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است. بر نتیجھ قاچاق انسان  ھمھم علت و  ،حقوق بشر زیر پا نھادن ھای
ھر  کانوندر راحقوق بشر  تمامیپشتیبانی از این اساس ، ضروری است 

قرار  قاچاقدادن بھ پایان و  پیشگیریگونھ اقدام انجام شده برای 
بھ ویژه  ،نباید روی حقوق بشر و منزلت افراد . اقدامات ضد قاچاقداد

مھاجران، آوارگان داخلی، پناھندگان و  حقوق کسانی کھ قاچاق شده اند،
 پناھجویان تاثیر گذارد.  

 اصول توصیھ شده در حقوق بشر و قاچاق انسان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 مقدمھ
 

 کھ می شودی استعمال روندفھم  برای کلی طور بھ "انسان قاچاق"اصطالح 
و  مستقر اقتصادی منافع با ھدف کسب استثماری یوضعیت در افراد آن در

 است ممکن یا دھد رخ کشور یک در تواند می قاچاق. می شوند شتھنگھدا
 طیف برای کودکان و مردان زنان،. باشد مرزھاھمراه با جابجایی میان 

 ھا، کارخانھ در استثمار و اجباری کار جملھ از ،ھدف ھا از وسیعی
 ، مورداجباری ازدواج و جنسی کشی بھره ھا، خانوادهدرون  و مزارع
 اثر جھان کشورھای بسیاری و مناطقھمھ بر  قاچاق. قرار گیرند قاچاق

 .می گذارد

 
از دشوار است، درک ما و اعداد  در الگوھاتامین اطالعات در حالی کھ 
و  وندر یھا است. نابرابریتر شده اتفاق می افتد بھقاچاق اینکھ چرا 

و  ،کنندهکشورھا، سیاست ھای مھاجرتی بھ طور فزاینده محدود میان
 پاره ای ازتنھا ، و مستضعف ارزانکار نیروی رو بھ رشد برای  ءتقاضا
 ندهعوامل افزایبسیاری . بھ شمار می آیندشناسایی شده  ریشھ ایعلل 

 فقر، خشونت و تبعیض است. ندهدربردار ،قاچاق قبالدر آسیب پذیری فرد 
. 
 

 بوده سود دارای سابقھ ای طوالنیتحصیل بھره برداری از افراد برای 
 بھ حداقل یک قرن دآن می توان برخورد باتالش ھای بین المللی برای 

، تنھا اگرچھ. بازگرددحقوق بشر  نظام نوین پیداییاز  ، بسیار پیشقبل
. طی ھمین دوره، شد مبدلعمده  بھ دغدغھکھ قاچاق بود در دھھ گذشتھ 

 مبینتوسعھ یافتھ است. این تغییرات  باب در این یچارچوب قانونی جامع
استثمار انسان  موضوعجامعھ بین المللی در  نحوه تفکراساسی در  تحول

دولت و  بایستھ ھای خواستھ ھا ودر  حولتمبین ھمچنین  تغییراتاست. 
. از این رو، استاز آن  یپیشگیر و  مقابلھ با قاچاق دردیگران 

بھ  راجامعھ بین المللی  فزایندهرھیافت قربانی محور نیز پشتیبانی 
در  است وجدید مفھومی چھارچوب تشکیل دھنده است. حقوق بشر دست آورده 

در حقوق بشر اساس بر  مورد قبول گسترده حال حاضر نیاز بھ رویکرد
یشتر در این برگھ پ ھمانطور کھ. احساس می شودقاچاق پدیده قبال 

نقض حقوق  طرقدرک درستی از  مند، چنین رویکردی نیازه شدتوضیح داد
کھ در  مقوالتی را باید شناسایی کرد ھمچنینو  است بشر در چرخھ قاچاق

ھدف .بھ میان می آیدبشر  بین الملل حقوق ر اساسبتعھدات دولت پای آن 
 آمیز و توزیع اصالح شیوه ھای تبعیضھم شناسایی و رویکرد ھم این 

از فظ مصونیت قاچاقچیان ا، حبوده قاچاق مبنایکھ نابرابر قدرتی است 
 .را نفی می کند قربانیان در برابرو عدالت است  مجازات 

 
 



حقوق بشر رابطھ از  یکوتاه اما جامع بررسیبھ دنبال ارائھ  جزوهاین 
 با کاوش در چھارچوب سیاست ھا و حقوق  قابلو قاچاق انسان است. 

حقوق  در متحد کمیساریای عالی سازمان مللاعالم بر دو  جزوهاعمال، 
در  2002سال  شدهتوصیھ  یھا ھنموداصول و رتکیھ دارد: ) OHCHRبشر (

 .1آن موسعمورد حقوق بشر و قاچاق انسان و تفسیر 
 

و پرداختھ تعریف قاچاق بھ  فصل اولفصل تقسیم شده است.  چھاربرگھ بھ 
ھمچنین بھ بررسی برخی اسطوره برگھ بررسی می کند. ا رعناصر اصلی آن 

رابطھ بین بھ  فصل دوم. می پردازد تعریف در خصوصھا و سوء تفاھم ھا 
کھ معموال  یحقوق بشر برگھ،. این توجھ داردحقوق بشر و قاچاق انسان 

 خاصو وضعیت گروه ھای می کند شناسایی  دارد را قاچاق قرار تحت تاثیر
باشند  حقمکھ بھ آن ممکن است  یحقوق اضافی یا متفاوتبھ  توجھبا را 

در  اتخاذ رویکرد حقوق بشری. این فصل ھمچنین آنچھ در گیردمی  در نظر
دولت بھ تعھدات  فصل سوم. می کند خالصھدخیل است را  قاچاق پدیده قبال
داده می شود و توضیح  شناسایی منابع این تعھدات آنگاه ،می پردازد ھا

ناشی از  زیان ھایمسئول  حقوقیک دولت ممکن است از لحاظ کھ چگونھ ی
. تعھدات خاص نکرده استآن را بھ طور مستقیم ایجاد  ولو، باشدقاچاق 

بازگشت بھ  ؛از اوقربانی و پشتیبانی  مایت ازدولت ھا با اشاره بھ ح
 مورد بحث پیشگیریضرورت عدالت کیفری؛ و ھای ؛ پاسخ راھکارھاوطن و 

چگونھ تعھدات این امر می پردازد کھ  بھ فصل چھارم. قرار می گیرد
اینکھ دولت ھا و دیگران بابت فعل  حصول اطمینان ازبا ھدف را مذکور 

 .قرار داد و نظارت ءاجرا مورد می توان و ترک فعل خود مسوولیت دارند
  

 قاچاق انسان چیست؟ .1
 یاربس تشکیل می دھدرا آنچھ " قاچاق انسان " بر بین المللی  وفاق
وظیفھ  دولت ھاکھ بود  میالدی 1990از اواخر دھھ در واقع، . است اخیر

از قبیل مھاجرت ھای ، با آنمعموال ھمراه روشھای دیگر  قاچاق از تفکیک
قاچاق   بھ اجماع از. اولین تعریف شده، را آغاز کردندبی رویھ تسھیل 

ات قاچاق و مجازسرکوب پیشگیری،  میالدی در زمینھ 2000 سال پروتکلدر 
 متحد کنوانسیون سازمان ملل در تکمیل انسان، بھ ویژه زنان و کودکان

علیھ جرایم سازمان یافتھ فراملی (پروتکل قاچاق) گنجانده شده بود. 
حقوقی و سیاسی و سناد بسیاری از دیگر ادر این تعریف از آن زمان 

 است.آمده ھمچنین قوانین ملی 
. 

 الف. تعریف بین المللی قاچاق
 

 بھ شرح زیر تعریف می کند:را پروتکل قاچاق اصطالح " قاچاق انسان " 
 

1 Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking: Commentary (United Nations publication, 
Sales No. E.10.XIV.1).  

 در دسترسند. www.ohchr.orgو بھ نشانی   (HR/PUB/02/3)خود اصول و دستور العمل ھای راھنما بطور جداگانھ صادر شده اند
 

                                                            



،انتقال، پناه ،جابجا کردنمعنی استخدام در باید قاچاق انسان"") الف(
بھ کارگیری زور افراد، با استفاده از تھدید یا  گرفتندادن یا تحویل 

از برداری، فریب، سوءاستفاده یا دیگر اشکال اجبار، آدم ربایی، کالھ
 اخذیا گرفتن پول یا منافع برای یا موقعیت آسیب پذیری یا دادن قدرت 

 ،بھره برداری با ھدف، دارد نظارت فرد دیگرشخص کھ بر رضایت یک 
تن بھره برداری از  شامل دست کم برداری بایدبھره  .شود عمالاست

اجباری،  دیگران یا دیگر اشکال بھره کشی جنسی، کار یا خدماتفروشی 
 ؛باشدیا اعمال مشابھ برده داری، بندگی یا برداشتن اعضای بدن  بردگی

 
(ب) رضایت قربانی قاچاق انسان بھ بھره برداری در نظر گرفتھ شده 

مندرج در بند  طرقھر یک از آنجا کھ  ،مندرج در بند (الف) این ماده
 ماده؛ ... ( باید نادیده انگاشتھ شودشده است  بھ کار گرفتھ(الف) 

3.( 
  

) (بزرگساالنقاچاقوضعیت  برای پیداییکھ  ھستسھ عنصر کلیدی ابر این بن
تھدید، دوم)وسیلھ((استخدام،...)؛ ( فعل) اولوجود داشتھ باشد: (باید 

 ) ھدف (استثمار).سوم...) ؛ و (
 

، افراد زیر یعنیتعریف متفاوتی برای قاچاق کودکان ( حقوق بین الملل
این . الزم نیستخصوص لھ" در این "وسیعنصر . مقرر کرده استسال)  18

از قبیل " فعل) "اولالزم است: (برای نشان دادن این موارد تنھا عنصر 
برای ھدف خاص مذکور  فعلکھ این ) دوماستخدام، خرید و فروش؛ و (

کھ  ردوجود دازمانی . بھ عبارت دیگر، قاچاق کودک ه استاستثمار بود
ھدف بھره  با، جابجاییا مانند استخدام ی افعالبرخی  موضوعکودک 

 .باشدھ قرار گرفت ،برداری از آن کودک
 
 

 ویژگی ھای مھم تعریف .ب
 

 :استقاچاق  از نوینحقوق بین الملل  مبین مفھومویژگی ھای کلیدی زیر 
 
 

از شیوه ھای ی طیفشامل ، اثر گذاشتھمردان و کودکان بر قاچاق زنان، 
 رایدختران بزنان و ابجایی با ج. قاچاق بھ طور سنتی استاستثماری 

، فوقمندرج در  حقوق بین الملل تعریف ه است.ھمراه بودبھره کشی جنسی 
گی می توانند ھم دختران و پسران کھ مردان و زنان، روشن می سازد

 دراستثماری  ھای شیوهاز  گستردهو طیف اقدامات بالقوه  -ندوشقاچاق 
 بازتعریف  رایبمثال ھای مندرج  فھرستاست.  وسیعقاچاق بسیار امر 
 شود. ساییممکن است در آینده شنایا اضافی  نو استثماری  مقاصدو  است

 
قاچاق داخلی  ،تعریفیست. ن مستلزم عبور از مرزھای بین المللیقاچاق 

قاچاق بھ لحاظ ، . در این مفھومپوشش می دھدو ھمچنین برون مرزی را 
 .شود حادثنی قرباکشور خود از جملھ ،یک کشور وناست در حقوقی ممکن

 
 



متضمن عبور غیر  انمھاجر. قاچاق نیست انقاچاق مھاجر ،قاچاقمراد از 
. در است سودتحصیل برای فرای یک مرز بین المللی  قانونی و تسھیل شده

ھدف ھمراه باشد، فریب یا بدرفتاری  است باممکن این امر حالی کھ 
از ی نھایی بھره بردارابجایی است، نھ از ج بردنسود انقاچاق مھاجر
 قاچاق.اشخاص موضوع 

 
بھ  ابجایی را تنھاج ،. تعریف قاچاقجابجایی نیست مستلزم قاچاق ھمیشھ
شناسایی  در آن" می تواند فعل"عنصر کھ  می داندممکن  طریقعنوان یک 

این بھ " دادن" و " پناه تحویل گیری. واژه ھایی مانند "و احراز شود
را شخصی موجب آن ب ی اشاره دارد کھروندمعنی است کھ قاچاق نھ فقط بھ 

شخص  شتننگھداآن بھ بلکھ مفھوم ؛ قرار داده اند یموقعیت استثمار در
 .ھم توسعھ می یابددر وضعیت استثمار 

 
اذعان بشر ھمواره  لمللبین ا حقوق. داد "رضایت"بھ قاچاق  نیستممکن 

ن موقعیتی کھ در آ در ،ذاتی آزادی شخصیداشتھ انکار ناپذیر بودن 
م در وفھم. این کرده است بی ربطرا  رضایت ،از بین رفتھآزادی شخصی 

قاچاق منعکس شده است. ھمانطور کھ توسط تدوین تعریف  در "وسیلھ"عنصر 
شد  حرازا کھ : " پس از آنشده استکنندگان پروتکل قاچاق انسان اشاره 

 ترضای، بھ کار گرفتھ شده استممنوع  طرقفریب، اجبار، زور یا دیگر 
 2دفاع مورد استفاده قرار گیرد . " در مقاممی تواند نو  بوده تبطنامر

 

 رابطھ میان حقوق بشر و قاچاق انسان چیست؟ .2
. استقرار یافتھ استارتباط بین حقوق بشر و مبارزه با قاچاق بھ خوبی 

بودن اخالقی غیر، بھ صراحت از کنونتا بھ  پیدایشاز روز حقوق بشر 
 انسانیت یاشخصیت حقوقی، کار  کننده رفتص فرد قانون شکنیو  بنیادین

نژاد و جنس  پایھ. حقوق بشر تبعیض بر استبھ میان آورده  سخن یدیگر
برخی یا حداقل  ،حقوق برابرخواھان  این حقوق،را ممنوع کرده است. 

بازداشت خودسرانھ، کار حقوق بشر ؛ ان استغیر شھروند برای اصلیحقوق 
، ازدواج اجباری، و بھره کشی جنسی کاریدھب اسارت ناشی ازاجباری، 

آزادی حرکت و از ؛ و اعالم کردهتقبیح و غیر قانونی را کودکان و زنان 
 .کرده استبھ کشور خود دفاع  شخص حق ترک و بازگشت

 
 مرتبط ترین حقوق بشر با قاچاق

 
مذھب، عقاید سیاسی ض بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، ممنوعیت تبعی• 
یا ھر وضعیت اجتماعی، دارایی، تولد، ملی یا خاستگاه قاید، عدیگر یا 
 دیگر

 
 حیاتحق • 
 حق آزادی و امنیت• 
از  ناشی، کار اجباری یا قرار نگرفتن در معرض برده داری، بندگیحق • 

 یبدھکار

2 Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the 
Protocols Thereto (United Nations publication, Sales No. E.05.V.2), p. 270. 

                                                            



 
ظالمانھ، غیر رفتار یا مجازات شکنجھ یا  قرار نگرفتن در معرضحق • 

 آمیز اھانتوانسانی 
 از خشونت جنسیتی یرھایحق • 
 حق آزادی انجمن• 
 حق آزادی حرکت• 
 قابل حصول سالمت جسمی و روانی سطحباالترین  رخورداری ازحق ب• 
  مساعدمنصفانھ و کار شرایط برخورداری از حق • 
 مناسب زندگی  برخورداری از سطححق • 
 امنیت اجتماعیبھ حق • 
 حمایت ویژهبرخورداری از حق کودکان بھ • 
 
 
می شود. برخی مربوط قاچاق چرخھ  گوناگون جنبھ ھای بھقوق مختلف بشر ح

برخورداری از ( برای مثال، حق  در ارتباطندقاچاق  علل با ویژهبھ 
قاچاق ( بھ عنوان مثال،  عملیروند  ادیگر ببرخی مناسب) ؛ زندگی  سطح

پدیده بھ  دھی پاسخ اھم بدیگر  برخیاز بردگی) ؛ و  بودن حق آزاد
 ای محاکمھبرخورداری از بھ  تھمانق (بھ عنوان مثال، حق مقاچا

ھ ھر یک از بنسبت . برخی حقوق بھ طور گسترده پیوند دارند عادالنھ)
 .این جنبھ ھا قابل اجرایند

 

 الف. قاچاق بھ عنوان زیر پا نھادن حقوق بشر
با قاچاق  مرتبطھمانطور کھ در باال اشاره شد، بسیاری شیوه ھای 

. بھ عنوان شده اندبشر ممنوع  حقوق بین الملل در ھ وضوحب امروزین،
: تعھد کرده استرا ممنوع  مدیونیتبندگی ناشی از  ،مثال، حقوق بشر

برای این خدمات  ءبھاکھ آنجا  ،دین ما بھ ازایخدمات شخصی بھ عنوان 
 خدمات جنسیا  مدت زمان ارائھیا  بودهن اعمالقابل بدھی  ارزیابی
در بسیاری افراد قاچاق شده  ندارد. حلیم یست،ه نو تعریف شدمحدود 

ھزینھ ھای  در(برای مثال  بدھکار می شوند شاناستثمارگران  قبال
 یکاربدھناشی از وضعیت اسارت  گرفتارخود را و ) جابجایییا  استقرار

برای کنترل و بھره برداری از  وسیلھ ای. بدھی بھ عنوان می بینند
تعریف کنوانسیون شماره بموجب  ھمچنینبشر  استفاده می شود. حقوق نآنا

ممنوع را  ، آنکار اجباری خصوص)در ILOسازمان بین المللی کار ( 29
کار یا خدمتی است  ر گونھ: "ھتعریف مذکور از کار اجباری کرده است.
 و برایگرفتھ می شود  جریمھ قسمھر اخذ  بھتحت تھدید  شخصکھ از ھر 
در اختیار قرار نداده داوطلبانھ  را [خود] شخص مذکور تادیھ آن،

کودکان، ازدواج اجباری، از ، بھره کشی جنسی اسارتبرده داری، ". است
و  یربااج ءتن فروشیازدواج، ازدواج کودکان،  برده دارانھاشکال 

 کھ ندقاچاقبا  ط تبمراز شیوه ھای نیز  دیگرانتن فروشی از تحصیل سود
 .الم شده انداع ممنوعبشر بین الملل حقوق  بھ موجب

 
" شیوه  علیھ را " قاچاق انسان " واقعبشر در  حقوق بین المللآیا 

کرده ممنوع  ،فوقذکر شده در  مواردھای مرتبط با قاچاق" از جملھ 
می تواند بر ماھیت تعھدات و  چرا کھاست،  ی؟ این سوال مھماست

قوق از معاھدات  ح فقرهداشتھ باشد. تنھا دو تاثیر مسئولیت ھای دولت 



) و  6تبعیض علیھ زنان ( ماده  ھرگونھکنوانسیون رفع  -عمده یبشر
کرده بھ قاچاق  در خور ای اشاره –) 35کنوانسیون حقوق کودک (ماده 

در جامعھ بین المللی  کلیتوافق  ،دھھ گذشتھ طی. با این حال، اند
 مقاچاق نقض جدی حقوق بشر است. بھ عنوان مثال، ھخود کھ حاصل آمده 

قاچاق انسان و ھم دستور العمل  شورای اروپا در اقدام علیھسیون کنوان
اتحادیھ اروپا در پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان و حمایت از 

را تحت عنوان نقض حقوق بشر مورد شناسایی  ، این پدیدهقربانیان قاچاق
 ارھاقرار داده اند. مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ب

و ھمچنین بسیاری ساز و حقوق بنیادین بشر  ،کرده اند قاچاقاعالم 
  .را نقض و تخدیش می کندکارھای حقوق بشری 

 

 ب. حقوق بشر اشخاص قاچاق شده
 
اعالمیھ جھانی حقوق بشر تایید می ھم منشور سازمان ملل متحد و  مھ

صرفنظر از نژاد، جنس، بھ ھر کس نسبت ند: آنھا احقوق جھانی این کنند 
د. افراد قاچاق شده ناعمال می شو ات دیگرنژادی یا تمایز تگاهخاس

 نحتی اگر آنا ،ندطیف گسترده ای از حقوق بشربرخورداری از مستحق 
افراد  صراحت دارد حقوق بین الملل. باشند شانخارج کشور محل اقامت 

قرار تبعیض  شھروند نبودنشان مورد بھ سبب صرفاد نمی توانن شده قاچاق
، منطقی توجیھ نیازمند ءاستثنا مورد چند بجزدیگر،  بیان . بھگیرند

حوزه یا  قلمرو تحت حاکمیتھمھ افراد در بر بشر  حقوق بین الملل
این کھ ، صرف نظر از ملیت، یا شھروندی و اعمال می شودیک دولت صالحیت 
 .میت دولت بھ سر می برندکتحت حاقلمرو در چگونھ 

 
اضافی یا  مایتبھ ح ی خاصگروه ھای اردمی د شعارابشر  حقوق بین الملل

و  باشد تبعیض ھای گذشتھ علتممکن است بھ امر . این دارندنیاز خاص 
بھ اشتراک را  یآسیب پذیری خاص گروه ھااعضای کھ دلیل این یا بھ 
قاچاق، زنان، کودکان، مھاجران و  با پدیده ھای مرتبط گروه. دارند

داخلی، و افراد آوارگان ان، کارگران مھاجر، پناھندگان و پناھجوی
. گاھی اوقات، اعضای یک گروه بھ طور خاص برای است شاملرا  معلول

برای اھداف  کودکانبرای مثال، ممکن است . می گیرندقاچاق ھدف قرار 
سوء استفاده جنسی، اشکال مختلف کار اجباری  مانندشان، سن  مرتبط با

د برای انواع خاصی از نننیز می توا معلول شخاصاقاچاق شوند.  تکدیو 
 رایب زنان و دختران. گیرندگری ھدف قرار  کار استثماری و تکدی

و گردشگری استثماری  تن فروشیجنسیتی مانند  بھره کشیموقعیت ھای خاص 
قاچاق قرار می  ضوعموی و خدمات خصوصی بخش ھایجنسی و کار اجباری در 

 عواقب ناشی از قاچاقاشکال خاص جنسیتی آسیب و با ن ھمچنین. آناگیرند
ناخواستھ یا بارداری (برای مثال، تجاوز، ازدواج اجباری،  شدن

 HIV / AIDSاز جملھ  ،آمیزشیاجباری، ختم اجباری بارداری و بیماری ھای 
 .گرفتارند

 
 حقوق بیگانگان

 
نمی و  دارند قانون، تحت حمایتزندگی، طبیعی بر بیگانگان ... حق 



در  نمی توانند ن. آناشوندز زندگی محروم خودسرانھ ا توانند بھ طور
قرار  غیر انسانی یا تحقیرآمیز ،بیرحمانھرفتار یا  مجازات معرض

. داشت در بردگی یا بندگی نگاه آنان رانھ ممکن است و گیرند؛ 
قانونی  بھ طور . اگردارندآزادی و امنیت شخصی بر بیگانگان حق کامل 

سانیت و احترام بھ حیثیت ذاتی ، باید با انشوند محروم شاناز آزادی 
 یتعھد یفاءعدم ا ابتب را نمی توان. بیگانگان رفتار کرد انآن باشخص 

حق آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانھ  نا. آنکردقراردادی زندانی 
. را ترک کنند ھاکشور انھباید آزاد ندارند. آنارا  شانخودمحل اقامت 

د، و نبرابر باشباید دادگستری  محاکمبیگانگان در مقابل دادگاھھا و 
قانون  بھ موجب تاسیس شدهدر یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف محقند 

 در دعوای حقوقیحقوق و تعھدات ھر گونھ در تعیین ھر اتھام جزایی یا 
 وضوعدادرسی منصفانھ و علنی برخوردار شوند. بیگانگان نباید م از
پیشگاه در حق دارند ، و شوندمعطوف بھ ماسبق واقع کیفری  انون گذاریق

مداخالت  موضوع نمی توانند ن. آناقانون بھ رسمیت شناختھ شوند
یا  منزلخانوادگی،  شئونخودسرانھ و غیر قانونی در زندگی خصوصی، 

، دارند و مذھب مرام، اندیشھحق آزادی  نقرار گیرند. آنا شانمکاتبات 
فع حق انم ازیگانگان . بابراز کنندآنھا را  ی داشتھعقاید رندو حق دا
 می توانند ن. آناانجمن ھا برخوردارندمسالمت آمیز و آزادی  گردھمایی

آن  مستحق آنان. فرزندان کنندازدواج  زناشوییسن  مقتضی با تدابیر
 وضعیت صغرشان اند. در چنین مواردی کھ مقتضی یتیامح تدابیردستھ از 

از نباید  ندھند، آنارا تشکیل می  27در معنای ماده  یبیگانگان اقلیت
و بھ  یمذھب اعتقاد و عمل بھ مناسکاز فرھنگ خود،  بھره مندیحق 

از بیگانگان  شان محروم شوند.با دیگر اعضای گروه  شان کارگیری زبان
ھیچ گونھ نباید . ندیکسان برخوردار یقانونحمایت  بھره مندی از حق

جود داشتھ این حقوق و اعمالتبعیضی بین بیگانگان و شھروندان در 
 موضوعقانونی  مقرر در حدود تنھا می تواندباشد. این حقوق بیگانگان 

 .توصیف شود میثاق
 

بیگانگان  وضعیت) در 1986( 15منبع: کمیتھ حقوق بشر، نظر عمومی شماره 
  میثاق. 7بند تحت 

 
 
 

ممکن است در  ،افراد متعلق بھ گروه ھای خاص در معرض قاچاق انسان
. شان قرار داشتھ باشندیا اضافی  تفاوتالبھ حقوق مبرای مط یموقعیت

بر دولت ھا بین الملل بشر مسئولیت ھای مھم و اضافی  حقوقبرای مثال، 
شناسایی کودکان قربانی قاچاق و ھمچنین  پای آنجا کھ می کند،  تحمیل
در میان  شان مدت و رفاه درازو  کوتاه منیتاطمینان از احصول  پای 
از تعھدات مندرج در کنوانسیون حقوق کودک گرفتھ شده . قاعده اصلی است

امور قرار  اسدر ر ھا در ھمھ زمان ایدکودک ب رعایت مصالح عالیھاست: 
می توانند مالحظات دیگر، مانند نباشد. بھ عبارت دیگر، دولت ھا داشتھ 

منافع  را بر ،است آنھایی کھ مربوط بھ کنترل مھاجرت یا نظم عمومی
اعمال عالوه بر این، بھ دلیل  خشند.چاق اولویت بکودک قربانی قا

کودکان دولت، یک  نظارتیا ھمھ کودکان تحت صالحیت  رکنوانسیون ب
اتباع در  کھ ی محقندھای تیامھمان حبھ غیر شھروند قاچاق قربانی 

و تمامیت  مربوط بھ حفاظت از حریم خصوصی امور در، از جملھ تمام امور
این حقوق را  می تواننددیگر معاھدات  .حقندستروحی شان مجسمی و 



بھ کارگیری  ءاقتضاد. بھ عنوان مثال، پروتکل قاچاق نمشخص کنبیشتر 
 ھمان گونھ کھ، را دارد کودکان قربانی نسبت بھویژه  تدابیربرخی 

 .دردارا ی ئچنین اقتضا کنوانسیون اقدام علیھ قاچاق انسان

 قاچاق مقابلج. اھمیت رویکرد حقوق بشری در
 

قاچاق انسان روشن است، لزوما نمیتوان  باحقوق بشر  رابطھدر حالی کھ 
بھ قاچاق خواھد  ھا پاسخ کانوننتیجھ گرفت حقوق بشر بھ طور طبیعی در 

مسالھ می توان بھ عنوان  بین کشورھاقاچاق بھ بود. بھ عنوان مثال، 
 مد نظر قراردر وھلھ بعد کھ تنھا  ی، با حقوق بشری پرداختمھاجرت ای

بھ قاچاق بھ عنوان در درجھ اول  دولت ھا می توانند. ھمچنین می گیرد
دھھ گذشتھ، اجماع پردازند. در  نظم عمومیمربوط بھ یا  کیفری موضوعی

قاچاق  در مقولھنیاز بھ یک رویکرد مبتنی بر حقوق بشر  دربین المللی 
 شورای حقوق بشر،ھم مجمع عمومی و ھم برای مثال، توسعھ یافتھ است. 

