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 چکیده
ر جانبه باالخص اتخاذ تدابیاست که مبارزه با آن مستلزم اقدام همه يافتهسازمانقاچاق انسان، نوعی جرم 

ه مینکشورها در زالمللی و در حقوق داخلی بینه تقنینی مؤثر و متناسب است. اسناد و مقرراتی در عرص
در رابطه با پیشگیری، تعقیب کیفری مرتکبان و حمايت از  0بردگی مدرن عنوانبهمبارزه با قاچاق انسان 

ص در بخصو، هايیکاستی رغم وجودبینی شده است که علیزنان و کودکان پیش خصوصاً، ديدگانبزه
خلی کشورها جهت مقابله با اين سطوح ملی، موجد جنبش جهانی برای وضع مقررات مشابه در حقوق دا

ضمن نقد و بررسی اقدامات تقنینی در حقوق ايران در پرتو موازين  ،مجرمانه است. اين پژوهشه پديد
ر ايران درا مؤثر با قاچاق انسان ه ی، ضرورت اقدامات تقنینی جامع، مؤثر و متناسب جهت مقابلالمللبین
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 مقدمه
ر ترشدن اين جرم که از نظبا توجه به گسترش روزافزون تعداد قربانیان قاچاق انسان و پیچیده

ی و کیفی قاچاق انسان باعث د که رشد کمّکرتوان ادعا های ارتکاب، موضوع و هدف آن میشیوه
ی بارزيان بسیار و از آنجا که اين جرم پیامدهایه شدالمللی به اين مسئله بین هافزايش توجه جامع

 آوردن بسیاری از قاچاقچیانديگر، روی يافتهجمله افزايش جرايم سازماناز ،المللیبین بر جامعه
له به اين مسئاهمیت توجه  ،هداشتساير کاالها به قاچاق انسان و افزايش مراکز مختلف در جهان 

له المللی را برای مبارزه با اين مسئبین رکت جامعهد و مشاشومیتر روز به روز نمايان ،و مبارزه با آن
اچاق کند. قمی جهانی را نیز تهديده طلبد. گسترش قاچاق انسان از جهات مختلف، امنیت جامعمی

ند کمی به اصول اخالقی خلل وارد ،را نقض کرده و با ترويج فحشا دگانيدبزه بشر حقوق ،انسان
. ودشمیاقتصاد کشورها در نظم عمومی و اخالل در آمیزشی و های و همچنین موجب شیوع بیماری

ه مانمجرهای قاچاقچیان سود حاصل از قاچاق انسان را تطهیر کرده يا در فعالیت ،در موارد بسیاری
 همجرمانهای مانع گسترش ديگر فعالیترو مبارزه با اين جرم، برند. ازاينمی ديگر به کار

 يافته خواهد شد.سازمان
له ازجم ؛ستهاآن پاسخگويی بهدر صدد  ،د که اين پژوهششودر اين حوزه سؤاالتی مطرح می

ظام ی به آن، در نالمللبینه قاچاق انسان و افزايش توجه جامعه اينکه با توجه به اهمیت مسئل
جه به شده است؟ با تووضع  مجرمانهه برای مقابله با اين پديدچه مقرراتی ، در ايرانو ی المللبین

و  نانآ، چه تدابیری برای حمايت از است زنان و کودکان بهبیشتر توجه  ،اينکه در قاچاق انسان
کودکان توجه  قاچاق زنان وه شده است؟ آيا قانون ايران به مسئلبینی پیشتعقیب کیفری مرتکبان 

ی و قوانین ملی برای حمايت از المللبینه و از جامعیت الزم برخوردار است؟ آيا مقررات کرد
 اند؟تدابیری انديشیده ،قاچاقه در ورطها ه آنديدگان و جلوگیری از فرورفتن دوباربزه

نین در رابطه با قاچاق انسان و همچهايی با تصويب کنوانسیون و پروتکل اندهدکرسعی ها دولت
يکی  عنوانبهبشری، در جهت اقدام جهانی برای مقابله با جرم قاچاق انسان حقوقهای سیونکنوان

با  و همچنینند کنيافته و علیه اشخاص در تعقیب و مجازات آن همکاری از اشکال جرايم سازمان
 ماناما ه. اندهکرد انگاریجرم در نظام حقوقی داخلی خودرا ی، قاچاق انسان المللبینالهام از اسناد 

د برخوردار نیست، قواع مؤثراز ضمانت اجرای کافی و  المللبینطور که در ساير موضوعات، حقوق 
ناد رو اين اسازاين .و اسناد در رابطه با قاچاق انسان نیز فاقد ضمانت اجرای منسجم و کارآمد است

ئله را طرفی نبايد اين مستنهايی برای مبارزه و کاهش نرخ قاچاق کافی نیست. از و قوانین نیز به
اجرايی مواجه بوده های از نظر دور داشت که قوانین و مقررات در اين خصوص همواره با چالش

نظر  مطمح ،اجرا بوده و بايد توسط مقامات مجری قانونه مربوط به عرص مسئلهاست. البته اين 
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ای های جداگانماده هشتکلی در قانون  طوربهقاچاق انسان را  0030در  ايرانقانونگذار  2.قرار گیرد
ا ررسد که قانون ايران چندان قوی نیست و جامعیت الزم و کافی می ه اما به نظرکردبینی پیش
به علت  ،يا برای تفسیر عبارات کلی و مبهم است ساکتها ی که در بسیاری از زمینهطوربه ندارد
ا درنظرگرفتن ی بالمللبیناسناد و مقررات  ،اينوجود . با وجود داردقانونگذاری، مشکالتی ه سابق نبود

ان و ديگر ديدگبهداشتی، آموزشی، مسکن، شناسايی بزههای نظیر حمايت ،تدابیر حمايتی مناسب
 .دهستن ديدگان و جبران خسارت از آنانبه دنبال حمايت از بزه ،طرق حمايتی

 و نيترمهم از یکي شوند،یم انتخاب ريپذبیآس یهاگروه انیم از انیقربان شتریب که آنجا از
 رونيازنان هستند. از ،شوندیم گرفته کار به قاچاق اشکال یتمام در که هاگروه نيرتريپذبیآس

 یانگاررا به فراخور اشکال قاچاق در جرم یو قانون داخل یالمللنیاسناد ب کرديرو ،نخست بخش
 یهاقاچاق کودکان و وضع مجازات حوزه در را یالمللنیو اسناد ب اعدقو ،دوم بخش و ،دهيپد نيا

 و رانيا قانون در یفریک یهاپاسخ زین بخش نيا اني. در پاکندیم یبررسحوزه  نيمتناسب در ا
 .شد خواهد یبررس کودک قاچاق با مواجهه در گذارنقانو واکنش
در  ،دوشلحاظ  مجرمانه هديدر مقابله با هر پد ديباگام نخست  عنوانبه یریشگیآنجا که پ از
 از یریگشیپ هنیزم در رانيدر حقوق ا و یالمللنیباسناد  در ینیقواعد و اقدامات تقن ،سوم بخش
در  یمللالنیبشده تا موضع اسناد  یسع زیمبحث ن نيا انياست. در پا شده مطالعه انسان قاچاق

 یبازتوان و یتا هم اسباب بهبود دشومطرح  یو مل یالمللنیبدر سطوح  انیاز قربان تيخصوص حما
  .دشوشدن مجدد آنان یو هم مانع از قربان دشوآنان فراهم 

 

 نقد اقدامات تقنینی در مبارزه با قاچاق زنان .6
و امروزه نیز که  اندهداران بوداز ديرباز مورد توجه برده ،شرايط خاص خود دلیلهمواره به  زنان
زنان همچنان بیشتر مورد توجه قاچاقچیان انسان بوده و  ،گرفتهداری صورت جديدی به خود برده
اچاق انسان قدر اينجا به جهت اهمیت مسئله،  روازاين. هستندگروه قربانیان ترين و وسیعترين مهم

 . شودمطالعه مین آبه اعتبار قربانیان 
تالش شد که خأل قانونی در  0030در حقوق ايران، با تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان در 

. ردگید و ايران نیز در صف کشورهای دارای قانون مبارزه با قاچاق انسان قرار شواين حوزه رفع 
ه رو بوده ب روهايی با چالشهمواره  ،در اين زمینهو اجرای قانون البته ناگفته نماند که قانونگذاری 

 يکی از مسائل،متداول. اما های کمبود اطالعات و آمار دقیق، ضعف قوانین و فرض ، ماننداست

 
های د. در خصوص چالشکرود اراده کافی کشورها و فساد مقامات مجری اشاره نبتوان به های اجرای قوانین میچالش ازجمله. 2

ها و راهکارهای قاچاق انسان، چالشفر؛ : هادی معتمدی و فرزانه مستوفین.ک ،اجرای قوانین در خصوص قاچاق انسان
 .0033های فرهنگی و اجتماعی، گروه پژوهش، پژوهشکده تحقیقات استراتژيک، پیشگیری
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اکنون نیز اين موضوع در هم .و فساد مقامات مجری قانون بوده استها کافی در کشوره ود ارادنب
 شايد .مطالعه در اين خصوص بسیار ناچیز است ،اينوجود با  0.پیدا کرده است دنموتر هابعاد پیچید

یز نفوذ حتی در بین مسئوالن ن برخیقاچاقچیان باشد که های هگستردگی شبک ،دلیل اين مسئله
وجه صرف ت .شوندمی آنانه مؤثر و مسئوالن مانع از پیگیری و همکاری ،گوناگون هایاز راهکرده و 

مقرر برای اين جرم و های مانند توجه به مجازات ،قاچاق انسانهای هپژوهشگران به ساير جنب
 هتواند از عمده داليلی باشد که پژوهشگران توجه کمتری به مسئلمی حمايت از قربانیان و...

