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  اه تهراندانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگدانشيار گروه علوم سياسي 

  گلپر اسفندياري

  كارشناسي ارشد حقوق بين الملل دانشگاه آزاد واحد تهران مركز

  )27/1/87 :  تاريخ تصويب– 2/7/86:تاريخ دريافت (

  
 

  :چكيده
حاضر قاچاق تبديل به يك پديدة فراگير شده و مي توان گفت هيچ كشوري در دنيا      در عصر  

اما در ميان انواع قاچاق، قاچاق انسان به دليل . يافت نمي شود كه از اين بليه در امان باشد
به ويژه قاچاق زنان و . سود سرشار آن بسيار مورد نظر باندهاي سازمان يافته قرار گرفته است

 استفاده از آنان در اماكن فساد و وادار كردن آنها به روسپيگري و يا استفاده از دختران براي
افزايش قاچاق انسان باالخص زنان . آنان به عنوان پيشخدمت، گسترش قابل توجهي يافته است

و دختران به صورت يك فاجعة جهاني درآمده و دولت ها با وجود تمام تالشي كه مي كنند 
پرسشي كه در اينجا مطرح است آن . ار آن موفقيت چنداني به دست آورندنتوانسته اند در مه

است كه چه عواملي باعث بروز و گسترش اين پديدة زيانبار شده و آيا راهكاري دست كم 
براي كاهش آن وجود دارد؟ آيا اين پديده مختص كشورهاي جهان سوم است و يا در 

ه درصدد يافتن پاسخ هايي براي اين پرسش ها كشورهاي توسعه يافته هم وجود دارد؟ اين مقال
  .است

  
 

  
  

  : واژگان كليدي
   بردگي– خشونت – زنان – تبعيض جنسي – پناهندگي –قاچاق مهاجران  -قاچاق انسان      
 

 

                                                           
                      66409595: ساك                                فنويسنده مسئول* 

 .ن مجله، به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيداياز اين نويسنده در  شده ع از ديگر مقاالت منتشر اطالبراي 
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

 به ويژه زنان و كودكان تبديل به يك پديدة عام و (Human Trafficing) مسأله قاچاق انسان
البته اين . سترده بر جوامع مختلف و در كل جامعة جهاني داشته است گيجهاني شده كه آثار

.  بوده و شكل حاد و بحراني به خود گرفته استترپررنگمسأله در جوامع فقير و توسعه نيافته 
ها هاي خانوادگي، اجتماعي و سياسي پدرساالر، منشأ بسياري از نابرابريسلطة مردان در نظام

. كندين نابرابري و خشونت به شكل طالق و فرار از خانه بروز ميهاست و نتيجة او خشونت
سهم زنان در كشورهاي جهان «اين موضوع، به ويژه در كشورهاي جهان سوم آشكارتر است 

عدالتي در كشور خود در زير فشار بي. نواترين بي نوايانندسوم، سهم پرمشقتي است، زنان بي
كه به پدران و شوهران و برادران دست برتر داده سطح جهاني وزير فشار نظام خانوادگي 

قربانيان اين محيط و  )89-388، صص 1364پل هريسون، (» ستم مضاعفي را تحمل مي كننداست، 
شرايط، يعني زنان و كودكان، با تصور نجات و يافتن پناهگاه و رهايي خويش، در دام 

ها و و چون اين شبكه) سازمان يافتهجنايات (شوند المللي گرفتار ميهاي جنايتكار بينشبكه
- امكان شكايت در مراجع قانوني باقي نمي،كارانه دارندهايشان جنبة غيرقانوني و تبهفعاليت

تصور اين امر سخت است كه در دنيايي كه اين همه در آن سخن از حقوق بشر به ميان . ماند
سراسر دنيا در خفا از شرايط برده ها نفر در ميليون. آيد، هنوز بردگي و اسارت رواج داردمي

 براي مقاصدِ تجاري (Sexualexploitation) و سوءاستفاده جنسي(Forced labor)وارِكارِ اجباري
  . توانند خود را از آن رها سازندبردند و نميرنج مي

بار اين پديده هاي حقوق بشر است و ابعاد زيانترين چالشقاچاق انسان يكي از بزرگ
 اجتماعي و سياسي جوامع در سطوح –امنيت و سالمت روحي و رواني، اقتصادي باعث شده 
هاي هاي طرفدار حقوق بشر به ويژه جنبشجنبش. اي و جهاني به خطر بيفتدملي، منطقه

توانند بر روند جريانات ظالمانة حاكم بر جوامع طرفدار حقوق زنان و كودكان به سختي مي
ها و علل و آثار قاچاق انسان به ويژه زنان بپردازند و كوشد به زمينهاين مقاله مي. تأثير بگذارند

) به ويژه زنان(المللي كه در جهت جلوگيري از قاچاق انسان هاي بيندر ادامه به اسناد و رويه
هاي موجود در اين زمنيه كه منجر به كُندي و عدم شود و نارسائيتصويب شده، پرداخته مي

  . شودديده شده هم اشاره ميموفقيت در مهار اين پ
  

        تعريف قاچاق انسانتعريف قاچاق انسانتعريف قاچاق انسانتعريف قاچاق انسان
مسأله قاچاق اشخاص معموالً بر حسب قاچاق زنان، قاچاق زنان و كودكان يا قاچاق براي 

همچنين قاچاق انسان قرار دادن انسان در . گيردكشي جنسي مورد بحث قرار ميمقاصد بهره
    قاچاق انسان،بنابراين. باشد نيز ميشرايط كار اجباري يا ديگر اشكال بيگاري غيرداوطلبانه
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اشتري، ( شود كه هم مقاصد جنسي و هم مقاصد غيرجنسي را دربر بگيرداي تعريف ميگونهبه

  ).17، ص1385

انتقال غير قانوني «: كندگونه تعريف مي قاچاق زنان را اين1994سازمان ملل متحد در سال 
 سوي كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي و مخفيانة اشخاص از مرزهاي ملي، عمدتاً از

هايي داراي اقتصاد در حال گذار، با هدف نهاييِ واداشتن زنان و دختران به پذيرش وضعيت
كشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسي و تجاري، براي سود بكارگيرندگان، قاچاقچيان و بهره

ظير كار خانگيِ اجباري، هاي مرتبط با قاچاق، نسنديكاهاي جنايتكار، و نيز ديگر فعاليت
-http://www.no-trafficking)»دروغين ازدواج دروغين، استخدام مخفيانه و فرزندخواندگي

org/content/about-human-trafficking/about-human.htm  
 :كندسازمان غيردولتيِ ائتالف جهاني عليه قاچاق زنان نيز اين پديده را چنين تعريف مي

 كارگيري و يا نقل و انتقال يك زن در درون و از مرزهاي ملي براي كار همة اعمال متضمن به«
يا خدمات به وسيلة خشونت يا تهديد به خشونت، سوء استفاده از اقتدار يا موقعيت مسلط، 

   .)17- 18، صص 1385اشتري،( »اسارت، وام، فريب يا ديگر اشكال تحميل
اق اشخاص، به ويژه زنان و در مادة سوم پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچ

قاچاق، شاملِ استخدام، انتقال و جابجايي، پناه دادن يا «:  ذكر شده2000كودكان، مصوب  سال 
گرفتن اشخاص به وسيلة تهديد يا كاربرد زور يا ديگر اشكال تحميل، آدم ربايي، تقلب، فريب، 

 كسب رضاي فردي كه بر سوء استفاده از قدرت يا موقعيت، دريافت و پرداخت و منافع، براي
كشي جنسي، كار و خدمات اجباري، بردگي يا روية شخص ديگري كنترل دارد، به منظور بهره

  .com/1840115 (http://www.newspaper»  شودهاي بدن، ميمشابه آن، بيگاري يا برداشتن اندام

 /html/women.html) 

هاي بارز قاچاق و اجبار از ويژگيآيد، خشونت، فريب طور كه از تعاريف باال برميهمان
هدف اصلي از . قاچاق انسان از نظر حقوقي در زمرة جرايم سازمان يافته است. انسان است

 كنند بر اساس كار سعي ميهاي بزهسازمان. ها كسب منافع مالي استپيدايش اين سازمان
با اين . ليت بپردازندهاي سازمان يافته و مشروع اقتصادي به فعاهاي مرسوم در فعاليتمدل

ها به دنبال چون اين سازمان. آورند جنبة قانوني نداردتفاوت كه سودي كه به دست مي
روند كه بيشترين هايي ميتتحصيل منافع مالي و قدرت هستند، لذا به دنبال آن دسته از فعالي
  ).33-34، 1384ي، معظم(است سود را براي آنها داشته باشد كه از جملة آنها همين قاچاق انسان 

  
  تفاوت قاچاق انسان و قاچاق مهاجر

امـا  . حركت جمعيت از مكاني به مكان ديگر در تاريخ بـشر همـواره وجـود داشـته اسـت                  
    هـاي ملـي،   شـكل گـرفتن دولـت     . جـايي اشـكال جديـدي پيـدا كـرده اسـت           امروزه اين جابه  
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ـ        –هاي عظيم اجتماعي    نابرابري پديـده را بـسيار دگرگـون       ن   اقتصادي و چالش هاي امنيتـي اي
 جايي انسان جابه) 154، ص 1386، زمستان 4 ، شماره 37الهه كوالئي، فصلنامه سياست، دورة    (ساخته است   

مردم به داليل گوناگون    « داوطلبانه   -2 اجباري   -1تواند به طور كلي به دو دسته تقسيم شود          مي
. شـوند چار از ترك كشور خود مـي      الت نظامي، فجايع طبيعي، سركوب يا نظاير آن نا        ممانند ح 

 جستجوي پناهندگي به كشورهاي ديگر روانه مي شـوند مـشمول تعريـف هـاي                راين گروه د  
آنان براي يافتن شرايط بهتر نه از روي ميل بلكـه اجبـار     . پناهندگان يا آورگان داخلي مي شوند     

  )155همان، ص (»  ....شوندجا ميجابه

 )www://http. ن شرايط بهتر براي زندگي مهاجرت مي كنند نوع دوم افراد براي يافتاما در 

)Unodc.org/undoc/en/trafficking_victim_consents.html   ها، قاچاق انـسان    در برخي زمينه
پروتكل عليـه قاچـاق   (كه موضوع پروتكل ديگر (smuggling migrant) شبيه به قاچاق مهاجر 

وجـود  ميان ايـن دو     هاي مهمي   اما تفاوت . باشد مي است) ق زمين، دريا و آسمان    مهاجر از طري  
 قاچاق مهاجر كه معموالً در شرايط خطرناكي روي مي دهد رضـايت مهـاجران را در بـر                  . دارد
اما قربانيان قاچاق انسان هرگز رضايت نداشتند و اگر هـم باطنـاً راضـي بودنـد، ايـن                   . گيردمي

