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1.
:کودکانوشناختیِ قاچاق زناندیدهتحلیل بزه

المللی و مقررات ایرانهاي بینبا نگاهی به مالك

*دکتر مهرداد رایجیان اصلی

**مجتبی ابراهیمی سنو

چکیده
است که بیشترین یافتهقاچاق انسان یکی از جرایم سازمان: طرح مسأله

این افراد اغلب، اشخاص . ددهندیدگان آن را زنان و کودکان تشکیل میبزه
اي هستند که از سرنوشت خود اطالعی نداشته و در دام قاچاقچیان خوردهفریب

دیدگان قاچاق انسان، به طور عمده، معلول خوردگی بزهفریب.گرفتار شده اند
.پذیري جنسیتی یا سنّی این گروه از اشخاص استآسیب

لی، و با استفاده از منابع تحلی-در این پژوهش بر پایه روش توصیفی:روش
المللی و قوانین ایران در خصوص شناختی، مفاد اسناد بیندیدهشناختی و بزهجرم

.کودکان بررسی شده استوموضوع قاچاق زنان
دیدگی دامن آنچه که بیش از همه، به این بزهدر قاچاق زنان و کودکان، : هایافته

از . شناختی، استله دو متغیر آسیبدیدگان، به منززند، جنسیت و سنِ بزهمی
کودکان، ضرورت حمایت ویژه یا وپذیري زنانشناسی، آسیبدیدهدیدگاه بزه

المللی در همین راستا، در سطح بین.کندافتراقی از این دو گروه را ایجاب می
هاي اصلی قاچاق انسان انجام شده است که اقداماتی براي حمایت از این آماج

ل یکم الحاقی به کنوانسیون سازمان ملل براي مبارزه با جرم تصویب پروتک
اما در ایران با وجود تصویب . رودیافته فراملّی نقطه عطف آن به شمار میسازمان

جز (هاي گوناگون حمایتی ، به جنبه)1383مصوب (قانون مبارزه با قاچاق انسان 
.توجه چندانی نشده است) حمایت کیفري

دیدگان، قانون مبارزه با المللی در زمینه حمایت از بزههاي بیندامبه رغم اق: نتایج
کودکان قربانی این جرم وقاچاق انسان، هنوز براي تحقق حمایت مطلوب از زنان

در نتیجه، اصالح قوانین داخلی در راستاي شناسایی . رسدکافی به نظر نمی
مایت کیفري به سایر ویژه تعمیم حالمللی در این زمینه، و بههاي بینمالك
.رسدهاي حمایتی، ضروري به نظر میجنبه

کودکان، ودیده، قاچاق زنانکودکان بزهودیده، قاچاق انسان، زنانبزه: کلید واژگان
.دیدگانحمایت از بزه

rayejianasli@modares.ac.irتهرانحقوق، دانشگاه تربیت مدرسگروه عضو هیأت علمی *
شناسیرشناس ارشد حقوق جزا و جرمکا**
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مقدمه
طرح مسأله

ابعاد . المللی معاصر استهاي جامعه بینقاچاق انسان یکی از بزرگترین چالش
دیدگان آن به روانی بزهـشود که امنیت و سالمت بدنیاین پدیده باعث میبارزیان

اي فراملّی و جهانی تبدیل شده که امروزه، مسأله قاچاق انسان به پدیده. خطر بیفتد
این مسأله . فرهنگی جوامع مختلف گذاشته استـآثاري مهمی بر ساختار اجتماعی

تر بوده و شکل بحرانی به خود یافته جديعهتوسـترنیافته یا کمدر جوامع توسعه
.گرفته است

در جرم قاچاق انسان، بیشترین گروهی که موضوع این رفتار مجرمانه واقع 
اي هستند که از سرنوشت خوردهکودکان فریبوبینند، زنانشده و از آن زیان می

ه، برآوردها، ساالنه بر پای. اندخود اطالعی نداشته و در دام قاچاقچیان گرفتار شده
ها زن و کودك با وعده پیداکردن مشاغلی مانند پرستاري از کودکان، ناتوانان میلیون

ها، یا حتا به اجبار به کشورهاي مختلف یا سالمندان، کار در رستوران و کارخانه
این اشخاص، به طور معمول، با پول نقد یا مواد مخدر معاوضه . شوندقاچاق می

گذرانی مردان یا تأمین نیروي چندي به صورت ابزاري براي خوششده و پس از 
ویژه قاچاق بر پایه آمارهاي سازمان ملل، قاچاق انسان، به. آیندکار ارزان درمی

میلیارد دالر براي باندهاي قاچاق سودآوري داشته و در 7تا 5کودکان، ساالنه وزنان
کشور دیگر یا در داخل کشورها میلیون تن از کشوري به 4جریان آن، نزدیک به 

کودك وصد هزار تا دو میلیون زناز این تعداد، سالیانه حدود هفت. شوندقاچاق می
.شوندمیقربانی قاچاق واقع

(Raymond:1,availableat:
.http://action.web.ca/home/catw/attach/un_protocol.pdf).

تر از سایر وضعیت آماري موجود بیانگر این است که زنان و کودکان بیش
آید که بنابراین، این پرسش به میان می. پذیر هستنداشخاص در برابر این جرم آسیب

شود؟ در کنار تر این گروه از اشخاص میپذیري بیشچه عواملی موجب آسیب
هاي از جمله بیماري(پیامدهایی مانند شیوع بیماري وضعیت آماري باید گفت 
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هاي جنسی و روانی، نگرانی را درباره وضعیت یا ایجاد اختالل) مقاربتی مانند ایدز
کودکان اغلب ووانگهی، قاچاق زنان. کندتر میدیده به مراتب بیشزنان و کودکان بزه

دیدگان آن ود؛ از این رو، بزهشالمللی انجام مییافته بینهاي سازماناز طریق گروه
نظر از بنابراین صرف. ممکن است هرگز جرأت اعالم شکایت را نداشته باشند

دیده، خود ممکن است در فرایند ارتکاب این جرم کودکان بزهوسهمی که زنان
شناسی، شایسته حمایت و توجه ویژه دیدهشناسی و بزهداشته باشند، از منظر جرم

.اند
یافته ز تصویب کنوانسیون سازمان ملل براي مبارزه با جرم سازمانتا پیش ا

ویژه، پروتکل یکم الحاقی به آن، توجه و به) زین پس، کنوانسیون پالرمو(فراملّی 
کار تر معطوف به بزه و بزهگیري از قاچاق انسان، بیشالمللی براي پیشجامعه بین
و با تصویب این پروتکل در سال شناسی دیدهاما در پی تحوالت بزه. بوده است

ویژه به(پذیر هایی نسبت به اشخاص آسیبها نسبت به اعمال حمایت، دولت2000
قانون مبارزه با قاچاق در ایران نیز با تصویب . متعهد شده اند) دیدهکودکان بزهوزنان

در . ست، گام مثبتی در زمینه مبارزه با این پدیده برداشته شده ا1383در سال انسان
دیدگان قاچاق المللی در زمینه بزههاي حمایتی بینترین جنبهنتیجه، باید دید که مهم

هاي کودکان چیست و قانون مبارزه با قاچاق انسان، تا چه اندازه با این مالكوزنان
المللی سازگار است؟بین

روش تحقیق
شناختی ده از منابع جرمتحلیلی، و با استفاـدر این پژوهش بر پایه روش توصیفی

المللی و مقررات داخلی، تالش شده تا شناختی، و نیز مفاد اسناد بیندیدهو بزه
کودکان در جرم قاچاق انسان، به تحلیل وپذیري زنانشناسی آسیبضمن علت

فرضیه مقاله حاضر . دیدگان پرداخته شودهاي موجود و مطلوب از این بزهحمایت
کودکان، با توجه به متغیرهاي جنسیت و سن، آنان ویري زنانپذاین است که آسیب

دهد و به همین دلیل، این دیگی قرار میرا بیش از سایر افراد در معرض خطر بزه
در این میان، نویسندگان بر این باور اند که . هاي ویژه انداشخاص، نیازمند حمایت
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سیاست جنایی ایران در قبال ، )1383(قانون مبارزه با قاچاق انسانبا وجود تصویب 
هایی، المللی با چالشهاي بیندیدگان این جرم، در مقایسه با مالكحمایت از بزه

.مواجه است

قاچاق انسانکودکان دروپذیري زنانشناسی آسیبـ علت1
ها و هنجارهاي یک گروه اجتماعی را تهدید کند، هر انحراف یا رفتاري که ارزش

شناسی، دیدهشناسی و بزهاز منظر جرم. شودن گروه مواجه میبا واکنش اعضاء آ
پذیري، دیدگی و عوامل آسیبزا و بررسی علل بزهبدون شناخت عوامل جرم

دیدگی کاري و بزهگیري از بزهها و نتایج قابل قبولی در زمینه پیشتوان به یافتهنمی
دیدگان شناسایی بزهتوان بابراي نمونه، می). 75: 1377توجهی، (دست یافت 

آنان، فرایند گذار از قصد به رفتار مجرمانه را با پذیريپذیر و عوامل آسیبآسیب
.پذیري، دشوارتر ساختزا و عوامل آسیبهاي آسیبخنثاسازي یا کاهش زمینه

