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چکیده
قاچاق انسان ،نوعی جرم سازمانيافته است که مبارزه با آن مستلزم اقدام همهجانبه باالخص اتخاذ تدابیر
تقنینی مؤثر و متناسب است .اسناد و مقرراتی در عرصه بینالمللی و در حقوق داخلی کشورها در زمینه
مبارزه با قاچاق انسان بهعنوان بردگی مدرن 0در رابطه با پیشگیری ،تعقیب کیفری مرتکبان و حمايت از
بزهديدگان ،خصوصاً زنان و کودکان پیشبینی شده است که علیرغم وجود کاستیهايی ،بخصوص در
سطوح ملی ،موجد جنبش جهانی برای وضع مقررات مشابه در حقوق داخلی کشورها جهت مقابله با اين
پديده مجرمانه است .اين پژوهش ،ضمن نقد و بررسی اقدامات تقنینی در حقوق ايران در پرتو موازين
بینالمللی ،ضرورت اقدامات تقنینی جامع ،مؤثر و متناسب جهت مقابله مؤثر با قاچاق انسان را در ايران
آشکار میکند.
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مقدمه
با توجه به گسترش روزافزون تعداد قربانیان قاچاق انسان و پیچیدهترشدن اين جرم که از نظر
شیوههای ارتکاب ،موضوع و هدف آن میتوان ادعا کرد که رشد کمّی و کیفی قاچاق انسان باعث
افزايش توجه جامعه بینالمللی به اين مسئله شده و از آنجا که اين جرم پیامدهای بسیار زيانباری
بر جامعه بینالمللی ،ازجمله افزايش جرايم سازمانيافته ديگر ،رویآوردن بسیاری از قاچاقچیان
ساير کاالها به قاچاق انسان و افزايش مراکز مختلف در جهان داشته ،اهمیت توجه به اين مسئله
و مبارزه با آن ،روز به روز نمايانتر میشود و مشارکت جامعه بینالمللی را برای مبارزه با اين مسئله
میطلبد .گسترش قاچاق انسان از جهات مختلف ،امنیت جامعه جهانی را نیز تهديد میکند .قاچاق
انسان ،حقوق بشر بزهديدگان را نقض کرده و با ترويج فحشا ،به اصول اخالقی خلل وارد میکند
و همچنین موجب شیوع بیماریهای آمیزشی و اخالل در نظم عمومی و در اقتصاد کشورها میشود.
در موارد بسیاری ،قاچاقچیان سود حاصل از قاچاق انسان را تطهیر کرده يا در فعالیتهای مجرمانه
ديگر به کار میبرند .ازاينرو مبارزه با اين جرم ،مانع گسترش ديگر فعالیتهای مجرمانه
سازمانيافته خواهد شد.
در اين حوزه سؤاالتی مطرح میشود که اين پژوهش ،در صدد پاسخگويی به آنهاست؛ ازجمله
اينکه با توجه به اهمیت مسئله قاچاق انسان و افزايش توجه جامعه بینالمللی به آن ،در نظام
بینالمللی و در ايران ،چه مقرراتی برای مقابله با اين پديده مجرمانه وضع شده است؟ با توجه به
اينکه در قاچاق انسان ،بیشتر توجه به زنان و کودکان است ،چه تدابیری برای حمايت از آنان و
تعقیب کیفری مرتکبان پیشبینی شده است؟ آيا قانون ايران به مسئله قاچاق زنان و کودکان توجه
کرده و از جامعیت الزم برخوردار است؟ آيا مقررات بینالمللی و قوانین ملی برای حمايت از
بزهديدگان و جلوگیری از فرورفتن دوباره آنها در ورطه قاچاق ،تدابیری انديشیدهاند؟
دولتها سعی کردهاند با تصويب کنوانسیون و پروتکلهايی در رابطه با قاچاق انسان و همچنین
کنوانسیونهای حقوقبشری ،در جهت اقدام جهانی برای مقابله با جرم قاچاق انسان بهعنوان يکی
از اشکال جرايم سازمانيافته و علیه اشخاص در تعقیب و مجازات آن همکاری کنند و همچنین با
الهام از اسناد بینالمللی ،قاچاق انسان را در نظام حقوقی داخلی خود جرمانگاری کردهاند .اما همان
طور که در ساير موضوعات ،حقوق بینالملل از ضمانت اجرای کافی و مؤثر برخوردار نیست ،قواعد
و اسناد در رابطه با قاچاق انسان نیز فاقد ضمانت اجرای منسجم و کارآمد است .ازاينرو اين اسناد
و قوانین نیز بهتنهايی برای مبارزه و کاهش نرخ قاچاق کافی نیست .از طرفی نبايد اين مسئله را
از نظر دور داشت که قوانین و مقررات در اين خصوص همواره با چالشهای اجرايی مواجه بوده
است .البته اين مسئله مربوط به عرصه اجرا بوده و بايد توسط مقامات مجری قانون ،مطمح نظر
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قرار گیرد 2.قانونگذار ايران در  0030قاچاق انسان را بهطور کلی در قانون هشت مادهای جداگانهای
پیشبینی کرده اما به نظر میرسد که قانون ايران چندان قوی نیست و جامعیت الزم و کافی را
ندارد بهطوری که در بسیاری از زمینهها ساکت است يا برای تفسیر عبارات کلی و مبهم ،به علت
نبود سابقه قانونگذاری ،مشکالتی وجود دارد .با وجود اين ،اسناد و مقررات بینالمللی با درنظرگرفتن
تدابیر حمايتی مناسب ،نظیر حمايتهای بهداشتی ،آموزشی ،مسکن ،شناسايی بزهديدگان و ديگر
طرق حمايتی ،به دنبال حمايت از بزهديدگان و جبران خسارت از آنان هستند.
از آنجا که بیشتر قربانیان از میان گروههای آسیبپذير انتخاب میشوند ،يکی از مهمترين و
آسیبپذيرترين گروهها که در تمامی اشکال قاچاق به کار گرفته میشوند ،زنان هستند .ازاينرو
بخش نخست ،رويکرد اسناد بینالمللی و قانون داخلی را به فراخور اشکال قاچاق در جرمانگاری
اين پديده ،و بخش دوم ،قواعد و اسناد بینالمللی را در حوزه قاچاق کودکان و وضع مجازاتهای
متناسب در اين حوزه بررسی میکند .در پايان اين بخش نیز پاسخهای کیفری در قانون ايران و
واکنش قانونگذار در مواجهه با قاچاق کودک بررسی خواهد شد.
از آنجا که پیشگیری بهعنوان گام نخست بايد در مقابله با هر پديده مجرمانه لحاظ شود ،در
بخش سوم ،قواعد و اقدامات تقنینی در اسناد بینالمللی و در حقوق ايران در زمینه پیشگیری از
قاچاق انسان مطالعه شده است .در پايان اين مبحث نیز سعی شده تا موضع اسناد بینالمللی در
خصوص حمايت از قربانیان در سطوح بینالمللی و ملی مطرح شود تا هم اسباب بهبودی و بازتوانی
آنان فراهم شود و هم مانع از قربانیشدن مجدد آنان شود.
 .6نقد اقدامات تقنینی در مبارزه با قاچاق زنان
زنان همواره به دلیل شرايط خاص خود ،از ديرباز مورد توجه بردهداران بودهاند و امروزه نیز که
بردهداری صورت جديدی به خود گرفته ،زنان همچنان بیشتر مورد توجه قاچاقچیان انسان بوده و
مهمترين و وسیعترين گروه قربانیان هستند .ازاينرو به جهت اهمیت مسئله ،در اينجا قاچاق انسان
به اعتبار قربانیان آن مطالعه میشود.
در حقوق ايران ،با تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان در  0030تالش شد که خأل قانونی در
اين حوزه رفع شود و ايران نیز در صف کشورهای دارای قانون مبارزه با قاچاق انسان قرار گیرد.
البته ناگفته نماند که قانونگذاری و اجرای قانون در اين زمینه ،همواره با چالشهايی رو به رو بوده
است ،مانند کمبود اطالعات و آمار دقیق ،ضعف قوانین و فرضهای متداول .اما يکی از مسائل،
 .2ازجمله چالشهای اجرای قوانین میتوان به نبود اراده کافی کشورها و فساد مقامات مجری اشاره کرد .در خصوص چالشهای
اجرای قوانین در خصوص قاچاق انسان ،ن.ک :هادی معتمدی و فرزانه مستوفیفر؛ قاچاق انسان ،چالشها و راهکارهای
پیشگیری ،پژوهشکده تحقیقات استراتژيک ،گروه پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی.0033 ،
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نبود اراده کافی در کشورها و فساد مقامات مجری قانون بوده است .هماکنون نیز اين موضوع در
ابعاد پیچیدهتر نمود پیدا کرده است 0.با وجود اين ،مطالعه در اين خصوص بسیار ناچیز است .شايد
دلیل اين مسئله ،گستردگی شبکههای قاچاقچیان باشد که برخی حتی در بین مسئوالن نیز نفوذ
کرده و از راههای گوناگون ،مانع از پیگیری و همکاری مؤثر و مسئوالنه آنان میشوند .صرف توجه
پژوهشگران به ساير جنبههای قاچاق انسان ،مانند توجه به مجازاتهای مقرر برای اين جرم و
حمايت از قربانیان و ...میتواند از عمده داليلی باشد که پژوهشگران توجه کمتری به مسئله
چالشهای تقنینی کرده و بیشتر ،علل و اشکال اين جرم و نهايتاً پاسخهای کیفری و غیرکیفری را
بررسی کردهاند.
با وجود اين ،هرچند اين قانون نیز نقاط ضعف و قوتی دارد ،میتوان تصويب آن را گامی مؤثر
برای مبارزه با اين پديده فراملی و پیوستن به زنجیره اقدامات بینالمللی برای مبارزه و سرکوب
اين پديده جهانی دانست.
قانونگذار در ابتدا قاچاق انسان 4را تعريف کرده است .به نظر میرسد اين تعريف تا حدودی
ملهم از پروتکل پالرمو باشد اما تنها به قاچاق خارج از مرزهای کشور نظر داشته و از قاچاق داخلی
يا درونمرزی غافل مانده است.
در اين قانون ،ماده جداگانهای به بحث قاچاق زنان اختصاص نیافته است .فقط در ماده  0بهطور
کلی مجازات قاچاق انسان پیشبینی شده است« :چنانچه عمل مرتکب قاچاق انسان از مصاديق
مندرج در قانون مجازات اسالمی باشد ،مطابق مجازاتهای مقرر در قانون يادشده ،و در غیر اين
صورت به حبس از  2تا  03سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه يا اموال حاصل از
بزه يا وجوه و اموالی که از طرف بزهديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده
است محکوم میشود» .همان گونه که مالحظه میشود« ،در حالی که هدف اصلی از وضع اين
قانون ،مبارزه جدی با قاچاق انسان بوده ،قانونگذار بدون هیچ مبنايی در تعیین عنوان مجرمانه ،به
احکام مقرر در قانون مجازات اسالمی اولويت داده است .حتی در مواردی که عمل مرتکب ،منطبق
با يکی از عناوين قانون مجازات اسالمی است و همزمان قابل تطبیق با قاچاق انسان است ،بايد
 .9معتمدی و مستوفیفر؛ همان ،ص  .004ن.ک:
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.