ویژه ی روش ھاارکان ، از جملھ یکارھای حقوق بشرساز و بسیاری  ھمانند
 .کرده اندحمایت چنین رویکردی از و معاھدات 

 
بھ چھ معنی قاچاق در عمل  در پدیدهرویکرد مبتنی بر حقوق بشر  اتخاذ

برای برخورد با است ؟ رویکرد مبتنی بر حقوق بشر چارچوب مفھومی است
بین المللی حقوق  موازین بر ھنجاری از منظرھ قاچاق ک چون ای پدیده
حقوق  مایت ازو ح ءدر ارتقا و از نگاه عملیاتی شالوده گذاری شدهبشر 
طرقی است تجزیھ و تحلیل  منداست. چنین رویکردی نیازراھبری شده بشر 
 بین المللی تعھدات ھمراه با ،چرخھ قاچاق درحقوق بشر  موارد نقضکھ 
است  بھ دنبال آناین رویکرد بوجود می آیند. آن با  کشورھا یبشر حقوق
زمینھ قاچاق کھ پس شیوه ھای تبعیض آمیز و توزیع ناعادالنھ قدرت  کھ
است قربانیان  رایعدالت ب مانعفظ مصونیت قاچاقچیان از مجازات و اح

  کند.اصالح ھم شناسایی و  ھم را
 

ملی، منطقھ  پاسخ ھایجنبھ  مھمبتنی بر حقوق بشر، ھ یرویکرد در پرتو
 حقوق بین المللحقوق و تعھدات محور  حولای و بین المللی بھ قاچاق 

 مبتنی بررویکرد  اعمالو  طرح. درس ھای آموختھ شده در قرار داردبشر 
ویژگی  درست امکان فھمتوسعھ، در  جملھدیگر از  حوزه ھایحقوق بشر در 

قاچاق مورد  درچگونھ می توان آن را اینکھ ھای اصلی این رویکرد و 
کھ می توان نکات کلیدی در ذیل، . را فراھم می کند داداستفاده قرار 

 :آمده اند از این تجربیات برگرفت
 

باید ترویج و شان را ، ھدف اصلی ھا سیاست ھا و برنامھ بھ موازات طرح
 ؛قرار دادحمایت از حقوق 

 
ده، در ، افراد قاچاق شمثالحقوق ( صاحبان ،رویکرد مبتنی بر حقوق بشر

حقوق و  معرض خطر قاچاق، متھم یا محکوم در جرایم مربوط بھ قاچاق)
شان را شناسایی می ) و تعھدات دولت ھا(معموال  تکلیف صاحبانو  شان
 تامینحقوق برای  صاحباندر جھت تقویت ظرفیت ھای مذکور . رویکرد کند

 می کند.  وششک شانتعھدات  ایفای در صاحبان تکلیفو  شان حقوق
 



بشر (مانند برابری و  حقوق بین المللاز  برخاستھاصلی و موازین صول ا
جنبھ ھای  ھمھو حاکمیت قانون) باید  ،حقوق ھمھعدم تبعیض، جھانشمولی 

 کنند. راھبریرا در تمام مراحل  دھی پاسخ
 

چگونھ تحوالت اخیر در سطح بین  می دھندبخش ھای زیر بھ وضوح نشان 
مبتنی  یرویکرددر قاچاق روشن کردن آنچھ  بھالمللی، منطقھ ای و ملی 

 .ستعمل کمک کرده ا می دھد دربر حقوق معنی 
 

 ؟کدامندقاچاق  درتعھدات دولت ھا  .3
 

از  ناشی. در اغلب موارد، تعھدات اندیک سکھ  رویتعھدات و حقوق دو 
 ، در حالی کھوجود. با این ندتحمیل شده ا دولت ھا بر حقوق بین الملل

، مھم است بھ خاطر تمرکز دارداین جنبھ  بر ور خاصبھ طحاضر  جزوه
د نکھ افراد و اشخاص خصوصی، مانند شرکت ھا، ھم می توان مداشتھ باشی

 .قرار گیرندتعھدات قانونی  موضوع
 

 الف. منابع تعھدات
 

با دولت ھا . است معاھدات ،قاچاق موضوعدر  دولت ھامنبع اصلی تعھدات 
 حقوق بین الملل را می پذیرندلزام آور یک معاھده، تعھدات ا عضویت در
شان با یمطابقت قوانین ملی، سیاست ھا یا شیوه ھااز  می شوند و متعھد

این  کنند.اطمینان حاصل با موازین ھماھنگی اقتضائات معاھده و 
، مانند صالحیت مناسب دارایبین المللی  و محاکم تعھدات در دادگاه ھا

ان کیفری بین المللی یا دادگاه حقوق بین المللی، دیودادگستری دیوان 
قوانین  بر پایھو در دادگاه ھای داخلی  قابل اجراء بوده بشر اروپا،

 .باشند قابل اجرامی توانند داخلی 
 

 
پیچیده است کھ می تواند از دیدگاه ھای  یاز آنجا کھ قاچاق موضوع

 . بھ عنوان مثال،دخیلند، بسیاری معاھدات شودمختلف در نظر گرفتھ 
، ، کار کودکبرده داری و تجارت برده، کار اجباری راجع بھمعاھدات 

، و یتمعلول گرفتارکارگران مھاجر اشخاص و حقوق زنان، حقوق کودکان، 
مدنی، فرھنگی، اقتصادی، سیاسی  مربوط بھ حقوقھمچنین معاھدات کلی تر 

. عمده معاھدات می باشدقابل اجراء قاچاق  در موضوعیا اجتماعی، 
، مانند کنوانسیون سازمان ملل متحد علیھ جرایم سازمان جرائمل کنتر

ھمانند علیھ فساد نیز  متحد یافتھ فراملی و کنوانسیون سازمان ملل
 . اینمربوطند بھ قاچاق انساناساسنامھ دیوان کیفری بین المللی 

می قاچاق  ھبھ طور خاص و انحصاری ب کھی است معاھدات مکمل معاھدات
 .دنپرداز

 
، اصول کلی و عرفر منابع پذیرفتھ شده حقوق بین الملل، مانند دیگ

آنجا  ذی مدخل باشند،د نتصمیمات دادگاه ھای بین المللی، ھم می توان
بھ  شان دھی در پاسخ از دولت ھا تعیین  می کنند چھ چیزکھ دقیقا 



بھ عنوان بخشی از حقوق برده داری  منوعیتاست. م خواستھ شدهقاچاق 
و بر ، است بھ طور گسترده ای بھ رسمیت شناختھ شدهرفی بین الملل ع

تمام دولت ھا الزام آور است، صرف نظر از اینکھ آنھا در عمل عضو یک 
 یحقوق. یک اصل کلی یا چند معاھده خاص ممنوع کننده برده داری باشند

و در نتیجھ بخشی از مشترک ھای عمده حقوقی  نظامتمام کھ میان  آن است
 شخصاست کھ آن  مربوط بھ قاچاق حقوقیاصل کلی  .باشد للحقوق بین الم

بابت جرم و جنایتی کھ بھ ارتکابش مجبور بوده مسئول شناختھ باید ن
بین المللی کھ بھ ایجاد چارچوب حقوقی  محکمھ رای. نمونھ ای از شود
 قبرس و روسیھ علیھ Rantsev در پروندهقاچاق کمک کرده  موضوعدر  عام

 است. هشد یریتصمیم گ 2009ه حقوق بشر اروپا در سال دادگاکھ در است 
 
 

 قاچاقمربوط بھ معاھدات و دیگر اسناد ویژه 
 

و جازات قاچاق انسان، بھ ویژه زنان پروتکل پیشگیری، سرکوب و م
علیھ جرایم سازمان متحد کنوانسیون سازمان ملل  در تکمیلکودکان، 

 (پروتکل قاچاق) 2000 فراملی سال یافتھ
 

 1979تبعیض علیھ زنان، ھرگونھسیون رفع کنوان
 

 1989 کنوانسیون حقوق کودک،
 

و  تن فروشیحقوق کودک در فروش کودکان،  پروتکل اختیاری کنوانسیون
 2000کودکان، با موضوع  ھرزنگاری

 
 2000علیھ جرایم سازمان یافتھ فراملی، متحد کنوانسیون سازمان ملل 

 
و اعضای ق تمام کارگران مھاجر مایت از حقوکنوانسیون بین المللی ح

 1990، نخانواده آنا
 

 1966میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، 
 

 1966میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی، 
 

(کنوانسیون  2005شورای اروپا، کنوانسیون اقدام علیھ قاچاق انسان،
 قاچاق اروپا)

 
 دستورالعمل، و 5، ماده 2000 منشور حقوق اساسی در اتحادیھ اروپا،

پارلمان اروپا و شورای پیشگیری و مبارزه با قاچاق  EU 36/2011شماره 
 2011انسان و حمایت از قربانیان آن، 

 
مبارزه جنوب آسیا، کنوانسیون جلوگیری و  ای اتحادیھ ھمکاریھای منطقھ

 2002، تن فروشیبا قاچاق زنان و کودکان برای 
 



 
 
 

کھ توجھ شود قاچاق  موضوعبسیاری در  بھ اسناداست در نھایت، مھم 
ی عبارتند از اصول و دستورالعمل ھا اسنادقانون نیست. این  دقیقا

قاچاق  راجع بھ ھای حقوق بشر و قاچاق انسان؛ دستورالعمل توصیھ شده
صادر شده  )متحد (یونیسفصندوق کودکان سازمان ملل  از سویکھ کودکان، 

دفتر  از سویقاچاق و پناھندگی ،  ھای راجع بھ یا دستورالعمل، و است
) ؛ UNHCRکمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان (

سازمان ملل مجمع عمومی و شورای حقوق بشر  درتصویب شده  ھای قطعنامھ
 یبشرحقوق ھای بین المللی  ساز و کار ی؛ یافتھ ھا و گزارش ھامتحد

 میان اتیغیر معاھد اتژه ؛ و توافقمانند معاھدات و رویھ ھای وی
 شخاصا ھمگرایی مجددو بازگشت بھ وطن کشورھا در مورد مسائلی مانند 

 .قاچاق شده
 

 تحمیل یتعھدبر دولت ھا بھ طور مستقیم  3نرم" حقوقاین منابع متنوع "
. از این رو نمی کنند اعطاءافراد یا گروه ھا  حقوقی در موضوع یا
 شان حقوقی اعتباردر است کھ  الملل مھم حقوق بینیکپارچگی  رایب

بھ عنوان مثال حقوق نرم  اسناد. با این حال، برخی باشد نشدهاغراق 
با کمک بھ شناسایی یا تایید روند حقوق خاص یا حتی با کمک بھ توسعھ 

می تواند بخشی از  ،جنبھ خاصی از قاچاق درحقوق بین الملل عرفی 
در حقوق نرم ھمچنین می تواند  رد.قرار گیچارچوب حقوقی بین المللی 

 نظراتی ارائھموجود در معاھدات  توای اساسی ھنجارھای کلی تر حقوقمح
برخی  از دولت ھا می خواھدکند. بھ عنوان مثال، پروتکل قاچاق انسان 

کارھا میسر قربانیان قاچاق بھ راھ دسترسی را اتخاذ کنند تا تدابیر
، و ی توصیھ شدهدستورالعمل ھانرم، مانند اصول و  تون حقوق. مآید

ھمچنین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد قاچاق، منابع 
 تعھد خاص است.این انجام  در الزم دولت ھاکلیدی در تعیین اقدامات 

 
 بعضی اسناد غیرمعاھداتی مھم مربوط بھ قاچاق

 
صول و (احقوق بشر و قاچاق انسان توصیھ شده  اصول و دستورالعمل ھای 

 )ی توصیھ شدهدستورالعمل ھا
 

  رایب خسارت دریافتو  دادخواھیدر حق اساسی اصول و رھنمودھای 
  زیر پا نھادن ھای جدیبشر و  حقوق بین المللنقض فاحش قربانیان 

مربوط بھ حق اصول و رھنمودھای بنیادین (بشردوستانھ  بین المللحقوق 
 )خسارتدریافت دادخواھی و 

 
از کودکان قربانی قاچاق  مایتی یونیسف در حدستورالعمل ھا
 )UNICEF(دستورالعمل 

 
حرفھ ای عدالت کیفری بھ قاچاق انسان: دستورالعمل ھای  ھای پاسخ
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ASEAN   
 

کنوانسیون   A (21( اعمال مادهدر حمایت بین المللی :  UNHCRراھنمای 
اچاق و قر قربانیان مربوط بھ وضعیت پناھندگان ب 1967و یا پروتکل  1951

 )UNHCRقاچاق  رھنمودھایدر معرض خطر قاچاق ( شخاصا
 

 ب. درک مسوولیت کشورھا برای برخورد با قاچاق
 

؟ این سوال  ندمسئول آسیب ھای مرتبط با قاچاق دولت ھا تا چھ اندازه
آنچھ آنھا برای جلوگیری و یا پاسخ دادن بھ قاچاق است، زیرا  یمھم

 ممکن است دولت ھاتعیین خواھد کرد. ا ملزم بھ انجام دادن می باشند ر
ھمراه قاچاق و نقض  حقوقی بابتگاھی اوقات تمایلی بھ قبول مسئولیت 

بھ عنوان مثال . آنھا ممکن است نداشتھ باشندحقوق بشر  درآن  با
مجرمان خصوصی و نھ بشخصھ  از سویخطا در وھلھ نخست استدالل کنند کھ 

ھمھ کنند ھمچنین ممکن است ادعا است. آنھا  توسط دولت ارتکاب یافتھ
 انجام داده اند. راآسیب ورود از  پیشگیریممکن برای  کارھای

 
 

بھ دلیل ماھیت پیچیده قاچاق و چارچوب  ھا اگر چھ تعیین مسئولیت دولت
در شرایط بسیار  دولت ھامی تواند مشکل باشد قانونی مرتبط با آن، 

شان،  یحقوق بین الملل داتناقض تعھ ترک فعل ھاییا  فعالمسئول اکلی، 
بھ طور کلی  دولت ھاعالوه بر این،  از جملھ در زمینھ حقوق بشرند.

جلوگیری  اعمال اشخاص خصوصی در قبالد بود از مسئولیت نقادر نخواھ
، نتیجھ مثبت توانایی دارند یک جایگزین برتاثیر  درکھ  کنند، آنجا

 خودمسئولیت  نشاءم . در چنین مواردی،تحصیل کردبیشتری را می توان 
پاسخ  ارائھپیشگیری یا تدابیر اتخاذ  دردولت  ناکامی بلکھ، فعل نیست

 یافت می شود . معاھدهمعموال در یک  است کھ مورد نیاز موازین وفق
 
 

 ج. تعھد بھ شناسایی، حمایت و پشتیبانی از قربانیان قاچاق
 

ت یامحاری از برخورد درحقوق قربانیان قاچاق  تبییندر طول دھھ گذشتھ 
با است.  پیشرفت زیادی کرده بھ دولت ھا و تعھدات مربوط -پشتیبانیو 
عام  وفاقی، نیازمند تعیین تکلیف است حوزه ھا پاره ایکھ ھنوز این

شناسایی  ھعمومی ب ای وظیفھ مبتنی بر گی، ھماصلیتعھد  ینچند پیرامون
عھدات وجود دارد. برخی از این ت ،قربانیان قاچاق در وھلھ اول

یبانی فوری؛ ارائھ کمک ھای و پشت مایتحفراھم آوردن عبارتند از: 
 .قربانیانشناختن نجرم م، از جملھ اقامت موقت و حقوقی

 
 

 شناسایی قربانیان
 



قابل نتیجھ، بھ سادگی  درو  شناسایی نمی شوندقربانیان قاچاق اغلب 
قرار می توجھ رسمی  مورد. ھنگامی کھ قربانیان قاچاق مشاھده نیستند

 شده، ممکن است بھ عنوان مھاجران غیر قانونی یا قاچاق شناسایی گیرند
ی زیرا ھمانطور کھ در اصول و دستورالعمل ھا ،مھم استامر . این ندباش

قاچاق  درست شخصشناسایی  در، " شکست ه شده استتوضیح داد توصیھ شده
" می انجامدانکار بیشتر حقوق آن شخص  بھبھ احتمال زیاد  شده

مشخص نشده است و یا بھ  اصال شدهقاچاق  شخص). اگر 2(دستورالعمل 
شده و قاچاق شناسایی  غیرقانونییا مھاجر  مجرماشتباه بھ عنوان 

 یدسترسی بھ حقوق دربھ طور مستقیم توانایی فرد امر این  آنگاه، باشد
 در، شکست سخندھد . در کوتاه می تحت تاثیر قرار  مستحق آن است را کھ
بھ این  ییھر گونھ حقوق اعطا ،قربانیان قاچاق سایی سریع و دقیقشنا

 .را مبھم می سازدافراد 
 

 مایتح درکھ  حقوقی سنادتعھد بھ شناسایی قربانیان قاچاق در تمام ا
. اصول و آمده است ضمنی از او نگاشتھ شده بطوراز قربانی و پشتیبانی 

مورد نیاز ی عملی طیف وسیعی از گام ھای توصیھ شده ھا دستورالعمل
مشخص را قربانیان قاچاق از شناسایی سریع و دقیق اطمینان  برای حصول
مکتوب ابزار شناسایی  کردن عبارتند از آماده اقداماتاین  کرده اند.

می برای پشتیبانی شناسایی کھ  آیین نامھ ھامانند دستورالعمل ھا و 
 از جملھ( وطقرار گیرد؛ و آموزش مقامات مربتواند مورد استفاده 

، شناساییدر  دخیل سایر اشخاصپلیس، نگھبانان مرزی، مقامات مھاجرت و 
 با) غیرقانونیمھاجران  رسیدگی بھ پروندهو  تحویل گرفتنبازداشت، 

 توافق. موردصحیح دستورالعمل ھا و روش ھای  اعمالشناسایی دقیق و 
 
 

 فراھم آوردن حمایت و پشتیبانی فوری
 

در  اوقاتاغلب  شان رھایی می بابندقاچاقچیان ت دسقربانیانی کھ از 
ممکن است از لحاظ  نآنا گرفتار می شوند. وضعیت ناامنی و آسیب پذیری 

ممکن است از  ن. آناشوند ییجسمی و ھمچنین عاطفی دچار آسیب ھا
تازه اگر ، ن بھ احتمال زیاد. آنادر ھراس باشند اقدامات تالفی جویانھ

. متاسفانھ، آسیب تجربھ شده اندکی دارنداش ، وسایل معاینچنین باشد
می گیرند  قرارتوجھ مقامات  در معرضقربانیان قاچاق لزوما زمانی کھ 

ادامھ وضعیت  بھ. بدرفتاری مقامات دولتی ممکن است خاتمھ نمی یابد
بھ  قبال وارد شدهجدید منجر شود. آسیب وضعیت استثماری یا ظھور 

 اشکالپزشکی و دیگر حمایت ھای ارائھ  دربا شکست  دقربانیان می توان
یا با تعھد بھ ھمکاری کھ قربانیان ممکن است مایل عجین شود پشتیبانی 

 .انجامش نباشند پیوند زده شودیا قادر بھ 
 

 
حمایت و است مسئول ارائھ  در آن قرار گرفتھکھ قربانی  کشوری

شود کھ  عملیاتی میزمانی آن شخص است. این مسئولیت پشتیبانی فوری بھ 
قربانی  خوددولت می داند یا باید بداند کھ یک فرد در حوزه قضایی 

قرار قربانی  شاندر قلمرو یی کھتمام کشورھا دراصل این قاچاق است.
شخاص قاچاق شده، خواه بھ تمام ااین اصل نسبت . قابل اعمال است گرفتھ

 .قربانی قاچاق ملی و خواه بین المللی، اعمال می شود



 
 

کھ  از این امر استاطمینان حصول دولت تعھد فوری ترین  اولین و
کسانی کھ قبال شخص مذکور -بیشترو آسیب بھره برداری  در قبالقربانی 

 حمایت شده -را مورد سوء استفاده قرار داده اند و ھمچنین اشخاص دیگر
بھ شرایط ھر مورد بستگی می دھد معنی  موضوع در عملاین آنچھ . باشد

مختلف این برگھ، قطعا  قسمت ھایمورد بحث در  دقتسعی و  موازیندارد. 
 اتخاذ ملزم می کند تدابیر مناسب برای این منظور رارا  دولت ھا

 مندنیازبھ موارد ذیل  . در بیشتر مواقع، حفاظت معقول از آسیب کنند
 :است

 
 .ی امنمحلکشی بھ از محل بھره  شده فرد قاچاق جابجا کردن• 
 ؛شدهفوری پزشکی فرد قاچاق  توجھ بھ نیازھای• 
مقابلھ  یاخطر خاص ارعاب  در معرض شده بررسی اینکھ آیا فرد قاچاق• 

 .قرار دارد بھ مثل
 

بھ  البتھ مربوطآسیب بیشتر  در مقابل مایتح ھدر حالی کھ تعھد فوری ب
بھ  کھ ی توسعھ یابدبھ دیگران می تواندھمچنین این تعھد ، استقربانی 

. قرار دارند شانقاچاقچیان و ھمدستان ارعابآسیب یا  موردبالقوه  طور
، شھادت اطالع دھندگانمی تواند شامل  فھرستعالوه بر قربانیان، این 

و اعضای قاچاق شده  اشخاصخدمات پشتیبانی بھ دھندگان ، ارائھ دھندگان
 .باشدشان خانواده 

 
آسیب  در قبالحریم خصوصی از جنبھ ھای مھم حمایت از قربانیان بر حق 

بیشتر است. عدم محافظت از حریم خصوصی می تواند خطر تھدید و مقابلھ 
شود و بھ را سبب می تواند تحقیر امر بھ مثل را افزایش دھد. این 

. مقررات ن را بھ مخاطره افکندو بازیابی آناآسیب رساند قربانیان 
متن  چھارچوبحریم خصوصی در قربانیان قاچاق بر کلیدی مربوط بھ حق 

کھ حفاظت از حریم خصوصی  می کند تاییدشده است. این مقررات  منظمر زی
 -مگر اینکھ دالیل منطقی یابد، گسترش شده باید بھ ھمھ افراد قاچاق 

 -مانند توجھ بھ حقوق متھمان در برخورداری از محاکمھ ای منصفانھ
 .را توجیھ  کنددخالت 

 
 

 آسیب رھاندن از خطربھ  تعھد
 

اگر مقامات دولتی کرد  ییدگاه اروپایی حقوق بشر تا، دادتازه حکمیدر 
اتخاذ  عدم، بودندآگاه  ستبایمی یا از خطر قاچاق احتمالی آگاه بوده 

یا  موقعیتفرد از  برای رھاندن اختیاراتشانمناسب در محدوده  تدابیر
 .فرد بھ حساب می آیدنقض حقوق  مذکور، خطر

 
حکم  ، 25965/04شماره درخواستھ، قبرس و روسیعلیھ   Rantsev پرونده منبع:
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باید مراقبت ھای جسمی و  ھمساکن است   جاآن شده قاچاق شخصکھ  کشوری
. نکتھ را فراھم آوردآن شخص روحی کافی برای رفع حداقل نیازھای فوری 

عنوان حقی بی بھ طور گسترده بھ  ھایی ، ارائھ چنین مراقبتآنکھ مھم
رسمیت شناختھ می شود: حقی است کھ باید بھ ون و چرا برای قربانی بھ چ

بھ ھمکاری  شآن شخص یا تمایل اھلیترسمیت شناختھ شود و صرف نظر از 
کھ نظر در حال شیوعی ھست . درآید ءاجرا ، بھبا مقامات عدالت کیفری

 بدین طریققربانی با و پشتیبانی از ھمکاری  مایتح بر اساس آن، تفکیک
 قاچاق است. در پدیده یحقوق بشر یخش اساسی رویکردب
 

 
 حریم خصوصی رخورداری ازحق ب
 
از  شود ءافشا بھ ھیچ گونھ ای در عمومباید ھویت قربانیان قاچاق ن" 

تا حد امکان  از آنباید محترم شمرده و  انانسان و حریم خصوصی آن
کمھ عادالنھ حق ھر متھمی بھ برخورداری از محاکھ  ضمن این، محافظت شود
 . "ھ شوددر نظر گرفت

 
 6 دستورالعمل شماره، شدهتوصیھ و دستورالعمل ھای اصول 

 
 

"یک دولت عضو، ،تحت قوانین داخلی خود حدالمقدورو  قتضیدر موارد م
 .کند"محافظت  حریم خصوصی و ھویت قربانیان قاچاق را باید

 
 6پروتکل قاچاق ، ماده 

 
 

 .ملزمندندگی خصوصی و ھویت قربانیان " بھ " حفاظت از ز ھای عضو دولت
 

 11کنوانسیون قاچاق اروپا، ماده 
 

 
بھ ارائھ مراقبت و پشتیبانی از  دولت ھاو ماھیت تعھد  دامنھ شمول

کھ مبنای  خواھد  داشت، چراقربانیان قاچاق بھ عوامل بسیاری بستگی 
، طیف . پروتکل قاچاق، برای مثالاستبسیار گسترده  یحمایت چنین حقوقی

ش اجرایگرفتن در نظر  ھای عضو وسیعی از اقدامات پشتیبانی کھ دولت
. کنوانسیون قاچاق اروپا جزئیات را مقرر ساختھ است )6(ماده ملتزمند
). حقوق 17-10 مواد( آورده است واجب رااقدامات بسیار خاص  پاره ای

انی دیگر تعھدات در این زمینھ است. برای مثال، اگر قربمنبع مھم بشر 
باید است کھ کودک"  صالح عالیھ" م عام قاعده باشد آنگاهقاچاق کودک 

نگاه کنید بھ مورد (راھبری کند راپشتیبانی  خصوصتصمیم گیری در 
اصول و رھنمودھای مربوط بھ حق بھ دادخواھی و جبران  وفق). باال

بھ عنوان قربانیان جرم و نقض حقوق بشر از قاچاق شده خسارت، اشخاص 
انسانیت و احترام بھ حیثیت و حقوق  خورداری از رفتار توام بابرحق 



رفاه و جلوگیری  تامین کننده تدابیر برخورداری ازو بھ  شانانسانی 
 . بھره مند می باشند )10(بند  شاناز قربانی شدن مجدد

 
 

مستلزم آن است کھ ارائھ مراقبت و پشتیبانی  یرویکرد حقوق بشریک 
. بھ عنوان مثال، قربانیان باشد غیر اجباریھم و  انھآگاھم باید ھ

بھ طوری کھ کنند، را دریافت  شانقاچاق باید اطالعات مربوط بھ حقوق 
. می دھند اتخاذ نمایندانجام  آنچھتصمیم آگاھانھ در مورد  بتوانند

بھ ھمانطور کھ در باال مورد بحث قرار گرفتھ، مراقبت و حمایت نباید 
. قربانیان ارائھ شودمقامات عدالت کیفری مشروط بھ ھمکاری با گونھ 
باید ن ن. آنارا رد کنندمراقبت و حمایت  باشند باید قادر ھمچنین
 .شوندبھ پذیرش یا دریافت کمک مجبور 

 
 پشتیبانیھنگام ارائھ عدم اجبار در 

 
مراقبت ھای بھداشتی و مشاوره، " افراد قاچاق شده نباید ملزم بھ  در

اجباری بیماری نباید مورد آزمایش و  ی شوندکمکقبول ھر گونھ حمایت و 
 " .قرار گیرند ھا از جملھ اچ آی وی / ایدز

 
 6 دستورالعمل شمارهو دستورالعمل ھا،  شدهاصول توصیھ 

 
ارائھ شده  ،کنوانسیون قاچاق اروپاییمقرر در  کلیھ اقدامات امداد در

صل کنند و اطمینان حا خدمات مربوطارائھ از لزمند م ھای عضو ، دولت
نظر گرفتن  با در، ی طرفین" بر اساس رضایت و آگاھاین ارائھ خدمات 

محل  با لحاظو حقوق کودکان  ینیازھای خاص افراد در موقعیت آسیب پذیر
 . صورت انجام می پذیرداقامت، تحصیل و مراقبت ھای بھداشتی مناسب "

 
 12کنوانسیون قاچاق اروپا، ماده 

 

 
 

 کتمعاضدت قضائی و مشار
 

علیھ  رسیدگی ھای قضائیمشروع در  یو منافع افراد قاچاق شده نقشی مھم
قاچاق مستلزم آن است کھ  در یاستثمارگران دارند. رویکرد حقوق بشر

در  ندقربانیان قادرحاصل شود اطمینان صورت گیرد تا  ھا تمام تالش
 و بر اساس اطالعات کامل امنیتآزادانھ، با رسیدگی ھای قضائی بطور 

می تواند اشکال مختلفی  ضائیقرسیدگی قربانی در  ورود. شرکت کنند
علیھ  ادلھ ایداشتھ باشد. افرادی کھ قاچاق شده اند ممکن است 

خواه و  مکتوب اظھاراتاز طریق خواه ، دھند استثمارگران خود ارائھ 
از آنان . ھمچنین ممکن است دادرسی یکی از طرف ھایبھ عنوان  با حضور

 را ارائھقربانی در تاثیر جرم خود بھ عنوان  اتاظھار خواستھ شود
قرار صدور حکم استماع برای  کھ می تواند بخشی از یک جلسھ دھند 
، ممکن شاندر دعاوی مدنی علیھ استثمارگران افراد قاچاق شده، . گیرد
اداء کھ بھ شده . حتی یک فرد قاچاق از گواھان باشندیا  خواھاناست 



 رسیدگی قضائی صاحب منافع مشروعھنوز در نیست  قادر مایل یا شھادت
 است.

