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چکيده

زمينه و هدف: قاچاق انسان يکي از پديده های در حال رشد عصر حاضر است که به عبارتی، شکل جديد 

و امروزي برده داری محســوب می گردد. اصوًال قربانيان قاچاق انســان عمدتًا در معرض شرايط غيرانساني قرار 

دارند و در نتيجه متحمل آسيب های رواني، جنسي و فيزيكي می شوند كه موج اين آثار تا مدت های زيادي در 

جامعه و اشــخاص باقي خواهد ماند. در پي شــبکه ای شدن، سازماني شدن، بسط يافتن قاچاق انسان در ديگر 

جرايم، قاچاق انســان موجب زايش انواع آســيب های خرد و کالن اجتماعي شده است. در کانون اين آسيب ها 

افراد قرباني قرار دارند، اما در ســطح اجتماعي اين آســيب ها ســاختارهاي مختلف جامعه را تحت تأثير قرار 

می دهند و آن ها را متأثر از خود می سازند.

روش  تحقيق: اين مقاله بر اساس روش اسنادي با ماهيت تحليلي-توصيفي نگارش شده است.

يافته ها: حمايت از بزه ديده جرم قاچاق انســان خصوصًا کودکان و زنان و مهاجرين به داليل انســاني و 

ارزش های حقوق بشــري و ازآن رو اســت كه او، بزه ديده جرم و نه مرتكب آن است و حمايت از او به همكاري 

بزه ديده با سازمان عدالت كمك می کند و همچنين مانع از بزه ديدگی مجدد او می شود.

نتيجه  گيری:از مهم ترين حمايت هايی که در کنوانســيون های بين المللی براي حمايت از اين بزه ديدگان 

آمده است، عدم مجازات بزه ديده براي جرايمي كه در فرآيند قاچاق انسان به انجام آن مجبور شده اند، تأمين 

مســكن يا جان پناه مناسب، کمک های مادي، اجازه اقامت، خدمات پزشكي و روان شناختی، آموزش شغلي و 

برنامه های توان بخشی، ارائه اطالعات، مشورت ها و کمک های حقوقي و تسهيل مشاركت بزه ديده در دادرسي، 

خدمات ترجمه و ... می توان اشاره کرد. 
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مقدمه

قاچاق انسان يکی از پديده های در حال رشد عصر حاضر است که به عبارتی، شکل جديد 

و امروزی برده داری محســوب می گردد. به علت تغييرات ســريع در شکل و ميزان پيچيدگی 

اين پديده، در تمامی کشورهای جهان احساس می شود. سازمان ملل معتقد است که قاچاق 

انسان پس از قاچاق مواد مخدر و اسلحه، سومين تجارت کثيف ولی پرسود در دنياست. اين 

عمل جنايتکاران بيشترين و سريع ترين رشد را به خود اختصاص داده است؛ زيرا شمار افرادی 

که در اين جنايت دخيل هســتند، قابل توجه اســت. منافعی که عايد سازمان های جنايتکار 

می گردد فراوان و ماهيت اين جرايم چندمنظوره است؛ زيرا فقط به بهره برداری جنسی محدود 

نمی شــود بلکه جنبه اقتصادی هم داشــته و نوعی برده داری کالسيک نيز می باشد(عليپور، 

.(١٣٨٩: ١٨٨

امروزه ابعاد و شــيوه های قاچاق انســان تغييري گسترده يافته که کار اجباري تنها يکی از 

ابعاد آن بشمار می رود و کشورهاي زيادي اعم از کشورهاي فقير و کشورهاي غنی را در همه 

قاره ها درگير ســاخته است. بســياري از تحليلگران معتقدند آنچه امروزه با نام قاچاق انسان 

مطرح است، رابطه ای با برده داری دارد. آن برده داری سرانجام در اواخر سده نوزدهم و ابتداي 

ســده بيســتم پس از قرن ها ملغی گرديد، وليکن ابعاد و رويه های مشابه آن به گونه ای ديگر 

همچنان باقی است(بيابانی و سوری،١٣٩٠: ٢).

قاچاق انســان، جرمي مغاير كرامت انســاني و حقوق بشر قلمداد می شود كه مبارزه مؤثر با 

آن در پرتو راهبردهاي پيشگيري از وقوع آن، حمايت از بزه ديده آن و تعقيب كيفري مرتكب 

آن است. حمايت از بزه ديده جرم قاچاق انسان خصوصًا کودکان و زنان و مهاجرين به داليل 

انســاني و ارزش های حقوق بشــري و ازآن رو است كه او، بزه ديده جرم و نه مرتكب آن است 

و حمايت از او به همكاري بزه ديده با ســازمان عدالت كمك می کند و همچنين مانع از بزه 

ديدگی مجدد او می شود. براين مبنا، اسناد فراملي مثل پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات 

قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان سازمان ملل متحد و كنوانسيون اقدام ضد قاچاق انسان 

شــوراي اروپا، تدابير حمايتي کميته ای را كه به بهبودي جسمي، رواني و اجتماعي بزه ديده 

كمك می کند، پيش بينی کرده اند(عينی، ١٣٩٠: ٢٤).
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قاچاق انســان که عبارت اســت از تصدی گری در امر خارج يا وارد ساختن يا ترانزيت مجاز 

يا غيرمجاز فرد يا افراد(اعم از زن يا مرد) از مرز کشــور با توســل به اجبار و اکراه يا تهديد يا 

حيله و نيرنگ يا با سوءاســتفاده قاچاقچی از قدرت يا موقعيت خود يا وضعيت خاص فرد يا 

افراد ياد شــده به قصد فحشــا و بهره  کشی جنسی و اقتصادی يا برداشت اعضاء يا وادار کردن 

به بردگی اجباری يا ازدواج(بيگی، ١٣٨٩: ٢٦)، درواقع يکی از بزرگ ترين چالش های حقوق 

بشر است که ابعاد زيان بار آن امنيت و سالمت روحی و روانی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی 

جوامع را در ســطوح ملی، منطقه ای و جهانی به خطر می اندازد، تا جائيکه حتی جنبش های 

طرفدار حقوق بشر به ويژه جنبش های حامی حقوق زنان و کودکان هم به سختی می توانند بر 

روند جريان های ظالمانه  حاکم بر جوامع در اين زمينه، تأثير بگذارند(موثقی و اســفندياری، 

١٣٨٧: ٢٨٨). افــزون بــر آن، به دليل نابرابری و ضعيف بودن موقعيت اجتماعی بزه ديدگان 

نسبت به جنايتکاران قاچاق انسان، در صورت عدم اتخاذ اقدامات امنيتی چه بسا بزه ديدگان 

هرگز جرأت شــکايت و اعالم جرم را پيدا نکنند(ســليمی، ١٣٨٣: ٥٢). باندهای تبهکاری از 

يکسو قربانيان را از واکنش مقام های دولت محل اقامت می ترسانند و از سوی ديگر چنان چه 

قربانيان بخواهند عليه اين باندها شــکايت کنند يا به هنگام دستگير شدن بخواهند در مورد 

سوء اســتفاده کنندگان خود اطالعاتی به مقام های دولتی داده يا عليه آن ها شــهادت دهند، 

همــواره نگران انتقام جويی آن ها خواهند بود و لذا بزه ديدگان به عنوان شــاهدان عينی اين 

جنايت، تنها در صورتی حاضر به همکاری می شــوند که اطمينان يابند تضمين کافی نسبت 

بــه جان آن ها در مقابل احتمال انتقام جويی عوامل قاچــاق وجود دارد. ازاين رو محاکم بايد 

از قربانيان و خانواده آن ها که به عنوان شــاهد به دادگاه می آيند، در مقابل احتمال انتقام از 

طرفه ای مقابل، با اتخاذ تدابير الزم و مقتضی حمايت کنند. 

اصوًال قربانيان قاچاق انســان عمدتًا در معرض شــرايط غيرانســاني قرار دارند و در نتيجه 

متحمل آسيب های رواني، جنسي و فيزيكي می شوند كه موج اين آثار تا مدت های زيادي در 

جامعه و اشــخاص باقي خواهد ماند. بنابراين ضرورت تحقيق و پژوهش پيداســت كه قاچاق 

انســان لطمات جبران ناپذيری بر پيكر قاچاق شــدگان وارد می نمايد. به همين علت جامعه 

بين المللی بخش وسيعي از امكانات و نيروهاي قضايي و پليسي خود را با صرف انرژي فراوان 
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بكار گرفته اند تا از اين پديده شوم جلوگيري کرده و از بزه ديدگان اين گونه جرايم سازمان يافته 

با بعد فراملی حمايت نمايند. بنابراين در اين نوشتار بر آنيم تا سياست جنايی حقوق بين الملل 

اعم از اسناد و کنوانسيون های بين المللی را در خصوص حمايت از بزه ديدگان بردگی و قاچاق 

انسان مورد بررسی قرار دهيم. 

پيشينه تحقيق

  ضمن اينکه جرم انگاری و تعيين مجازات برای مرتکبان قاچاق انسان امری الزم و ضروری 

اســت، توجه به بسته  سياســتی و مجموعه راهکارها و از جمله حمايت های قضايی، عاطفی، 

روانی، پزشکی و اجتماعی از اهميت يکسانی برخوردارند(صادق نژادنائينی، ١٣٨٧: ١٤).