گرانة قاچاقچيان به دست آمده و      رهاي اجباري، فريبكارانه يا سوءاستفاده    رضايت به واسطة رفتا   
كند تفاوت مهم ديگر آن است كه قاچاق مهاجر با ورود آنها به مقصدشان تمام معنا ميآن را بي 

برداري مداوم را از قربانيان در بر مي گيرد به طوري كـه             شود در حالي كه قاچاق انسان بهره      مي
از نقطه نظر ديگر به نظر مي رسـد قربانيـان قاچـاق             .  براي قاچاقچيان توليد كند    منافع نامشروع 

اند و به حمايت بيشتري در برابر قرباني شدن مجـدد و سـاير اشـكال                انسان يبشتر آسيب ديده   
سوءاستفاده بيشتر نسبت به مهاجران قاچاق شده نياز دارند و نهايت اينكه قاچاق انسان هميشه               

الي كه قاچاق انسان صرف نظر از اينكه قربانيان از كشوري به كـشور ديگـر                فراملي است در ح   
شـوند  جـا مـي  قاچاق مي شوند، فقط از يك محل به محل ديگر در مرزهاي همان كشور جابـه           

  . دهدروي مي
  

        هاي بروز قاچاق انسانهاي بروز قاچاق انسانهاي بروز قاچاق انسانهاي بروز قاچاق انسانعلل و زمينهعلل و زمينهعلل و زمينهعلل و زمينه
قـصد داشـته    براي بررسي علل بروز قاچاق انسان، بايستي توجهي به كـشورهاي مبـدأ و م              

تـوان گفـت، در مـورد    المللي نيروي كار در كل مـي     طور كه در مورد مهاجرت بين     همان. باشيم
توان گفت همواره افراد از كشورهاي دچـار مـشكالت          پديدة مورد بحث به طور خاص نيز مي       

منازعات مـسلحانه    هاي داخلي و  اقتصادي و گرفتار فقر و بيكاري و انفجار جمعيت و يا جنگ           
، به سمت كـشورهاي ثروتمنـد و توسـعه يافتـه قاچـاق              )طور كلي كشورهاي توسعه نيافته    به  (

 گسترده به قاچاق انسان داده، به ويژه اگـر بـه        يانقالب اطالعاتي و ارتباطي هم ابعاد     . شوندمي
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هـا و الگوهـاي مـصرفي دارد،    هاي ارتباطي در ايجاد انتظارات و تغييـر سـليقه  تأثيري كه رسانه  
   .توجه شود

در اين مورد به ويژه زنان، دختران       .  ميان علل قاچاق انسان، فقر و بيكاري مهمتر هستند         در
بـه  . دهندو كودكان آسيب پذيرترند و بيشتر قربانيان قاچاق انسان را هم همين افراد تشكيل مي              

دهنـد، تحـت اجبـار و       ها و زنان كه بخشي از نيروي كار را تشكيل مي          بچه«نظر اسكار لوئيس    
فرسا و مـشاغل پـست،      كنند؛ به آنها كارهاي سخت و طاقت      ضطرار ضرورت اقتصادي كار مي    ا

، 1377ديـوب،   ( »كننـد شود، و تقريباً هميشه دستمزد كمي دريافت مي       مالل آور و تكراري داده مي     

  ).146ص 

  : هاي اجتماعي و روان شناختي، مشخصه فرهنگ فقر هستندبه نظر لوئيس برخي خصيصه
هاي شلوغ و پرجمعيت زندگي كنند كه پيامدهاي        وي ضرورت مجبورند در محله    مردم از ر  

در حالي كه عموماً حريم زندگي خصوصي وجود ندارد، زنـدگي جمعـي و              : آن دوجانبه است  
شيوع فراوان اكليسم و توسل مكرر بـه خـشونت در حـل منازعـات،               . گروهي افزايش مي يابد   

پاگـشايي  . هاي شوهر، وجـود دارد  اميال  و خواسته تربيت فرزند و ازدواج در جهت اطاعت از       
افتنـد و از نقـض هنجارهـاي مربـوط بـه            به امور جنسي در زندگي به طور زودرس اتفاق مـي          

رابطه و پيوند زناشويي ضـعيف و شـكننده         . شودپيوندهاي زناشويي به آساني چشم پوشي مي      
...  در حد نسبتاً بـااليي رواج دارد       هارها كردن مادر و بچه    . است؛ متاركه و طالق عموميت دارد     

  )147همان، ص ( .به طور كلي ساختار خانواده اقتدار گرا است

فشار مضاعف «زنان در كشورهاي در حال توسعه ) 1992(طبق گزارش كميسيون جنوب 
    كنند و سهم و نقش آنها در را تحمل مي» تغذيهسوادي و سوءبي«و نيز » فقر و تبعيض

شود و حتي در برخي  اجتماعي ناديده گرفته مي–هاي اقتصاديسعه و دگرگونيهاي توبرنامه
 هم وضع زنان را 1980برنامه هاي تعديل اقتصاديِ دهة . كشورها حق مالكيت زمين را ندارند

تر كرده، به طوري كه بسياري از آنان شغل خود را در بخش رسمي اقتصاد از دست وخيم
زنان را وادار كرده است تا به قبول «تصادي در مناطق شهري مشكالت فزايندة اق. اندداده

 بنابراين .)141- 142، ص 1376نايرره، (» مشاغل بسيار كم درآمد، و در مواردي فحشاء،  تن در دهند
كشي جنسي براي رفع  به بهرهنگرچه يكي از راهكارهاي جلوگيري از استثمار زنان و تن داد

يي مالي و داشتن شغلي ثابت و ايمن است، اما متاسفانه زنان نيازهاي اولية زندگي، خود اتكا
رشد صنايع و شهرنشيني هم به منافع زنان كمكي «پذيرترند در اين زمينه هم از مردان آسيب

نكرد زيرا آموزش آنان كمتر از مردان است لذا زنان به بخش غيرصنعتي كه خود به خود بخش 
  )390-91پل هريسون، صص (» زد آن كمتر استپرجمعيتي است، رانده مي شوند كه دستم
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هاي مارلي هاج استاد دانشگاه و از فعاالن سياسي در  زمينة حقوق زنان با اشاره به برنامه
هاي دولتي در امور ها با كاهش هزينهتعديل اقتصادي بر اين نكته تأكيد دارد كه اين برنامه

شوند در بخش غيررسمي اقتصاد با ور مياجتماعي، فشار به زنان را بيشتر كرده و آنان مجب
دستمزدي در حد بخود و نمير مشغول شوند و بار اصلي تشديد بحران اجتماعي نظير فقر و 

  ).99-103، ص 1380سيف، احمد (ولگردي و جرم و جنايت به دوش زنان است 
حتي پيشرفت در كشورهاي در حال توسعه، به جاي اينكه موجب بهبود وضع زنان شود، 

زنان در مقابل كار     .  را بدتر كرد زيرا باعث تقسيم نابرابر كار ميان زنان و مردان شدآن
كشورهاي آفريقاي مركزي از اين نظر حادترين وضع (گيرند تر و بيشتر مزد كمتري ميسخت

 ساعت كار مي كنند و سالمت خود 16را دارند در بيشتر كشورهاي آمريكايي و آسيايي روزي 
نكتة قابل توجه ديگر آن است كه فقر  )391پل هريسون، ص (...) اندازند را به خطر ميو نوزادشان

تنها روي خود قربانيان مؤثر نيست، بلكه اين عامل خود باعث گرايش افراد به مبادرت به 
هاي شغلي براي كسب درآمد متناسب با جمعيت نباشد وقتي فرصت. شودقاچاق انسان هم مي

   ها و  طرق غيرمشروع به اهداف خود برسند، لذا متناسب نبودن نقشكوشند ازافراد مي
در شرايطي كه يك قاچاقچي . تواند باشدها از علل گرايش افراد به قاچاق انسان ميپاداش

شود بي شك گرايش به اين نمي انسان از درآمد بااليي برخوردار است و قانون هم معترض او
  .يابدنوع مشاغل كاذب افزايش مي

بـه  (هاي اقتصادي، نبود امنيت چه در سطح خانواده و چه در سطح ملي              در كنار محروميت  
هاي غيرقـانوني و در     خود از عوامل گرايش افراد به مهاجرت      ) شكل منازعات مسلحانة داخلي   

مردم به داليل گوناگون مانند حمالت نظامي،       . نهايت گرفتاري در دام شبكة قاچاق انسان است       
 همـين  (IMO, 2003,9). شوند، سركوب و نظاير آن ناچار از ترك كشور خود ميفجايع طبيعي

در واقـع  . امر زمينه را براي قاچاقچيان انسان كه مترصد چنين فرصتهايي هستند فراهم مي كنـد    
آنان با استفاده از درماندگي اين قبيل افراد، آنهـا را وادار بـه اطاعـت از اميـال و اهـداف خـود                 

هاي پناهندگان شمال آلبـاني توسـط       طول بحران كوزوو، زنان و دختران از اردوگاه       در   .كنندمي
 )ekit/wcAR/org.un.www://http/ .ه شده و يا به صور ديگر فريفته شدندددزدان مسلح دزدي

Backgrounder2.htm)  
 بيشتر از يشود تعدادن و طالق موجب ميهاي درون خانواده، اعتياد والديكشمكش

به اعتقاد سخنگوي مؤسسه . دختران، محيط نامساعد خانه را ترك كرده و به درون جامعه بيايند
المللي حمايت از حقوق كودكان، امروزه فرزندان زوجهاي مطلقه بيشتر در معرض خطر بين

  /http://www.iran-ewspaper.com/1384/840115).گرفتاري در دام قاچاقچيان قرار دارند
html/women.html)  
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ها و جوامع پدرساالر محيطي ناامن را براي زنان و دختران ايجاد خشونت موجود در نظام
همانطور كه طرفداران حقوق زن استدالل مي كنند، زنان به خاطر اينكه از نظر بيولوژيك «كرده 

 به عنوان يك بر ساختة اجتماعي گيرند بلكهيك زن هستند مورد ستم و سركوب قرار نمي
دار و داراي وظايف و و فرودست و خانه» جنس دوم«تصويري كه از زنان به عنوان 

ها و ساختارهاي اجتماعي نهاديه داري درست شده و در ايدئولوژيهاي خانه و بچهمسووليت
 & Chriscorrin, feminist perspective on Politics, London). »شده  مورد سركوب قرار مي گيرند

New york; Longman, 1999, pp. 3-5)  
از ديگر عوامل مؤثر در رابطه با اين پديده، سن كم و سطح پائين تحصيالت قربانيان 

پذيري دختران سن كم نشانة آسيب.  سال هستند25 تا 14اين افراد در سنينِ بين . قاچاق است
كه اغلب قربانيان قاچاق، از اقشار فقير هستند، از آنجا . در برابر سوء استفاده هاي جنسي است

.  سال هستند17 تا 15از نظر تحصيلي در سطوح راهنمايي و دبيرستان و در رده سنتي 
اما ... اين باندها مي شوند غالباً تحصيالت كمي دارندطعمة اسان معتقدند دختراني كه نكارش

الت عالي نيز به اين مسير كشانده دهد بعضي از دختران داراي تحصيگزارشات اخير نشان مي
شود، چنانكه سخنگوي مؤسسه اين وضع بيشتر در كشورهاي جهان سوم ديده مي. اندشده
 بيشتر دختراني كه از كشور 1995كند كه در سال المللي حمايت از حقوق كودكان بيان ميبين

 كه براي تحصيل كردهكرده بودند، ولي امروزه تعداد دختران تحصيل اند، آلباني قاچاق شده
  .شوند، كاهش يافته استفحشا قاچاق مي
women.htm) 840115/html/  (http://www.iran-newspaper.com/1384 /.  