 .4ماده  0قانون مبارزه با قاچاق انسان ،مصوب  :0030قاچاق انسان عبارت است از :الف) خارج يا واردساختن و يا ترانزيت مجاز
يا غیرمجاز فرد يا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه يا تهديد يا خدعه و نیرنگ و يا با سوءاستفاده از قدرت يا موقعیت خود
يا سوء استفاده از وضعیت فرد يا افراد يادشده ،به قصد فحشا يا برداشت اعضا و جوارح ،بردگی و ازدواج .ب) تحويلگرفتن يا
انتقالدادن يا مخفینمودن يا فراهمساختن موجب ات اخفای فرد يا افراد موضوع بند (الف) اين ماده پس از عبور از مرز با همان
مقصود.
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طبق قاعده تعدد معنوی اقدام میشد نه اينکه قانونگذار صريحاً اولويت را به مواد قانون مجازات
اسالمی بدهد»0.
همچنین قانونگذار پیشبینی کرده ،زمانی که شخص موجبات ارتکاب جرم را (بهاستثنای
فراهمکردن موجبات اخفا) فراهم کند ،معاون در جرم قاچاق انسان ،تعقیب و مجازات خواهد شد1.
با توجه به اينکه گاه اشخاص بسیاری در زنجیره قاچاق درگیر میشوند که بعضاً به علت عدم
امکان شناسايی آنان يا مواجهه با ادعای عدم آگاهی آنان ،نمیتوان همگیشان را تعقیب کرد ،بهتر
میبود قانونگذار با پیشبینی برخی اعمال که میتواند مقدمه قاچاق انسان باشد ،تحت عنوان
مجرمانه جداگانه ،هم میتوانست تناسب میان جرم و مجازات را بهتر تأمین کند (زيرا مجازات
پیشبینیشده برای معاون جرم در چنین جرم سازمانيافته و پیچیدهای بسیار ناچیز بوده و اثر
بازدارندگی ندارد) و هم بسیاری از مجرمین را در هر مرحله از زنجیره قاچاق ،تحت عنوان مجرمانه
خاص خود تعقیب کرده و اين امر را موکول به تحقق گسترشيافته اين جرم نکند.
در راستای اعمال اصل قانونیبودن جرم و مجازات ،قانونگذار در تبصره  2ماده  0شروع به جرم
قاچاق انسان را جرمانگاری کرده و مجازات شش ماه تا دو سال حبس را برای آن در نظر گرفته
است .مجازات شروع به جرم قاچاق انسان در حقوق ايران در مقايسه با بسیاری ديگر از جرايم،
بسیار خفیف بوده و اين در مقايسه با تأثیری که قاچاق انسان بر افراد و جامعه و بهطور کلی جامعه
بینالمللی داشته ،چندان کافی به نظر نمیرسد1.
در مجموع در حقوق داخلی تنها به بُعد کیفری مسئله قاچاق انسان پرداخته شده است در حالی
که بحث پیشگیری بهعنوان اقدامات بازدارنده از وقوع جنايت ،آن هم در کشوری نظیر ايران که
هم مبدأ ،هم مقصد و هم محل ترانزيت طعمههای قاچاق است مسکوت مانده و قانونگذار تدابیری
در اين خصوص نینديشیده است .از طرفی نبايد با صرف تعقیب و مجازات مرتکبان ،رسیدگی به
پروندههای قاچاق را تمامشده فرض کرد زيرا هدف اصلی از قانونگذاری در اين حیطه ،حمايت از
قربانیان است .آنها نهتنها نبايد مجازات شوند بلکه بايد حمايت شوند تا به جامعه بازگردند .اما
قانونگذار اين مسئله مهم را نیز در نظر نگرفته و حتی يک ماده هم در قانون مبارزه با قاچاق انسان
به اين امر اختصاص نداده است .در ضمن به نظر میرسد بهموجب تبصره ماده  43قانون آيین
دادرسی کیفری جديد ،محرومکردن متهمان به جرايم سازمانيافته ،ازجمله قاچاق انسان ،از حضور
 .5حبیبزاده و همکاران؛ «قاچاق انسان در حقوق کیفری ايران» ،مدرس علوم انسانیـ پژوهشهای حقوق تطبیقی ،دوره ،00
شماره  ،4زمستان  ،0033ص .001
 .1تبصره  0ماده « :0مجازات معاونت در جرم قاچاق انسان به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل
وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و يا اموالی که طرف بزهديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است،
خواهد بود».
 .7برای مطالعه اقدامات تقنینی ساير کشورها ،ن.کwww.protectionproject.org :
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وکیل در صورت ضرورت به پیشنهاد بازپرس و تأيید دادستان در تحقیقات مقدماتی برخالف حقوق
رويهای پیشبینیشده در اسناد بینالمللی و حقوقبشری است و قانونگذاری در اين خصوص که
طیف گستردهای از افراد را در بر میگیرد ،بايد با احتیاط و حزم کافی صورت گیرد.
در پايان اين قسمت ،برای رعايت جنبه انصاف ،الزم به توضیح است که اين قانون نقاط قوتی
نیز داشته است ازجمله توجه قانونگذار به يافتههای جرمشناسی و بهويژه بزهديدهشناسی .از آنجا
که قبل از تصويب اين قانون ،واژگانی چون «مقتول» برای بیان وضعیت اشخاص آسیبديده به
کار رفته بود ،در اين قانون در ماده  2برای اولین بار از واژه «بزهديده» استفاده شده که بسیار
مناسبتر از واژگان نامأنوس قبلی است .استفاده از اصطالح «بزه بهطور سازمانيافته» در ماده 2
اين قانون نیز نشاندهنده تأثیرپذيری قانونگذار از پروتکل پالرمو در مورد قاچاق انسان است .عالوه
بر قانون مبارزه با قاچاق انسان ،قانون مجازات اسالمی ،مصوب سال  32نیز با غیرقابل تعويق و
تعلیقدانستن صدور حکم و اجرای مجازات در مورد اين جرم ،بهموجب بند (ت) ماده  41قاطعیت
قانونگذار را برای مقابله با اين جرم آشکار میکند.
با اين حال ،ايران نیز بايد با پیوستن به کنوانسیون جرايم سازمانيافته فراملی و پروتکلهای
الحاقی آن بتواند خود را با استانداردها و معیارهای بینالمللی هماهنگ کرده و از لحاظ تقنینی نیز
با الهام از اين کنوانسیون و باالخص پروتکل پیشگیری ،منع و مجازات قاچاق اشخاص بهويژه
زنان و کودکان ،ضعفها و نقصانهای خود را مرتفع کند 3.در اينجا الزم است که به مهمترين
اسناد بینالمللی به فراخور اشکال عمده قاچاق توجه کرد و ديد که قانون ايران تا چه حد بهموازات
اين اسناد عمل کرده است.
6ـ .6اقدامات تقنینی در مقابله با قاچاق زنان برای کار اجباری
قاچاق اشخاص به منظور بیگاری و استفاده از نیروی کار آنها ،انتقال اشخاص برای هدف کار و
استفاده از خدمات آنها بهصورت اجباری است .کار اجباری از طريق «بردگی بدهی» 3يا «کار
تضمینشده» با ارائه خدمات بهصورت غیراختیاری ،خدمات خانگی يا کار کودک تحقق میيابد.
قربانیان در ازای کار خود در شرايط بسیار سخت ،دستمزدی ناچیز يا اصالً چیزی دريافت
نمیکنند03.
 .1مجلس شورای اسالمی در تاريخ  4بهمن  0031اليحه الحاق ايران به کنوانسیون مبارزه با جرايم سازمانيافته فراملی را
تصويب و به شورای نگهبان ارسال کرد.
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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نقل و انتقال افراد به قصد بردگی ،در پروتکل پیشگیری ،منع و مجازات قاچاق اشخاص بهويژه
زنان و کودکان ،مصوب سال  2333تعريف نشده است .اما اسنادی در اين زمینه به اين مسئله
پرداختهاند .ازجمله اعالمیه جهانی حقوق بشر  0343در بند  00،4مقاولهنامه کار اجباری سازمان
بینالمللی کار و کنوانسیون بینالمللی در مورد حمايت از حقوق همه کارگران مهاجر و اعضای
خانوادههای آنها (قطعنامه  40/003مورخ  03دسامبر  0333مجمع عمومی) مقرر میدارد که هیچ
کارگر مهاجر يا عضوی از خانواده او نبايد در بردگی يا کار اجباری نگه داشته شود و همچنین بیان
میدارد که هیچ کارگر مهاجر يا عضوی از خانواده او نبايد مجبور شود که به کار اجباری تن دهد02.
اساسنامه ديوان بینالمللی کیفری نیز که «جرايم علیه بشريت» را تعريف کرده است ،بردگی را در
زمره اين جرايم میداند .همچنین ماده  4کنوانسیون اروپايی حمايت از حقوق بشر و آزادیهای
بنیادين  0303در بندهای  0و  2اين مسئله را قید کرده است 00.مالحظه میشود که در اسناد
بینالمللی ،بیگاری و کار اجباری منع شده است .لذا اشخاصی که قاچاق شده و در نهايت به کار
اجباری وادار می شوند در واقع حق بر آزادی و کار در شرايط مناسب و سالم از آنها سلب شده
است .اما اسناد بینالمللی تدابیر اجرايی الزم را در خصوص مبارزه با اين پديده به عمل نیاوردهاند.
در واقع میتوان گفت بحث ضمانت اجرا که همیشه يکی از ايرادهای عمده در حقوق بینالملل
است در اينجا هم قابل طرح است.
در قوانین ايران به مسئله قاچاق انسان به منظور کار اجباری توجهی نشده و نهتنها در قانون
مبارزه با قاچاق انسان ،ماده جداگانهای برای اين قسم از قاچاق که موارد آن بسیار است در نظر
گرفته نشده ،بلکه قانون مجازات اسالمی نیز درباره آن ساکت است.
6ـ .2اقدامات تقنینی ناظر بر ممنوعیت برداشت اعضای بدن
قربانیان قاچاق با هدف برداشت اعضای بدن ،اغلب از گروههای آسیبپذير (مانند افراد دچار فقر
شديد انتخاب میشوند و قاچاقچیان اغلب جزئی از زنجیره و گروه جرم سازمانيافته فراملی هستند
ازجمله افراد شناسايیکننده ،انتقالدهنده ،کارکنان بیمارستان يا کلینیک ،پزشکان متخصص،
دالالن و پیمانکاران ،خريداران و بانک اندامها .اين گروه ،افراد را با وعدههای دروغین فريب
میدهند ،آنها را متقاعد يا مجبور میکنندکه اندامهای بدن خويش را بفروشند04.
 .66هیچ کس نبايد در وضعیت بردگی و کار اجباری نگه داشته شود .بردگی و تجارت برده بايد در تمامی اشکال ممنوع شود.
 .62کنوانسیون بینالمللی حمايت از کارگران مهاجر و اعضای خانوادههای آنان ،ماده .00
 .69الف) هیچکس نبايد در شرايط بردگی و کار اجباری نگه داشته شود .ب) هیچکس نبايد مجبور به انجام کار اجباری يا
بیگاری شود.
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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قاچاق اشخاص برای برداشت اعضا بر اساس پروتکل پیشگیری ،منع و مجازات قاچاق اشخاص
بهويژه زنان و کودکان ،جرم است و صرفاً زمانی رخ میدهد که شخص به منظور برداشت عضو
(صرفنظر از کسب منفعت برای وی) قاچاق شود .در ماده  0اين پروتکل در تعريف قاچاق انسان،
برداشت اعضا ،يکی از اشکال قاچاق دانسته شده است .در قطعنامه  ،03/001مورخ  23دسامبر
 2334موسوم به «پیشگیری ،مبارزه و مجازات قاچاق اعضای بدن» ،مجمع عمومی سازمان ملل،
از دبیرکل خواسته است که مطالعهای در مورد دامنه و گستره اين پديده تهیه کرده و در نشست
پانزدهم کمیسیون مربوط به پیشگیری از جرم و عدالت کیفری تسلیم کند00.
مسئله رضايت و بهرهبرداری مرتبط با برداشت اعضا با اين حقیقت پیچیدهتر میشود که اغلب
قربانیان ،به برداشت اعضای بدنشان رضايت میدهند يا حتی ممکن است در ازای اندام خود در
مورد مبلغ هم توافق کنند .ماده ( 0)bپروتکل به مسئله رضايت پرداخته است« :رضايت قربانی
قاچاق اشخاص نسبت به بهرهکشی مورد قصد مطرحشده در بند  aاين ماده ،در جايی که هريک
از وسايل مطروحه در بند  aمورد استفاده قرار گرفته باشد ،هیچ مناسبت و اهمیتی نخواهد داشت»01.
همان طور که ذکر شد ،قانونگذار در زمینه توجه و جرمانگاری اشکال عمده قاچاق ،بسیار
ضعیف عمل کرده و به مسئله برداشت اعضا در قانون مبارزه با قاچاق انسان توجهی نداشته است.
فقط در ماده  0قاچاق انسان را يکی از مقاصد قاچاقچیان ذکر کرده است .لذا شايسته است قانونگذار
با تجديدنظر در اين قانون و درنظرگرفتن تدابیر مناسب بازدارنده ،اعم از کیفری و غیرکیفری به
منظور حمايت از بزهديدگان و مجازات طیف گسترده افراد درگیر در قاچاق ،گام مؤثری برای مقابله
با اين جنايت بردارد.
6ـ .9اقدامات تقنینی ناظر بر مقابله با سوءاستفاده جنسی
سوءاستفاده جنسی ،مرسومترين شکل قاچاق انسان است« .بسیاری از قربانیان بهرهبرداریهای
جنسی اجباری پس از اينکه طی قراردادی فعالیتهای اقتصادی مختلفی را میپذيرند ،به انجام
اين رفتار استثمارگرايانه وادار میشوند .صنعت سکس در چند سال اخیر بهطور فزايندهای متنوع و
جهانی شده است .پیشرفتهای فناوری ،مانند اينترنت ،افزايش گردشگر ،احاطهشدن توسط
مؤسسات گوناگون و رسانههايی که برای خدمات جنسی تبلیغ میکنند ،همگی در تقاضای فزاينده
 .65گزارش پیشگیری ،مبارزه و مجازات قاچاق اعضای بدن مقرر میدارد که« :گستره رابطه میان قاچاق اعضا و قاچاق
اشخاص (و ديگر اشکال جرم سازمانيافته) مبهم است» .اين گزارش ،اگرچه رابطه و پیوند میان حساسیت چنین جرايمی و
عوامل اجتماعی نظیر بیکاری ،فقدان آموزش و فقر را تبیین میکند ،مقرر میدارد که قاچاق اشخاص به منظور برداشت اعضا
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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بودهاند»01.