این . کودکان در برابر قاچاق عوامل مختلفی مؤثر استوپذیربودن زناندر آسیب
، به این دو کودکانوفیزیولوژیکی زنانـهاي زیستیرتباط با ویژگیعوامل، به دلیل ا

گروه اختصاص دارد و عالوه بر جرم قاچاق، آنان را در برابر بسیاري از جرایم 
.سازدپذیر میدیگر نیز آسیب

شناسی، دیدهشناسی و بزهاز نظر جرم: پذیري زنان به اعتبار جنسـ آسیب1ـ1ـ1
. طور عمده با ساختارهاي جسمانی و روانی آنان مرتبط استهپذیري زنان بآسیب

وانگهی، ساختارهاي اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي نیز در این زمینه نقش مؤثري 
.دارد

ـ ساختار جسمی و روانی1ـ1ـ1ـ1
زیستی و فیزیولوژیکی، در مقایسه با مردان، ـزنان از لحاظ وضعیت جسمی

پذیري آنان ها، یکی از موجبات آسیبو همین تفاوتتر هستند تر و شکنندهظریف
ربایی و یا بار، آدمهاي خشونتدر جرایمی مثل جرم. در برابر جرم است

تر در هاي خانوادگی، ضعف دفاعی زنان در مقابل مردان ، آنان را بیشخشونت
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در جرم قاچاق انسان ). 3: 1388داوودي گرمارودي، (دهد معرض خطر قرار می
دیده اقدام به قاچاق آنان نمایند، زمانی که قاچاقچیان بخواهند با نارضایتی بزهنیز، 

شود، قدرت جسمی کار در ارتکاب جرم مییکی از عواملی که باعث موفقیت بزه
. برتر مردان و عدم توانایی زنان در دفاع از خود در برابر چنین تجاوزهایی است

طیف و داشتن عواطف و احساسات و از لحاظ روانی نیز زنان به دلیل طبع ل
شان، ممکن است دچار غفلت و هايگیريدخالت مؤثر این عوامل در بعضی تصمیم

هاي خارجی قرار گیرند و اغوا احتیاطی شده، زود تحت تأثیر مسائل و موقعیتبی
دیدگی خود را دامن زنند پذیري و در نهایت، بزهدلیل، آسیبشوند، و یا با اعتماد بی

از (با وجود این، تأثیر محیط پیرامون اشخاص ). 3: 1388وودي گرمارودي، دا(
توان در شرایط روانی اشخاص را نمی) جمله شرایط اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی

دیدگی یا اي که علت برخی از این شرایط، در واقع، در بزهنادیده گرفت؛ به گونه
هاي دیدگیینه ارتکاب جرم یا بزهتواند زمکاري گذشتۀ فرد نهفته است که میبزه

.آینده را فراهم آورد

ـ ساختار اجتماعی1ـ1ـ1ـ2
شان نقش پذیرينگرش جامعه نسبت به زنان و موقعیت اجتماعی آنان، در آسیب

برداري ها به عنوان علت اصلی قاچاق و بهرهتبعیض جنسی، مدت. اي داردعمده
شود که ین امر در جوامع باعث میوجود ا. شده استجنسی از زنان شناخته می

زنان در این . تر بتوانند از حقوق قانونی خود دفاع کنندزنان نسبت به مردان کم
اما . شوند که مردان از طریق آن به دنبال کسب درآمد هستندجوامع کاالیی تلقی می

شدن با نوع فرهنگ و نگرش جامعه، چندان مورددیدگی به علت آمیختهاین نوع بزه
به دلیل نابرابري جنسی، ). 4، 1388داوودي گرمارودي، (گیرد توجه قرار نمی

زنان در . بسیاري از زنان براي جلوگیري از روابط جنسی با مشکالتی روبرو هستند
گیري در مورد چنین جوامعی قدرت کمی براي تعیین همسر و همچنین تصمیم

توازن قدرت، اغلب منجر به این عدم . داشتن رابطه جنسی با همسران خود دارند
دانند که براي قاعده ــ حتی وقتی که آنان میداشتن رابطه جنسی نامحتاطانه و بی



37.......قاچاق زنان و کودکانشناختیدیدهتحلیل بزه

هاي خانوادگی، سلطه مردان در نظام. شودشان خطرناك است ــ میسالمتی
هاست و پیامد ها و خشونتاجتماعی و سیاسی مردساالر، منشأ بسیاري از نابرابري

.کندهایی چون طالق و فرار از خانه بروز میخشونت به شکل پدیدهاین نابرابري و 
سهم زنان در «. این موضوع به ویژه در کشورهاي جهان سوم آشکارتر است

زیر فشار . نوایان اندنواترین بیکشورهاي جهان سوم، سهم پرمشقتی است، زنان بی
دگی که به پدران و عدالتی در کشور خود در سطح جهانی و زیر فشار نظام خانوابی

پل (».کنندشوهران و برادران دست برتر داده است، ستم مضاعفی را تحمل می
زنان مطلقه اغلب به دلیل ساختار مردساالرانۀ ). 388ـ 89،صص1364هریسون، 

وانگهی، . حاکم بر جامعه ممکن است در خانه پدري هم جایگاهی نداشته باشند
منفی جامعه نسبت به زنان مطلقه باعث وضعیت بد اقتصادي و همچنین نگاه 

شود این گونه زنان در مسیر یافتن فرصت شغلی مناسب براي امرار معاش با می
در نتیجه قربانیان این محیط و شرایط با تصور نجات و . مشکالتی مواجه شوند

شوند المللی قاچاق گرفتار میهاي بینیافتن پناهگاه و رهایی خویش، در دام شبکه
شان جنبه غیر قانونی دارند، امکانی براي شکایت هايها و فعالیتاین شبکهو چون

درصد 77طبق برخی از آمارهاي موجود، . مانددر مراجع قانونی باقی نمی
این امر ). Todres, 2006: 89(دهند دیدگان قاچاق را زنان مطلقه تشکیل میبزه

اگر زنان مطلقه . کشورها استبیانگر ساختار اجتماعی و فرهنگی معیوب بسیاري از
در نظام قانونی کشورها، از حقوق برابر با مردان برخوردار شوند و از حقوق خود 

.آگاه باشند، هرگز تن به قاچاق نخواهند داد

ـ ساختار اقتصادي1ـ1ـ1ـ3
براي نمونه، به پدر، پیش از ازدواج، و به (وابستگی اقتصادي زنان به مردان 

شود که زنان در مقابل تعدیاتی که به آنان روا سبب می) اجشوهر، پس از ازدو
شود، سکوت کنند و مردان که مظهر قدرت برتر اقتصادي در چنین داشته می

آورده و زنان نگران از شوند، به خودکامگی و استبداد رو هایی محسوب میخانواده
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شی قرار گیرندکاستفاده و بهرهقطع این وابستگی و امرار معاش خود، مورد سوء
)Todres, 2006: 89.(

اشاره به این مسأله نیز شایان ذکر است که وقتی جامعه با معضل بیکاري 
ویژه گیرد و زنان، بهتر در اختیار مردان قرار میهاي شغلی بیشروست، فرصتروبه

. وقتی که سرپرستی خانوار را بر عهده دارند، با مشکالت مضاعفی روبرو هستند
این حتی در صورتی که امکان کار براي زنان وجود داشته باشد غالباً به عالوه بر

شود، آور و تکراري داده میفرسا و مشاغل پست، ماللآنان کارهاي سخت و طاقت
.کنندکم دستمزد کمی دریافت میوو بیش

نابرابري در حق مالکیت و کنترل بر منابع مالی خانواده و وابستگی اقتصادي، زنان 
در برخی کشورها، زنانی که . سازدپذیر میها آسیباستفادهدر برابر انواع سوءرا 

دلیل فوت، از دست داده اند ، به موجب قانون یا سنت، از ارث شان را بهشوهران
شود این امر باعث می). Human Rights Watch, 2003: 25(ممنوع شده اند 

.نمان و از نظر مالی، ضعیف شوندخاشان، بیبسیاري از زنان پس از مرگ شوهران
هاي بومی ممکن است باعث شود زنان، حتی بدون حتی در طول ازدواج ، سنت

شان را به زندگی زناشویی آورده اند، هاي زندگیتوجه به این که برخی از دارایی
زنان، بدون ). Todres, 2006: 89(ها داشته باشند کنترل کمی بر این دارایی

در چنین شرایطی، بسیاري از . ع اقتصادي، در معرض فقر قرار دارنددسترسی به مناب
اي شان، به کارهاي پرمخاطرههايآنان ممکن است براي تأمین مالی خود و خانواده

پذیري آنان را در برابر تواند آسیباز قبیل روسپیگري بپردازند که این خود می
.باندهاي قاچاق انسان در پی داشته باشد

کشی ی از راهکارهاي جلوگیري از استثمار زنان و تن دادن به بهرهاگرچه یک
جنسی براي رفع نیازهاي اولیه زندگی، خوداتکایی مالی و داشتن شغلی ثابت و 

وانگهی، . پذیرتر اندایمن است، اما متأسفانه زنان در این زمینه هم از مردان آسیب
کند، زیرا جداي از ی نمیرشد صنایع و شهرنشینی هم به منافع زنان کمک چندان