را کیفری کیفری و غیرهای پاسخ علل و اشکال اين جرم و نهايتاً ،ه و بیشترکردتقنینی های چالش
 . اندبررسی کرده

مؤثر  گامی آن راتوان تصويب می دارد،هرچند اين قانون نیز نقاط ضعف و قوتی  ،با وجود اين
رکوب برای مبارزه و س المللیاقدامات بین و پیوستن به زنجیره یفراملبرای مبارزه با اين پديده 

 جهانی دانست.  اين پديده
تعريف تا حدودی اين  رسدمی به نظر است. را تعريف کرده 4قانونگذار در ابتدا قاچاق انسان

 و از قاچاق داخلی نظر داشتهاز مرزهای کشور باشد اما تنها به قاچاق خارج  پالرمو ملهم از پروتکل
 مرزی غافل مانده است. يا درون

 طوربه 0ه در ماد فقط .است نیافتهاختصاص  به بحث قاچاق زنانای هجداگانه ماد ،در اين قانون
چنانچه عمل مرتکب قاچاق انسان از مصاديق » است:ده شبینی پیشکلی مجازات قاچاق انسان 

و در غیر اين  ،های مقرر در قانون يادشدهمندرج در قانون مجازات اسالمی باشد، مطابق مجازات
سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه يا اموال حاصل از  03تا  2صورت به حبس از 

مرتکب داده شده پرداخت آن به  ديده يا شخص ثالث وعدهرف بزهط بزه يا وجوه و اموالی که از
اصلی از وضع اين  در حالی که هدف»د، شوگونه که مالحظه می همان .«شوداست محکوم می

جدی با قاچاق انسان بوده، قانونگذار بدون هیچ مبنايی در تعیین عنوان مجرمانه، به  قانون، مبارزه
 منطبق ،داده است. حتی در مواردی که عمل مرتکباولويت احکام مقرر در قانون مجازات اسالمی 

زمان قابل تطبیق با قاچاق انسان است، بايد با يکی از عناوين قانون مجازات اسالمی است و هم

 
 ن.ک: .004، ص همانفر؛ معتمدی و مستوفی .9

Friesendorf, Cornelius, “Strategies against Human Trafficking: The Role of the Security Sector”, National 
Defense Academy and Austrian Ministry of Defense and Sports, Rossauer Lande 1, 2010 Wien in 

Cooperation with Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces, September 2009. 

خارج يا واردساختن و يا ترانزيت مجاز  الف( قاچاق انسان عبارت است از: :0030مصوب  ،قانون مبارزه با قاچاق انسان 0ماده  .4

ود استفاده از قدرت يا موقعیت خمرزهای کشور با اجبار و اکراه يا تهديد يا خدعه و نیرنگ و يا با سوءمجاز فرد يا افراد از يا غیر
گرفتن يا تحويل استفاده از وضعیت فرد يا افراد يادشده، به قصد فحشا يا برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج. ب(يا سوء
ات اخفای فرد يا افراد موضوع بند )الف( اين ماده پس از عبور از مرز با همان ساختن موجبنمودن يا فراهمدادن يا مخفیانتقال

 مقصود.
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 ه مواد قانون مجازاتاولويت را ب شد نه اينکه قانونگذار صريحاًمی تعدد معنوی اقدامه اعدطبق ق
  0.«اسالمی بدهد

نای استثزمانی که شخص موجبات ارتکاب جرم را )به ،دهکربینی پیشقانونگذار  نیهمچن
 1.شدتعقیب و مجازات خواهد  ،، معاون در جرم قاچاق انسانکندکردن موجبات اخفا( فراهم فراهم

عدم  به علت که بعضاً شوندمی قاچاق درگیره در زنجیر بسیاری با توجه به اينکه گاه اشخاص
 بهتر ،دکرتعقیب  را شانهمگی تواننمی، امکان شناسايی آنان يا مواجهه با ادعای عدم آگاهی آنان

نوان تحت ع ،قاچاق انسان باشده مقدمتواند می برخی اعمال کهبینی پیشبود قانونگذار با می
)زيرا مجازات کند مین اسب میان جرم و مجازات را بهتر تأتوانست تنمیهم  ،جداگانهه مجرمان

اثر  بسیار ناچیز بوده وای هيافته و پیچیدشده برای معاون جرم در چنین جرم سازمانبینیپیش
 هتحت عنوان مجرمان ،قاچاقه مرحله از زنجیرهم بسیاری از مجرمین را در هر و بازدارندگی ندارد( 
 .نکنداين جرم  هيافته و اين امر را موکول به تحقق گسترشکردخاص خود تعقیب 

شروع به جرم  0 ماده 2ازات، قانونگذار در تبصره بودن جرم و مجدر راستای اعمال اصل قانونی
ه و مجازات شش ماه تا دو سال حبس را برای آن در نظر گرفته کردانگاری قاچاق انسان را جرم

 ،در مقايسه با بسیاری ديگر از جرايم ايراناست. مجازات شروع به جرم قاچاق انسان در حقوق 
ه لی جامعک طوربهثیری که قاچاق انسان بر افراد و جامعه و خفیف بوده و اين در مقايسه با تأ بسیار
  1رسد.نمی چندان کافی به نظر ،ی داشتهالمللبین

عد کیفری مسئله قاچاق انسان پرداخته شده است در حالی در مجموع در حقوق داخلی تنها به بُ
آن هم در کشوری نظیر ايران که  ،اقدامات بازدارنده از وقوع جنايت عنوانبهکه بحث پیشگیری 

وت مانده و قانونگذار تدابیری مسک است قاچاقهای ههم مقصد و هم محل ترانزيت طعم ،هم مبدأ
ه رسیدگی ب ،از طرفی نبايد با صرف تعقیب و مجازات مرتکبان در اين خصوص نینديشیده است.

حمايت از  ،زيرا هدف اصلی از قانونگذاری در اين حیطه کردشده فرض قاچاق را تمامهای هپروند
اما  ردند.بازگتا به جامعه  شوندنبايد مجازات شوند بلکه بايد حمايت  تنهانهها آن قربانیان است.

قانونگذار اين مسئله مهم را نیز در نظر نگرفته و حتی يک ماده هم در قانون مبارزه با قاچاق انسان 
قانون آيین  43ه ماده موجب تبصررسد بهمی به اين امر اختصاص نداده است. در ضمن به نظر

قاچاق انسان، از حضور  ازجمله ،يافتهکردن متهمان به جرايم سازمانمحروم ،ديددادرسی کیفری ج
 
، 00های حقوق تطبیقی، دوره پژوهش ـیانسان علوم مدرس، «قاچاق انسان در حقوق کیفری ايران»زاده و همکاران؛ حبیب .5

 .001، ص 0033، زمستان 4شماره 

جرم قاچاق انسان به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل مجازات معاونت در »: 0ماده  0تبصره  .1

پرداخت آن به مرتکب داده شده است، ديده يا شخص ثالث وعده وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و يا اموالی که طرف بزه
 «.خواهد بود

  www.protectionproject.org برای مطالعه اقدامات تقنینی ساير کشورها، ن.ک: .7

http://www.protection/
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 قوقحدادستان در تحقیقات مقدماتی برخالف  تأيیدوکیل در صورت ضرورت به پیشنهاد بازپرس و 
بشری است و قانونگذاری در اين خصوص که ی و حقوقالمللبینشده در اسناد بینیپیش یاهيرو

 بايد با احتیاط و حزم کافی صورت گیرد. ،گیردمی از افراد را در برای هطیف گسترد
الزم به توضیح است که اين قانون نقاط قوتی  ،انصاف برای رعايت جنبه ،پايان اين قسمت در

از آنجا  .یشناسديدهويژه بزهشناسی و بههای جرمتوجه قانونگذار به يافته ازجملهنیز داشته است 
به  يدهدبرای بیان وضعیت اشخاص آسیب« مقتول»که قبل از تصويب اين قانون، واژگانی چون 