برای صنعت سکس سهیم
بهرهبرداری جنسی ،موضوع کنفرانسها و کنوانسیونهای بینالمللی متعددی تحت عنوان
نقض حقوق بشر و شکلی از خشونت بوده است؛ ازجمله کنوانسیون  0343در مورد منع قاچاق و
سوءاستفاده از روسپیگری ديگران ،کنوانسیون  0313در مورد حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
که مقرر داشته دولتهای متعاهد بايد تمامی تدابیر مقتضی ازجمله قانونگذاری برای سرکوب همه
اشکال قاچاق زنان و سوءاستفاده از روسپیگری زنان را اتخاذ کنند 03و بیانیه محو خشونت علیه
زنان (قطعنامه  43/034مورخ  23دسامبر  0330مجمع عمومی).
«اعمالی ازجمله فحشای اجباری ،تجاوز به عنف و ساير اشکال خشونت جنسی 03نیز بهموجب
منشور نورنبرگ ،منشور توکیو ،اساسنامه دادگاه يوگسالوی سابق ،دادگاه رواندا ،اساسنامه ديوان
بینالمللی کیفری و دادگاه ويژه سیرالئون در دسته جنايت علیه بشريت قرار گرفته و جرمانگاری
شدهاند .اگرچه اساسنامه ديوان در بند  0ماده  1خود ،فحشای اجباری را از انواع جنايت علیه بشريت
معرفی کرده است ،اما تعريفی از آن ارائه نداده است»« 23.هتک ناموس به عنف» نیز در ماده 0
اساسنامه دادگاه يوگسالوی سابق ،ماده  0اساسنامه دادگاه رواندا ،ماده  1اساسنامه ديوان و ماده 2
اساسنامه دادگاه سیرالئون در زمره جنايات بر ضد بشريت قرار گرفته است.
در قانون مبارزه با قاچاق انسان ،ماده جداگانهای برای قاچاق به منظور بهرهبرداریهای جنسی
اختصاص داده نشده است ،بلکه به نوعی به قانون مجازات اسالمی احاله داده شده است .لذا در
صورتی که عمل ارتکابی مشمول يکی از عناوين مصرح در اين قانون باشد ،ازجمله زنا ،لواط ،تجاوز
به عنف ،قوادی و ...مشمول قانون مبارزه با قاچاق انسان نخواهد بود و چنانکه گذشت ،نمیتوان
چندان از اين اولويتدادن به قانون مجازات اسالمی در بحث تقنین دفاع کرد زيرا اين مورد میتواند
از مصاديق تعدد معنوی بوده و متناسب با آن ،مجازات در نظر گرفته شود ولی قانونگذار با اين
اولويتبخشی ،دادگاه را در تعیین مجازات متناسب برای مرتکبین ،محدود میکند در حالی که برای
مقابله با اين پديده مجرمانه بايد قانون مبارزه با قاچاق انسان بهعنوان قانون خاص ،اصالح و
بازنگری ،و در آن ،تمامی ابعاد و اشکال آن لحاظ و مجازاتهای متناسب و اثربخش وضع شود،
چنان که در قوانین بسیاری از کشورها ازجمله هند و مصر پیشبینی شده است؛ يا حتی در قانون
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.