در نتيجة پايين بودن سطح تحصيالت، فقر فرهنگي هم به تبع آن ظاهر مي شود، آموزش  
و درآمد موقعيت هاي علمي و تحصيالت باعث تحرك اجتماعي و كسب مهارت و توانايي

 ماندگي و در نتيجه شود زيرا كمبود تحصيالت باعث عقبمي) به ويژه زنان(براي افراد 
راين مي توان گفت يكي ديگر از راهكارهاي مبارزه با اين پديده ب بنا.شودپذيري آنها ميآسيب

ان آنها را زيرا تنها از اين طريق مي تو. و توانمند ساختن زنان، آموزش و پرورش مناسب است
آموزش و پرورش راه به دست آوردن دستمزد، كارايي و «از حق و حقوق خود آگاه كرد 

در سال . مهارت بيشتر است اما در اين راه براي زنان موانع بيشتر وجود دارد تا براي مردان
در كشورهاي در . زن بودند)  درصد60يعني ( ميليون 480سواد جهان  ميليون بي795  از 1980

ل توسعه امكان ورود دختران به مدرسه بيشتر كمتر از پسران است گرچه اين اختالف از حا
دليل نقائص آموزش .  به بعد كمتر شده اما هنوز هم اختالف قابل مالحظه اي است1960سال 

  رود كه در سن از دختران انتظار مي. و پرورش دختران را بايد بيشتر در خانه جستجو كرد
  )393پل هريسون، ص (»  به پسران كارهاي بزرگساالن را بر دوش گيرندتري نسبتپايين

  .ها و اخالقيات نيز به نوبة خود نقش به سزايي دارددر كنار اين علل، بحران در نظام ارزش
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تواند عاملي بازدارنده در برابر انحراف باورهاي ديني، اخالقي و معنوي به طور مستقيم مي
 اما با بحران اخالقي و معنوي و مذهبي موجود در بسياري از .هاي اجتماعي باشدو آسيب

خشونت «به قول ديوب، . ها ايجاد شده استكشورها يك بحران هويت و تعارض ارزش
همچنان روبه افزايش است و تخريب ارزشهاي اخالقي ديگر بيش از اين موجب تنفر و انزجار 

  ).27، ص 1377ديوب، ( »ي شدن استفساد يك شيوة زندگي شده و در حال عقالن. گرددنمي
يكي ديگر از داليل گسترش پديدة قاچاق انسان، عدم وجود قوانين مناسب و كارآمد براي 

بسياري از كشورها يا هنوز قوانين .  آنهاستبرخورد با قاچاقچيان به عنوان مجرم و مجازات
حتي در .  مواجه هستندمناسب در اين  رابطه ندارند و يا در اجراي اين قوانين با مشكالتي

كمتر نسبت ي برخي كشورها به دليل همين مشكالت حقوقي قاچاقچيان انسان، احساس خطر
ها، قربانيان به دليل ترس حتي در صورت شناسايي اين گروه. كنندبه قاچاقچيان مواد مخدر مي

 دادگاه را شان، جرأت اظهار نظر و شهادت دراز انتقام، قاچاقچيان نسبت به خود و خانواده
ق ارعكنند با اعمال كنترل بر هويت حقوقي قربانيان، به قاچاقچيان انسان سعي مي. ندارند

مختلف نظير مصادرة گذرنامه و اسناد هويت، پول و تهديد و شكنجة فيزيكي، به اهداف خود 
ين از سوي ديگر، چون ورود قربانيان قاچاق به كشور مقصد معموالً غيرقانوني است، ا. برسند

  /http://www.un.org/WCAR).كندامر به افزايش اتكاء قرباني به قاچاقچي كمك مي

e-kit/background2.htm)  
حتي در بيشتر كشورهاي اروپايي، اگر اين افراد بخواهند از اسارت دالالن رهايي يابند، در 

كشورشان در هايي گرفتار خواهند شد كه براي برگرداندن مهاجران غيرقانوني به بازداشتگاه
. موضوع ديگر، همكاري بعضي از عناصر پليس با قاچاقچيان است. نظر گرفته شده است

كند از مشاوران حقوقي سازمان امنيت و همكاري اروپا در كوزوو گزارش مي» مصطفي آريانا«
  /http://www.iran-newspaper.com) .خرندكه قاچاقچيان انسان با قضات تباني كرده و آنها را مي

1384/840115/html/women.htm)  
  

        گستردگي قاچاق انسان در جهانگستردگي قاچاق انسان در جهانگستردگي قاچاق انسان در جهانگستردگي قاچاق انسان در جهان
پديدة قاچاق انسان، به ويژه قاچاق زنان از سابقة طوالني برخوردار بوده و در گذشته به 

هاي سياسي اروپا با  سازمان19اما، از ابتداي قرن . گر بوده استداري جلوهصورت نهاد برده
المللي  مبارزه عليه بردگي پرداختند و اين قضيه جنبة بينهاي بشر بهقبول اصول كلي آزادي

ها، به ويژه زنان و دختران، به شكل با وجود اين، حتي در عصر ما نيز بردگي انسان. پيدا كرد
       خريد و فروش آنها به منظور خدمتكاري يا واداشتن آنها به فحشا هنوز هم ادامه دارد، 

  .)30، ص 1385اشتري، (اند گي نوين يا شكل مدرن بردگي ناميدهاي كه برخي آن را بردگونهبه
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رب آن بركنار باشد، خآثار م توان يافت كه از اين پديده وامروزه هيچ نقطه از جهان را نمي
در اين قسمت تالش برآن است كه .  بيشتر داردياما در برخي از نقاط جهان، اين پديده نمود

ها مشهودتر است، مورد بررسي قرار دهيم تا ين پديده در آنآن مناطقي از جهان را كه آثار ا
  .بتوان نمايي كلي از اين معضل خاموش در جهان ارائه كرد

  
        اروپااروپااروپااروپا

، به ويژه بعد از فروپاشي شوروي و بلوك شرق، موضوع قاچاق انسان 1990از ابتداي دهة 
 اروپايي در امر  گسترده يافته به طوري كه امروزه تمام كشورهاييدر سطح جهان ابعاد

چنانچه در آلمان ده .  فعاليت دارند(Sextunal labor)واردات زن به صورت كاال و گارگر جنسي 
        ها وهزار زن اهل كشورهاي چك، لهستان و بلغارستان، بر خالف ميل خود در ميخانه

ن و كودك به  هزار ز500كنند و بر اساس برآوردهاي كميسيون اروپا، ساالنه ها كار ميوبلك
  /html/    (http://www.iran-newspaper.com/1384/840115 .شونداروپاي غربي قاچاق مي

women.htm)  
ميزان قاچاق مهاجران زن و كودك از اروپاي شرقي و مركزي، پس از باز شدن مرزهاي 

يل دهة جنگ سرد بسيار باال رفته است و در واقع مشكل اصلي قاچاق زنان در اين منطقه از اوا
هاي كمونيستي در آن منطقه و افزايش بحرانهاي  آغاز شد كه بعد از فروپاشي حكومت90

اما در . )33، ص 1385اشتري،  (.اقتصادي و سياسي، براي رسيدن به وضعيت بهتر جالي وطن كردند
  :تر به خود گرفته است جدييدو كشور اروپايي يعني بوسني و ايتاليا، اين معضل شكل

  
        سنيسنيسنيسنيبوبوبوبو: : : : الفالفالفالف

امروزه بوسني به صورت يك مقصد نهايي مهم براي زنانِ قاچاق شده از شرق اروپا 
 عمده از اين زنان براي روسپيگري، به كشورهاي شرق اروپا به ويژه يدرآمده و بخش

به نظر سازمان . )36، ص1385اشتري،( بلغارستان، قزاقستان، مولداوي، روماني و اوكراين تعلق دارند
ل كافي در طول مرز بوسني با كرواسي و يوگسالوي از علل بروز اين مشكل ملل نبود كنتر

شوند كه اكثر اين افراد از به طور متوسط ماهانه يك تا سه هزار نفر وارد بوسني مي. است
  ).37، ص 1385، همان( كشورهاي تركيه، ايران، هند و تونس هستند

  
        ايتالياايتالياايتالياايتاليا: : : : بببب

 50 هزار مهاجر غيرقانوني از 10 داده شد، ساالنه بر اساس گزارشي كه به پارلمان ايتاليا
شوند و اين كار به يكي از پول سازترين كارهاي غيرقانوني مافياي كشور به ايتاليا قاچاق مي

هاي بدن، تحت عوامل در بسياري موارد قاچاق انسان و برداشتن اندام. ايتاليا تبديل شده است



  

   1387 پاييز ، 3شمارة ، 38 دوره ،سياست                                                               فصلنامه 296 

 30 تا 20ها حاكي از آن است كه ساالنه گزارش. ددر ايتاليا انجام مي شو» فرزندخواندگي«
اين زنان از كشورهايي نظير اوكراين، آلباني و . شوندهزار زن به طور غيرقانوني وارد ايتاليا مي

شوند و  دالر خريداري مي150اين زنان از مولداوي به قيمت . شوندمولداوي به ايتاليا وارد مي
اين بردگان بايد . شوند دالر به دالالن فروخته مي5000به محض ورود به ايتاليا به قيمت 

  ).33- 38، صص 1385اشتري، ( هزار دالر براي صاحبان خود درآمد ايجاد كنند 25بتوانند به ماهانه تا 

  

        قاره آسيا قاره آسيا قاره آسيا قاره آسيا 
گويد كه در آسيا، مسير اصلي تجارت زنان و كودكان از الملل مهاجرت ميسازمان بين

  ).40،ص1385اشتري، ( وج، چين و سنگاپور استويتنام و تايلند به كامب
        وار كار كنند يا وادارشوند كه يا در شرايط بسيار سخت و بردهاين زنان مجبور مي

در اين قسمت به وضعيت كشورهايي . شوند در مراكز فحشا، مورد سوء استفاده قرار گيرندمي
  .اي مختصر خواهد شدشارهمثل ژاپن، چين، و در منطقة اقيانوسيه به استراليا ا