بر اســاس اسناد فراملی مثل پروتكل پيشگيری، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه 

زنان و كودكان سازمان ملل متحد و در رتبتی برتر كنوانسيون اقدام عليه قاچاق انسان شورای 

اروپــا، تدابير حمايتی مختلفی را كه به بهبودی جســمی، روانی و اجتماعی بزه ديده كمك 

می کند و او را برای بازگشــت موفق به خانواده و اجتماعش ياری می کند، مقرر كرده اند. ســه 

مورد از اين تدابير عبارت  اند از: تأمين امنيت و ســالمت بزه ديده؛ جبران خســارات قربانی و 

كمك به بازگشــت ترجيحًا اختياری بزه ديده به جامعه مبدأ. سياســت جنايی ايران بايد از 

راهبرد حمايت از بزه ديدگان جرم قاچاق انسان استقبال كند و قوه قانون گذاری ايران تدابير 

حمايتی مناسب و ازجمله تدابير سه گانه مزبور را، پيش بينی كند(عينی نجف آبادی، ١٣٩٠: 

.(١٩

يكی از پديده هايی كه جوامع انسانی در طول در زمان حاضر، کم وبيش با آن مواجه است، 

مســئله قاچاق انســان می باشد كه بيشترين قشر بزه ديده  اين جرم را زنان و كودكان تشكيل 

می دهند. آنچه كه بيشــتر از همه بزه ديدگی اين دو قشــر را به همراه دارد معيارهای زيستی 

آنان، يعنی جنسيت زنان و سن كودكان، است. نتايج نشان می دهند آسيب پذيرتر بودن زنان 

و كودكان نســبت به ســاير اشخاص ضرورت حمايت ويژه يا افتراقی از اين دو گروه را ايجاب 

می كنــد. ايــن حمايت ها می تواند ازيک طرف جنبه  حقوقــی و قضايی و از طرف ديگر جنبه  

پيشــگيرانه و غير قضايی داشــته باشد. در همين راستا در ســطح بين المللی اسناد مختلفی 
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به تصويب رســيده است. اما تنها ســندی كه به طور خاص جنبه های گوناگون حمايت از بزه 

ديدگان قاچاق انســان، مخصوصًا زنان و كودكان، را مدنظر داشته است، كنوانسيون مقابله با 

جرايم سازمان يافته  پالرمو و پروتكل الحاقی آن است. در ايران علی رغم تصويب قانون خاصی 

تحت عنوان قانون مبارزه با قاچاق انســان در ســال ۱۳۸۳، با اكتفا به جنبه حمايت كيفری، 

به ديگر جنبه های حمايتی پيش بينی شــده در كنوانســيون پالرمو و پروتكل آن توجه نشده 

است(ابراهيمی سنو، ١٣٩٠: ١٥١).

قاچاق زنان به عنوان يک بزه در ايران، ســابقه  طوالنی قانونی ندارد و جای پای آن را بايد 

در قانون مبارزه با قاچاق انســان مصــوب ١٣٨٣ يافت. بااين حال اين بزه با دو چالش روبه رو 

اســت، يکی کم رنگ بودن ســرزنش اخالقی و ديگری تن دادن خودخواسته زن بزه ديده به 

قاچاق شــدن. رضايت بزه ديده به قاچاق، ســبب می شود تا هم جامعه و هم مرتکبان، قاچاق 

را رفتار سرزنـــش پذيری ندانند و ازآنجاکه قاچاق بيشتر در کشورهايی که فضای امنيتی يا 

شــرايط بد اقتصادی دارند؛ رخ می دهد، به گونه ای رهايی برای قاچاق شــده به شمار می رود. 

بنابراين سرکوب کيفری قاچاق به ويژه با ضمانت اجراهای سنگين هرچند ضروری است؛ ولی 

از ميان برداشتن پديده قاچاق زنان در گرو فراهم ساختن امکانات رفاهی همه جانبه و قوانين 

پيشگيری و پيگيری می باشد.(يارانی، ١٣٨٩: ٢١).

مبانی نظری تحقيق

۱- تعريف قاچاق انسان

قاچاق انسان١ از جمله اصطالحي مبهم و بسيار مناقشه آميز است و تاكنون تعريف جامعي 

از آن به عمل نيامده كه موردتوجه همگان باشــد. ســازمان ملل عناصر جرم قاچاق را به ٤ 

دسته تقسيم می کند كه عبارت اند از: استخدام، رسيد وجه، جابجايي و استثمار(لی، ١٣٨٨: 

١٢٣). اما تعريفي كه از قاچاق انســان می توان ارائه داد عبارت اســت از: اســتخدام، انتقال، 

تحويل گرفتن، پناه دادن خارج يا وارد ســاختن مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد به وسيله تهديد 

يا به کارگيری زور يا ديگر اشــكال تحميل از قبيل اكــراه، اجبار، خدعه يا نيرنگ، آدم ربايی، 
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تقلــب، فريب، و يا سوءاســتفاده از قدرت يــا موقعيت خود يا سوءاســتفاده از وضعيت فرد 

يادشده، به منظور بهره کشی، فحشاء، خدمات اجباري، بردگي برداشت اعضا و جوارح، ازدواج، 

فرزندخواندگی دروغين و غيرقانونی و... صورت گيرد(قوام ملكي، ١٣٨٨).

مجمع عمومي ســازمان ملل متحد قاچاق انســان را اين گونه تعريف کرده است: «حركت 

دادن غيرقانوني و مخفيانه اشخاص در عرض مرزهاي ملي، عمدتًا از كشورهاي درحال توسعه 

و كشورهاي داراي اقتصاد در حال گذار با هدف نهايي و داشتن زنان و دختران به وضعيت های 

بهره كشانه و ستمگرانه ازلحاظ جنسي و اقتصادي به منظور سود به کارگيرندگان، قاچاقچيان 

و سنديكاهاي جنايتكار و نيز ديگر فعاليت های مرتبط با قاچاق همچون كار خانگي اجباري، 

ازدواج دروغين، استخدام مخفيانه و فرزندخواندگی دروغين»(گرهارد، ١٣٨٧: ١٤٢).

  ســالت و اســتين١ درباره قاچاق انسان می نويســند: «يك تجارت بين المللی كه مستلزم 

سيستمي از شبکه های نهادينه شده با حساب های سود و زيان پيچيده است كه شامل سازمان، 

عامالن و افراد است كه هر يك به دنبال سود تجاري هستند. اين نظام با اجراي انواع مختلفي 

از امــور مربوط به برنامه ريزی، جمع آوری اطالعات، تأمين بودجه، امور فني و عملياتي حفظ 

می شــود. اين كارها به وســيله ســازمان های کوچک تر يا بزرگ تر قاچاق به شکل تقسيم كار 

امکان پذير است»(لی، ١٣٨٨: ١٥٤).

 كميســيون عالي حقوق بشــر ســازمان ملل متحد نيز می گويد: «هنگامی که شخصي با 

تشــويق، نيرنگ يا اجبار كشــور خود را ترك و با وعده مبتني بر زندگي بهتر و آســوده تر به 

كشــورهاي ديگر برده و در كشور جديد تحت شرايطي شبيه به اسارت و بردگي بكار گمارده 

شود، قاچاق انسان صورت می گيرد»(قرائی، ١٣٨٦: ١٠٩). 

۲- گستره و ابعاد مسئله قاچاق انسان

اصوًال جرم قاچاق انسان مغاير با كرامت انساني و نقض حقوق بشر است(اسکريونکوا، ٢٠٠٦: 

٢٣٠ و فولمار اتو- راب، ٢٠٠٩: ١٤و٢٩) و ابعاد حقوق بشــري قاچاق انســان موجب می شود 

تــا در فرآينــد مبارزه با اين بزه وظايف و تكاليفي بر دولت ها، به عنوان مخاطبين اصلي حقوق 
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بشر، تحميل شود كه از مهم ترين آن ها حمايت حقوق بشر مدارانه از بزه ديدگان جرم است؛ 

به گونه ای كه در مركز همه تالش هايی كه توسط دولت ها در واكنش عليه قاچاق انسان صورت 

می گيرد، حقوق بشر و رفاه بزه ديدگان مدنظر قرار می گيرد(پيترويكز، ٢٠٠٩: ١٨٣). راهبرد 

حمايت از بزه ديده احترام به آموزه های حقوق بشري و ازآن روست كه بزه ديده قاچاق انسان، 

بزه ديده يك جرم شــديد اســت و نه مرتكب آن و از ســوي ديگر حمايت از او نقشي به سزا 

در پيشــگيري از تكرار جرم قاچاق انســان خصوصًا قاچاق زنان و کودکان و مهاجرين(قاچاق 

دومين) ايفاء می کند(هودگ، ٢٠٠٨: ١٥١)؛ ازاين رو اســناد فراملي مربوط به قاچاق انســان 

موضــوع حمايــت از بزه ديده جرم را به عنوان يكي از راهبردهاي اصلي يك سياســت جنائي 

سنجيده و جامع عليه جرم قاچاق انسان قلمداد کرده اند. 

قاچاق انسان در اين دو سه دهه اخير رشد بسياري کرده و اکنون می توان گفت که تقريبًا در 

تمامی کشورها اين پديده وجود دارد. البته با توجه به حساسيت پديده و نامرئی و زيرزمينی 

بودن آن ابعاد و گستره آن نيز چندان روشن و دقيق نيست و آمارهايی که از مراجع مختلف 

ارائه می شــود، تفاوت هايی را با يکديگر نشــان می دهند. اما شــکل کلی اين آمارها تا حدود 

زيادي نمايانگر گستردگی قاچاق انسان است. در ٣٠ سال گذشته، بيش از ٣٠ ميليون زن و 

کودك در جهان قاچاق شــده اند(اکبری، ١٣٨٣). کارشناسان نهادهاي دولتی و سازمان های 

غيردولتی رقم زنان و کودکان قاچاق شده در سطح بين المللی را بين ٧٠٠٠٠٠ تا ٢ ميليون 

در سال برآورد کرده اند. اين رقم قاچاق درون مرزی را به حساب نياورده است(ريچارد١٩٩٩،١: 

٥). بنا بر گزارش مرکز بين المللی مهاجران که در ٨٩ کشــور جهان دفتر دارد، ســاالنه ٦٠٠ 

هزار زن و دختربچه ربوده شــده و با تهديد به مرگ وادار به خودفروشی می شوند. اما سازمان 

امنيت و همکاري اروپا آمار ديگري ارائه می دهد که ســاالنه بين ٧٠٠ هزارتا ٢ ميليون زن و 

کودك قربانی برده داری دنياي امروز می شــوند. دولت آمريکا اين رقم را ساالنه ٢ ميليون زن 

و دختربچــه تخمين می زند(عليپور، ١٣٨٨).بر طبــق گزارش ها دولت آمريکا ٨٠٠٠٠٠ نفر 

هرســاله از ١٢٧ کشور جهان به آمريکا قاچاق می شــوند. سازمان بين المللی کار ملل متحد 

تخمين زده که ١٢,٣ ميليون نفر امروز به عنوان برده در حال کار کردن هستند. ديگر برآوردها 
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تعدادي بيش از ٢٧ ميليون نفر را تخمين زده اند. در حدود ٨٠٪ از بردگان مدرن امروزي زنان 

هســتند، که ٧٠٪ از آنان مورد بهره برداری جنســی قاچاق می شوند و برآورد شده که ٥٠٪ از 

بردگان کودک اند(شلی٢٠١٠،١: ٥).