استفاده شده که بسیار « ديدهبزه» برای اولین بار از واژه 2در اين قانون در ماده  کار رفته بود،
 2ر ماده د« يافتهنسازما طوربهه بز»از واژگان نامأنوس قبلی است. استفاده از اصطالح تر مناسب

عالوه  .ستا در مورد قاچاق انسان پالرموتأثیرپذيری قانونگذار از پروتکل  دهندهاين قانون نیز نشان
غیرقابل تعويق و نیز با  32مصوب سال  ،بر قانون مبارزه با قاچاق انسان، قانون مجازات اسالمی

قاطعیت  41ه ماد (ت)موجب بند به ،دانستن صدور حکم و اجرای مجازات در مورد اين جرمتعلیق
 . دکنمی قانونگذار را برای مقابله با اين جرم آشکار

های و پروتکل یفرامله يافتبا پیوستن به کنوانسیون جرايم سازمانبايد با اين حال، ايران نیز 
نیز  ه و از لحاظ تقنینیکردی هماهنگ المللبینو معیارهای ها الحاقی آن بتواند خود را با استاندارد

 ويژههببا الهام از اين کنوانسیون و باالخص پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق اشخاص 
ترين در اينجا الزم است که به مهم 3د.کنخود را مرتفع های و نقصانها زنان و کودکان، ضعف

وازات مو ديد که قانون ايران تا چه حد به کردقاچاق توجه ه ی به فراخور اشکال عمدالمللبیناسناد 
 ه است.کرداين اسناد عمل 

 

 یاقدامات تقنینی در مقابله با قاچاق زنان برای کار اجبار. 6ـ6
ها، انتقال اشخاص برای هدف کار و قاچاق اشخاص به منظور بیگاری و استفاده از نیروی کار آن

کار » يا 3«بردگی بدهی»از طريق  کار اجباریصورت اجباری است. بهها آن استفاده از خدمات
يابد. می صورت غیراختیاری، خدمات خانگی يا کار کودک تحققخدمات بهه با ارائ« شدهتضمین

 دريافتناچیز يا اصالً چیزی دستمزدی  ،قربانیان در ازای کار خود در شرايط بسیار سخت
 03.کنندنمی

 
يافته فراملی را اليحه الحاق ايران به کنوانسیون مبارزه با جرايم سازمان 0031بهمن  4مجلس شورای اسالمی در تاريخ  .1

 د.کرتصويب و به شورای نگهبان ارسال 

9. Debt Bondage 

10. See: Raigrodski, Dana, “Moving to Opportunity: Examining the Risk and Rewards of Economic 

Migration: Economic Migration Gone Wrong: Trafficking in Persons through the Lens of Gender, Labor, 
and Globalization”, Ind. Int'l & Comp. L. Rev. 25, 2015.  
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 ويژههبدر پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق اشخاص  ،و انتقال افراد به قصد بردگی نقل
تعريف نشده است. اما اسنادی در اين زمینه به اين مسئله  2333مصوب سال  ،زنان و کودکان

کار اجباری سازمان ه ناممقاوله 4،00در بند  0343 جهانی حقوق بشره اعالمی ازجمله .اندهپرداخت
کارگران مهاجر و اعضای ه المللی در مورد حمايت از حقوق همبینی کار و کنوانسیون المللبین

دارد که هیچ مجمع عمومی( مقرر می 0333دسامبر  03مورخ  003/40ه )قطعنام هاهای آنخانواده
او نبايد در بردگی يا کار اجباری نگه داشته شود و همچنین بیان ه کارگر مهاجر يا عضوی از خانواد

 02د که به کار اجباری تن دهد.شواو نبايد مجبور ه کارگر مهاجر يا عضوی از خانواد دارد که هیچمی
ت، بردگی را در ه اسکردرا تعريف « جرايم علیه بشريت»المللی کیفری نیز که ديوان بینه اساسنام

های یکنوانسیون اروپايی حمايت از حقوق بشر و آزاد 4ه همچنین ماد .دانداين جرايم میه زمر
شود که در اسناد مالحظه می 00ه است.کرداين مسئله را قید  2 و 0های در بند 0303 بنیادين

بیگاری و کار اجباری منع شده است. لذا اشخاصی که قاچاق شده و در نهايت به کار  ،المللیبین
سلب شده  هاآن شوند در واقع حق بر آزادی و کار در شرايط مناسب و سالم ازاجباری وادار می

اند. المللی تدابیر اجرايی الزم را در خصوص مبارزه با اين پديده به عمل نیاوردهاست. اما اسناد بین
 المللبینعمده در حقوق های يکی از ايراد توان گفت بحث ضمانت اجرا که همیشهدر واقع می

 .استاست در اينجا هم قابل طرح 
ر قانون د تنهانهبه منظور کار اجباری توجهی نشده و قاچاق انسان ه در قوانین ايران به مسئل

ر در نظت که موارد آن بسیار اس برای اين قسم از قاچاقای هجداگانه ماد ،مبارزه با قاچاق انسان
 آن ساکت است. بارهبلکه قانون مجازات اسالمی نیز در ،گرفته نشده

 

 برداشت اعضای بدنتقنینی ناظر بر ممنوعیت  اقدامات. 2ـ6
قر فدچار افراد  مانند) پذيرهای آسیباغلب از گروه ،قاچاق با هدف برداشت اعضای بدن انیقربان

هستند  یفرامله يافتگروه جرم سازمان ند و قاچاقچیان اغلب جزئی از زنجیره وشومی شديد  انتخاب
تخصص، پزشکان مدهنده، کارکنان بیمارستان يا کلینیک، کننده، انتقالافراد شناسايی ازجمله

های دروغین فريب افراد را با وعده ،. اين گروههااندام دالالن و پیمانکاران، خريداران و بانک
  04های بدن خويش را بفروشند.اندامندکه کنمیرا متقاعد يا مجبور ها آن دهند،می

 
 د.وشکس نبايد در وضعیت بردگی و کار اجباری نگه داشته شود. بردگی و تجارت برده بايد در تمامی اشکال ممنوع هیچ .66

 .00های آنان، ماده المللی حمايت از کارگران مهاجر و اعضای خانوادهکنوانسیون بین. 62

 اي یاراجب کار انجام به مجبور دينبا کسچیه( ب. شود داشته نگه یاجبار کار و یبردگ طيشرا در دينبا کسچیه( الف .69

 .شود یگاریب
14. Adams, Abigail E,. “Gringas, Ghouls and Guatemala: The 1994 Attacks on North American Women 

Accused of Body Organ Trafficking”, Journal of Latin American Anthropology, vol.4, No. 1 1998. 
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اشخاص برای برداشت اعضا بر اساس پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق اشخاص  قاچاق
 دهد که شخص به منظور برداشت عضوزمانی رخ می جرم است و صرفاً، زنان و کودکان ويژهبه

 ،اين پروتکل در تعريف قاچاق انسان 0ه د. در مادشونظر از کسب منفعت برای وی( قاچاق )صرف
دسامبر  23مورخ ، 001/03ه شده است. در قطعنام دانستهيکی از اشکال قاچاق  ،برداشت اعضا

، مجمع عمومی سازمان ملل، «پیشگیری، مبارزه و مجازات قاچاق اعضای بدن»موسوم به  2334
ست در نش ه وکرداين پديده تهیه ه ای در مورد دامنه و گستراز دبیرکل خواسته است که مطالعه

  00.کندکمیسیون مربوط به پیشگیری از جرم و عدالت کیفری تسلیم  پانزدهم
د که اغلب شومیتر هبرداری مرتبط با برداشت اعضا با اين حقیقت پیچیدرضايت و بهرهه مسئل
دهند يا حتی ممکن است در ازای اندام خود در به برداشت اعضای بدنشان رضايت می ،قربانیان

رضايت قربانی » رضايت پرداخته است:ه پروتکل به مسئل 0(b)ه ماد. کنندمورد مبلغ هم توافق 
اين ماده، در جايی که هريک  aشده در بند کشی مورد قصد مطرحقاچاق اشخاص نسبت به بهره

 01.«هیچ مناسبت و اهمیتی نخواهد داشتمورد استفاده قرار گرفته باشد،  aاز وسايل مطروحه در بند 
بسیار  ،قاچاقه انگاری اشکال عمدتوجه و جرمه قانونگذار در زمین ،طور که ذکر شد همان

 ست.ا برداشت اعضا در قانون مبارزه با قاچاق انسان توجهی نداشته مسئلهضعیف عمل کرده و به 
ار ه است. لذا شايسته است قانونگذکردقاچاق انسان را يکی از مقاصد قاچاقچیان ذکر  0ه فقط در ماد

کیفری به اعم از کیفری و غیر ،اين قانون و درنظرگرفتن تدابیر مناسب بازدارندهبا تجديدنظر در 
ابله ی برای مقمؤثرگام  ،افراد درگیر در قاچاقه ديدگان و مجازات طیف گستردمنظور حمايت از بزه
 با اين جنايت بردارد.