 
رسیدگی قضائی شده  -واردیا بھ طور بالقوه  - واردقربانیان قاچاق کھ 

بھ آن پرداختھ کھ باید  گرفتارندنیازھای ویژه و آسیب پذیری  بھ اند،
، کمک مایتحتعھدات  مھم  ناشی شده در تکمیل. تکالیفی کھ از این شود

و در باال تکلیف شده قاچاق شده  شخاصبرای ھمھ ا ست کھو پشتیبانی ا
 است. مثال: قرار گرفتھ مورد بحث

 
رسیدگی ھر  درافراد قاچاق شده  بھ ھا و دیگر کمک ضائیقمعاضدت • 

کمک . این شودارائھ می کنند باید درک  کھ یزبان بھاداری  قضائی یا
مان و پیشرفت ، زشمولداشتن قربانیان از دامنھ  اهنگآگاه باید ھا 

 . شان را دربر داشتھ باشدو نتیجھ پرونده ھای رسیدگی
 

رسیدگی در طول  شانافراد قاچاق شده حق حضور و بیان دیدگاه ھای• 
 .را دارند قضائی

 
 

 بزه دیده  و گواه در جایگاه اشخاص قاچاق شده 
 

قضایی و اداری بھ نیازھای قربانیان باید تسھیل  رسیدگی ھای دھیپاسخ 
 :، باشود

 
، زمان شمولو دامنھ  شاننقش در مورد  قربانیان رسانی بھ  الف) اطالع

پای  کھ جایی ، بھ خصوص شانپرونده ھای نتیجھپیشرفت رسیدگی و روند و 
را درخواست کرده اطالعات  قربانیانو جایی کھ کار است  در مھمجرایم 

 . اند
 

شود و در  ابراز ھای قربانیان دغدغھدیدگاه ھا و  تجویز اینکھ (ب ) 
دارد بدون تحت تاثیر قرار  شانرسیدگی کھ منافع شخصی  مقتضی درمراحل 

مورد تعصب نسبت بھ متھم، و ھمساز با نظام عدالت کیفری ملی مربوط،  
 ؛توجھ قرار گیرد

 
 ؛قضائی ھای رسیدگی خاللبھ قربانیان در مناسب (ج) ارائھ کمک 

 
قربانیان،  ھایساندن ناراحتی اقدامات برای بھ حداقل ر رھگیری (د )

، شان، و اطمینان از ایمنی نیاز، در صورت آنانمحافظت از حریم خصوصی 
 در قبال، ز سوی آنانا معرفی شدهخانواده ھا و شھود  ایمنیو ھمچنین 

 ارعاب و مقابلھ بھ مثل ؛
 
 

)E ھادستور ءو اجرا حل و فصل قضایا) اجتناب از تاخیر غیر ضروری در 
 .قربانیان ر صدور رای براید و اوامر

 
و سوء استفاده از  رممنبع: اعالمیھ اصول اساسی عدالت برای قربانیان ج



 . 6 بندقدرت ، 
 

گزینھ  داده شود تاواقعی  یافراد قاچاق شده باید فرصت بھ ،آنکھ خالصھ
  مندنیاز دست کم امر . اینشان مورد بررسی قرار گیردھای قانونی 

 خواھداجازه بھ آنان کھ است و بھ شیوه ای  جنس ارائھ اطالعات از یک
قاچاق شده وارد ھر نوع اقدام افراد  اگر. کنند آگاھانھ یانتخاب ادد

در این دارند ، حق کنند پشتیبانیاز آن  کھ، یا اینقانونی  شوند
و حمایت و پشتیبانی در طول مدت  ی داشتھ باشندنقش معنی دار رسیدگی

 .دریافت نمایند شان حضور
 
 

 مجوزھای اقامت موقت و دوره ھای بررسی
 

 طور غیرقانونی بھ سر می برند، دربھ  یقربانیان قاچاق کھ در کشور
خاصی  طرات و آسیب پذیریاخم با شانقانونی  یت غیرنتیجھ وضع
منابع مھم امرار ممکن است بھ دسترسی بھ  ن. برای مثال، آناروبرویند

 ن. آنات ھای شغلی قادر نباشندفرصاز قبیل مسکن و معاش و پشتیبانی، 
گیری بیشتر  و ھمچنین ارعاب و انتقام کشیبھره  برابرممکن است در 

از مشارکت موثر و  وجود دارد کھ نآنااین خطر برای . آسیب پذیر باشند
. بدون شودعلیھ قاچاقچیان جلوگیری  رسیدگی قضائیدر  شان معنی دار

حبس شدن خطر  ھمچنین در معرض، قربانیان این عدهوضعیت  نظام مند کردن
در  ن. عالوه بر این، آناقرار دارندمھاجرت یا پناھگاه ھای در مراکز 

 .قرار دارند ی اخراج در ھر زمان معرض
 

قربانیان قاچاق بھ دالیل و از مشاھده شده کھ ممکن است وضعیت  ،در عمل
 بھ عنوان مثال از طریق : راه ھای زیادی، نظام مند شود،

 
 

 در بی قید و شرطحمایت  ،و بازیابی کھ طی آن تاملدوره  ءاعطا• 
برای قربانیان زمان و مکان تصمیم گیری در گزینھ ھا  فراھم آوردن

در  کیفری کارگزاران عدالتبا  اناینکھ آیا آن در ، از جملھوجود دارد
 ;داشت یا خیرد نھمکاری خواھ شانتعقیب استثمارگران 

 
 

علیھ ) کیفری(معموال  در ارتباط با رسیدگیاجازه اقامت موقت  اعطاء• 
با و دارد  را الزممعموال ھمکاری قربانی  ییویزاھاچنین ؛ قاچاقچیان

 و ; تمام می شوند رسیدگیمراحل  ختم
 
 

 کھ   اجتماعی یا انسان دوستانھ بھ جھاتاجازه اقامت موقت  اعطاء •
بازپس  بھ  احترام بھ اصل عدم باشد مربوطبرای مثال،  ممکن است 

)، ناتوانی در تضمین ذیل رجوع کنید بھبحث بیشتر (برای  4فرستادن
 .دوبارهبازگشت امن و خطر قاچاق 

4 Non-refoulement 
                                                            



 
 

در طیف وسیعی از اسناد بین المللی و کھ ، زیراصول و تعھدات مھم 
حق اینکھ آیا  در گونھ تاملی است، مربوط بھ ھر یافتھ شده  منطقھ ای

 :بشود یا خیر ءاعطا دبایقربانی قاچاق بھ اقامت موقت 
 

و  شان قانونی علیھ قاچاقچیان رسیدگی ھایحق قربانیان بھ شرکت در • 
 دادرسی. طیدر کشور باقی ماندن 

 
 ؛بیشتر آسیب مایت در مقابلحھ برخورداری از حق قربانیان ب• 
 ؛بھ راه ھای موثر جبران زیانقربانیان  دسترسی حق • 
در معرض خطر زمانی کھ  ،قربانیان رداندنبازگعدم بھ  دولت ھاتعھد • 

، اقدامات تالفی جویانھ و قاچاق ناشی از ارعاب ، از جملھ جدی آسیب
 و دوباره قرار دارند؛

ملحوظ داشتن حقوق ویژه کودکان قربانی قاچاق، از جملھ تعھد بھ • 
 کودک. عالیھ مصالح کامل

 
 اشخاص قاچاق شده از جرم زدایی

 
، زندانیاغلب دستگیر،  شده د، افراد قاچاقدر کشورھای ترانزیت یا مقص

فعالیت ھای غیر قانونی مانند ورود غیر قانونی، کار  ابتمتھم و حتی ب
شوند. برای مثال، می محاکمھ  ءتن فروشی بھ اشتغالغیر قانونی یا 

 یھویت وراق. اشتھ باشندمھاجرت یا کار درست ندااوراق ممکن است  نآنا
نیز، فعالیت ھای . باشدز آنان گرفتھ شده ممکن است جعل یا ا این عده

 تکدی و، تن فروشی، مانند شده فرد قاچاق استثماری درخواستی از
افراد  دانستنجرم م. باشدگدایی، ممکن است در کشور مقصد، غیرقانونی 

 باشداست، حتی در جایی کھ بھ نظر می رسد آشکار  شایعقاچاق شده امری 
 . چنین جرمنداشتھ استمل غیر قانونی در عبھ شرکت کھ قربانی تمایلی 

مربوط است. بھ عبارت در شناسایی درست قربانی  اغلب بھ ناکامی انگاری
نھ بھ عنوان قربانیان بازداشت و پس از آن قاچاق شده دیگر، افراد 

قاچاق، کھ بھ عنوان مھاجران قاچاق یا غیرقانونی و یا کارگران مھاجر 
قربانیان جرم ھای مبدا گاھی اوقات، کشور. می شوند متھم اوراق فاقد
خروج غیر  بھ طور مستقیم  مجرم دانستھ بھ سببپس از بازگشت، را 

 .مجازات می کنند قانونی یا غیر مجاز
 

است چرا کھ آنھا اغلب  یقربانیان قاچاق مسائل مھم حبسو دانستن جرم م
از  است کھقربانیان  حقوقی بھ اعطاء در دولت بعدیبھ شکست ھمزمان یا 

. بھ عنوان محقند آن بھنظر قانونی تحت قوانین ملی و بین المللی م
در و  –خارجی قربانیان اخراج  بھبھ طور کلی  انگاری جرمممثال، 
یا دسترسی بھ  رسیدگی قضائیمشارکت در روند  ھب آنانحق  انکار ،نتیجھ
 .منجر می شود جبران خسارتموثر  طریق

 
ل و دستورالعمل ھای توصیھ شده در حال در عبارات اصوبین المللی  وفاق

"افراد قاچاق شده [نباید] تحت پیگرد قانونی قرار  گسترش است :
نتیجھ مستقیم کھ  ھایی نقض قوانین مھاجرت یا فعالیت ابتبگیرند، 
). بھ 2 شماره " (دستورالعملشده استافراد قاچاق  در قالب شانوضعیت 



، ھای عضو می خواھد دولت ازعنوان مثال، کنوانسیون قاچاق اروپا 
مجازات تحمیل  عدم، " امکان شانمطابق با اصول اساسی نظام ھای حقوقی 

حدی کھ تا بر قربانیان بھ اتھام مشارکت در فعالیت ھای غیر قانونی، 
). در 26"(ماده باشند  را فراھم آورند شده انجام این کار ن بھ مجبور

قانونی جرایم مربوط بھ حالی کھ پروتکل قاچاق بھ طور خاص پیگرد 
ارائھ  برای رکن تاسیس شده، را مورد توجھ قرار نداده استوضعیت 
 ،تأیید کرده است کھ "کشورھای عضو شاندر اجرای موثر  ھا توصیھ

عدم مجازات یا پیگرد قانونی باید ھمراستا با قوانین داخلی شان، 
 وسط آنانافراد قاچاق شده بابت اقدامات غیر قانونی ارتکاب یافتھ ت

در نظر در نتیجھ مستقیم وضعیت شان بھ عنوان افراد قاچاق شده را 
ه کھ بھ ارتکاب چنین اعمال غیر قانونی مجبور شد یا آنجاد، نبگیر

شورای ھم مجمع عمومی و م و ھمچنین ھ یحقوق بشر اتمعاھد ارکان 5" ند.ا
 را تایید کرده اند . مجرم انگاریحقوق بشر اھمیت اصل عدم 

 
 حبس اشخاص قاچاق شده عدم

 
در مراکز دولتی یا خصوصی  حتی غیر معمول نیست  برای قربانیان قاچاق

با  حبس"  در این سیاق"اصطالح . شوند برای مدت زمان طوالنی زندانی
استفاده می شود.  حقوق بین المللدر  آنتوجھ بھ معنای مورد قبول 

عنوان نتیجھ شرایط " ھر فرد محروم شده از آزادی شخصی مگر بھ 
ارتکاب جرم" بر این وضعیت حاکم است. شرایط مذکور  محکومیت بابت
کھ در آن  وضعیت ھایی را شامل استطیف گسترده ای از بنابر این، 

ھای  پلیس، بازداشتگاهبازداشتگاه ھای ، در زندانقربانیان قاچاق 
کودکان و بیمارستان ھای رفاھی  موسسات، ھا، پناھگاه ادارات مھاجرت

 .نگھداری می شوند
 

 :کھدر زمینھ قاچاق، بازداشت اغلب زمانی رخ می دھد 
 

/ مھاجران غیرقانونیو بھ عنوان  ا شناسایی نشده اندقربانیان صحیح
 ؛قرار دارند بازداشتتحت  ،در انتظار اخراج ،فاقد اوراق

 
اما بھ ھمکاری در تحقیقات  شده اند قربانیان بھ درستی شناسایی• 
) و آید در نظر نمیمفید  آنان(یا ھمکاری نیستند  یا قادرزایی مایل ج

 ;می شوند فرستادهمھاجرت  گاه ھای ادارهبھ بازداشتتا زمان اخراج 
 

دست داشتن نتیجھ  در، شدهشناسایی  ییا نادرست یدرستبھ ، قربانیان• 
 ء یا کار غیر مجاز درتن فروشیدر فعالیت ھای غیر قانونی مانند 

 ؛ی برندبھ سر مبازداشت 
 

 یدیگر یرفاھمراکز قربانیان بھ درستی شناسایی و در پناھگاه یا • 
. توجیھات رایج ارائھ نیستند شانکھ قادر بھ ترک داده می شوندقرار 
فراھم آوردن سرپناه و ارائھ نیاز بھ  ،برای این شکل از بازداشتشده 

5 CTOC/COP/WG.4/2009/2, para. 12. 
                                                            



از بھ آسیب بیشتر  و نی در مقابلحمایت از قربانیان  لزوم؛ پشتیبانی
 .استدر تحقیق و تعقیب قاچاقچیان  شانھمکاری  تامین

 
در ارتباط با بازداشت از نتایج زیر سیاست ھای بین المللی قوانین و 

 :قربانیان قاچاق حمایت می کنند
 

 معمول ھمیشھ غیر قانونی خواھد بود حبسنخست، 
 

قربانی، مھم است  حبس در غیر این صورتوبودن، در ارزیابی قانونی 
و بھ عنوان یک سیاست، قانون یا  کھ بھ طور کلی معمول حبسبین  تفکیکی
قربانیان یا  حبس معمول. ی قائل شویمموردحبس ، و می شوداعمال رویھ 

 ھای قربانیان مظنون بھ قاچاق در بازداشتگاه ھای عمومی یا پناھگاه
است. در برخی  بین الملل حقوق بنیادیناصول  پاره ایقض اخصوصی ن

 در تمام، اگر نھ بوده و در اکثرآزادی حرکت ناقض حق  حبس، طشرای
مشروط را خودسرانھ  حبسمحرومیت غیر قانونی از آزادی و  عمن ،شرایط

، از جملھ قربانیانبازداشت تبعیض آمیز  حقوق بین الملل. می سازد
 روند حبسممنوع کرده است. مطلقا  راجنس قربانی  مرتبط بابازداشت 

، بھ عنوان مثال، بھ وضوح تبعیض ھادختران در پناھگاه معمول زنان و 
 نیزکودکان قاچاق شده  معمول حبسآمیز و در نتیجھ غیر قانونی است. 

نمی در تضاد است و تحت ھیچ شرایطی  حقوق بین الملل بابھ طور مستقیم 
 توجیھ پذیر باشد.تواند 

 
 

 و نسبی بودن قابل دفاع است حبس با استناد بھ ضرورت، مشروعیت  استثنائیدوم، موارد 
 

موردی، برای مثال با استناد بھ الزامات عدالت  بھ شکل می توانددولت 
از حبس او با  ،قربانی یامنیت ھایکیفری، مقتضیات نظم عمومی یا نیاز

. اصول پذیرفتھ شده بین المللی ضرورت، قانونی بودن دفاع کندموفقیت 
استفاده شود.  اینچنینی، باید ارزیابی ھر گونھ ادعای رایب ،و تناسب

بازداشت کھ ، تنھا در صورتی این اصول پذیرفتھ شده، بھ احتمال زیاد
فرد ایمنی  علیھو در واکنش بھ تھدیدات معتبر و خاص  بودهآخرین چاره 

. با از ادعای حبس قانونی حمایت می کنند انجام گرفتھ باشدقربانی 
اطمینان حاصل  تا ستقر باشدمباید ھا این حال، طیف وسیعی از حمایت 

. چنین اقداماتی حمایت قرار داردو رعایت مورد  زندانیشود حقوق فرد 
 شخیصبرای تمذکور ، نظارت قضایی بر وضعیت نھ محدود بھشامل، اما 

 ءقابل اجرا یو ھمچنین بھ عنوان حق آن، ستمرمو ضرورت قانونی بودن 
 .می باشدبرای بھ چالش کشیدن بازداشت 

 
 

 موارد حبس کودکان است کلیھحقوق بین الملل نیازمند توجیھ و حمایت در  سوم،
 

راستای کھ بازداشت در اینمقام مسئول بازداشتگاه باید بھ نشان دادن 
بھ ھر مورد،  درباید او  ،باشد. ھمچنینقادر کودک است  مصالح عالیھ
باشد.  اینکھ ھیچ جایگزین مناسبی در دسترس نیست قادر نشان دادن 

، کشیدنچالش  حق بھخاص، از جملھ نظارت قضایی یا اداری و  ھای حمایت



پذیر تواند توجیھ بازداشت قانونا می کھ  وضعیت ھاییدر تمام باید 
 .حفظ شودباشد 

 
 
 
 

 ویژه برای کودکان قاچاق شده: شناسایی تدابیر
 

کودکان قربانی قاچاق اقدامات برای مستلزم آن است کھ  حقوق بین الملل
. ماھیت این اقدامات بھ طور کلی ارائھ شود و پشتیبانی مایتیه حویژ

منعکس را از کودکان  پشتیبانیدر حمایت از و دخیل چالش ھای خاص 
کھ ھمھ  شودشناسایی، مھم است اذعان  در. بھ عنوان مثال، کردخواھد 

. ممکن است معرفی نمی شوند یعنوانچنین  تحتکودکان قربانی قاچاق 
ممکن است نابود  نآنا گذرنامھ. مسن تر بھ نظر رسندیا  ھسال 18آنان 

آنان حامل مدارک ھویتی . ممکن است باشدگرفتھ شده  نشده یا از آنا
. کودکان قربانی قاچاق شان را غلط ذکر کرده استکھ سن باشند  جعلی

این چیزی است کھ  بگویند، زیراممکن است در مورد سن خود دروغ 
 دروغآنان د. ممکن است نانجام دھباید  نداگفتھ استثمارگران شان 

یا بھ خانھ فرستاده  مراقبت گاه، زیرا می ترسند از اینکھ بھ بگویند
سن در  بھ افزایشی در اعمال امارهرو  وفاق. است بازگردانده شوند
تا ، قربانی کھ یکودکان وجود دارد. در چنین فرض قضایای مربوط بھ
بھ عنوان کودک موضوع  شمار آید، بھممکن است کودک زمان تشخیص دیگر

کھ در است مشکالت خاص و اضافی زداینده  این فرض. رفتار قرار می گیرد
 می کنند. پیچیدهشناسایی قربانیان کودک را غیر این صورت 

 
 

قربانی  می تواندکھ  یکھ کودکاین: استفرض وضعیت مرتبط  اسن ب اماره
تشخیص  ی کھیا تا زمانفرض شود مگر اینکھ یک قربانی  باشد، قاچاق
 .داده شود یدیگر

 
اطمینان از حصول کھ باید برای  ھایی ھا و روش نظامبھ قوانین،  نظر

باشد، دستورالعمل یونیسف مستقر شناسایی سریع و دقیق قربانیان کودک 
 :ستکرده ا ی ارائھمھم ھای راھنمایی

 
ن قربانی روشھای موثر برای شناسایی سریع کودکا ستقراربھ ا دولت ھا• 

مبادی برای شناسایی قربانیان کودک در  ھایی ، از جملھ روشموظفند
 و مکان ھای دیگر . یورود

 
 عات بین سازمان ھا و افراد مربوطاطال صورت گیرد تا یی بایدتالش ھا• 

بھ آنان در اسرع وقت  شناسایی شدهکودکان  اینکھ اطمینان از درحصول
 و ؛می شود بھ اشتراک گذاشتھ شودکمک 

 
 

با مقامات  ایدرفاه اجتماعی، بھداشت یا آموزش ب دست اندرکاران• 
کھ یک کودک  ھست ییا ظن علمکھ  تماس بگیرند،آنجاقانون  مجریربط ذی



قاچاق  یاخطر استثمار معرض یا در  شدن و یا قاچاق استثماردر حال 
 . قرار دارد

 
 
 
 

 تشخیص قربانیان کودک: اماره سن
کردن باور  برای ی ھستو دالیل بودهبانی نامشخص کھ سن قر یردا"در مو
ا حد امکان تحت ، تعضو می تواند، دولت استقربانی یک کودک  اینکھ

قربانی بھ عنوان یک کودک مطابق با کنوانسیون  با، قوانین داخلی خود
 " . بررسی شودتا سن او رفتار کند حقوق کودک 

 
سرکوب کردن و ری، راھنمای قانونگذاری برای اجرای پروتکل پیشگی

کنوانسیون  در تکمیل، بھ ویژه زنان و کودکان، مجازات قاچاق انسان
 65 بند، متحد علیھ جرایم سازمان یافتھ فراملیسازمان ملل 

 
اگر دالیلی  ،قربانی یک کودک است کنند فرض وظیفھ دارندکشورھای عضو 

طمینان ا نو اگر در مورد سن آنا داشتھ باشدوجود  این امربرای باور 
اید قربانی قاچاق است ب ود کودکتصور می ش ی کھ. فردنداشتھ باشدوجود 
در حقوق تعریف شده اش، بھ ویژه مطابق  مایتیاقدامات ح موضوع

  قرار گیرد. کنوانسیون حقوق کودک 
 

 بر، و گزارش توضیحی شورای اروپا 10روپا، ماده کنوانسیون قاچاق ا
 136 بندکنوانسیون ، 

 
 

کھ وجود دارد این باور  رب ین قربانی نامشخص است و دالیلکھ سآنجا 
، فرض می شود کھ قربانی کودک است. در انتظار استقربانی یک کودک 

خواھد شد و تمام  با او بھ عنوان یک کودک رفتارتایید سن قربانی، 
 .قید شده، برای او فراھم می شودویژه  یحمایت تدابیر

 
 3.2رالعمل دستورالعمل ھای یونیسف ، دستو

 
 

 یر ویژه برای کودکان قاچاق شده: حمایت و پشتیبانیتداب
 

کودکان قربانی  مصالح عالیھکھ  صراحت دارد بر این حقوق بین الملل
موثراولویت داشتھ  یا اقدامات ھا در تمام تصمیم گیریباید قاچاق 

د کودکان قربانی نمی کن شرط ی توصیھ شده. اصول و دستورالعمل ھاباشد
ساب کامل حقوق و تحاکمک و حمایت مناسب با ارائھ با  راچاق قا

ض وفر طبق). 8(دستورالعمل  خاص شان باید تحت پوشش قرار داد نیازھای
شناختھ شده یا منطقا فرض شده بھ عنوان ، ھمھ افراد فوقمشخص شده در 

و پشتیبانی  حمایت عالی موازین چنینبھ سال،  18 قربانیان قاچاق زیر
 ند.محق



 
، مایت ھای مناسب شامل ارائھ پشتیبانی فوری، مانند امنیتکمک ھای و ح

، ھمچنین شامل مراقبت ھای بھداشتی این کمک ھاغذا و سرپناه امن است. 
مشاوره و خدمات اجتماعی ارائھ شده توسط حرفھ ای ھای آموزش دیده 

ھماھنگ و ھمچنین او سن کودک و نیازھای خاص  متناسباست. خدمات باید 
 باشد. او، ھویت قومی و فرھنگی ا جنس کودکب

 
 

 از کودکان قاچاق شدهو پشتیبانی اصول و حقوق مربوط بھ حمایت 
 

 موضوعو نباید  شناختھ شودجرم م بھ ھیچ وجھباید ن شده کودک قاچاق• 
 .قرار گیرد وضعیت مرتبط باجرایم  ارتکاب بھ اتھامپیگرد قانونی 

 
ر بازداشتگاه اجرای قانون مانند سلول ھرگز نباید دشده کودک قاچاق • 

. ھر گونھ داده شودپلیس، زندان یا بازداشتگاه ھای ویژه کودکان قرار 
راستای و در  بھ شکل موردیتصمیم گیری مربوط بھ بازداشت کودکان باید 

، در کودک قربانی قاچاقبازداشت  قسم . ھرمصالح عالیھ شان گرفتھ شود
ه ترین زمان ممکن و موضوع نظارت و بررسی برای کوتا باید  ،موارد ھمھ

 .مستقل قرار گیرد
 

بھ عنوان یک حق باید مراقبت و پشتیبانی برای کودکان قاچاق شده • 
با  آنانھرگز نباید بھ ھمکاری  این مراقبت و پشتیبانی. فراھم آید
 .مشروط شودھای عدالت کیفری  کارگزاری

 
ت، از جملھ کمک ھای پزشکی و مایمراقبت و حدریافت باید بھ نکودکان • 

کھ  نشان داد مورد بھ مورد بتوان، مگر اینکھ ھا مجبور شوند آزمایش
 ؛راستای مصالح عالیھ شان قرار دارددر  امراین 

 
 

بر اساس  مایتیک دولت بھ مراقبت و حیا نظارت ھر کودک تحت صالحیت 
از  ایدبقاچاق  شھروندکودکان قربانی غیر  یعنی. این محق استبرابری 

 .برخوردار باشند یا مقیم تبعھھمان حقوق کودکان 
 

اعتبار  آنکودکان قربانی قاچاق باید محترم شمرده شود و بھ  نظرات• 
اطالعات راجع بھ وضعیت و حقوق کودکان و  کامل و شایستھ داده شود
 .برایشان باید فراھم شود

 
. دولت ھا صورت گیردباید مداخلھ خودسرانھ در حریم خصوصی کودک ن• 

شناسایی کودک  میسر کننده، یا جزئیات کنند ھویتباید اطمینان حاصل 
 در شرایط استثنایی. علنی نشود، مگرقربانی قاچاق 

 
سرپرست قانونی، سازمان یا نمایندگی  مقررات راجع بھدولت ھا باید • 

مقام از طرف کودک شناختھ شده (یا مفروض) بھ عنوان قربانی قاچاق را 
مصالح کھ  از ایناطمینان  حصول ، بھ عنوان مثال براینندتدوین ک

در تمام اقدامات یا تصمیمات  ھمچنان مھم ترین توجھاتکودک  عالیھ



 پشتیبانی ھایو  ا، حمایت ھاتمام کمک ھاین کھ ؛ برای اطمینان از است
 تاباشد؛  وجود داشتھدر ھر تعامل با مقامات عدالت کیفری مقرر شده 

راه حل با  پیاده سازیو بھ تشخیص و  تسھیل شودمناسب  ارجاع بھ خدمات
 .کمک شود دوام

 
 باید وجود داشتھ باشدبرای کمک بھ کودکان قربانی قاچاق  یتدابیر• 

شرکت دادگاه  رسیدگی ھایبا خیال راحت و بھ طور معنی داری در تا 
، وضعیت حقوقی؛ ارائھ اطالعاتشامل تنظیم  می تواند تدابیر . اینکنند

بھ حداقل رساندن ھر گونھ در ؛ و اقدام التھای حقوقی و وک عاضدتم
، برای مثال آن قرار گیرد سبب می تواند یکھ چنین مشارکت آسیبی باشد

 شھادت.اداء مستقیم برای  ھایی با ارائھ جایگزین
 
منابع: کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون قاچاق اروپا، اصول و 

 و دستورالعمل ھای یونیسف.، توصیھ شده  یدستورالعمل ھا
 

 

 تعھدات مربوط بھ بازگشت اشخاص قاچاق شدهد. 
، افراد قاچاق شده بھ طور معمول از شدن زندانیعالوه بر دستگیر و 

بھ  بازپس فرستادن. بازپس فرستاده می شوندیا مقصد  محل گذرکشور 
کشور مبدا یا بھ یک کشور ثالث می تواند عواقب جدی برای قربانیان 

بھ سبب خروج غیر مجاز و یا سایر جرائم : ممکن است اشتھ باشدد
با  قرار گیرند. ممکن است آنانمجازات مقامات  ردموادعایی، آنان 

 شاند و توسط خانواده و جامعھ نمواجھ شوزدن  انزوای اجتماعی یا انگ 
قرار خشونت و ارعاب قاچاقچیان  در معرض نآناممکن است ؛ طرد شوند

ی یا پول کردهھمکاری  عدالت کیفری کارگزارانژه اگر با بھ وی -گیرند
. کسانی کھ بھ زور بھ کشور زندد بازپردانتواننکھ  مدیون باشند را

، بھ ویژه بدون بھره مندی از ادغام مجدد شده اندخود بازگردانده 
دوباره قرار قاچاق ھ ، ممکن است در معرض خطر قابل توجھشدهحمایت 
 .گیرند

 
 

 و ترجیجا داوطلبانھ بازگشت امن 
 

" بازگشت امن و ترجیحا داوطلبانھ" برای  موازیناز  حقوق بین الملل
تعدادی تعھدات مھم دیگر در با  پشتیبانی کرده کھافراد قاچاق شده 

 تکمیل شده است. کشورھای مقصد و مبدا
 

 
، داوطلبانھ  تا آنجا کھ ممکن است بازگشت امن، و فراھم آوردن تعھد 

بازگشت  از پیش ارزیابی مخاطرات را بازگردانندهھد دولت نشان می د
د. این امر بھ ویژه در مورد کودکان مھم است. این ادخواھد انجام 

بھ شرایط خاص ھر مورد را ترجیحا باید بھ صورت فردی انجام شود و 
کھ تا چھ حد این ، قاچاق می شدندآن  قربانیان با. روشی کھ آورد حساب

مدیون  اینکھ آیا، داشتھ اندرگران خود ھمکاری در محاکمھ استثما



و ظرفیت گی آنان ، سن، جنس و وضعیت خانوادشان می باشندقاچاقچیان 
توجھ  دراست  یعوامل مھم ھمگیموثر  مایتبازگشت بھ ارائھ حمحل کشور 

. این بسیار مھم است یا خیر بھ اینکھ آیا بازگشت امن امکان پذیر است
بی منبع یا بھ شدت تعمیم  ھای گزارشمبنای  ر بازگشت بربکھ تصمیم 

دولت ھا، نھادھای بین دولتی یا سازمان  از سوییافتھ وضعیت نباشد کھ 
 .استشده  ھای غیر دولتی تھیھ

 
 اشخاص قاچاق شده رداندنمقررات معاھدات راجع بھ بازگ

 
ایمنی  توجھ الزم بھ با" رداندنبازگ ھدایت جریانبرای  ھای عضو دولت• 
یا " ) قاچاق" (پروتکل رسیدگی قضائی [مربوط] وضعیت ھربھ فرد و  ]آن[

رسیدگی  وضعیت ھربھ ] فرد و آن، ایمنی و کرامت [با توجھ الزم بھ حقوق
 )." (کنوانسیون قاچاق اروپا[ مرتبط ]  قضائی

 
" دنیبازگردانکھ چنین  از ایناطمینان  برای حصولکشورھای مقصد • 

پروتکل قاچاق، کنوانسیون قاچاق شد " (باباید ترجیحا داوطلبانھ 
 ).اروپا

 
"  شده قاچاقمقیم یا  شخص تبعھ گشتباز پذیرفتن برایکشورھای مبدا • 

آن شخص" ایمنی توجھ الزم بھ غیر منطقی " و " با ناروا یا بدون تأخیر 
پذیرفتن بازگشت شخص تبعھ یا مقیم تسھیل و  با ھدف) یا (پروتکل قاچاق

، ایمنی و کرامت " آن شخص و" بدون الزم بھ "حقوق ھ با توجقاچاق شده 
 روا یا غیرعقالنی" (کنوانسیون قاچاق اروپا )تاخیر نا

 
ملیت  بررسی، از جملھ از طریق رای ھمکاری در بازگشتکشورھای مبدا ب• 

، کنوانسیون (پروتکل قاچاقو صدور اسناد سفر الزم قربانی یا اقامت 
 ).قاچاق اروپایی

 
محافظت از قربانیان قاچاق ... بھ خصوص زنان و  برای" عضو ھای دولت• 

 قاچاق).پروتکل " (قربانی شدن مجددکودکان،از 
 

، " اگرشده کودکی کھ قربانی قاچاق  نگرداندنبازبرای کشورھای مقصد • 
کھ چنین  شتھ باشدوجود دادلیلی  و امنیت، مخاطراتپس از ارزیابی 

" (کنوانسیون قاچاق نیست کودک  یھراستای منافع عالدر  رداندنیبازگ
 اروپا).

