
معاصر حقوق و فقه تخصصی علمی فصلنامه  

 ۱۱۱تا 8۳صفحات ۱۳۹۹زمستان چهاردهم، شماره ، ششم سال

پیشگیری وضعی از جرم قاچاق انسان با مطالعه تطبیقی با پروتکل الحاقی قاچاق انسان در 

 1کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته

  2زهرا حقایقی

 3محمد مقدم فرد 

 

 :چکیده

برای مبارزه با جرم قاچاق، که جزء جرایم سازمان یافته ی فراملی است، نیاز است عالوه بر قوانین داخلی و ملی، 

تدابیری امنیتی و حمایتی غیرکیفری اتخاذ گردد تا بتوان راهکارهای کارآمد پیشگیرانه ای اعمال نمود. در راستای 

یافته فراملی )کنوانسیون پالرمو( و دو پروتکل ضمیمه آن، تحقق این مهم کنوانسیون مبارزه با جنایات سازمان 

یعنی پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان و پروتکل مقابله با قاچاق 

مهاجران به تصویب رسیده است. از مهم ترین تدابیر پیشگیری وضعی پیش بینی شده در این کنوانسیون، تدابیری 

فزایش ریسک ارتکاب جرم و کاهش عواید حاصل از جرم می باشد. کشور ایران نیز گرچه تاکنون این در جهت ا

کنوانسیون را مورد تصویب قرار نداده است، لیکن در جهت مبارزه با این پدیده خطرناک با تصویب قانون مبارزه 

نه ی وضعی )افزایش ریسک ارتکاب اقدامات پیشگیرابا قاچاق انسان، سعی در مبارزه با این جرم نموده است. 

جرم( در قانون مبارزه با قاچاق انسان به صورت ابطال پروانه فعالیت، موسسه و شرکت و نیز به صورت ضبط 

 اموال پیش بینی شده است.

کلیدی: پیشگیری وضعی، جرم سازمان یافته، قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو واژگان
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 مقدمه

قاچاق انسان، جرمی مغایر کرامت انسانی و حقوق بشر قلمداد می گردد و سومین تجارت بزرگ جهان پس از 

دگی آن دائماً در حال تغییر است. قاچاق اسلحه و مواد مخدر و شکل امروزی برده باری است. شکل و میزان پیچی

ارتباط تنگاتنگ این جرم با دیگر جرائم سازمان یافته  از علل اصلی عزم جامعه جهانی  برای مبارزه  با این جرم 

 است. 

برای مقابله با این پدیده در سطح بین المللی و منطقه ای، کنوانسیون ها پروتکل های مختلفی به تصویب رسیده 

یون سارس،کنوانسیون پالرمو،کنوانسیون آمریکایی جقوق بشر و... در سطح داخلی قانون مبارزه با اند که کنوانس

از آن جمله اند که همگی جرم قاچاق انسان را اینگونه تعریف نموده اند: استخدام،  27/04/83قاچاق انسان مورخ 

یا غیر مجاز فرد یا افراد به وسیله تهدید  انتقال، تحویل گرفتن، مخفی کردن، پناه دادن، خارج یا وارد ساختن مجاز

یا به کارگیری و یا دیگر اشکال تحمیل از قبیل اکراه، اجبار، خدعه، یا نیرنگ، آدم ربایی، تتمیع، فریب و یا با 

سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به منظور بهره کشی، فحشا، 

جباری، بردگی، برداشت اعضا و جوارح، ازدواج، فرزند خواندگی، دروغین و غیر قانونی و... بنابراین خدمات ا

مبارزه مؤثر با این جرم در پرتو راهبردهای پیشگیری از وقوع آن، حمایت از بزه دیده و تعقیب کیفری مرتکبان 

 آن امکان پذیر است .

 ماهیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی 

قبل از تصویب کنوانسیون پالرمو و پروتکل قاچاق انسان، توافق جهانی در مورد تعریف قاچاق وجود نداشت. تا 

بر این پایه گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان، در پنجاه و ششمین نشست کمیسیون حقوق 

دارد. واژه قاچاق به وسیله عوامل در حال حاضر توافق جهانی در مورد تعریف قاچاق وجود ن» بشر می گوید:

مختلف برای توصیف اعمالی به کار می رود که از مساعدت در مهاجرت داوطلبانه گرفته تا بهره کشی جنسی، 

  1انتقال افراد با توسل به زور، تهدید، اغفال، خشونت و ... به قصد انتفاع مادی در نوسان هستند.

قاچاق منسوخ و فاقد تعریف مطلوب بوده و پاسخگوی واقعیات مضاف بر اینکه مشخص شده، توصیف تاریخی 

موجود در مورد نقل و انتقال افراد و ماهیت و گستره سوء استفاده ذاتی یا اتفاقی در بزه قاچاق انسان نیست. بلکه 

                                                           
 38،ص23(،بررسی اسناد و کنوانسیون های بین المللی در حمایت از بزه دیدگان قاچاق انسان،مجله مطالعات بین المللی پلیس،شماره 1394ستوده،مجتبی) 1
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هیم در کنار دیدگاه های منسوخ در مورد عناصر متشکله قاچاق انسان که برگشت به اوایل قرن نوزدهم دارد، مفا

جدیدی از قاچاق وجود دارد که ناشی از ضرورت برآورده کردن نیازهای جاری قربانیان قاچاق به طور کلی و 

زنان به طور خاص است. بنابراین، تعاریف جدید نیز باید به طور ویژه در راستای حمایت و توسعه حقوق بزه 

 1دیدگان قاچاق سازماندهی شوند.

پا قاچاق را به نحوی تعریف می کند که برگشت آن به قطعنامه هایی است که پارلمان ارو 1998ژانویه  18در 

عمل غیرقانونی شخصی که » قاجاق را به زنان محدود می کنند. مطابق این تعریف، قاچاق انسان عبارت است از:

قصد بهره  تبعه کشوری را به وسیله فریب یا اشکال دیگر اجبار یا سوءاستفاده از موقعیت آسیب پذیری وی و به

 «.کشی از او، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تشویق به ورود یا اقامت در کشور دیگر می کند

با الهام از پروتکل قاچاق انسان، تعریف کاملتری ارائه می دهد. بر اساس این تعریف  2002همین مرجع در سال 

نقل و انتقال و دریافت بعدی فرد شامل مبادله هر دولت عضو اتحادیه باید تدابیر الزم را اتخاذ کند تا استخدام، 

یا انتقال کنترل روی آن شخص در جایی که از اجبار، زور یا تهدید استفاده می شود یا از فریب یا اغفال استفاده 

می شود یا از مقام یا وضعیت آسیب پذیری شخص سوءاستفاده می شود، به نحوی که شخص چاره عینی یا قابل 

ذیرش سوءاستفاده ندارد یا به قصد بهره کشی از فحشای دیگران یا سایر اشکال بهره کشی قبول دیگری جز پ

جنسی از جمله هرزه نگاری، برای بدست آوردن رضایت شخصی که نسبت به دیگری کنترل دارد، وجوه یا 

ی دیگران منافعی رد و بدل می شود، قاچاق انسان محسوب می شود. بنابراین اتحادیه اروپا هم روی بهره کش

تأکید می کند. اما این تعریف بر خالف تعریف سازمان ملل، برداشتن اعضا را به عنوان شکلی از قاچاق به رسمیت 

 نمی شناسد.

ارائه داد تا  1994به رغم تعاریفی که قبالً ارائه شده بود، تعریفی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 

به صورت گسترده تری مورد پذیرش قرار داشت. طبق  2000صوب سال پیش از تعریف پروتکل قاچاق انسان م

قاچاق انسان جابه جا کردن غیرقانونی و مخفیانه اشخاص در سراسر مرزهای ملی، عمدتاً از » این تعریف:

کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، با هدف نهایی واداشتن افراد به وضعیت های 

انه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی بهره کش

                                                           
 103،ص24العات بین المللی پلیس،شماره (،پدیده قاچاق انسان در قوانین ایران و حقوق بین الملل،مجله مط1394افروغ،عبدالحمید) 1
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اجباری، ازدواج سفارشی، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی سفارشی به منظور سود به کارگیرندگان، قاچاقچیان 

 1«.و سندیکاهای جنایتکار است

استخدام، :» پروتکل قاچاق انسان پس از گفتگوهای طوالنی این جرم را  3 (aجامعه بین المللی نهایتاً در ماده )

حمل و نقل، پناه دادن یا دریافت اشخاص با تهدید یا اعمال زور یا دیگر شکلهای تحمیل، آدم ربایی، دسیسه، 

ردن رضایت فریب، سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیری یا از رهگذر داد و ستد یا منافع، برای بدست آو

 2؛ تعریف کرد.«فردی که بر شخص دیگری کنترل دارد به منظور بهره کشی

طیف گسترده اشکال مدرن قاچاق به سختی می تواند در یک سند جای گیرد. به همین علت، این تعریف فقط 

از آن فراتر  حداقل استانداردها را تعیین می نمایند، به نحوی که کشورهای عضو می توانند بر اساس نیازهای خود

 رفته و آن را تکمیل نمایند.