 

 جنسی استفادهتقنینی ناظر بر مقابله با سوء اقدامات. 9ـ6
های رداریباز قربانیان بهره بسیاری» ترين شکل قاچاق انسان است.مرسوم ،جنسی استفادهسوء

ه انجام ب ،پذيرندهای اقتصادی مختلفی را میجنسی اجباری پس از اينکه طی قراردادی فعالیت
ای متنوع و فزاينده طوربهند. صنعت سکس در چند سال اخیر شواين رفتار استثمارگرايانه وادار می

 شدن توسط، احاطهگردشگرمانند اينترنت، افزايش  فناوری،های شده است. پیشرفتجهانی 
زاينده ند، همگی در تقاضای فکنمیتبلیغ هايی که برای خدمات جنسی مؤسسات گوناگون و رسانه

 
میان قاچاق اعضا و قاچاق رابطه گستره » دارد که:پیشگیری، مبارزه و مجازات قاچاق اعضای بدن مقرر میگزارش . 65

اين گزارش، اگرچه رابطه و پیوند میان حساسیت چنین جرايمی و  .«يافته( مبهم استاشخاص )و ديگر اشکال جرم سازمان
  اشخاص به منظور برداشت اعضاقاچاق دارد که مقرر می ،دکنمیین عوامل اجتماعی نظیر بیکاری، فقدان آموزش و فقر را تبی

 متداول نیست هرچند که مواردی با اين موضوع گزارش شده است. 
16. See: The Vienna Forum to Fight Human Trafficking, “011 Workshop: Human Trafficking for the 

Removal of Organs and Body Part”, 13-15 February 2008, Austria, Vienna, Background Paper. 
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 01.«انددهبرای صنعت سکس سهیم بو
المللی متعددی تحت عنوان های بینها و کنوانسیونموضوع کنفرانس ،برداری جنسیبهره

در مورد منع قاچاق و  0343کنوانسیون  ازجمله ؛نقض حقوق بشر و شکلی از خشونت بوده است
 زنان هیعل ضیتبع اشکاله در مورد حذف کلی 0313کنوانسیون  ،ديگران یگریروسپسوءاستفاده از 

 هکوب همسر یبرا یقانونگذار ازجمله یمقتض ریتداب یتمام ديمتعاهد با یهادولتداشته  مقرر که
محو خشونت علیه ه و بیانی 03کنندزنان را اتخاذ  یگریروسپقاچاق زنان و سوءاستفاده از  اشکال

 مجمع عمومی(. 0330دسامبر  23مورخ  034/43ه )قطعنام زنان
 موجببه زین 03یاشکال خشونت جنس ريو سا عنف به تجاوزفحشای اجباری،  ازجمله یاعمال»

 وانيد هاساسنام رواندا، دادگاه سابق، یوگسالوي دادگاه هاساسنام ،ویتوکمنشور  ،نورنبرگمنشور 
 یانگارجرم و هگرفت قرار تيبشر هیعل تيجنا هدست در رالئونیس هژيو دادگاه و یفریک یالمللنیب

 تيبشر هیعل تيرا از انواع جنا یاجبار یخود، فحشا 1 هماد 0 بند در وانيد هاساسنام اگرچه. اندشده
 0 هماد در زین «عنف به ناموس هتک» 23.«است نداده ارائه آن از یفيتعر اماکرده است،  یمعرف

 2 هماد و وانيد هاساسنام 1 هماد رواندا، دادگاه هاساسنام 0 هماد سابق، یوگسالوي دادگاه هاساسنام
 قرار گرفته است.  تيبشر ضد بر اتيجنا هزمر در رالئونیس دادگاه هاساسنام
 یجنس یهایبرداربهره منظور به قاچاق یبرا یاهجداگان هماد ،انسان قاچاق با مبارزه قانون در

احاله داده شده است. لذا در  یبه قانون مجازات اسالم یبلکه به نوع ،است نشده داده اختصاص
ط، تجاوز زنا، لوا ازجمله ،قانون باشد نيمصرح در ا نياز عناو یکيمشمول  یکه عمل ارتکاب یصورت

 وانتینم ،گذشت کهچنان و بود نخواهد انسان قاچاق با مبارزه قانون مشمول... و یقواد ،عنف به
تواند یم زيرا اين مورد کردبه قانون مجازات اسالمی در بحث تقنین دفاع  دادنتياولو نياچندان از 

مجازات در نظر گرفته شود ولی قانونگذار با اين  ،از مصاديق تعدد معنوی بوده و متناسب با آن
 یبراکه  در حالی کندمی محدود ،بخشی، دادگاه را در تعیین مجازات متناسب برای مرتکبیناولويت

ح و اصال ،خاص قانون عنوانبهقانون مبارزه با قاچاق انسان  ديبامجرمانه  دهيپد نيمقابله با ا
 ،دشووضع  بخشاثر و متناسب یهاو مجازاتتمامی ابعاد و اشکال آن لحاظ  ،و در آن ،یبازنگر

قانون  يا حتی در است؛ شده ینیبشیپهند و مصر  ازجملهاز کشورها  یاریبس نیچنان که در قوان

 
17. Száraz, Krisztina, “The Role of the European Union in the Global Fight against Trafficking in Human 

Beings", [védés előtt]=Az Európai Unió Szerepe az Emberkereskedelem Elleni Globális Harcban. Diss. 

Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2010, p. 52. 

 .1کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، ماده  .61

19. See: Askin, K.D., “Crimes within the Jurisdiction of the International Criminal Court”, Criminal Law 

Forum, vol. 33, 1999. 

فصلنامه ، «شدن مقابله با قاچاق انسان و تأثیر آن بر سیاست جنايی تقنینی ايرانجهانی» ؛مرجانآبادی، نگهی مخلص. 20
 .030، ص 0030ششم، زمستان ، سال سوم، شماره شدنمطالعات راهبردی جهانی
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 جرم عنوانبه ،دگانيدبزهقاچاق و همچنین حمايت از  ، ابعاد و طرقاشکال همه لحاظ بامجازات، 
 نیانند قوانم ،شود ینیبشیپ گر،يد مهم ميجرا از کمتر نه و متناسب مجازات و مستقل هافتيسازمان

مهم و  قداماتا ینیبشیپ ،در کنار آن .نه اينکه اولويت به جرايم ديگر داده شود ا،یفرانسه و استرال
 ،دگانيدبزهاز  یجد تيحما ،تينها در و یعموم یآگاه سطح بردنو باال یریشگیپ یبرا مؤثر

 .است یضرور
 

 اقدامات تقنینی ناظر بر ممنوعیت ازدواج زودهنگام. 4ـ6
طبق قانون، » 20است. دانسته شدهشکلی از قاچاق انسان و نقض شديد حقوق بشر ، اجباری ازدواج

رضايت بايد با رعايت  .دو طرف صورت گیرده هیچ ازدواجی نبايد بدون رضايت کامل و آزادان
 ،تشريفات مربوط به ازدواج و شهوده د تا کلیشودار تصريح تشريفات و در حضور مقام صالحیت

 22.«دشوقانون رعايت طبق 
ه اعالمی 01ه ماد 2 بند ازجملهه است؛ شدتقبیح المللی متعددی اسناد بین درهايی چنین ازدواج

کنوانسیون  01ه ماد 2بند  24.ی حقوق مدنی و سیاسیالمللبینمیثاق  20ه و ماد 20جهانی حقوق بشر
مع مج داند.ازدواج میه اشکال تبعیض علیه زنان نیز رضايت آزادانه طرفین را الزمه محو کلی

را به  20، کنوانسیون رضايت به ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج0312نوامبر  1عمومی در 
ر های اجباری، نقض حقوق بشند، ازدواج در سنین پايین و همچنین ازدواجتصويب رساند. در اين س

اين کنوانسیون، ازدواج بايد با رضايت طرفین  0ه اند. بر اساس مادهای اساسی قلمداد شدهو آزادی
نیز رعايت شرايط شکلی ازدواج و ثبت ازدواج را در دفاتر ثبت ازدواج الزامی  0ه د. مادشومحقق 

قانونی سال را باطل و غیر 04های کمتر از سن خواهد ازدواجداند. اين معاهده از کشورها میمی
و تنها  وجود ندارددر قانون ايران ای هجداگانه در مورد ازدواج زودهنگام نیز ماد 21.کننداعالم 

 است. قانون مبارزه با قاچاق انسان قید شده 0ه يکی از مقاصد قاچاقچیان در ماد عنوانبه

 

 
 و 0030، مجد، بشر حقوق آموزش .ک: رضا اسالمی و همکاران؛ن .26

Shelley, Louise, Human Trafficking: A Global Perspective, Cambridge University Press, 2010. 

22. Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriage, Office 

of the High Commissioner for Human Rights, Resolution 173 A (XVLI) of November 1996. 