 
 بازگشت حق

 
صراحت دارد کھ ھمھ قربانیان قاچاق، کودکان و بشر  حقوق بین الملل
 حق در آن بسر می برندکھ  ی نیستندکشور مقیم، کھ ھمچنین بزرگساالن

کشور مبدا عھده  بر یتعھد حق. این ردندبازگکشور مبدا خود بھ  دارند
 دونباع بازگشت کننده خود را بدون تأخیر ناروا یا بکھ ات می گذارد

بررسی سریع این بھ را احتماال دولت مبدا  امر مذکور. دلیل بپذیرد
 بودهحق اقامت دائم دارای یا  تبعھ واقعاقربانی  موضوع می کشاند کھ

مدارک مورد نیاز برای سفر و فرد  ندو اگر چنین است، اطمینان حاصل ک
 . دارددر اختیار مرو کشور را ورود دوباره بھ قل



 
در آنجا کھ قربانیان  ی استتعھد کشور مشعر بر وجودحق بازگشت ھمچنین 

اجازه انجام کسانی کھ مایل بھ بازگشت می باشند بھ تا  بسر می برند
افراد حبس . را، دوباره بدون تأخیر ناروا یا بدون دلیل بدھداین کار 

مھاجرت یکی ھای و یا بازداشتگاه  قاچاق شده در پناھگاه ھا، زندان ھا
. قربانیان آن درگیر باشدبا  داست کھ حق بازگشت می توان یاز راه ھای
ھم  شان، پرونده کیفری مدت برای رسیدگی بھطوالنی  ھ ماندنب توجیھ شده
، دولت خاصھر مورد  در. باشندتداخل با حق بازگشت نمونھ د نمی توان
دادن این امر باشد کھ ادر بھ نشان از بازگشت باید ق کننده جلوگیری

مصالح و خودسرانھ و غیر منطقی نیست.  بودهمطابق با قانون  اقداماتش
 است. ر اینجا نیزموضوع مھمید ،کودک عالیھ

 
 

 رسیدگی شایستھ و اصل عدم بازگرداندن
 

را نقض  استقرار یافتھ شانحقوق  نمی تواندبازگشت افراد قاچاق شده 
عادالنھ شامل حق دادرسی حقوق ). این ذیل د بھ بخشنیز، نگاه کنیکند (

کشور بھ حساب اخراج از نیست کھ بھ طور موثر داوطلبانھ  بازگشتی. است
؛ ھر غیر می کندبشر اخراج خودسرانھ را رد  حقوق بین الملل می آید.
. شودتنھا مطابق با قانون اخراج  دکشور می توان ساکن قانوناشھروند 

 پردازد کھ حق دارد بھ ارائھ دلیل ساکن یک کشور اشھروند قانونغیر 
 بررسی شود.باید باید اخراج شود و این دالیل توسط مرجع صالح نچرا او 

 
. 
 

 ات، تضمینقانونا بھ سر نمی برند یبرای افراد قاچاق شده کھ در کشور
 دولت ھاو  وضوح بمراتب کمتری دارددر برابر اخراج  شکلیو  ماھوی
آیا  بر اینکھاختیار در تصمیم گیری  از ل توجھیمیزان قاب عموما

را جابجا کنند و اینکھ چھ ھنگام این کار را  مھاجران غیر قانونی
ا این حال، یکی از حمایت ھای . بعملی سازند برای خود حفظ می کنند

، مربوط استتمام غیر شھروندان  ربھ طور بالقوه قابل اجرا بکھ ، مھم
، دولت ھا از اصلاین  بھ موجب. 6دناست بھ اصل عدم بازپس ران

در آن خطر جدی آزار و اذیت یا سوء  ی کھفرد بھ کشور رداندنبازگ
حقوق بین . این اصل بھ خوبی در از او وجود دارد منع شده اند استفاده
اقدامات برای  عرصھدر  آنو اھمیت حفاظت از  استقرار یافتھ الملل

ارکان معاھدات رفتھ شده است. مقابلھ با قاچاق نیز بھ طور گسترده پذی
تایید کرده اند منطقھ ای حقوق بشر نیز  ھای و دادگاه یحقوق بشر

بی رحمانھ، یا مجازات خطر شکنجھ یا رفتار متضمن  کھ  یبازگشت
 . می باشد حقوق بین الملل خالفاست غیرانسانی یا تحقیرآمیز 

 
از ر و اذیت آزا مخاطراتبھ  توجھبھ طور سنتی با  بازپس فرستادنمنع 
این موضوع تا می شود. اخیرا،  آنھا اعمالیا عوامل  دولت ھا سوی

اعمال  یممکن است در شرایط خاص ھمچنینکھ ممنوعیت  حدودی اذعان گردید
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 ناشی شدهغیر دولتی عوامل  از سویشود کھ در آن ترس از آزار و اذیت 
. چنین ستنیمناسب یا موثر  مایتح فراھم آوردنو دولت مربوط قادر بھ 

مبدا کشورآیند، اگر  پدیدقاچاق  گسترهشرایطی ممکن است بھ خوبی در 
اقدامات تالفی جویانھ یا  مثال، تامین حمایت ھا در برابرقادر بھ 
 .نباشد مجرمتوسط گروه ھای  قاچاق مجدد

 
 

 حق ماندن ھنگام رسیدگی حقوقی
 

ی، از جملھ ، حقوق معاھدات بین المللگفتھ شد ھمانطور کھ در بخش باال
را ملزم کشورھای مقصد  ،کنوانسیون قاچاق اروپاھم پروتکل قاچاق و  ھم

 ربوطم رسیدگی قضائی گونھوضعیت ھرتوجھ درست بھ با  رابازگشت می کند 
 از اینکھاطمینان  باید در حصولبنابراین،  دولت ھا. بھ انجام رسانند

 رسیدگی قضائیبازگشت افراد قاچاق شده شروع  یا تکمیل موفقیت آمیز 
 . نیانداختھ است اھتمام ورزندمربوط بھ آنھا را بھ مخاطره 

 
 

 . حضور فرد قاچاقرا شامل خواھد شدجبران خسارت  رسیدگی ھاییچنین 
از  است اغلب آنجا خواستھ شدهدر جبران زیان کھ  یدر کشور شده

 بتواندشخص  اینکھبرای قانونی است و گاھی اوقات  - عملی مقتضیات
 مطالبھمدنی  دعوای، کشورھا . در برخیقضائی را بھ انجام رساندم اقدا

 نیافتھ خاتمھکیفری  زمانی کھ رسیدگیتا شود خسارت نمی تواند آغاز 
حساب نمی را بھ حق قربانی بھ طرق جبران خسارت کھ  بازگرداندنیاست. 
را مانع و موثر این حق  آزادانھ بگونھ ای اجتناب ناپذیر اعمال آورد،

تا زمانی کھ ، افتادهتعویق بھ باید اخراج ، شد. دست کم اینکھ ھدخوا
قربانی بھ شرکت در اقدامات قضائی قادر شود، وضعیت حقوقی او بطور 

 .موقت منظم گردد
 

 جایگزین ھای بازگشت بھ وطن
 

 شیوه، درازمدت دربھ کشور مبدا، حتی  رداندن، بازگموارد در برخی
برای ایمنی  مخاطرات دائمن است بھ علت . این ممکداده شده نیستترجیح 

ممکن است با توجھ بھ مالحظات  ، این امر. ھمچنینباشدو امنیت قربانی 
بھ سالمت قربانی یا است مربوط برای مثال کھ ای باشد بشردوستانھ 

. در کرده استو روابطی کھ قربانی در کشور مقصد برقرار  پیوند ھا
، نپرداختھ استع بھ طور مستقیم این موضو بھحالی کھ پروتکل قاچاق 

صدور روادید موقت و  ات، با شناخت امکانسناد حقوقی و سیاسیسایر ا
 را بر این قرار نمی دھند کھ، بھ طور خودکار فرض حتی اقامت دائم

 قاچاق انسان است. واقعھبازگشت نتیجھ فوری یا حتی نھایی 
 

دارد. بھ بسیار موضوعات خاص بستگی  بھتعھدات کشورھا در این راستا 
برای بازگشت  ھایی ممکن است الزم باشد جایگزین دولت ھا، عنوان مثال
قربانی یا  رایخطرات غیر قابل قبول بمتضمن اگر بازگشت  ارئھ دھند،

کشور  در و جذب در محل، کودکان قربانی قاچاق در. او می باشدخانواده 
زگشت بھ کشور اگر بارا ایجاد کند،  یثالث ممکن است راه حل پایدار



در نظر عمومی ست. کمیتھ حقوق کودک نیکودک  جھت مصالح عالیھمبدا در 
) خود در رفتار با کودکان بدون ھمراه و جدا مانده خارج 2005( 6شماره 

حدوث "خطر منطقی" ناشی از احتمال   عقالاگر  کردتأیید کشور مبدا، 
داشتھ باشد، بازگشت بھ وطن و "نقض حقوق بنیادین بشری کودک" وجود 

 گزینھ نیست.این بازگشت دیگر یک 
 

 
 ادغام مجدد قربانیان

 
بھ وطن است. امن جنبھ مھم بازگشت  شده، ادغام مجدد پشتیبانی

دریافت کرده اند بھ  کمککھ برای استقرار مجدد  یقربانیان قاچاق
 ،. ھمچنیندوباره قرار می گیرندقاچاق  موضوع یبسیار کمتراحتمال 

در مقابل ممکن است ت و کیفیت پشتیبانی ارائھ شده، بستھ بھ ماھی
آسیب پذیری  انگ زدن، انزوای اجتماعی و ارعاب، اقدامات تالفی جویانھ

وضعیت  ناشی از ی استحق شده . ادغام مجدد پشتیبانیکمتری داشتھ باشند
عنوان قربانیان جرم و جنایت و نقض حقوق بشر. افراد قاچاق شده بھ 

 آناناز جملھ حق شده، بھ حقوق افراد بازگردانده  احتراماین حق با 
. استھمراه  رفتنتبعیض قرار نگمورد بھ  شانبھ حفظ حریم خصوصی و حق 

و شت دھنده بازگکشورھای ھمکاری بین  مندموفقیت آمیز نیاز ھمگرایی
. اھمیت چنین ھمکاری در پیمان ھای منطقھ ای و ھمچنین در پذیرنده است

 شناختھ شده است. ای مللی و منطقھبین السیاست اسناد 

 ه. را ھای جبران زیان ناشی از قاچاق
مدت زمان  اجرت درکم یا دریافت  عدم دریافت باقربانیان قاچاق اغلب 

دچار صدمات آنان د. ممکن است نگیرمی استفاده قرار  مورد سوء طوالنی
 .استپزشکی  مراقبت ھای مندکھ نیازشده باشند بیماری مبتال بھ یا 

. باشندرا متحمل شده شان بدھی ھایی نتیجھ قاچاق آنان در ممکن است 
قاچاق ھنوز ھم بسیار  راھکارھای جبران خسارت ناشی ازدر حالی کھ 

و عملی وجود  حقوقیاین امکان  تحققبھ سمت  واضح ی، رونداست اندک
حق طرح دعوی خصوصی علیھ دارد. بھ عنوان مثال، برخی کشورھا بھ صراحت 

عاده اجباری و ا ء کرده اندقربانیان قاچاق اعطا چیان را بھقاچاق
ھای قاچاقچیان  جازاتبھ عنوان بخشی از مرا افراد قاچاق شده  وضعیت

، ی، حق  طرح دعوی مدنی علیھ قاچاقچیان. کشورھای دیگروضع کرده اند
رده ک ءعطاا ، بھ قربانیان آنانصرف نظر از ملیت یا وضعیت مھاجرت

 .اند
 

این ساز و و حق دسترسی بھ  ھای جبران زیانراه  فراھم آوردن تعھد بھ
 د :بوجود می آییا ھر دو روش ھای زیر ی بھ طور معمول در یک کار

 
 

نقض یک تعھد حقوقی بین المللی (بھ عنوان مثال ، عواقب دولت مسئول • 
، و تعھد بھ انگاشتن قاچاق ، تعھد بھ جرمدایر بر عدم تبعیض ممنوعیت 

 ) است .قربانیان قاچاقاز پشتیبانی  ت ومایح
 



بر  اتشتعھد ساقط شدن در، اما بوده استدرگیر ن ادولت مستقیم چناچھ• 
، دادن پاسخ مناسب موفق نبوده است (بـرای مثـالجلوگیری از آسیب  یا 

انجام اقدامات بـرای جلـوگیری  ؛ عدم ناکامی در تحقیق و تعقیب قاچاق
  ).از قاچاق

 
 

" کھ  توصیھ شده در این نکتھ صراحت دارند ھای ملاصول و دستورالع
حق قانونی از ، بھ عنوان قربانیان نقض حقوق بشر، افراد قاچاق شده
(دستورالعمل " خسارت برخوردارندکافی و مناسب جبران بین المللی برای 

، حقوق مربوط بھ عمومیبشر  حقوق. این حق در زیر با استناد بھ )9
 .قرار خواھد گرفت مورد بررسی خاص قاچاق خشونت علیھ زنان و حقوق

 
 

 تعھد بھ جبران زیان ناشی از زیر پا نھادن حقوق بشر
 

نقض حقوق متعدد چگونھ قاچاق ھمواره موارد  ه شدفصل اول توضیح داددر 
 ،. اکثر معاھدات بین المللی و منطقھ ای حقوق بشررا شامل می شودبشر 

را  ھایی چنین نقض ھای جبراناه دسترسی بھ ر دولت ھا را ملزم می کنند
شتھ وجود دا ای در معاھده جبران خسارتبھ  حق. ھنگامی کھ فراھم کنند

و مستقل آن  علیحدهخود نقض  راھکاریارائھ چنین  عدم آنگاه باشد
 .معاھده است

 
حق بھ جبران خسارت بھ بھ  ناظربین المللی  سند، تنھا تا ھمین اواخر

و سوء  رائمسی عدالت برای قربانیان جاعالمیھ اصول اسا ،طور خاص
برای قربانیان  یکھ بھ طور خاص راه حل ھای بود استفاده از قدرت

، و توسط مجمع عمومی در سال مقرر کرده بود یغیر دولتعوامل جنایات 
قربانیان جرم و جنایت با . اعالمیھ تأکید می کند تصویب شده بود 1985

 آنان رفتارت و احترام بھ کرامت با شفق اید(شامل قربانیان قاچاق) ب
بھ دسترسی بھ عدالت و برخورداری از رفتار منصفانھ  نکھ آناو این شود

 شاننیازھای  پاسخ گویھای قضایی و اداری باید رسیدگی کھ و این محقند
ضرر توان مسئول اگر ب راآسیب، از جملھ دولت  نمسئوالاینکھ و  باشد
این سند . رمناسب باید جبران کنندرا بھ طوقربانی خسارات ، کرد تلقی

مجرم بھ طور کامل  از سوی ضررجبران امکان ، اگر سپس تأکید می کند
کند  ، دولت باید تالشنبوده و قربانی متحمل آسیب جدی شده باشد میسر
(یا خانواده قربانی اگر او فوت  برای او از منابع دیگر را غرامت تا

. این کار ایجاد صندوق ملی برای کرده یا ناتوان شده باشد) فراھم کند
 .را تشویق می کند پرداخت غرامت بھ قربانیان

 
 

 یھ زنانلحق بر جبران خسارت ناشی از خشونت ع
 

تحقیق و تعقیب خشونت علیھ زنان در حال حاضر در  ھب دولت ھاتعھد 
است. ھمانطور کھ  بھ خوبی استقرار یافتھ حقوق و سیاست بین الملل

 مورد ه خشونت علیھ زنان در گزارش ھای موضوعی او درتوسط گزارشگر ویژ
، بخش اساسی از تعھداشاره شده است، ) A / HRC / 14/ 22جبران خسارت (



زنان  رایبخسارت جبران موثر و عادالنھ  فراھم آوردنبھ تکلیف حقوقی 
 است. یدر معرض چنین خشونت

 
تحت عنوان ق قاچاجبران برای  خسارات مورد نیاز دامنھدر حالی شکل و 

بستگی دارد، کمیتھ رفع مذکور و شرایط نقض  ماھیت بھخشونت علیھ زنان 
 متناسب باکرده است کھ جبران خسارت باید  تصریحتبعیض علیھ زنان 

تحمیل شده نقض  شدتو متناسب با  وارد شدهآسیب ھای جسمی و روحی 
رش ، از جملھ گزامللیبین ال یھای حقوق بشر ساز و کار. دیگر باشد

و مسائل  بھ ،از سوی گزارشگر ویژه خشونت علیھ زناناشاره شده در باال 
ھای جبران خشونت علیھ راه  نسبت بھکھ  پرداختھ اند یخاصنگرانی ھای 

 .زنان بوجود می آیند
 
 

 اسناد حقوقی و سیاست گذاری تایید کننده حق بھ جبران خسارت خشونت علیھ زنان
 

، مجازات و ریشھ کنی خشونت علیھ گیریپیشدر قاره آمریکا کنوانسیون 
 )1994سازمان کشورھای آمریکایی ( ،زنان

 
 )1993تصویب شده توسط مجمع عمومی ( ،اعالمیھ رفع خشونت علیھ زنان

 
 

کمیتھ  ،خشونت علیھ زناندر مورد ) 1992( 19توصیھ ھای عمومی شماره 
 رفع تبعیض علیھ زنان

 
 )1995پکن ( اقدامبرنامھ 

 
یروبی در حقوق زنان و دختران بھ دادخواھی و جبران خسارت اعالمیھ نا

)2007.( 
 

 
 حق بھ جبران خسارت در چھارچوب خاص قاچاق

 
و غیر  حقوقی اسناددر معاھدات و سایر  جبران خسارتحق برخورداری از 

. بھ شده است تأیید برخورد می کنندکھ بھ طور خاص با قاچاق  حقوقی
اطمینان ھای عضو می خواھد  دولت از نیاز عنوان مثال، پروتکل قاچاق 

است کھ  تدابیری دربردارنده شانداخلی  نظام ھای حقوق کنندحاصل 
 انسان قربانیان قاچاقامکان اخذ غرامت بابت زیان ھای وارده را برای 

آن است  خواستار). کنوانسیون قاچاق اروپا 6.6(ماده  فراھم آورده است
 طرقی کھاز جملھ فراھم شود، یان باید قرباناطالعات مناسب برای کھ 
 شان ، و ھمچنین دسترسیبھ کار گیرند برای اخذ غرامتمی توانند  نآنا
 کرده است مقرر). کنوانسیون بھ طور خاص 15ھای حقوقی (ماده  معاضدتبھ 

ھر دو آسیب فیزیکی و درد و رنج حاصلھ  شدن مادیقربانیان حق جبران 
 از طرف ھای کنوانسیون می خواھدو ارند را دقاچاقچیان محکوم  بوسیلھ

از  کنوانسیون. بردارند برای تضمین جبران خسارت قربانیان ھایی گام
از جملھ ایجاد صندوق  با آن محقق شود، می تواندکھ این تعھد طرقی 



با ھدف کمک ھای اجتماعی یا ادغام مجدد قربانیان  یویژه یا طرح ھای
 از محلجبران خسارت دولت  ھای طرحمی دھد. امکان نمونھ ھایی ارائھ 

 .شده استاشاره در این سند قاچاق نیز عواید  ضبط از درآمد حاصل 
 
تعھد بھ ارائھ راه حل ھای موثر و مناسب بھ قربانیان قاچاق بارھا و 

 یحقوق بشر سازو کار ھایبارھا توسط مجمع عمومی و شورای حقوق بشر و 
 .تاکید شده است

 
 

 ان خسارتماھیت و اشکال جبر
 

راه ھای جبران دسترسی بھ  خواھان ی توصیھ شدهاصول و دستورالعمل ھا
بھ طور گسترده ای مذکور  موازین بوده و " کافی و مناسب "  خسارت

با اشاره ھمچنین  شدهتوصیھ اصول و دستورالعمل ھای پذیرفتھ شده است. 
ی یا بھ " راه حل عادالنھ و کافی" کھ می تواند ماھیتا کیفری، مدن

اداری باشد و " شامل طرق الزم برای کامل ترین شکل ممکن اعاده وضعیت 
ممکن است از این راه ھا در عمل  آنچھمحدود در  رھنمودھایبرخی است" 

و بنیادین ). اصول 9(دستورالعمل  حاصل آید را پیش بینی کرده است
ه کھ را صراحت داردرھنمودھای مربوط بھ حق دادخواھی و جبران خسارت 

 بند( متناسب باشد  وارد شده باید با شدت آسیب  خسارتحل ھای جبران 
 ). 20و  18،  15ھای 

 
و طبیعت  برای جبران خسارت بھمورد نیاز  راه ھای ھم حدودشکل و  ھم

شرایط نقض و ھمچنین تعھد اولیھ مربوط (قاعده ای کھ نقض شده و حق بھ 
بستگی دارد. با این ) جبران خسارت را در وھلھ اول ایجاد کرده است

جبران حال، در تمام موارد، قوانین بین المللی حکم می کند کھ شکل 
حد ، دولت متخلف بھتعھد  هدنباید منعکس کننده و پیشبر خسارت

ی وضعیتدوباره از بین بردن عواقب ناشی از نقض و ایجاد المقدور، 
می  ارتراه ھای جبران خس. وجود داشتھ استآن  قوعکھ قبل از و باشد

 :شودشامل را زیر  صرعن چندتواند یک یا 
 

 ی را در بر دارد، قضایی یا دیگر اقداماتاقدامات مادی اعاده وضعیت
وجود  نقض قبل ازکھ  ی استبازگرداندن وضعیتحدالمقدور،  ش،ھدف کھ

 اعاده وضعیت حصول اطمینان ازاقدامات کافی و مناسب برای  .است داشتھ
 شناسایی؛ آزادسازی قربانی از زندانند شامل: رد قاچاق می تواادر مو

بھ محل شخص اموال؛ و بازگشت امن  استرداد؛ تابعیتھویت قانونی و 
 .باشداقامت 

 
آسیب ھای ناشی در قبال است و  جبران ضرررایج ترین شکل  غرامت تادیھ

ی از کھ چنین آسیباست ی ودحد تا از یک عمل غیر قانونی بین المللی 
جبران آن را  نتوان با اعاده وضعیتو بوده ارزیابی  قابل اقتصادی نظر

می تواند جبران خسارت کافی و مناسب  راھکار، کرد. در مورد قاچاق
از دست  ھای ، فرصتیب ھای جسمی و روانیقابل پرداخت برای آسغرامت 

، آسیب ھای اخالقی، و پزشکی، حقوقی و یا شده، از دست دادن درآمد داده
 .را شامل باشد نتیجھ نقض  درشده  وارد ھای زیان دیگر 



 
کھ  حاصل می کند از اینکھ اطمینان  ی استمفھوم قربانی محور توانبخشی

از دیدگاه قانون و نقض شده  او شخصی کھ حقوق بشروضعیت و موقعیت 
 . توانبخشی می تواندیا خیر است شده" ترمیم " جامعھ گسترده تر 

، و ھمچنین خدمات حقوقی و و روانی مشتمل بر ارائھ مراقبت ھای پزشکی
بھ ناچار  ،مانند قاچاق ،اجتماعی باشد. قربانیان نقض جدی حقوق بشر

پرداخت  در . عنصر توانبخشیاندطیف وسیعی از خدمات پشتیبانی  مندنیاز
بھ ارائھ تا  ی را بر گرده دولت ھای متخلف بار می کندت تعھداغرام

 .ی بپردازندخدماتچنین 
 

کھ لزوما از  یبرای صدمات راھکاریست: رضایت مین عدم تکراررضایت و تض
اما می توان با تضمین این کھ نقض حقوق  نیستلحاظ مالی قابل ارزیابی 
. کردبرخورد با آن شناسایی قرار گرفتھ است  قربانی بھ درستی مورد 

 امر سبب این ی کھ(تا حد حقایقو افشای کامل و عمومی  موضوعات بررسی
ھدف فراھم آوردن رضایت  راھکار با) نمونھ ھایی از نشودر آسیب بیشت

در مورد  بھ جبران ضرر. تضمین عدم تکرار جزء مھمی از حق استقربانی 
 دوباره قاچاق ، است کھ با توجھ بھ خطر، و آسیب ھای ناشی ازقاچاق 

و اقدامات الزم برای  ھمگرایی. بازگشت امن، پشتیبانی از گرفتھ می شود
، پیگرد تحقیقات قدر مرتبط است کھ ھمانآینده  در جلوگیری از قاچاق
قاچاق زنان و دختران، اصالح  درقاچاقچیان. موثر قانونی و مجازات 

 یتحمل چنین خشونت مروجیا حافظ ، اجتماعی و فرھنگی شیوه ھای قانونی
 از جنبھ ھای مھم تضمین عدم تکرار است.