این پروتکل، بهره کشی را تعریف نمی کند. اما این واژه از نظر مفهومی شامل لیست محدودی از اشکال بهره 

کشی به شرح فوق است. بهره کشی جنسی نیز در پروتکل و سایر اسناد قانونی تعریف نشده است. پروتکل بهره 

زمینه قاچاق انسان مورد توجه قرار می دهد و آن را مجرمانه تلقی می کند و از ورود به کشی جنسی را فقط در 

اینکه کشورها در حقوق داخلی خود از بهره کشی جنسی چه برداشتی دارند، خودداری می کند. هدف پروتکل 

ت به عملیات قاچاق از تعریف قاچاق انسان، تعیین گستره اعمال پروتکل و کنوانسیون جنایات سازمان یافته نسب

و فراهم نمودن یک مبنای مشترک برای تنظیم و تدوین جرایم داخلی، آیین دادرسی کیفری و تدابیر حمایتگر و 

پشتیبانی کننده از قربانیان و تدابیر پیشگیرانه است. با بررسی مصادیق و عناصر متشکله جرایم مندرج در مقررات 

ت جنایی سازمان ملل، بر خالف اصول حقوقی پذیرفته شده در پروتکل قاچاق انسان مشخص می شود، سیاس

مورد سایر جرایم که به منظور تضمین هرچه بیشتر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مبتنی بر شفافیت و منجز 

بودن تعریف جرم است. در مورد جرم سازمان یافته، به علت لزوم مبارزه همه جانبه و فراگیر با این نوع جرایم، 

 3ایل به ارائه ی تعاریف موسع دارد.تم

در حقوق داخلی نیز متدلوژی متداول و پسندیده در قانونگذاری ایجاب می کند، قانونگذار عملی را که برای 

اولین باروارد عرصه حقوق کیفری می نماید و بدان وصف مجرمانه می دهد، تعریف نماید. البته نباید ناگفته 

                                                           
 73،ص5ن پالرمو،مجله راه وکالت،شماره (،قاچاق انسان به عنوان جرم سازمان یافته فراملی در پرتو کنوانسیو1392ابراهیم،احمد) 1
 367-378و حقوق کیفری،مجموعه مقاالت، نتایج کارگروه ها و اسناد نخستین همایش بین المللی زن و حقوق کیفری،صص (،زن 1384مهرا،نسرین) 2
اده ثانی،مشهد،دانشگاه (،حقوق کیفری در آغاز هزاره سوم،دیباچه در جورج پی فلچر، مفاهیم حقوق کیفری، ترجمه سید مهدی سید ز1384نجفی ابرندآبادی،علی حسین) 3

 89رضوی،صعلوم 
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داخلی محدود به تعریف بین المللی نیست، زیرا در این صورت میلیون ها  گذاشت که تعریف جرم در قانون

قربانی قاچاق در سراسر دنیا بدون حمایت باقی می مانند. به این جهت که بسیاری از افرادی که قربانی قاچاق 

حالی داخلی مخصوصاً از نواحی روستایی به نواحی شهری هستند، از پوشش حمایتی قانون خارج می شوند. در 

 که از نظر بین المللی، قاچاق انسان الزاماً دارای وصف فراملی است.

تعریف جرم از آن جهت واجد اهمیت است که ضمن اینکه تضمینی برای اصل برائت است، موجب آگاهی بهتر 

 تابعات حقوق کیفری از ماهیت جرم شده و افراد می توانند رفتار خود را به نحوی تنظیم کنند که موجب نقض

مقررات نشوند. بدین سان، تعریف شفاف از جرم، کارکرد پیشگیرانه دارد. لیکن قانونگذار ایران در قانون مبارزه 

با قاچاق انسان بدون اینکه تعریفی جامع از قاچاق انسان ارائه نماید، به شرح مواد یک و دو، مصادیق و طرق 

 است.ارتکاب بزه قاچاق و اعمال در حکم قاچاق را بیان نموده 

 ماهیت جرم قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران

یکی از معضالتی که امروزه جامعه بشری با آن روبروست، با توجه به مطالبی که پیشتر گذشت مسئله قاچاق 

اشخاص به ویژه زنان و کودکان است که هر روز گسترده تر شده بطوری که تقریباً هیچ نقطه ای از جهان را نمی 

 ه نوعی از این پدیده و پیامدهای شوم آن مصون باشد.توان یافت که ب

جمهوری اسالمی ایران نیز از این معضل جهانی مصون نبوده و همچنانکه در بعضی از نشریات، روزنامه ها و 

محافل خبری نیز مالحظه می گردد، موضوع قاچاق ایرانیان به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، پاکستان و ... 

با کمال تأسف روز به روز رو به گسترش است. از همین رو به جهت مبارزه با این پدیده، در مطرح بوده و 

مبارزه با قاچاق »و بنابر پیشنهاد وزارت امور خارجه، دولت الیحه ای تحت عنوان  1383نخستین روزهای سال 

و نبود تعریف جامع و « اننظر به خأل قانونی موجود در خصوص مبارزه با قاچاق انس»با این مقدمه که « انسان

ان دارنده مناسب در مقابله با مرتکبهای باز مانع از آن در نظام حقوقی کشور و نظر به ضرورت اعمال سیاست

و لزوم « قاچاق مهاجران»و « قاچاق انسان»های ماهوی بین پدیده  این امر و همچنین با لحاظ کردن تفاوت

پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بهداشتی آن،  جلوگیری از وقوع آن و کاهش یا رفع آثار و

 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. 28/4/84تقدیم مجلس نمود که در نهایت الیحه مذکور در تاریخ 

به هر حال، عنصر قانونی جرم قاچاق انسان، ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان می باشد که مقرر می دارد: 

 ق انسان عبارتست از: قاچا
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خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا  –الف 

تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد 

 اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج.یادشده، به قصد فحشاء یا برداشت 

تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند )الف(  –ب 

 1عبور از مرز با همان مقصود. این ماده پس از

ی کشورهای جهان و  اقدامات بین المللی صورت گرفته در مقابله با قاچاق انسان و امضا و تصویب آن به وسیله

جرم انگاری این پدیده با توجه به مندرجات اساسنامه دیوان بین المللی کیفری دالیلی محکم بر جهانی شدن این 

مقابله است. روند جهانی شدن بدون توجه به تمایل یا عدم تمایل دولت ها، بر وضعیت حقوقی و سیاسی کشورها 

نمایانگر ارزش های مورد حمایت جامعه و راه های صیانت از تأثیر خواهد گذاشت. سیاست جنایی هر کشور 

 آن است و قانون مجازات مصداق بارز و عملی آن است.

افزایش قاچاق انسان در جهان منجر به نگرانی بیشتر جامعه ی بین المللی و اتخاذ اقدامات ملی و فراملی گوناگونی 

ش های بین المللی و در کنار گزارش چندین مورد قاچاق شد. مجلس شورای اسالمی نیز متأثر از نگرانی ها و تال

قانون هشت ماده ای مبارزه با قاچاق انسان را تصویب کرد. اگر چه ایران تا آگوست  1383انسان در ایران، در سال 

سازمان  2000و کودکان سال و به ویژه زنان  یری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاصپروتکل پیشگ 2012سال 

 .را امضا و تصویب نکردد ملل متح

اما قانونگذار با الهام از پروتکل نامبرده و تحت تأثیر آن قاچاق انسان را خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز  

یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور به اجبار و اکراه یا تهدید و خدعه و نیرنگ و یا با سوءاستفاه از قدرت 

استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده با هدف فحشا یا برداشت اعضا و جوارح، بردگی و موقعیت خود یا سوء

و ازدواج تعریف کرد. تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اختفای فرد یا افراد 

 مذکور پس از عبور از مرز با اهداف نامبرده نیز در این تعریف قرار می گیرد.

با وجود این که قانون مذکور در مقایسه با مقررات و قوانین پیشین نگاهی جامع تر دارد و دربردارنده ی مصادیق  

قاچاق با هدف استثمار اقتصادی و جنسی و مقاصد غیرجنسی از جمله ازدواج و قاچاق اعضای بدن نیز می باشد، 

ا شرکت کودکان در جنگ و درگیری های مسلحانه اما مصادیق مذکور از جمله قاچاق با هدف فرزند خواندگی و ی

پالرمو تنها قاچاق انسان را در مرزهای  2000را در بر نمی گیرد. این قانون باز هم متأثر از پروتکل قاچاق سال 
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فراملی مورد توجه قرار داده و تنها موارد قاچاق انسان را که با عبور از مرز صورت می گیرد، پوشش می دهد و 

که این جرم درون مرز کشور و از یک منطقه به منطقه ی دیگر صورت می گید، بی توجهی کرده  به مواردی

 1است.

 سیاست های پاسخ دهی به جرم قاچاق انسان در کنوانسیون پالرمو و پروتکل الحاقی به آن

 الزام جرم انگاری قاچاق انسان.الف

تکاملی خود را به موازات تحوالت مفهومی در حقوق جرم انگاری قاچاق انسان از یک سده پیش شروع و سیر 

بشر پیموده است، اما مسلم است که اسناد اولیه جهانی بیشترین تمرکز را روی بزه دیدگان داشته اند و از پرداختن 

به جرم انگاری و استفاده از ظرفیت های مختلف حقوق کیفری برای مبارزه با این جرن غافل مانده اند. شاید 

لت این امر را در نوپا بودن نهادهای بین المللی و از جمله سازمان ملل جستجو کرد که در ابتدا با مانع بتوان ع

بزرگی به نام حاکمیت دولت ها روبرو بوده است. زیرا در ابتدای تشکیل این سازمان کشورهای عضو چنان عالقه 

ه دار شدن حاکمیت ملی شان می ای به حفظ حاکمیت خود داشتند که از پذیرش موضوعاتی که موجب خدش

 گردید، خودداری می کردند.

جلوه های اولیه قاچاق انسان از قبل از تأسیس سازمان ملل متحد و در زمانی که جامعه ملل به عنوان یک نهاد 

بین المللی نوپا در پی درانداختن نظمی همه جانبه و فراگیر در سطح جهان بود، مورد توجه این نهاد قرار گرفت. 