 زن و مرد صورت گیرد.با رضايت کامل و آزادانه ازدواج بايد  .29

 هیچ ازدواجی نبايد بدون رضايت آزادانه و کامل زوج صورت گیرد. .24

25. The Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriage, 

1962. 

، 0032، خرسندی، المللیانسان با رويکردی به حقوق داخلی و اسناد بینقاچاق  احمد پورابراهیم؛ دوزيان، ايرج وگل. 21

 Resolution 1464, Women and Religion in Europe, 4 October 2005 :ن.کو  31-31صص
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 اقدامات تقنینی مقابله با قاچاق کودکان نقد .2
ند. گیرند، کودکان هستمی قربانیان که بیشتر مورد توجه قاچاقچیان انسان قرار گروه از دومین

بیشتر مورد انواع  های قانون،ترس و عدم آگاهی از حمايت ازجملهکودکان به داليل مختلف 
پذيرترين اقشار جامعه هستند و همواره کودکان در کنار زنان از آسیب 21گیرند.می قرارها هسوءاستفاد

جايی کودکان از کشوری به کشور ديگر جابه»رو بوده و هست. هايی روبهحقوق اين گروه با چالش
ها آن از کارانه يا استفادههای بزهکارگیری در فعالیتدر مراکز فحشا، يا بهها آن به منظور استفاده از

ه ماد موجببه 23«.آيدبرده، جنايت علیه بشريت و نقض حقوق مدنی افراد به حساب می نوانعبه
خص ای هر شبه منظور تحقق اهداف اين کنوانسیون، کودک به معن»کنوانسیون حقوق کودک:  0

شخیص کمتر ت ،قانون قابل اعمال نسبت به کودک، سن بلوغ موجببهکه سال است مگر آن 03زير 
ان زن ويژهبهپروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان  0ه ماد (د)بند  موجببه 23«.داده شود

 03.«سال 03کودک يعنی هر فرد زير »و کودکان: 
 برداریمنظور بهره قاچاق به ازجمله ،گیردمی اغلب اشکال متنوعی به خود ،قاچاق کودکان

گری اجباری، نظیر کار اجباری، استفاده از کودکان در تجارت مواد مخدر، تکدی 00،اقتصادی
ها آن کارگیرینظیر به 00،جنسی برداریسربازگیری و برداشت اعضای بدن و بهره 02،خواندگیفرزند

ی المللینباسناد و قواعد  ،قانون ايرانموضع جنسی. حال بايد ديد  گردشگریو  سکسبرای صنعت 
 .یسترويارويی با قاچاق کودکان چدر 

تا در جهت د شمتعهد  04 به کنوانسیون حقوق کودک پیوست و بر اساس ماده 0012ايران در 
افقات و نیز توانجام دهد اقدامات ملی ، حمايت از کودکان در برابر انواع استثمار جنسی و اقتصادی

یون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو . ايران کنوانسکند منعقد دو يا چندجانبه با ساير کشورها
تصويب کرد و مواردی  0033در سال نیز های مکمل آن را بدترين اشکال کار کودک و توصیه

 
، مجد، سیاسی برای توانمندی و مطالبات جامعه مدنی -آيا حقوق بشر؟ راهنمای هنجاری حقوق مدنی اسالمی، رضا؛ .27

 .201 ، ص0030

، پايیز و 00-02، شماره مطالعات پلیس زنفصلنامه ، «مرزهاقاچاق کودکان، معضلی برای همه » بیابانی، غالمحسین؛ .21

 .13، ص 0033زمستان 

 .0کنوانسیون حقوق کودک، ماده . 23

 (.د)، بند 0ويژه زنان و کودکان، ماده پیشگیری، منع و مجازات قاچاق اشخاص به پروتکل. 90

 و  0030، جنگل، سازی و توسعه حقوق بشرخصوصی رضا اسالمی و الدن فرومند؛ ک:.ن. 96

Belser, Patrick, “Forced Labour and Human Trafficking: Estimating the Profits”, available at SSRN 

1838403, 2005. 

32. See:  Smolin, David M., “Intercountry Adoption as Child Trafficking”, UL Rev., vol. 39, 2004, p. 281. 

، «ی برای حمايت از کودکان در ايرانبرداری جنسی از کودکان: راهنمايمقابله با سوءاستفاده و بهره» اسالمی؛رضا .ک: ن .99

 .43، ص 0031مجموعه مقاالت حقوق کودک، 
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برای فحشا در زمره بدترين را قاچاق کودک و استفاده از کودک  ،فروش ،بردگی، خريد ازجمله
 کودک و محو بدترين اشکال قانونگذار با الهام از کنوانسیون حقوق»اشکال کار کودک دانست. 

اين قانون، هرگونه  0ه ماد موجببهکار کودک، قانون حمايت از کودکان و نوجوانان را وضع کرد. 
 ،کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خالف از قبیل قاچاقکشی و بهخريد و فروش، بهره

به شش ماه تا يک سال زندان و يا  ،عالوه بر جبران خسارت وارده ،ممنوع و مرتکب حسب مورد
 04.«میلیون ريال محکوم خواهد شد 23میلیون ريال تا  03به جزای نقدی از 

، قانون مبارزه 0030المللی در سال های بینها و تالشمتأثر از نگرانی ،شورای اسالمی مجلس 
از  حفظ و حمايت هبشری در زمینکه با وجود تمامی تعهدات حقوق کردبا قاچاق انسان را تصويب 

کمتر از هجده  ،شدهچنانچه فرد قاچاق»ه است: کردمقرر  0ه ماد 0ه در تبصر حقوق کودکان، صرفاً
االرض نباشد، مرتکب به سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصاديق محاربه و افساد فی

 00.«شودحداکثر مجازات مقرر در اين ماده محکوم می
 ترين آن توجه به اين مسئله استکه مهم استه در اين تبصره حائز اهمیت توجه به چند نکت

مجازات مستقلی برای مرتکبین جرم قاچاق کودکان در نظر نگرفته است و صغر  ،که قانونگذار
کیفر برای مرتکبان در نظر گرفته است که قاضی ه يکی از عوامل مشدد عنوانبهديده را تنها بزه
درنظرگرفتن اين مهم، حداکثر مجازات مقرر در اين ماده را برای مرتکب در نظر گیرد. تواند با می

 قانونگذار تنها يک ،اندهکردانگاری که قاچاق کودک را جداگانه جرمها برخالف بسیاری از کشور
 ،مبسوط در اين حوزه و اشکال آن و در واقع طوربه نتبصره به آن اختصاص داده و از واردشد

 ه است. کردی خود پرهیز المللبینتر از کودکان در راستای ايفای تعهدات قوی حمايت
 هدر اين قسمت بايد يادآور شد که يکی از محاسن قانون مبارزه با قاچاق انسان، گسترش دامن

قانون مدنی مدنظر  0203ه و کودک در مفهوم ماد استسال  03مفهوم قاچاق به تمامی افراد زير 
. اين اقدام قانونگذار که به تبعیت از پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص یستن

سال  03گامی مؤثر و رو به جلو برای حمايت از تمامی قربانیان زير  ،زنان و کودکان بوده ويژهبه
م ررسد مجازات مقرر با جترند؛ هرچند که به نظر میپذيراست که در برابر اين نوع از جرم آسیب

 تناسب چندانی نداشته باشد.
المللی، قانون الحاق دولت ايران بینه نیز به منظور همراهی با جامع 0031در سال  قانونگذار»

م.( را به  2333نگاری کودک )به پروتکل اختیاری حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزه

 
 .001، ص همان ؛آبادینگهی مخلص. 94

سال و جزای نقدی معادل دو  03تا  2مجازات مباشر جرم قاچاق انسان را حبس از الزم به يادآوری است که اين ماده، . 95

پرداخت آن به مرتکب داده شده، ديده يا شخص ثالث وعده برابر وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالی که از طرف بزه
 ه است.کردمعین 
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نسی، برداری جودک برای بهرهاستثمار جنسی و فروش ک ازجملهتصويب رساند و موارد گوناگونی 
 01.«ها را ممنوع اعالم کردکار اجباری و برداشتن اندام

ق کنوانسیون ملل متحد در مورد حقو ند از:االمللی در ارتباط با قاچاق کودکان عبارتاسناد بین
و پروتکل  0333المللی کار در مورد بدترين اشکال کار کودک ، کنوانسیون سازمان بین0333کودک 
زنان و کودکان.  ويژهبهملل متحد در مورد پیشگیری و مجازات قاچاق اشخاص  2333سال 
ه ت که ماداس پالرموهای ز پروتکلقسمتی ا ،المللی در ارتباط با قاچاق کودکانسند بینترين مهم

استخدام، فرستادن، انتقال، : »کند)الف( از اين سند، قاچاق کودک را به شرح زير تعريف می 0
 .«کشیدادن يا دريافت کودک به منظور بهرهپناه

