی در محل کار 

              تیمومسم  یاه مومس ای ییایمیش 

 بیماری های ناشی از وضعیت ناگوار حفظ الصحه محیطی و آب یا غذای آلوده 

 گرما زدگی یا خستگی 

 نیسنگ یبلند کردن بارها ای، حرکت مکرر و وضعیت نادرستاز  یناش اسکلیتی -یعضالن صدمات 

 امراض انتانی یا بیماری های عفونی مانند کرم ها، هیپتیت یا زردی و توبرکلوز یا سل 

 

 تاثیرات فکری و رفتاری 
و بازماندگان  انیقربان یگزارش ها نیتر جیاز را یهستند. برخ یو رفتار یروان تاثیرات یداراانسان همچنان قاچاق  انیقربان

 :قاچاق عبارتند از

 اضطراب 

 عصبانیت 

 یدیناام 

 یخواب یب ای، اختالالت خواب ، کابوس و یخواب یب 

 یرفتار منزو 

 یخستگ 

 لیدل یموجه و ب یترسها 

 ها بهیترس از غر/یاعتماد یب 

 سرزنش خود ایاحساس گناه ، شرم و 

 یپرخاشگر 

 سندرم استکهلم 

  یخودکشافکار 

 یا اشفتگی های روانی  یا هیاختالالت تجز 

 
 

 