اما از یک طرف توجه دقیق تر به مفهوم قاچاق انسان و در نظر گرفتن جنبه های دیگر آن و اتخاذ رویکردی 

جامع تر به انواع بزه دیدگان این جنایت را می توان پس از تأسیس سازمان ملل متحد و طبیعتاً رویکردهای حقوق 

و از طرف دیگر نضج مفهومی تحت  1948 بشری این سازمان به ویژه پس از تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر

در سیاست جنایی آن سازمان در دو دهه ی اخیر دانست. بر این پایه، جرم « جنایات سازمان یافته فراملی»عنوان 

انگاری شکل صنعتی این پدیده با رویکردهای حقوق بشری سازمان ملل متحد که تحت تأثیر پیشرفت های علوم 

 2ر تحول شده است، پیوندی عمیق دارد.جنایی در چند دهه اخیر دچا

سازمان ملل متحد به عنوان سازمان بین المللی مسئول در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی، مبارزه با تمامی 

مظاهر نقض کننده صلح و امنیت بین المللی را وجهه همت خود قرار داده است. یکی از بستر های مستعد برای 

به خطر انداختن صلح و امنیت در جهان، نقض حقوق بشر افراد از سوی افراد حقیقی و حقوقی و حتی دولت 
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های عضو آن سازمان است. بر همین پایه، سازمان ملل باهرگونه نقض حقوق بشر افراد و استانداردهای تدوین 

 شده از سوی آن سازمان، سرسختانه مبارزه می کند. 

معیارها و نرم های پذیرفته شده در سطح بین المللی و ترغیب و بعضاً الزام کشورهای جرم انگاری نقض این 

عضو به جرم انگاری آنها در حقوق داخلی نیز یکی از مظاهر این مبارزه به حساب می آید. بنابراین، تالش سازمان 

ی به بلندای منشور بین ملل در پیشگیری از نقض های حقوق بشری و حمایت از قربانیان این نقض ها پیشینه ا

المللی حقوق بشر و دیگر سندهای حقوق بشری آن سازمان دارد. اما در پرتو مطالعات بزه دیده شناسانه و 

پیشرفت های جنبش حقوق بشر و جنبش حمایت از بزه دیده یک رهیافت بزه دیده مدار در سطح سیاست جنایی 

انسان عینیت مضاعف یافت. در پرتو این رویکرد بود که  این سازمان به وجود آمد و با تصویب پروتکل قاچاق

تمامی بزه دیدگان در برابر جنبه های گوناگون نقض حقوق بشر در فرآیند قاچاق انسان از حمایت های این سند 

 1برخوردار شدند.

مفهوم  پس از نضج مفهوم حقوق بشر به عنوان مبنای مشترک اقدامات بشر دوستانه بین المللی و به عنوان یک

عام الشمول که خاستگاه بسیاری از تعهدات خدشه ناپذیر دول عضو سازمان ملل متحد در نیم قرن اخیر بوده 

است. سازمان ملل متحد تحت تأثیر آموزه های نوین راه یافته به مباحث جرم شناختی که منبعث از این مفهوم 

ثر از حقوق بشر دست یافت. به همین منظور بر مترقی هستند، به خواست پنجاه ساله اش برای تأمین حمایت مؤ

پایه مأمورینی که مجمع عمومی سازمان ملل به کمیسیون حقوق بین المللی داد و کمیسیون مزبور ظرف پنجاه 

سال کوشش و بحث و اصالح متون تهیه به منظور جلب نظر و موافقت دولت ها نهایتاً متن کد جنایات بین الملل 

ن کیفری بین المللی را تهیه و ارائه کرد. پس از فروپاشی شوروی سابق و تشکیل دو دادگاه و متن اساسنامه دیوا

بین المللی موقت برا رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسالوی سابق و رواندا، نهایتاً در پایان دهه آخر قرن 

ر شرکت کننده در کنفرانس کشو 160بیستم مقرر سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد در شهر رم میزبان 

 کشور آن را امضا کردند.  120دیپلماتیک رم برای امضای اساسنامه دیوان کیفری بین المللی بود که نهایتاً 

با این حال اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به طور مستقیم پیشگیری و سرکوب جنایت سازمان یافته را مدنظر 

کیفری بین المللی و تصویب کنوانسیون پالرمو این عقیده را به وجود آورده  قرار نداده است. لیکن ایجاد دیوان

است که این دو سند باعث تقویت جرم انگاری جهانی جنایت سازمان یافته فراملی شده و امکان تعقیب سازمان 
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ستند یا صالحیت در مواردی که ارگان های داخلی قادر نی مکانسیم های بین المللی به ویژه های تبهکار را از طریق

 1ندارند یا اینکه اداره سیاسی برای تعقیب این تبهکاران وجود ندارد، فراهم آورده اند.

 سیاست های پاسخ دهی کنشی در قبال جرم قاچاق انسانب.

 سیاست پیشگیری وضعیت مدار  .1

از طریق ایجاد پیشگیری وضعیت مدار به معنای تدابیری است که فرصت ها و مناسبت های ارتکاب جرم را 

تغییرات در اوضاع و احوال خاصی که یک انسان متعارف در آن اوضاع و احوال ممکن است مرتکب جرم شود، 

کاهش می دهد. پیشگیری وضعیت مدار به عنوان اقدامات قابل سنجش و ارزیابی مقابله با جرم است که معطوف 

مداخله در محیط بالواسطه به شیوه ای پایدار و به اشکال خاصی از جرایم است و از طریق اعمال مدیریت یا 

 2سیستماتیک منجر به کاهش فرصت های جرم و افزایش خطرات جرم می گردد.

پیشگیری وضعیت مدار از جرم دارای قدمتی به درازای تاریخ است. زیرا انسان ها همواره برای مصون سازی 

ایی را عمالً در نظر می گرفته اند. به موازات تکامل خود از حمالت دیگران اقداماتی را انجام داده و راهکاره

امکانات و پیشرفت های حاصل شده در علوم مختلف، پیشگیری وضعیت مدار نیز شکل فنی به خود گرفته است. 

به موازات پیشرفت های مذکور در پیشگیری وضعی و گسترش آنها در سطح ملی، سیاست جنایی سازمان ملل 

ین نوع پیشگیری ها در موارد متعددی از این ظرفیت برای پیشگیری از بزه کاری در سطح نیز تحت تأثیر فواید ا

 بین المللی سود برده است.

محتوای اسناد متعددی که توسط این سازمان بین الدولی تصویب شده است، بیانگر این واقعیت است که توسل  

کنوانسیون سازمان  31ان است. برای نمونه ماده به پیشگیری وضعی یکی از ارکان سازنده سیاست جنایی این سازم

پروتکل قاچاق انسان متضمن مواردی از پیشگیری  12و  11ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته و مواد 

وضعی هستند. این نوع پیشگیری گستره وسیعی را شامل می شود. لیکن با توجه به اسناد بین المللی مربوط به 

 3علوم می شود، برخی از جلوه های آن مورد توجه سازمان ملل قرار داشته است.قاچاق انسان م
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 سیاست پیشگیری شخص مدار  .2

قاچاق انسان اغلب بر پایه فریب بزه دیدگان ارتکاب می یابد. قاچاقچیان معموالً با سوء استفاده از عدم آگاهی 

رف دیگر افرادی که مهاجرت می کنند اغلب فاقد افراد مبادرت به قاچاق آنها به کشورهای مقصد میکنند. از ط

اطالعات کافی در زمینه واقعیت قاچاق انسان هستند. به همین دلیل برای یاقتن شغل معموالً محتاج به مساعدت 

و کمک افرادی می شوند که غالباً قاچاقچی انسان هستند. بر این اساس، آگاهی بخشی به افراد در معرض قاچاق 

پروتکل بدرستی از دولت  9ماده  2ز بزه دیدگی آنان نقش تعیین کننده ای دارد. بر این پایه، بند برای پیشگیری ا

های عضو می خواهد که تدابیری را در خصوص اطالع رسانی و تبلیغات از رسانه های گروهی برای پیشگیری 

 از قاچاق انسان، اتخاد نمایند. 

ارشادی آن است. زیرا عبارت به کار رفته در آن برای الزام اما یکی از نقاط ضعف این بند از پروتکل لحن 

کشورهای عضو به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه کافی به نظر نمی رسد. البته نباید ناگفته گذاشت که آگاهی بخشی به 

قربانیان بالقوه یک روی سکه است. روی دیگر آن، افزایش اطالعات و آگاهی دادن به بزه دیدگان در ارتباط با 

 حقوق بنیادین آنها در فرآیند قاچاق است. 

از طرف دیگر افزایش آگاهی مقامات اداره مهاجرت و مشاورین و پرسنل دیپلماتیک برای استفاده از این اطالعات 

در ارتباط روزمره خود با قربانیان بالقوه و افزایش آگاهی سایر گروه های هدف از جمله سیاستگذاران، مأمورین 

سایر متخصصان مربوطه مانند مقامات بهداشتی و خدمات اجتماعی در پیشگیری از قاچاق انسان مجری قانون و 

و بعضاً بزه دیدگی مضاعف قربانیان نقش بسزایی دارد. زیرا با آگاهی بخشی عمومی به مردم و آموزش تخصصی 

ر و حتی در داخل کشور به مأمورین کنترل مرزی و گذرنامه و سایر افرادی که در مبادی ورودی یا خروجی کشو

با افرادی برخورد دارند که در آستانه بزه دیدگی هستند، می توان از بسیاری از موارد قاچاق افراد جلوگیری کرد. 

در بسیاری از موارد می توان این آگاهی بخشی را در مناطقی که معموالً قاچاقچیان طعمه های خود را را از آن 

 1د.جا انتخاب می کنند، متمرکز نمو

به طور کلی تدابیر افزایش آگاهی باید روی آموزش عامه مردم درباره طبیعت عینی قاچاق و نتایج و خطرات آن، 

شیوه های مورد استفاده قاچاقچیان برای فریب بزه دیدگان و آموزش تخصصی مأمورین و آگاهی بخشی متقاضیان 

، میزان درآمد احتمالی و خطرات مهاجرت های مهاجرت پیرامون راه های مهاجرت قانونی برای پیدا کردن شغل

 غیرقانونی متمرکز کند.
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 سیاست های پاسخ دهی واکنشی در قبال جرم قاچاق انسانپ.