نگاری و هرزه گریروسپیو پروتکل اختیاری در مورد فروش،  0333کنوانسیون حقوق کودک 
و کار اجباری را  گریروسپی ازجمله، قاچاق کودک برای هر هدفی 2333سال  مصوب ،کودکان
تدابیر ه های متعاهد بايد کلیدولت»دارد که: کنوانسیون حقوق کودک مقرر می 03ه . مادکندمنع می

شناختی و استقرار مجدد اجتماعی کودک قربانی هر مناسب را برای ارتقای بهبود فیزيکی و روان
ای هها و مجازاتبرداری يا سوءاستفاده، شکنجه يا هر شکل ديگر از رفتارغفلت، بهرهشکل از 

د بايد . چنین بهبود و استقرار مجدکنندانسانی يا ترذيلی يا مخاصمات مسلحانه اتخاذ ظالمانه، غیر
کنوانسیون حقوق . «نفس و تمامیت کودک را پرورش دهد در محیطی رخ دهد که سالمت، عزت

( و 23ه ها بايد حق هر کودک بر آموزش را شناسايی )ماددارد که دولتمچنین مقرر میکودک، ه
پروتکل اختیاری  .(24ه )ماد کنندتأمین ها آن برای درمان بیماری و بهبود سالمتیرا امکانات الزم 

ا ررسانی ای از حمايت و کمکاشکال ويژه ،به کنوانسیون حقوق کودک در مورد فروش کودکان
های . به منظور جلوگیری از سوءاستفادهکندگیرد، ذکر میکه در دسترس کودکان قربانی قرار می

دو پروتکل اختیاری  2333فزاينده از کودکان در سراسر جهان، مجمع عمومی سازمان ملل در سال 
تا حمايت خود را از کودکانی که در مخاصمات  کردجهت الحاق به کنوانسیون حقوق کودک تصويب 

آوريل  04شوند افزايش دهد. در تاريخ های جنسی به کار گرفته میبرداریمسلحانه و در بهره
حقوق ه یتبه کم داد که مستقیماً، پروتکل سوم اختیاری تصويب شد که به کودکان اجازه می2304

هت ها را جتواند دولتو می کردتحقیق خواهد کودک شکايت کنند؛ سپس کمیته در مورد دعاوی 
 . کنداقدام در اين خصوص راهنمايی 

 01،پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه
تالشی در راستای اجرای کنوانسیون حقوق کودک و حمايت از کودکان در طول  01،مسلحانه

 
 .001، ص همان. 91

37. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child, on the Involvement of Children in 

Armed Conflicts, 2000. 
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ستند هتدابیر ممکن ه ها ملزم به اتخاذ کلیوتکل، دولتاين پر موجببه. استمخاصمات مسلحانه 
سال سن دارند، مشارکت مستقیم در  03های مسلحشان که زير ی نیرواعضاکه  کنندتا تضمین 

 ،سال 03که کودکان زير کند مینشان ها خاطرمخاصمات نداشته باشند. پروتکل همچنین به دولت
سال بايد متضمن  03سربازگیری داوطلبانه از میان افراد زير  روازاينهستند. مستحق حمايت ويژه 

باشد. پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک در مورد ها آن حمايت و محافظت کافی از
ها به استفاده از ن دولتکرداز طريق متعهد 03نگاری کودکانو هرزه گریروسپیفروش کودکان، 

برداری جنسی و سوءاستفاده از کودکان، گامی در راستای بهره دادن بهقوا در جهت خاتمهه کلی
 ـجنسیر برابر فروش برای مقاصد غیرو همچنین از کودکان د استاجرای کنوانسیون حقوق کودک 

 کند. یحمايت م ـقانونی و برداشت اعضای بدنخواندگی غیرنظیر اشکال ديگر کار اجباری، فرزند
نگاری هرزه»و « کودک گریروسپی»، «فروش کودک»جرم پروتکل، تعاريفی برای  نيا

انگاری و مجازات ها جهت جرمتعهداتی برای دولت ،دهد. همچنین اين پروتکلارائه می« کودک
. پروتکل همچنین از حقوق و منافع کودکان قربانی دکنمیهای مرتبط با اين جرايم ايجاد فعالیت

 . کندحمايت می
حقوق  هکنوانسیون حقوق کودک در مورد شکايت و دادخواهی در کمیتپروتکل سوم الحاقی به 

دهد تا شکاياتی را که متضمن نقض حقوق کودک اجازه میه است. اين پروتکل به کمیت 03کودک
توانند د میانهکرد. کودکان از کشورهايی که اين پروتکل را تصويب کندحقوق کودک است استماع 

خسارت د نتوانها آن که سیستم قانونی ملیمشروط بر آن کننداستفاده  خود از معاهده برای دادرسی
  جبران کند.را  شدهنقض انجام ناشی از

ه است که کردنامه تصويب مقاوله 033، حدود 0303در  تأسیسالمللی کار از زمان بین سازمان
 کار اشکال نيبدتر هناممقاوله و 0310 سن حداقل هناممقاوله ،خاص در ارتباط با کار کودک طوربه

 نخست به منظور لغو کار کودک تصويب شد. ه نام. مقاولهکردتصويب  را کودک
دگی های مشابه براشکال بردگی يا رويهه هم : الف(کنددوم نیز موارد ذيل را منع میه ناممقاوله

شامل سربازگیری اجباری کودکان برای استفاده  بردگی و کار اجباریمانند فروش و قاچاق کودکان، 
 ؛نگاری، هرزهگریروسپیکودک برای ه کردن يا عرضدر مخاصمات مسلحانه؛ ب( استفاده، آماده

اچاق برای تولید و ق ويژهبهقانونی، های غیرکودک برای فعالیته کردن يا عرضج( استفاده، آماده
کاری که با توجه  المللی مربوط تعريف شده است؛ د(ینهمان گونه که در معاهدات ب ،مواد مخدر

واحوال آن، ممکن است به سالمت، امنیت يا اخالق کودک آسیب به ماهیت آن يا شرايط و اوضاع

 
38. Optional Protocol to Convention on the Rights of Child on the Sale of Children, Child Prostitution and 

Child Pornography, 2000. 

39. Optional Protocol to Convention on the Rights of Child on Complaints Procedure before the 

Committee on the Rights of the Child, 2011. 
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 ( 0ه )ماد 43بزند.
برای بهبود و تمامیت اجتماعی کند که میها را ملزم دولت (ج)و  (ب)های قسمت 1(2) ه ماد

و همچنین  نداتخاذ کن موقعتدابیر مؤثر و به، قاچاق ازجملهبدترين اشکال کار کودک،  قربانیان سابقِ
 که دسترسی به آموزش رايگان و تعلیم شغل ممکن و مناسب را براید کنمیها را متعهد دولت

 . کندتضمین ها آن
تنها ذيل يک تبصره به قاچاق  ،طور که اشاره شد، در ايران، قانون مبارزه با قاچاق انسان همان

به اشکال و ابعاد ای هه و هیچ اشارکرده و آن را از اسباب تشديد مجازات قلمداد کردکودک اشاره 
جداگانه به آن اختصاص نداده است. ه ی حتی يک مادالمللبیناين جرم نداشته و برخالف اسناد 

ذيرش تعهدات و پ فراملی هيافتسازمانبا پیوستن به کنوانسیون جرايم  ايران که است بهترالبته 
 40اقدامات تقنینی خويش را در اين خصوص قوت بخشد. ،یالمللبین

 

 اقدامات تقنینی در پیشگیری از قاچاق انسان. 9
در مفهوم مضیق خود به معنای مجموعه وسايل و ابزارهايی است که دولت به منظور  پیشگیری»

زا و اعمال مديريت مناسب نسبت به عوامل مهار بزهکار از طريق کاهش يا محو عوامل جرم
برد و در معنای موسع، پیشگیری شامل هر آن چیزی است محیطی، فیزيکی و اجتماعی به کار می

 42.«خ بزهکاری کاربرد دارداستن از نرکه برای ک
مستقیم غیر طوربه 3صريح و اصل  طوربه 001پیشگیری از جرم را در اصل  ،ايران قانون اساسی

کی از ي عنوانبهمطمح نظر قرار داده است و اين نشانگر اهمیت و نقش اساسی پیشگیری از جرم 
اصلی واکنش ه وظیف 001اصل  0های مهم کنترل جرايم است. قانون اساسی با نگرش به بند ابزار

 ،شدطور که در مبحث قاچاق زنان اشاره  همانکرده است. ل قضايیه محوّه در برابر جرم را به قو
 40ده است.شپیشگیری از قاچاق وارد نه قانون به مسئل

 ؛افته استي المللی نیز راهبه اسناد بین ،خلی بسیاری از کشورهاپیشگیری عالوه بر حقوق دا
هدف  ،اين کنوانسیون 0ه يافته. در مادکنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرايم سازمان ازجمله