 .61کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ،ماده .1
19. See: Askin, K.D., “Crimes within the Jurisdiction of the International Criminal Court”, Criminal Law
Forum, vol. 33, 1999.

 .20نگهی مخلصآبادی ،مرجان؛ «جهانی شدن مقابله با قاچاق انسان و تأثیر آن بر سیاست جنايی تقنینی ايران» ،فصلنامه
مطالعات راهبردی جهانیشدن ،سال سوم ،شماره ششم ،زمستان  ،0030ص .030

111



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /16پاییز ـ زمستان 6931

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجازات ،با لحاظ همه اشکال ،ابعاد و طرق قاچاق و همچنین حمايت از بزهديدگان ،بهعنوان جرم
سازمانيافته مستقل و مجازات متناسب و نه کمتر از جرايم مهم ديگر ،پیشبینی شود ،مانند قوانین
فرانسه و استرالیا ،نه اينکه اولويت به جرايم ديگر داده شود .در کنار آن ،پیشبینی اقدامات مهم و
مؤثر برای پیشگیری و باالبردن سطح آگاهی عمومی و در نهايت ،حمايت جدی از بزهديدگان،
ضروری است.
6ـ .4اقدامات تقنینی ناظر بر ممنوعیت ازدواج زودهنگام
ازدواج اجباری ،شکلی از قاچاق انسان و نقض شديد حقوق بشر دانسته شده است« 20.طبق قانون،
هیچ ازدواجی نبايد بدون رضايت کامل و آزادانه دو طرف صورت گیرد .رضايت بايد با رعايت
تشريفات و در حضور مقام صالحیتدار تصريح شود تا کلیه تشريفات مربوط به ازدواج و شهود،
طبق قانون رعايت شود»22.
چنین ازدواجهايی در اسناد بینالمللی متعددی تقبیح شده است؛ ازجمله بند  2ماده  01اعالمیه
جهانی حقوق بشر 20و ماده  20میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی 24.بند  2ماده  01کنوانسیون
محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نیز رضايت آزادانه طرفین را الزمه ازدواج میداند .مجمع
عمومی در  1نوامبر  ،0312کنوانسیون رضايت به ازدواج ،حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج 20را به
تصويب رساند .در اين سند ،ازدواج در سنین پايین و همچنین ازدواجهای اجباری ،نقض حقوق بشر
و آزادیهای اساسی قلمداد شدهاند .بر اساس ماده  0اين کنوانسیون ،ازدواج بايد با رضايت طرفین
محقق شود .ماده  0نیز رعايت شرايط شکلی ازدواج و ثبت ازدواج را در دفاتر ثبت ازدواج الزامی
میداند .اين معاهده از کشورها میخواهد ازدواجهای کمتر از سن  04سال را باطل و غیرقانونی
اعالم کنند 21.در مورد ازدواج زودهنگام نیز ماده جداگانهای در قانون ايران وجود ندارد و تنها
بهعنوان يکی از مقاصد قاچاقچیان در ماده  0قانون مبارزه با قاچاق انسان قید شده است.

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

 .29ازدواج بايد با رضايت کامل و آزادانه زن و مرد صورت گیرد.
 .24هیچ ازدواجی نبايد بدون رضايت آزادانه و کامل زوج صورت گیرد.
25. The Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriage,
1962.