 سیاست پاسخ دهی کیفری در قبال بزهکاران قاچاق انسان .1

پدیده مجرمانه  اگر چه امروزه پاسخ های کیفری و استفاده از ظرفیت های نهاد عدالت کیفری، تنها روش مبارزه با

نیست، ولی حقوق جزا به عنوان هسته یا محل قوی ترین فشار در سیاست جنایی به حساب می آید. سیاست 

جنایی ایران نیز اغلب پاسخ های خود به پدیده قاچاق انسان را با استفاده گسترده از ظرفیت های حقوق کیفری، 

، در قبال قاچاق انسان یک سیاست جنایی مجازات محور ساماندهی کرده است. بر این پایه، سیاست جنایی ایران

است. در حقوق ایران، عالوه بر پاسخ های عام حقوق کیفری به تمام بزهکاری ها که طبیعتاً در مورد قاچاق انسان 

نیز قابلیت اعمال دارد، پاسخ های اختصاصی نیز در قبال پدیده قاچاق وجود دارد. از جمله پاسخ های عام حقوق 

 ری، مجازات های تکمیلی و مجازات های تبعی است.کیف

عدم امکان تعلیق مجاازت در پاره از مصادیق قاچاق انسان، گونه دیگری از پاسخ های عام حقوق کیفری است. 

زیرا از نظر مقررات جزایی ایران قاچاق انسان برای ارتکاب فحشا، اگر نگوییم یکسره مصداق قوادی است، 

قانون مجازات اسالمی مجازات  تفاق می افتد و طبقاست که در فرآیند قاچاق انسان ا قوادی یکی از جرایمی

معاونت در حدود نیز قابل تعلیق نیست. از این حیث مرتکبین قاچاق انسان از بعضی از حقوق اجتماعی نیز 

 1محروم خواهند شد.

که  1381ان و نوجوانان مصوب در حوزه پاسخ های اختصاصی کیفری به قاچاق انسان، قانون حمایت از کودک

بهره کشی و به کارگیری کودکان در اعمال خالف را جرم انگاری کرده است، به همراه قانون مبارزه با قاچاق 

انسان، گونه های مختلف مجازات را برای مرتکبین قاچاق انسان پیش بینی کرده اند. بدین سان، سیاست جنایی 

حقوق جزا برای پاسخگویی به این جرم استفاده کرده است. در حقیقت سیاست ایران تقریباً از تمامی ظرفیت های 

جنایی ایران در زمینه قاچاق انسان مبتنی بر جرم انگاری به صورت موسع از یک طرف و تنوع پاسخ های کیفری 

 و شدید بودن ضمانت اجراها از سوی دیگر است. 

زمان یافته به خود دولتهای متعاهد واگذار شده است و فقط در کنوانسیون پالرمو، تعیین میزان مجازات جرایم سا

 تأکید گردیده است که دولتها شدت این جنایات را در نظر بگیرند.   

شدید  مشخص شده است. این قلمرو از جمله، شامل جـرم هـای 3با این حال قلمرو اعمال کنوانسیون در ماده 

شدید  کنوانسـیون پـالرمو، جـرم 2ساس بنـد ب از مـاده کنوانسیون می گردد. بر ا 2تعریف شده در ماده 
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حداکثر  سـال کمتـر باشـد؛ بنـابراین در صـورتی کـه 4رفتارمجرمانه ای است که حداکثر مجازات نبایـد از 

در قلمرو آن  سال باشد، این جرم به عنوان جرم شدید مورد نظر کنوانسیون تلقی نشـده و 4یک جرم کمتر از 

قرار نمی گیرد، از طرف دیگر اگر مجازات جرم مربوط شدیدتر از مجازات فـوق باشـد بـازهم به عنوان جرم 

 شدید مطرح خواهد بود.   

مقررات  تعیین مجازات های فوق در واقع برای تمییز جرم سازمان یافته در حقوق داخلی کشـورها جهـت اعمـال

 ، کشورها نیست مجازات و تعیین تکلیـف انـواع جـرایم شـدید در حقـوق داخلـیکنوانسیون است، و پیش بینی 

مقررات کنوانسیون می  بدین معنا که در صورتی  جرایم موجـود در حقـوق داخلـی کشـور نامشـمول اعمـال

سد که تعیین طور به نظر می ر اما در هـر حـال، ایـن ،شود که در قوانین کیفری دارای مجازات فوق الذکر باشند

اعمال مقررات این کنوانسیون خواهد  چنین مجازاتی موجب عدم هماهنگی قوانین داخلی کشورها در خصـوص

تدوین آن که هماهنگی قوانین داخلی کشورها در این زمینه و توسعه  همکاری های بین المللی  هشد، که با فلسف

  1بوده، سازگار نیست.  

 سیاست های ناظر بر اموال .2

به  زمینه همکاری دولتها در خصوص مصادره منافع و اموال قابل مصادره و نهایتاً انتقال دادن ایـن امـوال در

اعمال و اجرای احکام کیفری از موارد  کشوری دیگر )کشور محل انتقال( با توجه به اینکه رسیدگی، صدور و

گردد. خود  اکم هر دولتی صادر یـا تنفیـذبارز اعمال حاکمیت دولتها است، لذا غالباً می بایست حکم توسط مح

 2فراهم آورد.  این امر می تواند موجبات اطاله و نهایتاً اختفاء منافع ناشی ار جرم یـا امـوال قابـل مصـادره را

ردیابی و شناسایی  های متعاهد ملزم گردیده اند پس از دریافت درخواست مصادره بالفاصله نسبت بـه لذا دولت

   3وکه کردن آنها برای مصادره بعدی اقدام به عمل آورند.اموال یا بل

توسط  جرم سازمان یافته از جرم هایی است که هدف اساسی آن کسب سود و منفعت از طریـق ارتکـاب جـرم

درآمدهای  باند و گروه مجرمانه است. برای عقیم گذاردن تفکر ارتکاب جـرم سـازمان یافتـه در جامعـه بایـد

بسیار مشکل  از دست مجرمان گرفت. آنگاه که مجرمان احساس کنند که حفظ درآمدهای جـرماین جرم را 

کنوانسیون مبارزه  است دیگر به ارتکاب جرم چنـدان راغـب نخواهنـد بـود. براسـاس ایـن تحلیـل بـود کـه،
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بط ابزار و وسایل و با جرم سازمان یافته به مجازات حبس اکتفا نکرده و مصادره درآمدهای ناشی از جرم و ض

مبارزه با این جرم قرار داده  اموال به کار رفته در ارتکاب جرم را نیز از جمله ضمانت اجراهـای کیفـری بـرای

 است. 

محروم ساختن دائمی از اموال » است: کنوانسیون اینطـور عنـوان شـده 2ماده « ز»منظور از مصادره نیز در بند 

همچنین مصادره تنها شامل درآمدهای جرم نمی گردد. بلکه در صورتی  «صالح دیگربه حکم دادگاه یا هر مقام 

سودی نیز حاصل شده باشد. آن سـود نیـز  که این درآمـدها در بـازار بـه جریـان افتـاده و بـه سـبب  آن

 کنوانسیون مقرر داشته است:   12مـاده  5مشـمول مصـادره قـرار خواهـد گرفـت، در بنـد 

مالی  آمدها با سودهای دیگر ناشی از درآمدهای جرم، از مالی که درآمدهای جرم به آن تبدیل شده یـا ازدر در

معرض  که درآمدهای جرم با آن مخلوط شده است، باید به همان صورت و به نسبت درآمـدهای جـرم، در

قابل مصادره  تنها درآمد ناشی از جـرمتدابیر مورد اشاره در این ماده قرار گیرد. کنوانسیون با تدابیر اتخاذی، نه 

قابل مصادره هستند.  لاست بلکه سود ناشی از آن و درآمد و اموال جایگزین آنها نیز، در صورت تبـدیل و انتقـا

سان از  مصادره کرد و بدین عالوه بر آن در صورت اختالط، به نسبت مال نامشروع می توان از اموال مخـتلط

 جرم، مبارزه ای مناسب با جرایم سازمان یافته به عمل می آید.   طریق مصادره درآمدهای 

زمینه  همچنین این کنوانسیون تدابیر حقوقی، قضایی را برای همکاری کشورهای مختلـف بـا همـدیگر در ایـن

تدابیری که تسـهیل  کننده  ،با رعایت چارچوب های ناظر بر حاکمیت ملی هر دولت پیش بینی کرده است

های حقوقی، قضایی کشورهای کنوانسیون تحت عناوین صالحیت، اسـترداد و معاضـدت حقوقی می همکاری 

 1باشد.

 پیشگیری وضعی جرم قاچاق انسان از طریق افزایش ریسک ارتکاب جرم

 تدابیر امنیتیالف.
 تدابیر مرزی .1

کردن انتقال افراد از طریق مرزها از تعدادی از تدابیر پیشگیرانه وجود دارند که دولت ها می توانند برای دشوار 

سوی قاچاقچیان اتخاذ کنند. این تدابیر عالوه بر پروتکل مربوط به قاچاق انسان، در پروتکل مربوط به قاچاق 

 مهاجران نیز یادآوری شده اند.
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ز کنترل در سال های اخیر، به ویژه پس از فروپاشی بلوک شرق، در بسیاری از کشورهای مقصد قاچاقچیان اسنان ا

های مرزی کاسته شده است. توانایی فنی نهادهای کنترل مرزی نیز اغلب برای جلوگیری و کشف قاچاق ناکافی 

است برای مثال، در بسیاری از کشورها در محل عبور از مرز، وسایل ارتباطی یا حتی نگهداری سوابق دستی برای 

رزها و فقدان نهادهای کنترل مرزی با پلیس مرزی ثبت مشخصات کامیون های تجاری وجود ندارد. نفوذ پذیری م

و فقدان زیرساخت و بودجه باعث سوءاستفاده شبکه های جنایتکار می شود، به نحوی که به راحتی افراد را از 

 عرض مرزهایی که فاقد بازرسی منظم هستند، عبور می دهند.

مهاجران، دولت های عضو ملزم هستند کنترل  پروتکل قاچاق انسان و همان ماده از پروتکل قاچاق 11بنابر ماده 

های مرزی را تا جایی که ممکن است تقویت کنند. این کنترل های مرزی نباید متضمن خلل به تعهدات بین 

المللی دولت ها در مورد حرکت آزادانه افراد در طول مرزهای بین المللی باشد. همچنین دولت های عضو پروتکل 

کارگزاری های کنترل مرزی از جمله برقراری و حفظ وسایل ارتباطی مستقیم را مورد ملزم هستند همکاری میان 

 1توجه قرار دهند.

