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  قاچاق زنانهاي جنايي و  سازمان
  )راهكارهاي مبارزه با آن(

  
  1غالمحسين بياباني

  
 2/8/90 :تاريخ پذيرش                           17/4/90: تاريخ وصول

  

  چكيده
بدون شك پديده قاچاق انسان به عنوان اهانتي به كرامت انسان و جنايتي ناگوار عليه انسان 

رود كه  شمار ميه اي جدي براي همه كشورها ب حال مسئله اما در عين.و انسانيت است
توان  امروزه در هيچ كجاي جهان نمي. اي است مستلزم مالحظات در سطح ملي و منطقه

يكي از داليلي كه . اي يافت كه از اين پديده شوم وآثار مخرب آن در امان باشد نقطه
اند،  ويژه زنان گرايش پيدا كرده هاي اخير به قاچاق انسان، به سازمان هاي جنايي در سال
آنان از نفوذ همه كساني كه بتوانند در قاچاق و تجارت زنان . سودآوري كالن آن است

از آنجايي كه اين قبيل .... ها، كارمندان ارشد و نظير ديپلمات .گيرند كمك كنند، بهره مي
شف و شناسايي دقيق گيرد، ك ها، ماهيتاً در خفا و پنهان صورت مي ها و بزهكاري تبهكاري

قاچاق انسان يك مسئله چند بعدي است و جرمي است زيرا . آن كار چندان آساني نيست
سازد، خطرات بهداشت جهاني را افزايش  كه مردم را از حقوق بشر و آزادي محروم مي

 .تواند به ادامه فقر و ايجاد مانع در برابر توسعه در برخي مناطق منجر شود دهد، و مي مي
اي، نيازمند راهكارهاي جامع و  مبارزه با اين پديده در حوزه بين المللي و منطقه براي

است كه چگونه  الؤبه دنبال پاسخ اين س لذا اين مقاله.هاي بين المللي است همكاري
كنند؟با  كنند؟ چگونه منتقل و كنترل مي چيان قربانيان خود را جذب و انتخاب مي قاچاق

كنند؟ علت رواج  اشتن قربانيان از چشم پليس استفاده ميچه شگردي براي مخفي نگهد
پديده قاچاق زنان براي چيست و چه موانع و مشكالتي در راه مبارزه با قاچاق انسان و زنان 

اقدامات  چه. هاي جرم موفقيت آنچناني ندارد چرا پليس در برخورد با سازمان. وجود دارد
                                                 

 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم انتظامي -1
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ثر باشد؟ كشورهايي كه مؤكاهش بردگان جنسي  تواند در زمينه مياي  و راهكارهاي مقابله
  اند؟ اند، چه اقداماتي را انجام داده در اين زمينه موفق بوده

 

ها  هاي جنايي، مشاغل مرتبط با قاچاق زنان ،شيوه ، سازمانقاچاق زنان :واژگان كليدي
  .اي چيان، راهكارهاي مبارزه و شگردهاي قاچاق

  

  مقدمه 
زنان، بردگى جنسى، خشونت جنسى، تجاوز به عنف،  بردگى :هايى چون امروز انبوه واژه
 مافياى انسان، خريد و فروش دختران، قاچاق زنان و دختران، قاچاق جنسي، تجارت سفيد،

 نوكران جنسي، اسكورت همراه، تجارت جنسي، تجارت سياه قرن، كارگران جنسي،
رنتى، براى سالمتى بقاى نسل ها و سايتهاى اينت  ، در رسانه...و المللى فحشا باندهاى بين

  .انسان تهديد جدى و خطر فورى است
اي شفافيت مفهومي را در درك ما از پديده قاچاق  اين مقاله در پي آن است تا اندازه

اين امر زماني محقق خواهد شد كه با پرداختن به . هاي نسبت به آن بيفزايد انسان و واكنش
نكته قابل توجهي كه . شوداساسي متعدد حاصل هاي  ها و مناقشات مربوط به موضوع بحث

رو شدن آنها با  در اين مقاله وجود دارد، اغفال دختران و زنان در نخستين مرحله روبه
هاي  سازمان هاي جنايي به طور رايج زنان را با وعده. سازمان هاي جنايي و عوامل آنهاست

كارخانه و رقاصه به كشورهاي استخدام به عنوان پيشخدمت رستوران، دايه، مانكن، كارگر 
... يابي و اين اغفال بيشتر از طريق نهادهاي كاريابي، مسافرتي، دوست. كشانند مورد نظر مي
گاهي اوقات سازمان هاي جنايي عوامل خود را براي استخدام به روستاها . گيرد صورت مي