 .21گلدوزيان ،ايرج و احمد پورابراهیم؛ قاچاق انسان با رويکردی به حقوق داخلی و اسناد بینالمللی ،خرسندی،0032 ،
صص 31-31و ن.کResolution 1464, Women and Religion in Europe, 4 October 2005 :
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 .2نقد اقدامات تقنینی مقابله با قاچاق کودکان
دومین گروه از قربانیان که بیشتر مورد توجه قاچاقچیان انسان قرار میگیرند ،کودکان هستند.
کودکان به داليل مختلف ازجمله ترس و عدم آگاهی از حمايتهای قانون ،بیشتر مورد انواع
سوءاستفادهها قرار میگیرند 21.کودکان در کنار زنان از آسیبپذيرترين اقشار جامعه هستند و همواره
حقوق اين گروه با چالشهايی روبهرو بوده و هست« .جابهجايی کودکان از کشوری به کشور ديگر
به منظور استفاده از آنها در مراکز فحشا ،يا بهکارگیری در فعالیتهای بزهکارانه يا استفاده از آنها
بهعنوان برده ،جنايت علیه بشريت و نقض حقوق مدنی افراد به حساب میآيد» 23.بهموجب ماده
 0کنوانسیون حقوق کودک« :به منظور تحقق اهداف اين کنوانسیون ،کودک به معنای هر شخص
زير  03سال است مگر آنکه بهموجب قانون قابل اعمال نسبت به کودک ،سن بلوغ ،کمتر تشخیص
داده شود» 23.بهموجب بند (د) ماده  0پروتکل پیشگیری ،منع و مجازات قاچاق انسان بهويژه زنان
و کودکان« :کودک يعنی هر فرد زير  03سال»03.
قاچاق کودکان ،اغلب اشکال متنوعی به خود میگیرد ،ازجمله قاچاق به منظور بهرهبرداری
اقتصادی 00،نظیر کار اجباری ،استفاده از کودکان در تجارت مواد مخدر ،تکدیگری اجباری،
فرزندخواندگی 02،سربازگیری و برداشت اعضای بدن و بهرهبرداری جنسی 00،نظیر بهکارگیری آنها
برای صنعت سکس و گردشگری جنسی .حال بايد ديد موضع قانون ايران ،اسناد و قواعد بینالمللی
در رويارويی با قاچاق کودکان چیست.
ايران در  0012به کنوانسیون حقوق کودک پیوست و بر اساس ماده  04متعهد شد تا در جهت
حمايت از کودکان در برابر انواع استثمار جنسی و اقتصادی ،اقدامات ملی انجام دهد و نیز توافقات
دو يا چندجانبه با ساير کشورها منعقد کند .ايران کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو
بدترين اشکال کار کودک و توصیههای مکمل آن را نیز در سال  0033تصويب کرد و مواردی
 .27اسالمی ،رضا؛ آيا حقوق بشر؟ راهنمای هنجاری حقوق مدنی -سیاسی برای توانمندی و مطالبات جامعه مدنی ،مجد،
 ،0030ص .201
 .21بیابانی ،غالمحسین؛ «قاچاق کودکان ،معضلی برای همه مرزها» ،فصلنامه مطالعات پلیس زن ،شماره  ،00-02پايیز و
زمستان  ،0033ص .13
 .23کنوانسیون حقوق کودک ،ماده .0
 .90پروتکل پیشگیری ،منع و مجازات قاچاق اشخاص بهويژه زنان و کودکان ،ماده  ،0بند (د).
 .96ن.ک :رضا اسالمی و الدن فرومند؛ خصوصیسازی و توسعه حقوق بشر ،جنگل 0030 ،و
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.

 .99ن.ک :رضا اسالمی؛ «مقابله با سوءاستفاده و بهرهبرداری جنسی از کودکان :راهنمايی برای حمايت از کودکان در ايران»،
مجموعه مقاالت حقوق کودک ،0031 ،ص .43
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ازجمله بردگی ،خريد ،فروش ،قاچاق کودک و استفاده از کودک را برای فحشا در زمره بدترين
اشکال کار کودک دانست« .قانونگذار با الهام از کنوانسیون حقوق کودک و محو بدترين اشکال
کار کودک ،قانون حمايت از کودکان و نوجوانان را وضع کرد .بهموجب ماده  0اين قانون ،هرگونه
خريد و فروش ،بهرهکشی و بهکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خالف از قبیل قاچاق،
ممنوع و مرتکب حسب مورد ،عالوه بر جبران خسارت وارده ،به شش ماه تا يک سال زندان و يا
به جزای نقدی از  03میلیون ريال تا  23میلیون ريال محکوم خواهد شد»04.
مجلس شورای اسالمی ،متأثر از نگرانیها و تالشهای بینالمللی در سال  ،0030قانون مبارزه
با قاچاق انسان را تصويب کرد که با وجود تمامی تعهدات حقوقبشری در زمینه حفظ و حمايت از
حقوق کودکان ،صرفاً در تبصره  0ماده  0مقرر کرده است« :چنانچه فرد قاچاقشده ،کمتر از هجده
سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصاديق محاربه و افساد فیاالرض نباشد ،مرتکب به
حداکثر مجازات مقرر در اين ماده محکوم میشود»00.
توجه به چند نکته در اين تبصره حائز اهمیت است که مهمترين آن توجه به اين مسئله است
که قانونگذار ،مجازات مستقلی برای مرتکبین جرم قاچاق کودکان در نظر نگرفته است و صغر
بزهديده را تنها بهعنوان يکی از عوامل مشدده کیفر برای مرتکبان در نظر گرفته است که قاضی
میتواند با درنظرگرفتن اين مهم ،حداکثر مجازات مقرر در اين ماده را برای مرتکب در نظر گیرد.
برخالف بسیاری از کشورها که قاچاق کودک را جداگانه جرمانگاری کردهاند ،قانونگذار تنها يک
تبصره به آن اختصاص داده و از واردشدن بهطور مبسوط در اين حوزه و اشکال آن و در واقع،
حمايت قویتر از کودکان در راستای ايفای تعهدات بینالمللی خود پرهیز کرده است.
در اين قسمت بايد يادآور شد که يکی از محاسن قانون مبارزه با قاچاق انسان ،گسترش دامنه
مفهوم قاچاق به تمامی افراد زير  03سال است و کودک در مفهوم ماده  0203قانون مدنی مدنظر
نیست  .اين اقدام قانونگذار که به تبعیت از پروتکل پیشگیری ،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص
بهويژه زنان و کودکان بوده ،گامی مؤثر و رو به جلو برای حمايت از تمامی قربانیان زير  03سال
است که در برابر اين نوع از جرم آسیبپذيرترند؛ هرچند که به نظر میرسد مجازات مقرر با جرم
تناسب چندانی نداشته باشد.
«قانونگذار در سال  0031نیز به منظور همراهی با جامعه بینالمللی ،قانون الحاق دولت ايران
به پروتکل اختیاری حقوق کودک در خصوص فروش ،فحشا و هرزهنگاری کودک ( 2333م ).را به
 .94نگهی مخلصآبادی؛ همان ،ص .001
 .95الزم به يادآوری است که اين ماده ،مجازات مباشر جرم قاچاق انسان را حبس از  2تا  03سال و جزای نقدی معادل دو
برابر وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالی که از طرف بزهديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده،
معین کرده است.
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تصويب رساند و موارد گوناگونی ازجمله استثمار جنسی و فروش کودک برای بهرهبرداری جنسی،
کار اجباری و برداشتن اندامها را ممنوع اعالم کرد»01.
اسناد بینالمللی در ارتباط با قاچاق کودکان عبارتاند از :کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق
کودک  ،0333کنوانسیون سازمان بینالمللی کار در مورد بدترين اشکال کار کودک  0333و پروتکل
سال  2333ملل متحد در مورد پیشگیری و مجازات قاچاق اشخاص بهويژه زنان و کودکان.
مهمترين سند بینالمللی در ارتباط با قاچاق کودکان ،قسمتی از پروتکلهای پالرمو است که ماده
( 0الف) از اين سند ،قاچاق کودک را به شرح زير تعريف میکند« :استخدام ،فرستادن ،انتقال،
پناهدادن يا دريافت کودک به منظور بهرهکشی».
کنوانسیون حقوق کودک  0333و پروتکل اختیاری در مورد فروش ،روسپیگری و هرزهنگاری
کودکان ،مصوب سال  ،2333قاچاق کودک برای هر هدفی ازجمله روسپیگری و کار اجباری را
منع میکند .ماده  03کنوانسیون حقوق کودک مقرر میدارد که« :دولتهای متعاهد بايد کلیه تدابیر
مناسب را برای ارتقای بهبود فیزيکی و روانشناختی و استقرار مجدد اجتماعی کودک قربانی هر
شکل از غفلت ،بهرهبرداری يا سوءاستفاده ،شکنجه يا هر شکل ديگر از رفتارها و مجازاتهای
ظالمانه ،غیرانسانی يا ترذيلی يا مخاصمات مسلحانه اتخاذ کنند .چنین بهبود و استقرار مجدد بايد
در محیطی رخ دهد که سالمت ،عزت نفس و تمامیت کودک را پرورش دهد» .کنوانسیون حقوق
کودک ،همچنین مقرر میدارد که دولتها بايد حق هر کودک بر آموزش را شناسايی (ماده  )23و
امکانات الزم را برای درمان بیماری و بهبود سالمتی آنها تأمین کنند (ماده  .)24پروتکل اختیاری
به کنوانسیون حقوق کودک در مورد فروش کودکان ،اشکال ويژهای از حمايت و کمکرسانی را
که در دسترس کودکان قربانی قرار میگیرد ،ذکر میکند .به منظور جلوگیری از سوءاستفادههای
فزاينده از کودکان در سراسر جهان ،مجمع عمومی سازمان ملل در سال  2333دو پروتکل اختیاری
جهت الحاق به کنوانسیون حقوق کودک تصويب کرد تا حمايت خود را از کودکانی که در مخاصمات
مسلحانه و در بهرهبرداریهای جنسی به کار گرفته میشوند افزايش دهد .در تاريخ  04آوريل
 ،2304پروتکل سوم اختیاری تصويب شد که به کودکان اجازه میداد که مستقیماً به کمیته حقوق
کودک شکايت کنند؛ سپس کمیته در مورد دعاوی تحقیق خواهد کرد و میتواند دولتها را جهت
اقدام در اين خصوص راهنمايی کند.
پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه01،
مسلحانه 01،تالشی در راستای اجرای کنوانسیون حقوق کودک و حمايت از کودکان در طول
 .91همان ،ص .001
37. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child, on the Involvement of Children in
Armed Conflicts, 2000.