  
        ژاپنژاپنژاپنژاپن: : : : الفالفالفالف

اين قاچاقچيان از اعضاي . ژاپن هم يك مبدآ و هم يك مقصد براي قاچاق انسان است
توان به ياكوزاها سنديكاهاي سازمان يافتة جنايي هستند كه در اين مورد به خصوص مي

(Yakuza)ي، اروپاي زنان و كودكان از كشورهايي مثل چين، آسياي جنوب شرق.  اشاره كرد
بنا . شرقي و امريكا التين جهت كار اجباري و يا سوء استفاده جنسي به ژاپن قاچاق مي شوند

هاي غيردولتي، قاچاقچيان از مواد مخدر براي تسلط بر قربانيان خود هاي سازمانبه گزارش
 . (http://humantrafficking.org/ciuntries/jpan) كننداستفاده مي

كردند،  دولتمردان ژاپني در برابر كاهش قاچاق انسان مقاومت مي،اديهاي متمبراي سال
كنندگان پروتكل سازمان ملل در مبارزه با قاچاق انسان بود، ولي چون گرچه ژاپن از امضاء

 طبق 2004در سال . ژاپن فاقد قانوني در اين زمينه بود، نتوانست آن پروتكل را تصويب كند
 انسان وزارت كشور اياالت متحدة امريكا، ژاپن در ليست گزارشِ ليستِ ناظر بر قاچاق

همچنين طبق اين گزارش، اين كشور از حداقل «. كشورهاي مقصد قاچاق انسان قرار گرفت
  .org/ (http://humantrafficking .استانداردهاي الزم براي مبارزه با قاچاق انسان برخوردار نيست

 updats/392)مربوط به 2007 اياالت متحده امريكا در سال حتي در گزارش وزارت خارجه 
قاچاق انسان اين مسأله مجدداً تكرار شد و ژاپن طبق اين گزارش در رديف دوم كشورهايي 
قرار گرفت كه همراهي الزم را در رعايت حداقل استانداردهاي قانون حمايت از قربانيان 

  .(http://humantrafficking.org/ciuntries/jpan)  كنندقاچاق انسان براي نابودي اين پديده، نمي
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 شروع به تغيير قوانين و ،به همين دليل، دولتمردان ژاپني كه آبروي خود را در خطر ديدند
قانون جزا، قانون استانداردهاي كار، قانون منع خودفروشي، . يا تصويب قوانين جديد كردند

هاي ها و عكسودكان و تهية فيلمقانون رفاه كودكان و قانون مربوطه به مجازات خودفروشي ك
مستهجن از آنها، از جمله قوانيني هستند كه انواع مختلف قاچاق انسان را جرم شناخته و 

دهد كه در سال آمار نشان مي. شوند سال به زندان محكوم مي7مجرمان طبق اين قوانين تا 
 15 مورد را محاكمه و 17 مورد مظنون به قاچاق انسان را دستگير كرده، 78 دولت ژاپن 2006

هايي همچنين دولتمردان ژاپني كمك.  سال زندان محكوم كرده است7قاچاقچي را به يك تا 
همچنين . هايي سكني دادنداز جمله آنكه قربانيان را در پناهگاه. به قربانيان قاچاق ارائه دادند

د از طريق سازمان هاي پزشكي و كمك هزينة بازگشت به ميهن خودولت به قربانيان، مراقبت
به اندازة كافي، همة قربانيان قاچاق را اين با وجود .  ارائه كرد(Iom)المللي مهاجرت بين

گزارش با توجه به . شناسايي نكرده و حتي در مواردي آنها را به عنوان مجرم شناخته است
ط دولت  تعداد كمي از قربانيان توس2006در سال  (Polarisprojectjpan)سازمان غيردولتي

 تن از 50المللي مهاجرت هم اظهار داشت كه آنها تنها سازمان بين. شناسايي و حمايت شدند
 .http://human).زنان قاچاق شده را با حمايت دولت به وطن اصلي خود بازگرداندند

traffiking.org/  countries/Jpan)  

به عنوان . نجام داده استالبته دولت ژاپن اقداماتي هم براي پيشگيري از قاچاق انسان ا
 25هاي مختلف براي قربانيان قاچاق و همچنين  هزار نسخه اطالعيه به زبان500 دولت ،مثال

هزار نسخه اطالعيه ديگر كه پيوند بين خود فروشي و قاچاق انسان براي سوء استفادة جنسي 
المللي به سازمان بين ميليون دالر 2همچنين دولت با اعطا كردن . دهند، منتشر كردرا نشان مي

ي مثبت براي مبارزه يهاهاي ضد قاچاق انسان در تايلند و فيليپين، اقدام براي تالش (ILO)كار
  .(http://humantraffiking.org/countries/Jpan)با اين پديده برداشته است

ام هاي نزديك با ديگر كشورها براي مبارزه با قاچاق انسان انج حتي دولت ژاپن همكاري
 اشاره كرد كه در 2006توان به آغاز همكاري ژاپن و تايلند از اواسط ماه مي از جمله مي. داد

آن برخي مسئولين ژاپني مثل وزير خارجه، وزير دادگستري و رئيس سازمان پليس ملي ژاپن 
دليل انتخاب تايلند در اين همكاري آن بود كه بسياري از قربانيان قاچاق . هم شركت داشتند

 تا 2001 قرباني كه از 397 نفر از 169بنا به گزارش پليس ژاپن .  ژاپن تبعة تايلند بودنددر
  .(http://humantrafficking.org/updats/392)  به ژاپن آورده شدند تايلندي بودند2005

هاي      براي مبارزه با قاچاق انسان در ژاپن، برخي كشورها از جمله آمريكا و يا سازمان
وزارت كشور امريكا پيشنهاد كرد كه دولت ژاپن . لي غيردولتي پيشنهاداتي ارائه كردندالملبين

 يبايد در شناسايي اماكني كه براي اهداف تجاري به استثمار جنسي از افراد مي پردازند تالش
كشي بيشتر كند و نيز بايد تحقيق و تفحص براي شناسايي شرايط كار اجباري كارگران، بهره
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اي براي قاچاق انسان را، هاي دروغين به عنوان وسيلهان و كودكان ژاپني و ازدواججنسي از زن
كند كه دولت ژاپن بايد ابتكار  پيشنهاد مي (Polaris Projectjpan)سازمان غيردولتي. افزايش دهد

بيشتري در شناسايي مشاغل مظنون به قاچاق انسان به كاربرد و براي اجراي دعاوي عليه 
هاي مستهجن از كودكان را بازنگري كند تا دسترسي،  قانون تهية فيلم و عكسقاچاقچيان،

  .org/   (http://humantraffickingها جرم شناخته شودها و عكسخريد و مالكيت اين قبيل فيلم
ciuntries/jpan)  

  

        چينچينچينچين
زنان و كودكان . جمهوري خلق چين يك مبدأ، معبر و يك مقصد براي قاچاق انسان است

ي براي سوء استفاده كاري و جنسي به مالزي، تايلند، انگلستان، اياالت متحده امريكا، چين
. شونداستراليا، اروپا، كانادا، ژاپن، ايتاليا، برمه، سنگاپور، آفريقاي جنوبي و تايوان قاچاق مي

 شوند و بعد به خودفروشي و كارهاي دروغين استخدام فريفته ميها با وعدهبسياري از چيني
در مناطق فقيرتر بيشتر زنان قاچاق شده به عنوان همسر به مردهاي پير . شونداجباري وادار مي

ها، در مناطق ثروتمندتر بيشتر زنان به مراكز فحشا، آرايشگاه. شوندو عليل مجرد فروخته مي
د همچنين كودكان چيني دزديده شده و براي فرزن. شوندها فروخته ميهاي ماساژ و حماماتاق

همچنين چين يك كشور مقصد براي زنان و كودكاني است كه از . شوندخواندگي فروخته مي
استفاده كاري و جنسي مغولستان، برمه، كرة شمالي، روسيه، ويتنام، اكراين و الئوس براي سوء

          دالر معامله1260 تا 380ها زنان كرة شمالي در چين بين بنا به گزارش. شوندقاچاق مي
آمار دقيقي از زنان قرباني قاچاق در چين وجود ندارد، اما داليل زيادي براي قاچاق . شونديم

دهد رشد گزارش مي» فدراسيون تمام زنان چين«سازمان غيردولتي . انسان در چين وجود دارد
اقتصادي ناگهاني و سريع در طول سواحل شرقي چين و انبوه كارگران اضافه در مناطق 

 مناسب يجايي عظيم فرصتاين جابه. هاي داخلي وسيع شده است به مهاجرتروستايي منجر
          برخي كارشناسان و . براي قاچاقچيان جهت فريب زنان و دختران فراهم كرده است

دولتي معتقدند كمبود زنان در سن ازدواج منجر به افزايش تقاضا براي زنان هاي غيرسازمان
المللي سازمان ملل در به نظر آژانس بين. طق روستايي شده استدزديده شده به ويژه در منا

قاچاق انسان ساكنين روستايي در مناطق پرت و دورافتاده كه اطالعات حقوقي و توانايي 
  .http://humantrafficking)  پذيرترندحمايت از خود را ندارند در برابر اين خطر بسيار آسيب

org/countries/china)  نند ژاپن طي گزارش وزارت خارجه امريكا مربوط به چين نيز ما
 در رديف كشورهايي قرار گرفت كه تالش كافي براي مبارزه با 2007قاچاق انسان در سال 

از «چين در اين ليست قرار گرفت چون . دهد نمي اين پديده و حمايت از قربانيان آن انجام
 حاكي از آن است كه هاگزارش. نداد تالشي براي مبارزه با قاچاق انسان انجام 2005سال 
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مقامات محلي در قاچاق شريك جرم بودند از جمله رهبراي روستاها كه تالش كردند جلوي 
چين يك قانون جامع كه تمام اشكال قاچاق انسان را در بر .  در نجات قربانيان بگيرندراپليس 

ند براي محاكمة قاچاقچيان بگيرد اتخاذ نكرده، هر چند داراي قوانين متعددي است كه مي توا
 سال را 14قانون جزا، خودفروشي اجباري، دزديدن انسان و استثمار دختران زير . استفاده شود
 قانون جزاي جمهوي خلق 244مادة . ابد تا مرگ، جرم شناخته استهاي از حبسبا مجازات

ا به طور خاص  سال حبس يا جريمة نقدي ممنوع كرده، ام3چين  كار اجباري را با مجازات 
بهره برداري جنسي توأم با اجبار يا شيادي و يا تمام اشكال قاچاق از جمله اسارت ناشي از 

  (http://humantrafficking.org/countries /china). بدهي را ممنوع نكرده است

 درصد افرادي كه 80«چنانكه . آمار و ارقام موارد قاچاق انسان در چين تكان دهنده است
 گزارش فروش زنان و كودكان 3000شوند زنان و دختران هستند و ساالنه قاچاق ميدر چين 

  . (http://humantrafficking.org/updates/228)»شودبه پليس داده مي
دولت چين .  هزار پروندة قاچاق را گشود280 پليس بيش از 2005 تا 2001هاي بين سال

در .  هزار قرباني را نجات داد35بيش از .  هزار قاچاقچي مظنون را دستگير كرد25بيش از 
 پروندة قاچاق انسان را مورد رسيدگي قرار داد و مقامات 371/3 پليس چين 2006طول سال 

  . قاچاقچي را دستگير كردند415 قرباني و 371ايالتي 
 پناهگاه در آن 137المللي كار در همكاري با فدراسيون تمام زنان چين، سازمان بين

  (http://humantrafficking.org/updates/228).تشكيل داد(Henan)  و هنان (Anhui)هويي

هاي حقوق قانوني و در زمينه) براي قربانيان(هايي همچنين فدراسيون زنان چين، مشاوره
  .مراقبتهاي پزشكي و روانشناسي انجام داد

ان اجـرا شـده و      هاي افزايش آگاهي راجع به قاچاق انس      در برخي از اياالت منتخب، برنامه     
 هـاي  اي بـراي افـزايش آگـاهي از اسـتراتژي       يك سمينار رسـانه    (Yunnan)مقامات ايالت يونان    

 (Sichuan)مقامـات سـي چـوان       . قاچاق، حمايت از قربانيان و مصوبات مربوطه برگزار كرد        ضد
ندرج در هايي را براي افزايش آگاهي در ميان بازارهاي وسيع كار از طريق اطالعات م       هم برنامه 

  . در تلويزيون در بازارها اجرا كردندو هاي خدمات عمومي پوسترها، آگاهي
 (http://humantrafficking.org/countries.china).  