وضعیت جسمانی، مهارت آنان نیز نسبت به مردان کمتر است؛ در نتیجه، زنان 
.شونددستمزدتر رانده میهاي غیرصنعتی و کمخود به بخشبهخود
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هاي اقتصادي و عدم مدیریت و بسیاري از کشورها، به دلیل نابسامانی
هاي تعدیل اقتصادي در ارتباط با زنان را به ریزي صحیح در این زمینه، برنامهبرنامه

میالدي هم 80هاي تعدیل اقتصادي دهه با وجود این، برنامه.مورد اجرا گذاشته اند
ها شامل کمک به زنان فقیر از طریق زیرا غالب این برنامه. وضع زنان را بدتر کرد

گمان، بی). 1388،5داوودي گرمارودي، (.شداعطاي وام یا سایر تسهیالت مالی می
تا زمانی که زنان در چرخه تولید کشور نقش فعال نداشته باشند، صرف اعطاي 

.داردتر آنان به دولت را در پیهاي نقدي، وابستگی بیشتسهیالت و کمک

پذیري کودکان به اعتبار سنـ آسیب1ـ1ـ2
هاي خهسن، نه تنها در برخی از شاشناسانهپذیري فرد از نظر معیار آسیبآسیب

اي دارد، بلکه از منظر جایگاه ویژه) نوجوانانوکاري کودکانمانند بزه(علوم جنایی 
و 117: 1390رایجیان اصلی، (سیاست جنایی ویژه یا افتراقی نیز قابل بررسی است 

توان در سه پذیري به عوامل مختلفی بستگی دارد که میاین آسیب). و بعد137
.وادگی از هم تفکیک کردمحور فردي، اجتماعی و خان

شناسی هاي علتترین شاخصیکی از مهمروانیــ ساختار جسمی1ـ1ـ2ـ1
بر «. دیدگی آنان استفیزیولوژیکی بزهـدیدگی کودکان، توجه به عوامل زیستیبزه

2،انتخاب عاقالنههاي این نظریه، یعنی و یکی از مؤلفه1نظریه فرصت جرمپایه 

شرایط (احوال پیش از ارتکاب جرم وشرایط یا اوضاعکار با سنجیدینبزه
دیدگانی را کند بزهو ارزیابی احتمال موفقیت یا ناکامی خود، سعی می3)جناییپیش

یکی از ) 34: 1386-1389رایجیان اصلی، . (»خطرتر باشندبرگزیند که به نسبت، کم
اشتن اندام آنها ست که دیدگان، بردهاي قاچاقچیان انسان از بزهاستفادهموارد سوء

the crime opportunity theory.١
٢. rationale choice
٣. pre-criminal conditions/situations
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در این میان، به طور قطع، کودکان به . سود کالنی را براي مرتکبان به همراه دارد
.ترین گزینه خواهند بودپذیري سنی، براي قاچاقچیان انسان مناسبدلیل آسیب

ضعف ذهنی و . اي قرار دارندکودکان از لحاظ روانی نیز در موقعیت بسیار شکننده
در واقع، . آنان باشدپذیريتواند از عوامل آسیبرزیابی میزان خطر میشان در اعقلی

قاسمی، (کاران دانست توان یک آماج مناسب براي بزهکودك را از این منظر نیز می
:تا، دربی

http://www.qomprisons.ir/Attach/SMMArticles/Pages/1/a6d3e4b0b
3726e0b372e0213f60ed)

شود، ممکن است تصور کند که در صورت دیده میسان، بزهکودکی که بدین
چنین، او ممکن است از هم. دیدگی خود، شکایت او را جدي نگیرندگزارش بزه

دیدگی خود را ز دست بدهد، بزهاش را اترین کسانترس این که با این کار نزدیک
بنابراین ترس کودك، که ناشی .. تحمل کند و در نتیجه، از اعالم آن خودداري ورزد

.کاران نقش داشته باشدتواند در محاسبات بزهاز ضعف روانی اوست، می
شناسی، قوه تمیز و ادراك در کودك هنوز به اندازه ها، از نظر روانافزون بر این
تواند همیشه عواقب اعمال خود را در نتیجه، کودك نمی. رده استکافی رشد نک

کننده محیطی مقاومت کند ها و عوامل تحریکبینی کرده و در برابر محركپیش
گذشته از . کندکودك به اقتضاي طبع در زمان حال زندگی می). 195: 1386نیا، کی(

نین این محرك روانی را این، میل به تقلید در کودکان بسیار قوي است و باید قوا
ها ها و نمونهاي که سرمشقدر همین راستا، باید اهمیت قابل مالحظه. مسلم دانست

دادن خود با کودك به مطابقت. نشان شوددر تحریک هیجان کودك دربردارند، خاطر
الگوي کودك در . سازي خود با آن نیازمند استها یا یکسانها و نمونهسرمشق

در صورتی که الگوي او فردي باشد که خود . یادي خواهد گذاشترفتارش تأثیر ز
راحتی تسلیم باندهاي قاچاق ، کودك به)مادرـبراي نمونه، پدر(قربانی قاچاق است 

.شودمی
ساز ناتوانی اجتماعی آنان تواند زمینهروانی کودکان میـسرانجام، شرایط جسمانی

. سزایی داشته باشدشان نقش بهدیدگیبزهتواند در نیز باشد که این مسأله نیز می
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این امر و نیز . هاي اجتماعی موفق باشندتوانند در فعالیتکودکان به هیچ وجه نمی
شود ویژگی همانندسازي با بزرگساالن که در کودکان بسیار فراوان است، باعث می

اعالمیه . اشندپذیر بکاران آسیبهاي بزهکه براي جبران این ناتوانی در برابر خواسته
کودکی که از نظر اجتماعی ناتوان است باید از «: کندتأکید می) 1959(حقوق کودك

مند هاي الزم و متناسب با وضع خاص خود بهرهتوجه ویژه آموزشی و مراقبت
تأکید .  (Declaration of the Rights Child, 20 Nov 1959, art.5)» گردد

کند و  شایسته تحسین ز اهمیت آن حکایت میالمللی بر این موضوع اجامعه بین
.است

ـ ساختار اجتماعی1ـ1ـ2ـ2
اهمیت به حساب ي دوم و کمکودکان در بسیاري از جوامع، جزو طبقه درجه

. گیرندها قرار میاستفادهآیند و اغلب به همین دلیل از سوي افراد مورد انواع سوءمی
هاي نوجوانان و نیز عدم دسترسی به راهوپایگاه ضعیف یا پایین اجتماعی کودکان

پذیري آنان را درپی داشته تواند آسیبمندي از پایگاه اجتماعی، میمشروع براي بهره
کودکان را دچار مشکل ) پذیريجامعه(شدن این شرایط، حتی فرایند اجتماعی. باشد

. اضافه شودهاي انحرافی محیط پیرامون نیز به آن ویژه زمانی که کنشکند، بهمی
براي مثال، اگر کودك زیر فشار ساختار نامساعد اجتماعی قرار گیرد و در همان 

هاي محیط اطراف نیز قرار داشته باشد و در مقابل، فاقد حال، در معرض وسوسه
بینی کرد که توان پیشپذیري قوي، باشد، میمعیارهاي فردي مطلوب، مانند تحمل

.افتددیدگی میهکاري و بزتر به ورطه بزهآسان
خشونت علیه کودکان یکی از موارد شایعی است که منشأ آن در برخی موارد 

خشونت و جرایم علیه . تواند برخورداري از پایگاه اجتماعی ضعیف باشدمی
کردن عضو هاي جنسی، ناقصاستفادهشتم، تجاوز، سوءوکودکان فقط به ایراد ضرب

ه ممکن است از لحاظ روحی و روانی نیز بر آنان شود، بلکو مانند اینها محدود نمی
.ناپذیري وارد سازدلطمات جبران
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هاي عاطفی و، مهري و محرومیتتوان گفت کودکانی که مورد بیدر نهایت، می
گیرند، نسبت به طور کلی، مورد خشونت از طرف اجتماع یا خانواده قرار میبه

تر به سوي باندهاي قاچاق تیجه، راحتمیل شده و در نمادر و اجتماع خود بیـپدر
.شوندکشیده می

ساختار خانوادگی- 1- 1- 2- 3
کند و، خانواده اولین جایی است که کودك به اقتضاي سن خود در آن زندگی می

بنابراین، در . آیدترین مکان براي دوران کودکی به شمار میطور معمول، مطلوببه
کان را در برابر قاچاق به همراه دارد، پذیري کودبررسی ساختارهایی که آسیب

زیرا، ساختار معیوب . ضروري است که نهاد خانواده نیز مورد بررسی قرار گیرد
تواند کند، میکاري کودکان فراهم میگونه که زمینه را براي بزهخانواده همان

رین تترین و، در همان حال، مهمخانواده، کوچک. شان نیز باشددیدگیساز بزهزمینه
.آیدحساب میترین واحد اجتماعی بهو حساس

دیدگان خردسال داراي والدینی هستند که یا بسیار خشن و به طور کلی، بزه
توجه به فرزندان خود هستند تفاوت و بیگیر بوده و یا برعکس، بیسخت

.(Seaman, 2010: 10) جا که کودکان از نظر عاطفی بسیار حساس و قوي از آن
ترین نامالیمی و اختالل در خانواده تأثیر مستقیمی بر آنان خواهد وچکهستند، ک