 ههای متعاهد جهت پیشگیری و مبارزها در میان دولتاز تدوين اين کنوانسیون، ارتقای همکاری
 00ه ماد 2 و 0های بند موجببهده است. همچنین بیان ش یفرامله يافتجنايات سازمانمؤثرتر با 

 
40. See: United Nations Office on Drugs and Crime, et al., Combating Trafficking in Persons: A Handbook 

for Parliamentarians, 2009. 

 www.protectionproject.org: ن.ک ،اقدامات تقنینی در ساير کشورهابرای مطالعه . 46

 .000، ص 0033زان، ، میالمللیقاچاق انسان در سیاست جنايی ايران و اسناد بین قلی، عباس؛ذا. 42

ابستان ، بهار و تتحقیقات حقوقیمجله ، «پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی» ؛نجفی ابرندآبادی حسینک: علی.ن .49

 .0033چاپ دوم، میزان،  ،قاچاق زنان، بردگی معاصر ؛اشتری بهنازو  20-21شماره  ،0013
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گیری ها و تدابیر را به منظور پیشهای ملی و بهترين رويههای عضو بايد پروژهاين کنوانسیون، دولت
یادين ل بنهای متعاهد بايد مطابق با اصو. همچنین دولتکننداتخاذ  یفرامله يافتاز جرم سازمان

ای که يافتههای بزهکار سازمانبرای گروهرا های موجود يا آينده حقوق داخلی خويش، فرصت
با  44.کاهش دهند ندکنمیهای نامشروع خود در بازارهای قانونی انداختن درآمدجريانسعی در به

 زنان و ويژهبه ،پیشگیری، پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسانه توجه به اهمیت مسئل
ه ، در مادیفرامله يافتکودکان، مکمل کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرايم سازمان

 طوربهاين پروتکل  3ه اولین هدف خود را پیشگیری از قاچاق انسان برشمرده و ماد (،الف)بند  2
منظور  خواهد که بههای متعاهد میپیشگیری پرداخته است. اين پروتکل از دولته کلی به مسئل

ری اتخاذ ها و تدابیر ديگها، برنامهپیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان و حمايت از قربانیان، سیاست
 ههای مربوطه و ساير عناصر جامعدولتی يا ساير سازمانهای غیربا سازمان ،ر صورت اقتضاه و دکرد

اصول و اصول راهنما را تحت عنوان ه دو سری مجموع ،سازمان ملل متحد 40.کنندمدنی همکاری 
 عنوانبهه که بايد کردارائه  41اصول ملل متحد در مورد حقوق بشر، قاچاق انسان و پیشگیری از جرم

 41.به کار رودپیشگیری از قاچاق انسان ه راهنما در توسع

 

 دیدگان قاچاق انسانتقنینی در حمایت از بزه اقدامات. 4
قاچاق انسان، بدون درنظرگرفتن راهکارهايی مؤثر برای حمايت از ه توجه به مسئل ،ترديدبی

ديدگان قاچاق بايد حمايت از بزه ،پیشگیری و تعقیبه بیهوده است و در کنار توجه به مسئل ،قربانیان
. قواعد و مقررات بايد به نحوی دانستها آن شدن مجددبرای جلوگیری از قربانی یرا ابزار مؤثر

رداندن برای احیا و بازگ ،گرايانههای متنوع تدابیر حمايتبینی گونهند که در عین پیششووضع 
از حقوق خود آگاه شده و ها آنتا بخشی باشد ديدگان به جامعه شامل اقدامات آگاهیبزهه دوبار

 
 .00و  0فراملی، مواد  هيافتکنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان .44

 .3و  2ويژه زنان و کودکان، مواد منع و مجازات قاچاق اشخاص به، پروتکل پیشگیری. 45

های های ملل متحد و ديگر سازمانبه منظور ارتقای همکاری میان آژانس ،مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،برای مثال 
ردی ه است تا رويککردايجاد « گروه همکاری بین سازمانی مبارزه با قاچاق اشخاص»گروهی تحت عنوان  ،المللی مربوطهبین

 . www.unodc.com, 2018/3/27دکن حمايت از قربانیان اتخاذ ازجملهجامع به منظور جلوگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص 

46. UN Principles and Guidelines on Human Rights & Human Trafficking and Crime Prevention 

47. See: Barett, Nicole & Shaw, Margaret, “Towards Human Trafficking Prevention: A Discussion 

Document”, International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, May 2011; 
United Nations Office on Drugs and Crime Vienna International Ctr Austria, Combating Trafficking in 

Persons: A Handbook for Parliamentarians, 2009. 

A/RES/61/144, Trafficking in Women and Girls, Resolution Adopted by the General Assembly on 19 
December 2006; Lee, Maggy, ed., Human Trafficking, Routledge, 2013. 

Kyle, David & Rey Koslowsk, Global Human Smuggling: Comparative Perspectives, JHU Press, 2011. 

Gallagher, Anne, “Human Rights and the New UN Protocols on Trafficking and Migrant Smuggling: A 
Preliminary Analysis”, Human Rights Quarterly, vol. 23, No. 4, 2001. 
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توانند از اسارت و بردگی قاچاقچیان میها آن د و مقررات موجود را مأمنی يابند که از طريققواع
 43رهايی يابند.

گرا به معنای اتخاذ کلیه اقدامات ضروری برای حمايت کیفری و پلیسی از افراد حمايت ریتداب
ی و لزوم برخورد انسانشان به موطنها آن بازگرداندن ،بالقوه و بالفعل و در صورت امکان هديدبزه

نقشی بسزا در پیشگیری از قاچاق مجدد  ،ديدگان جرم قاچاق انسانحمايت از بزه» 43.ستهابا آن
 کندرا فراهم میها آن ديدگی مجددرهاکردن قربانیان موجبات بزه ،قربانیان دارد و برعکس آن

ر و داهمچنان که حمايت از قربانی، تشويق او جهت همکاری با پلیس و ساير مقامات صالحیت
، بشریهای حقوقعالوه اين حمايت، احترام به آموزهکمک به او جهت بازگشت به جامعه است. به

اند مساعدت و حمايته که شايست نه مجرم بلکه قربانی جرم هستندها آن و به دلیل آن است که
 به همین جهت برخی کشورها مثل .خود را بازيابند هشداز حقوق تضییع ایپارهها با کمک دولت تا
ان قاچاق دگديحمايت از بزهه انگاری قاچاق انسان، به وضع قانون ويژمريکا و ايتالیا، عالوه بر جرما

 03.«اندانسان اقدام کرده
ه مبارز هگانسهاز میان راهبردهای  0030مصوب  ،ايران نیز قانون مبارزه با قاچاق انسان در»

ی و انگارديده( فقط به راهبرد جرمانگاری و حمايت از بزهمؤثر با قاچاق انسان )پیشگیری، جرم
ديدگان غفلت کرده است. از راهبرد حمايت از بزه ويژهبهتعقیب جرم قاچاق انسان توجه کرده و 

بینی پیشه ب ،مورد توجه بیشتر مسئوالن سیاست جنايی ايران ،ديدگانترسیم راهبرد حمايت از بزه
و ر تمؤثره ه، راه مبارزکردديدگان قاچاق انسان کمک و اجرای تدابیر حمايتی مناسب برای بزه

سازد. بديهی است توفیق در اين راه در پرتو اتخاذ سیاست میتر پیشگیری از اين جرم را نیز هموار
 ،قانون مبارزه با قاچاق انسان 00.«شودتسهیل می ،نهادهای مردمگروهجنايی مشارکتی و با دخالت 

اهداف قانونگذاری در مورد قاچاق انسان ترين توان گفت از مهممی بسیار مهمی که حتی مسئله
مسکوت گذاشته و همین ضرورت اقدام فوری  بانیان را کامالًاست يعنی بحث حمايت از قر

 ؛کندیم قانونگذاری جهت گنجاندن تدابیر مؤثر حمايتی را جهت تضمین حقوق قربانیان آشکار
و... . در شرايط  نشدنشناختهمجرم ،یاهيرو حقوق ،بهداشت، آموزش، مسکنه تدابیری در زمین

یرند و ديگر تحت تعقیب قرار گه ديدگان تحت عناوين مجرمانفعلی تقنینی حتی ممکن است بزه
 

48. Http://www.ima.ir/fa/News, 2016/1/11. 

 .210 و 200، صص پیشین ،آيا حقوق بشر؟ن.ک: اسالمی، رضا؛ 

ارديبهشت  23، تهران، UNODCکارگاه آموزشی قاچاق انسان و مهاجرين، دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری و برنامه . 43
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توان یمرسد می به نظر ،د. با اين حالشومی همین امر خود باعث افزايش سوءاستفاده از قربانیان
 قربانیان قاچاق ازجملهخانمان برای استقرار افراد بیها هخاناقدام شهرداری تهران را در ايجاد گرم