در ایران، مقررات مندرج در موافقتنامه های امنیتی منعقد شه با کشورهای فوق الذکر حاوی مقرراتی در این زمینه 

میان جمهوری اسالمی ایران و پادشاهی عربستان موافقتنامه همکاری های امنیتی  3ماده  1است. برای مثال در بند 

سعودی، مقابله با تردد غیرمجاز افراد، قاچاق کاال و انسان در مرزها مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین در 

موافقتنامه امنیتی با کشور بوسنی و هرزه گوین تبادل اطالعات و تجربیات در زمینه چگونگی کنترل تردد از مرزها 

 خارجی از جمله زمینه های همکاری دو کشور قید شده است. و اتباع

با توجه به اینکه برای کنترل مرزهای شرقی ایران به جهت جلوگیری از تردد قاچاق موادمخدر، موانع طبیعی و 

انسانی متعددی از جمله نصب کانال، سیم خاردار و کنترل های انتظامی مختل، تردد قاچاقچیان انسان را دشواری 

فراوانی روبرو است. همچنین به جهت حساسیت های نظامی در مرزهای مشترک با عراق، کنترل های مرزی  های

در این مناطق نیز به خوبی انجام می شود. اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد کنترل مرزهای هوایی کشور است. 

ایی به کشور های مقصد برده شده اند. زیرا تجربه ثابت کرده که اکثر افراد قاچاق شده، از طریق مرزهای هو

بنابراین به نظر می رسد؛ ایجاد سامانه های هوشمند کنترل مرزی که حاوی اطالعات افراد به ویژه افراد سابقه دار 
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باشد، همچنین برگزاری دوره های آموزشی ویژه برای مأمورین کنترل مرزی و باال بردن درک آنها از موارد 

 1ویت کنترل مرزهای هوایی کشور منجر شود.مشکوک می تواند به تق

 دابیر مربوط به مدارک هویت و مسافرتت .2

ظهور تکنولوژی های جدید یکی از عوامل گسترش موارد تهیه اسناد تقلبی است. شبکه های جنایی با استفاده از 

باال برای قربانیان ظرفیت های ایجاد شده به وسیله تکنولوژی های جدید، قادر هستند با سرعت و دقت بسیار 

قاچاق، اسناد الزم از قبیل روادید تهیه نمایند. افزون بر این، شواهد موجود بیانگر مواردی از فساد در بین کارمندان 

 ادارات ذیربط مانند کارمندان اداره مهاجرت و صدور روادید و همدستی با شبکه های قاچاق است. 

پروتکل بر آن تأکید شده  12در اسناد مختلف جهانی از جمله ماده  بر این پایه و اساس تعهدات بین المللی که

 2است، کشورها باید دو تدبیر مختلف در این راستا اتخاذ نمایند:

.تدابیر فنی برای اطمینان از اینکه جعل اسناد هویت و مسافرت مشکل تر شوند. برای مثال از کاغذهای مخصوص 1

نمایند. همچنین نظارت عوامل اطالعاتی و انتظامی بر فرآیند تولید و  برای صدور گذرنامه و شناسنامه استفاه

 انتشار این گونه اسناد را گسترش دهند تا از سوءاستفاده و سرقت آنها جلوگیری شود.

 .تدابیر الزم برای کنترل دقیق اسناد و مدارک به هنگام عبور افراد از مرز.2

در سال های اخیر تکنولوژی های جدیدی برای این منظور ایجاد شده اند که به راحتی اسناد جعلی را شناسایی  

می کنند. در بعضی از مناطق دنیا مثل قاره اروپا از تکنولوژی آرشیو تصاویر برای کنترل اسناد و مدارک استفاده 

سیستم، امکان بررسی صحت و سقم اسناد در می گویند. بر اساس این  FODOمی شود که به آن اصطالحتاً 

اسرع وقت برای مأمورین فراهم می شود. همچنین امکان اعالم و اطالع رسانی جامع به مقامات مجری قانون و 

مأمورین اداره مهاجرت سایر کشورها را در موردی که سوءاستفاده از یک سند یا یک مدرک تقلبی کشف شده، 

بر اطالعاتی که روی اسناد درج شده، اطالعاتی هم در یک پایگاه داده مرکزی و خارج فراهم می آورد. زیرا عالوه 

از دسترس مجرمین ذخیره شده است. به همین دلیل تطبیق اطالعات ذخیره شده در این پایگاه با اطالعات موجود 

و از این جهت  روی اسناد از طریق تکنولوژی های ارتباطی با سرعت باال و دقت قابل قبول انجام می شود

 شناسایی هویت واقعی صاحب اوراق به راحتی امکان پذیر می گردد.

                                                           
 .124همان،صذاقلی،1
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 مربوط به وسایل حمل و نقل تدابیر.3

نقش وسایل حمل و نقل در وقوع جرایم سازمان یافته که مستلزم تحرک و جابه جایی بیش از پیش مجرمین و 

در با درک صحیح از این مقوله مهم و نقش آن  بزه دیدگان است، بر کسی پوشیده نیست. سازمان ملل متحد نیز

در ارتکاب قاچاق انسان، دولت های طرف پروتکل را به اتخاذ تدابیر قانونی الزم برای جلوگیری از به کارگیری 

وسایل حمل و نقلی که شرکت های باربری بازرگانی آنها را اداره می کنند، برای قاچاق انسان، الزم کرده است)بند 

 (.11ماده  2

در صورت اقتضاء و بدون ایجاد خلل به » همچنین این سند به این اندازه هم بسنده نکرده و مقرر می دارد: 

کنوانسیون های بین المللی الزم االجرا، این تدابیر باید متضمن تعهد شرکت های باربری بازرگانی، مبنی بر اعالم 

ماده  2بند «.)ود به دولت فرستنده هستند، باشداین مطلب که همه مسافران صاحب مدارک الزم سفر برای ور

11.)1 

 اقدامات مدنی ب.

 محرومیت از حق حضانت .1

قانون مدنی ایران در مقام پاسخ به سوءاستفاده والدین از کودکان و واداشتن آنان به بهره کشی، آنان را از حق 

در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخالقی  قانون مدنی، هرگاه 1173ماده  4حضانت محروم کرده است. بر اساس بند 

پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخالقی طفل در معرض خطر باشد، 

محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را 

ط اخالقی هر یک از ذ کند. موارد زیر از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاکه برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخا

.سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل غیراخالقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و والدین است..

 قاچاق.

ی به بنابراین در حقوق ایران محرومیت از حق سرپرستی و حضانت که یک حق مدنی است، به عنوان پاسخ

 2سوءاستفاده از کودکان و بهره کشی جنسی از آنان پیش بینی شده است.
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 محرومیت از مالکیت اموال .2

که مرتکبین جرم پول شویی  1386افزون بر قانون مجازات اسالمی و مقررات قانون مبارزه با پولشویی مصوب 

قرر می دارد: چنانچه عواید حاصل به را به استرداد در آمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم محکوم می کند و م

اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط می شود. بر اساس قانون مبارزه با قاچاق انسان تمامی 

اشیاء، اسباب و وسایل نقلیه ای که عالماً و عامداً به امر قاچاق انسان اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط 

دویست و هفتادمین جلسه شورای امنیت ملی  5ین بر اساس بند دو دستورالعمل اجرایی بند خواهد شد. همچن

 ماه است. 6تا  3حمل غیرمجاز اتباع خارجی موجب توقیف وسیله نقلیه مربوطه از  1387مصوب سال 

بنابراین، عالوه بر محرومیت مجرمین از عواید حاصل از جرم و منافع مالی که به طور عام در کلیه جرایم مالی 

مشمول حکم قرار میگیرد و یکی از ارکان سیاست جنایی ایران برای مبارزه با بزهکاری های مالی است. ضبط و 

در جهت از بین بردن انگیزه مالی مجرمین بالقوه  مصادره اموال به کارگرفته شده در ارتکاب قاچاق انسان اقدامی

 کنوانسیون پالرمو است.  12و تشدید مجازات مرتکبین است. این تدبیر قانونگذار دقیقاً برگرفته از بند ب ماده 

بر اساس این بند عالوه بر تجهیزات اختصاص داده شده و مورد استفاده برای ارتکاب جرم، اموالی هم که قرار 

این امر اختصاص یابد، قابل توقیف و مصادره تلقی شده است. بدین سان، در حال حاضر امکان محروم بوده به 

نمودن مجرمین از اموال و عواید حاصل از جرم قاچاق انسان و ضبط و مصادره اموال و تجهیزات مورد استفاده 

ساب می آید. زیرا به نظر رم به حایران در مبارزه با این ج برای ارتکاب این جرم، از نقاط قوت سیاست جنایی

می رسد محرومیت از مالکیت که یک پاسخ ذاتاً مدنی است، در قالب واکنش سرکوبگر به بزه قاچاق انسان می 

 1تواند انگیزه سودجویی بسیاری از مرتکبین بالقوه را از بین ببرد.

 ابطال پروانه فعالیت و انحالل شرکت و مؤسسه .3

یازات اجتماعی از قبیل اشتغال به شغل خاص یا دائر کردن مؤسسه یا شرکت از طریق محرومیت مجرمین از امت

ابطال مجوزهای مربوط که ملهم از حقوق اداری، حقوق کار و حقوق صنفی هستند، از مدت ها قبل به عنوان 

 واکنش در قبال بعضی از جرایم وارد سیاست جنایی کشورهای مختلف و سازمان ملل متحد شده است.

برای نخستین بار مقرر  1380ر ایران قانون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک مصوب د

نمود، اشخاصی که کودکان را به کارهایی بگمارند که به دلیل ماهیت آنها یا شرایطی که در آن کارها وجود دارد، 

                                                           
 92ناظمی،همان،ص 1
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قانون  172شد، عالوه بر مجازات مندرج در ماده احتمال دارد برای سالمتی، ایمنی یا اخالقیات کودکان مضر با

 1کار، پروانه کار آنها توسط دستگاه ذیربط به طور موقت لغو خواهد شد.