تواند به فرزندان نیز سرایت نموده و آنان را آلودگی محیط خانواده می. گذارد
کنند با مادر سعی میـگاهی پدر. ها بسازددستخوش انواع نامالیمات و کژروي

در حالی که این گونه رفتارها توسل به زور و خشونت به اصالح امور بپردازند، 
مادر نسبت به ـپرخاشگري پدر. گذاردتأثیر بدتري بر جسم و روان کودکان می

سازد یکدیگر و یا نسبت به فرزند، کودك را از محیط خانواده ناراضی و فراري می
.شوندو اینجاست که این کودکان به راحتی طعمه باندهاي قاچاق می

دیدگی کودکان و تواند به همان میزان در بزهیز میمادر نـتفاوتی پدربی
کودکان به اقتضاي . شدن آنان به سوي باندهاي قاچاق تأثیر داشته باشدکشیده

راحتی تسلیم توانند عواقب اعمال خود را بسنجند و بهوضعیت روانی خود نمی
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باط آنان با بنابراین، در صورتی که رفتار کودکان و ارت. شوندهاي دیگران میخواسته
.محیط خارج خانه کنترل نشود، چه بسا به آسانی گرفتار قاچاقچیان شوند

تفاوتی در نهایت باید گفت که ساختار معیوب خانواده فقط خشونت یا بی
تواند بسیاري از موارد دیگر ــ از جمله اعتیاد، شود، بلکه میمادر را شامل نمیـپدر

.مادر نسبت به فرزندان ــ را دربرگیردـاندازه پدرفقر خانواده یا حتی کنترل بیش از

شناسی حمایتیدیدهدیده قاچاق در پرتو بزهکودکان بزهوـ حمایت از زنان2
شناسی، مالحظاتی به منظور دیدهدر قوانین ملی و فراملی، با تأثیر از تحوالت بزه

روانی ـم عاطفیدیدگان و جبران خسارات و ترمیاحقاق حق و تثبیت موقعیت بزه
دیده قاچاق نیز در وکودکان بزهدر مورد زنان. آنان در نظر گرفته شده است

یافته فراملی و پروتکل یکم الحاقی آن، مقرراتی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان
عالوه بر این، در سطح . بینی شده است دیدگان پیشبراي حمایت از این بزه

دامات در راستاي حمایت از بزه دیدگان قاچاق اي نیز برخی از اقمنطقه
.خوردوکودکان به چشم میزنان

هر چند گام مؤثري در ) 1383( قانون مبارزه با قاچاق انساندر ایران، تصویب 
هاي اما متأسفانه تمام جنبه. رودشمار میدیدگان قاچاق انسان بهجهت حمایت از بزه

تر بر حمایت کیفري مبتنی بر واقع بیشحمایت را مدنظر قرار نداده است و در
.هاي حمایتیسزادهی تکیه کرده تا به دیگر جنبه

دیدگان قاچاق انساناولویت حمایت از بزه: ـ حمایت کیفري2ـ1
ترین ترین و سنتیمتداول» انگاريجرم«حمایت کیفري از گذر سازوکاري به نام 

بینی یک شکل، نیازمند پیشترین دیدگان است که در سادهشکل حمایت از بزه
: 1390رایجیان اصلی، (طور معمول، کیفري است ضمانت اجراي مشخص و به

اي که در چارچوب گیرانهبه عبارت دیگر، قوانین کیفري در کنار نقش پیش). 123
دیدگی را نیز بر گیري از بزهبازدارندگی و جمعی دارند، نقش حمایتی از گذر پیش

.عهده دارند
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انگاري قاچاق ، مقررات کافی در خصوص جرم2000المللی تا سال بیندر سطح 
پروتکل «اما در این سال، سازمان ملل با تصویب . وکودکان وجود نداشته استزنان

گام مثبتی در » کودکانوویژه زنانگیري از قاچاق انسان، بهمجازات، سرکوب و پیش
.زنان و کودکان برداشتویژهدیدگان قاچاق انسان بهجهت حمایت از بزه

انگاري قاچاق ترین مواد آن در زمینه جرمپروتکل که یکی از مهم5ماده 
: داردکودکان است، چنین مقرر میوزنان
ـ هر دولت معاهد باید تدابیر قانونی و سایر تدابیر الزم و ضروري را براي 1«

طور عمدي ارتکاب این پروتکل، وقتی که به3انگاري رفتار مندرج در ماده جرم
.یابد، اتخاذ نمایدمی
انگاري اعمال ـ هر دولت طرف پروتکل تدابیر قانونی و غیر آن را که براي جرم2

:زیر ضرورت دارد، اتخاذ خواهد کرد
الف ـ منوط به اصول اساسی نظام حقوقی دولت معاهد، تالش جهت ارتکاب 

.این ماده1یک جرم مقرر در بند 
این ماده برقرار شده 1وان معاون در جرمی که مطابق با بند ب ـ مشارکت به عن

.است
این 1دهی یا هدایت دیگر اشخاص به ارتکاب عملی که مطابق با بند ج ـ سازمان

).Palermo Protocol, 2000: Art. 5(» انگاري شده استماده جرم
خأل شوند تا، در صورت کنند، توصیه میهایی که پروتکل را تصویب میدولت

ها در بیشتر دولت. هایی وضع کنندانگاري چنین فعالیتتقنینی، قانونی را براي جرم
تر قابل مجازات است و بنابراین به عنوان این جرم با چهار سال حبس یا بیش

افزون بر این ، جدا از ) Raymond, 2002: 494(شود بندي میجرایم شدید دسته
ماده پنجم به دیگر تدابیر الزم نیز 1ن، در بند قوانین مناسب براي مجازات قاچاقچیا

در . تواند تدابیر اجرایی، اداري و پلیسی را در بر بگیرداشاره شده است که می
این ماده 1شده در بند تدابیر دیگر ذکر«: نکات تفسیري در این خصوص آمده است

فروض تدابیري اضافه بر تدابیر قانونی است که وجود یک قانون را از پیش م
,Interpretive Notes. (»گیردمی 2000: 13(
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ها ممکن است با اتخاذ سودمندي این تفسیر در این است که برخی از دولت
برخی تدابیر اداري، پلیسی یا غیر آن ابراز دارند که به تعهدات خود بر طبق این ماده 

ات عمل کرده اند و این در حالی است که هیچ گونه قانون داخلی براي مجاز
با این تصریح روشن . مرتکبان جرم قاچاق اشخاص در آن دولت وجود ندارد

شود که اتخاذ تدابیر دیگر به هیچ وجه بدون وضع قوانین کیفري الزم براي می
.مجازات مرتکبان قاچاق کافی نیست

انگاري عمل قاچاق اشخاص وضع شده که عبارت ، قیدي جهت جرم1در بند 
بدیهی است که اگر متهمی که به قاچاق اشخاص . عملاست از ارتکاب عمدي این

تواند از این بند جهت دفاع از خویش متهم گردیده است، در دادگاه حاضر شود، می
استفاده کرده و ابراز کند که قصد و اطالع نداشته که قرار است این اشخاص مورد 

تی قاچاق اشخاص البته اثبات چنین ادعایی به خاطر ماهیت ذا. کشی قرار گیرندبهره
اشتري، (باشد، بسیار دشوار خواهد بود کشانه میکودکان که عمل بهرهوبه ویژه زنان

تواند به این بند استناد کند که پروتکل کار میبه عالوه زمانی بزه). 169: 1385
اما با توجه به این که پروتکل جنبه ارشادي دارد نه الزامی و . قابلیت استنادي داشت

کار قابل مجازات است که این جرم در با توجه به این که در صورتی بزههمچنین 
توانند در رفع مجازات از قوانین داخلی کشورها بیاید، در نتیجه، قاچاقچیان نمی

.استناد کنند» بودنعمدي«خود به این بند و قید
عالوه بر این، پروتکل اعمال دیگري را نیز در راستاي اهداف اصلی این سند 

ماده پنجم 2این جرایم که در بندهاي الف ، ب و ج قسمت. کندانگاري میمجر
دهی یا آمده است ، عبارت است از تالش جهت انجام قاچاق زنان، و سازمان

جدا از جرم اصلی قاچاق اشخاص، در . هدایت دیگر اشخاص به ارتکاب این جرم
وقی دولت معاهد قابل ، شروع به جرم نیز در صورت اجازه دادن نظام حق)الف(بند 

دانیم، در تعریف شروع به جرم بین حقوقدانان گونه که میهمان. مجازات است
بر همین . این اختالف در قوانین کشورهانیز وجود دارد. اختالف نظر وجود دارد

اشاره به «: اساس در نکات تفسیري درباره این موضوع نکات روشنگري آمده است
مطابق با حقوق داخلی مقرر شده، در برخی کشورها، هم 2شروع به جرم که در بند 
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اعمال ارتکابی در جهت مقدمات جرم، و هم اعمالی را که در تالش نافرجام براي 
گیرد، و این در جایی است که آن اعمال ارتکاب جرم انجام گرفته است، در بر می

,Interpretive Notes)(» .نیز براساس حقوق داخلی جرم یا قابل مجازات باشند

بنابراین شروع به جرم مذکور در پروتکل، با توجه به اختالفی که 13 :2000
گذاري هر کشور فرق کشورها در تعریف آن دارند، ممکن است در نظام قانون

.داشته باشد
شود، یافته انجام میبا توجه به این که امروزه قاچاق انسان در قالب جرم سازمان