111



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /16پاییز ـ زمستان 6931

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مخاصمات مسلحانه است .بهموجب اين پروتکل ،دولتها ملزم به اتخاذ کلیه تدابیر ممکن هستند
تا تضمین کنند که اعضای نیروهای مسلحشان که زير  03سال سن دارند ،مشارکت مستقیم در
مخاصمات نداشته باشند .پروتکل همچنین به دولتها خاطرنشان میکند که کودکان زير  03سال،
مستحق حمايت ويژه هستند .ازاينرو سربازگیری داوطلبانه از میان افراد زير  03سال بايد متضمن
حمايت و محافظت کافی از آنها باشد .پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک در مورد
فروش کودکان ،روسپیگری و هرزهنگاری کودکان 03از طريق متعهدکردن دولتها به استفاده از
کلیه قوا در جهت خاتمهدادن به بهرهبرداری جنسی و سوءاستفاده از کودکان ،گامی در راستای
اجرای کنوانسیون حقوق کودک است و همچنین از کودکان در برابر فروش برای مقاصد غیرجنسیـ
نظیر اشکال ديگر کار اجباری ،فرزندخواندگی غیرقانونی و برداشت اعضای بدنـ حمايت میکند.
اين پروتکل ،تعاريفی برای جرم «فروش کودک»« ،روسپیگری کودک» و «هرزهنگاری
کودک» ارائه میدهد .همچنین اين پروتکل ،تعهداتی برای دولتها جهت جرمانگاری و مجازات
فعالیتهای مرتبط با اين جرايم ايجاد میکند .پروتکل همچنین از حقوق و منافع کودکان قربانی
حمايت میکند.
پروتکل سوم الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک در مورد شکايت و دادخواهی در کمیته حقوق
کودک 03است .اين پروتکل به کمیته حقوق کودک اجازه میدهد تا شکاياتی را که متضمن نقض
حقوق کودک است استماع کند .کودکان از کشورهايی که اين پروتکل را تصويب کردهاند میتوانند
از معاهده برای دادرسی خود استفاده کنند مشروط بر آنکه سیستم قانونی ملی آنها نتواند خسارت
ناشی از نقض انجامشده را جبران کند.
سازمان بینالمللی کار از زمان تأسیس در  ،0303حدود  033مقاولهنامه تصويب کرده است که
بهطور خاص در ارتباط با کار کودک ،مقاولهنامه حداقل سن  0310و مقاولهنامه بدترين اشکال کار
کودک را تصويب کرد .مقاولهنامه نخست به منظور لغو کار کودک تصويب شد.
مقاولهنامه دوم نیز موارد ذيل را منع میکند :الف) همه اشکال بردگی يا رويههای مشابه بردگی
مانند فروش و قاچاق کودکان ،بردگی و کار اجباری شامل سربازگیری اجباری کودکان برای استفاده
در مخاصمات مسلحانه؛ ب) استفاده ،آمادهکردن يا عرضه کودک برای روسپیگری ،هرزهنگاری؛
ج) استفاده ،آمادهکردن يا عرضه کودک برای فعالیتهای غیرقانونی ،بهويژه برای تولید و قاچاق
مواد مخدر ،همان گونه که در معاهدات بینالمللی مربوط تعريف شده است؛ د) کاری که با توجه
به ماهیت آن يا شرايط و اوضاعواحوال آن ،ممکن است به سالمت ،امنیت يا اخالق کودک آسیب
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.

نقد اقدامات تقنینی در مقابله با قاچاق انسان در حقوق ایران با تأکید بر موازین ...



111

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بزند( 43.ماده )0
ماده ( 1)2قسمتهای (ب) و (ج) دولتها را ملزم میکند که برای بهبود و تمامیت اجتماعی
قربانیان سابقِ بدترين اشکال کار کودک ،ازجمله قاچاق ،تدابیر مؤثر و بهموقع اتخاذ کنند و همچنین
دولتها را متعهد میکند که دسترسی به آموزش رايگان و تعلیم شغل ممکن و مناسب را برای
آنها تضمین کند.
همان طور که اشاره شد ،در ايران ،قانون مبارزه با قاچاق انسان ،تنها ذيل يک تبصره به قاچاق
کودک اشاره کرده و آن را از اسباب تشديد مجازات قلمداد کرده و هیچ اشارهای به اشکال و ابعاد
اين جرم نداشته و برخالف اسناد بینالمللی حتی يک ماده جداگانه به آن اختصاص نداده است.
البته بهتر است که ايران با پیوستن به کنوانسیون جرايم سازمانيافته فراملی و پذيرش تعهدات
بینالمللی ،اقدامات تقنینی خويش را در اين خصوص قوت بخشد40.
 .9اقدامات تقنینی در پیشگیری از قاچاق انسان
«پیشگیری در مفهوم مضیق خود به معنای مجموعه وسايل و ابزارهايی است که دولت به منظور
مهار بزهکار از طريق کاهش يا محو عوامل جرمزا و اعمال مديريت مناسب نسبت به عوامل
محیطی ،فیزيکی و اجتماعی به کار میبرد و در معنای موسع ،پیشگیری شامل هر آن چیزی است
که برای کاستن از نرخ بزهکاری کاربرد دارد»42.
قانون اساسی ايران ،پیشگیری از جرم را در اصل  001بهطور صريح و اصل  3بهطور غیرمستقیم
مطمح نظر قرار داده است و اين نشانگر اهمیت و نقش اساسی پیشگیری از جرم بهعنوان يکی از
ابزارهای مهم کنترل جرايم است .قانون اساسی با نگرش به بند  0اصل  001وظیفه اصلی واکنش
در برابر جرم را به قوه قضايیه محوّل کرده است .همان طور که در مبحث قاچاق زنان اشاره شد،
قانون به مسئله پیشگیری از قاچاق وارد نشده است40.
پیشگیری عالوه بر حقوق داخلی بسیاری از کشورها ،به اسناد بینالمللی نیز راه يافته است؛
ازجمله کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرايم سازمانيافته .در ماده  0اين کنوانسیون ،هدف
از تدوين اين کنوانسیون ،ارتقای همکاریها در میان دولتهای متعاهد جهت پیشگیری و مبارزه
مؤثرتر با جنايات سازمانيافته فراملی بیان شده است .همچنین بهموجب بندهای  0و  2ماده 00
40. See: United Nations Office on Drugs and Crime, et al., Combating Trafficking in Persons: A Handbook
for Parliamentarians, 2009.
 .46برای مطالعه اقدامات تقنینی در ساير کشورها ،ن.کwww.protectionproject.org :