مام اشكال قاچاق با اين حال، دولت چين هنوز بايد اقدامات بيشتري را جهت ممنوعيت ت
هاي مناسب انسان از طريق وضع قوانين جديد و تغيير قوانين سابق و همچنين وضع مجازات

المللي خود را در اين زمينه انجام و مشخص و دقيق به عمل آورد تا بتواند وظايف ملي و بين
  .دهد
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        استراليااستراليااستراليااستراليا
 آسيا، اروپاي استراليا يك كشور مقصد براي قربانيان است كه از شرق و جنوب شرق

هاي زيادي از مهاجرين به ويژه گزارش. شوندشرقي، به ويژه چين، كره و تايلند قاچاق مي
هند، چين و كنگرة جنوبي رسيده كه اين مهاجرين در ابتدا به شكل داوطلبانه براي كار به 

ر دولتي سازمان غي. گيرندكنند ولي بعد در شرايط استثمارگرانه قرار مياستراليا مهاجرت مي
Project respect)(كمبود زناني كه در . 1: دگونه برشمر داليل قاچاق انسان در استراليا را اين

تقاضاي . 3تقاضاي مشتريان براي زناني كه مطيع باشند . 2 استراليا حاضر به خودفروشي باشند
نژادي كه طبق عقايد . 4مشتريان براي زناني كه بتوانند نسبت به آنها با خشونت رفتار كنند و 

ترند وسطح باالتري از هاي خاصي دارند به عنوان مثال آنها مطيعآن زنان آسيايي ويژگي
 (http://humanrtaffiking.org/countries/Australia).پذيرندخشونت را مي

البته دولت استراليا قوانيني را براي جلوگيري و مجازات قاچاق انسان وضع كرده و طبق 
هاي  وزارت خارجه امريكا مربوط به قاچاق انسان، اين كشور همكاري2007گزارش سال 

 حقوق جزاي 271 و 270هاي طبق بخش« الزم را براي مقابله با اين پديده انجام داده است
 سال حبس 15ناخته شده، مجازات سوءاستفاده جنسيِ اجباري تا شاستراليا قاچاق انسان جرم

         سال حبس 7ال حبس و مجازات براي استخدام دروغين تا  س25ت براي بردگي تا ادارد، مجاز
  (http://humantrafficking.org/Countries/Australia). باشدمي

هايي را هم براي بهبود وضعيت قربانيان قاچاق انسان عالوه بر اينها دولت استراليا تالش
   نوان مثال دولت استراليا تالش به ع. ها و خدماتي به آنها ارائه داده استانجام داده و كمك

اي تهيه ديده كه هر سال به كشيِ جنسي غرامت بپردازد و برنامهند براي زنان قرباني بهرهمي
تواند به اين زنان كمك كند تا به مشاوره   دالر استراليا كمك كند اين امر مي000/350 زن 30

  .اشته باشندبراي مهاجرت قانوني به استراليا و شرايط آن دسترسي د
 (http:// humantrafficking.org/updates/477)  
هايشان و شاهدين در محاكم قضايي هايي را براي قربانيان، خانواده دولت كمك،عالوهبه

دولت دو برنامة بازگشت به ميهن و استقرار مجدد را فراهم كرده، يك برنامه براي . كندارائه مي
آن دسته از . ق و برنامة دوم فقط براي قربانيان تايلندي استتمام زنان و كودكان قرباني قاچا

قربانيان قاچاق كه با مقامات دولتي براي شناسايي و محاكمة قاچاقچيانشان همكاري كنند، 
آن دسته از . اجازة برخورداري از ويزاي موقت و برخي خدمات اجتماعي را خواهند داشت

 .توانند تقاضاي ويزاي دائم را بدهندشته باشند مي سال دا2افرادي كه ويزاي موقت را به مدت 
)http:// humantraffiking.org/countries/Australia(     

هاي غيردولتي مثل سازمان ضد بردگي البته در كنار تمام اين خدمات، از نظر برخي سازمان
. سان انجام دهددر استراليا، اين كشور هنوز بايد اقدامات بيشتري را براي مبارزه با قاچاق ان
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           معتقد است(the Anti-Slavery Project) چنانكه سازمانِ غير دولتي برنامة ضد بردگي
دولت استراليا بايد رژيم صدور ويزاي فعلي را تغيير دهد تا تمام قربانيان قاچاق انسان و  -1«

اق متمركز باشد، از بردگي را حمايت كند، اتخاذ يك رژيم صدور ويزا كه به روي قربانيان قاچ
كند قاچاق و بردگي مجدد قربانيان، بدون در نظر گرفتن همكاري آنها با مقامات جلوگيري مي

 منابع كافي و اجراي يك برنامة حمايت از قربانيان كه به شكل مؤثري با نيازهاي -2 و
ارائه خدمات زيرا برنامه . بازماندگان قاچاق از طريق تهيه و اجراي خدمات مناسب منطبق باشد

-فعلي، تنها سطح معيني از خدمات را به قربانيان قاچاق كه در روند اجراي قانون شركت مي

  )http://humantrafiking.org/countries/Australia (.»كندكنند ارائه  مي

  

        اياالت متحده آمريكااياالت متحده آمريكااياالت متحده آمريكااياالت متحده آمريكا

 برآورد . و انتقالي براي قاچاق انسان استمقصداياالت متحده آمريكا در اصل يك كشور 
          نفر، عمدتاً زنان و كودكان، ساالنه به اياالت متحده قاچاق 17500 تا 14500شود كه مي
         دولت اياالت متحده خود را متعهد به مبارزه با قاچاق انسان در داخل و خارج . شوندمي
  the traffickingvictimsprotention Actof)حمايت از قربانيان قاچاق  2000 سند. داندمي

هاي جديد از قربانيان دهد، حمايتهاي جنايي از پيش موجود را افزايش مي، مجازات(2000
 خاص را براي قربانيان اشكال حاد قاچاق ارائه يآورد و خدمات و منافعقاچاق به عمل مي

 يك ي موظف بين سازمان فدرال در سطح كابينه ايجاد نموده وياين سند همچنين نيرو. دهدمي
دولت اياالت متحده . سازدبراي ارائه خدمات به قربانيان قاچاق برقرار ميرا برنامة فدرال 

  ها به منظورِ نيل به اهداف و مقاصد اين سند را تصديقضروتِ حفظ و تقويتِ بيشترِ تالش
  .كندمي

هاي وزارت خارجه اياالت متحده، زماني كه موضوع قاچاق انسان تحت پوشش گزارش
عملكردهاي مربوط به حقوق بشر قرار گرفت، در سال درباره نة كشوريِ وزارتِ خارجه ساال

اين پوشش در اصل روي قاچاق زنان . دكر شروع به نظارت و بازرسي بر قاچاق انسان 1994
ها وسعت يافته و پوشش اين گزارش طي سال. و دختران براي مقاصد جنسي متمركز شد

در سطح جهان اكنون به طور منظم در موارد مربوط به قاچاق هاي اياالت متحده سفارتخانه
سازي و  كار اجباري، از جمله كار  كشاورزي، ساختمانلمردان، زنان و كودكان در تمام اشكا

كشي ها با شرايط سخت و غيربهداشتي و نيز قاچاق براي بهرهخدمتكاري و مغازه يا كارخانه
  .كندگزارش تهيه ميجنسيِ تجاري نظارت و بازرسي نموده و 

اي و ضد قاچاق بسيار را براي كمك به هاي توسعهالمللي، اياالت متحده برنامهاز نظر بين
ادارة بازرسي و نظارت و مبارزه با .  آغاز كرده است،كشورها در مبارزه با اين پديدة رو به رشد
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). TIP/Gدارة ا. ( ، در وزارت خارجه ايجاد گرديد2000 در سال TVPAقاچاق، تحت حكم 
هايي به ها در سرتاسر جهان جهت اجراي برنامهها دالر كمك به سازمان ميليونTIP/Gاداره 

ها شامل نشر اطالعات پيرامون اين برنامه. منظور مبارزه با قاچاق ارائه و فراهم نموده است
رابر ها در بهاي غيرحكومتي در حمايت از آن گروهخطرات قاچاق، تقويت ظرفيت سازمان

هاي فرصت اقتصادي و توسعه براي كساني كه بيش از همه سوء استفاده و خشونت، و برنامه
اياالت متحده به كشورها در اجرا و اِعمال . شوندميرا شامل در معرض خطر قاچاق هستند، 

كنندگان، افسران قواين و مقررات ضد قاچاق كمك كرده، مقامات اجرا و اِعمال قانون، تعقيب
 و محافظين مرزها در جهت بازجويي، تحقيق، و تعقيب و كشف شناساييِ قاچاقچيان، قضائي

و حمايت از قربانيان، تربيت كرده و تجهيزات اوليه براي واحدهاي جديد پليس ضد قاچاق 
به تعقيب و مجازات است لي، دولت اياالت متحده متعهد كبه طور . ده استكرفراهم 

 2003 در نوامبر .اند به عنوان قربانيان قاچاق شناسايي شدهقاچاقچيان و كمك به اشخاصي كه
 the trafficking victims protection Act) »  حمايت از قربانيان قاچاق2000سند «كنگرة آمريكا 

of  2000) را دوباره به جريان انداخت و عملي كرد.  
 000/18 براي كمك به  اِعمال مجدد حمايت از قربانيان قاچاق منابع و ابتكاراتي2003سند 