 
 ترسی بھ طرق جبران خسارتتامین دس

 
افراد دسترس  دربھ ندرت بھ طور موثر  جبران خسارتحق برخورداری از 

خصوص فاقد اطالعات در  نآنااغلب  اوقات، زیرا  قرار دارد شده  قاچاق
. حق جبران خسارت می باشند برخوردار شدن از شیوه ھایو  امکانات

، عالوه بر معنی است کھجبران خسارت بدان  دسترسی بھ راه حل ھای موثر
جزائی یا مدنی، دولت ھا  وانینق بموجب یچنین راه حل ھای مھیا کردن

در اندازه ای قربانیان اطالعات و کمک بھ  کنندباید اطمینان حاصل 
اعاده  غرامت یا برخورداری عملی ازرا قادر بھ  نکھ آنا داده شده

 . بھ آن محقندکھ  وضعیتی کند
 

 ،حق بھ دادخواھی و جبران خسارت بر یدھایمبانی، اصول و رھنمو
برای اطمینان از  الزممراحل  راجع بھ یدقیق و خاص ھای راھنمایی
، از ارائھ  داده است رابھ عدالت قربانیان نقض جدی حقوق بشر دسترسی 

 :اینکھ جملھ
 

برای جبران خسارت در دسترس  ھایھمھ راه درباره انتشار اطالعات • 
 .انجام می پذیرد

 
قربانیان و  زحمتدر حال توسعھ برای بھ حداقل رساندن تدابیر • 

و برای محافظت در برابر دخالت غیر قانونی در زندگی  شاننمایندگان 
تھدید و مقابلھ بھ  در برابر شانخصوصی قربانیان و اطمینان از ایمنی 



کھ  ی، اداری یا دیگر اقداماترسیدگی ھای قضاییطی و بعد قبل، مثل، 
 را تحت تاثیر قرار دھد . آنانمنافع 

 
 دسترسی بھ عدالت؛ و متقاضیبھ قربانیان  مناسب ارائھ کمک• 

 
 رای حصولو کنسولی ب سیاسی، ھمھ وسایل مناسب حقوقی فراھم آوردن• 

 عمالجبران ضرر را ابھ  شانکھ قربانیان می توانند حق از ایناطمینان 
 .کنند

 
حضور  ،جبران ضرربرای تحقق حق ، یک شرط اضافی و مھم در زمینھ قاچاق
است (نگاه  خواستھ شده جبران خسارتکھ در آن  ی استقربانی در کشور

 باال). گفتارکنید بھ 
 

برخورداری  حقاصول اساسی پیش نویس گزارشگر ویژه قاچاق انسان مجموعھ 
پیشنھاد  شده را  برای افراد قاچاقجبران خسارت موثر  از راه ھای

 ).ید بھ جدول زیرکرده است (نگاه کن
 

 حق بھ جبران موثر خسارت وارد بھ اشخاص قاچاق شده بنیادینپیش نویس اصول 
 

 حقوق و تعھدات .1
 
 دارند. افراد قاچاق شده بھ عنوان قربانیان نقض حقوق بشر حق 1

 .برخوردار باشند شانعلیھ  ارتکابیآسیب ھای  از جبران موثر
 
 مکلفندو مقصد،  محل گذر. ھمھ کشورھا، از جملھ کشورھای مبدا، 2

 انھمھ افراد قاچاق شده در قلمرو آن کشورھا و تابعدسترسی 
منصفانھ، کافی و  طرقبھ  را قوانین شان، از جملھ غیر شھروندان

جبران خسارت ناشی از آسیب ھای ارتکابی بر آنان تامین یا مناسب 
 .کنند تسھیل

 
 
بھ ماھوی حق  شامل ، ھمبرخورداری از جبران خسارت موثر. حق 3

 خسارات دسترسی بھ رایالزم ب شکلیحق ھم شامل غرامت و  دریافت
 .است

 
وارد بھ افراد آسیب  کافی در قبال خسارت جبران، ماھیت. در 4

، تادیھ غرامت، اعاده وضعیت سابقشامل  می تواند، کھ قاچاق شده
 .شود فراھم باید باشد ، رضایت، و تضمین عدم تکراربازیابی

 
 
دسترسی بھ مرجع صالح و مستقل  ازد قاچاق شده نیز باید افرا .5

حداقل  ،. اینبرخوردار شوندغرامت آمیز موفقیت  اخذ بھ منظور
 :ارائھ موارد زیر استمستلزم 

 



 
 بودنموجود و  ھای ، غرامتآنانمربوط بھ حقوق  اطالعات) لف(ا

 ؛ضررجبران  ساز و کاردسترسی بھ  ھایروش
 
، اجتماعی، اداری و شناسیپزشکی، روان حقوقی،معاضدت ھای ) ب(

 ؛برای جبران ضررسایر کمک ھای الزم 
 

 طیاقامت  وضعیتاعطاء و پس از آن و بازیابی،  املت) دوره ج( 
 .ندا جبران خسارات خواھانکھ افراد قاچاق شده  زمانی

 
 تحقق حق برخوردارشدن از جبران خسارت .2

 
 :دولت ھا باید. 6
 
ی استقرار یافتھ کھ روش ھای مناسب ز اینایابند ) اطمینان لف(ا 

میسر  شناسایی سریع و دقیق افراد قاچاق شده  برای اینکھ است
کھ  یدیگرکارگزاران قانون و  بھ مجریانآموزش کافی اینکھ و شود 

 ؛باشند داده شده استممکن است در تماس با افراد قاچاق شده 
 
رفتار  موضوعکھ افراد قاچاق شده  یابند از این) اطمینان ب(

نژاد، رنگ، جنس، قانونی یا عملی در زمینھ ھایی چون تبعیض آمیز 
ملی یا  خاستگاه ،ھب، عقاید سیاسی یا ھر عقیده دیگرزبان، مذ
از جملھ سن، وضعیت یا ھر وضعیت دیگر  اصل و نسب، ثروتاجتماعی، 

آن  موضوعکھ  یاستثمار نوعشان بھ عنوان قربانی قاچاق، شغل یا 
 ند.باشگرفتھ ن، قرار بوده اند

 
توجھ الزم را داشتھ باشند قاچاق شده  اشخاص) بھ شرایط فردی ج(
توانمند سازی  بر ھای جبران خسارتاطمینان حاصل شود کھ راه  تا

متمرکز شده  بشر آنانافراد قاچاق شده و احترام کامل بھ حقوق 
ل " و اطمینان حاصنرسانند است. حداقل، دولت ھا باید "ھیچ آسیبی

بھ حقوق افراد قاچاق شده و ایمنی  جبران ضرر برایرسیدگی  کنند
 زیان یا خطری وارد نمی کند. نروانی و جسمی آنا

 
 اعاده وضعیت

 
 باید:دولت ھا . 7
 
 جبران تدابیر بطندر را افراد قاچاق شده  مصالح عالیھ) لفا(

 ؛خسارت قرار دھند
 
دائم بھ عنوان افراد قاچاق شده وضعیت اقامت موقت یا بھ ) ب(

بازگشت امن بھ کھ  در مواردی جبران خسارت اعطاء کنند، شکلی از 
در معرض ان ممکن است آنو ، کردکشور مبدأ را نمی توان تضمین 

 اینکھ، یا داده شونداذیت و آزار یا نقض بیشتر حقوق بشر قرار 



 ؛مصالح عالیھ شان نیست راستایدر 
 
اطمینان  تا کنندوثر رسیدگی بھ طور مبھ علل ریشھ ای قاچاق ) ج(

را  نموجود کھ آنا حاصل شود کھ افراد قاچاق شده بھ وضعیت قبال
قرار می داد یا نقض بیشتر حقوق بشر دوباره در معرض خطر قاچاق 

 .باز نمی گردند
 
 

 
 نبازیافت

 
 باید:دولت ھا . 8
 
کھ طی پیش بینی کنند  بی قید و شرطی را ندوره تامل و بازیافت) لفا(
افراد قاچاق ، روانی و اجتماعی ازیافت جسمیالزم برای ب تدابیر ،نآ

قانونی حقوق و  وضعیت، مشاوره و اطالعات در مورد : مسکن، از جملھشده
، آموزشی و مادی؛ و فرصت ھای شغلیپزشکی، روانشناسی و کمک ھای ؛ شان

 بھ طور مناسب فراھم شده است. ،مھارت ورزی
 

 ھا دسترسی افراد قاچاق شده بھ کمک اینکھ از اصل کنندحاطمینان ) ب(
رسیدگی  در جریان شانو مزایای دیگر تحت ھیچ شرایطی بھ ھمکاری ھای

 .وابستھ نیست قضائی
 

 غرامت
 
 باید:دولت ھا . 9
 
 ھایی ھا و روشساز و کارد کھ قوانین، ن) اطمینان حاصل کنلفا(

 :شوند قادر، در صورت تمایل ،افراد قاچاق شده استقرار یافتھ اند تا
 
 

 
جرایم مربوط بھ قاچاق، از جملھ نقض قوانین  در قبال) خسارت مدنی یک(

 ؛، را دریافت کنندکار
 
 از سویتادیھ غرامت دادگاه ھای کیفری برای  ھاییا دستور قرارھا) دو(

 ؛را تامین کنند جرایم مربوط بھ قاچاق اشخاص محکوم بعلت ارتکاب
 
را صدمات و خسارات  ابتدولت ب از سوی) دسترسی بھ جبران خسارت سھ(

 .تامین کنند
 
آسیب  غرامت بابت اخذافراد قاچاق شده برای  میان) موانع مشترک ب(

 ن. برای این منظور، آناوارد شده را رسیدگی کنند  مادی و غیر مادی
 کھ: کنندباید اطمینان حاصل 

 



 غرامت اخذبرای ئی ) ھمھ افراد قاچاق شده حق قانونی قابل اجرایک(
مرتکبان جنایت بر و اینکھ  شان ید، صرف نظر از وضعیت مھاجرتندار

 انان محکوم شده اند یا خیر.
 
بدون درنگ، و در شکل و زبانی  و  ) افراد قاچاق شده بھ طور کاملدو(

از جملھ حق دسترسی بھ راه  ،از حقوق قانونی خودکھ متوجھ می شوند 
جع قضایی، کار و اداری آگاھی ھای جبران خسارت از طریق رسیدگی مرا

 ، یافتھ اند
 
 جبران خسارت، راه ھایدسترسی بھ  خواھانافراد قاچاق شده برای  ) سھ(

صرف نظر از وضعیت مھاجرت شان، کمک ھای الزم برای این منظور، 
از جملھ کمک ھای اجتماعی، معاضدت حقوقی و وکالت رایگان و با 

 ،فراھم شود. کیفیت، و در صورت لزوم مترجمان ماھر
 
ھر رسیدگی کیفری، مدنی،  در جریان ند) افراد قاچاق شده مجازچھار(

کار یا اداری، بدون خدشھ دار کردن ھر گونھ ادعا یی کھ آنان ممکن 
فی حد ذاتھ است بھ حق ماندن دائمی تر بھ عنوان یک روش جبران خسارت 

ان خسارت جبرکھ در آن  ی بمانندقانونی در کشور شکل بھداشتھ باشند 
  ، استخواستھ شده 

 
درآمد حاصل از قاچاق  ضبطاز  تا مستقر است ھایی ) قوانین و روشپنج(

نشان می دھند  ، و بھ صراحتپشتیبانی کندو مصادره دارایی قاچاقچیان 
کھ چنین درآمدھا و دارایی ھایی در وھلھ اول برای جبران زیان افراد 

لی راه ھای جبران خسارت برای قاچاق شده و در وھلھ دوم برای ارائھ ک
 .افراد قاچاق شده در نظر گرفتھ شده اند

 
از  احکام تادیھ خسارتاجرای  ی استقرار یافتھ تاموثرتدابیر ) شش(

 جملھ احکام خارجی میسر باشد.
 

خشونت جنسی و  در معرضکھ  یدر مورد زنان و دختران قاچاق شده ا .10
خطرات بالقوه آسیب روانی، انگ  باید دولت ھاجنسیتی قرار گرفتھ اند، 

قضایی ممکن است بر  سیدگیو خانواده کھ ر طرد از اجتماعو زدن ھا 
تدابیری برای حمایت کافی از و کند را بھ حساب  آورند  تحمیل  نآنا

 رایبھایی ، در حالی کھ فرصت دھندارائھ از زنان و دختران تحت تاثیر 
 می کنند. ایجاد از طریق غیر قضایی غرامت درخواست

 
 کودکان قاچاق شده

 
 :. دولت ھا باید11 
 
ارائھ وقت در مھم ترین دغدغھ کودک  مصالح عالیھد ن) مطمئن شوالف(

، با توجھ بھ شرایط فردی استکودکان قاچاق شده طرق جبران خسارت 
کودک، از جملھ سن، تربیت، پس زمینھ قومی، فرھنگی و زبانی و نیازھای 

 .حمایتی او
 



در تمام امور موثر بر  شدیدگاه ھایآزادانھ بیان  ھکودک ب(ب) حق 
اطالعات را را احترام گذارند. برای این منظور، دولت ھا باید کودک 

در تمام اطالعات  قرار دھند.کودکان قاچاق شده بطور مؤثر در دسترس 
و  مھیا شدهوضعیت، حقوق، خدمات  از جملھ، آنانامور موثر در منافع 

 ست.بازگشت بھ وطن اروند واده یا بھ خان پیوستن
 

در زمینھ  خصوصا برای اطمینان از آموزش کافی و مناسب، ی(ج) اقدامات
در  شده با کودکان قاچاق ی کھ، برای افرادھای حقوقی و روانشناسی

 .اتخاذ نمایند آنان کار می کنند خاصو تعھدات حقوق 
 

مورد قاچاق انسان، بھ  گزارشگر ویژه در،  Joy Ngozi Ezeiloگزارش منبع: " 
 شماره یک ، ضمیمھ(A / HRC / 17/35) "ویژه زنان و کودکان، 

 

 پاسخ کیفری موثر د بھ ارائھتعھو. 
 

الملل  و ھمچنین نقض حقوق بشر است. حقوق بین یک جرمقاچاق انسان 
اطمینان بھ قاچاق را ملزم می کند از پاسخ موثر عدالت کیفری دولتھا 

کھ برای پایان دادن بھ مصونیت از مجازات  ی: پاسخحاصل کنند
 .استقاچاقچیان و تامین عدالت برای قربانیان 

 
 جرم انگاری قاچاق و بزه ھای مرتبط

 
در تعھد خود  نمی شوندقاچاق  انگاشتن موفق بھ جرمکامال کھ  دولت ھایی

ناکام آینده  در از قربانیان قاچاق و جلوگیری از قاچاق حمایتبھ 
کھ در آن  ضروری راساختارھای  نتوانستھ اندھمچنین  ننا. آمانده اند

موارد قاچاق بھ تحقیق، تعقیب و رسیدگی  بتوانندسازمان ھای دولتی 
. بھ انجام رسانند ایجاد کنند دقتسعی و  الزم را با موازینانسان 

) 5 ماده( است  آمده پروتکل قاچاق انسان آنطور کھ در، حقوق بین الملل
دولت ھا  از، شده استدیگر تایید حقوقی و سیاسی  ناداسو در بسیاری 

ارکان . اجزاء آن و بزه ھای مرتبط را جرم انگارند ،قاچاق می خواھد
و رویھ ھای ویژه سازمان ملل متحد نیز  یحقوق بشرمعاھدات بین المللی 

جزء اصلی یک پاسخ موثر ملی بھ ھم تعھد و  مبھ عنوان ھ انگاری را جرم
 .شمرده اندبرقاچاق انسان 

 
 قاچاق وجود دارد: انگاری تعھد بھ جرم درصر کلیدی چندین عن

 
 

 مجرمین فراملی یا دخالت گروه گونھ بزهاز ھر دور جرم انگاری • 
مستقل از  ،: جرم قاچاق باید در قانون داخلی ھر کشورسازمان یافتھ

استقرار  مجرمین،فراملی خود یا دخالت گروه سازمان یافتھ  ماھیت
 .یابد

 



در زمینھ : ھمکاری ھای بین المللی استفاده از تعریف بین المللی• 
در یک تعریف مشترک ، است کھاز قاچاق  یدرک مشترک مندقاچاق نیاز
تعریف ملی در ھمراھی  یابنداطمینان  دولت ھا ملزمند. است منعکس شده

اذعان بین المللی است. بھ عنوان مثال، تعریف ملی باید  موازینبا 
، مردان و کودکان را می توان برای طیف وسیعی از اھداف کھ زناندارد 

کھ عناصر جرم قاچاق  اذعان داردباید این تعریف ؛ کرداستثماری قاچاق 
صراحت داشتھ باید  تعریفاست. و متفاوت کودکان از قاچاق بزرگساالن 

 کھ رضایت قربانی مسئولیت کیفری مجرم را تغییر نمی دھد . باشد
 

مسئولیت انگاری مشعر بر : جرم و مسئولیت در جرائم قاچاقھمدستی • 
ارتکاب  ھمدستی در. سازماندھی، ھدایت یا استکیفری فردی عاملین 

جرایم قاچاق و تالش برای ارتکاب چنین جرایمی نیز باید جرم محسوب 
در قبال  باشد کھ مسئولیتشود. ماھیت قاچاق باعث می شود بھ ویژه مھم 

. ه شوددابھ ھر دو اشخاص حقیقی و حقوقی گسترش د جرائم قاچاق باید
اشخاص حقوقی، در این زمینھ، ممکن است شرکت ھای تجاری و شرکت ھای 

، مھمان وسیعی از بخش ھایی مانند گردشگری، تفریحاتفعال در طیف 
 و ارائھ خدمات پزشکی فرزند خواندگی، پذیری، استخدام نیروی کار

 .باشند
 

 فعلء اجزاجرم شناختن  لزوم: اھمیت و رتبطانگاری رفتار مجرم • 
قاچاق و جرایم مربوط بھ طور فزاینده ای شناختھ شده است. این امر 

بوده بھ طور مستقیم با قاچاق مرتبط  است کھ شامل موارد نقض حقوق بشر
یا  ه داری، برداجباری، مانند بھره کشی جنسی، کار یا خدمات است

شکال کار کودکان بدھی، بدترین ا بابت مشابھ برده داری، بندگیاعمال 
با آن، مانند ھمراه  ھایمناسب رفتارانگاری . جرم و ازدواج اجباری

، پول شویی و فساد، می تواند خشونت جنسی، خشونت فیزیکی، تجاوز جنسی
 کمک کند. عدالت کیفریقوی بھ حمایت از پاسخ 

 
کھ آیا  : این سوالستفاده از خدمات قربانی قاچاقانگاری ا جرم• 

استفاده از خدمات قربانیان قاچاق باید جرم محسوب شود ھنوز حل و فصل 
کرده نشده است. در حالی کھ پروتکل قاچاق انسان بھ آن اشاره ای ن

جرم شناختن  می خواھدعضو  از دولت ھای است، کنوانسیون قاچاق اروپا
). 19 (ماده را در نظر گیرند از خدمات قربانی قاچاقاستفاده آگاھانھ 

قرار  در زمینھ برخورد با تقاضا برای قاچاق مورد بحث بعدااین مسئلھ 
 زیر). ھای بخش(نگاه کنید بھ  می گیرد

 
 

کھ را شرایطی  ،: قوانین مربوط بھ اعمال صالحیت کیفریصالحیت کیفری• 
یک وضعیت  بر اشاست اقتدار عدالت کیفری ملزم تحت آن یک دولت مورد 

در عد . برای موارد قاچاق، این قواسایی کرده استرا نشان دھد شناخاص 
شده است. ھدف آنھا کاھش یا  مقررمعاھدات مھم بین المللی و منطقھ ای 

حذف پناھگاه ھای امن اداری و قضایی برای قاچاقچیان با تضمین این 
در ھر کجا کھ صورت گرفتھ است جرم و جنایت را  اجزاءکھ تمام امر است 

 یدیگر این است کھ اگر بیش از یک کشور دالیل دغدغھ کرد.مجازات  بتوان
دولت ھا  از. قوانین اصلی ھماھنگی الزم تامین شود دارند خود صالحیت رب

 :کنند اعمال م قاچاق راقبال جرصالحیت شان در  می خواھد



 
یا در  شانکشتی تحت پرچم  بر عرشھیا  آنھا سرزمین(الف) اگر جرم در 

صالحیت (اصل  آنھا واقع شده استانین تحت قوثبت شده  یھواپیما
 ؛ یا)سرزمینی

 
مجرم را با استناد بھ است و آنھا  سرزمین شان(ب) ھنگامی کھ مجرم در 

 کنند (اصل "استرداد یا تعقیب"). نمیدیگری رد  جھتتابعیت یا ھر 
 

 
 تحقیق موثر و تعقیب قاچاق

 
یب یا محکوم و تعق ازجویی، بشان بھ ندرت دستگیرقاچاقچیان و ھمدستان 

. ھمانطور کھ قبال اشاره شد، قربانیان قاچاق بھ ندرت مشخص و می شوند
با وجود اینکھ کلید قربانیان . دانستھ می شوندجرم مدر اغلب موارد 

کیفری بھ  دستگاه در رسیدگی، بھ ندرت بھ شمار می آیند تعقیب موفق
 شرکت می کنند.عنوان شاھد 

 
 دولت ھا" اعالم  می کنند صراحت بھ  شدهھای توصیھ  اصول و دستورالعمل

دقت عمل کرده ... سعی و  اب دارند مسئولیتتحت حقوق بین الملل 
تعھد  (اصل دوم) این." را انجام دھندو تعقیب قاچاقچیان  بازجویی
یا  ی باشدیک مقام دولت متوجھاتھام  فارغ از این کھ می شود،اعمال 
، از ھدات، از جملھ حقوق بشرمعا بین الملل حقوقغیر دولتی.  عوامل

 .می کند موازین مذکور پشتیبانی
 

تحقیق و تعقیب  ھ است تا بھجدی گرفت تعھدش راکھ یک دولت  سنجش این
ساده ترین  موردبدترین بھ طور کلی، ؟ بپردازد چگونھ استقاچاق  موارد
می جرم نرا کھ قاچاق  ی. دولتراجع بھ آن استبرای تصمیم گیری مورد 
کھ دولتی ، پردازد کھ نتواند بھ بررسی ھر مورد قاچاقولتی د، داند

اقدام یا بھ تعقیب قضایی عامالن  کند محافظت قربانی یچنتواند از ھ
 دست است،در  ی از وجود معضل قاچاقزمانی کھ شواھد قابل اعتمادکند، 
، واضحنمی کند. در موارد کمتر  دقت را رعایتسعی و  معیارھای اواضح

در مذکور کھ آیا اقدامات انجام شده نشان می دھد دولت ارزیابی این
 الزم است. بودهقاچاق جدی  بزه تحقیق و تعقیب

 
کرده اند کھ تعھد بھ تحقیق و  ییدتحوالت حقوقی و سیاسی دھھ گذشتھ تا

 :استتوجھ بھ موارد زیر  مندنیاز ھمتعقیب قاچاق 
 

 موارد قاچاق تحقیقسعی و دقت در 
 

قبرس و روسیھ، دادگاه اروپایی حقوق بشر  علیھ  Rantsevپرونده  در 
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بھ بررسی موارد  ھای عضو تعھد دولت

بر نیاز بھ کامل و موثر . دادگاه را مورد شناسایی قرار داد قاچاق
جنبھ ھای اتھام  دربرداشتن ھمھ: کردتاکید بودن چنین تحقیقاتی 

اشاره کرد این تعھدات  دادگاه سپس استثمار. تاقاچاق، از استخدام 
انسان بھ طور بالقوه در قاچاق  ی کھمختلف دولت ھایبھ نسبت مثبت 



اعمال  -دولت ھای مبدا، دولت ھای محل گذر و دولت ھای مقصد-دخیلند 
و در  تدابیر مورد نیاز " ندملزم دولت ھاید کرد یمی شود. دادگاه تا

از  فارغ ، وضوع را اتخاذ کنندبا م دسترس بھ منظور حفظ شواھد مرتبط
" و این کھ یا خیر ندقرار گرفتھ ا تحقیق کننده کھ در قلمرو کشور این

 ونرسیدگی بھ حوادث دردر داخلی  دادن تحقیق"عالوه بر تعھد بھ انجام 
ھمکاری موثر با مقامات  مکلف بھ ھمچنینکشورھای عضو  شان،سرزمین ھای 

کھ خارج قلمرو  ی اندقات حوادثدر تحقیدیگر دولت ھای دخیل  مربوط
 "رخ داده است. آنھا

 

 
 

موثر قاچاق مستلزم ھمکاری  پیگرد: رفتار و ھمکاری با قربانیان• 
 آنگاه، دلسرد شوندیا  از طرح شکایت منع. اگر قربانیان است قربانیان

تحقیق و  دربر توانایی نظام عدالت کیفری  یتاثیر مستقیمامر این 
 .خواھد داشتقاچاق تعقیب پرونده ھای 

 
 

پاسخ یک : مقامات عدالت کیفری کردن تخصصم، توانمندسازی و آموزش• 
مقامات آموزش دیده و صالحیت دار  مندعدالت کیفری بھ قاچاق نیازموثر 

ی حقوق بشر ی. منابع حقوقی و سیاسی تایید می کنند آموزش رویکرداست
از قربانیان و  با ھدف تقویت ظرفیت مقامات عدالت کیفری در حمایت

 دریافت مھارت ھا. عالوه بر کند اتخاذ احترام و ترویج حقوق آنان باید
باید عدالت کیفری ھمچنین و سازمان ھای ، مقامات و آموزش آگاه کننده

را بھ پاسخ  نکھ آناباشند  نحویبھ متمکن و  توانمند، یافتھ سازمان
ممکن برای مثال  امر. این قادر سازدمناسب و موثر بھ جرم قاچاق دھی 

 و ویژه ای باشد. تخصصی تحقیقاتی صالحیت حرازا منداست نیاز
 
 

بر  ای : حقوق معاھدات بین المللی و منطقھوارد کردن دیدگاه جنسیتی• 
بھ  ھای داده شده پاسخ دردیدگاه جنسیتی  ورود حصول اطمینان ازاھمیت 
پسران اغلب  . مردان و، از جملھ پاسخ عدالت کیفری، اشاره داردقاچاق

شده نادیده گرفتھ  با آن بھ عنوان قربانیان قاچاق و استثمار مرتبط
و  شده باشد ممکن است کمتر گزارش نبھ آناوارد شده . آسیب اند

ممکن است کمتر بھ تحقیق و تعقیب چنین  کارگزاری ھای عدالت کیفری
خاص و ھمچنین با  بھ طرق. زنان و دختران اغلب مایل باشندمواردی 

ملی  کارگزاری ھای. شکست قاچاق می شوندأثیر خاص بر جنسیت شان ت
شان ممکن است آسیب دیدگاه جنسیتی بھ کار عدالت کیفری در وارد کردن

در پایان دادن ھای داده شده بھ قربانیان را تشدید و پاسخ  وارد شده
 .را کمتر اثربخش کندبھ مصونیت از مجازات و تامین عدالت 

 
 

بھ  ی: پاسخ حقوق بشرو حق برخورداری از محاکمھ عادالنھحقوق متھمان  •
 رد. پیگاشخاص استحقوق ھمھ نیازمند محترم شماردن و حمایت از قاچاق 

بین المللی حاکم بر اجرای  عدقوا بھ زیانقاچاقچیان ھرگز نمی تواند 
حق برخورداری ھمھ افراد از محاکمھ منصفانھ عدالت باشد. این قوانین 



دادگاه صالح، مستقل و بی طرف تشکیل شده بھ موجب قانون  و علنی در یک
 .می کندرا تضمین 

 
بھ رسمیت شناختھ شده  این امر بھ طور گسترده: ضمانت ھای اجرائی• 

بھ شمار می بخش اساسی پاسخ ملی بھ قاچاق  ضمانت ھای اجرائی است کھ
 هبز کننداطمینان حاصل  می خواھددولتھا از الملل  حقوق بین آیند.

تحریم ھای موثر و  موضوعنقض حقوق بشر مربوط  قاچاق و موارد 
د تالش ھای عدالت کیفری را تضعیف نضعیف می توانھای . تحریم ندمتناسب

می  شکھ سزاوار حمایتیارائھ عدم با را کند و ممکن است قربانیان 
، تحریم ھای سخت یا بسیار شدید مانند باشند ناکام سازد. از سوی دیگر

اجباری یا مجازات اعدام، ممکن است حقوق بشر مورد  حبسشرایط حداقل 
 .نسازد را محققعدالت کیفری  موازیننیاز و 

 
: قاچاق جرم بسیار سودآور و نسبتا عاری ھا داراییو انتقال مصادره • 

 ھایی است گام رداشتنب مندعدالت کیفری نیازموثر است. پاسخ  یاز خطر
، سازمان دھندگان و حامیان مالی بھشود قاچاق تا اطمینان حاصل 

 دولت ھاتعھد  ل معاھداتبین المل حقوق. نمی دھدپاداش  ان از آنذینفع
ھم راستا بودن اطمینان از  حصولقاچاق و  دارایی ضبطو  مصادرهبھ 

این کار را تایید میکند. اصول و  شان درقوانین و نھادھای 
ھمچنین  ) و 4.4 ھنمودو ر 16(اصل  ی توصیھ شدهدستورالعمل ھا

 ھای پیدا کردن راه ھب دولت ھا را) 23.3کنوانسیون قاچاق اروپا (ماده 
حمایت از قربانیان قاچاق انسان  دراستفاده از دارایی ھای مصادره 

 .تشویق می کند
 

تبادل  از قبیل، ساز و کارھای غیررسمی ھمکاری: ھمکاری بین المللی• 
ابزار قانونی ن، و ھمچنین قانو ملی مجریاطالعات بین سازمان ھای 

مھم حذف پناھگاه ھای امن  طرق، مانند استرداد و ھمیاری ھای حقوقی
ی مصونیت از مجازات بھ میزان باالیو در نتیجھ بوده برای قاچاقچیان 

عدالت را برای و بھره می برند پایان داده در حال حاضر ان آن کھ
می خواھد برای مثال، الملل دولتھا  . حقوق بینمی کند تامینقربانیان 

با تبدیل قاچاق بھ جرم دارای قابلیت استرداد مجرم و پذیرفتن اصل 
. حقوق بشر نیز کنندتسھیل "استرداد یا تعقیب " چنین ھمکاری ھایی را 

 .7ھایی اعمال می کندچنین ھمکاری  انجام دادن طرقدر محدودیت ھایی 
 

 پیشگیری از قاچاق .ز
 

اقدامات مثبت برای متوقف کردن  بر، نسانپیشگیری در مقولھ قاچاق ا
ھای شناختھ شده . سیاست ھا و فعالیت داللت داردقاچاق  افعال آتیوقوع 

در نظر گرفتھ می پرداختن بھ علل قاچاق در "پیشگیری"  تحت عنوان
مورد تعریف عام قرار عواملی بھ عنوان بھ طور کلی علل مذکور . شوند

قربانیان و قربانیان بالقوه را  کھ (الف) آسیب پذیریگرفتھ اند 
د، (ب) تقاضا برای کاالھا و خدمات تولید شده توسط افراد نافزایش دھ

کنند  ی را ایجاد یا حفظ؛ و (ج) محیطشده را ایجاد یا حفظ کنندقاچاق 

7 See further Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Handbook on International Legal Cooperation in Trafficking in 
Persons Cases (2010). 

