شاخص های بصری و شفاهی قاچاق
انسان
وقتی شما یک گزارش واقعه ای قاچاق انسان را برسی میکنید ،مهم است تا قادربه شناسایی شاخص های بصری و شفاهی قاچاق
انسان باشید.

لطفا توجه داشته باشید :لست زیریک لست کامل نیست .این لست به حیث یک رهنما تهیه شده است .شاخص های ذکر شده
عالیم مطلق تی آی پی ( (TIPنیستند .موجودیت یا عدم موجودیت این شاخص ها ،لزوما نشان دهندۀ تی آی پی نمی باشد؛
صرفآ تحقیق و برسی رویداد ها میتواند وقوع یک واقعه ی تی آی پی (( TIPرا شناسایی کند.

جسمی






عالیم سوء استفاده ی جسمی :کبودی ،بریدگی ،سوختگی ،استخوانهای قطع شده
عالیم تجاوز جنسی یا سوء استفادۀ جنسی
امراض انتانی جدی یا امراض واگیر(مانند التهاب کبد یا زردی ،توبرکلوز یا سل ،امراض مقاربتی جنسی)
صدمات ناشی از خشونت وشرایط کارخطرناک
سوء تعذیه ،کم شدن آب بدن

اجتماعی /محیطی









فاقد مدارک یا اسناد شناسایی( مانند پاسپورت و اوراق)
همیشه با یک فرد مراقب همراهی شود یا تحت نظارت دقیق قرار
داشته باشد
یک شخص دیگر بجای شخص مورد سوال صحبت کند
برای پرداخت قرض ،در اسارت کارفرمایان یا صاحب کار قرار
داشته باشد
کارکردن یا زندگی نمودن در شرایط نا مساعد یا نا امن
در محل کار زندگی نماید یا محصورباشد
داشتن یک شریک عاشقانه ی نامناسب به سن
پوشیدن لباس نامناسب با فصل

روانشناختی /رفتاری
 هراسان










مطیع
مضطرب و نگران
عصبانی و خشمگین
افسرده
معتاد به الکل و مواد مخدر یا سوء استفاده از آنها
وابسته بودن به دیگران
مورد سوء استفاده ی عاطفی قرارگرفته است
گیج شده قادر به شناسایی محیط اطراف خود نیستند
مغلقی از صدمات ،بشمول صدمات ناشی از پیوند با قاچاقچی

قاچاق انسان چگونه بروی قربانیان تاثیر میگذارد
قربانیان قاچاق انسان از سوء استفاده و آسیب های جسمی ،دماغی یا فکری و عاطفی رنج می برند .انواع سوء استفاده های
جسمی و روانی قربانیان قاچاق انسان اغلب منجر به پیامدهای جدی سالمت روحی و روانی می شوند  ،از جمله اختالل استرس
پس از سانحه ) ، (PTSDافسردگی  ،اضطراب  ،سوء مصرف مواد (الکل یا مواد مخدر)

تاثیرات فزیکی یا جسمی
نیازهای صحی قربانیان قاچاق انسان در مراحل مختلف بهبود و ادغام مجدد خود را تبارز می دهد و می تواند مزمن باشد یا به
مدت طوالنی وجود داشته باشد .تقریبا همه قربانیان قاچاق انسان حداقل از یک مشکل صحت جسمی شکایت دارند .برخی از این
بیماریها می توانند موارد زیر را شامل شوند:
 شکستی استخوان ها و کبودی
 درد مزمن
 امراض واگیر یا انتانی
 امراض مقاربتی جنسی ( اس تی آیس)
 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
 صدمات عضالنی -اسکلیتی ناشی از وضعیت نادرست  ،حرکت مکرر ویا بلند کردن بارهای سنگین
 امراض انتانی یا بیماری های عفونی مانند کرم ها ،هیپتیت یا زردی و توبرکلوز یا سل

تاثیرات فکری و رفتاری
قربانیان قاچاق انسان همچنان دارای تاثیرات روانی و رفتاری هستند .برخی از رایج ترین گزارش های قربانیان و بازماندگان
قاچاق عبارتند از:
 اضطراب
 عصبانیت
 ناامیدی
 بی خوابی  ،اختالالت خواب  ،کابوس ویا بی خوابی
 رفتار منزوی
 خستگی
 ترسهای موجه و بی دلیل
 بی اعتمادی/ترس از غریبه ها
 احساس گناه  ،شرم ویا سرزنش خود
 پرخاشگری
 سندرم استکهلم
 افکار خودکشی
 اختالالت تجزیه ای یا اشفتگی های روانی