 قرباني قاچاق انسان كه به داخل اياالت متحده هر ساله قاچاق مي شوند، فراهم و 000/20تا 
 به صورت 2006 اِعمال مجدد حمايت از قربانيان قاچاق در ژانوية 2005سند . نمايدارائه مي

 (http;//www.humantrafficking.org/countries/Ammerica) .قانون امضاء و تأييد شد

  
        الملليالملليالملليالمللياسناد و اقدامات بيناسناد و اقدامات بيناسناد و اقدامات بيناسناد و اقدامات بين

با توجه به مطالب و آمارهاي پيشين از كشورهاي مختلف، كه البته به شكل مختصر مطرح 
. شود كه با اين معضل دست به گريبان نباشدبينيم كمتر كشوري در جهان يافت ميشد، مي

    هايي را در سطح همين موضوع باعث شد كشورها در راه مبارزه با اين پديده، همكاري
المللي آغاز كنند و اسنادي را براي مبارزه با قاچاق انسان تهيه كنند كه مطمئناً توجه به اين بين

  .اسناد خالي از فايده نخواهد بود
 سند حقوق بشري است كه هدف اصلي آن متعهد ساختن نخستين 1904 مه 18نامة مقاوله

ي جلوگيري از انتقال زنان و دختران به خارج براي هاي متعاهد جهت اتخاذ تدابيري برادولت
روسپيگري بود و طي آن سعي شد جهت حمايت از قربانيان قاچاق، با كسب اطالعات قانوني 

در  .را فراهم نمايند از آنها براي مقامات كشور مبدأ، زمينه بازگشت داوطلبانة آنان به كشورشان
اقدامات الزم را براي مواظبت از «ند كه اين سند، دول طرف مقاوله نامه متعهد مي شو

اشخاصي كه زنان و دختران را براي فسق به خارج مي برند، باالخص در راه آهن و بندرهايي 
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براي اين مقصود تعليم مشابه ماموران و يا . مسافرت و در طول مسافرت به عمل مي آورند
اطالعاتي را كه موجب يه لشود كه در حدود قانون كديگر اشخاص صالحيت دار داده مي

ورود اشخاصي كه مسلماً مرتكب . باشد، تحصيل نمايندف خريد و فروش جنايتكارانه ميشك
شوند و هم دستانشان و زنان و دختراني كه مورد اين قبيل خريد و فروش واقع شناخته مي

 خواه اند عندالزوم خواه به مقامات محلي و خواه به مقامات سياسي و كنسولي مربوطه وشده
 مه 18المللي امضا شده در پايس مورخ  مقاوله نامة بين2مادة  (»به مقامات صالحة ديگر اطالع داده خواهد شد

  )24ص   ،1345جانبه ايران، تهران ، نشر تابان،  المللي چند نقل شده از محملي علي هدايتي، مجموعه قراردادهاي بين1904
هاي كاريابي كه براي زنان و دختران در خارج كار ههاي مسافرتي و بنگامسألة كنترل آژانس

كنند هم در اين سند مطرح شده بود، كه اين امر با توجه به اينكه هنوز هم بيشتر پيدا مي
با اين . دهند، حائز اهميت استها تشكيل ميها و آژانسعامالن قاچاق زنان را همين بنگاه

المللي و قابل دختران به عنوان يك جرم بينحال، اين سند از اعالم خريد و فروش زنان و 
اما در . نامه هم مطرح نشدكند و استرداد مجرمان ميان دول طرف مقاولهمجازات خودداري مي

 اين نقص برطرف شد و لزوم مجازات قاچاقچيان زنان 1910 مه 4المللي مصوب قرارداد بين
، عملي غيرانساني و جنايي كشي جنسي از طريق فريب، زور، تهديدمطرح گرديد و بهره

  ).70-3، صص 1385اشتري ،( شناخته شد
 امضاء و 1921 سپتامبر 30قرارداد بين المللي الغاء خريد و فروش زنان و كودكان كه در 
انصاري، پايان نامة قاچاق زنان و (تصويب شد حاصل تالش دولتها بعد از تشكيل جامعة ملل بود 

 و 1904اين سند نقص سند ) 57، ص 84مللي، دانشكدة حقوق دانشگاه آزاد، زمستان كودكان با توجه به اسناد بين ال
بعد دوازده سال .  را كه صرفاً لغو خريد و فروش سفيدپوستان را در نظر داشتند رفع كرد1910

المللي راجع به جلوگيري از معاملة قرارداد بين« با عنوان 1933 اكتبر 11 جديد در يبعد سند
 امضاء شد كه حاكي از آن بود كه قاچاق زنان ابعاد جهاني يافته بود، ضمن اينكه »نسوان كبيره

همچنان بر كمك حقوق داخلي توجه شده بود و ماهيت چندان الزام آوري تحت نظارت يك 
اين پس از جنگ جهاني دوم، . )82- 86، اشتري( المللي براي آن وجود نداشتنهاد يا كارگزار بين

قوادي در سطح بين المللي جرم مهمي است، حال آنكه روسپي يعني بزه انديشه غالب شد كه 
تنها بايد از هرگونه مجازات كيفري بلكه بايد از هر نوع مقررات و نه ديدة خريد و فروش كه 

 در مورد مجازات 1949 دسامبر 2ثبت اداري نيز معاف باشد اين فكر الهام بخش عهدنامة 
بوسار آندره ، بزهكاري بين المللي ، (» ي از فحشاء ديگري استخريد و فروش انسان و بهره بردار

اما اين كنوانسيون مشكالت و نقاط ضعفي ) 17 ، ص 1375ترجمه نگار رخشاني، تهران كتابخانه گنچ دانش، 
داشته، از جمله آنكه عدم تعريف روسپيگري و قاچاق انسان و واگذاري مجازات مجرمان به 
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بروز اختالف ميان كشوها در تعريف و تفسير قاچاق انسان ايجاد حقوق داخلي كشورها زمينة 
  . كرد

بر خريد و فروش اشخاص به قصد ) 1949كنوانسيون (از طرف ديگر تاكيد اين كنوانسيون 
بهره كشي جنسي است و بنابراين قاچاق اشخاص به انگيزة كار اجباري و برداشتن اندام هاي 

اسناد بين المللي، دانشكده حقوق ايان نامة قاچاق زنان و كودكان با توجه به انصاري، پ(انساني را شامل نمي شود 

  .مجموعة اين عوامل باعث ناكارامدي اين اسناد بين المللي شد) 68، ص 84دانشگاه آزاد، زمستان 
با تصويب اعالمية (  ويژه به حقوق بشريالبته سازمان ملل از همان ابتداي تأسيس توجه

، حقوق زنان و كودكان و تالش جهت رفع تبعيض و خشونت )1948 جهاني حقوق بشر در
جهت ) 1959 و 1989(از جمله در اعالميه و كنوانسيون حقوق كودك . عليه زنان داشته است

ها خواسته حمايت از كودكان در برابر تمام اشكال سوء استفاده و استثمار جنسي، از دولت
استفادة جنسي ممانعت از خريد و وگرافي و سوءشده كه تهديدات الزم را عليه فحشاء پورن
  ).11-12، صص1383مصفا، ( فروش، ربودن و قاچاق كودكان اتخاذ كنند

در حمايت از كودكان و رفاه آنان، مسأله تعيين محل نگهداري ) 1986( در اعالمية ديگري
ر سازمان المللي مورد توجه قرار گرفت و نيز مقررات مورد نظو فرزندخواندگي ملي و بين
و رهنمودهايي براي ) 1990(و آزادي آنان ) 1985مقررات پكن، (ملل در حمايت از نوجوانان 
 نيز پروتكلي  در جهت 2000در سال . تصويب شدند) 1990( پيشگيري از جرائم نوجوانان
المللي براي پيشگيري از فروش، فحشا و پورنوگرافي كودكان لزوم انجام اقدامات مؤثر بين

  ).17-22، صص1383، اشتري( شدتصويب 
از ديگر اقداماتي كه سازمان ملل جهت حمايت از حقوق بشر، به ويژه حقوق زنان و 
برابري حقوق زن و مرد انجام داد، تهية كنوانسيون منع همة اشكال تبعيض عليه 

  .باشد مي (CEDAW)زنان
ه كه به اين منشور جهاني حقوق بشر با قراردادهاي مربوط به حقوق بشر تركيب شد

 به ،كه همة اشخاص از جملة زنان شايستة آن هستندرا  گسترده از حقوق ايه مجموع،ترتيب
آورد، اما واقعيت انساني زنان به قدر كافي تحقق نيافته تا برخورداري آنان از حقوقي وجود مي

در ) 1946(كميسيون مقام زن از زمان تأسيس. المللي است را تضمين كندكه مورد موافقت بين
اختيار اين كميسون . هاي عدم تبعيض در اين اسناد از منظر جنسيت بودپي تعيين تضمين
هاي مرتبط به مسائل ضروري نيازمند توجه فوري در زمينة حقوق زنان با شامل تهيه توصيه

هايي براي هدف اجراي اين اصل كه مردان و زنان بايد حقوق برابر داشته باشند و ايجاد طرح
 كنوانسيون حقوق 1959 و 1949هاي كميسيون بين سال. ها، مي باشد كردن اين توصيهعملي

مصوب (هاي تابعيت زني كه ازدواج كرده همچنين است كنوانسيون. سياسي زنان را فراهم كرد
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رضايت در ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج ) 1957 ژانويه 29مجمع عمومي در 
اول (ر مورد رضايت در ازدواج، حداقل سن براي ازدواج و ثبت آن د) 1962 نوامبر 7مصوب (

با وجود اين روش ارائه شده ناقص بود و در پرداختن جامع به مسأله تبعيض ) ... 1965نوامبر 
  .عليه زنان شكست خورده بودند

 اعالمية رفع تبعيض عليه زنان را به تصويب مجمع عمومي 1967كميسيون مقام زن در 
ا اين اعالميه در حد يك بيانيه با محتواي اخالقي و سياسي بدون ضمانت اجرا باقي ام. رساند
كه بتواند به را آور ، كميسيون مقام زن امكان تهية يك كنوانسيون الزام1972در سال . ماند

 مورد توجه قرار داد و از دبير كل سازمان ملل خواست از ،شرايط اعالميه قدرت قانوني بخشد
 كميسيون 1974در سال .  سازمان بخواهد نظر خود را در اين زمينه بيان كنندكشورهاي عضو

آور را در حذف تبعيض در بيست و پنجمين نشست خود تصميم گرفت سندي واحد و الزام
 1979 كنوانسيون رفع همة اشكال تبعيض عليه زنان در سال ،به اين ترتيب. عليه زنان تهيه كند

 رأي ممتنع تصويب و در سوم 10ي موافق، بدون مخالف و  رأ130توسط مجمع عمومي با 
اين  )(http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm . اجرايي شد1981سپتامبر 