ساختگي ها از قراردادهاي  فرستند و حتي براي فريب خانواده و شهرهاي كوچك مي
هاي  گونه زنان معموالً پس از استخدام با شرايط دشوار و آزادي اين. كنند استفاده مي

غالب اين افراد مدارك هويتي خود را نزد قاچاقچيان گرو گذاشته . شوند محدود مواجه مي
  .شوند و به آنها بدهكار مي
؛ از جمله هاي پنهاني از اين قبيل افراد ، وسيع و مختلف است گيري گستره بهره

ها،  خانه تجاري از آنان در مراكزي همچون روسپي  -هاي سوء سكسي  توان به استفاده مي
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هاي اجباري نيز از زمره  كاري منازل و ازدواج خدمت. اشاره كرد... ها و نگاري هرزه
ه ب) 51-52 ، صص1385 اشتري،.(هايي است كه مي توان به آنها اشاره كرد كشي بهره

به واقع قاچاق . ها اعالم نمود را سال قاچاق انسان 2004ملل متحد سال  كه سازمان طوري
انسان از مظاهر جرائم سازمان يافته است كه خصوصيات هفت گانه ساختار سازماني، 

، محدويت اعضا، قواعد الزام آور ه مراتب تشكيالتياستمرار زماني، قدرت مركزي، سلسل
  . و تقسيم كار را داراست
ترين موارد نقض حقوق بشر  قاچاق زنان به عنوان يكي از گستردهدر سطح جهاني 

، اجحاف و ناعدالتي وحشتناك زيرا جنايتي ).15، ص 2009، 1كول( شناخته شده است
. داري مدرن است اي از برده گونه ،قاچاق زنان براي فحشا آشكار در حقوق انساني است

هاي پرجمعيت، جهان سومي و مقوله قاچاق انسان از كشور). 289، ص 2008، 2هوگس(
مريكاي شمالي و يا بالعكس انتقال زنان از اكم درآمد به كشورهاي پيشرفته اروپاي غربي و 

كشورهاي اروپاي شرقي، ميانه و غرب به كشورهاي در حال توسعه به صورت يكي از 
مسئله نقض حقوق بشر، كار . مشكالتي در آمده كه گريبان همة كشورها را گرفته است

چيان انسان موجب شد تا  اي از اين افراد و افتادن در دام قاچاق جباري، تجاوز و مرگ عدها
مريكا قانون حمايت از قربانيان قاچاق انسان را در اكتبر ابرخي كشورها به ويژه كنگرة 

تصويب كند كه موارد تخلفات جنايي قاچاق زنان و دختران براي تجارت سكس را  2003
اولين مانع در اين . شوند اله تعداد قابل شماري در سطح دنيا قاچاق ميهر س. شمارد بر مي

. اند راه كشف هويت قربانياني است كه اغلب فاقد اوراق هويت هستند يا آن را از بين برده
اندكي از آنها را  مرحلة دوم تثبيت قربانيان است كه اغلب كشور مقصد به سختي اسكان

امدهاي اجتماعي و انساني قاچاق انسان هم براي كشور مرحلة بعد پي. كند حتي قبول مي
بررسي نقش ادارات و سازمانهاي مختلف دخيل، جمع . مقصد و هم براي قربانيان است

آوري اطالعات، ارزيابي اتهامات قاچاقچيان اثبات مدارك جرم آنان و چالش هاي پيش 
  .)103، ص 2007، 3ليزا و بالز( اند روي اين مسئله ارزيابي شده

                                                 
1. Cole 
2. Hughes 
3. Bales Liza and 
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و كودكان يا  دخترانبر حسب قاچاق زنان، قاچاق  قاچاق انسان معموالًبه طور كلي مسئله 
گران و  بسياري از تحليل. گيرد كشي جنسي مورد بحث قرار مي قاچاق براي مقاصد بهره

مطرح است، در جهان » قاچاق زنان«ناظران بر اين اعتقادند كه آنچه امروز به عنوان جرم 
خوانيد به نوعي پاسخگويي  لذا آنچه در اين مقاله مي .انگيزي دارد ار هراسكنوني ابعاد بسي

