
بصري او شفاهي  د د انساني قاچاق
 شاخصونهاشارو 

کله چې تاسې د یوې پېښې راپور څېړئ، نو مهمه ده چې د انساني قاچاق د بصري او شفاهي اشارو پېژندلو وړتیا ولرئ. 

توګه چمتو کړای شوي دي. الندې ورکړل لطفاً په یاد ولرئ: الندیني لسټونه بشپړ او هر اړخیز نه دي. دا د یوه الرښود په 
( TIP( قطعي نښې نه دي. د دغو اشارو نه شتون یا شتون لزوماً د انسانانو د قاچاق )TIPشوې اشارې د انسانانو د قاچاق )

( پېښه شتون لري او که څنګه؟TIPڅرګندونکي نه دي؛ یوازې د شرایطو پلټنه به جوته کړي چې آیا د انسانانو د قاچاق )



 فزیکي نښې
  :مات هډوکي او غوڅ شوي ځایونه، سوځېدلي ځایونه زخمونه، ،د وهل کېدو نښانونهد فزیکي ناوړه چلند نښې 
 د جنسي برید یا ناوړه چلند نښې 
 )جدي ساري ناروغۍ )لکه تور زیړی، سېل، د جنسي اړیکو له الرې انتقالېدونکي ناروغۍ 
  د تاوتریخوالي یا خطرناکه کاري شرایطو له امله منځته راغلي ټپونه 
 ناوړه تغذیه، د مایعاتو کمښت 

 

 ټولنیز/چاپېریالي
 )د پېژندنې سندونو نه شتون )لکه پاسپورټ، کاغذونه 
 هر وخت بل څوک ورسره مل وي یا له نژدې څخه څارل کېږي 
 خبرې کوي د پوښتنې الندې یا اړونده کس په استازیتوب بل څوک 
 د کارګومارونکو پر وړاندې د پور په تړون کې ښکېل 
 په ناامنه شرایطو کې اوسېدل یا کار کول 
 خپل کارځای کې اوسېدل یا محدود پاتې کېدل 
 د عمر سره نامناسب رومانتیک ملګری/ملګرې 
 داسې کالي یې نه دي اغوستلي چې موسم سره مناسب وي 

 

 رواني/سلوکي
 ډارېدلی 
 مطیع 
 مضطرب 
 قهرېدلی 
 خپه 
  اعتیاد یا ناوړه کارونه لود مخدره توکو یا الک 
 پر نورو متکي 
 په احساساتي توګه ناوړه سلوک سره مخ 
 مغشوش، د خپل چاپېلایر پېژندلو وړتیا نه درلودونکي 
 ړیکها له قاچاقبر سره تړلېاو د روانی صدمه پراساس روانی صدمه/ ټروما  پېچلې 

  
 

 قربانیانو باندې اغېزه کويڅنګه د کسانو قاچاق 
 
فزیکي او  دهغه ېږي.روانی صدمه سره مخ ک او ټروما/تکیفونه احساساتي  ذهنی،قربانیان له فزیکي،  (TIPانسانانو د قاچاق )د 

ذهني یا احساساتي روغتیا پایلو  روانی، رواني ناوړه چلند، چې د انساني قاچاق قربانیان ورسره مخ کېږي، زیاتره وخت د جدي
(، Post-Traumatic Stress Disorderټراماټیک فشار/سټریس وروسته اختالل )/ېصدم روانید سبب کېږي چې په هغه کې 

 ل یا مخدره توکي( شامل دي. ضطراب، د موادو کارونه )یعنې الکوخپګان، ا
 
 
 
 
 
 
 



 

 فزیکي اغېز
اړتیاوې د بېرته رغېدنې او بیامدغم کېدنې بهیر کې د ګڼو پړاوونو په ترڅ کې مخې ته راځي د انساني قاچاق قربانیانو روغتیایي 

او دوامداره یا د اوږدې مودې لپاره پاتې کېدای شي. د قاچاق نژدې ټول قربانیان لږ تر لږه یو فزیکي روغتیایي ستونزې سره 
  شي: الس او ګرېوان وي. ځینې دغه ناروغۍ له الندیني لسټ څخه کېدای

 مات هډوکي او د وهل کېدو نښانونه 
 دوامداره دردونه 
 ساري ناروغۍ 
 د جنسي اړیکو له الرې انتقالېدونکې ناروغۍ 
 د غاښونو یا خولې ستونزې 
 تنفسي ناروغي 
  د خاصرې لګن یا حوصېلې درد یا خاصرې لګن یا حوصېلې

 التهابي ناروغي یا نورې نسایي او والدي ستونزې
 د کار ځای ټپ 
  زهري حالت/مسمومیت موادو کیمیاوي نورویا  وژونکواوآفت 
 ناپاکۍ اویا ککړو خوراکي توکو او  کمزوری حفظ الصحه او

 اوبو څخه راټوکېدونکې ناروغي
  ستړتیاشدید یا د تودوخي فشار 
  عضليهډوکي،څخه منځته راغلې  بارونوپورته کولود غیرمنظم ظاهري وضعیت، تکراري حرکتونو، اویا درنو 

 بدي ټروما/صدمهکالاو
 ساري ناروغۍ، د پرازیتونو، تور زیړي، او سېل په ګډون 

 

 اغېزې چلنداو رواني سلوکی
د قاچاق قربانیان ذهني او سلوکي اغېزې هم لري. ځینې تر ټولو عادي نښې چې د قاچاق قربانیانو او ژغورل کېدونکو کسانو له 

  خوا یې یادونه شوې، په الندې ډول دي:

 اضطراب 
 غوسه 
 مایوسي/نهیلي 
 ډارېدوونکي خوبونه، او/یا بې خوبيګډوډیخوب  یا شوګېري، د خوب پر وړاندې خنډونه ، 
 انزوایي چلند 
  ستړتیاشدید 
 واقعي او غیرواقعي ډارونه 
 بې باوري/د ناپېژاندو ډار 
 د جرم، شرم، او/یا ځاني مالمتیا احساس 
 د یرغل چلند/تېری 
 ي[]له مرتکب سره خواخوږ سټاکهولم سنډروم 
 د ځان وژنې تصور 
 بېلتوني اختاللونه 

 

 