هر گونه تمايز، محروم سازي يا محدوديت به عمل «كنوانسيون تبعيض عليه زنان را به مثابة 
     ساننده يا خنثي سازندة شناساييِ زنان، آمده بر مبناي جنسيت كه تأثير يا قصد آسيب ر

مندي يا فعاليت زنان، صرف نظر از منزلت مادي آنان، بر مبناي برابري مردان و زنان، بهره
هاي اساسي در حوزه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و حقوق بشر و آزادي

نوانسيون خود را متعهد به تقبل يك ها با پذيرش اين كدولت. كند، تعريف مي»غيره را دارد
سري اقدامات براي پايان دادن به تبعيض عليه زنان در همة اشكال مي سازند كه شامل موارد 

  :زير است
 اعمال اصل برابري مردان و زنان در نظام حقوقي شان، لغو همة قوانين تبعيض آميز و *
 ؛وانين منع كنندة تبعيض عليه زناناتحاد ق

   و ؛ها و ساير نهادهاي عمومي براي تضمين حمايت مؤثر از زنانكمه استقرار مح*
هاي  تضمين منع همة اعمال مربوط به تبعيض عليه زنان توسط اشخاص و بنگاه*

  .اقتصادي
  . مناسب عليه همة اشكال قاچاق زنان انجام دهنديپذيرند اقداماتها ميهمچنين دولت

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm)(   

اعالمية رفع خشونت عليه زنان « نويسون مقام زن پيشيدر سي و هفتمين اجالس كميس
مورد تصويب قرار گرفت كه سرانجام مجمع عمومي سازمان ملل هم طي قطعنامة ) 1992(

المللي است كه به طور اين اولين سند بين.  آن را تصويب كرد1993 سپتامبر 20 در 104/48
  : تعريف خشونت عليه زنان به شرح زير پرداختواضح به
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 يعني هر اقدام خشن متكي بر "خشونت عليه زنان"براي مقاصد اين اعالميه عبارت «
جنسيت است كه منجر به آسيب يا رنج جسمي، جنسي يا رواني نسبت به زنان، از جمله 

ه در زندگي عمومي تهديد به انجام چنين اعمالي، محروميت اجباري يا خودسرانه از آزادي چ
  )pdf.35hr/hr/org.ir-unic.www://http(.»يا خصوصي شود يا احتمال دارد منجر شود

 آن را محدود به مادة دوم اين اعالميه اشكال مختلف خشونت را در سه بند نام برده ولي
آن مي توان به خشونت جسمي، جنسي، رواني در خانواده و موارد نام برده نكرده كه از جملة 

سوءاستفاده جنسي از كودكان مونث ، ازدواج اجباري، ارعاب جنسي در محل كار يا خشونت 
ماده سوم . و رواني توسط دولت و قاچاق زنان و فحشاي اجباري اشاره كردجسمي، جنسي 

گي، مدني زنان مثل حق زيستن، اين اعالميه به حقوق سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهن
  .  اشاره مي دارد... برابري، امنيت، حمايت قانون، شرايط عادالنة كار، بهداشت و

 به پيشنهاد كميسيون مقام زن يك پروتكل را به پيوست كنوانسيون رفع 1998در سال «
ور  براي رفع ابهامات كنواسيون مذك1999 اكتبر 6تبعيض عليه زنان ضميمه كردند كه در 

  )76انصاري، پايان نامة كارشناسي ارشد، ص (» ...توسط مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شد

كنفرانس توان به ميهاي متعددي در رابطه با اين موضوع برگزار شده، از جمله فرانسكن
  .اشاره كردنايروبي و پكن و كنفرانس اروپايي و بيانية بروكسل و كنفرانس بين المللي كامبوج 

   استفاده، زنان قرباني قاچاق، زنان مورد سوء«ئلي مثل انفرانس نايروبي به مسدر ك
صص  ،1385 اشتري،( اشاره شد» گري غيرارادي و زنان در بازداشت و تابع حقوق كيفريروسپي

38-135(.  
نتيجة اين .  هزار شركت كننده در پكن بر پا شد60چهارمين كنفرانس جهاني زن با بيش از 

تدوين يك كار پاية عملي بود كه هنوز يكي از مهمترين اسناد بين المللي در مورد «كنفرانس 
 هاييملي پكن كشورها را بر انجام اقداماتي در حوزهعباشد كارپاية سازي زنان ميدنوانمن

گيري و اصالح قانون با هدف نهايي رفع همة اشكال ، آموزش، تصميمبقايي مانند بهداشت
دگي عمومي و خصوصي متعهد مي كند كار پاية عملي پكن دوازده حوزة تبعيض از زنان در زن

زنان و فقر، آموزش و پرورش زنان، زنان و بهداشت، : كندنگران عمده را مشخص مي
گيري، خشونت با زنان، زنان و مناقشات مسلحانه، زنان و اقتصاد، زنان در قدرت و تصميم

ها، زنان و محيط بشر زنان، زنان و رسانهسازوكارهاي نهادي براي پيشرفت زنان، حقوق 
  ».كننده رسيد به امضاء همة كشورهاي شركت1995ها، اين كار پايه در سال زيست و دختربچه

(http://www.zanan.co.ir/social/00423.html)  
يكي از اهداف كنفرانس پكن امحاي خريد و فروش زنان و كمك به قربانيان اين نوع 

ها متعهد شدند اقداماتي را براي مبارزه با خريد و فروش زنان و لتلذا دو. خشونت بود
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: توان اين اقدامات را به اختصار چنين برشمرداستثمار جنسي از آنان انجام دهند كه مي
المللي راجع به خريد و فروش اشخاص و بردگي؛ بين هايتصويب و اعمال كنوانسيون...«

اي از جمله عوامل بروني كه خريد و له با عوامل ريشهاتخاذ اقدامات مقتضي در راستاي مقاب
هاي تحميلي و كار تحميلي را ترغيب و ازدواج... گري فروش زنان و دختران به قصد روسپي

و مجازات ... در راستاي امحاي خريد و فروش زنان از طريق تقويت قوانين موجود. كندمي
ايي و مدني؛ ارتقاء همكاري و اقدام هماهنگ مرتكبين اين جرائم از طريق اقداماتي اعم از جز

المللي اي و بينهاي ملي، منطقهمقامات و نهادهاي ذي ربط مجري قانون به منظر تالشي شبكه
و ... هايي كه هدف از آن بهبود قربانيانخريد و فروش زنان؛ تخصيص منابع براي تأمين برنامه

ي كارآموزي، مساعدت حقوقي، مراقبت هاجمله برنامهمن. بازگشت آنان به جامعه باشد
هاي آموزشي و پرورشي كه هدف آن جلوگيري از توريسم جنسي و ؛ تمهيد برنامه...پزشكي

  ).141-142، ص 1385اشتري، ( »...خريد و فروش زنان است
زنان   « سال بعد از اين كنفرانس اجالس ويژة بيست و سوم مجمع عمومي با عنوان 5
 نيز معروف 5+ كه به نام پكن » ، توسعه و صلح براي قرن بيست و يكمبرابري جنسيتي: 2000

است تشكيل شد كه در آن كشورها وعده دادند ابتكارهاي اضافي مانند تقويت قوانين عليه 
هاي زيانبار هاي خشونت خانوادگي و محلي و تصويب قوانين براي حذف شيوهتمام شكل

. هاي باروري زنان انجام دهندب رساندن به اندام هاي زودرس و اجباري و آسيمانند ازدواج
(http:www.unic.ir.org/publication/farsi/list-of-pubfarsi.htm) 

هاي سازمان، همچنان مسأله قاچاق المللي و تالشهاي بين با وجود تمام اسناد و اعالميه
 گرفت سند جديدي به همين دليل مجمع عمومي سازمان ملل تصميم. انسان رو به افزايش بود

در هفتمين اجالس پيشگيري . را براي مقابله با قاچاق انسان، به ويژه زنان و كودكان تهيه كند
 آرژانتين پيشنهاد كردند كنوانسيون جديد عليه قاچاق 1998از جرايم و عدالت كيفري در سال 

و قاچاق همة المللي تصميم گرفت اين واژه را گسترش بخشد اجتماع بين. كودكان طرح گردد
پذيري زنان و كودكان و نياز ويژة اشخاص را در آن بگنجاند و در عين حال افزايش آسيب

  .)150، ص 1385اشتري، ( آنان را براي حمايت مورد توجه قرار دهد
المللي كه در اين زمينه وجود دارد، پروتكل پيشگيري، سركوب و در ميان اسناد بين

اين پروتكل زمينة كنوانسيون «كودكان از هم كاملتر است مجازات اشخاص به ويژه زنان و 
» . در پالرموي ايتالياست2000پالرمو در ارتباط با جنايات سازمان يافتة فراملي مصوب دسامبر 

  )44، ص 85مرتضي صالحي، پايان نامه قاچاق انسان، دانشگاه آزاد، دانشكده حقوق پاييز  (

نامة قاچاق زنان و كودكان سنا انصاري، پايان(» ه است ماد20اين پروتكل داراي يك مقدمه و «

 گروه اين پروتكل را امضاء كردند و از 80 كشور و 117«) 80دانشكده حقوق دانشگاه آزاد، ص 
  )89همان، ص (»  به اجرا درآمد2003دسامبر 
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 پروتكلي بود كه هدف آن مبارزه با قاچاق انسان، چه زن و چه نخستينبه اين ترتيب، اين 
اين پروتكل از چهار بخش جداگانه تشكيل شده كه هر يك عنوان خاص خود را «. مرد بود

بخش اول مفاد عمومي بخش دوم حفاظت از قربانيان قاچاق اشخاص، بخش سوم . دارد
  ).155ص  ،1385اشتري، ( »باشدپيشگيري، همكاري و ديگر تدابير و بخش چهارم مفاد پاياني مي

نكتة مثبت آن است كه اين پروتكل برخالف . مثبت و منفي استاين پروتكل داراي نكات 
هاي قبلي كه فقط به بهره كشي جنشي و روسپيگري مي پردازند هر نوع قاچاق انسان پروتكل

 پروتكل كه به تعريف قاچاق انسان     3با هر هدفي را در بر مي گيرد اين موضوع در مادة 
          اند عبارتند از  در اين ماده به كار رفتهپردازد ذكر شده است واژگان كليدي كهمي
ربايي  زور آدم،كارگيريپناه دادن يا دريافت اشخاص به وسيلة تهديدي با به» movementانتقال «

(harbouring)  تقلب(fraud)   فريب(deception)  سوءاستفاده از قدرت يا موقعيت حساس و
 منافع جهت كسب رضايت فردي  وها دريافت پرداخت يا(coercion vunerability)پذيري آسيب

بردگي، كار اجباري، بيگاري، (كشي جنسي يا غيرجنسي كه بر ديگري كنترل دارد براي بهره
 legislative guid for implemention of the united nations convention against) .»)هابرداشتن اندام

transnational organized crime and the protocol there to , united nations, new york, ISBN92-1-
13372 83, 2004, p. 268)  