نیز به این موضوع توجه داشته اند و با تصویب بند ج، کنندگان پروتکل تدوین
انگاري رفتار کسانی که به عنوان مغز متفکر سازمان هستند و هیچ دولتها را در جرم

در ) »مشارکت«وعملیات اجرایی»معاونت«اعم از ارتکاب عملیات مقدماتی(دخالتی 
.کنندراهنمایی میارتکاب جرم ندارند،

انگاري قاچاق ، جرم)1383( نون مبارزه با قاچاق انسانقاخوشبختانه با تصویب 
انگاري به صورت این جرم. انسان در ایران به صورت خاص تحقق یافته است

این قانون در . پذیرش مسئولیت براي اشخاص حقیقی و حقوقی انجام شده است
.کندمصادیق قاچاق انسان و اعمال در حکم قاچاق انسان را بیان می2و 1مواد 

: قاچاق انسان عبارت است از«: دارد قانون مبارزه با قاچاق انسان اشعار می1ماده 
الف ـ خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از 

استفاده از مرزهاي یک کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء
ءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده ، به قصد قدرت یا موقعیت خود یا سو

. فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج
ب ـ تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات 

.»اخفاء فرد یا افراد موضوع بند الف این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود
: ن ماده عبارت است از اشکاالت وارد بر ای

ـ تعیین ارتکاب جرم قاچاق انسان در دو قلمرو سیاسی تحت عنوان قاچاق 1
فقط قاچاق فراملی را مدنظر قرار داده است 1فراملی و قاچاق داخلی است که ماده 

.توان قاچاق داخلی را طبق این ماده مورد بررسی قرار دادو بنابراین نمی
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در خصوص مصادیق قصد فرد یا افراد قاچاقچی است ـ دیگر اشکال این ماده 2
گذار به مصادیقی همچون فحشاء، برداشت اعضاء و جوارح ، بردگی و که قانون

ازدواج اکتفا نموده است و این در حالی است که مصادیق قصد فرد یا افراد 
بنابراین بهتر بود مصادیق . تر از این مصادیق است قاچاقچی بسیار گسترده

.شدند نه حصريت تمثیلی ذکر میصوربه
ـ اشکال سومی که بر این ماده وارد است قسمت اخیر بند ب ماده ــ یعنی این 3

در این میان، شاید افرادي . »پس از عبور از مرز با همان مقصود«: عبارت است
فرض عنوان دارند که قصد ما از این کار دستگیر شوند و در حین جلسه دادرسی به

ه با رضایت فرد یا افراد قاچاق شده بوده است نه این که آنها به قصد ازدواج همرا
در این صورت، ممکن است با استناد به . فحشاء و روسپیگري انتقال داده شوند

.از تحمل کیفر بگریزند1قسمت اخیر ماده 
اعمال «: طبق این ماده . کندقانون، اعمال در حکم قاچاق انسان را ذکر می2ماده 
:شودحکم قاچاق انسان محسوب میزیر در

این 1الف ـ تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده 
.قانون باشد

حمل یا انتقال مجاز یا غیر ) خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت(ب ـ عبور دادن 
1ع ماده یافته براي فحشاء یا سایر مقاصد موضومجاز فرد یا افراد به طور سازمان

.این قانون هر چند با رضایت آنان باشد
، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد ) خارج یا واردکردن و یا ترانزیت(ج ـ عبور دادن 

.»به قصد فحشاء هر چند با رضایت آنان باشد
به «، و )ب(در بند » براي فحشاء«هاي نکته اول در خصوص این ماده عبارت

ها، موارد زیادي است دلیل تصریح به این عبارت.است) ج(در بند » قصد فحشاء
صورت گرفته است و شاید هم ) یعنی فحشاء(که این جرم در ایران به همین قصد 

.از باب غلبه این قصد بر سایر مقاصد در ایران و سایر کشورها باشد
یک نظر . است» هر چند با رضایت آنان باشد«نکته دوم در خصوص عبارت 

تواند این باشد که براي مثال، زن بالغی که با مهاجرت براي کار جنسی موافقت می
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کند ، شخص کند و آزادي حرکت و کنترل اساسی خود بر عوایدش را حفظ میمی
.شودشده محسوب نمیقاچاق

مجازات حبس و جزاي نقدي 2و 1ول مواد نیز براي جرایم مشم3ماده 
.بینی کرده استپیش

عالوه بر این ، قانون مبارزه با قاچاق انسان، مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی را 
5ماده . شودنیز پذیرفته است که این موضوع از نقاط قوت این قانون محسوب می

رایم موضوع هاي خصوصی را که به قصد ارتکاب جاین قانون مؤسسات و شرکت
این قانون، ولو با نام و عنوان دیگري تشکیل شده باشند، به ابطال پروانه یا مجوز 

.کندفعالیت و بستن آن مؤسسه محکوم می
تردیدي نیست که پذیرفتن مسؤلیت کیفري اشخاص حقوقی در جرم قاچاق 

. دشود و علت آن را باید در ماهیت این جرم جستجو کرانسان گام مثبتی تلقی می
کنند یافته فعالیت میزیرا مرتکبان قاچاق اغلب در بعد فراملی و به صورت سازمان

و چه بسا ممکن است در قالب اشخاص حقوقی خود را به ثبت رسانده و زیر لواي 
از این رو، ضرورت مبارزه با آن، . هاي غیرقانونی بپردازندظاهر قانونی به فعالیتبه

.از پذیرفتن مسؤلیت کیفري اشخاص حقوقی کرده استگذار ایران را ناگزیر قانون

دیده قاچاق در فرایند عدالت جناییکودکان بزهوـ حقوق زنان2ـ2
شود و پذیر اصلی پدیده مجرمانه تلقی میدیده کنشبا پذیرش این واقعیت که بزه
، گذشته از اخالل در نظم عمومی، در بسیاري از قبول این مسأله که این پدیده

نماید، متولیان سیاست جنایی ناگزیر باید دیده را نیز تضییع میارد، حقوق بزهمو
دهی دادرسی کیفري در راستاي دیده را در روند عدالت جنایی به منظور جهتبزه

دیده قاچاق در فرایند کودکان بزهومهمترین حقوق زنان. احقاق حقوق مداخله دهند
.کردتوان به شرح زیر بررسیدادرسی را می
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دیدگانهاي بزهها و نگرانیـ ارائه دیدگاه2ـ2ـ1
تواند زمینه را براي تحقق سایر دیدگان که میترین حقوق بزهیکی از ابتدایی

اعم از مادي، (شان نیز فراهم کند، حق آنان براي مطالبه کلیه خسارات حقوق
یده وارد شده یا شاید در دهایی است که به بزهو نگرانی...) حیثیتی ـمعنوي، عاطفی
ها و دیده قاچاق باید حق داشته باشند تا دیدگاهکودکان بزهوزنان. آینده وارد شود

ویژه درباره آثار جرم هاي گوناگون فرایند دادرسی بههاي خود را در مرحلهنگرانی
- 80: 1384شایان، (اش مؤثر است ، بیان کند بر خود و زمانی که در منافع شخصی

هایی هاي مؤثرتري، با توجه به میزان آسیبشود که مساعدتاین امر باعث می)81
پروتکل یکم پالرمو . دیدگان وارد شده است ، نسبت به آنان اعمال شود که به بزه

هر دولت طرف پروتکل تضمین خواهد کرد « : کند کهبینی مینیز در این زمینه پیش
بیري را دربرداشته باشد که در موارد که نظام حقوقی یا اداري داخلی خود تدا

.دیدگان قاچاق اشخاص موارد زیر را ارائه کند مقتضی به بزه
ها ارائه شود و در مراحل مناسب ب ـ کمک براي این که نظرات و نگرانی

اي که به حقوق دفاعی آنان کاران به گونههاي کیفري در مقابل بزهرسیدگی
.Palermo Protocol, 2000: Art(» .ر گیرداي نزند ، مورد مالحظه قراخدشه

6.2. b..(
دیدگان قاچاق انسان، با توجه به پروتکل، هاي بزهآنچه که در مورد ارائه دیدگاه

دیدگان نباید به حق متهمان در ها و نظرات بزهاهمیت دارد این است که ابراز دیدگاه
ترازي حقوق مثابه همتوان به از این اصل می. اي وارد کنددفاع از خود خدشه

).281: 1390رایجیان اصلی، (دیدگان و متهمان در دادرسی عادالنه یاد کرد بزه
با وجود این، براي جامه . ساکت استقانون مبارزه با قاچاق انساندر این زمینه، 

تواند از اختیارات رسد که مقام قضایی میعمل پوشاندن به این حق، به نظر می
دیده در سطح سیاست جنایی قضایی حقاق این حق مسلم بزهقضایی خود براي ا

.گیري کندبهره
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دیده قاچاقکودکان بزهوـ تأمین امنیت زنان2ـ2ـ2
هاي کودکان در برابر تهدیدها و اقدامودیدگان قاچاق زنانحمایت از بزه

جا که این از آن. جویانه قاچاقچیان، یکی دیگر از حقوق مهم آنان استتالفی
شان احساس ناامنی ایجاد دیدگان و خانوادهجویانه در بزهتهدیدها یا اقدامات تالفی