                                                            



د با مصونیت از مجازات نمی توان شانکھ در آن قاچاقچیان و ھمدستان 
 .عمل کنند

 
برای جلوگیری از بروز فعل  دولت ھای کند تایید م حقوق بین الملل

 موازین. ی دارندمسئولیتزیان بار از نظر بین المللی، مانند قاچاق 
است "  الزم: دولت دقت استسعی و  ھمان، الزم در این تعھد، باری دیگر

معینی را  تمام اقدامات معقول و الزم " برای جلوگیری از وقوع حادثھ 
است " معقول و الزم " در این زمینھ آنچھ  رب. تصمیم بھ انجام رساند

شرایط پیرامونی آن، از جملھ صالحیت ھای و  موضوعات قضیھنظر گرفتن  بھ
پیشگیری بھ تعھد کننده قاچاق اعالم  اصلی. معاھدات دولت، نیازمند است

، مانند قطعنامھ ھا و اسناد منابع "حقوق نرم" ھمانگونھ کھ، است
تحد و سازمان ھای بین دولتی منطقھ ای و سازمان ملل م ارکانسیاست 

این مھم را بھ  و رویھ ھای ویژه یحقوق بشر مکتوبات ارکان معاھدات
 . انجام می رسانند

 
دراستفاده از برخی قاچاق ممکن است  در امررویکرد مبتنی بر حقوق بشر

طرح یا محدودیت ھایی  تی برانگیزدسواالراھبرد ھای پیشگیری مشترک 
استقرار محدودیت این است کھ پاسخ بھ قاچاق حقوق ین مھم تر. کند

زیر). پیامدھای عملی این  بخشنقض کند (نگاه کنید بھ نباید  یافتھ را
گرفتھ  مورد بررسی قرار بعدا در ذیل، در جلوگیری از قاچاق عدهقا

 است.
 

 پیشگیری از طریق برخورد با آسیب پذیری در برابر قاچاق
 

، روشن است عوامل نیستکامل  آنقدرھا ھماچاق در حالی کھ درک ما از ق
 در برابربیشتر  را د یک فرد، گروه اجتماعی یا جامعھنخاصی می توان

. این عوامل عبارتند از کنند با آن آسیب پذیرقاچاق و استثمار مرتبط 
تبعیض و  از قبیلنقض حقوق بشر موارد فقر و نابرابری و ھمچنین 

بھ ایجاد محرومیت ھای اقتصادی و شرایط  شان گیھمکھ   -جنسیتی -خشونت
قاچاقچیان و فعالیت  کننده آسان وانتخاب فردی  نندهاجتماعی محدود ک

و  متفاوتتاثیر  معموال این عوامل. کمک می کننداستثمارگران 
و موقعیت در  کھ در حال حاضر فاقد قدرتدارد  یر گروه ھایب ینامتناسب

مھاجران (بھ خصوص مھاجران  ، از جملھ زنان، کودکان،اند جامعھ
 .داخلیآوارگان  پناھندگان ،غیرقانونی)

 
 

د کوتاه مدت یا بلند مدت، نقاچاق می توان ھا در برابر آسیب پذیری
. شناخت ماھیت باشد، سیاسی، اقتصادی یا ساختاری شکلی ،عامخاص یا 

کھ پاسخ ھا  این ازاطمینان حصول خاص می تواند بھ  ھای آسیب پذیری
آسیب کمک کند. نمونھ ای از یک  ندمناسب و موثر ذاری شده، گھدف 

از جملھ توسط چندین رکن کوتاه مدت خاص کھ بارھا و بارھا پذیری 
 آسیب پذیری ناشی از،  استبھ رسمیت شناختھ شده معاھدات حقوق بشری 

فقدان اطالعات در مورد گزینھ ھای مھاجرت امن و خطرات مرتبط با قاچاق 
با ھدف باال بردن  ھایی این آسیب پذیری از طریق طرحبھ  می شود. حادث

، شوندد قاچاق نسطح آگاھی مھاجران بالقوه، از جملھ کسانی کھ می توان
جلوگیری از  گیبا اقدامات احتیاطی مناسب و مشاوره در مورد چگون



برای  طریقپرداخت. فقر و فقدان می توان تحت کنترل قاچاقچیان افتادن 
بسیار  را بھ طرقانونی و غیر استثماری آسیب پذیری امن، قمھاجرت 

 یرویکرد ھای بلند مدت جامع تر مندو نیازافزایش می دھد پیچیده تر 
 .می باشد

 
احتمال قاچاق و  مشعر بر این است کھقاچاق  در یرویکرد حقوق بشر

. چنین رویکردی استثمارشدن افراد با تضمینات حقوق بشری کاھش می یابد
کھ چرا برخی مردم  می کند علل این امر را بررسی کنیم ما را ملزم

تصمیم  اخذ. چرا برخی افراد آماده خیرو برخی دیگر  می شوند قاچاق
از تر  . چرا برخی افراد آسانخیرو برخی دیگر  ندمھاجرت خطرناک برای

از آسیب  ثمار می شوند. درک درستدیگران و بھ روش ھای مختلف است
ای بیانجامد کھ اقدامات پیشگیرانھ  بھق باید قاچا در برابرپذیری 

ھمچنین باید بھ این . ندحقوق بشر رعایت کننده، موثر و واقع بینانھ
پشتیبانی و  برای مثال از طریق تدابیرقربانیان  با موثرتررفتار

 کمک می کند.مجدد آگاھانھ تر ادغام  ھای برنامھ
 

از  مربوطحقوق بشر  نقضاز قاچاق و  تاقانونی دارند  دولت ھا تکلیف
. با این حال، ھنوز وضوح جلوگیری کنند طریق پرداختن بھ آسیب پذیری

. پروتکل ی این گزاره است موجود نیستمعنی عمل آنچھکافی در مورد 
" برای کاھش عواملی  ھای عضو می خواھد دولت ازقاچاق، برای مثال، 

د، بھ ویژه کھ افرامانند فقر، عقب ماندگی و نبود برابری فرصت ھا 
...اقداماتی  می سازدآسیب پذیر را در برابر قاچاق  زنان و کودکان،

، این پروتکل سند ھمساز با. )9.4 ماده" (را اتخاد یا تشدید کنند 
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیھ جرایم سازمان یافتھ فراملی، یعنی 
بی کھ بھ شرایط اجتماعی و اقتصادی نامطلو از دولت ھا می خواھدنیز 

و لذا آسیب پذیری قربانیان قاچاق دخیل مھاجرت  میل درگمان می رود  
آموزش و افزایش  ھ). ھر دو معاھده نیاز ب31.7(ماده کنند رسیدگی است 

اقدام از حمایت جامعھ  برانگیختنقاچاق، از درک  یآگاھی با ھدف بھبود
 یو افرادبھ گروه ھای خاص نسبت علیھ قاچاق، و ارائھ مشاوره و ھشدار 

. باشند را برجستھ می کنندکھ ممکن است در معرض خطر قربانی شدن 
 ).5-6 ماده( دارد مشابھ یکنوانسیون قاچاق اروپا مقررات

 
توسط مجمع عمومی،  ،قاچاق در مقابلاھمیت پرداختن بھ آسیب پذیری بر 

، نھادھای سازمان ملل متحدشورای اقتصادی و اجتماعی و شورای امنیت 
سیاست ھای اسناد شری سازمان ملل و از طریق طیف وسیعی از حقوق ب

توصیھ  ی. اصول و دستورالعمل ھاشده استمنطقھ ای و بین المللی تاکید 
اطالعات دقیق  مانند: ارائھ دامات ویژه برای کاھش آسیب پذیریاقشده 

واقع اطالعات  دنرساندر  تالش ھای جمعی گسترش؛ بھ مھاجران بالقوه
 ؛ و گسترش فرصت ھا برایآگاھی جوامع در مورد قاچاق رایبینانھ ب

مھاجرت قانونی، پر منفعت و غیر استثماری نیروی کار را برجستھ می 
 .سازند

 
زیر برخی مسائلی کھ ممکن است در پرداختن بھ اشکال خاص آسیب  ھایبند

 .را شناسایی کرده اند پذیری ھای مربوط بھ قاچاق بوجود آیند
 

 ط بھ فقر و نابرابریآسیب پذیری مربو



 
افراد داشتھ باشد د گزینھ ھای زندگی می توانر بمحدودیتھایی کھ فقر 

بھ  شانطرات و تصمیم گیری در مورد زندگی و آینده اخرا بھ پذیرفتن م
 کرده بودندکھ اگر نیازھای اولیھ خود را تأمین  نحوی وا می دارد
است کھ بھ اضافی  . نابرابری عاملنمی دادندانجام ھرگز این کار را 

ثروت، درآمد و فرصت  با تواند . نابرابری میکمک می کندآسیب پذیری 
داخل و اثر می گذارند قاچاق  بر. نابرابری ھایی کھ باشد مربوطھا 

، قاچاق بھ ناچار سخند . در کوتاه نھمچنین بین کشورھا وجود دار
نسبتا  ھای ، درآمد و فرصتبا ثروت یافراد از مناطق و کشورھا جابجایی
را نسبتا بیشتر درآمد و فرصت ھای  ،ثروت با یبھ مناطق و کشورھاکمتر 

 .دربر می گیرد
 

 فقر و آسیب پذیری در برابر قاچاق
 

شرایط اقتصادی  یاست کھ بھبوداذعان شده بھ طور گسترده ای این موضوع 
و اجتماعی در کشورھای مبدا و اقدامات برای مقابلھ با فقر شدید موثر 

میان طرح ھای  . دربھ حساب می آیدین راه پیشگیری از قاچاق تر
یافتھ و فرصت ھای شغلی بیشتر برای  ی، آموزش بھبوداجتماعی و اقتصادی

کمک ھدف اصلی قاچاقچیان بدون شک بھ جلوگیری از قاچاق انسان  انمردم
 .می کند

 
 منبع: گزارش توضیحی شورای اروپا.

 
 

و برای برای ھمھ کشورھا  یاید اولویتپرداختن بھ فقر و نابرابری ب
اند  سازمان ھای بین دولتی کھ نماینده آنھا و ترویج دھنده منافع شان

قاچاق  قولھکھ از م مدت استدرازو  وسیع یباشد. در حالی کھ این ھدف
کھ می تواند در این جھت انجام  ھستمتعددی  اقدامات، فراتر می رود

بھ مستقیما از فقر و نابرابری کھ جنبھ ھایی بھ بھ طور خاص  تا شود
مربوطند پرداختھ شود. این خدمات عبارتند از: فرصت ھای آموزشی قاچاق 

تامین ، ات؛ دسترسی بھتر بھ اعتباربھتر، بھ خصوص برای زنان و کودکان
؛ و اقدامات حقوقی و مالی و منابع تولیدی، بھ ویژه برای زنان

کھ ، از جملھ حداقل دستمزد اجتماعی برای اطمینان از حقوق کارگران
 می سازد. سطح مناسب زندگی را  میسر

 
 آسیب پذیری مربوط بھ تبعیض و خشونت علیھ زنان

 
زمینھ  بامنطقھ ای، تبعیض چھ بین المللی و چھ ، مھم حقوق بشریاسناد 

، منشاء تابعیتاز قبیل نژاد ، جنس، زبان، مذھب، اموال، تولد،  یھای
. تبعیض را می را منع می کندر وضعیت دیگر قومی یا اجتماعی، یا ھ

ست نیاتفاقی امر . این دادپیوند متعددی توان بھ قاچاق از راه ھای 
، مھاجران غیرقانونید ( نشومی قاچاق  ترکھ کسانی کھ بھ احتمال زیاد 

پناھجویان، اعضای گروه ھای افراد بدون تابعیت، غیر شھروندان و 
، قومیت، مذھب ض و تعصب، بر اساس نژاددر مقابل تبعی) بھ ویژه اقلیت

. برخی گروه ھا مانند زنان شان حساس می باشندو یا دیگر عوامل مشخصھ 



و چند جنبھ ای آسیب پذیر تبعیض ھای متعدد  در قبال، و دختران مھاجر
گرفتار شدن در قاچاق، نگرش ھای د . عالوه بر افزایش خطر نمی باش

شکل دادن و دامن زدن بھ تقاضا  بھا و شیوه ھ ھا ، برداشتتبعیض آمیز
 د.نبرای قاچاق کمک می کن

 
تبعیض نژادی و جنسیتی در تشخیص و استفاده از حقوق اقتصادی و 

بھ قاچاق  ءابتالدر افراد بیشتر  مستعد کردندر  یعامل مھمھم اجتماعی 
زندگی کمتر و  گزینھ ھایبھ ، تاثیر تبعیض این موارداست. در ھر دو 

. این عدم انتخاب واقعی است کھ می تواند بھ انجامدمی  ترانھ فقیر
ملیت برخی و سازد آسیب پذیرتر از مردان را نوبھ خود، زنان و دختران 

آسیب بیشتر را در قبال قاچاق شدن تحت برخی موقعیت ھا  و قومیت ھا ھا
در فقر یا بی ثباتی بعد  ھنگامی کھیا  نداقلیت آنجا کھ -پذیر سازد

 .کنندزندگی می ذار سیاسی یا گاز جنگ 
 

خودی خود شکلی از خشونت علیھ بھ ، در حالی کھ قاچاق آنکھ نکتھ مھم
گذار بر اول تاثیر  وھلھعلیھ زنان یا در  اعمال شده زنان است، خشونت

بیشتر قاچاق  در مقابلرا  کھ آنان ی باشدھمچنین می تواند عاملایشان 
خطرناک  مھیداتممکن است ت . بھ عنوان مثال، زنانمی کندآسیب پذیر 

، از جملھ خشونت شده تبعیض جنسیتی تثبیتاز بھ منظور فرار مھاجرت 
د. زنان نبپذیر ی رادر برابر چنین خشونت حمایتخانوادگی و عدم 

زور و قدرت در مرحلھ  در مقابلھمچنین ممکن است بیش از مردان 
ر وھلھ اول د قاچاق شدنبھ  شانحساسیت و ، آسیب پذیر باشنداستخدام 

آسیب  با دنمبدا، می توان کشورھای، بھ خصوص کشورھا. افزایش یابد
 رھگذرقاچاق مربوط بھ تبعیض و خشونت علیھ زنان از  در قبالپذیری 

سرپناه امن با تجھیزات ارائھ  طیف وسیعی از اقدامات عملی، مانند
 رازد. اقدامات برخورد کنندپزشکی، روانی و حقوقی بھ زنان تحت خشونت 

کھ بھ دنبال رسیدگی بھ علل اجتماعی، فرھنگی و ساختاری  تریمدت 
ممکن است اصالح قانونی اقدامات . این می باشندنیز مھم اند خشونت 
 یا نتواند بھ خشونت علیھ زنانتبعیض قائل شده علیھ زنان  یاکھ باشد 

فوری بھ شکایات مربوط و رسیدگی حصول اطمینان از تحقیقات و ؛ بپردازد
دسترسی بھ راه حل ھای موثر برای خشونت تامین بھ خشونت علیھ زنان؛ 

مقوالت خشونت علیھ بھ منظور آموزش  یمبتنی بر جنسیت؛ و اجرای طرح ھای
 .تبطمقامات دولتی و مرزنان بھ 

 
 مانده و جدا بدون ھمراه، از جملھ کودکان آسیب پذیری ویژه کودکان

 
وابستگی بھ دیگران  سبب، بھ دکاناست کو اذعان داشتھ حقوق بین الملل

با آن آسیب قاچاق و استثمار مرتبط  در مقابل، شانبرای امنیت و رفاه 
را بھ مراقبت و حمایت  خاص، بنابراین، حقوق حقوقد. این نمی باشپذیر 

می کند. پاسخ ھای مناسب بھ آسیب پذیری کودک باید بر کودکان اعطاء 
کھ چرا برخی  این، ور خاص بنا شودطآسیب پذیری چنین درک واقعی  اساس

 .خیرو برخی دیگر  می شوندکودکان قاچاق 
 

قاچاق  در برابرھمھ اقدامات انجام شده برای کاھش آسیب پذیری کودکان 
 بھ جای صرفا جلوگیری از رفتارھایی -شانوضعیت  یباید با ھدف بھبود

ھ خصوص ، ببودنمطلوب با وجود نا، کھ  باشد-از قبیل مھاجرت برای کار



بھ باشد یا ن، ممکن است لزوما استثماری ن کم سن و سال تربرای کودکا
کھ کودکان یک گروه ھمگن  اذعان شود. ھمچنین مھم است نشودمنجر قاچاق 
ان بزرگتر نیازھا، انتظارات و آسیب پذیری ھای متفاوتی : کودکنیستند

 ن نحوھمیبھ می توانند دختران و پسران  ،از کودکان جوان تر دارند
 د.نتفکیک شو

 
 اقداماتی برای کاھش آسیب پذیری کودکان در برابر قاچاق

 
، تولد مدارک(از جملھ  مناسبکھ اسناد حقوقی  اطمینان از این• 

 دسترس است؛ازدواج) مھیا و در شھروندی و 
 

صغیران کودکان، بھ ویژه  در روادیدو  گدرنامھ خت کردن مقرراتس• 
 خانواده ؛ھمراھی یک عضو  بامراه اما نھ ھ ابصغیران بدون ھمراه و 

 
حضور در  دسترسی کودکان بھ فرصت ھای آموزشی و افزایش سطح یبھبود• 

 ، بھ ویژه توسط دختران ؛مدرسھ
 
 ؛جنسیو  گیخانوادخشونت کودکان در برابر خشونت از جملھ حمایت از • 
 
 ؛مبارزه با تبعیض علیھ دختران• 
 

قاچاق و استثمار غیرقانونی ھیت و اثرات آگاھی عمومی از ما افزایش• 
 .کودکان

 
قاچاق انسان: حقوق بشر و توصیھ شده  یمنبع : اصول و دستورالعمل ھا

 تفسیر
 

 
 

 از جنگ  پسجنگ و  شرایط آسیب پذیری در 
 

مسلحانھ و ھمچنین شرایط پس از جنگ  مخاصماتقاچاق یکی از ویژگی ھای 
یا در غیر این صورت  شده بودهاست. در طول جنگ، افراد ممکن است ر

، یکارخدمات بھ ارائھ شوند تا نظامی قاچاق و توسط گروه ھای مسلح 
. حتی پس از قطع مخاصمات، مردم غیر نظامی بپردازند نظامی و جنسی
واداشتھ بھ حرکت دیگر فشارھا اقتصادی یا فشارھای شدید ممکن است تحت 

اجبار و فریب آسیب پذیر  تھدید،در برابر ، و در نتیجھ بھ ویژه شوند
 فعالیت ھای جنایی برجنگ و پس از جنگ اغلب  ھای زمان. اقتصادباشند

را شامل قاچاق تا  یابندد بھ سرعت گسترش ن، کھ می توانبنا شده اند
 این وسیلھ را فراھم عدالت کیفری ضعیف یا ناکارآمد  نظام ھای. شوند

با مصونیت از مجازات  بتوانند شانکھ قاچاقچیان و ھمدستانمی کنند 
یا مقصد  گذر، مبدا نقاط . مناطق جنگی خشن و بی قانون اغلبعمل کنند

فظ صلح بین ا. حضور نیروھای نظامی یا حمی شوندقاچاق  انقربانی
زنان و افی قاچاق و استثمار مرتبط باشد و المللی می تواند تھدید اض
و سیاست ھای  بین الملل حقوق قرار گیرند.دختران در معرض خطر خاص 

افراد  ھای خاص اقدام برای رسیدگی بھ آسیب پذیری مندبین المللی نیاز



. بھ حدی کھ شرایط، علت یا عواقب آن مناقشات می باشد گرفتار در
 ھا ھم پاسخ اطمینان حاصل شود ، ضروری است است جنسیتی یبعد دارای

  ی را وارد کرده اند.دیدگاه جنسیتی مناسب
 

 تقاضاءبھ پرداختن  پیشگیری از طریق
 

کھ بھ دنبال نیروی کار ارزان، می کند   را تغذیھ قاچاق بازار جھانی
نیروی کھ چنین  ی استو خدماتکاال و  قابل بھره برداری و غیر قانونی

 .کند شمی تواند تولید یکار
 

تقاضا  شد ھخواستاز دولت ھا و دیگر دست اندرکاران  مھم،این عطف بھ 
کاھش  ھو بمورد بررسی قرار دھند  از مشکل قاچاق بھ عنوان بخشی را 

اذعان رویکرد جامع برای پیشگیری  یکتقاضا بھ عنوان بخش مھمی از 
 .کنند

 
تمرکز بر روی تقاضاء  اختالف بر انگیز است کھدشوار و گاه  این امر

در واقع بھ معنی از آنچھ  یکھ ھیچ درک مشترک این حقیقت، و کنیم
. برای می کنداز پیش ارد مسائل را پیچیده تر است وجود ند"تقاضا" 
ھمھ بر می شود، می تواند عمال قاچاق است دروقتی تقاضا لفظ مثال، 

برای  ی کارفرما، تقاضانمونھ: بھ عنوان داللت کندکامال متفاوت  ھایچیز
بھره برداری. تقاضای مصرف کننده برای کاال قابل نیروی کار ارزان و 

ی ؛ و حتی تقاضاشده ائھ شده توسط افراد قاچاقیا خدمات تولید یا ار
در فرایند قاچاق  ی کھتوسط استثمارگران و دیگران بھ وجود آمده

حمل و نقل، کھ متصدیان و  واسطھ ھا، کنندگان مانند استخدامدخیلند، 
. تمایز ھمچنین کنندتولید درآمد  دارند تاقاچاق و قربانیان تکیھ  بھ

کھ می تواند آن را  باشد یو عوامل اسباب تقاضا، وخود می تواند بین 
 -در نظر گرفتھ شودمی تواند جدا از عرضھ ن. البتھ، تقاضا دھدشکل 
تولید را  شخود یعرضھ بھ خوبی ممکن است تقاضا کھ جھت از اینکم دست 
قابل . بھ عنوان مثال، در دسترس بودن نیروی کار داخلی ارزان و کند

ایجاد تقاضا برای کار استثماری داخلی می تواند بھ خود بھره برداری 
. باشدوجود داشتھ  نبودممکن  در غیر این صورت کھ کمک کند یدر سطح
بازار افراد تن فروشی ، برخی استدالل می کنند تقاضا برای ھمچنین

 ء را گرم می کند.تن فروشی رایقاچاق شده ب
 

قدامات حداقل برخی ا از دولت ھا می خواھدبین المللی  اتمعاھد حقوق
را می پروراند کھ بھره برداری مربوط بھ قاچاق  ییبرای تضعیف تقاضا

 ، مقررات مربوط بھ تقاضا بسیار عمومیبھ انجام رسانند. با این حال
. بھ عنوان اقدامات خاصی را جداگانھ در نظر بگیریمو دشوار است  بوده

ت اقداما"  ھای عضو می خواھد دولت ازمثال، پروتکل قاچاق انسان 
از جملھ اقدامات آموزشی، اجتماعی و فرھنگی، دیگر و تدابیر تقنینی 
برای تضعیف از طریق ھمکاری ھای دو جانبھ و چند جانبھ  منجملھ

، بھ ویژه زنان و نده تمام اشکال استثمار افرادکھ پرورتقاضایی 
"(ماده می شود، را اتخاذ یا تشدید کنند منجر بھ قاچاق  ، بودهکودکان

، ھمراه ی را در بر داردمشابھ مقرراتنوانسیون قاچاق اروپا ). ک 9.5
 اتخاذ کنندعضو باید دولت ھای  کھ  یاز حداقل اقداماتفھرستی با 

 ).6(ماده 



 
بھ این و رویھ ھای ویژه متحد حقوق بشر سازمان ملل  رکن معاھده ینچند

، بھ ویژه نیاز بھ افزایش آگاھی عمومی از ماھیت غیرقانونی و موضوع
بین المللی و منطقھ سیاست . اسناد پرداختھ انداستثماری قاچاق انسان 

بھ در نظر گرفتن  دولت ھااز درک رو بھ رشد نیاز  یتایید بیشترای 
 راھبرد گونھقاچاق و عامل کلیدی ھر ای تقاضا بھ عنوان علت ریشھ

 تخصیصدیگر، فقدان  ی. با این حال، بارارائھ می کنندپیشگیری موثر 
 .وجود داردتقاضا پرداختن عملی بھ نگی در چگو

 
 نمایاندنحقوق بشر می تواند بھ  کنیم چگونھمفید است بررسی اکنون 
دوم (فصل کمک کند  قاچاق رسیدگی بھ تقاضاءاین تعھد بھ  ذاتیمحتوای 

در  ھایی مودمتن زیر رھن چھارچوبکنید). نگاه نیز در بخش باال را 
فراھم می قاچاق ء پرداختن بھ تقاضا در یرویکرد حقوق بشر تامالتی بر

 کند .
 
 

 ء قاچاقپرداختن بھ تقاضا در یبر رویکرد حقوق بشر یمالحظات
 

 تمرکز دامنھ شمول و 
 

است کھ  یبا کشور نخست وھلھدر  ء قاچاقتقاضا رسیدگی کردنتعھد بھ • 
م تقاضاء کھ ھ ست، زیرا در این کشورھادر آن واقع شده استاستثمار 

 است. بھ وجود آمدهاصوال  یانکارفرماھم تقاضاء ان و مصرف کنندگ
 

 بر پاره ای، ھمچنین کھ در باال ذکر شد، ءارتباط بین عرضھ و تقاضا• 
 تعھدات کشورھای مبدا  داللت دارد.

 
 

برای  ءبھ تقاضا بموجب حقوق بین المللمورد نیاز  ءکاھش تقاضا• 
ای طیف گسترده ای از بر ءتقاضا محدود نیست بلکھ خدمات جنسی استثماری

را نیز شامل در تعریف بین المللی قاچاق  شده شیوه ھای استثماری مشخص
  .است

 
 آنگونھ کھ تن فروشی مند کردن نظاماز  حقوق بین الملل در دولت ھا• 

بھ حمایت و ترویج  شانبھ تعھد  بنا ، البتھمی داننددر نظر مناسب 
 .ندمنع نشده ا خود تحت صالحیتحقوق بشر تمام افراد در حوزه 

 
 و تبعیض ءتقاضا

 
ض آمیز (از جملھ قاچاق اغلب توسط رفتارھای تبعی عرصھدر  ءتقاضا• 

برای  می توانند) و باورھا شکل گرفتھ است. زنان نگرش ھای فرھنگی
می ضعیف  را نزیرا آنا داده شوند،انواع خاصی از استثمار ترجیح 

نند کھ کرا یا ادعای حقوقی  و کمتر احتمال دارد ابراز وجود پندارند
گروه ھای قومی یا نژادی ممکن است برای بھره برخی . محقند بھ آن



بر اساس مفروضات ھدف قرار گیرند و این  برداری ھای مربوط بھ قاچاق 
بھ مسائل برای مثال  ی است کھنژادپرستانھ یا فرھنگی تبعیض آمیز

 مربوط می شود.ی کار توانمندی ھاییا  میزان فرمانبرداریجنسی، 
 

از طریق قاچاق ممکن است رفتارھای  شده برای روسپیگری عرضھ ءتقاضا• 
نژاد و جنسیت را منعکس عامل تبعیض آمیز و اعتقادات بر اساس ھر دو 

 کند.
 
 

ر بباید  ء قاچاقرسیدگی بھ تقاضا درحقوق راھبردھای مبتنی بر • 
ھ علیھ زنان و ک آنھایی ، بھ ویژهتبعیض آمیزو باورھای  رفتارھا 
 .یابدتمرکز  است مھاجران

 
 نقش دولت

 
 برای کاالھا و خدمات تولید شده توسط قاچاق ءتقاضا ندقادر دولت ھا• 
، از شکل دھنددر طیف وسیعی از مسائل  ھا از طریق قوانین و سیاست را

، اشتغال، رفاه و توسعھ اقتصادی. بھ در زمینھ ھای مھاجرت جملھ 
رای افراد خاص، قانونی ب راھم آوردن حمایت ھایف عنوان مثال، عدم 

محیطی ایجاد ، یا کارگران مھاجر، " ھنرمندان " مانند کارگران خانگی
 .است تقاضا کننده تشویقمی کند کھ 

 
ھمچنین می را نھادینھ  ساختھ اند قوانین و سیاست ھایی کھ تبعیض • 

کشیدن بھ چالش در شکست دولت ھمانطور کھ ، دھند شکل ء راد تقاضانتوان
بھ را شیوه ھا و اعتقادات شکل گیری ، تبعیض آمیزنگرش ھای اجتماعی 

 .سبب می شوند طور موثر
 

، شکست دولت سود باال با کم خطرجرم و جنایت  بھ عنوانبا حفظ قاچاق • 
می تواند با آن  تحقیق، تعقیب و مجازات قاچاق و استثمار مرتبط  در

 قاچاقچیان و استثمارگران کمک کند. از سوی ایجاد شدهبھ تقاضای 
 

از حقوق افراد خاص، از جملھ زنان، کودکان و  مایتدولت در ح شکست• 
کمک تشدید آسیب پذیری  باتقاضا  ایجادمھاجران، بیشتر می تواند بھ 

 .فزونی دھد قابلیت بھره کشی رادر نتیجھ ، و ، کند
 

 از نیروی کار مایتاھمیت ح
 

تقاضاء برای  ،کار در کشورھای مقصدء جرااال ضعیف یا ناقص قرراتم• 
جایی کھ کارگران سازمان یافتھ اند و ند. را حفظ میک نیروی کار قاچاق

جایی کھ مقررات کار در زمینھ دستمزد ھا، ساعات و شرایط کار، و 
برای کار یا  ءتقاضابھداشت و ایمنی، تحت نظارت و اجرا قرار دارد 

قابل توجھی پایین بھ شکل ود ندارد یا وجیا خدمات افراد قاچاق شده 
 تر است.