۳- آسيب های متوجه بزه ديدگان قاچاق انسان 

در پی شــبکه ای شدن، سازمانی شدن، بســط يافتن قاچاق انسان در ديگر جرايم، قاچاق 

انسان موجب زايش انواع آسيب های خرد و کالن اجتماعی شده است. در کانون اين آسيب ها 

افراد قربانی قرار دارند، اما در سطح اجتماعی اين آسيب ها ساختارهاي مختلف جامعه را تحت 

تأثير قرار می دهند و آن ها را متأثر از خود می سازند. 

۳-۱- آسيب های فردي

قاچاق انسان مستقيمًا و در درجه اول خود افراد قاچاق شده را دچار آسيب و زيان می کند. 

قاچاقيان و زورگويان نوعًا به اســتفاده بيش ازحد خشــونت عليه قربانيان براي حفظ کنترل 

بر روي آن ها شناخته شــده اند. اعمال کمتر تهديدآميز در آنان، مصادره اســناد، تعيين حد و 

حدود براي قربانيان در محيط کاري يا تهديد آن ها به اخراج را در بر می گيرد. اعمال بيشــتر 

تهديدآميز اعمالی چون نظارت دائمِی قربانيان، تهديد عليه قربانی يا خانواده قربانی در کشور 

مبدأ، خشونت شديد شامل خال کوبی بدن قربانيان، سوزاندن آن ها با سيگار، آزار بدنی و تجاوز 

را شامل می شود(وکس و نيبر٢٠٠٠،٢: ٣).

 بعالوه، اين قربانيان نيازمند حمايت احساســی و روانی نيز هســتند. به علت تعامل آن ها 

با مشــتريان، روسپيان تماس بيشــتري به نسبت با اين افراد(يعنی مشتريان) تا بهره برداران 

خودشان دارند. اين شانس آن ها را براي اينکه آن ها در پی کمک، فرار يا موردتوجه و مرحمت 

از ســوي توانگران قرار گيرند را افزايش می دهد. براي جلوگيري از چنين اتفاقی، زنان جوان 

اغلب بين گروه های مجرم يا بين شــهرها، ايالت ها يا کشــورها گردانده می شــوند(ريچار و 
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کندال١٩٩٩،١: ٢٨).

 اين حرکت حساب شده از سوي گروه های مجرم باعث می شود تا قربانيان نتوانند هيچ گونه 

پيوند يا شبکه اجتماعی مناسبی را ايجاد و خود را از دست اين گروه های مجرم رها کنند.

در خصوص زنان مهاجر و قاچاق شــده عواملی وجود که موجب می شــوند شــدت اين امر 

دو چندان شــود و نهايتًا اين عوامل زنان را بيشــتر آســيب پذير می کنند. يکی از اين عوامل، 

زندگی کردن در دو فرهنگ مختلف و غالبًا متناقض و همچنين زندگی در بســتري اســت 

که آن ها منزوی شــده و بيگانه تلقی می شــوند. مهم تر از همه اينکه اين زنان بدون مدرك و 

هويت هستند و حالت ناپايداري دارند و محدوديت های قانونی به آن ها تحميل می شود(راج 

و سيلورمن،٢٠٠٢: ٣٦٩). بعالوه تحقيقات نشان داده است که زنان مهاجري که مورد تعرض 

واقع می شــوند، کمتر از زنان غير مهاجر درصدد تحصيل کمک های رســمی (مثل خدمات 

حقوقی و پزشکی) يا کمک های غيررسمی(مثل حمايت اجتماعی) برمی آيند و اين امر بازهم 

آسيب پذير بودن آن ها را بيشتر می کند(همان:٣٨١).

معموًال افراد قاچاق شده به علت ناآشنايی به محيط، ندانستن زبان کشور مقصد و مهاجرت 

غيرقانونــی (قاچاق) براي رهايی از قاچاقيان توانايی الزم را ندارند. قاچاقيان و کارفرمايان در 

محيط هايی که اشخاص قاچاق شده را به کار وامی دارند تدابيري اتخاذ می نمايند تا مانع از فرار 

آن ها بشود ازجمله ضبط مدارك شناسايی اين افراد. رفتار پليس کشور مقصد و شيوه برخورد 

محاکم قضايی و ترس از اخراج و بازگردانده شدن به کشور مبدأ و احتمال باز بزه ديدگی نيز 

از ديگر عوامل آســيب پذيری محسوب می شود (عصار و بيابانی، ١٣٨٦: ٢٥) درمجموع تمام 

اين موارد باعث می شوند تا پديده قاچاق از حيث آسيب های فردي و کنترل بر روي قربانيان 

اين پديده به نهايت برسد و آنان را در وضعيت بردگی و انقياد کامل فرو برد.

۳-۲- آسيب های اجتماعی

افزايش قاچاق انســان در يک جامعه برابر با افزايش فســاد، ناتوانی و غير مولد بودن عده ای 

از افــراد جامعه که به ديگر بخش ها نيز آســيب می رســاند و درنتيجــه آن افزايش ناامنی، 

ناهنجاری هــای اخالقی و اجتماعی متعددي به بار خواهد آمد. آســيب های اجتماعی را که 
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مولود قاچاق انسان اند چنين اند: 

الف- آســيب به نهاد خانواده: ازجمله مهم ترين آسيب های اجتماعی ناشی از قاچاق 

انسان فروپاشی و اضمحالل نهاد خانواده است. پديده قاچاق عمومًا ساختار خانواده را شکننده 

می ســازد و افراد قربانی قاچاق پيوندهاي خود با ديگر اعضاي خانواده از دســت می دهند و 

احتمال اينکه دوباره به آغوش خانواده برگردند و شــخصيت خود را در آن بازســازي کنند 

بســيار اندك اســت. زيرا حتی بازگشت به خانواده، آنان با مشکالت عديده ای مواجه خواهند 

شد(رمضان نرگسی، ١٣٨٢: ١١٣).

ب- آسيب های بهداشــتی: قربانان قاچاق معموًال در يک وضعيت بهداشتی ناسالم به 

ســر می برند و حاملين بسياري از بيماری ها می شوند. پديده قاچاق انسان عالوه بر اينکه يک 

موضوع حقوق بشــر محسوب می شود، به دليل ابتالي گسترده بسياري از قربانيان قاچاق به 

ويروس H.I.V و ديگر بيماری های مقاربتی تبديل به يک نگرانی عمومی براي سالمت جامعه 

شده است(شهبازی، ١٣٨١: ٧٦).

پ- افزايش تبعيض و خشــونت های قومی و نژادي: رواج پديده قاچاق انسان در هر 

جامعه ای باعث ناهمگونی در بافت انســانی آن جامعه می شود و در هر منطقه ای يک آرايشی 

از فرادستان و فرودستان جامعه شکل می گيرد. افزايش شمار زيادي از مهاجران غيرقانونی و 

افراد قاچاق شــده به يک منطقه باعث افزايش تبعيض، خشونت های قومی و نژادي نسبت به 

اقليت ها می شود(شلی٢٠١٠،١: ٧).

ت- افزايــش خرده فرهنگ های منحرف در جامعه: قاچاق انســان به گســترش 

خرده فرهنگ های منحرف در جامعه کمک می کند. اين فرهنگ انحرافی، که محصول دسترسی 

به وسايل ارتباط جمعی جهانی، چون اينترنت، ماهواره و استفاده مداوم از فيلم های غيرمجاز 

نظاير آن است، شخصيت اجتماعی افراد، ارزش ها و هنجارهاي او را تغيير می دهد، به طوری که 

فرد را در گروه های دوســتی به ســوی تشکيل خرده فرهنگی ســوق می دهد که باارزش ها و 

هنجارهاي اصلی جامعه، مخالف و يا حتی گاهی در تضاد اســت. افزايش شــاخص هايی نظير 

ســنت گريزی، احســاس تنهايی، بيگانگی اجتماعی، کاهش گرايش های مذهبی و اخالقی و 
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گرايش به تجمالت، نشانه جذب فرد در خرده فرهنگ های منحرف می باشد(رمضان نرگسی، 

 .(١٣٨٢: ١١٥

ث- آسيب و فساد اقتصادي در جامعه: اقتصاد قانونی که اغلب خرده قراردادهايی با اين 

عوامل فروشنده در عرصه قاچاق انسان ايجاد می کند با استفاده از نيروي کار، بهره برداری ها 

و ســودهاي مالی زيادي به دســت می آورد. بين اقتصادهاي قانونی و غيرقانونی يک ارتباط و 

همزيســتی در اين نوع از بازارهاي کاري وجود دارد. مثًال در ايتاليا تخمين زده شــده اســت 

که اقتصاد زيرزمينی ٢٨٪ از توليد ناخالص داخلی اين کشــور را در برمی گيرد(مجله تجارت 

هفتگی،٢٠٠٠: ٦٨-٥٧). گروه های جرم سازمانی که از دل قاچاق انسان پديد آمده اند، شکلی 

بسيار هوشمند به خود گرفته اند. ادمولی ايت آل گروه های سازمان دهی شده جرم را اين گونه 

که بيشــتر انعطاف پذير و تمرکز زده شــده اند و اينکه اين حالت روبه افزايش اســت توصيف 

کرده اســت. اين ساختار قابل انعطاف و همکاري افزايش يافته با ديگر گروه های جنايی اجازه 

می دهد به سازمان دهی دوباره فعاليت های غيرقانونی برخالف تهديدهاي قانونی، درخواست 

براي خدمات و شماري از تعهدات انجام شود. اين اشتراك خرده واحدهاي جنايی متخصص، 

خدمات و مهارت های خاصی را که ممکن اســت از جهتی خارج از محدوده سازمان مجرمانه 

باشــند را فراهم می کند و ســازمان را براي سازگاري ســريع با فرصت های جديد بازار قادر 

می سازد. گروه های جنايی در حال انطباق با شرايط، فرصت ها و بازارهاي جديد هستند(ادملی 

و ديگران١٩٩٨،١: ٤).