سیاق عبارت این قانون بیانگر این است که ابطال پروانه کار مجرم نیازی به صدور حکم از سوی دادگاه ندارد و 

خ که یک پاسخ ماهیتاً اداری و صنفی است از ابداعات و نوع دستگاه های اداری در پاسخ دهی به جرم و نوع پاس

 آوری های این قانون است.

از یک پاسخ ماهیتاً اداری و صنفی است از ابداعات و نوع آوری های این قانون است. از سوی دیگر قانون  

ن قانون تشکیل مبارزه با قاچاق انسان برای شرکت ها و مؤسسات خصوصی که به قصد ارتکاب جرایم موضوع ای

شده باشند، عالوه بر اعمال مجازات های مقرر در قانون، ابطال پروانه فعالیت یا محوز آنان را نیز پیش بینی کرده 

 و تعطیلی شرکت یا مؤسسه مذکور به دستور مقام قضایی را مقرر نموده است.

های مختلف به پدیده قاچاق انسان  تنوع مجازات های پیش بینی شده در قوانین جزایی ایران و به طور کلی پاسخ

را می توان نقطه قوت سیاست جنایی ایران در این زمینه تفسیر کرد. همچنین پیش بینی نوعی مجازات برای 

اشخاص حقوقی و انحالل آنها را که نقطه آغازی است برای پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص، می توان 

 2تأثیر مقررات کنوانسیون پالرمو وارد حقوق کیفری ایران شده است.بهترین دستاورد این قانون دانست که تحت 

 پیشگیری وضعی جرم قاچاق انسان از طریق کاهش عواید حاصل از ارتکاب جرم

 محرمانه ماندن هویت بزه دیدگان الف.

ر، باید تدابیری اخالقی بزه دیدگان تأمین امنیت آنها در فرآیند کیفری است. به همین منظو -یکی از حقوق انسانی

برای کاهش نگرانی های بزه دیدگان، حفاظت از هویت و زندگی خصوصی آنان اندیشید. هر گونه احساس ناامنی 

در بزه دیه ممکن است به یک بحران پس از بزه دیدگی بینجامد که در صورت بی توجهی امکان دارد به شکل 

 رآید.یک آسیب روانی یا درد و رنج عاطفی تازه یا پیشرفته د

تجربه نشان داده است که قربانیان قاچاق، به دلیل ترس از عکس العمل های شدید دولتی و مراجع قضایی علیه 

خود از یک طرف و از طرف دیگر ترس از انتقام جویی متهمان تمایلی به مراجعه به مقامات دولتی ندارند. به 

ر تهدیدها یا اقدامات تالفی جویانه متهم، مراحل همین علت، برای تأمین امنیت بزه دیدگان و گواهان در براب

گوناگون فرآیند کیفری باید به نحوی ترتیب داده شود که هراس بزه دیده را از این اقدامات به پایین ترین سطح 
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برساند و با حفاظت از زندگی خصوصی بزه دیدگان و شهود، در آنان احساس امنیت ایجاد کند. صرف نظر از 

ء هویت بزه دیدگان برای آنان در پی دارد، این نکته نیز به طور کلی باید در نظر گرفته شود که خطراتی که افشا

یکی از خاستگاه های بزه دیدگی دومین، پیامدهای منفی ناخواسته ای است که از علنی بودن دادگاه ممکن است 

 سرچشمه بگیرد.

در این میان نقش رسانه ها را در بر خورد با مسائل بزه دیدگان می توان در آگاه سازی افکار عمومی و کمک به  

بزه دیدگان، از یک سو و فراهم آوردن درد و رنج های عاطفی برای آنها از سوی دیگر، به شمشیر دو لبه ای 

پروتکل به دولت های  6ماده  1ایه، پاراگراف تشبیه کرد که به یک بزه دیدگی دومین هم می انجامد. بر این پ

عضو تکلیف می کند که تدابیرری را برای حفاظت ار محرمانه بودن هویت بزه دیدگان اتخاذ نمایند. از جمله این 

اقدامات محرمانه نگه داشتن رسیدگی های کیفری مربوط به قاچاق انسان است. بدین سان، مقررات آیین دادرسی 

ن است محتاج اصالحاتی باشد تا دادگاه مجاز به محرمانه نگه داشتن مشخصات و محرمانه کشورهای عضو ممک

ماندن وضعیت قربانیان در موارد مقتضی باشند. از جمله این تدابیر که می توان از طریق آنها محرمانه ماندن هویت 

 1بزه دیدگان را تأمین کرد، از این قرارند:

نمایندگان رسانه های جمعی در دادرسی و اعمال محدودیت هایی نسبت به انتشار جلوگیری از حضور اعضا یا .1

 اطالعات خاص، مانند جزییاتی که موجب شناسایی بزه دیدگان می شود؛

 عدم افشاء نام، آدرس اقامتگاه، محل کار، شماره تلفن و مشخصات دیگر بزه دیده؛.2

دها و سازمان های دولتی و غیر دولتی که به گونه ای با بزه گرفتن تعهد کتبی از کارمندان تازه وارد همه نها.3

برگزاری دوره های آموزشی منظم برای کارکنان مربوطه جهت  دیدگان در ارتباطند برای حفاظت از هویت آنان و 

 آموزش چگونگی حفاظت از هویت بزه دیدگان؛

و به خوبی از اطالعات هویت بزه دیدگان  ندیانه ای به سیستم های ایمنی مجهزاطمینان از اینکه سیستم های را

 2محافظت می کنند.
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 تأمین امنیت فیزیکی بزه دیدگان ب.

در صورت ضرورت رویارویی بزه دیده و متهم در فرآیند کیفری، باید از وی به نحوی حفاظت و مراقبت به عمل 

برای بزه دیدگانی که با متهم پیوند آید تا از آسیب های احتمالی به بزه دیده پیشگیری به عمل آید؛ این به ویژه 

 خانوادگی یا دوستی دارند، اهمیت بیشتری دارد.

در گرو پیش بینی تدابیری برای جلوگیری از ورود به آسیب های احتمالی هنگام  تأمین امنیت بزه دیدگان نه تنها

تهدیدها یا اقدام های تالفی رویارویی با متهم است، بلکه فراتر از آن در بردارنده تدابیری برای پیشگیری از 

جویانه متهم یا خانواده و دوستان اوست. نظر به اینکه این تعهدات و اقدامات تالفی جویانه در بزه دیدگان و 

شهود احساس ناامنی ایجاد می کند، ضابطان دادگستری باید تدابیر الزم را برای ایجاد حس امنیت در آنها در برابر 

 1یرند.متهم و کسان او به کار گ

پروتکل، همه دولت های عضو را به کوشش برای فراهم آوردن امنیت فیزیکی  6ماده  5بر پایه همین رویکرد، بند 

در این  بزه دیدگان قاچاق انسان مکلف می کند. الزامات این بند، مقررات کنوانسیون جنایات سازمان یافته را

برای کسانی « انتقام جویی و ارعاب»خطرات ناشی از  کنوانسیون به 2خصوص تکمیل می کند، به نحوی که ماده 

 که با مقامات همکاری می کنند ارجاع می دهد. 

پروتکل به حفاظت از بزه دیدگان در قبال خطر تکرار بزه دیدگی که یکی از معضالت ویژه  9در حالی که ماده 

 قط نیاز بزه دیدهمهم است. زیرا نه فقاچاق انسان است، اشاره دارد. این بند پروتکل یکی از مقررات بی نهایت 

شهود را به حمایت برآورده می کند، بلکه نیاز همه بزه دیدگان قاچاق انسان را مدنظر قرار می دهد. الزامات این 

کنوانسیون است که شامل نوعی کمک و حمایت از بزه  25و  24پاراگراف، عالوه بر تعهدات مندرج در مواد 

 2این دو مقرره از دو جنبه ی مهم با یکدیگر متفاوتند: دیدگان و شهود است. زیرا

تکلیف به تصویب مقرراتی برای حمایت از بزه دیدگان قاچاق انسان محدود به اقداماتی است که برای حفظ .1

پروتکل  6ماده  3غالباً به صورت تدابیر احتیاطی مندرج در بند  سمانی آنان نیاز است. این اقداماتسالمت ج

وند. در حالی که تدابیر مورد نیاز برای حمایت از شهود که در کنوانسیون آمده اند، شامل ترتیبات ظاهر می ش

 ویژه داخلی و خارجی برای اداء شهادت هستند.

                                                           
 .93ابوالحسنی، همان،ص 1
و جرم شناسی،دانشگاه  (،سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمان یافته با رویکرد به حقوق جزای بین الملل،رساله دکتری حقوق جزا1380شمس ناتری،محمد ابراهیم) 2

 62تربیت مدرس،ص
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بر اساس پروتکل، دولت های عضو، صرفاً متعهد به تالش برای ایجاد امنیت هستند. در حالی که تکلیف مندرج .2

خاذ تدابیری است که بر  اساس استطاعت دولت های عضو مناسب و مقتضی به نظر می در کنوانسیون، ناظر به ات

 رسند.

خیلی ضعیف است. قوانین « باید تالش کنند»پروتکل مبنی بر اینکه دولت ها  6ماده  5عبارت مندرج در بند 

بزه دیدگان  حفاظت ازداخلی باید حمایت قوی تری را از بزه دیدگان به عمل آورند. به عالوه مقررات این بند، 

دهد و در مورد حوادث احتمالی در  را در برابر خطر، صرفاً وقتی در قلمرو یک کشور هستند، مدنظر قرار می

 1طول مسیری که قبل از اعاده به کشور خودشان باید طی کنند، تضمین نمی دهد.