را  مدنیهای اجرايی و نهادهای هکه اين اقدام بتواند دستگارود میدانست. امید  مؤثر در اين حوزه
 در اجتماع برانگیزاند.ها آن حمايت و کمک به قرانیان برای بازگشت و پذيرشه نیز در زمین

ه ديدهای حقوق بشرمحور و انسانی، حمايت از بزهتحت تأثیر آموزه یفراملالمللی و اسناد بین»
 روازاين .اندبزه قاچاق انسان مورد توجه قرار داده هیمؤثر عل یهااز راهبرد یکي عنوانبهجرم را 

 «ديدگانکمک و حمايت از بزه»، تحت عنوان یفرامله يافتکنوانسیون جرم سازمان 20ه ماد
حمايت از  يکی از اهدافش را کمک و 2ه در ماد پالرموپروتکل  ،شد و به دنبال آنبینی پیش

ديدگان قاچاق انسان اعالم کرده است. در بخش دوم پروتکل مزبور، تحت عنوان حمايت از بزه
 ديدگانهای متفاوت حمايت از بزهبه چگونگی و گونه 3و  1، 1ديدگان قاچاق اشخاص طی مواد بزه

 02.«قاچاق اشخاص اشاره شده است

از قربانیان  بشرمدارانهتدابیر حمايتی حقوقی بینپیش، سندی که از حیث یفراملدر میان اسناد 
قرار دارد، کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان تری جرم قاچاق انسان در جايگاه بهتر و مناسب

)کنوانسیون ورشو( شورای اروپاست. اين کنوانسیون، اقدامات حمايتی خاصی را برای قربانیان 
بت به ساير . اين سند اگرچه نساستسابقه ديگر بی المللیه است که در اسناد بینکردبینی پیش

از  ،حمايت از قربانیان قاچاق انسان در موقعیت و جايگاه بهتری قرار دارده در زمین یفراملاسناد 
های بیان تمام آنچه در اين زمینه مطلوب بوده، ناتوان بوده است. اما در هر حال، هريک از دولت

حقوق ملی خود، قواعد حمايتی بیشتری را برای قربانیان جرم قاچاق توانند در عضو کنوانسیون می
 04تعقیب 00پیشگیری،ه ی در سه مرحلالمللبینهای انسان با الهام از اين اسناد و در پرتو همکاری

 .کنندبینی پیش 00و حمايت
 

 نتیجه

ا به کام خود ر بردگی، بسیار پیچیده است که ساالنه هزاران نفر نوينشکل  عنوانبهقاچاق انسان، 
ه که امروزه تمامی کشورهای شدگسترش ابعاد آن باعث  کشد. رشد روزافزون اين پديده ومی

ح تقنینی در سطو ازجملهجهان به نحوی درگیر اين مسئله باشند. لذا اقدامات و تدابیری چند 
کنوانسیون سازمان ملل  2333اين اقدامات در سال ترين است. مهمده شالمللی و ملی اتخاذ بین

 
سوم، شماره دوم، ، دوره قیمطالعات حقومجله ، «ديدگان جرم قاچاق انسان در اسناد فراملیحمايت از بزه»؛ عینی، محسن. 52

 .1-3، صص 0033پايیز و زمستان 
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يافته و پروتکل الحاقی به آن تحت عنوان پروتکل پیشگیری، منع و برای مبارزه با جرايم سازمان
زنان و کودکان است. اين پروتکل با وجود تأثیرات مثبت در افزايش  ويژهبهمجازات قاچاق انسان 

لی، به های مآن در قانونگذاری يافته و بازتاب گستردهزمانم ساالمللی به اين جربین هتوجه جامع
مؤثر  چندان در عمل شوم، لمللی برای مبارزه با اين پديدهابین رسد به دلیل فقدان ارادهنظر می

افزايش  ای برایتواند طلیعهالمللی میتدابیر قانونگذاری در سطح بین ،نبوده است. با وجود اين
 د.وشننگین تلقی  ت مقابله با اين پديدهجهان و تالش برای همکاری جه آگاهی همگان در سراسر

ب رغم معايبی نظیر عدم تناسقانونگذاری در اين زمینه چندان قوی نبوده و علی ،در حقوق ايران
مانند  وجود دارد،قانونی  جرايم( در بسیاری از موارد خأل)در مقايسه با ساير  جرم و مجازات

 ،مندر ض ديدگان.متناسب برای قاچاق کودک، پیشگیری و حمايت از بزه انگاری مستقل وجرم
وزه اقدام در اين ح ،دادن قانون مجازات اسالمی بر قانون مبارزه با قاچاق انسانقانونگذار با اولويت

ته و يافتقنینی برای جرم سازمانه را منوط به عدم احراز ساير جرايم دانسته است. اين امر در حوز
ندان چ است ، مقصد و محل ترانزيت قاچاقدر کشوری که مبدأ ،چون قاچاق انسانگسترشی رو به 

اد، آثار نظر بیشتر در ابعقانونگذار با بررسی و امعانکه  نمايدمی رسد. لذا ضرورینمی موجه به نظر
خود تمامی اين موارد را در تعقیب کیفری مرتکبان، ه در مصوب ،و اشکال قاچاق انسان در کشور

استن مناسب برای ک هپیشگیرانه و ضمن درنظرگرفتن اقدامات کردشريکان و معاونان جرم لحاظ 
ا برای راه ر ،ديدگانعدم مجازات بزه ازجملهتدابیر حمايتی الزم بینی پیشبا  ،از ارتکاب اين جرم

دارای  تنهانهاند و ديده. قربانیان قاچاق مجرم نیستند بلکه بزهکند همواربه اجتماع ها آن بازگشت
آگاه  را از اين حقوقها آن بلکه بايد ،تا به جامعه بازگردند کردحمايت ها آن حقوقی هستند و بايد از

قررات بلکه قواعد و م ،شدن و طرد جامعه از قانون و حمايت آن نگريزندتا از بیم تعقیب، زندانی کرد
های آن برخوردار شوند و هم با مأموران مجری هم از حمايت ،أمنی يابند تا با توسل به آنرا م

 .کنندباندهای قاچاق همکاری  در جهت تعقیب، بازداشت و محاکمهقانون 
کار قابل ان غیرای هبحث قانونگذاری برای مقابله با هر جرمی و کاستن از اثرات آن در هر جامع

 .قانون مرتبط با آن است ،هر اقدامیه کنار آن گذشت چرا که مبنا و پاياست و نبايد سرسری از 
بسوط م طوربهشود در ساير کشورها می تنها در يک قانون مختصر کلی خالصه ايرانامری که در 

عالوه بر قانون حمايت از  ،مريکااه االت متحديدر ا مثالً .در ابعاد مختلف قانونگذاری شده است
وانین ق ،ده استکرسه رويکرد پیشگیری، تعقیب و حمايت توجه به که  (TVPA) قربانیان قاچاق

، قانون مهاجرت و تابعیت، قانون اختیارات 0310مصوب  ،ديگری نظیر قانون مساعدت خارجی
نقش ه نددهالمللی نیز وجود دارد که نشانالمللی و قانون داللی ازدواج بیناقتصادی ضروری بین

 01مقابله با اين جرم است.بنیانی قانون برای 
 

 www.protectionproject.org : ن.ک ،برای مطالعه اقدامات تقنینی ساير کشورها. 51
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شدن صالحیت جهانی برای کشورها جهت رسیدگی سخنی از قائل ،يک از اسناداگرچه در هیچ
قق اين تواند ابزاری مهم برای تحصالحیت جهانی میبینی پیش ،نشدهبینی پیشبه قاچاق انسان 

ین وضع شوند که در عالمللی باشد. قوانین و مقررات نیز بايد به نحوی همکاری و مساعدت بین
رسد رعايت شود. لذا به نظر میها آن شفافیت و جامعیت، اصل تناسب میان جرم و مجازات در

د. از آنجا که علت اصلی و از اين لحاظ نیاز به بازنگری دار ،ايران ازجملهقوانین برخی کشورها 
واند تی در اين زمینه میبخشهای قاچاق، عدم آگاهی است، اقدامات آگاهیبسیاری از پرونده ريشه

بسیار مؤثر بوده و دارای نقش پیشگیرانه و بازدارنده باشد. عالوه بر افراد، آموزش نیروهای پلیس 
از ها آن نکردديدگان و آگاهو مجری قانون جهت شناسايی و تعقیب قاچاقچیان و شناسايی بزه

تر پلیس با جديت بیشبايد ن نقش بسیار مؤثری در اين زمینه خواهد داشت. همچنی ،شانحقوق
 طوربهمؤسساتی که بر بین قرار داده و و مؤسسات مربوطه را زير ذره کنداقدامات خود را دنبال 

 ند.کنکنند، ضمن رعايت حقوق مؤسسات، نظارت سازمانی به قاچاق انسان مبادرت می
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