۴- مباني و داليل حمايت از بزه ديده جرم قاچاق انسان

انسان ازآن رو كه داراي كرامت است از حقوقي برخوردار است و اين حقوق فارغ از نژاد، رنگ، 

مذهب، مليت، وضعيت اقامت و... محترم است. پاسداشت اين حقوق اساسي كه حقوق بشر نام 

دارد در درجه نخست از مسئوليت دولت هاست و براين اساس دولت ها وظيفه می يابند كه از 

نقض حقوق بشري يا انساني اشخاص ولو توسط مأمورين خود جلوگيري كنند و درصورتی که 

حقوق انســاني آن ها نقض شــد با سازوكار مناسب قضائي و اداري و مساعدت به وي، بر اعاده 
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حقوق نقض شده او اهتمام ورزند(فولمار اتو- راب، ٢٠٠٩: ٣٣). قصور دولت ها در اين موارد، 

ضرورت پاســخ گوئی آن ها در مقابل نهادهاي بين المللی مثل شــوراي حقوق بشر را، فراهم 

می کند(شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد، ٢٠٠٩: ٥و١٠-٩). جرم قاچاق انسان از معدود 

جرايمي اســت كه در فرآيند وقوع آن به طور آشــكار و برجســته بسياري از حقوق اساسي و 

بنيادي اشــخاص مثل حق آزادي، امنيت و خلوت او نقض می شــود و رفتارهايی كه بزه ديده 

اين جرم با آن مواجه می شــود، تباين آشــكاري با كرامت و شــأن انساني او دارد: فريب، زور، 

آدم ربائی، روسپی گری اجباري، كار اجباري، خشونت و... فقط برخي از عناصر چنين رفتاري 

را تشكيل می دهند(پيترويكز، ٢٠٠٩: ١٨٥).

ترديدي باقي نيست اين فرآيند با شأن يك انسان فاصله دارد، ازاين رو قاچاق انسان، نقض 

حقوق بشــر و مغاير كرامت انســاني قلمداد شده است(گاالگر، ٢٠٠٥: ١٨٧) و هر دولتي كه 

با اين رفتار خالف بشــري مواجه اســت، وظيفه می يابد تا اوًال نسبت به تعقيب مرتكبين جرم 

اقدام كند و ثانيًا با ترتيب دادن اقدامات اداري و قضائي مناسب در جبران حقوق پايمال شده 

او و اعاده آن بكوشــد. اين وظايف حمايت گرايانه فارغ از وضعيت مهاجرت و اقامت شــخص و 

حتي همكاري او با مقامات صالحيت دار در تعقيب مرتكب جرم، بايد اعمال شود واال كوتاهي 

و قصور آن دولت، موضوع نقص حقوق بشر را مطرح می کند(درو، ٢٠٠٩: ٤٨-٤٧). بر اساس 

آنچه آمد، مبناي حمايت از بزه ديده جرم قاچاق انســان را بايد در ارزش های حقوق بشري و 

الزامات آن جستجو كرد، زيرا قاچاق انسان گونه های متفاوتي از حقوق انساني اشخاص را به 

نحو شــديدي از ميان می برد و مغاير حقوق بشــر است؛ پس هر دولتي ملزم به حمايت از بزه 

ديده آن می شود. چنين الزامي باارزش های اسالمي نيز كه بر دستگيري از اشخاص آسيب پذير 

داللت دارد، سازگار است(دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد؛ مبارزه با قاچاق 

انسان وفق اصول حقوق اسالمي، ٢٠١٠: ٣٣).

از سوي ديگر كمك به بزه ديده و حمايت از او تدبيري پيشگيرانه است كه می تواند از قاچاق 

و بزهــكاري مجدد (دومين) جلوگيري كند و برعكس آن رها كردن بزه ديده جرم، موجباتي 

را فراهم می کند تا بزه ديدگانی مثل كودكان يا مهاجرين كه به ويژه از وضعيت آسيب پذيری 

برخوردارند، گرفتار گروه های جنايتكار و قاچاقچيان انســان شده و درنتيجه بزه ديده مجدد 
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شــوند(هودگ، ٢٠٠٨: ١٥١ و اسكريونكوا، ٢٠٠٦: ٢٣١). برخي گزارشها حكايت از آن دارد 

كه تعدادي از بزه ديدگان قاچاق انســان را؛ افرادي تشــكيل می دهند كه گرفتاري آن ها در 

دام قاچاقچيان فقط به يك مورد محدود نشده است و براي دومين بار بزه ديده قاچاق انسان 

شده اند(لوئيز هرز، ٢٠٠٦: ٢٥). 

  داليل مذكور از آن چنان قوتي برخوردار اســت كه اســناد بين المللی و منطقه ای يكي از 

راهبردهاي كالن براي مبارزه با اين پديده را در تمهيد اقدامات حمايتي مناســب تشــخيص 

و به آن تصريح کرده اند و به دنبال آن در قوانين ملي برخي كشــورها تحت تأثير اين راهبرد 

اقدامات حمايتي ويژه ای مقررشده است. 

روش تحقيق

اين پژوهش به روش توصيفي و تحليل حقوقي صورت گرفته اســت. در تنظيم پژوهش از 

روش اسنادي و ابزار كتابخانه استفاده شده است.

يافته های تحقيق

چنانكه آمد، اســناد بين المللی و فراملي تحت تأثير آموزه های حقوق بشــر محور و انساني، 

حمايــت از بزه ديده جرم را به عنوان يكي از راهبردهاي مؤثر عليه قاچاق انســان موردتوجه 

قرار داده اند؛ ازاين رو ماده ٢٥ كنوانســيون جرم ســازمان يافته فرامّلي، تحت عنوان «كمك و 

حمايت از بزه ديدگان» پيش بينی شد و به دنبال آن پروتکل پالرمو در ماده ٢ يکی از اهدافش 

را كمك و حمايت از بزه ديدگان قاچاق انسان اعالم كرده است. در بخش دوم پروتكل مزبور 

تحت عنوان حمايت از بزه ديدگان قاچاق اشخاص طي مواد ٦، ٧ و ٨ به چگونگي و گونه های 

متفاوت حمايت از بزه ديدگان قاچاق اشخاص اشاره شده است.

در اســناد اروپائي، كنوانسيون ورشــو نيز، همانند پروتكل پالرمو، در بخش اول آن يکی از 

اهداف خود را حمايت از حقوق بشــر بزه ديدگان قاچاق انســان معرفي می کند و در بخش 

ســوم طي مواد ١٠ تا ١٦ به اقدامات و تمهيدات مختلف حمايت از بزه ديدگان قاچاق انســان 

تصريح می کند. الزم به ذكر است كه كنوانسيون ورشو فقط مختص كشورهاي اروپائي نيست 
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و همچنان که در ماده ٤٣ آن مقرر شده است، هريك از دولت های غير اروپائي نيز می توانند 

براســاس ســازوكار پيش بينی شده در ماده مزبور به آن ملحق شــوند؛ چنانكه دولت آمريكا 

كنوانسيون مزبور را امضاء كرده است. در ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپائي نيز فقط برخي 

كشــورها مثل فرانســه، انگليس و هلند آن ها امضاء و تصويب کرده اند(رافالی، ٢٠٠٩: ٢١٣). 

ولي كشــور آلمان در ١٧ نوامبر ٢٠٠٥ آن ها امضاء ولي هنوز تصويب نكرده است(مور هوس، 

.(٢٠٠٩: ١٩٣

در اسناد مذكور، گونه های متفاوتي از حمايت ها شامل شناسايی بزه ديده، تأمين امنيت او، 

ترتيب دادن زندگي شايســته براي وي و مشــاركت او در فرآيند دادرسي و جبران خسارت از 

وي، اشتغال، وضعيت اقامت و... مقررشده است و به نظر می رسد كنوانسيون ورشو از اين حيث 

جامع تر است. اما قبل از تشريح اين موارد، اشاره به چند موضوع در اين خصوص ضروري است: 

١- اجراي بسياري از اقدامات و تمهيدات حمايتي به تنهائي از عهده دولت ها بر نمی آيد و در 

 (NGO)اين راه بايد بر اساس يك سياست جنائي مشاركتي، به ويژه سازمان هاي مردم نهاد

بــه ياري دولت ها اقــدام كنند(اليدهولت، ٢٠٠٦: ٩١). به اين امر در پروتكل پالرمو (ماده ٦) 

و كنوانســيون ورشــو (ماده ١٢) نيز اشاره شده اســت. در كشور آلمان نزديك به چهل مركز 

مشورتي غيردولتی ايجادشده است كه در زمينه های مختلفي به بزه ديدگان مشورت می دهند 

و در طول دادرســي كيفري حمايت از آن ها را بر عهده دارند و آن ها را ياري می کنند(فولمار 

اتــو-اب، ٢٠٠٩: ٢٧). همچنيــن ٣ وزارتخانه مختلف مالحظات مربوط به قاچاق انســان را 

تنظيم می کنند(اســچيمت، ٢٠٠٨: ٦). در كشــور انگلســتان و در شهر لندن، تأمين برخي 

از نيازمندی های بزه ديدگانی كه مورد بهره کشــی جنســي قرارگرفته انــد، بر عهده يكي از 

سرمايه داران مستقل است(اسکات-هارپر، ٢٠٠٦: ٣١٣).