هم در زمان  -رنامه های حمایتی ذیلبدین سان ترس بزه دیدگان کامالً موجه به نظر می رسد. بنابراین، تدارک ب

 الزم به نظر می رسد.-همکاری آنها با مقامات دولتی و هم بعداز آن

حفاظت فیزیکی از قبیل جابه جایی آنها و اجازه اعمال محدودیت هایی در مورد افشاء اطالعات مربوط به .1

 هویت و محل اقامت آنها.

از بزه دیدگان را به روشی که امنیت آنها تضمین شود، اجازه فراهم آوردن و تصویب قواعدی که اخذ شهادت .2

 می دهد.

بر اساس مقررات پروتکل، تمامی دولت های عضو که بزه دیده در قلمرو آنها حضور دارد، از جمله کشورهای 

ن اقدام مبدأ، ترانزیت و مقصد و دولت هایی که بزه دیده به آنها فرستاده می شود، باید برای حفاظت از بزه دیدگا

 الزم معمول نمایند.

دن بزه دیده برای وادار کردن او به پس گرفتن شکایت یکی از جرایم علیه ر بعضی از کشورها تهدید یا ترساند

عدالت قضایی انگاشته شده تا از رهگذر آن، شاکی یا بزه دیده بتواند با آرامش و امنیت کافی به احقاق حق خود 

 2و اجرای عدالت بپردازد.

قوانین ایران از حیث برقراری تدابیر حمایتی افتراقی برای بزه دیدگان، به ویژه بزه دیدگان جنایات سازمان یافته، 

ان نیز اگرچه تحت تأثیر پروتکل تنظیم شده است اما فاقد مقرره خاصی ص است. قانون مبارزه با قاچاق انسناق

عضی از مواد آیین دادرسی کیفری ایران موجب بر در این خصوص است. بلکه همانگونه که توضیح داده شد، ب

 هم خوردن امنیت روانی و فیزیکی بزه دیدگان در صورت طرح شکایتی کیفری و پیگیری موضوع می شود. 

                                                           
 29افراسیابی،همان،ص 1
 .35قضایی،تهران،نشر میزان،ص (،جرایم علیه عدالت1381کوشا،جعفر) 2
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در حالی که به ویژه الزم است برای حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر در قبال بزه های خشونت آمیز مثال 

جنایات سازمان یافته و از جمله قاچاق انسان، تمهیدات ویژه ای اندیشیده شود. برای نمونه می توان در کالنتری 

ده حمایت کرد، به گونه ای که بزه دیده با مظنون یا ها و دادگاه ها با فراهم کردن اتاق انتظار جداگانه ای بزه دی

اعضای خانواده وی برخورد غیرضروری نداشته باشد. یا همانند بسیاری از نظام های حقوقی، قوانین و رویه هایر 

 را برای به حداقل رساندن خطر رویارویی بزه دیده و متهم در جلسه دادرسی ایجاد کرد. 

دلیل به وسیله ویدئو یا تلویزیون مدار بسته را مجاز شمرد. البته در وهله اول این  برای نمونه می توان ارائه ی

رویه با بنیان های شناخته شده بین المللی در زمینه تضمین و رعایت حقوق دفاعی متهم و آموزه های دادرسی 

المللی برای نوع بشر در بر  عادالنه در تضاد به نظر می رسد. اما با توجه به خطراتی که جنایات سازمان یافته بین

دارد، برای مقابله مؤثر با آنها چاره ای جز نادیده گرفتن پاره ای از اصول و قواعد شناخته شده حقوق کیفری 

بار دلیل، فرض  ای پالرمو و مریدا، اصولی از قبیلنیست. بر این پایه، حتی در اسناد جهانی مثل کنوانسیون ه

 1است. برائت و ... نادیده گرفته شده

 تدابیر حمایتی  پ.

و کارهای حمایت از بزه دیدگان در پرتو مالک های مندرج در اعالمیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان  ساز

مجمع عمومی سازمان ملل، در چند سند بین المللی مهم حقوق بشری از  1985و قربانیان سوءاستفاده از قدرت 

، اعالمیه اصول بنیادی بکارگیری برنامه 2003، کنوانسیون مریدا 1998فری جمله اساسنامه دیوان بین المللی کی

و کنوانسیون پالرمو و پروتکل های آن بازتاب گسترده ای  2002های عدالت ترمیمی در موضوع های کیفری 

 2یافته است.

ا جایی که امکان اسب تبر این پایه، کنوانسیون جنایات سازمان یافته فراملی کشورهای عضو را به اتخاذ تدابیر من

 کردن کمک و حمایت از بزه دیدگان جرایم مشمول کنوانسیون ملزم می کند. دارد، برای فراهم

نده تدابیری است که باید نسبت به بزه دیدگان قاچاق انسان تحقق پیدا کند. رپروتکل نیز در دربردا 8-7-6مواد 

عمال شوند. مواد اخیر مقرراتی را درباره بزه دیدگان مطالعه و اکنوانسیون  25و  24اد این مواد باید در ارتباط با مو

و شهود بیان می کنند که نسبت به همه موضوعات مشمول کنوانسیون اعمال می شوند. اساساً قصد طراحان 

                                                           
 49شمس ناتری،همان،ص 1
 77همایش حقوق،انتشارات قوه قضاییه،ص (،حمایت از بزه دیدگان و شهود در برابر تهدید در فرآیند دادرسی،مجموعه مقاالت برگزیده1386میرزایی،اسداله) 2
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ی حمایت مضاغف، به هود و بزه دیدگان از طریق برقرارکنوانسیون و پروتکل، تکمیل قواعد عمومی مربوط به ش

مواردی که پروتکل اجرا می شود، قاچاق جرمی خواهد بود که  ای بزه دیدگان قاچاق است. بنابراین، درویژه بر

 25پروتکل و ماده  8تا  6تحت پوشش کنوانسیون است و بزه دیدگان قاچاق نیز تحت حمایت های مواد 

کنوانسیون  24حت حمایت ماده ، شاهد هم تلقی می شوند باید ت. ضمناً در مواردی که بزه دیدگانکنوانسیون هستند

 1را بیان می کند، الزام آور است. باشند. ضمن اینکه مقررات پروتکل در زمینه آیین دادرسی و مواردی که اصولی

 تسهیل مشارکت بزه دیدگان در دادرسی ها ت.

همه ی بزه دیدگان باید به نظام عدالت از جمله عدالت عرفی، رسیدگی های سنتی، رسیدگی های مربوط به 

کودکان، رسیدگی های اداری و مدنی و دادگاه های بین المللی دسترسی داشته باشند. باید از بزه دیدگان در 

و غیرمسقیم از جمله گزارش به خصوص تالش خود برای مشارکت در نظام عدالت از رهگذر ابزارهای مستقیم 

موقع رویدادها و تصمیم های اساسی، فراهم کردن اطالعات کامل درباره شیوه ها و فرآیندهای مربوط، حمایت 

از حضور بزه دیدگان در رویدادهای اساسی و ارائه کمک هنگامی که فرصت هایی برای شنیده شدن مطالب آنها 

 هست، حمایت کرد. 

ررات مختلف بین المللی، بزه دیده باید حق داشته باشد تا دیدگاه ها و نگرانی های خود را بر اساس اسناد و مق

در مراحل گوناگون رسیدگی های قضایی به ویژه درباره تأثیر جرم بر خود، بیان کند. امکان مشارکت بزه دیده در 

ایشان و پیشرفت های به دست تصمیم گیری درباره پرونده خود، آگاه کردن بزه دیدگان از حقوق و مسئولیت ه

آمده در پرونده، بررسی ادعاهای مدنی در رسیدگی کیفری و قائل شدن نقش تعقیبی برای آنها در پرونده های 

کیفری از جمله موضوعاتی هستند که در بعضی از اسناد بین المللی برای تسهیل مشارکت بزه دیدگان در فرآیند 

 شده اند. جنایی به دول عضو سازمان ملل تکلیف 

اعالمیه اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، شیوه های قضایی و  6مطابق بند 

ب(اجازه طرح و در نظر گرفتن ..... »در پاسخگویی به نیازهای آنان به شکل زیر باید کارآمد تر ساخت: اجرایی را

مناسب رسیدگی ها، بدون غرض ورزی نسبت به متهم و هماهنگ  دیدگاه ها و نگرانی های بزه دیدگان در مراحل

 «.فع شخصی بزه دیدگان در میان باشدبا نظام عدالت جنایی ملی، وقتی اثرپذیری منا

                                                           
 .50،ص18ه امنیت،شماره (،معاهده پالرمو علیه جنایات سازمان یافته فراملی،مجل1389پرویزی،رضا) 1
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در تعدادی از نظام های حقوقی این امکان برای بزه دیدگان فراهم آمده است که از رهگذر تنظیم فرم هایی درباره 

مون تأثیر جرم بر خود یا فرم دیدگاه های بزه دیده، نقش بیشتری در فرآیند جنایی به ی اظهارات بزه دیده پیرا

 عهده بگیرد.

پروتکل، هر یک از دولت ها را به تضمین کمک به بزه دیدگان نسبت به ابراز نظرها و  6ماده  2پاراگراف ب بند 

ن به گونه ای که به حقوق دفاعی آنها دغدغه هایشان و توجه به آنها در مرجله های دادرسی کیفری علیه مجرما

 1لطمه وارد نشود، الزام می کند.

یرد و الزام به فراهم نمودن تعهد به اینکه اطالعات الزم از فرآیند دادرسی کیفری در دسترس قربانیان قرار گ

ت تقنینی نیست. ی برای آنان جهت طرح دیدگاه ها و نگرانی هایشان اجباری است. اما الزاماً به معنای اقدامافرصت

پروتکل به وسیله اقدامات اجرایی قابل اعمال  6ماده  2بند  بلکه بعضی از الزامات مندرج در پاراگراف ب از

 هستند. این اقدامات اجرایی شامل اجازه کتبی یا شفاهی برای حضور در فرآیند دادرسی است.

یدگان مخفی نگه دارند، مگر اینکه به حقوق همچنین تضمین این موضوع که قضات نتوانند اطالعاتی را از بزه د

 دفاعی متهم لطمه بزند. 