 .42ذاقلی ،عباس؛ قاچاق انسان در سیاست جنايی ايران و اسناد بینالمللی ،میزان ،0033 ،ص .000
 .49ن.ک :علیحسین نجفی ابرندآبادی؛ «پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی» ،مجله تحقیقات حقوقی ،بهار و تابستان
 ،0013شماره  20-21و بهناز اشتری؛ قاچاق زنان ،بردگی معاصر ،چاپ دوم ،میزان.0033 ،
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اين کنوانسیون ،دولتهای عضو بايد پروژههای ملی و بهترين رويهها و تدابیر را به منظور پیشگیری
از جرم سازمانيافته فراملی اتخاذ کنند .همچنین دولتهای متعاهد بايد مطابق با اصول بنیادين
حقوق داخلی خويش ،فرصتهای موجود يا آينده را برای گروههای بزهکار سازمانيافتهای که
سعی در بهجريانانداختن درآمدهای نامشروع خود در بازارهای قانونی میکنند کاهش دهند 44.با
توجه به اهمیت مسئله پیشگیری ،پروتکل پیشگیری ،منع و مجازات قاچاق انسان ،بهويژه زنان و
کودکان ،مکمل کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرايم سازمانيافته فراملی ،در ماده
 2بند (الف) ،اولین هدف خود را پیشگیری از قاچاق انسان برشمرده و ماده  3اين پروتکل بهطور
کلی به مسئله پیشگیری پرداخته است .اين پروتکل از دولتهای متعاهد میخواهد که به منظور
پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان و حمايت از قربانیان ،سیاستها ،برنامهها و تدابیر ديگری اتخاذ
کرده و در صورت اقتضا ،با سازمانهای غیردولتی يا ساير سازمانهای مربوطه و ساير عناصر جامعه
مدنی همکاری کنند 40.سازمان ملل متحد ،دو سری مجموعه اصول و اصول راهنما را تحت عنوان
اصول ملل متحد در مورد حقوق بشر ،قاچاق انسان و پیشگیری از جرم 41ارائه کرده که بايد بهعنوان
راهنما در توسعه پیشگیری از قاچاق انسان به کار رود41.
 .4اقدامات تقنینی در حمایت از بزهدیدگان قاچاق انسان
بیترديد ،توجه به مسئله قاچاق انسان ،بدون درنظرگرفتن راهکارهايی مؤثر برای حمايت از
قربانیان ،بیهوده است و در کنار توجه به مسئله پیشگیری و تعقیب ،بايد حمايت از بزهديدگان قاچاق
را ابزار مؤثری برای جلوگیری از قربانیشدن مجدد آنها دانست .قواعد و مقررات بايد به نحوی
وضع شوند که در عین پیشبینی گونههای متنوع تدابیر حمايتگرايانه ،برای احیا و بازگرداندن
دوباره بزهديدگان به جامعه شامل اقدامات آگاهیبخشی باشد تا آنها از حقوق خود آگاه شده و
 .44کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمانيافته فراملی ،مواد  0و .00
 .45پروتکل پیشگیری ،منع و مجازات قاچاق اشخاص بهويژه زنان و کودکان ،مواد  2و .3
برای مثال ،مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،به منظور ارتقای همکاری میان آژانسهای ملل متحد و ديگر سازمانهای
بینالمللی مربوطه ،گروهی تحت عنوان «گروه همکاری بین سازمانی مبارزه با قاچاق اشخاص» ايجاد کرده است تا رويکردی
جامع به منظور جلوگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص ازجمله حمايت از قربانیان اتخاذ کندwww.unodc.com, 2018/3/27 .
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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قواعد و مقررات موجود را مأمنی يابند که از طريق آنها میتوانند از اسارت و بردگی قاچاقچیان
رهايی يابند43.
تدابیر حمايتگرا به معنای اتخاذ کلیه اقدامات ضروری برای حمايت کیفری و پلیسی از افراد
بزهديده بالقوه و بالفعل و در صورت امکان ،بازگرداندن آنها به موطنشان و لزوم برخورد انسانی
با آنهاست« 43.حمايت از بزهديدگان جرم قاچاق انسان ،نقشی بسزا در پیشگیری از قاچاق مجدد
قربانیان دارد و برعکس آن ،رهاکردن قربانیان موجبات بزهديدگی مجدد آنها را فراهم میکند
همچنان که حمايت از قربانی ،تشويق او جهت همکاری با پلیس و ساير مقامات صالحیتدار و
کمک به او جهت بازگشت به جامعه است .بهعالوه اين حمايت ،احترام به آموزههای حقوقبشری،
و به دلیل آن است که آنها نه مجرم بلکه قربانی جرم هستند که شايسته مساعدت و حمايتاند
تا با کمک دولتها پارهای از حقوق تضییعشده خود را بازيابند .به همین جهت برخی کشورها مثل
امريکا و ايتالیا ،عالوه بر جرمانگاری قاچاق انسان ،به وضع قانون ويژه حمايت از بزهديدگان قاچاق
انسان اقدام کردهاند»03.
«در ايران نیز قانون مبارزه با قاچاق انسان ،مصوب  0030از میان راهبردهای سهگانه مبارزه
مؤثر با قاچاق انسان (پیشگیری ،جرمانگاری و حمايت از بزهديده) فقط به راهبرد جرمانگاری و
تعقیب جرم قاچاق انسان توجه کرده و بهويژه از راهبرد حمايت از بزهديدگان غفلت کرده است.
ترسیم راهبرد حمايت از بزهديدگان ،مورد توجه بیشتر مسئوالن سیاست جنايی ايران ،به پیشبینی
و اجرای تدابیر حمايتی مناسب برای بزهديدگان قاچاق انسان کمک کرده ،راه مبارزه مؤثرتر و
پیشگیری از اين جرم را نیز هموارتر میسازد .بديهی است توفیق در اين راه در پرتو اتخاذ سیاست
جنايی مشارکتی و با دخالت گروههای مردمنهاد ،تسهیل میشود» 00.قانون مبارزه با قاچاق انسان،
مسئله بسیار مهمی که حتی میتوان گفت از مهمترين اهداف قانونگذاری در مورد قاچاق انسان
است يعنی بحث حمايت از قربانیان را کامالً مسکوت گذاشته و همین ضرورت اقدام فوری
قانونگذاری جهت گنجاندن تدابیر مؤثر حمايتی را جهت تضمین حقوق قربانیان آشکار میکند؛
تدابیری در زمینه بهداشت ،آموزش ،مسکن ،حقوق رويهای ،مجرمشناختهنشدن و . ...در شرايط
فعلی تقنینی حتی ممکن است بزهديدگان تحت عناوين مجرمانه ديگر تحت تعقیب قرار گیرند و
48. Http://www.ima.ir/fa/News, 2016/1/11.
ن.ک :اسالمی ،رضا؛ آيا حقوق بشر؟ ،پیشین ،صص  200و .210
 .43برنامه کارگاه آموزشی قاچاق انسان و مهاجرين ،دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری و  ،UNODCتهران 23 ،ارديبهشت
.0030
 .50عینی ،محسن؛ «تأمین امنیت ،جبران خسارت و بازگشت به وطن بزهديدگان قاچاق انسان در اسناد فراملی» ،آموزههای
حقوق کیفری ،دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،دوره جديد ،شماره  ،0بهار و تابستان  ،0033صص .22-20
 .56همان ،ص .24
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همین امر خود باعث افزايش سوءاستفاده از قربانیان میشود .با اين حال ،به نظر میرسد میتوان
اقدام شهرداری تهران را در ايجاد گرمخانهها برای استقرار افراد بیخانمان ازجمله قربانیان قاچاق
در اين حوزه مؤثر دانست .امید میرود که اين اقدام بتواند دستگاههای اجرايی و نهادهای مدنی را
نیز در زمینه حمايت و کمک به قرانیان برای بازگشت و پذيرش آنها در اجتماع برانگیزاند.
«اسناد بینالمللی و فراملی تحت تأثیر آموزههای حقوق بشرمحور و انسانی ،حمايت از بزهديده
جرم را بهعنوان يکی از راهبردهای مؤثر علیه بزه قاچاق انسان مورد توجه قرار دادهاند .ازاينرو
ماده  20کنوانسیون جرم سازمانيافته فراملی ،تحت عنوان «کمک و حمايت از بزهديدگان»
پیشبینی شد و به دنبال آن ،پروتکل پالرمو در ماده  2يکی از اهدافش را کمک و حمايت از
بزه ديدگان قاچاق انسان اعالم کرده است .در بخش دوم پروتکل مزبور ،تحت عنوان حمايت از
بزهديدگان قاچاق اشخاص طی مواد  1 ،1و  3به چگونگی و گونههای متفاوت حمايت از بزهديدگان
قاچاق اشخاص اشاره شده است»02.
در میان اسناد فراملی ،سندی که از حیث پیشبینی تدابیر حمايتی حقوقبشرمدارانه از قربانیان
جرم قاچاق انسان در جايگاه بهتر و مناسبتری قرار دارد ،کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان
(کنوانسیون ورشو) شورای اروپاست .اين کنوانسیون ،اقدامات حمايتی خاصی را برای قربانیان
پیشبینی کرده است که در اسناد بینالمللی ديگر بیسابقه است .اين سند اگرچه نسبت به ساير
اسناد فراملی در زمینه حمايت از قربانیان قاچاق انسان در موقعیت و جايگاه بهتری قرار دارد ،از
بیان تمام آنچه در اين زمینه مطلوب بوده ،ناتوان بوده است .اما در هر حال ،هريک از دولتهای
عضو کنوانسیون میتوانند در حقوق ملی خود ،قواعد حمايتی بیشتری را برای قربانیان جرم قاچاق
انسان با الهام از اين اسناد و در پرتو همکاریهای بینالمللی در سه مرحله پیشگیری 00،تعقیب04
و حمايت 00پیشبینی کنند.
نتیجه
قاچاق انسان ،بهعنوان شکل نوين بردگی ،بسیار پیچیده است که ساالنه هزاران نفر را به کام خود
میکشد .رشد روزافزون اين پديده و گسترش ابعاد آن باعث شده که امروزه تمامی کشورهای
جهان به نحوی درگیر اين مسئله باشند .لذا اقدامات و تدابیری چند ازجمله تقنینی در سطوح
بینالمللی و ملی اتخاذ شده است .مهمترين اين اقدامات در سال  2333کنوانسیون سازمان ملل
 .52عینی ،محسن؛ «حمايت از بزهديدگان جرم قاچاق انسان در اسناد فراملی» ،مجله مطالعات حقوقی ،دوره سوم ،شماره دوم،
پايیز و زمستان  ،0033صص .1-3
53. Prevention
54. Prosecution
55. Protection
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برای مبارزه با جرايم سازمان يافته و پروتکل الحاقی به آن تحت عنوان پروتکل پیشگیری ،منع و
مجازات قاچاق انسان بهويژه زنان و کودکان است .اين پروتکل با وجود تأثیرات مثبت در افزايش
توجه جامعه بینالمللی به اين جرم سازمانيافته و بازتاب گسترده آن در قانونگذاریهای ملی ،به
نظر میرسد به دلیل فقدان اراده بینالمللی برای مبارزه با اين پديده شوم ،در عمل چندان مؤثر
نبوده است .با وجود اين ،تدابیر قانونگذاری در سطح بینالمللی میتواند طلیعهای برای افزايش
آگاهی همگان در سراسر جهان و تالش برای همکاری جهت مقابله با اين پديده ننگین تلقی شود.
در حقوق ايران ،قانونگذاری در اين زمینه چندان قوی نبوده و علیرغم معايبی نظیر عدم تناسب
جرم و مجازات (در مقايسه با ساير جرايم) در بسیاری از موارد خأل قانونی وجود دارد ،مانند
جرمانگاری مستقل و متناسب برای قاچاق کودک ،پیشگیری و حمايت از بزهديدگان .در ضمن،
قانونگذار با اولويتدادن قانون مجازات اسالمی بر قانون مبارزه با قاچاق انسان ،اقدام در اين حوزه
را منوط به عدم احراز ساير جرايم دانسته است .اين امر در حوزه تقنینی برای جرم سازمانيافته و
رو به گسترشی چون قاچاق انسان ،در کشوری که مبدأ ،مقصد و محل ترانزيت قاچاق است چندان
موجه به نظر نمیرسد .لذا ضروری مینمايد که قانونگذار با بررسی و امعاننظر بیشتر در ابعاد ،آثار
و اشکال قاچاق انسان در کشور ،در مصوبه خود تمامی اين موارد را در تعقیب کیفری مرتکبان،
شريکان و معاونان جرم لحاظ کرده و ضمن درنظرگرفتن اقدامات پیشگیرانه مناسب برای کاستن
از ارتکاب اين جرم ،با پیشبینی تدابیر حمايتی الزم ازجمله عدم مجازات بزهديدگان ،راه را برای
بازگشت آنها به اجتماع هموار کند .قربانیان قاچاق مجرم نیستند بلکه بزهديدهاند و نهتنها دارای
حقوقی هستند و بايد از آنها حمايت کرد تا به جامعه بازگردند ،بلکه بايد آنها را از اين حقوق آگاه
کرد تا از بیم تعقیب ،زندانیشدن و طرد جامعه از قانون و حمايت آن نگريزند ،بلکه قواعد و مقررات
را مأمنی يابند تا با توسل به آن ،هم از حمايتهای آن برخوردار شوند و هم با مأموران مجری
قانون در جهت تعقیب ،بازداشت و محاکمه باندهای قاچاق همکاری کنند.
بحث قانونگذاری برای مقابله با هر جرمی و کاستن از اثرات آن در هر جامعهای غیر قابل انکار
است و نبايد سرسری از کنار آن گذشت چرا که مبنا و پايه هر اقدامی ،قانون مرتبط با آن است.
امری که در ايران تنها در يک قانون مختصر کلی خالصه میشود در ساير کشورها بهطور مبسوط
در ابعاد مختلف قانونگذاری شده است .مثالً در اياالت متحده امريکا ،عالوه بر قانون حمايت از
قربانیان قاچاق ) (TVPAکه به سه رويکرد پیشگیری ،تعقیب و حمايت توجه کرده است ،قوانین
ديگری نظیر قانون مساعدت خارجی ،مصوب  ،0310قانون مهاجرت و تابعیت ،قانون اختیارات
اقتصادی ضروری بینالمللی و قانون داللی ازدواج بینالمللی نیز وجود دارد که نشاندهنده نقش
بنیانی قانون برای مقابله با اين جرم است01.
 .51برای مطالعه اقدامات تقنینی ساير کشورها،