دیدگان به دلیل ترس ممکن است اقدام به اقامه دعوا نکنند، ضابطان کند و بزهمی
دیدگان و دادگستري موظف اند همه تدابیر الزم را براي ایجاد احساس امنیت در بزه

هاي تأمین امنیت یکی از جنبه. کار بندندو وابستگان او بهخانواده آنان در برابر متهم
صراحت در این موضوع به. دیدگان قاچاق ، تأمین امنیت فیزیکی آنان است بزه

هر دولت «: این پروتکل6ماده 5طبق بند . بینی شده است پروتکل یکم پالرمو پیش
در قلمرو آن دولت دیدگان قاچاقطرف پروتکل باید تالش کند تا زمانی که بزه

.»حضور دارند، امنیت فیزیکی آنان را تأمین کند
هاي دیدگان قاچاق به عهده همه دولتدر این بند، تأمین امنیت فیزیکی بزه
تواند دولت ترانزیت طرف پروتکل را نیز متعاهد گذاشته شده است و از این رو می

دیدگان قاچاق انسان و بزهنابرابري) Interpretive Notes, 2000: 13(دربر بگیرد 
پذیر این باندهاي قاچاق، از حیث امکانات و قدرت، و همچنین موقعیت آسیب

اي دیدگان ضرورت تأمین امنیت آنان را از طریق نهادهاي دولتی در جایگاه ویژهبزه
هاي قاچاقچیان باعث جوییدیدگان در برابر انتقامتأمین امنیت این بزه. دهدقرار می

دیدگان در همکاري با مراجع تعقیب و رسیدگی هیچ تردیدي به خود د که بزهشومی
دیدگان نیز مورد با وجود این، بهتر بود که تأمین امنیت خانواده این بزه. راه ندهند

خوشبختانه، این موضوع مهم در کنوانسیون شوراي اروپا، . گرفتتوجه قرار می
خود، که به ) ج(1کنوانسیون در بند این 28ماده . مورد توجه قرار گرفته است

دیدگان قاچاق پرداخته، خانواده آنان را نیز مورد توجه قرار داده و تأمین امنیت بزه
.COE, 2005: Art(هاي عضو قرار داده است حمایت از آنان را بر عهده دولت

28.1..(
ه دیده قاچاق انسان ممکن است به دلیل سرگذشت تلخی ککودکان بزهوزنان

و حتی . نباشند) روانیـهاي روحیداشته اند، حاضر به ادامه زندگی توأم با آسیب
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بسیاري از این زنان سرپرست خانوار هستند که براي امرار معاش خود و اهالی 
شان از بنابراین ممکن است امنیت خانواده براي. اندشان تن به قاچاق دادهخانواده

بینی در نتیجه، بهتر بود این مسأله در پروتکل پیش. اولویت بیشتري برخوردار باشد
.شدمی

دیده قاچاق، حفاظت از زندگی کودکان بزهوجنبه دیگر تأمین امنیت زنان
برخالف قواعد آیین دادرسی کیفري در جرایم عمومی و . خصوصی آنان است

عادي، اقتضائات جنایت قاچاق زنان و کودکان مستلزم آن است که در مواردي 
به همین . کننده جرم به جنایتکاران اعالم نشودیت و مشخصات شاکی و اعالمهو

دیده از جمله نام، آدرس، اقامتگاه، محل کار و شماره تلفن او منظور، مشخصات بزه
رایجیان . (نباید فاش شود و هرگونه تصمیمی در این باره را باید به دادگاه سپرد

شود تا قاچاقچیان نتوانند ن امر باعث میمحرمانه بودن ای). 121. ص: 1390اصلی، 
. دیدگان نیز در اعالم جرم به خود تردید راه ندهندجویی برآیند و بزهدرصدد انتقام

در مواقع مقتضی «: کندبینی میپروتکل یکم پالرمو پیش6ماده 1در این زمینه، بند 
ست، هر پذیر اجا که براساس حقوق داخلی دولت طرف پروتکل امکانو تا آن

کند و از دیدگان قاچاق حفاظت دولت متعاهد باید از حریم خصوصی و هویت بزه
در . »داردهاي قانونی مربوط به قاچاق اشخاص را محرمانه نگه میجمله، رسیدگی

اي را رعایت ها باید در پوشش خبري خود اصول اخالقی رسانههمین راستا، رسانه
دیده هاي جنسی و قاچاق هرگز هویت بزه، جرمهاي مهمی مانند قتلکنند و در جرم
.را فاش نکنند

گنجاندن این مفاد به دلیل تجربیاتی است که در بسیاري از کشورها براي 
تر که در بیش) 172: 1385اشتري، (دیدگان قاچاق اشخاص به دست آمده است بزه

موارد آن، زنان براي حفظ آبروي خویش و جلوگیري از علنی شدن مسأله 
دهند کنند یا ترجیح میکشی از آنان، از شکایت علیه قاچاقچیان خودداري میبهره

.به عنوان شاهد نیز در دادگاه حضور پیدا نکنند
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دیدگان قاچاق انسان از حقوق خودسازي بزهـ آگاه2ـ2ـ3
دیده و یکی مادي بزهـرسانی یکی از آشکارترین حقوق عینیسازي یا اطالعآگاه
ساختن گمان، آشنابی. شودگویی به نیازهاي وي تلقی میهاي پاسخرین راهتاز مهم

دیدگان با حقوق قانونی خود، در بازیابی موقعیت اجتماعی آنان مؤثر است و بزه
بر اساس نظریه فرصت جرم، . دیدگی آنان جلوگیري کندتواند از تکرار بزهمی
. تري داشته باشندکه خطرپذیري کمپردازندهایی میکاران، اغلب به شکار طعمهبزه

به همین جهت، انسانهاي کم سواد و ناتوان و ناآشنا به قانون بیش از بقیه، آماج 
از سوي دیگر، متولیان ). 184: 1377توجهی، (گیرند کاران قرار میگزینش بزه

سیاست جنایی هر جامعه، باید با اظهار حساسیت و عالقمندي خود نسبت به 
نشده را تقلیل دیدگی گزارشدیدگان، اعتماد آنان را جلب و آمار بزهسرنوشت بزه

کنند، باید به نحوي در همین راستا، افرادي که در نظام عدالت جنایی کار می. دهند
آموزش ببینند که نسبت به نیازها و سرنوشت مراجعان خود حساس و عالقمند 

د به آنان کمک خواهد کرد که دیدگان به حقوق خوعالوه بر این، آگاهی بزه. باشند
رسانی به در زمینه اطالع. دیدگی خود گام بردارندبتوانند در راستاي جبران بهتر بزه

پروتکل یکم پالرمو، یکی از 6ماده 3) ب(دیده قاچاق، بند کودکان بزهوزنان
دیدگان قاچاق ها براي کمک مادي، روانی و اجتماعی به بزهتدابیري را که دولت

ویژه در خصوص حقوق قانونی دیدگان ـــ بهرسانی به بزهد اتخاذ کنند، اطالعبای
هاي جامعه دولتی و بخشهاي غیردر این راستا، دیگر سازمان. خود ــ دانسته است

نکته دیگر این است . دیدگان مشارکت کنندرسانی به بزهمدنی نیز باید براي خدمات
هاي دیدگان قاچاق در دولتقانونی بزهکه مشاوره و اطالعات در خصوص حقوق 

زیرا مشکل عدم آشنایی . دیدگان ارائه گرددپذیرنده باید به زبان قابل فهم خود بزه
شود که آنها نتوانند از حقوق قربانیان قاچاق به زبان کشور پذیرنده موجب می

فشار دیده قاچاقچنین، زنان و کودکان بزههم. قانونی خویش به خوبی دفاع نمایند
دیدگان بنابراین دادن اطالعات و مشاوره به این بزه. کنند روانی زیادي را تحمل می

شان این اطمینان خاطر را به آنان خواهد داد که در خصوص حقوق قانونی
.شان شناسایی و جبران خواهد شدنیازهاي
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دیده قاچاقکودکان بزهوکردن سازوکارهاي جبران براي زنانـ فراهم2ـ2ـ4
اگرچه در برخی از . دیده مالزمه داردزیان به بزهودیدگی، اغلب با ورود ضرربزه

دیده از نوع معنوي است، ولی در بسیاري از موارد، شده بر بزهجرایم ضررهاي وارد
. شونددیدگان به صورت مستقیم و غیرمستقیم، متحمل ضرر و زیان مادي میبزه

هایی است که از زمان رخداد جموعه خسارتدیده ، شامل مضررهاي وارد بر بزه
).190، 1377توجهی، (گردد جرم تا زمان رفع نسبی آثار آن ، متوجه وي می

دیده قاچاق نیز از نظر اقتصادي در وضعیت نابسامانی قرار کودکان بزهوزنان
دارند و همین نابسامانی اقتصادي، در بسیاري از موارد آنان را به دام قاچاقچیان

چنین، آنان ممکن است توسط قاچاقچیان مورد اغفال و هم. اندازدانسان می
پس، با توجه به این که . برداري واقع شده و دارایی خود را از دست بدهندکاله
هاي قاچاقچیان هیچ دیدگان قاچاق انسان در صورت عدم تمکین از خواستهبزه

در . ناپذیر استضرورتی اجتنابگونه منبع درآمدي ندارند ، حمایت مالی از ایشان
دولتهاي طرف پروتکل متعهد شده اند «پروتکل الحاقی، 6ماده 3قسمت ج از بند 