در ایران به جز نقش تعقیبی بزه دیدگان در جرایم قابل گذشت و حق الناسی و همینطور در جرایم غیرقابل 

 گذشتی که عدم رضایت بزه دیده یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم است. 

بزه دیدگان در  مقررات خاصی در زمینه استماع دیدگاه ها و نگرانی هایبنابراین در نظام عدالت جنایی ایران 

ی مشروط یا هنگام صدور قرار تأمین کیفری برای متهم به تصویب نرسیده است. در حالی که مواردی مانند آزاد

سرنوشت بسیاری از مراحل دادرسی می تواند در  در هدر بسیاری از کشورها دیدگاه ها و نگرانی های بزه دید

متهم و نوع تصمیم دادگاه مؤثر باشد. علت نقص موجود در سیستم عدالت کیفری ایران را باید در رویکردهای 

سنتی حاکم بر سیستم حقوق کیفری ایران دانست. این رویکرد که به جز طرح دعوا یا ترک آن در جرایم قابل 

ائل نیست، مانع ایفای نقش دیگری از سوی گذشت از سوی بزه دیده نقش دیگری برای آن در فرآیند کیفری ق

 2این افراد در فرآیند رسیدگی به جرایم است.

                                                           
 58،ص1(،نگاهی بر قاچاق انسان و مبارزه مؤثر با آن در پرتو راهکارهای پیشگیری،مجله مطالعات علوم سیاسی،شماره 1395بهنیا،الهام) 1
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 دسترسی به اطالعات و نماینده حقوقیث.

مادی بزه دیده و یکی از -آگاه سازی بزه دیده از حقوق خود یا اطالع رسانی، یکی از آشکارترین حقوقی عینی

مداد شده است. دسترسی به اطالعات، نقطه آغازین مشارکت مهم ترین راه های پاسخگویی به نیازهای وی قل

بزه دیدگان در فرآیند جنایی است. زیرا عریض ترین لیست حقوق بزه دیدگان، چنانچه از آن آگاهی نداشته 

باشند، برای آنها استفاده ای در بر نخواهد داشت. بلکه اطالع رسانی به بزه دیدگان به آمادگی آنها در آشنا شدن 

 ادرسی های کیفری و از بین بردن استرس روانی و دل واپسی های بزه دیدگان، کمک می کند.با د

نظام های مختلف حقوقی رویکردهای مختلفی را در خصوص چگونگی ارائه اطالعات به بزه دیدگان اتخاذ کرده 

یی برآمده اند که اند. شماری از نظام های حقوقی درصدد انتشار اینگونه اطالعات به شکل کتاب و بروشورها

 1نظام عدالت کیفری و حقوق و وظایف بزه دیده را تشریح می کنند.

پروتکل، بزه دیدگان قاچاق انسان به عنوان یک شرکت کننده در رسیدگی  6ماده 3پایه پارگراف ب از بند   بر

و مسئولیت های خود  های کیفری، نیازمند اطالعات، به زبانی که آنها می فهمند، درباره فرآیند عدالت و حقوق

هستند. دولت های عضو پروتکل باید بزه دیدگان را به مشارکت در دادرسی های جنایی که بر علیه قاچاقچیان 

ترتیب داده می شود، تشویق کنند. زیرا آنها دلیل اثباتی بسیار مهمی برای موفقیت در تعقیب قاچاقچیان هستند. 

مشارکت در سیستم عدالت کیفری، از رهگذر وسایل مستقیم یا غیرمستقیم، بزه دیدگان نیز باید در ازای تالش برای 

به موقع از حوادث مهم تصمیمات اساسی، مقررات مربوط به آیین دادرسی و فرآیند آن آگاه شوند. ساختار سیستم 

مدارک آموزشی،  عدالت نیز باید موانعی را که تعداد زیادی از بزه دیدگان به دلیل عواملی چون فرهنگ، نژاد، زبان،

 سن یا تابعیت، در مواقع مطالبه دسترسی به اطالعات با آن روبرو هستند، در نظر بگیرد. 

عالوه بر پروتکل، اعالمیه اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت نیز آگاه سازی 

رسیدگی ها و وضعیت پرونده هایشان ضروری  از نقش و قلمرو خود، زمان بندی و روند پیشرفت بزه دیدگان را

می داند. در بعضی از کشورها حق دسترسی به اطالعات درباره رسیدگی های مختلف، محدود به گروه خاصی 

بعضی نیز فقط کسانی که نقش رسمی در دادرسی های کیفری دارند، مثل شهود، مدعیان  از قربانیان می شود. در

 2عات اصلی دسترسی دارند.خصوصی یا شکات خصوصی، به اطال

                                                           
 .59،صبهنیا،همان 1
 60بهنیا،همان،ص 2
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در نظام کیفری ایران، ضوابط و مقررات ویژه ای در زمینه آگاه نمودن بزه دیدگان از حقوق و وظایف خود وجود 

ندارد. ضمن اینکه حق دسترسی به اطالعات مربوط به فرآیند دادرسی نیز مستلزم دارا بودن سمت رسمی در 

ی حق اخذ رونوشت از اوراق پرونده را دادرسی است. کما اینکه بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، فقط شاک

دارد. اطالع رسانی در سایر زمینه ها مثل دعوت به دادسی و ابالغ رأی و ... نیز صرفاً در مورد شاکی و نه بزه 

 ویز شده است.که مبادرت به طرح شکایت نکرده، تجدیده ای 

 گیری هنتیج

 هم و کشورها کلیه فراگیر همکاری گرو در قاچاق انسان، جهانی مانند ی سازمان یافته جرایم با کارامد مبارزه-

مربوط  الحاقی پروتکل و پالرمو کنوانسیون به الحاق عدم دلیل کشور ایران به است، ولی الملل بین اسناد با سویی

 خود از مصیبت فراملی این عمق از کاملی درک کودکان، و زنان ویژه به و انسان قاچاق مجازات و پیشگیری به

 جهانی گسترش یافته پدیده یک عنوان به امروزی، وضعیت در انسان قاچاق اینکه به است، لذا نظر نداده نشان

 با کشورها همنوایی گیرد و صورت آن علیه فراگیر و جهانی العمل عکس است شایسته است، نموده جلوه

 شود. گذارده عمل معرض تری در کامل نحو به جهانی اسناد و متحد ملل سازمان با سویی هم و یکدیگر

با توجه به اینکه کنترل های مرزی به سامانه های قابل اطمینانی مجهز نشده تا از سوءاستفاده افراد از مدارک -

مجعول پیشگیری نماید، لذا ایجاد سامانه های هوشمند کنترل مرزی که حاوی اطالعات افراد به ویژه افراد با 

 نترل مرزهای کشور باشد.سابقه باشد، می توان باعث تقویت ک

توفیق در مبارزه و کنترل جرم قاچاق انسان مستلزم همکاری های بین المللی است که برای تحقق این مهم -

 قراردادهای دو و چند جانبه، توافقنامه ها و کنوانسیون های مربوطه به تصویب رسیده اند.

ل الحاقی کنوانسیون پارمو است که تنها قاچاق انسان ،  متأثر از پروتک1383قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب -

را در مرزهای فراملی مورد توجه قرار داده و فقط موارد قاچاق انسان را که با عبور از مرز صورت می گیرد، 

پوشش می دهد و به مواردی که این جرم درون مرز کشور و از یک منطقه به منطقه ی دیگر صورت می گیرد، 

 بی توجه است.

در زمینه مبارزه با قاچاق انسان به ویژه کودکان، گامی به جلو  1383اگر چه قانون قاچاق انسان مصوب سال -

نیز به  1386است اما در این قانون خالء هایی به چشم می خورد که قابل اغماض نیست. قانونگذار در سال 

وتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در منظور همراهی با جامعه ی بین المللی قانون الحاق دولت ایران به پر
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خصوص فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان را به تصویب رسانید و موارد گوناگونی از جمله استثمار جنسی 

و فروش کودک برای بهره برداری جنسی، کار اجباری و برداشتن اندام ها را ممنوع اعالم کرد. اما متأسفانه تا به 

 حاق به کنوانسیون پالرمو اتخاذ نکرده است.امروز تصمیمی راجع به ال

تدابیر و سیاست هایی که برای مبارزه و پیشگیری از جرم قاچاق انسان انجام می گیرد، اصوالً به شکل کیفری -

و با تأکید بر نقش بزهکار است، اما امروزه ما نیازمند تدابیر کارآمدتری برای پیشگیری از این نوع جرایم سازمان 

یم. برای تحقق این مهم نیاز است نقش بزه دیده پر رنگ تر شود و تدابیر حمایتی و امنیتی الزم در یافته هست

 کشور مبدأ و مقصد برای بزه دیدگان قاچاق انسان پیش بینی شود.

برای پیشگیری از جرم قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، تدابیر و سیاست های پیشگیرانه ی مؤثری را در بخش -

وضعی پیش بینی کرده است که ایران نیز می توان با الحاق به این کنوانسیون از فواید سیاست های  پیشگیری

 پیشگیرانه ی آن بهره برد.
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(،پدیده قاچاق انسان در قوانین ایران و حقوق بین الملل،مجله مطالعات بین 1394افروغ،عبدالحمید) -

 . 24المللی پلیس،شماره 

(،نگاهی بر قاچاق انسان و مبارزه مؤثر با آن در پرتو راهکارهای پیشگیری،مجله مطالعات 1395بهنیا،الهام) -
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 .1آموزه های حقوق کیفری،شماره 
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(،حمایت از بزه دیدگان و شهود در برابر تهدید در فرآیند دادرسی،مجموعه مقاالت 1386میرزایی،اسداله) -

 برگزیده همایش حقوق،انتشارات قوه قضاییه.
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(،حقوق کیفری در آغاز هزاره سوم،دیباچه در جورج پی فلچر، 1384نجفی ابرندآبادی،علی حسین) -
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یافته با رویکرد به حقوق (،سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمان 1380شمس ناتری،محمد ابراهیم) -

 جزای بین الملل،رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی،دانشگاه تربیت مدرس.