  : االت زير استؤبه س
 كنند ؟ چيان قربانيان خود را چگونه جذب و انتخاب مي قاچاق  .1

 كنند؟ چيان قربانيان خود را چگونه منتقل و كنترل مي قاچاق .2

چشم پليس بهره  چيان با چه شگردي براي مخفي نگهداشتن قربانيان از قاچاق .3
 برند؟ مي

 علت رواج پديده قاچاق زنان براي چيست؟ .4

 موانع و مشكالت مبارزه با قاچاق انسان و زنان در چيست؟ .5

 توان ارائه داد؟          و چه راهكارهايي براي كاهش قاچاق انسان مي  .6

  

  ضرورت پژوهش
ر دارند و در نتيجه در معرض شرايط غيرانساني قرا قربانيان قاچاق انسان عمدتاً اصوالً

هاي زيادي  شوند كه موج اين آثار تا مدت هاي رواني، جنسي و فيزيكي مي متحمل آسيب
ضرورت تحقيق و پژوهش پيداست كه  بنابراين. در جامعه و اشخاص باقي خواهد ماند

ها  به همين علت دولت. ناپذيري بر پيكر جامعه وارد مي نمايد قاچاق انسان لطمات جبران
يعي از امكانات و نيروهاي قضايي و پليسي خود را با صرف انرژي فراوان بكار بخش وس

ها نياز به انجام  از سويي اجراي برخي روش. گيري كننداز اين پديده شوم جلواند تا  گرفته
ها را ارزيابي  پژوهشي علمي كه به ما كمك كند تا اين روش. طلبد پژوهشي علمي را مي

 .   ح و بكار گيري آنها اقدام نمائيميي و در صورت نياز به اصالها را شناسا كرده بهترين

زيرا قربانيان قاچاق انسان بيشتر زنان جواني هستند كه با هدف سوء استفاده جنسي و 
آنان از مناطقي از جهان هستند كه نرخ بيكاري در آنجا . كار اجباري قاچاق مي شوند

اي شغلي پر منفعتي در خارج كشور فريفته شده يا ه متاسفانه اكثر قربانيان با فرصت. باالست
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هاي فعال در امر واسطه گري يا ساير  سازمان. شوند از طريق آگهي هاي روزنامه ترغيب مي
هاي تأمين كننده امكانات براي انجام امور غير اخالقي  افرادي كه با صاحبان بارها و كافه

الوه از آن رو كه اين فرد خود را در بع. شود در خارج از كشور ارتباط دارند، منتشر مي
چيان  چنين وضعيتي شناخته است، مايل نخواهد بود كه در تعقيب و دستگيري قاچاق

از اين رو، اين نوع فعاليت مجرمانه تا حد زيادي با پنهان كاري همراه و در . همكاري كند
  .نتيجه شناسايي آن با مشكالت و دشواري روبروست

  

  ان سير تاريخي قاچاق زن
هرچند تجارت و بردگى زنان ريشه در گذشته دارد و حتى تا پيش از جنگ جهانى دوم، 

شناخته شده بود كه زنان سفيد » خريد و فروش زنان سفيد پوست«تجارت انسانها با عنوان 
 ؛شدند  مريكاى جنوبى هدايت مىاهاى  پوست اروپايى به وسيله قوادان، به روسپى خانه

اى به خود گرفته  ميالدى قاچاق زنان در سطح جهان ابعاد گسترده 1900ولى از آغاز دهه 
اى كه امروزه كشورهاى اروپايى، آمريكايى و  و تبديل به پديده جهانى شده است، به گونه

وار در  ژاپن در امر واردات زن به صورت كاال و كارگر جنسى فعاليت دارند و زنان برده
شورها برخالف ميل خود به عنوان كااليى تجارى آلمان، لهستان، تايلند، چين و ساير ك

  . )1388 حسين زكي،( شوند مبادله مى
هايي است كه با جستجوي رفاه و  رواج و گسترش پديده قاچاق انسان متأثر از فعاليت

از جمله موارد سوء استفاده از افراد . تر براي برخي افراد در ارتباط بوده است زندگي راحت
بتدريج انسان پي . است كه بدترين شكل آن در گذشته بردگي بود براي كارهاي اجباري

ها به عنوان يك منبع نيروي كار ارزان منافع زيادي را در پي  برد كه با آنكه استفاده از برده
كساني كه از برده داري . گذارد دارد، اما به طور كلي اين كار تأثيرات منفي بر اجتماع مي

ادي نيرومندي براي حفظ برده داري برخوردار بودند، از اين رو برند از انگيزه اقتص سود مي
مبارزه با . در برابر هرگونه تغييرات منجر به امحاء برده داري سرسختانه مقاومت مي كردند