تا اجراي تدابیري را مورد مالحظه قرار دهند که کمک مادي، روانی و اجتماعی به 
دولتی و دیدگان قاچاق انسان را فراهم سازد و در موارد مقتضی، سازمانهاي غیربزه
.»ر نهادهاي جامعه مدنی ، نیز در این کمک مشارکت جوینددیگ

ترین شکل تواند منطقیکار میبدیهی است که جبران خسارت از گذر بزه
در قاچاق انسان، این امر با توجه به سودهاي . دیدگان باشدحمایت مالی از بزه

مل، محل اما در ع. رسدآورند موجه به نظر میکالنی که قاچاقچیان به دست می
کار زیرا براي نمونه، در برخی از موارد، فرد مشخصی به عنوان بزه. تردید است
کار، امکان دسترسی به او چنین گاه، به دلیل متواري شدن بزههم. شودمعرفی نمی

کار دیده از ناحیه بزهدر چنین شرایطی که تأمین خسارات وارد بر بزه. فراهم نیست
سازمانهاي غیردولتی و نیز نهادهاي جامعه مدنی عملی نیست، دخالت دولت و

کنندگان پروتکل ناپذیر است که خوشبختانه این موضوع مورد توجه تدویناجتناب
.هم بوده است
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دیده قاچاقکودکان بزهوـ تعیین موقعیت زنان2ـ3
دیدگان قاچاق زنان و کودکان داراي حساسیت بسیار موضوع تعیین موقعیت بزه

اشخاص . ها باید در انجام آن دقت کافی داشته باشندت و دولتباالیی اس
شده در اثر تهدید و اجبار و یا در اثر فریب در دام قاچاقچیان گرفتار شده اند قاچاق

و پس از رسیدن به کشور مقصد و مالحظه وضعیت خویش، از حضور در کشور 
مقصد، صرف نظر تداوم حضور نامبردگان در کشور. مقصد ناراضی و آزرده هستند

هاي غیرقابل جبرانی را به خود این از آثار و عواقب آن براي کشور اخیر ، زیان
البته در همه موارد، حضور ). 174: 1382سلیمی، (کند دیدگان وارد میبزه

آور نیست، بلکه کشورها ممکن کشورها خسارتدیده قاچاق برايکودکان بزهوزنان
ترین شکل امروزه، شایع. دست آورندان منافعی نیز بهدیدگاست از حضور این بزه

هاي میزبان آشکارا از در اغلب موارد، دولت. کسب سود، گردشگري جنسی است
در نتیجه، گردشگران و مشتریان از کشورهاي . کننداین نوع گردشگري حمایت می

ن نیز دیگر براي برقراري رابطه جنسی به این کشورها سفر کرده و کشورهاي میزبا
.کننداز این راه سودهاي زیادي کسب می

شان، در پروتکل پالرمو و تحت دیدگان قاچاق به موطنموضوع بازگرداندن بزه
هاي مبدأ طبق این پروتکل، دولت. اي جداگانه مورد پذیرش قرار گرفته استماده

م شده و کسانی را که در قلمروشان حق اقامت دائمیهنان قاچاقباید بازگشت هم
دارند، با رعایت امنیت و سالمت آنان و بدون تأخیر نامعقول و نامناسب تسهیل 

در راستاي تسهیل بازگرداندن . ).(PalermoProtocol, 2000: Art. 8.1. »کنند
ها و نیز دیدگان، دولتهاي طرف پروتکل باید با یکدیگر درباره بررسی ملّیتبزه

,Palermo Protocol. (»ره کننددیدگان مذاکمدارك شناسایی و مسافرت بزه

2000: Art. 8.3. (»دیدگان قاچاق به دولت دیگر، دولتی که در بازگرداندن بزه
گرداند باید این کار را با درنظرگرفتن ایمنی آن شخص و موقعیت دیده را برمیبزه

دیدگان قاچاق انسان بهتر است داوطلبانه چنین، بازگرداندن بزههم. او انجام دهد
) .Palermo Protocol, 2000: Art. 8. 2(د باش
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دیدگان قاچاق انسان به در این ماده تالش شده تا حد امکان، حفاظت الزم از بزه
این ماده به ظاهر مفادي معمول را دربردارد، زیرا تصور 1هر چند بند . عمل آید

اما . ردشود که هر دولتی آمادگی دارد که همیشه اتباع اش را به کشور خود بپذیمی
دیده که به طور قطع، ها با این بهانه که افراد بزهگاه ممکن است که برخی از دولت

اي غیر قانونی از کشور خارج شده اند و یا در خارج از کشور به کار خالف به گونه
اند و در نتیجه، شان را فراهم آوردهآبرویی دولت متبوعقانون پرداخته اند، موجب بی

بهتر است «چنین، عبارت هم. شودشان جلوگیري میبه میهناز بازگشت آنان
گردد و نه به دولتی که قرار دیدگان برمیاین ماده به بزه2، در بند »داوطلبانه باشد

شان طبق این ماده دیدگان به میهنبنابراین، بازگرداندن بزه. دیده را برگردانداست بزه
.دیدگان باشدباید در صورت رضایت این بزه

ویژه دیدگان قاچاق انسان، بهبا وجود این، در بسیاري از موارد، بزه
کودکان، به دلیل فقدان خانواده و حمایت اجتماعی، مایل به بازگشت به کشور وزنان

شان دیدگانی که به وطنوانگهی، مطالعات متعدد در مورد بزه. خودشان نیستند
به کشور یاري از آنان به محض برگشتدهد که بسبازگردانده شده اند، نشان می

خودشان، با مشکالتی مانند ضربه روحی و روانی یا دیگر مشکالت روانی، 
مشکالت بهداشتی، بدنامی و عدم پذیرش از سوي خانواده و دوستان، فقدان 

جویی از طرف قاچاقچیان، فقدان موقعیت شغلی و خطر تکرار مسکن، انتقام
خی از آنان به دلیل فقدان هر نوع ساختار اجتماعی یا بر. دیدگی قرار دارندبزه

حتی . خانوادگی در کشور خودشان، در معرض خطر قاچاق دوباره قرار دارند
شان آنان را به کسانی که خانواده دارند ممکن است در صورتی که خانواده

)  Seaman, 2010: 9(قاچاقچیان فروخته باشد، در معرض خطر قرار داشته باشند 
دیدگان در کشور مقصد منطقی به نظر سازي اقامت این بزهترتیب، فراهمدینب

ها به اقامت با وجود این، باید توجه داشت که صرف اجازه این دولت. رسدمی
دیدگان باید بتوانند به مثابه یک دیده در کشور مقصد کافی نیست بلکه این بزهبزه

برخوردار ... ل مناسب، حق ازدواج وشهروند عادي از حقوقی مانند حق داشتن شغ
حال ممکن است اجراي برخی از حقوق توسط دولت و یا نهادهاي . باشند
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ها ها بر این مکانالبته در حالت دوم، وجود نظارت دولت. غیررسمی صورت گیرد
هاي برداري جنسی و بیگاريها خود به مکانی براي بهرهضروري است تا این مکان

.مضاعف تبدیل نشود
:کندبینی میپروتکل الحاقی پیش7در این زمینه، ماده 

این پروتکل ، هر دولت متعاهد باید 6ـ عالوه بر اتخاذ تدابیري برطبق ماده 1«
دیدگان قاچاق انسان فرصت اتخاذ تدابیر قانونی یا دیگر تدابیر مناسب را که به بزه

آن دولت بمانند، مورد دهد در موارد مقتضی به صورت موقت یا دائم در قلمرومی
.توجه قرار دهد

این ماده ، هر دولت معاهد توجه مقتضی را 1ـ در اجراي مفاد مندرج در بند 2
.».به عوامل بشردوستانه و دلسوزانه معطوف خواهد ساخت

شده و این که آیا در نهایت به کشورهاي مبدأ خود موقعیت اشخاص قاچاق
جا منافع کشورهاي زیرا در این. یار مهمی استبازگردانده شوند یا خیر، موضوع بس

یافته عموماً کشورهاي توسعه. گیردنیافته در تضاد با هم قرار مییافته و توسعهتوسعه
دیدگان در ماندن بزهشوند، تمایلی به باقیجا قاچاق میکه اشخاص اغلب به آن

مهاجرت غیرقانونی اي را براي قاچاق و نیزکشورشان ندارند؛ زیرا این امر انگیزه
شوند، شان قاچاق میاي که اتباعنیافتهاما در مقابل کشورهاي توسعه. آوردفراهم می

. دیدگان هستندترین حفاظت و موقعیت حقوقی ممکن براي بزهخواهان بیش
 تواند به عنوان نوعی مصالحه در مورد ماندن می» در موارد مقتضی«عبارت

زیرا این عبارت و نیز توجه مقتضی به عوامل . باشددیدگان در کشور مبدأ بزه
ها، نوعی تعهد را به عدم شود که دولتبشردوستانه و دلسوزانه موجب می

شود، احساس شان موجب آسیب به آنان میدیدگانی که بازگرداندنبازگرداندن بزه
ار دیدگان را تشخیص دهند، به این ککنند و در دیگر مواردي که بازگرداندن بزه