٢- با آنكه بزه ديدگان قاچاق انسان، در بيشتر كشورها، شامل زنان و به منظور روسپيگري 

اســت(دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد؛ قاچاق اشخاص، ٢٠٠٩: ١٦-٢١؛ 

بتســي يوكووا، ٢٠٠٧: ٤٧). اما بهره کشــی از كار و خدمات ديگري(بهره کشی اقتصادي) نيز 

يكي از مقاصد قاچاقچيان اســت كه گاه مردان را درگير كرده است(دفتر مقابله با مواد مخدر 

و جرم سازمان ملل متحد؛ قاچاق اشخاص، ٢٠٠٩: ٢٠-٢٢). 
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  قبل از هر چيز شناسايی بزه ديدگان جرم ضروري است.

١- شناسايی بزه ديدگان

  به منظور رفع هرگونه ابهامي كنوانســيون ورشــو به تعريف بزه ديده جرم اشاره و دربند ث 

ماده ٤ مقرر كرده اســت: «بزه ديده به معناي هر شــخص طبيعي است كه در معرض قاچاق 

انسان است»(عينی، ١٣٩٠: ١٠).

نظريه اينكه شناســايی بزه ديدگان قاچاق انســان، براي اســتفاده از مزيت ها و يا اعمال 

حمايت های مقرر، نقشــي مهم ايفا می کند، كنوانســيون مزبور، برخالف پروتكل پالرمو كه 

ســاكت اســت، به عنوان اولين تمهيد حمايتي(رافالی، ٢٠٠٩: ٢١٠) براي بزه ديدگان قاچاق 

انسان، به موضوع شناسايی آن ها تصريح كرده است (فولمار اتو-راب، ٢٠٠٩: ٣٨).

شناســايی بزه ديدگان تدبيري مناســب اســت كه به مقامات صالحيت دار اجازه می دهد 

براي پيگيري حمايت های قانوني الزم از بزه ديدگان آســيب پذير و به ويژه كودكان و زنان، با 

اطمينان خاطر اقدام كنند. براين اساس، دولت ها به موجب كنوانسيون ذکرشده ملزم هستند 

تا مأمورين صالحيت دار و آموزش ديده را با اختيارات الزم پيش بينی كنند و اگر شــخصي را 

بزه ديده قلمداد می کنند از كشــور خود منتقل نكنند تا روند شناســايی وي تكميل شود. در 

فرآيند شناسايی يك نفر به عنوان بزه ديده، ممكن است ٢ مرحله واقع گردد:

الف- داوري اوليه ولي غيرقطعی در مورد بزه ديده بودن يك شخص؛

ب- تصميم قطعي مبني بر بزه ديده بودن يا نبودن يك شخص (شوراي اروپا، ٢٠٠٥: ٤٦).

  مأمورين صالحيت دار در فرآيند شناســايی افراد به عنوان بزه ديده قاچاق انســان، بايد به 

مالحظاتي چون ســن، جنســيت، وضعيت مهاجرت و اقامت، ترس از انتقام، سوابق فرهنگي، 

وضع جســماني (بيماري) و ســاير اوضاع واحوال فرد توجه كنند (دفتر مقابله با مواد مخدر و 

جرم سازمان ملل متحد؛ مجموعه ابزار، ٢٠٠٨: ٢٥٥) و اگر سن بزه ديده نامشخص و احتمال 

كودك بودن او به نحو منطقي مطرح باشد، او را كودك فرض كنند.

٢-عدم مجازات بزه ديده

از حربه های مؤثري كه قاچاقچيان انســان به ويژه عليه بزه ديدگان آســيب پذير و خارجي 

استفاده می کنند، گذشته از ضبط مدارك هويتي يا گذرنامه آن ها، ترساندن ايشان از دستگيري 
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و تعقيب به خاطر جرايمي مثل ورود و اقامت غيرقانوني يا حسب مورد اشتغال به روسپيگري 

غيرقانوني است. اين موضوعات بزه ديدگان را وادار می کند كه به خواسته های نامشروع آن ها 

پاســخ مثبت دهند يا به رفتارهاي نامشــروع خود ادامه دهند تا پس از دام قاچاقچيان انسان، 

گرفتار پليس و دادگستري كه احتماًال زنداني يا اخراج را به دنبال می آورد، نشوند.

قاچاقچيان انســان نيز با اطمينان از ثمربخشــي اين روش ها به رفتارهاي مجرمانه خود و 

گرفتار كردن بزه ديدگان ادامه می دهند. به همين جهت از تدابيري كه می تواند دلگرمي الزم 

را بــراي بــزه ديدگان جهت قطع ارتباط با تبهكاران فراهم كند و به همكاري آن ها با مقامات 

صالحيت دار جهت تعقيب و دســتگيري قاچاقچيان انسان بيانجامد، عدم تعقيب بزه ديدگان 

قاچاق انســان(همان: ٢٥٤) به خاطر جرايمي اســت كه مرتكب شده اند و انجام آن ها معموًال 

با رضايت و اراده آزاد آن ها انجام نگرفته اســت؛ اين تدبير بايد فارغ از هر شــرطی مثل تعهد 

همكاري با پليس اعمال شــود. اين امتياز مانع از آن اســت كه حقوق انســاني بزه ديده(مثل 

آزادي) يک بار توسط قاچاقچيان و بار ديگر توسط دولت(مثًال با سلب آزادي آن ها) نقض شود.

به غيــراز برخي رهنمودهاي غير الزامي يا تصميماتي مثل قطعنامه ٥٥/٦٧ مجمع عمومي 

ســازمان ملل متحد، كنوانسيون جرم ســازمان يافته فراملي و پروتكل پالرمو وظيفه صريح و 

قاطعي را در اين مورد براي دولت ها پيش بينی نکرده اند.(همان: ٢٥٦ ) ولي كنوانسيون ورشو، 

در ماده ٢٦ موضوع امكان عدم تحميل مجازات بر بزه ديدگان جرم را به خاطر دخالت آن ها در 

فعاليت های نامشروع، تا حدي پذيرفته است كه در انجام آن ها مجبور شده اند(گاالگر، ٢٠٠٦: 

١٧٨). به عبارت بهتر، به نظر می رسد كنوانسيون مزبور نيز مانند پروتكل پالرمو جرم قاچاق 

انسان را بر پايه عدم رضايت بزه ديده جرم و در فرضي كه از وسايل نامشروعي چون فريب يا 

زور اســتفاده می شــود، مقرر می کند ولي مجازات نكردن بزه ديده را به خاطر ساير رفتارهاي 

نامشروع، مثل ورود يا اقامت غيرقانونی منوط به اثبات دفاع اجبار می کند. 

۳- تدابير حمايتي مربوط به اقامت بزه ديده

٣-١- دوره بهبــودي: انجام بهينه فرآيند شناســايی بزه ديــدگان و درك عميق تر از 

وضعيتي كه منجر به قاچاق آن ها شده است، همچنين تمهيد وضعيتي كه طي آن بزه ديده 

خود را از نفوذ قاچاقچيان رهايی داده و زمينه بهبودي جســمی-رواني و عاطفي وي فراهم 

بررسی اسناد و کنوانسيون های بين المللی در حمايت از بزه ديدگان .../ مجتبی ستوده گندشمين - رقيه ديندار بوسجين
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شــود(مورهوس، ٢٠٠٩: ١٩٣)، موجبــات طرح اين ايده را فراهم كــرد كه جامعه مقصد از 

بازگرداندن و اخراج فوري بزه ديده پرهيز كند، زيرا اخراج فوري آن ها گذشته از آنكه امكان 

بزه ديدگی مجدد آن ها را موجب می شود، جريان عدالت عليه قاچاقچيان انسان را كه می تواند 

به اســتناد اطالعات و شــهادت بزه ديده جرم باشد، عقيم می گذارد. به همين جهت از تدابير 

شايان توجهي كه به ويژه در اسناد اروپائي مربوط و در راستاي حمايت و اقامت بزه ديده از بزه 

ديدگان مورد توجه قرار گرفت، موضوع تجويز ماندن در كشور مقصد براي دوره ای كوتاه تحت 

عنوان «دوره بهبودي» است. در اين دوره امكان بهبودي نسبي بزه ديده فراهم خواهد شد و بر 

اساس تصميم آگاهانه بزه ديده می توان با شهادت او، به تعقيب و محكوميت كيفري مجرمين 

اقدام كرد. براي اولين بار اين موضوع در ماده ٦ دســتورالعمل شــوراي اتحاديه اروپائي مورخ 

٢٩ آوريــل ٢٠٠٤ در مورد «اجازه اقامت صادره براي اتباع كشــورهاي ثالث كه بزه ديدگان 

قاچاق انسان اند» و براي اتباع کشورهايی كه عضو اتحاديه اروپائي نيستند، پيش بينی شد. ولي 

دستورالعمل مزبور مدت اين دوره را مشخص نكرد، پس ازآن كنوانسيون ورشو در ماده ١٣ به 

«دوره بهبودي» اشاره كرده و تحت تأثير پيشنهاد مجلس اروپا، آن ها براي مدت حداقل يك 

ماه پيش بينی كرد و پيشنهاد ٣ ماه را رد كرد(رافالی، ٢٠٠٩: ٢١١-٢١٠).

بر اساس كنوانسيون ياد شده، در طي اين مدت اخراج اجباري بزه ديده ممكن نخواهد بود 

و بزه ديده مستحق دريافت حمايت های مادي، روان پزشکی و به طورکلی کمک های مقرر در 

بند ١و٢ ماده ١٢ است كه براي آن ها تمهيد شده است(شوراي اروپا، ٢٠٠٥: ٥١؛ دور، ٢٠٠٩: 

٧٢). با وجود اين، بند ٣ ماده ١٣ كنوانسيون مزبور، پيش بينی می کند كه مراعات دوره مزبور 

به دليل نظم عمومي و يا برمال شــدن ادعاهاي نادرست شخص، براي دولت ها الزامي نيست. 

كشور آلمان تحت تأثير اسناد فراملي به ويژه كنوانسيون ورشو با اصالح مقررات مهاجرت خود، 

به بزه ديدگان قاچاق انسان يك دوره بهبودي كه شامل چهار هفته است، اعطاء می کند(مور 

هوس، ٢٠٠٩: ١٩٤).