 
 و ارزانکار  ی نیرویمقابلھ با تقاضا حقوق درمبتنی بر راھبردھای • 



از طریق چارچوب ھای قانونی بھ درستی  این اوصاف بایدبا  کنترلقابل 
نظارت شده، برای تمام افراد ، از جملھ مھاجران و کسانی کھ در 

کارگران را ھدف قرار  حفظ ایمنی کافیغولند اقتصاد غیررسمی بھ کار مش
 دھند.

 
 استقرار یافتھنقض حقوق  عدم

 
مربوط بھ  ءتقاضا برخورد باحقوق بشر برای راھبردھای مبتنی بر • 

استقرار یافتھ، بھ ویژه حقوق کسانی کھ قاچاق شده باید حقوق نقاچاق 
 ویان رااند یا مھاجران، آوارگان داخل کشورھا، پناھندگان یا پناھج

 .چانھ زنی و توافق قرار دھد موضوع
 

حقوق بشر و قاچاق انسان : ی توصیھ شده : اصول و دستورالعمل ھا منبع
 تفسیر 

 
 تبانیفساد و  برخورد بااز طریق  ،پیشگیری

 
دخالت مستقیم یا غیر مستقیم مقامات دولتی ، موارد قاچاقدر بسیاری 

ی اطالق می مستقیم بھ شرایط . دخالتشده استح اغلب ادعا وبرخی سطدر 
مثال در ھیات استخدام کننده، واسطھ بھ موجب آن مقامات دولتی کھ  شود

 .بھ شمار می آیندیا استثمارگر در واقع بخشی از فرآیند قاچاق 
(نگاه کنید بھ رسمی مستقیم کمتر دخالت دیگر ھمچنین بسیاری انواع 

لتی در قاچاق، چھ متن پایین) وجود دارد. ھمدستی بخش دو چھارچوب
عادالنھ  کردمستقیم و چھ غیر مستقیم، اعتماد بھ حاکمیت قانون و عمل

برای بازارھای  ءتقاضاامر . این فری را تضعیف می کندعدالت کی فرآیند
بھ گروه ھای تبھکاری ، را تشدید می کندغیر قانونی مانند قاچاق 

، آسیب پذیری دجلوگیری کننکمک می کند از اجرای عدالت سازمان یافتھ 
ادای تکالیف دولت ھا بھ تحقیق و تعقیب ، و را وخامت می بخشد قربانی

  می سازد.تقریبا غیر ممکن  با سعی و دقت پرونده ھای قاچاق را
 

ماموران  ، انسان دوستانھ و دیگربانی صلح ،نظامیماموریت ھای پرسنل 
نقش  ا آنب ممکن است در قاچاق و استثمار مرتبطبین المللی، ھمچنین 

ھنوز بھ طور کامل  اجزاء آناست و  ای د. این مسئلھ پیچیدهنداشتھ باش
بھ  انشناختھ نشده است. بدیھی است، حضور بین المللی عمدتا مرد

ولید شده از طریق تقاضا برای کاالھا و خدمات ت تشدید احتمال زیاد بھ
للی بین الم نیروھای. تن فروشی می انجامد خصوصا، قاچاق و استثمار

پس از جنگ کھ در آن جمعیت آسیب پذیر  بالفاصلھشرایط جنگ یا  عموما در
، شکننده یا غیر موجود نقانو یات، از جملھ اجرایموسسات عمومیو بوده 

ممکن است مبھم باشد بر تعامل است. عالوه بر این، چارچوب قانونی حاکم 
جنگ  ونیفز رو بھ. خصوصی سازی مبھم بنماید نظارتمسئولیت و  حدودو 

با افزایش دخالت شرکت ھای خصوصی بھ عنوان پیمانکار و پیمانکار 
تشدید کرده است. این عوامل مختلف  نظارت رافرعی، مشکالت مسئولیت و 

: ی را ایجاد کنندفضای مصونیت از مجازات شوند تاد ترکیب نمی توان
کھ در آن کارکنان بین المللی درگیر در بھره  شکلیخالء قانونی و 

قرار نگرفتھ یا تعقیب  ی، دستگیرموضوع تحقیقو قاچاق مجرمانھ  رداریب
 .اند



 
 مربوط بھ قاچاق و ھمدستی فساد نمونھ ھایی از

 
ھایی برای صدور اجازه عبور افرادی کھ  مشوقمقامات مرزی رشوه یا • 

 ؛می توانند قاچاق شوند را قبول می کنند 
 

نیروھای ماموریت ، صلحی بین الملل انفظاقانون یا ح مجریمقامات • 
تحقیقات انجام از  جلوگیریدر ازای انعامی  کھنظامی یا بشردوستانھ 

 مجرمین قبول می کنند؛ یا تعقیب
 

 ،کھ با پذیرش رشوهامنیت ناظر برکار یا بھداشت و مقامات  بازرسان• 
 ؛را صادر می کنندکار خطرناک یا غیر قانونی  ھای محل مجوز

 
صلح بین  انفظاایر مقامات دولتی (از جملھ حقانون یا س ضابطین• 

منافع تجاری در کسب و کار  کھ) نیروھای نظامی بین المللیالمللی یا 
عرضھ شده در  خدمات مانندبا استفاده از خدمات افراد قاچاق شده 

 ؛ وخانھ را محفوظ می دارندفاحشھ 
 

 ،رشوهپذیرش با ، مقامات عدالت کیفری، از جملھ دادستان ھا و قضات• 
 .رد می کنند یخاص را بھ نحوپرونده ھای قاچاق 

 
حقوق بشر و قاچاق انسان :  شدهتوصیھ  یمنبع : اصول و دستورالعمل ھا

 تفسیر 
 
 

و کنند شناسایی فساد و ھمدستی مربوط بھ قاچاق را  متعھدند دولت ھا
کھ باید بھ عنوان بخشی از وظیفھ  یتعھد -کافی بھ قاچاق بدھند یپاسخ
. کنوانسیون سازمان در نظر گرفتھ شوداز قاچاق  پیشگیریده تر گستر

ملل متحد علیھ جرایم سازمان یافتھ فراملی، بھ عنوان مثال، ارتباط 
 را بھ قوی بین فعالیت ھای جنایی سازمان یافتھ مانند قاچاق و فساد

شدید  ھای عضو می خواھد تدابیریدولت  از کنوانسیونرسمیت می شناسد. 
). 8(ماده  اعمال مفسده آمیز اتخاذ کنندشناختن تمام اشکال  برای جرم

 پاکدستیبرای ترویج اقداماتی طراحی شده  ملزمند ھمچنین ھای عضو دولت
ھمچنین  ن. آنانجام دھندگیری و مجازات فساد مقامات عمومی اپیشو 

در پیشگیری، تشخیص و  شانمؤثر مقامات  کردبرای اطمینان از عمل
برای  ناظر مقاماتبھ  اعطاء استقالل کافیلتی، از جملھ مجازات فساد دو

اقدامات دولتی اقداماتی را انجام جلوگیری از اعمال نفوذ نامناسب در 
). مفاد این کنوانسیون تعھدات بسیار مشخص تر کنوانسیون 9(ماده  دھند

 را مورد تأیید قرار می دھد. سازمان ملل علیھ فساد
 

، از جملھ کنوانسیون قاچاق بھ قاچاق اختصاص یافتھمعاھدات دیگر 
کیفیات بھ عنوان را در قاچاق ھمدستی بخش دولتی ، )24ماده اروپا ( 

مورد شناسایی قرار  داده نسبتا شدیدتر  اجراھایضمانت مشدد برای 
ارتباط بین قاچاق و  ای . بسیاری اسناد سیاست بین المللی و منطقھاست

. را مورد تایید قرار می دھندموثر پاسخگویی  دولت ھا بھفساد و نیاز 
بھ عنوان مثال، مجمع عمومی تالش کرده است از افراد قاچاق شده در 



دولتھا بھ مجازات الزام  حمایت کند و این را بابرابر آسیب بیشتر 
آزار جنسی قربانیان قاچاق انجام میدھد کھ بعلت افراد در قدرت 

 .زندانی شده مجرم شناختھ شده اند
 

بھ چھ بھ فساد مربوط بھ قاچاق و ھمدستی در عمل  دھی اسخوظیفھ پ
 بتوانداست: دولت باید  دقتسعی و اعمال  ،حقوقی مربوط مالک؟ معناست

 جرم را تااست  کرده اتخاذ ھمھ تدابیر متعارف رانشان دھد کھ 
. کمیتھ حقوق بشر سازمان ملل دھدپاسخ  کرده بھ آنشناسایی  و گیریپیش

در مقابلھ با نقض حقوق بشر  شده پیموده د مراحلمفیطرزی متحد بھ 
 : رسیدگی جدی قرار دھدمورد توسط مقامات دولتی مرتبط با قاچاق را 

 
مبارزه با مصونیت از مجازات، اقدامات سختگیرانھ باید بھ  جھت] [بھ

اطمینان حاصل شود تمام اتھامات نقض حقوق بشر بھ سرعت  تا رسدتصویب 
، قرار دارند کھ عامالن مورد تعقیباین، ه استشد تحقیقو بی طرفانھ 

قربانیان بھ زیان کھ اینتحمیل شده و  انمحکوماینکھ مجازات مناسب بر 
و  ائم مھممقامات مرتکب جر از انفصال دائم. ده استکافی جبران ش حد

 محاکمھ اندچنین جرایمی در حال  انی کھ بھ اتھام ارتکابتعلیق آن
 . کردحاصل باید اطمینان 

 
از  برای برآوردن معیارھای سعی و دقت اقدامات اضافی کھ ممکن است

 عبارتند از: خواستھ شود دولت ھا
 

شناسایی، تحقیق و تعقیب جرایم اطمینان از اینکھ چارچوب قانونی • 
یا با ھمدستی مقامات  از سویمربوط بھ قاچاق، از جملھ آنھایی کھ 

 ؛می کند مقرردولتی ارتکاب یافتھ اند  را 
 

با اطمینان از اینکھ دخالت مقامات دولتی در قاچاق یا جرایم مرتبط • 
 ؛می شودنسبتا شدیدتر  ھای مجازات موجب مشددی است کھ آن کیفیات

 
شکایات در تحقیق موثر کھ  مستقر است ھایی اطمینان از اینکھ روش• 

 ھا یا حاکی از دخالت مقامات دولتی می باشد. این روش مشتمل برقاچاق 
اید با ھدف اطمینان از پاسخگویی، حفظ اعتماد عمومی و کاھش نگرانی ب

باید بی درنگ آغاز و مذکور . بر این اساس، تحقیقات باشد ھای مشروع
بلکھ  ی باشدتشریفات انباید صرف امر . اینشودانجام اندیشی با مصلحت 

. تحقیقات باید شودمنجر بھ شناسایی و مجازات مجرمان  باید بتواند
 اتھامات صحت احرازبرای  یقل و عمومی باشد. اقدامات معنی دارمست

 وجود داشتھ باشد. ادلھ تکمیلی باید تحصیلقربانی یا وارد بھ 
 

انسان دوستانھ و افظ صلح، کارکنان ماموریت ھای نظامی، حنیروھای اگر 
دخالت داشتھ  مربوطدر قاچاق و استثمار  نیروھای بین المللی   دیگر

ھای توصیھ  ل حقوقی پیچیده تر است. اصول و دستورالعمل، مسائباشند
 بذل، با ارائھ کرده است در این رابطھ یبسیار مفید یراھنمای شده

بستھ شدن این شکاف مسئولیت، شناسایی تعھدات و مسئولیت  بھتوجھ خاص 
از این کھ عملیات ھای دولت ھا و سازمان ھای بین دولتی، و اطمینان 

پناھگاه ماموریت ھای بشردوستانھ بین المللی بھ ، حفظ صلح و نظامی
). 10(دستورالعمل  شان تبدیل نشودھای امن برای قاچاقچیان و ھمدستان 



 ی توصیھ شدهاصول و دستورالعمل ھا دربسیاری مراحل عملی پیشنھاد شده 
بط رفتار، ایجاد نھادھای (بھ عنوان مثال، آموزش، تصویب مقررات و ضوا

، و تحمیل مسئولیت ھا، حذف امتیازات و مصونیتھا نیو دادستا تحقیقات
گزارش ھای اخیر، توصیھ ھا، تعھدات و طرح  با) کیفریو مالی  تادیبی

ھای سازمان ھای بزرگ بین دولتی، مانند مجمع عمومی، شورای امنیت، 
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی، و ائتالف سازمان ملل متحد و سازمان ھای 

 .انسان دوستانھ توسعھ یافتھ اند امورخصوصی درگیر 
 

 ح. اطمینان از این کھ پاسخ ھا حقوق استقرار یافتھ را زیر پا نمی نھند
 

اقدامات انجام شده برای مقابلھ با قاچاق می تواند تاثیر منفی بر 
کھ ی ، خطرداشتھ باشد حقوق و آزادی ھای افراد قاچاق شده و دیگران

 است. شناسایی شدهلل متحد نظام حقوق بشر سازمان م دربارھا 
 

اطمینان  ایدتعھد حقوقی بین المللی ب بھ موجب اشخاص و دیگر دولت ھا
حقوق  ،مبارزه و جلوگیری از قاچاقدر اقدامات انجام شده  کنندحاصل 

 مھم. این بر آن ننھاده اندمنفی  اینکھ اثریا بشر را تضعیف نکرده 
در  امر فوقھ شده است. شناخت ی توصیھ شدهدر اصول و دستورالعمل ھا

 :قرار گرفتھ استتصریح مورد پروتکل قاچاق انسان 
 

، تعھدات و مسئولیت ھای دولت ھا و نباید حقوق ھیچ چیز در این پروتکل
حقوق ، از جملھ قرار دھدتاثیر تحت  لبین المل را بموجب حقوقاشخاص 

رت ، بھ ویژه، در صوحقوق بین الملل بشر وبشردوستانھ و  بین الملل
ط بھ وضعیت پناھندگان و اصل مربو 1967و پروتکل  1951امکان، کنوانسیون 

 ). 14.1(ماده  شده است مندرجدر اسناد  آن طور کھ عدم بازپس راندن
 

در اقدامات ضد قاچاق انسان  اعمالاز طریق  خصوصا بشر تعدادی از حقوق
 تقاضاءو حق  جابجایی؛ حق آزادی ممنوعیت تبعیض :معرض خطر قرار دارد
 بعدا در زیر ھاآزار و اذیت . این در فرار ازو دریافت پناھندگی 

 .قرار می گیردمورد بحث 
 

 تبعیض، از جملھ تبعیض بر اساس جنسیت یتعونمو مضد قاچاق اقدامات 
 

در بخش چندی جزئیات  باارتباط بین تبعیض و آسیب پذیری بھ قاچاق بھ 
رتباط بین تبعیض و قاچاق در باال پرداختھ شده است. جنبھ مھم دیگر ا

و دیگران برای  دولت ھااین واقعیت است کھ اقدامات انجام شده توسط 
و حتی بخشد تداوم را جلوگیری از یا پاسخ بھ قاچاق می تواند تبعیض 

این خطر بھ صراحت در پروتکل قاچاق را نقض نماید. قانونی تبعیض منع 
 انسان شناختھ شده است:

 
 

 اثر گذارنداستقرار یافتھ حقوق بر قدامات ضد قاچاق کھ ممکن است نمونھ ھایی از ا
 

 ؛پناھگاه ھای مھاجرت و دیگر سرپناھھابازداشت افراد قاچاق شده در • 



 
جرایم مربوط بھ وضعیت از  بھ سبب ارتکابمحاکمھ افراد قاچاق شده • 

 جملھ ورود غیر قانونی، اقامت غیر قانونی و کار غیر قانونی؛
 

بھ  عمالقابل ا خواه-یا مجوز عدم صدور روادید یت از خروج یا محروم• 
آسیب بھ عنوان شناختھ شده یک گروه از افراد  درتنھا  خواهو طور کلی 

 ؛قاچاق پذیران خاص در برابر
 

 از حقاز جملھ کسانی کھ قاچاق شده اند،  ،ھمھ افرادمحرومیت • 
 از آزار و اذیت.و فرار  پناھندگی  درخواست

 
مھاجران از جملھ کارگران مھاجر و کسانی کھ بھ شکل قانونی رومیت مح• 

 در قلمرو کشور بھ سر نمی برند از حقوق بنیادین شان؛
 
کامل از حقوق  حمایتو توجھ متضمن حمالت، عملیات نجات و "سرکوب" کھ • 

 ؛نیستافراد درگیر 
 
نھ و اقدامات تالفی جویاندن اجباری قربانیان در معرض خطر بازگردا• 
 دوباره ؛قاچاق یا 
 
 ؛برخورداری از جبران خسارتمحرومیت از حق • 
 
جرائم نقض حقوق افراد مظنون یا متھم بھ دست داشتن در قاچاق و • 

 ناسب؛ وتم ناماحکا، از جملھ محاکمھ ھای ناعادالنھ و صدور مربوط
 
 .را می دھد کھ اجازه ھر یک از موارد فوقھایی قوانین یا روش • 

 
رسیدگی بھ آسیب جریان حقوق بشر کھ ممکن است در  تھدید کننده خطرات

 دآیقاچاق بوجود  در برابرپذیری 
 

و  قاچاق می شوندبھره برداری  برایعدم تمایز بین کودکانی کھ • 
غیر شغل کمک می کنند تا مھاجرت دیگران یاری  بایا کودکانی کھ خود 

 ؛آن مایلندبھ ماندن در  یابند کھاستثماری 
 
 مھاجرتبرای کار کھ  آنانعدم تمایز بین کسانی کھ قاچاق می شوند و  •

 ؛می کنند
 
نع کودکان، زنان یا اعضای یک گروه قومی یا نژادی خاص جلوگیری یا م• 

 جوی کار ؛و  یا مھاجرت در جست منزلاز ترک 
 
 ؛از قربانیان قاچاق مرد ناکافی حمایتبھ رسمیت شناختن و • 
 
 تمامی اشکال قاچاق . بھعدم توجھ کافی • 

 
: حقوق بشر و قاچاق انسان شدهتوصیھ  یمنبع : اصول و دستورالعمل ھا

 تفسیر .
 



 
کھ  بھ طریقی تفسیر و اعمال شوداقدامات مندرج در این پروتکل باید 

ند تبعیض آمیز افراد بر این اساس کھ قربانیان قاچاق انسان علیھ
مطابق با اصول شناختھ شده  بایداقدامات  این اعمال. تفسیر و نباشد

 ). 14.2بین المللی عدم تبعیض باشد (ماده 
 

حقوق بین  بھ موجبمشکل تبعیض مبتنی بر جنسیت بھ ویژه حاد است. 
اگر  استمنع تبعیض مبتنی بر جنسیت  ناقض ،، اقدام ضد قاچاقبشر الملل

 منفی مربوط را بھ شکل: (الف) حقوق فرد کھ این اقدامتوان نشان داد ب
زنان و دختران  بر بیش از اندازه. و (ب) داده است تحت تاثیر قرار

زنان و دختران و محدودیت  ن. بازداشتگذاردمی  اثر اعمال شده بر آنان
 درتنھا دو نمونھ از واکنش ھای بالقوه تبعیض آمیز  آناندر مھاجرت 

 .بھ شمار می روندقاچاق 
 
 

 جابجاییضد قاچاق و آزادی  تدابیر
 

 اطالق می شودبھ طور کلی بھ مجموعھ ای از حقوق فردی  ابجاییجآزادی 
آزادانھ و انتخاب محل اقامت  جابجایی: حق مواردی است چون کھ شامل

و  ،کشورھم ترک و  ورودبھ منظور ھم ؛ حق عبور از مرزھا داخل یک کشور
ممنوعیت اخراج خودسرانھ غیر شھروندان. بسیاری معاھدات بین المللی 

، )12للی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ، از جملھ میثاق بین المیحقوق بشر
، حمایتش می کنندبھ رسمیت شناختھ حق آزادی حرکت را بھ صراحت 
عمده معاھدات  ھمھ) و 13اعالمیھ جھانی حقوق بشر (ماده  ھمانگونھ کھ

 .ین کار را می کنندمنطقھ ای ا یحقوق بشر
 
 

کھ توسط دولت ھا در بت بھ ایننس خصوصا ،آسیب پذیر است جابجاییآزادی 
ممکن است  دولت ھا .بھ قاچاق بھ خطر بیافتد دادن برای پاسخ شانتالش 

برای را قانونی، اداری یا سایر اقدامات اقدامات بھ عنوان مثال، 
. آنھا ممکن بھ عمل آورندکار  یافتن برایافراد  مھاجرت جلوگیری از

" حمایت" انسان را جھت قاچاق  غیرشھروندقربانیان شھروند یا است 
قرار دادن تحت نگھداری از  را (یا نھادھای غیردولتینگاه دارند 

از بازگشت بھ خانھ  را قربانی می توانند). آنھا بازندارندقربانی 
انند ارائھ شھادت علیھ م کھ تقاضاھای خاصی مادام ،بازدارند

 .برآورده نشده است قاچاقچیان
 

در  جابجاییخاص بھ آزادی  اشاره ای شده ی توصیھاصول و دستورالعمل ھا
 :دارد استقرار یافتھزمینھ حمایت از حقوق 

 
و تضمین  جابجاییآزادی  درباید حمایت از حقوق ھمھ افراد دولت ھا 

در نظر داشتھ  را خدشھ دار نمی کند این کھ اقدامات ضد قاچاق این حق
 ).1(دستورالعمل باشند 

 



، مھم است اذعان یک اقدام ضد قاچاق خاصی تاثیر حقوق بشر ھنگام بررسی
می مطلق نیست . چنین آزادی آن کھ آزادی حرکت و حقوق مربوط بھ  داریم
کھ قانونا در تضمین شود کسانی  رایبھ عنوان مثال، تنھا ب تواند

بھ در توضیح کلی خود کمیتھ حقوق بشر  کشور بھ سر می برند.قلمرو 
ھای موجود توجھ بھ محدودیت با ت، آزادی حرک راجع بھ) 1999( 27شماره 

این حق، اشاره کرد کھ آن را " یک شرط ضروری برای رشد  نسبت بھ
این حق "باید  نسبت بھ. ھر گونھ محدودیت می داندیک فرد "  انھآزاد

باشد ... و باید مطابق با  ضروریشود، باید پیش بینی قانون  بھ موجب
 " مطابق با اصل تناسب  میثاق " و شناختھ شده درحقوق دیگر تمام 
 " .باشد

 
، یا خیرمحدودیت در آزادی حرکت قانونی است  بر اینکھدر تصمیم گیری 

پیش بینی کھ آیا : (الف) در قانون  سوال کنیمضروری است  بدین ترتیب
) مبتنی بر جنسیت ؛ (ب) مطابق با حقوق دیگر (مانند منع تبعیضشده است

باید برآورده شود.  گیالزامات ھم است. این مطلقا ضروری؛ و (ج) است
 ھای ند کھ محدودیتکاستدالل  بتواند ی، حتی اگر دولتنمونھبھ عنوان 

 پیشگیریعمومی از طریق یا اخالق نیاز بھ حفظ نظم  اساسبر  آن یمھاجرت
نسبت بھ ھدف ھم الزم و  ھماست و اقدامات انجام شده  وضع شده از قاچاق

باید بتواند نشان ، ھمان دولت ھمچنین دمتناسب می باشناعالم شده خود 
کھ محدودیت آن غیر تبعیض آمیز است. از آنجا کھ تقریبا تمام  دھد

محدود می مھاجرت مربوط بھ قاچاق بھ زنان و دختران  ھای محدودیت
بھ نحو متقاعد کننده  قانونی دشوار خواھد بود برای ھر دولت ، باشد

استدالل اری حقوقی بین الملل بودن این محدودیت ھا را وفق موازین ج
 ند .ک

 
 ضد قاچاق و حقوق پناھندگاناقدامات 

 
حقوق د. نممکن است قربانی قاچاق باشھمچنین پناھندگان و پناھجویان 

جنبھ ھای اساس  رب را باید کھ تقاضای پناھندگی صراحت دارد بین الملل
، این در عملدر نظر گرفت. متقاضی ورود  طریقو نھ بر اساس  آن ماھوی

اشخاص و  غیرقانونی، از جملھ مھاجران بدان معنی است کھ ھمھ افراد
) جملھ از طریق ارائھ اطالعات کافی، باید فرصت کامل (از قاچاق شده

برای باقی  یدیگر ھر توجیھیا  دھند درخواست پناھندگی داشتھ باشند تا
 اھمیت عده. این قارا بر آن مبنا ارائھ دھنددر کشور مقصد  نماند

ورود غیر قانونی، استفاده از  در قبال دولت ھا. بسیاری داردعملی 
کھ  شدهاشاره مسافرتی جعلی و غیره، مجازاتھایی وضع کرده اند.  مدارک

محرومیت از حقوق در دربر دارنده  ھایی چنین مجازاتبھ طرزی فزاینده، 
 پناھندگان است. شخیصزمینھ روش ھای ت

 
تواند اساس ادعای پناھندگی باشد. در بھ طور بالقوه می قاچاق خود 
حمایت بین المللی صادر خصوص در  ییدستورالعمل ھا UNHCR، 2006سال 
بھ وضعیت  راجع 1967یا پروتکل  1951کنوانسیون  A 21ماده  اعمالکرد: 

چاق و افراد در معرض خطر قاچاق قربانیان قا در خصوصپناھندگان 
ھمھ نھ اذعان دارند کھ  ھادستورالعمل ) . UNHCRراھنمای قاچاق (

قرار قاچاق در محدوده تعریف مھاجر بالقوه  انقربانیان یا قربانی
 جھتی، بھ خودی خود نشان دھنده بودنو اینکھ قربانی قاچاق دارند 



 ھمچنین، آنھا نیست. با این حالوضعیت پناھندگی  درخواستمعتبر برای 
 واجد شرایطکن است ، افراد قاچاق شده ممتایید کردند در برخی موارد

توسط  ارتکابیاعمال  باشند، اگرحمایت از پناھندگان بین المللی 
 1951موجود در تعریف کنوانسیون وفق جھات آزار و اذیت  عنوان عامالن بھ

 کند.نرا فراھم حمایت موثر و دولت  در شمار آید
 

یکی دیگر از جنبھ ھای مھم رابطھ پناھندگان  بازپس راندناصل عدم 
استقرار نقض حقوق  دولت ھا بھ عدمتعھد  اق است کھ بھ ویژه بقاچا

 دیگر کشورفرد بھ  رداندنبازگ اصل مانع است. این  در ارتباط یافتھ
کھ فرد وجود داشتھ باشد اگر دالیل قابل توجھی برای این باور  است،

مقرر  اصل فوق ھمچنین. گیردآزار و اذیت قرار مورد می تواند مذکور 
یا  ندبازگرداندیگر  کشوربھ را ھا اجازه ندارند یک فرد کشور ساختھ

مورد کھ فرد ھست محکمی برای این باور  جھات آنجا کھ مسترد دارند،
 شخیص. تخواھد گرفتتحت شکنجھ یا دیگر اشکال بدرفتاری قرار  بحث
یا  اقدامات تالفی جویانھ جدیبا کھ قربانی قاچاق بھ احتمال زیاد این

بازپس ممکن است  تعھد عدم در شرایط خاص  رو می شود،قاچاق دوباره روب
 .فرستادن را بھ وجود آورد

 
 

 پناھندگی در استقرار یافتھ برای محافظت در برابر نقض حقوق یاقدامات
 

برای پذیرش و بررسی  یکھ مراحل و فرآیندھای حصول اطمینان از این• 
 و جود داردتقاضای پناھندگی ھم افراد قاچاق شده و ھم پناھجویان و

 .است تایید و ورد رعایتمھمواره  بازپس فرستادناصل عدم  اینکھ
 

برای متقاضیان پناھندگی کھ کھ محیط حمایتی  حصول اطمینان از این• 
 ؛ادعا میکنند قربانی قاچاق میباشند فراھم شده است

 
ممکن است از  می باشندکھ پناھجویانی کھ قربانی قاچاق این درک • 

کھ این شان خوف داشتھ باشند و اینآزار و اذیت  شرحامل ککردن آشکار 
 در نظر گرفتھ شود ؛ الزم استکھ بیابد ترس ممکن است ابعاد جنسیتی 