با وجود این، پروتکل مسأله اقامت را به ). Seaman, 2010: 18(مبادرت ورزند 
دیدگان به این بستگی پیدا ها گذاشته است و در نتیجه، اقامت بزهانتخاب دولت

خواهند به آنان اجازه دسترسی به اقامتگاه خود را بدهند یا ها میکند که آیا دولتمی
.خیر
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دیده قاچاقکودکان بزهواز زنانضرورت حمایت پزشکی - 2- 4
دیدگان به دلیل فوریت و اهمیت آن، مقدم بر سایر تأمین نیازهاي درمانی بزه

کند که نیازهاي اولیه درمانی اصول بشردوستانه ایجاب می. هاي آنان استنیازمندي
دیده، حتی اگر در صورت مقصر بودن در رخداد جرم، در اسرع وقت برطرف بزه

اعالمیه سازمان ملل متحد درباره 17تا 14به اهمیت این مسأله، مواد نظر. گردد
نوامبر 29( » استفاده از قدرتدیدگان و قربانیان سوءاصول بنیادي عدالت براي بزه«

هاي مادي و روانی و اجتماعی اختصاص یافته ، به ضرورت و فوریت کمک)1985
.است

ل مورد آزار و اذیت شدید جسمی، روحی و طور معموبهدیده کودکان بزهوزنان
هاي پس، براي بازگشت به زندگی عادي خود نیاز به کمک. گیرندروانی قرار می
دیدگان، ناگزیر نیازمند یک سامانه ویژه رسانی به این بزهخدمات. مختلف دارند

پزشکی است، زیرا آنان به دلیل صدمات جسمی و روحی، نیازمند توجه و 
دیده، اغلب، از مراجعه به بیمارستان یا کودکان بزهوزنان. ویژه اندهاي مراقبت

ولی، اگر امکان مراجعه به . اورژانس به علت امکان افشاء اسرارشان ترس دارند
) ج(بند . توانند از خطرات احتمالی در امان بماننداورژانس ویژه را داشته باشند، می

دیدگان به ضرورت حمایت پزشکی از بزهپروتکل یکم کنوانسیون پالرمو، 6ماده 3
کودکان، به منظور بهبود فیزیکی و روانی آنها تأکید کرده وقاچاق انسان، بویژه زنان

در نکات تفسیري این پروتکل، به نکته جالبی در این خصوص اشاره شده . است
نوع کمک مورد نظر در این بند هم نسبت به دولت پذیرنده و هم به دولت «: است

دیدگانی مصداق اما تنها در خصوص بزه. دیدگان قاچاق قابل اعمال است دأ بزهمب
دیده قاچاق تا هنگامی که بزه3بند . ها حضور دارنددارد که در قلمرو آن دولت

اشخاص به دولت مبدأ خود بازنگشته است، بر دولت پذیرنده و از آن پس، بر 
.»دولت مبدأ قابل اعمال است

هاي هاي بدنی، متحمل آسیبدیده قاچاق عالوه بر آسیبان بزهکودکوزنان
دیدگان شامل ترمیم تمام بنابراین درمان پزشکی این بزه. شوندروانی شدیدي نیز می
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بینی درستی در پروتکل نیز پیششود که این موضوع بهمی) بدنی و روانی(ها آسیب
.شده است

گیرينتیجه
ترین یافته فراملی است که بیشهاي سازماناز جرمقاچاق انسان یکی :بنديجمع

دیدگی ترین شاخص بزهمهم.دهندکودکان تشکیل میودیدگان آن را زنانبزه
پذیر بودن این اشخاص، به اعتبار معیار کودکان در قاچاق انسان، آسیبوزنان

بر پروتکل یکم کنوانسیون پالرمو نیز از همان عنوان خود، . جنسیت و سن است
دیدگی هاي ویژه و اصلی بزهانگاري قاچاق انسان، بر سوژههمین اساس، ضمن جرم

قانون مبارزه با قاچاق انسان . کندتصریح و تأکید می) کودکانویعنی، زنان(این جرم 
دیدگان این جرم، تنها بر حمایت در ایران، در این میان، ضمن شناسایی مطلق بزه

.هاي مهم حمایتی را نادیده گرفته استدیگر جنبهکیفري از آنان بسنده کرده و
دهد که مبارزه مؤثر با قاچاق انسان، مطالعات گوناگون نشان می:نتایج تحقیق

کودکان، نیازمند یک رویکرد فراگیر و دربرگیرنده اقداماتی براي وویژه زنانبه
حقوق ایران، این رویکرد فراگیر، که بر خالف. دیدگان این جرم استحمایت از بزه

در پروتکل یکم کنوانسیون پالرمو، پذیرفته شده است، افزون بر جنبه حمایت 
حیثیتی -هاي پزشکی، عاطفیاز جمله حمایت(هاي حمایتی کیفري، باید دیگر جنبه

اما در خصوص پروتکل اشاره به نکات زیر ضروري . را نیز دربرگیرد) و اجتماعی
:است 

سند حقوق بشري نیست، ولی با معیارهاي نخست، این پروتکل اگرچه یک
المللی در این زمینه هاي بینحقوق بشر سازگار و هماهنگ است و اصول و مالك

شده در پروتکل، پیشرفت درستی هاي پذیرفتهدوم، گسترش تعریف. کندرا تأیید می
ها با فهم درست از مفهوم تجارت در پرتو این بر این اساس، دولت. است

توانند در راستاي مقابله با قاچاق انسان، و پروتکل آن، مؤثرتر از قبل میکنوانسیون
.کودکان، اقدام و همکاري کنندوویژه قاچاق زنانبه
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اجرا براي موارد هاي این پروتکل، فقدان ضمانتبا وجود این، یکی از کاستی
آزادي عمل در واقع، این پروتکل بیشترین . دیدگان قاچاق انسان استحمایت از بزه

اجراهاي مشخص براي حمایت از این را به دولتها داده است و فاقد ضمانت
ضعف دیگر پروتکل این است که راهکارهایی براي نحوه اعتراض . دیدگان استبزه

هاي مندي از حمایتدیدگی و بهرهدیدگان در خصوص بزهگیري بزهو پی
.کندشده ارائه نمیبینیپیش
نسبت جامعی هاي بهباید گفت که پروتکل یکم پالرمو توصیهرغم این مسائل،به

تواند گام مثبتی و کند که میدیدگان قاچاق انسان مطرح میبراي حمایت از بزه
. دیدگان باشداي بهتر به منظور حمایت از این بزهاي براي آیندهامیدوارکننده

:توان مطرح کردا نیز میشده، پیشنهادهاي زیر ردر پایان با توجه به مطالب ارائه
دیده قاچاق، تصویب کودکان بزهونخستین گام در زمینه حمایت از زنان: یک

با توجه به این که پروتکل آزادي عمل . کنوانسیون پالرمو و پروتکل الحاقی آن است
ها واگذار کرده است، بنابراین، نگرانی عدم مطابقت مقررات را به خود دولت

.وقی ملی وجود نخواهد داشتپروتکل با اصول حق
گیري از قاچاق اتخاذ تدابیر حمایتی در کنار تدابیر سرکوبگر براي پیش: دو

: البته در این راستا توجه به این نکات ضروري است. ناپذیر استضرورتی اجتناب
شده داشته کنندگان قوانین باید نگرش صحیحی به افراد قاچاقنخست این که تدوین

دیگر . دیده بنگرند و نه به عنوان مظنون و متهمن اشخاص به عنوان بزهباشند و به ای
پذیرترین کودکان، به عنوان آسیبواین که در اصالح قانون باید توجه ویژه به زنان

پذیري این زیرا وضع قوانینی در راستاي کاهش آسیب. گروه در برابر قاچاق، شود
.آمار قاچاق در ایرانافراد، برابر است با کاهش درصد باالیی از

دیدگان قاچاق انسان مشارکت نهادهاي غیررسمی براي حمایت جامع از بزه: سه
.هاي مردمی ضروري استو انجمن
، این عمل نیازمند عبور از مرزهاي قانون مبارزه با قاچاق انساندر : چهار

رایج و المللی دانسته شده است، در حالی که قاچاق در داخل مرزها نیز بسیاربین
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شوراي 2000گونه که این موضوع در کنوانسیون بنابراین، همان. خطرناك است
.شودبینی شده، گنجاندن آن در قوانین ایران نیز پیشنهاد میاروپا نیز پیش

المللی در دیگر و با نهادهاي بینسرانجام، هماهنگی و همکاري کشورها با یک
دیدگان آن در راستاي کاهش آثار هگیري از قاچاق انسان و حمایت از بزپیش
. پذیر ضروري استدیدگی افراد آسیبچنین، جلوگیري از بزهدیدگی آنان و همبزه

المللی مربوط و اجراي دقیق و تر اسناد بینتوانند با تصویب سریعکشورها می
نظارت بر اجراي آن، وضع قوانین داخلی مناسب یا تغییر آن در انطباق با اسناد 

المللی، آموزش و آگاهی دادن به لمللی، همکاري با سازمانهاي غیردولتی بینابین
ارائه ... ها یا تهیه جزوات، بروشورها واز طریق رسانه) کودکانوویژه، زنانبه(افراد 

به ) از طریق اعمال حمایتهاي مختلف به آنان(خدمات و برخورد مناسب با قربانیان 
.کنترل قاچاق کمک کنند
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