٣-٢- اجازه اقامت: «دوره بهبودي» مطابق با دســتورالعمل مذكور و كنوانسيون ورشو 

ممكن است براي تمامي بزه ديدگان منظور شود.(فولمار اتو-راب، ٢٠٠٩: ٣٩) اما دوره مزبور، 

حق اقامت را براي همه بزه ديدگان فراهم نمی کند(مور هوس، ٢٠٠٩: ١٩٢؛ شــوراي اروپا، 



۱۴۳

٢٠٠٥: ٥٢) و اقامت مشروع بزه ديدگان در كشور مقصد درهرحال نيازمند اجازه اقامت است. 

«دوره بهبودي» از جهتي فرصتي اســت براي كشورهاي مقصد كه وضعيت بزه ديده را براي 

صدور اجازه اقامت به گونه ای عميق تر بررسي كنند.

مطابق دستورالعمل ٢٠٠٤ شوراي اروپا، صدور اجازه اقامت ٦ ماهه و قابل تمديد براي بزه 

ديده پس از دوره بهبودي و منوط به همكاري شــخص با مقامات صالح قضائي اســت(فولمار 

اتو – راب، ٢٠٠٩: ٣٩). به همين دليل برخي دستورالعمل مزبور را از اين حيث كه بزه ديدگان 

را به عنوان شاهدان بالقوه معرفي می کند، فرصت طلبانه می دانند(رافالی، ٢٠٠٩: ٢٠٩). اما، 

كنوانســيون ورشــو در ماده ١٤ اجازه اقامه دعوا براي بزه ديدگان را اعم از همكاري آن ها با 

مقامات صالح براي انجام تحقيقات و دادرســي كيفري دانسته و مقرر كرده است: «هر دولتي 

براي بزه ديدگان اجازه اقامت تجديد شــدني را در مورد وضعيت های الف، ب يا هر دو مورد 

زير صادر خواهد كرد:

الف) مقام صالح تشخيص دهد که ماندن آن ها به خاطر وضعيت شخصي شان ضروري است؛

ب) مقام صالح تشخيص دهد كه ماندن آن ها به خاطر همکاری شان با مقامات صالحيت دار 

در تحقيقات يا دادرسي كيفري ضروري است.. ».

بر اساس كنوانسيون مزبور، صدور اجازه اقامت توسط مقامات صالحيت دار اوًال پس از دوره 

بهبودي اســت و ثانيًا منوط به همكاري شــخص با مقامات صالح نيست و ثالثًا مهلت معيني 

نيز ندارد و قابل تمديد است(درو، ٢٠٠٩: ٧٣-٧٢). همچنين عدم تمديد يا انصراف از اجازه 

اقامت مطابق شرايط مقرر در حقوق ملي هر كشور است و رد درخواست اجازه اقامت مانع از 

بهره مندی شخص از تدبير ديگري چون حق پناهندگي سياسي نيست. با صدور اجازه اقامت، 

شــخص از همه حمايت ها و کمک های مقرر در بندهاي ١-٢-٣-٤ ماده ١٢ كنوانسيون ذكر 

شده برخوردار می شود(شورای اروپا، ٢٠٠٥: ٥٢-٥١).

پروتــكل پالرمو نيــز در بند ١ و ٢ از ماده ٧، از دولت ها می خواهد تا بر اســاس مالحظات 

بشردوستانه و ارفاقي در مواردي كه مناسب می دانند موضوع اقامت موقت يا دائمي بزه ديدگان 

در قلمرو خود را موردتوجه قرار دهند. از كشورهاي مقصد چون آلمان و هلند با تأثيرپذيری 

از اســناد اشاره شــده، با اصالح مقررات خود ترتيبي اتخاذ کرده اند كه امكان اقامت برخي از 
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بزه ديدگان و به ويژه جهت شــهادت آن ها عليه قاچاقچيان فراهم شده است (رافاالی، ٢٠٠٩: 

٢١٣؛ بوز، ٢٠٠٩: ١١٨). در كشور آمريكا نيز با اجازه مقامات صالحيت دار، بزه ديدگان جرم 

بــا دريافت T-visaامكان اقامت موقت يا در مواردي حضور ممتد و طوالنی مدت را تحصيل 

می کنند.(نم، ٢٠٠٧: ١٦٨٣) در نظام حقوقي ايتاليا نيز بزه ديدگان قاچاق انســان می توانند 

اجازه اقامت را تحصيل كنند(رافاالی، ٢٠٠٩: ٢١٥؛ ونترال، ٢٠٠٧: ٤٠).

۲- کمک های ناظر بر بهبودي جسمي، رواني و اجتماعی بزه ديدگان

باآنکه بزه ديدگان قاچاق انســان، نيازهاي گوناگوني دارنــد ولي تأمين پاره ای از نيازهاي 

ضــروري و مبرم آن ها، بهبودي جســمي، رواني و اجتماعي آن هــا را تأمين می کند. در اين 

قســمت به مواردي اشــاره می کنيم كه براي تحقق هدف بهبودي بزه ديده، ضروري است و 

حتي مشــروط به خو اســت بزه ديده نيز نيست(رافاالی، ٢٠٠٩: ٢١٠). به اين موارد در بند ٣ 

ماده ٦ پروتكل پالرمو و بند ١ ماده ١٢ كنوانسيون ورشو تصريح شده است.

٢-١- مســكن و جان پناه: بزه ديدگانی كه توســط پليس دستگير می شوند، در برخي 

كشورها اخراج يا تحت تعقيب قرار می گيرند و در نهايت روانه بازداشتگاه ها می شوند(مارتينر، 

و هانتلی و گومز، ٢٠٠٥: ١٥). فرجام بزه ديدگانی نيز كه از دست قاچاقچيان فرار می کنند، 

به واسطه آنكه محل مناسبي براي سكونت و بيتوته در اختيار ندارند و نيازهاي مادي نيز آن ها 

را احاطه می کند، بزه ديدگی مجدد و گرفتاري دوباره در دام قاچاقچيان انســان و به دنبال 

آن عدم گزارش موضوع و اســتمرار رفتارهاي ناپســند قاچاقچيان است. بنابراين از تمهيدات 

مناســب براي بزه ديدگان، تأمين يك معيشــت شايسته اســت(گاالگر، ٢٠٠٦: ١٧٦) كه از 

معيارهاي مهم آن محل مناسب و امني(خانه/منزل) است تا از قرار گرفتن آن ها در كنار ساير 

بزهكاران(بازداشتگاه و زندان) اجتناب شود و بزه ديدگان بتوانند با احساس امنيت به بهبودي 

خويش كمك كنند(شورای اروپا، ٢٠٠٥: ٤٨).

پروتــكل پالرمو در مــاده ٣-١-الف بابياني ضعيف و غيــر الزامي(رافاالی، ٢٠٠٩: ٢٠٦) و 

كنوانســيون ورشــو در ماده ١٠-١-الف به موضوع مســكن با دو ويژگي مناسب امن تصريح 

کرده اند تا بدين وســيله اين پيام را به دولت ها منعكس كنند كه از فرســتادن بزه ديدگان به 

بازداشــتگاه ها امتناع كنند و حتي اگر از منابع الزم براي اســكان همه بزه ديدگان برخوردار 
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نيستند، از جاي گرفتن آن ها در يك محل مناسب و مطمئن ولو توسط گروه های مردم نهاد، 

اطمينان يابند(شورای اروپا، ٢٠٠٥: ٤٨).

بديهي است كه نيازهاي خاص كودكان و آسيب پذيری آن ها تأمين مسكن مناسب و خاص 

براي آن ها را ضروري می سازد. به طورکلی خانه های امن بايد بر اساس گروهاي هدف(مردان، 

زنان و كودكان) برنامه ريزی شــوند و براي آنكه امنيت بزه ديدگان تأمين شــود، بايد آدرس 

آن ها مخفي بماند(همان: ٤٧).

٢-٢- کمک های مادي: اســتانداردهاي يك معيشــت و زندگي شايسته، عالوه بر تأمين 

مســكن و جان پناه مناســب و امن به کمک های مادي براي بزه ديدگان نيز تســري می يابد 

كــه دولت ها به تأمين آن اقدام می کنند. اين کمک ها شــامل مــواردي از قبيل غذا، لباس، 

حمل ونقل(محلي) زبان و ســاير دوره ها و رده ها و... است. روش های ارائه کمک های مادي به 

بزه ديدگان متنوع ولي غالبًا عبارت اند از:

كمك مالي مستقيم به بزه ديدگان از منابع دولتي مثًال به صورت مستمري ماهيانه؛

كمك مادي مســتقيم از ناحيه ســازمان ها و مؤسسات مسئول براي حمايت از بزه ديدگان 

قاچاق انسان؛ اين کمک ها شامل غذا، لباس و حتي در مواردي مسكن و ... است.

کمک های مالي مســتقيم به بزه ديدگان كه شــامل دسترسي به ميزان معيني پول است 

گذشــته از آنكه مانع انجام پاره ای رفتارهاي مجرمانه و نامناســب مثل سرقت های كوچك و 

يا تكدي می شــود، موقعيتي را ايجاد می کند كه بزه ديده تصميمات روزانه خود را كنترل و 

منابع مالی اش را به خوبي مديريت كند (دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد؛ 

مجموعــه ابــزار، ٢٠٠٨: ٣٧٤). به لحاظ تأثير کمک های مادي در بهبودي بزه ديدگان، ماده 

٦-٣-پ پروتكل پالرمو آن ها مورد تصريح قرار داده است. كنوانسيون ورشو، ارائه كمك مادي 

به بزه ديدگان را از معيارهاي يك معيشــت و زندگي شايســته معرفي و دولت های متعاهد را 

به پيش بينی قانون و ارائه آن ملزم كرده است(رافاالي، ٢٠٠٩: ٢١٠؛ گاالگر، ٢٠٠٦: ١٧٦).