اما نقاط ضعف آن است كه اوالً اين سند شامل قاچاق انسان به صورت فرامرزي و فراملي 
 پروتكل به صراحت آمده 4مي شود و قاچاق درون مرزي را در برنمي گيرد اين نكته در ماده 

 خود از دول عضو خواسته رفتارهاي مذكور در 5گرچه اين پروتكل در مادة از طرف ديگر 
اين پروتكل را جرم تلقي كنند ولي تعيين ميزان جرم را به عهدة دولت ها گذاشته است، حال 

كرد ولي پروتكل در اين مورد آنكه بهتر بود پروتكل اشاره اي به حداقل مجازات اين جرم مي 
  سكوت كرده است

شود ه ساز ديگر اين است كه اين پروتكل تنها آن جرايم قاچاق زنان را شامل مينكتة مسأل
 كنوانسيون عليه 2طبق مادة . كه توسط يك گروه جنايتكار سازمان يافته صورت گرفته باشد

 نفر 3جرايم سازمان يافتة فراملي، گروه جنايتكار سازمان يافته، گروهي ساختارمند است كه از 
شود و جهت كسب مزاياي مادي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به مييا بيشتر تشكيل 
  ).166، ص  1385اشتري،( »جنايت دست بزند

عالوه بر . شود كه اين پروتكل دامنة عمل خود را محدود كرده است مشاهده مي،بنابراين
، اگر قاچاق زنان توسط دو قاچاقچي و بدون حضور يك گروه سازمان يافته انجام شود«اين 

مشمول اسناد قبلي است نه پروتكل فعلي و اگر كشوري فقط به پروتكل فعلي متعاهد باشد نه 
از طرفي جرم قاچاق . اي براي سركوب و مجازات قاچاقچيان نخواهد داشتاسناد قبلي، وظيفه

تنها دول متعاهد به اين اسناد بدان  الملل عرفي قابل مجازات نيست وانسان براساس حقوق بين
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المللي بدين سمت هاي بين بنابراين الزم است كشورها و سازمان).167، ص 1385اشتري، ( ندملزم
گيري كنند كه قواعد مربوط به قاچاق انسان تبديل به يك اصل حقوقي عرفي شود و از جهت

چه آنها كه عضو اسناد (موقعيت قواعد آمره برخوردار گردد تا اجراي آن براي تمام كشورها 
آور شده و الزام)  بازدارندة قاچاق انسان هستند و چه آنها كه عضو اين اسناد نيستندالملليبين

اما اجراي اين امر، همانطور كه ذكر شد تنها با همكاري . نقض آن به هيچ روي ممكن نباشد
  .پذير استتمام كشورها امكان

زمينة پيشگيري  هاي برگزار شده در     ترين كنفرانس يكي از مهم  : كنفرانس اروپايي بروكسل  
و مبارزه با قاچاق انسان كنفرانس اروپايي پيشگيري و مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان چـالش                 

المللي دولتي و غيردولتـي     هاي بين  با حضور سازمان   2002 سپتامبر   20 تا   18 از   21جهاني قرن   
جـة ايـن كنفـرانس      نتي. برگزار شـد  ... و) كانادا و اياالت متحده   (كشورهاي اروپايي و امريكايي     

تدوين بيانية بروكسل بود و هدف آن حمايت مالي از برنامه هاي مبارزه و پيشگيري از قاچـاق                  
 ,file://A:/Europa-justic and home affairs - News).  كودكـان بـود  يانـسان و اسـتثمار جنـس   

september2002)    
دكاران اجتمـاعي،    بـا حـضور سـفراء مـد        2004اين كنفرانس در سـال      : كنفرانس كامبوج   

تشكل هاي غيردولتي و نيروهاي امنيتي در كامبوج برگزار شد و به بررسي ابعاد قاچاق انـسان                 
  )1383 آبان 28 ، پنج شنبه ، 344روزنامة شرق، شمارة (. پرداخت

  

  تيجه ن

اي با قدمت تاريخي است كه البته كه در متن مقاله اشاره شد، قاچاق انسان پديده طورهمان
هاي جهاني هنوز راه طوالني تا ران معاصر به حد اعالي خود رسيده و با وجود تالشدر دو

 اظهار داشته كه (Pino Archilli)يك جامعه شناس ايتاليايي «. ريشه كن كردن آن وجود دارد
 ميليون نفر به نحوي در سلطه يا اختيار 200ارزيابي هاي مستند نشان مي دهد كه بيش از 

 ميليون نفر آفريقايي 5/11 قرن برده داري نمجر به بردگي 4داد وي ابراز مي. دقاچاقچيان انسانن
 ميليون زن و كودك از آسياي جنوب شرقي براي مقاصد 30شد ولي در دهة گذشته بيش از 
متأسفانه در اين زمنيه، به ويژه ) . 88-87صادق سليمي، صص (» جنسي و كار سخت قاچاق شدند

پذيري بيشتري مواجهند و نيازمند كمك و با آسيب) ر كنار آن كودكانالبته د(زنان و دختران 
اين امر خود به هماهنگي بيشتر كشورها و همكاري روزافزون آنها با . حمايت بيشتر هستند

گرچه عوامل . المللي مربوط نياز داردالمللي و تصويب و رعايت كامل اسناد بيننهادهاي بين
هاي خانوادگي، قب ماندگي اقتصادي و اجتماعي، خشونتگوناگون مثل، فقر، بيكاري، ع

همه از عوامل بروز و تشديد كنندة اين پديده هستند، ... افزايش جمعيت، منازعات مسلحانه و
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ها و رسد مشكل اصلي در كُندي روند حاصل اين معضل، عدم همكاري دولتولي به نظر مي
كنون زمان آن فرا رسيده كه كشورهاي ا. ناديده گرفتن اين بالي خاموش از جانب آنهاست

. براي حداقل كنترل اين پديده همت گمارند) محل عبور(مبدأ، مقصد و كشورهاي تزانزيت 
المللي مربوط و اجراي دقيق آن و نظارت تر اسناد بينتوانند با تصويب سريعاين كشورها مي

المللي، نگي با اسناد بينبر اجراي آن، وضع قوانين داخلي مناسب يا تغيير آنها جهت هماه
، )اييا منطقه(المللي هاي غيردولتي بينهاي فعال حقوق بشر و سازمانهمكاري با گروه

به (ها، ها يا تهيه جزوات، و بروشورها و اطالعيهآموزش و آگاهي دادن به افراد از طريق رسانه
كمة قاچاقچيان و كمك، سازي پليس و تعقيب و محا، آموزش و آماده)ويژه به زنان و كودكان

هاي خاص اين از طرق مختلف مثل تهية بنگاه(ارائة خدمات و برخورد مناسب با قربانيان 
و تالش براي ...) هاي پزشكي، مشاورة حقوقي، ارائة كمك هزينة زندگي وافراد، مراقبت

بنابراين با . بازگرداندن اين افراد به وطن خود، تا حد زيادي به كنترل قاچاق انسان كمك كنند
و همكاري نزديك ) الملليبين  ريزي دقيق و مطالعه شدة كشورها چه در سطح ملي و يابرنامه

آنها با هم اگر نگوئيم كه شاهد امحاء كامل قاچاق انسان بود، ولي حداقل شاهد كاهش آن، 
  .به اميد روزي كه شاهد يك جهان امن باشيم.خواهيم بود

  
            :::: و مأخذ و مأخذ و مأخذ و مأخذمنابعمنابعمنابعمنابع
        :::: فارسي فارسي فارسي فارسي    ----الفالفالفالف
  .نشر ميزان: ، تهرانقاچاق انسان، بردگي معاصر،  )1385(اشتري، بهناز، . 1

، ترجمة سيد احمد موثقي، هاي فكري بديل نوسازي و توسعه، در جستجوي قالب،)1377(،.سي.ديوب، اس. 2

  .نشر قومس: تهران

  .آگاه: ، تهرانجهاني كردن فقر و فالكت،  )1380(سيف، احمد، . 3

، فصلنامة سياست مجلة )با تأكيد بر آسياي مركزي ( هاي قاچاق انسانعوامل و انگيزه، )1386 (،كواليي، الهه. 4

  .4، شمارة 37دانشكده حقوق و علوم سياسي، دورة 

: ، تهرانوري از آن در حقوق داخلي ايرانكنوانسيون حقوق كودك و بهره، )1383(، ....مصفا،  نسرين و . 5

  .وم سياسي دانشگاه تهرانانتشارات دانشكده حقوق و عل

  .نشر دادگستر:  تهرانجرم سازمان يافته و راهكارهاي جهاني مقابله با آن،، )1384(معظمي، شهال، . 6

  .نشر قومس: ، گزارش كميسيون جنوب، ترجمة ابراهيم خليلي، تهرانچالش جنوب، )1376( نايره، ژوليوس،. 7

  .شاداب و جدي، تهران، انتشارات فاطمي، ترجمة درون جهان سوم، )1364(هريسون، پل، . 8

  .، انتشارات تهران صدراجنايات سازمان يافتة فراملي، )1382(سليمي، صادق، . 9

، قاچاق زنان و كودكان با توجه به اسناد بين المللي، پايان نامه كارشناسي ارشد،  )1384(انصاري، سنا، . 10

  .دانشكده حقوق، واحد تهران مركز، دانشگاه آزاد
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با تاكيد بر قانون مبارزه با قاچاق (قاچاق انسان ، پايان نامه كارشناسي ارشد، )1385(صالحي، مرتضي، . 11

  .، دانشگاه آزاد، دانشكده حقوق واحد تهران مركز) 1383انسان مصوب تير 
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8.http://www.humantraffiking.org/countries/Australia 
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  :مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي منتشر شده است زير در تاز اين نويسنده تاكنون مقاال

اش با روشنفكر و رابطه«؛ 26، شماره 70، سال »الدين اسدآبادينوسازي و اصالح ديني از ديدگاه سيدجمال«

بررسي «؛ 50، شماره 79، سال »پدرساالري و مدرنيته« ؛ 48، شماره 79، سال »حقيقت و نظم در پروژه مدرنيته

اقتصاد « ؛ 52، شماره 80، سال »1920-1950هاي هنگي و سياسي در تركيه در فاصله سالتجربه نوسازي فر

يك (رابطة دين و سياست در ايران « ؛ 54، شماره 80، سال »1920-1950هاي سياسي تركيه در فاصله سال

؛ 63شماره ، 83، سال »توسعه ، سير تحول مفهومي و نظري« ؛ 59، شماره 82، سال »)بررسي تئوريك و تاريخي

، »اقتصاد سياسي ايران در دورة جمهوري اسالمي« ؛ 69، شماره 84، سال »نوسازي و اصالحات در ايران معاصر«

  .2، شماره 86، سال »گفتگو و توسعه «؛ 71، شماره 85سال 
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