ن.کwww.protectionproject.org :
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اگرچه در هیچيک از اسناد ،سخنی از قائلشدن صالحیت جهانی برای کشورها جهت رسیدگی
به قاچاق انسان پیشبینی نشده ،پیشبینی صالحیت جهانی میتواند ابزاری مهم برای تحقق اين
همکاری و مساعدت بینالمللی باشد .قوانین و مقررات نیز بايد به نحوی وضع شوند که در عین
شفافیت و جامعیت ،اصل تناسب میان جرم و مجازات در آنها رعايت شود .لذا به نظر میرسد
قوانین برخی کشورها ازجمله ايران ،از اين لحاظ نیاز به بازنگری دارد .از آنجا که علت اصلی و
ريشه بسیاری از پروندههای قاچاق ،عدم آگاهی است ،اقدامات آگاهیبخشی در اين زمینه میتواند
بسیار مؤثر بوده و دارای نقش پیشگیرانه و بازدارنده باشد .عالوه بر افراد ،آموزش نیروهای پلیس
و مجری قانون جهت شناسايی و تعقیب قاچاقچیان و شناسايی بزهديدگان و آگاهکردن آنها از
حقوقشان ،نقش بسیار مؤثری در اين زمینه خواهد داشت .همچنین بايد پلیس با جديت بیشتر
اقدامات خود را دنبال کند و مؤسسات مربوطه را زير ذرهبین قرار داده و بر مؤسساتی که بهطور
سازمانی به قاچاق انسان مبادرت میکنند ،ضمن رعايت حقوق مؤسسات ،نظارت کنند.
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