٢-٣- خدمات پزشكي و روان شناختی: بزه ديدگان در فرايند انجام قاچاق انسان به 

بيماری های گوناگون و در برخي موارد خطرناك چون ايدز و هپاتيت مبتال و از آن در رنج اند؛ 

ازاين رو تمامي بزه ديدگان قاچاق انسان نيازمند سطحي از کمک های پزشكي هستند(گروه 
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حقوق بشــر بين المللی، ٢٠٠٢: ٢١). برخي از آن ها به کمک های فوري و اضطراري پزشــكي 

و برخي ديگر به خدمات آزمايشــگاهي متعدد نياز دارند. همچنان که برخي از آن ها به خاطر 

سوءمصرف مواد مخدر و روان گردان، به ميل خود يا اجبار قاچاقچيان و براي كنترل بر آن ها، 

نيازمند ســم زدائی و شــروع دوره درماني مربوط هســتند.(دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم 

سازمان ملل متحد، مجموعه ابزار، ٢٠٠٨: ٣٦٧) و برخي ديگر چون زنان، كودكان و جوانان 

آســيب پذيری بيشتري داشته و نيازمند حمايت های گسترده تر و قوی تری هستند. عالوه بر 

اين حمايت های پزشكي، دليل مناسبي در اختيار بزه ديدگان قرار می دهد تا با بهره گيری از 

آن عليه قاچاقچيان اقامه دعوي كنند اما ويژگي بيشــتر بزه ديدگان در اين است كه از منابع 

كافي براي درمان های پزشكي برخوردار نيستند. 

برنامه های حمايتي روان شــناختی در پرتو اقداماتي مثل ترميم ارتباط شخص با ديگران و 

ترميم حس كرامت و عزت نفس و... اســت. اين اقدامات بر مبناي كمك به بزه ديدگان براي 

غلبه بر فشارها و آسيب های رواني و پيشرفت در بهبودي كامل رواني و فراهم كردن موجبات 

ورود و استقرار مجدد او در جامعه اش استوار است (شوراي اروپا، ٢٠٠٥: ٤٨). پيوند بهبودي 

بزه ديده با حمايت های پزشكي و روان شناختی موجب شده است كه پروتكل پالرمو در ماده 

٦-٣-پ بر ارائه کمک های مزبور به بزه ديدگان تصريح كند اگرچه دولت ها معتقدند كه براي 

تأميــن ايــن کمک ها بايد از ضبط و تصرف اموال قاچاقچيان بهره گرفت.(گروه حقوق بشــر 

بين المللی، ٢٠٠٢: ٢١) به دنبال پروتكل مزبور اعالميه بوداپســت، راجع به بهداشت عمومي 

و قاچاق انسان، برخي اصول راهنما در مورد مراقبت و سالمت بزه ديدگان را موردتوجه قرار 

داده است. 

مطابق اعالميه مزبور، اشخاص قاچاق شده به ويژه آسيب پذيران از آنها-كودكان و جوانان- 

بايد به مراقبت های بهداشــتي مناسب با لحاظ مسائل فرهنگي، سن، جنسيت و... دسترسي 

داشته باشند و كمينه استانداردهاي مراقبت و سالمت در مورد آن ها احراز شود.

در ســطح اروپائي، عالوه بر بند ١ ماده ٧ دســتورالعمل ٢٠٠٤ شــوراي اروپا مبني بر ارائه 

کمک های پزشــكي به بزه ديدگانی كه از منابع كافي برخوردار نيستند(اسكريونكوا، ٢٠٠٦: 

٢٣٠). ماده ١٢-١-ب از كنوانســيون ورشــو نيز بر دسترسي بزه ديده به درمان های ضروري 
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پزشــكی- با تصويب دولت ها- اشــاره كرده اســت؛ اين حمايت با آغاز فرآيند شناسايی بزه 

ديــده و در دوره بهبودي قابل اســتفاده اســت(رافاالي، ٢٠٠٩: ٢١٠). ولي طبق بند ٣ ماده 

١٢ از كنوانســيون مزبور، کمک های كامل پزشــكي براي اشخاصي كه منابع كافي در اختيار 

ندارند فقط شــامل بزه ديدگانی اســت كه به طور قانوني در قلمرو كشور متعاهد اقامت دارند. 

اســناد مزبور، با ماده ١٣ منشور اجتماعي اروپائي كه از حق اشخاص بدون منابع كافي، براي 

دريافت كمك پزشــكي حمايت كرده، منطبق است(ســيمون، ٢٠١٠: ٦٤٤-٦٣٥ و شوراي 

اروپا، ٢٠٠٥: ٤٨).

۳- حقوق اطالعات، کمک های حقوقي و تسهيل مشاركت بزه ديده در دادرسي

دو ويژگي بزه ديدگان جرم، درماندگي و ســلطه پذيری از قاچاقچيان اســت كه بخشي از آن 

به دليل نداشــتن اطالعات پيرامون وضعيت و آينده خويش اســت. بنابراين از تدابير انساني و 

راهگشــايی كه نقش مؤثر در بهبودي رواني و اجتماعي بزه ديدگان ايفاء می کند و به آسودگي 

آن ها در مقابل فشارهاي رواني كمك می کند، مشاوره حقوقي و دادن اطالعات به طور شفاهي 

يا كتبي به بزه ديدگان و به زباني اســت كه آن ها كامًال می فهمند. اين اطالعات شــامل حقوق 

قانوني و خدمات، کمک ها و حمايت های قابل دسترس براي آن ها در كشور ميزبان، گزينه های 

متفاوتــي كــه فراروي بزه ديدگان وجود دارد، خطراتي كه آن هــا را تهديد می کند، وضعيت و 

مقتضيات اقامت قانوني آن ها در كشور مقصد، اشكال جبران خسارت و چگونگي اجراي آن که 

خود شــامل ارائه اطالعاتي در مورد خصوصيات و نتايج دوره تعقيب، تحقيق و دادرســي، زمان 

دادرســي، وظايف شــهود، امكان تحصيل و دريافت جبران خسارت از اشخاص مقصر به خاطر 

جرم يا جرايمي كه مرتكب شــده اند و... اســت. در حقيقت مشــورت و ارائه اطالعات بايد بزه 

ديدگان را قادر كند تا ارزيابي صحيحي از موقعيت و وضعيت خويش به دست آورند و با توجه 

به محدوديت ها و امكانات فراروي خود، تصميمي آگاهانه اتخاذ كنند(شورای اروپا، ٢٠٠٥: ٤٩).

ارائه اطالعات مفيد و مشورت حقوقي با بزه ديدگان، به مشاركت فعاالنه آن ها در دادرسي 

عليــه قاچاقچيــان كه دولت ها به آن نياز دارند كمك می کند، زيرا ســامان دادن يك پرونده 

كيفري و آغاز فرآيند جنائي و اجراي عدالت در مورد مرتكبين جرم به همكاري بزه ديدگان 

جرم با دســتگاه عدالت و مقامات صالحيت دار بســتگي دارد. از ســوي ديگر، دسترسي بزه 
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ديده به عدالت و دخالت وي در دادرســي به ويژه براي جبران خســارات خود- نيازمند تجربه 

و اطالعات تخصصي در ارتباط با هر يك از مراحل دادرســي اســت كه بزه ديدگان معموًال به 

داليل مختلف ازجمله زبان، تابعيت، آموزش و اختالف فرهنگي از آن برخوردار نيستند و آن 

از صالحيت های يك وكيل است. وكيل عالوه بر همراهي بزه ديده در تمامي فرآيند جنائي و 

دادرســي، او را در اظهارنظر و اجراي حقوقش در هر مورد ياري می کند، نقش بزه ديده را در 

فرآيند جنائي، ميزان اقتدار و توانائی های او، زمان دادرسي و تحوالت آن و به طورکلی وضعيت 

پرونده اش آشــنا می کند و مضاف بر آن از تحميل برخي آســيب های رواني بيشتر بر بزه ديده 

پيشگيري می کند(دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، مجموعه ابزار، ٢٠٠٨: 

٤٠٢-٣٩٩). دولت ها وظيفه دارند تا مشــاركت بزه ديده در دادرسي را تسهيل و وضعيتي را 

فراهــم كنند كه او بتواند به راحتی نظرات و نگرانی های خود و حقوق و منافعش را در مراحل 

مختلف دادرســي- به شكل شــفاهي يا كتبي- ارائه و طرح كند و از آثار زيان بار جرم بر خود 

كه در تعيين سرنوشت پرونده كيفري مؤثر است سخن بگويد ولي انجام اين مهم- در مراحل 

مختلف دادرســي- از عهده افراد عادي خارج و نيازمند دخالت شخص متخصص يعني وكيل 

است(گروه حقوق بشر بين المللی، ٢٠٠٢: ٢٠-١٩).

امــا معمــوًال بزه ديدگان به دليل فقر و ناتواني مالي از منابع كافي براي اســتفاده از وكيل 

برخوردار نيســتند؛ لذا ضرورت دارد مشــاورين حقوقي و وكال با وكالت رايگان يا وكالتي كه 

حق الزحمه آن از طرف دولت يا گروه های مردم نهاد پرداخت می شــود، بزه ديدگان را جهت 

استيفاي حقوق خويش و اجراي عدالت ياري كنند.