 
 اثر بھ طور نامتناسبکھ اشکال خاصی از قاچاق ممکن است  این قبول• 

در  ، منجر بھعمل، در شتھ باشد و ممکن استبر زنان و کودکان دا یشدید
قربانیان آزار و اذیت مربوط بھ جنسیت  بھ عنوان راداف نظر گرفتن

 . وشود
 

درخواست  ماھیتبین  ضمنی صریح یا پیونداجتناب از ھر گونھ • 
 علیھ استثمارگران خود. تدھاش داءدر اقربانی  ارادهپناھندگی و 

 
  UNHCR قاچاقدستورالعمل و  ی توصیھ ایمنابع: اصول و دستورالعمل ھا

 
 



 پاسخگویی اجراء، نظارت و .4
قاچاق بستگی امر قوانین جدید بین المللی، منطقھ ای و ملی در  اعتبار

ھا و ساز و کار. این فصل خالصھ ای از بستگی دارد آنھا بھ اجرای موثر
بستن "شکاف برای کمک بھ  شبکھ ای را ارائھ می دھد  کھروش ھای 

اسخگویی ، و در نتیجھ برای اطمینان از پرویھ ھا" بین قوانین و اجراء
فراھم  ندقاچاق در مقابل دھی کھ مسئول پاسخ یبیشتر دولت ھا و دیگران

 .شده است

 الف. ساز و کارھای الحاقی معاھدات راجع بھ قاچاق
نکرده بر اجرای آن ایجاد  یخاص ینظارت ساز و کارپروتکل قاچاق ھیچ 

 کنوانسیون سازمان ملل متحدیعنی ، آن سابق بر سند. با این حال، است
کشورھای عضو کنوانسیون  گردھمایی، علیھ جرایم سازمان یافتھ فراملی

اجرای  مربوط بھاطالعات  اختیار دارد، کھ را پیش بینی کرده است
برای بھبود  ھایی و توصیھدولت ھای عضو را مطالبھ کند  از سویپروتکل 

کشورھای عضو  گردھمایی 2008در سال  ارائھ دھد.پروتکل و اجرای آن 
 وظایفش در خصوصدر انجام گردھمایی  را  را تاسیس کرد تااری گروه ک
 .کمک و راھنمایی دھد پروتکل

 
 بھ :است کار گروه موظف 

 
تسھیل اجرای پروتکل از طریق تبادل تجربھ و شیوه ھای بین • 

 ؛متخصصانکارشناسان و 
 

پروتکل  دنمی توان اینکھ دولت  ھای عضو چگونھتوصیھ در مورد ارائھ • 
 ؛کنند پیاده سازیھتر ب را
 

کشورھای عضو در ارائھ راھنمایی بھ دبیرخانھ آن (  گردھماییکمک بھ • 
فعالیت ھای زمینھ ) در سازمان ملل متحدم ائدفتر مواد مخدر و جر
 ؛ ومربوط بھ اجرای پروتکل

 
ھمکاری ھای مربوط بھ عملی کردن کشورھای عضو در  بھ گردھماییتوصیھ • 

 ھا.با سایر نھاد ءاجرا
 

شامل  ای نسبتا پیچیده نظارتی ساز و کارکنوانسیون قاچاق اروپا 
اقدام علیھ قاچاق انسان و یک کمیتھ بیشتر  درفنی  خبرگاناز  یگروھ

بھ طور مستقیم بھ کمیتھ وزرای کھ ، دارد از دولت ھا متشکل سیاسی
بھ طور منظم بھ گروه  ندملزمھای عضو است. دولت  مرتبطشورای اروپا 

خود و گروه کارشناسان گزارش دھند ناسان در اجرای کنوانسیون کارش
.  از محل کسب کند. از جملھ از طریق بازدید یاطالعاتاختیار دارد 

تھیھ شده توسط گروه کارشناسان بھ دولت عضو و ھمچنین بھ  ھای گزارش
برای ھر پیگیری کھ ممکن است الزم باشد ارسال می شود. در  اعضاءکمیتھ 

از د ی توان، مرا تغییر دھد کمیتھ نمی تواند این گزارش ھاحالی کھ 
برای اجرای توصیھ ھای آن را اقدامات مشخصی  دولت ھای عضو بخواھد

 .درخواست کنند
 



 ب. نظام بین المللی حقوق بشر
 

بین  حقوقیموثر چارچوب  ءاجرا پیشبردبین المللی حقوق بشر در  نظام
می کند. شورای حقوق بشر  ءیفاقاچاق ا موضوع درنقش اساسی المللی 

را بررسی کرده موضوع قاچاق ھمراه با مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، 
. کرده استتصویب قطعنامھ ھایی نسبت بھ این موضوع ، بھ طور منظم و

 شرح زیر است.بھ کلیدی بھ طور مختصر  دست اندرکاراندیگر  عملکرد
 

 سازمان ملل متحد حقوق بشر ارکان معاھده
 
، کمیتھ ای از کارشناسان از معاھدات بین المللی حقوق بشر رای ھر یکب

 رای نظارت بر اجرای مفاد آن توسط دولت ھای عضو تاسیس شدهمستقل ب
، از این معاھدات بھ موجب  تعدادیشان است. بھ عنوان بخشی از تعھدات 

ی در مورد وضعیت مربوط بھ حقوق گزارش ھای منظم ندملزم ھای عضو دولت
مایت شده و مراحل  گذرانده شده  برای ایفاء تعھدات شان بھ کمیتھ ح

را بررسی کرده و گفت ھا . کمیتھ ھا این گزارش ھای مربوط ارائھ دھند
ارائھ راھنمایی . عالوه بر می شودآغاز  دھنده با دولت گزارش ییو گو

می عضو معاھده بر عملکرد یک دولت  رکن" نھایی نظرات، " بھ آن دولت
کشورھای دیگر در آنچھ از آنھا نسبت بھ حق یا موازین خاص ند بھ توا

ارکان . اکثر می رود اطالعات مفیدی ارائھ دھدانتظار مقرر در معاھده 
 د.نکنمی تفسیر مقررات معاھده صادر در نظرات کلی  معاھده نیز

 
اضافی با ھدف تقویت اجرای معاھدات توسط  وظایفمعاھده  ارکانبرخی 
. برخی بھ عھده دارندرا  ضوشان (مانند انجام تحقیقات)ھای عدولت 

ی را بررسی کنند افراد نامھ ھایشکایت یا  می توانندنھادھای معاھده 
عضو نقض شده است،  ھای دولتیکی از توسط  شانحقوق  می کنندادعا  کھ

در نظر  موافقت کرده باشد.این روش  ابمذکور دولت مشروط بر اینکھ 
، نوع جدیدی پیشگیری از شکنجھ، کمیتھ فرعی اینکھ بگیرند. در نھایت

برای پیشگیری از شکنجھ و دیگر رفتارھا یا  می تواند، رکن معاھدهاز 
 ھای تمام مکانمجازات ھای ظالمانھ، غیر انسانی یا اھانت آمیز بھ 

بھ و کند مراجعھ عضو و نھادھای مستقل ملی  قلمرو کشورھایبازداشت در 
 .دھدو مشاوره ارائھ می  کمکھر دو دولت عضو 

 
 

قرار گرفتھ قاچاق تحت تاثیر بالقوه  ی کھحقوق وسیعبا توجھ بھ دامنھ 
بھ نحوی از  یمعاھدات حقوق بشر بسیاری کار  اگر، تعجب آور نیست است

تا حد دھھ گذشتھ  طیبھ قاچاق  آنھا. توجھ می پردازدقاچاق  انحاء بھ
 قاچاق در دستور کار سیاستموضوع  چرا کھ ،افزایش یافتھ استزیادی 

واضح خاصی بگونھ  بشرو ارتباط آن با حقوق  شدهبین المللی برجستھ تر 
، قاچاق کودکان و زنان در نمونھاست. بھ عنوان  ی استقرار یافتھتر

حال حاضر بھ طور منظم توسط کمیتھ حقوق کودک و کمیتھ رفع تبعیض علیھ 
مھم ای ھ الگران مھاجر مس؛ و قاچاق کارقرار می گیرد زنان مورد بحث

برای کمیتھ ناظر بر کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمام 
ھم کمیتھ حقوق بشر و  ھمکارگران مھاجر و اعضای خانواده آنھا است. 

موضوع بھ کمیتھ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی بارھا و بارھا 



حقوق مدنی و  میثاق بین المللی مایتحتحت قاچاق در زمینھ حقوق خاص 
پرداختھ سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی 

 ضمن بررسی . کمیتھ ضد شکنجھ و کمیتھ رفع تبعیض نژادی، گاھیاند
 .گفتھ اند از قاچاق سخندولت عضو ھای گزارش 

 
 
 

 سازمان ملل متحد وجوه نگھداری شدهرویھ ھای ویژه حقوق بشری و 
 

وظیفھ حقیق سازمان ملل متحد یا "رویھ ھای ویژه" ت ساز و کارھای
خاص  یعمومی وضعیت حقوق بشر در کشورگزارش مشاوره و ارائھ ، نظارت

را بر  موضوعی) ماموریت ھای) یا در موضوع خاص (یکشورھای  ماموریت(
بھ دریافت  ھاکشورخاص ھای موضوعی و  ساز و کار. تمام عھده دارند
از منابع مختلف (از جملھ سازمان ھای  شان تبط با ماموریتاطالعات مر

 یتوصیھ ھایارائھ بھ می توانند ، و مجازند بین دولتی و غیر دولتی)
بھ  اختیار دارند. برخی بپردازند نقضموارد بھ پیشگیری از  راجع

گفت و گو با شاکیان  استقرار با ، برای مثال،پاسخ دھند ادعاھای نقض
. گزارش ھای وارد بر روند تحقیقات ماتاتھا ورود بھیا حتی  ھا و دولت

ھنجارھا و  در خصوصرویھ ھای ویژه می تواند منبع مھم اطالعات و بینش 
. از آنجا کھ روش ھای خاص با موقعیت ھای باشد یحقوق بشر موازین
 دولت ھا درعملی مورد نیاز  می توانند تدابیر، اغلب درگیرند واقعی
 .را شناسایی کنندی و تحقق حقوق بشر خاص رعایت، حمایت

 
 

 ماموریت گزارشگر ویژه قاچاق
 

 تدابیریارتقاء پیشگیری از قاچاق انسان در تمامی اشکال و اتخاذ • 
 از حقوق بشر قربانیان؛ پشتیبانیحمایت و  در
 

و کمک بھ  مربوطھنجارھای بین المللی موازین و مؤثر  اعمالارتقاء • 
 بیشتر آنھا؛ یبھبود

 
 از طریق  از جملھ ر سرتاسر ماموریت ھا،جنس و سن د مالک وارد کردن• 

 موضوع قاچاق انسان؛ درجنسیت و سن ھای خاص شناسایی آسیب پذیری 
 

و ھمچنین چالش ھا و  ھا بھترین شیوه دنشناسایی و بھ اشتراک گذار• 
از حقوق بشر قربانیان و شناسایی  پشتیبانیموانع بھ منظور حمایت و 

 ن زمینھ؛در ای خالء ھای حمایتی
 

بھ  ناظرعملی  و راھکارھای ارائھ شده توصیھ ھای رتاکید خاص ب• 
 زمینھ ھا و طرقشناسایی با ، از جملھ ماموریتحقوق مربوط بھ  عمالا

 قاچاق انسان؛ مسالھ برخورد باھمکاری ھای بین المللی برای  در عینی
 

انسان بررسی تاثیر اقدامات ضد قاچاق در حقوق بشر قربانیان قاچاق • 
پیشنھاد پاسخ کافی بھ چالش ھای برآمده در این زمینھ و برای  برای

 جلوگیری از قربانی شدن مجدد قربانیان قاچاق؛



 
معاھدات، ، ارکان دولت ھا ادل اطالعات متناسب باو تب تحصیل، تقاضاء• 
ھای خاص،، سازمان ھای تخصصی، سازمان ھای بین دولتی و سازمان  یھرو

و پاسخگویی در امر قاچاق انسان سایر منابع مرتبط،  ھای غیر دولتی و
حفظ  ھدفنقض حقوق بشر با  ادعاھایدر  ستنادموثر بھ اطالعات قابل ا

 حقوق بشر قربانیان واقعی یا بالقوه قاچاق.
 

ی کار در ھمکاری نزدیک با دیگر سازمان ھا، ارگان ھا و نھاد ھا• 
 شر و مجمع عمومی.ساالنھ بھ شورای حقوق ب دھی ، و گزارشمربوط

 
 سازمان ملل متحد.حقوق بشر شورای  1/17 قطعنامھ شمارهمنبع : 

 
قاچاق ویژه از گزارشگر  ،موضوع قاچاق دررویھ ھای ویژه مرتبط ترین 

نت علیھ زنان، علل و ؛ گزارشگر ویژه خشوانسان، خصوصا زنان و کودکان
ھرزه نگاری و  تن فروشی؛ گزارشگر ویژه فروش کودکان ، پیامدھای آن

اشکال ؛ و گزارشگر ویژه حقوق بشر مھاجران؛ گزارشگر ویژه کودکان
 .صادر شده استبردگی معاصر 

 
ه داری، برداشکال نوین داوطلبانھ سازمان ملل متحد در کمک ھای صندوق 

بھ ارائھ کمک ھای تاسیس شد تا  1991توسط مجمع عمومی در سال 
معاصر  اشکال کھ قربانیردازد پبشردوستانھ، حقوقی و مالی بھ افرادی 

افراد قاچاق شده  اصطالح دربردارنده، تاسیس شد. این اند ه داریبرد
کار برای تادیھ کھ قربانی اقدامات استثماری مانند کار اجباری، است 

، بھره برداری جنسی تجاری دیون، بردگی جنسی، بدترین اشکال کار کودک
کمک ھای مالی اعطاء ولویت در . امی باشنداز کودکان و ازدواج اجباری 

بھ و برده داری  ای بھ علل ریشھکھ  ھایی اختصاص یافتھ است بھ پروژه
، شناسی، اجتماعی، حقوقیپزشکی، روانکمک ھای  ھای ارائھ مستقیم طرح 
اشکال معاصر ، آموزشی یا دیگر اشکال کمک بھ قربانیان دوستانھانسان
 .می پردازدزا  یت ھای درآمدھمراه با فعال طرح ھای؛ و بھ ه داریبرد

 
 

 )OHCHR( متحد سازمان مللبشر  حقوقدفتر کمیساریای عالی 
 

کار در  ماموریتتخصصی سازمان ملل متحد  کارگزاریدر حالی کھ چندین 
تمرکز یا  حمایت معدودی ماموریت، را دارند مسائل مربوط بھ مھاجرت

در را اچاق انسان ق OHCHR. دارندفعالیت ھای خود  در بشریحقوق آشکار 
در  قرار می دھد کھای فزاینده  ھای و مھاجرت ابجاییھای جھانی ج عرصھ

، زنانھ شدن مھاجرت، درگیری ھای مسلحانھ، نتیجھ جھانی شدن اقتصاد
صورت مرزھای سیاسی  تبدیل، یا دولت ھایا پیکر بندی دوباره  فروپاشی

ران در وضعیت مھاج اشعار می دارد سپس آن راھبرداست.  وقوع یافتھ
دست  اسیرکارفرمایان بی وجدان یا  قربانی بیشتربھ احتمال  غیرقانونی

سیاست ھای  اذعان می داردھمچنین کارگزاری د. نشو میقاچاقچیان 
 ھای روش را بھ اتخاذو پناھندگی محدود و انحصاری مھاجران  مھاجرت

 بشر ، از جملھ قاچاق ، با پیامدھای جدی برای حقوقجایگزین مھاجرت
 .آنان وا می دارد

 



در تجزیھ و  OHCHRھا،  راھبرد، اولویت ھا و راستای این موضوعاتدر 
مھاجرت در حقوق مھاجران قوانین، سیاست ھا و برنامھ ھای تحلیل تاثیر 

در تقویت ظرفیت  ذینفع داخلی اشخاصبھ دولتھا و سایر  است و درگیر
و  ؛حقوق مھاجران طرق جبران نقضو ارائھ  تحقیقخود برای نظارت، 

، نمایندگان ، مأموران اجرای قانونارائھ آموزش بھ مقامات مھاجرت
قربانیان قاچاق و نظارت بر موارد سایی ، در شناءمجلس، قضات و وکال
 .کمک می کندنقض حقوق مھاجران 

 
OHCHR  علیھ قاچاق انسان است و در بین سازمانی عضو گروه ھماھنگی

نھاد یک اطالعات بھ  ندهاشتراک گذار بھرکن تقویت و تبدیل آن از 
ھمچنین  OHCHRاست.  نقشی اساسی ایفاء نمودهسیاستگذاری بین سازمانی 

ملل متحد و سایر کارگزاری  16، متشکل از مھاجرت گروه جھانیعضو 
در نیمھ دوم سال آن  دوره کرسی بودنسازمان ھای بین المللی است. در 

 سرنوشت سازی صادر کرد و در آنمشترک مھاجرت بیانیھ گروه جھانی ، 2010
خطر قاچاق  و، غیرقانونی بودنوضعیت  گرفتار درحقوق بشر مھاجران  از

 ءتقاضاجنبھ از کشورھا خواست بھ گروه . این ابراز نگرانی عمیق کرد
ضد  تدابیر اتخاذ بھ تعھدو ادامھ رسیدگی کنند قاچاق و استثمار 

 .را اعالم کرد قاچاق 

 سازمان ملل متحد برای قربانیان قاچاق تامان صندوقام برای مبارزه با قاچاق انسان و ج. برنامھ اقد
  

، مجمع عمومی طرح جھانی اقدام بھ مبارزه با قاچاق انسان 2010در سال 
، تعقیب مجرمان و حمایت از قربانیان پیشگیری از قاچاق بر، کھ را

این مجلد فصل سوم در مندرج  عدو قوا موازینتمرکز دارد، و بسیاری از 
ھمچنین بر برنامھ بھ تصویب رسید.  مورد تایید قرار داده است را

تاکید  مسالھداده ھا و تجزیھ و تحلیل تحصیل ، انجام تحقیقات اھمیت
اقدامات ھماھنگ و  می خواھداز ھمھ دولت ھا  برنامھ. ورزیده است

 دغاما؛ و خواستار اتخاذ کنندقاچاق  دادن برای شکست را سازگار
برنامھ ھای گسترده تر سازمان ملل متحد  درمبارزه با قاچاق انسان 

 .استتوسعھ و تقویت امنیت در سراسر جھان  رای سرعت دادن بھب
 

بھ طور مستقیم تقویت نظارت و پاسخگویی  ھایساز و کارطرح جھانی بھ 
داوطلبانھ سازمان کمک ھای صندوق  این طرحکمک نمی کند. با این حال، 

 اق انسان، بھ ویژه زنان و کودکان را برایبرای قربانیان قاچملل 
ارائھ کمک ھای بشردوستانھ، حقوقی و مالی بھ قربانیان قاچاق از طریق 

دولتی و غیر بین دولتی، سازمان ھای ، مانند رسانیکمک  شبکھ ھای
بھ طور منظم کھ  ئی. صندوق از طریق ھیئت امنااستقرار داده است دولتی
اداره می ارائھ مشاوره تشکیل جلسھ می دھد و طرح ھا   یبررس برای
 شود.

 دادگاه ھا و محاکم بین المللی و منطقھ اید. 
 

بالقوه مھم دیگر  مرجعبین المللی و منطقھ ای  محاکمدادگاه ھا و 
(مانند  موقت بین المللی کیفری محکمھ ین. چنداست نظارت و پاسخگویی

مسائل مربوط بھ بھ گسالوی سابق)، بین المللی برای یو کیفریدادگاه 



آن، . گنجاندن قاچاق و شیوه ھای مربوط بھ گاھی رسیدگی می کنندقاچاق 
اساسنامھ دیوان کیفری بین  در ،مانند برده داری و برده داری جنسی

مھم  ساز و کار چنینکھ مطرح می کند این احتمال را ) 7.1المللی (ماده 
. خواھد داشت موضوع قاچاق اب تیارتباط آ انفرادی کیفریپاسخگویی 

پرداختن بھ برخورد یا  درمورد  ینحقوق بشر در چنداروپایی دادگاه 
قبرس و روسیھ در  علیھ Rantsevپرونده صادر کرده است. رای قاچاق  موضوع

محتوای اساسی چند تعھد مھم حقوقی، از جملھ تعھد بھ  برجستھ نمودن
با سعی و دقت  تحقیقو تعھد بھ جلوگیری از بھره کشی مربوط بھ قاچاق 

 قابل توجھ است.بھ خصوص موارد قاچاق 
 

برده داری،  از جملھ، در رابطھ با قاچاقمسائل مربوط بھ حقوق بشر 
ای منطقھ دادگاه ھای ، نیز توسط اجباری و استثمار کارگران مھاجر کار

از جملھ دادگاه حقوق بشر اروپا، دادگاه حقوق بشر قاره آمریکا و 
در نظر گرفتھ شده جامعھ اقتصادی کشورھای غرب آفریقا  قضائیمھ محک

 است.

 پاسخ گو بودننظارت ملی و ه. 
 

کھ آنچھ  سبببھ حمایت و رعایت می شود، ، حقوق بشر در تحلیل نھایی
ست. این کیفیت و قدرت قوانین ا در دست اقدامو آنچھ در سطح ملی  ھست
دولت بھ یک ماھیت واکنش  کھ در نھایت است ، روش ھا و شیوه ھاملی

 .می کندتعیین را قاچاق 
 

قاچاق ملی بھ پدیده  دھی نظارت و ھدایت پاسخ ساز و کارھایایجاد 
 و کارھاپاسخ قوی مبتنی بر حقوق بشر است. این ساز توسعھ یکجنبھ مھم 

 قبالپاسخ ملی در  سنجشقادر بھ و حسب وظیفھ بھ دستور بنا باید 
در این برگھ تنظیم شده است. ھمانطور کھ کھ  باشدبین المللی  موازین

 (دستورالعمل است اذعان شدهشده توصیھ اصول و دستورالعمل ھای در 
ھای ملی نیز در نظارت بر تاثیر مداخالت ضد قاچاق  ساز و کار، )1شماره 
حقوق استقرار یافتھ را با دخالت تحت کھ  از ایناطمینان  و حصول

 .اتی ایفاء می کنندنقش حی تاثیر قرار نمی دھند
 

 ،ر حال راه اندازی واحد دفاتر ملیتعداد فزاینده ای از کشورھا د
. بھ باشند، می نظارت بر پاسخ کشوری بھ قاچاقویژه  گزارشگر مانند

نگاه دولت ھای عضو آن ( روندسمتی تازگی، اتحادیھ اروپا ایجاد چنین 
دیگر، سازمان . در کشورھای ھ استرا مقرر ساختپایین) کنید بھ بخش 

موضوع بھ ملی حقوق بشر،  ھای ھای مستقل ملی حقوق بشر، مانند کمیسیون
دادن ، کشوریوضعیت  در تحقیق دست زدن بھ: قاچاق پرداختھ اندقاچاق 
 بنظر می رسدسازمان ھای دولتی و ارزیابی پاسخ ھای ملی کھ بھ مشاوره 

 .نیستدولت آن تعھدات بین المللی  در حد و اندازه
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 گزارشگران ملی یا ساز و کارھای مشابھ

 
گزارشگران ملی یا  استقرارکشورھای عضو باید اقدامات الزم را برای 

قاچاق انسان  روند و کارھا. این سازانجام دھند مشابھ ساز و کار ھای
، از جملھ جمع نتایج اقدامات در مبارزه با قاچاق، را برآورد می کنند

نزدیک با سازمان ھای جامعھ مدنی فعال در این آوری آمار در ھمکاری 
 .دھی را مورد سنجش قرار می دھندزمینھ، و گزارش 

 
اتحادیھ اروپا در پیشگیری و  EU /2011/36شماره  منبع: دستورالعمل

 ).19 حمایت از قربانیان آن (مادهمبارزه با قاچاق انسان و 
 

کھ  این است ازاطمینان حصول مھم  وجھدر حالی کھ نظارت مستقل 
، می کنندتجاوز ن استقرار یافتھحقوق بھ ھا  رویھقوانین، سیاست ھا و 

دخیلند، از قاچاق  پاسخ دھی بھ بھ طور مستقیم درکھ دولتی  عوامل
امیان و ح محاکمھو  تعقیب ارکانقانون،  مجریان، جملھ قانونگذاران

 یق بشرحقو دیدگاهعملکرد خود را از و باید اقدامات نیز  -قربانیان
ی . عالوه بر این، ھمانطور کھ در اصول و دستورالعمل ھاکنندنظارت 

افراد قاچاق  در تعامل بااشاره شد، سازمان ھای غیر دولتی  توصیھ شده
اقدامات  یباید تشویق شوند در نظارت و ارزیابی تاثیر حقوق بشرشده، 

ود باید بھ اقدامات دولت محدن ی. چنین نظارتسھیم باشندضد قاچاق 
خود فعالیت ھای  تا توسعھ یابدمفید بھ نحوی می تواند  بلکھشود، 

ارائھ دھندگان خدمات  خصوصا، را ھم در بر گیردسازمان ھای غیر دولتی 
 .قرار دارند در تعاملبھ طور مستقیم با قربانیان  ی کھخاص و دیگران

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ھای اطالعات حقوق بشر جزوه
 

 شر و قاچاق انسانحقوق ب 36شماره 
 آببھ حق  35شماره 
 حق بھ غذای کافی 34شماره 
 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگیبر پرسش و پاسخھای متداول  33شماره 
 تروریسم با مقابلھحقوق بشر، تروریسم و  32شماره 
 بھداشتبھ حق  31شماره 
 )بازنگری اولحقوق بشر سازمان ملل ( معاھدهسیستم  30شماره 

 از حق دفاع از حقوق بشرمایت مدافعان حقوق بشر: ح 29ه شمار
 تعیین سرنوشت ملت ھاحق  بر انتاثیر فعالیت مزدور 28شماره 
گزارشگران ویژه سازمان متداول در مورد  ھفده پرسش و پاسخ 27شماره 

 ملل متحد
 گروه بازداشت ھای خودسرانھکار  26شماره 
 )بازنگری اولاخراج اجباری ( 25شماره 

(بازنگری  بین المللی کارگران مھاجر و کمیتھ آن کنوانسیون 24ماره ش
 اول)

 بر سالمت زنان و کودکان اثرگذار سنت ھای مضر 23شماره 
 تبعیض علیھ زنان: کنوانسیون و کمیتھ 22شماره 
 )بازنگری اولمسکن مناسب (بھ حق  21شماره 
 حقوق بشر و پناھندگان 20شماره 
 برای توسعھ و حمایت از حقوق بشرنھاد ھای ملی  19شماره 
 )بازنگری اول( ھا حقوق اقلیت 18شماره 
 کمیتھ ضد شکنجھ 17شماره 
 )بازنگری اول( فرھنگی کمیتھ حقوق اقتصادی، اجتماعی و 16شماره 
 )بازنگری اولحقوق مدنی و سیاسی: کمیتھ حقوق بشر ( 15شماره 
 ه داریبرداشکال معاصر  14شماره 
 بشردوستانھ و حقوق بشرن الملل بیحقوق  13شماره 
 کمیتھ رفع تبعیض نژادی 12شماره 
 )بازنگری اولاعدامھای فراقضایی، شتابزده و خودسرانھ ( 11شماره 
 )بازنگری اولحقوق کودک ( 10شماره 
 )بازنگری دوممردمان بومی و نظام حقوق بشر سازمان ملل متحد ( 9شماره 
سازمان معاھدات حقوق بشر  وجبھ مب طبقروش ھای شکایت فردی  7شماره 

 (بازنگری دوم) ملل متحد
 ناپدید شدن اجباری یا نارضایتمندانھ (بازنگری سوم)  6شماره 
 مبارزه با شکنجھ (بازنگری اول)  4شماره 
خدمات مشورتی و ھمکاری ھای فنی در زمینھ حقوق بشر (بازنگری   3شماره 

 اول)



  8گری اول)اعالمیھ جھانی حقوق بشر (بازن  2شماره 
 
 
 
 
 
 
 
 

، دفتر حقوق بشرحقوق بشر توسط کمیساریای عالی جزوات اطالعات  مجموعھ
 ھ موضوعاتب این جزوهدر ژنو منتشر شده است. متحد سازمان ملل 

بررسی فعال یا مورد توجھ خاص  تحتکھ  می پردازدحقوق بشر  در برگزیده
 .قرار دارند

 
 
 

درک بھتر  ومخاطبان رو بھ گسترش  حقوق بشر برای کمک بھجزوات اطالعات 
چھ سازمان ملل متحد و آن، در نظر گرفتھ شده است بشر بنیادینحقوق 

 دستگاه ھای، و دادنش است در حال انجامبرای ترویج و حمایت از آنھا 
حقوق جزوات اطالعات تحقق این حقوق .  درآماده برای کمک بین المللی 

 .آزاد استھان در سراسر ج آنھا بشر رایگان و توزیع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برگھ اطالعات شماره یک ، پنج و ھشت دیگر منتشر نمی شود. ھمھ برگھ ھای اطالعات در این نشانی در دسترس قرار دارند: 8 
www.ohchr.org 
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