تســهيل مشاركت بزه ديدگان در دادرســي و توجه مناسب به نظرات و نگرانی های آن ها، 

ضرورت ارائه اطالعات، مشورت و وكالت براي بزه ديدگان جرم قاچاق انسان و نقشي كه اين 

موضــوع در بهبودي بزه ديده و اجراي عدالت ايفاء می کند از نظر اســناد فراملي مربوط دور 

نمانده است(برسپنينگ، ٢٠٠٦: ٣٥٢). بند ٦-الف و ب از اعالميه اصول اساسي عدالت براي 

بزه ديدگان و بزه ديدگان سوءاستفاده از قدرت بر ضرورت آگاه كردن بزه ديدگان در ارتباط 

با نقش خود در دادرســي و ســاير مالحظات مربوط به پرونده شــان، هرگاه آن ها درخواست 

كنند(بند الف) و توجه مناسب به نظرات و نگرانی های آن ها در مراحل مختلف دادرسی(بند 
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ب) تصريح كرده اســت. بند پنجم از رهنمود ششــم مورد توصيه كميسيونر عالي حقوق بشر 

نيز بر ضرورت اين امر تأکيد كرده اســت (شــوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد، 

.(٢٠٠٢: ١١

بند ٣ ماده ٢٥ كنوانســيون جرم ســازمان يافته و مــاده ٦-٢-ب پروتكل پالرمو بر تمهيد 

وضعيتي كه بزه ديدگان قادر شــوند نقطه نظرات و نگرانی های خود را طرح و موردتوجه قرار 

گيرد، تصريح كرده اســت. ماده ٦-٣-ب پروتكل پالرمو نيز به موضوع اطالعات و نمايندگی 

حقوقی تصريح كرده است؛ راهنماي تفسيري پروتكل، Counseling را در معناي وسيع(در 

مقابل معناي محدودتر آن كه فقط مشاوره است) آن که توسط يك وكيل و در تمامي مراحل 

دادرسي انجام می گيرد، تفسير كرده است(گروه حقوق بشر بين المللی، ٢٠٠٢: ٢٢).

در ســطح اروپائي نيز ماده ٥ دســتورالعمل ٢٠٠٤ شوراي اروپا بر ضرورت ارائه اطالعات به 

بزه ديدگان جرم و در بند ٤ ماده ٧ نيز بر ارائه كمك حقوقي رايگان به بزه ديدگان و بر اساس 

شــرايط حقوق ملي هر كشور اشاره كرده است. كنوانسيون ورشو بر دادن اطالعات و مشاوره 

حقوقي به زباني كه بزه ديده آن ها بفهمد و بتواند گام های مناسب را در فرآيند كيفري عليه 

مجرمين در نظر گيرد در بند ت و ث از ماده ١٢ تصريح كرده است (فولمار اتو-راب، ٢٠٠٩: 

٣٨). اما گزارش توضيحي كنوانســيون اروپائي١ را به مفهوم مشــاوره و رايزني حقوقي تفسير 

می کند و وكالت رايگان را به وضعيتي مربوط می کند كه بزه ديده اجازه اقامت دريافت می کند 

و براي جبران خســارات خود عليه مجرمان اقامه دعوي می کند؛ در اين مرحله به پيش بينی 

مــاده ٢-١٥ دولت های متعاهد وظيفه می يابند بر اســاس قانون ملي خود، با وكيل انتصابي 

از بزه ديدگان حمايت كنند. وكالت رايگان كه نوعي كمك حقوقي رايگان اســت بر اســاس 

مقررات داخلي هر كشــور عضو اســت، ولي دولت ها ضمن توجه به ماده ٢-١٥، بايد به ماده٦ 

كنوانســيون اروپايي حقوق بشر و آزادی های اساســي مبني بر كمك رايگان از طريق وكيل 

انتصابي(رايگان) توجه کنند(شورای اروپا، ٢٠٠٥: ٥٣-٤٩).

1. Counseling
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نتيجه گيری 

به طورکلی قاچاق انسان عبارت است از جذب، انتقال و تحويل افراد از راه تهديد يا با استفاده 

از زور و اجبار يا ديگر اشكال اعمال زور، آدم ربايی، کاله برداری، اغفال، سوءاستفاده از قدرت 

يا با اســتفاده از نقاط ضعف و آســيب پذيری افراد يا پرداخت يا دريافت دستمزد يا سود بردن 

از رضايت و موافقت فرد در كنترل ســاير افراد به منظور سوءاســتفاده از آنان. قاچاق انسان به 

حالتی ســامانمند، هوشمند، عقالنی، بازاري و اقتصادي تبديل شده است که درنتيجه شعاع 

آسيب های(هم در حيطه فردي و هم در حيطه اجتماعی) آن نيز گسترده شده و تبديل به يک 

معضل و نگرانی براي اکثر جوامع شده است. به همين علت جامعه بين المللی بخش وسيعي 

از امكانات و نيروهاي قضايي و پليســي خود را با صرف انرژي فراوان بكار گرفته اند تا از اين 

پديده شوم جلوگيري کرده و از بزه ديدگان اين گونه جرايم سازمان يافته با بعد فراملی حمايت 

نمايند. راهبرد حمايت از بزه ديدگان به انگيزه پيشــگيري از وقوع مجدد جرم و ازآن روســت 

كه آن ها قرباني يك جرم اند و نه مجرم. حمايت از بزه ديدگان قاچاق انســان متكي به داليل 

انســاني و بر مبناي ارزش های حقوق بشــري است و باارزش های اسالمي مبني بر دستگيري 

از اشــخاص آســيب پذير موافق اســت. حمايت از قرباني به جلب اعتماد او به سازمان عدالت 

و همكاري او با مقامات صالحيت دار و درنتيجه اجراي عدالت كمك می کند و راه بازگشــت 

قرباني به جامعه را هموار می کند.

گونه های حمايت از قربانيان جرم قاچاق انســان متنوع است و اسناد فراملي مرتبط با جرم 

قاچاق انسان، اگرچه وضعيت مطلوبي را از اين حيث تنظيم نکرده اند اما به پيش بيني كمينه 

تدابير حمايتي از بزه ديدگان و كودك جرم ســوداگري انسان اقدام کرده اند. از ميان اسنادي 

كه به حمايت از بزه ديدگان جرم قاچاق انســان اشــاره کرده اند، بايد به پروتكل پيشــگيري، 

ســركوب و مجازات قاچاق اشــخاص، به ويژه زنان و كودكان، تكميلي كنوانسيون ملل متحد 

عليه جرم ســازمان يافته فراملي موســوم به پروتكل پالرمو و كنوانسيون راجع به اقدام عليه 

قاچاق انســان مصوب ســال٢٠٠٥ شوراي اروپا موسوم به كنوانسيون ورشو اشاره كرد. اسناد 

فراملي مزبور، به گونه های متفاوتي از تدابير حمايتي براي بزه ديدگان جرم اشاره کرده اند كه 

به ويژه بايد از تدابيري يادکرد كه بهبودي جسمي، رواني و اجتماعي بزه ديدگان را هدف قرار 
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می دهد: تأمين مسكن و پناهگاه مناسب و امن، اجازه اقامت، آموزش های حرفه ای و اشتغال 

و برنامه های توان بخشــی، ارائه خدمات پزشــكي و روان شناختی، ارائه اطالعات و مشورت و 

نمايندگــي حقوقي، خدمات ترجمه، عدم مجــازات بزه ديده به خاطر جرايمي كه در فرآيند 

قاچاق انســان بدان مجبور بوده اند و ... از مهم ترين اقدامات و تدابير حمايتي است كه سزاوار 

است بزه ديدگان جرم سوداگري انسان از آن ها برخوردار شوند. 

پيشنهاد ها 

الحاق به کنوانســيون های بين المللی و منطقه ای راجع به قاچاق در اغلب موارد پديدهای 

فراملی اســت. از اموری که می تواند در مســير مبارزه با قاچاق انســان مؤثر باشد، همکاری 

بين المللــی و منطقه ای در قالب همکاری های دوجانبه و چندجانبه اســت. ازاين رو به منظور 

مبارزه اصولی و همه جانبه با قاچاق انسان و حمايت از بزه ديدگان پيشنهاد می شود بندهای 

زير در تهيه و تدوين کنوانسيون های بين المللی مدنظر قرار گيرد: 

الف- اولويت دادن به پيشگيری از قاچاق انسان

در مرحله اول بايد از تمام ابزارهای ممکن در راه پيشــگيری از قاچاق انسان استفاده شود. 

فعاليت های آموزشــی، فرهنگی، امنيتی و اقتصــادی از جمله اقدامات صورت گرفته در اين 

حوزه اســت. تصويب کنوانســيون هايی برای تحقق اين امور می تواند بســيار مفيد و کارساز 

باشد. اگرچه مجازات قاچاقچيان می تواند تا حدی آالم آنان را کاهش دهد، ولی عالوه بر آن، 

نيازمند حمايت های بهداشــتی، مالی و شــغلی هستند. سرمايه گذاری در حوزه ی پيشگيری 

از وقوع قاچاق بســيار کم هزينه تر از حوزه مبارزه اســت. ازيک طرف از وقوع پديده مجرمانه 

جلوگيری خواهد شد. 

ب- حمايت از بزه ديدگان در صورت بازگشت به کشور مبدأ يا عدم بازگشت

اوليــن مرحله ای که بعد از شناســايی بزه ديدگان قاچاق بايد صــورت گيرد، تالش برای 

بازگرداندن آنان به آغوش خانواده و کشــور متبوعشــان است. در اين راه بايد از هرگونه اجبار 

خودداری شــود. توجه به منافع بزه ديدگان در هنگام بازگرداندن آن ها به کشــور بســياری 

ضروری اســت؛ به اين معنا که ممکن اســت در برخی از موارد عدم بازگشــت به وطن اصلی، 
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مفيدتر از بازگشــت آن ها باشــد؛ ازاين رو بيان شده است که بايد توجه به عالی ترين منافع بزه 

ديده، همانا وجه همت مقاماتی باشد که قصد بازگرداندن بزه ديده را دارند. در چنين شرايطی 

که عدم بازگشــت بزه ديده بيشــتر در جهت منافع اوست، بايد شرايطی فراهم شود که هم از 

سوءاستفاده بعدی جلوگيری شود و هم امکان و شرايط زندگی در کشور مقصد مهيا شود. 

پ- معافيت بزه ديدگان از مجازات

  يکی از علل عدم بازگشت بزه ديدگان ترس از مجازات در صورت ورود به کشور است. در 

بسياری از موارد بزه ديدگان به دليل ترس از مجازات، اقامت در کشور مقصد هرچند با شرايط 

بسيار بد را ترجيح می دهند. ازاين رو بايد به بزه ديدگان اطمينان داد که در صورت بازگشت، 

از هرگونه تعقيب جزايی مصون هستند.
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