انواع مختلف برده داري و قاچاق انسان تاريخچه طوالني داشته و هنوز هم خاتمه نيافته 
هاي مجرمانه نقض حقوق بشر است كه با جرايم  قاچاق زنان شكل مهمي از فعاليت. است

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 
 
 
 
 

 1390 بهار، چهارم، سال اولشماره  ،نظم و امنيت انتظاميفصلنامه   30

قاچاقچيان «انگيزه . يابند مرتبط است سوي مرزها ارتكاب مي  اي كه در آن سازمان يافته
هاي سازمان يافته جنايتكار،  براي گروه. همانند گذشته كسب منفعت زياد است »زنان

. شود در محسوب ميقاچاق زنان سومين تجارت پرمنفعت پس از قاچاق سالح و مواد مخ
اهدافي كه مطابق با آنها . اما در مقايسه با گذشته نوع سوء استفاده و رفتارها تغيير يافته است

سوء : شوند افراد مورد سوء استفاده و قاچاق قرار مي گيرند به چهار دسته اصلي تقسيم مي
 استفاده جنسي،كار سخت، تجارت اعضاي بدن و تجارت كودكان؛

هاي مجرمانه و پرمنفعتي است كه احتمال دستگيري  وق از جمله فعاليتتمامي موارد ف
راهبرد ( به تناسب جرم ناچيز استهاي در نظر گرفته شده معموالً  در آنها پايين و مجازات

  .)14 ، ص1388 پيشگيري،
  

  تعريف قاچاق انسان
ريف جامعي از جمله اصطالحي مبهم و بسيار مناقشه آميز است و تاكنون تع 1قاچاق انسان

سازمان ملل عناصر جرم قاچاق را به چهار . ازآن به عمل نيامده كه مورد توجه همگان باشد
، 1388 لي،(، رسيد وجه، جابجايي و استثمار استخدام: كند كه عبارتند از دسته تقسيم مي

، ل، انتقااستخدام: توان ارائه داد عبارت است از اما تعريفي كه از قاچاق انسان مي ؛)123 ص
مجاز فرد يا افراد به وسيله تهديد خارج يا وارد ساختن مجاز يا غير تحويل گرفتن، پناه دادن

يا به كارگيري زور يا ديگر اشكال تحميل از قبيل اكراه، اجبار، خدعه يا نيرنگ، آدم 
وء استفاده از وضعيت فريب، و يا سوء استفاده از قدرت يا موقعيت خود يا س ربايي، تقلب،

خدمات اجباري، بردگي برداشت اعضا و  كشي، فحشاء، ، به منظور بهرهد شدهفرد يا
 قوام ملكي،( صورت گيرد... غين و غير قانوني وجوارح، ازدواج، فرزند خواندگي درو

قاچاق انسان  درباره 1994ان ملل متحد در سال تعريفي كه مجمع عمومي سازم). 1388
وني و مخفيانه اشخاص در عرض مرزهاي ملي، حركت دادن غيرقان«: ارائه داده چنين است

عمدتاً از كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي اقتصاد در حال گذار با هدف نهايي 
كشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسي و اقتصادي  هاي بهره و داشتن زنان و دختران به وضعيت

                                                 
1  . Trafficking persons/ Human Trafficing 
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هاي  ار و نيز ديگر فعاليتچيان و سنديكاهاي جنايتك به منظور سود به كارگيرندگان، قاچاق
 مرتبط با قاچاق همچون كار خانگي اجباري، ازدواج دروغين، استخدام مخفيانه و فرزند

  .)142 ، ص1387 گرهارد،( »خواندگي دروغين
  :قانون مبارزه با قاچاق انسان ايران چنين آمده است از 1قاچاق انسان در ماده 

از يا غير مجاز فرد يا افراد از مرزهاي خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت مج) الف
يك كشور با اجبار و اكره يا تهديد يا خدعه و نيرنگ و يا با سوء استفاده از قدرت يا 
موقعيت خود يا سوء استفاده از وضعيت فرد يا افراد ياد شده، به قصد فحشا يا برداشت 

  اعضا و جوارح، بردگي و ازدواج؛
مخفي نمودن يا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد يا تحويل گرفتن، انتقال دادن، ) ب

  اين ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود؛) الف(افراد موضوع بند
  :داند قانون مبارزه با قاچاق انسان اعمال زير را درحكم قاچاق انسان مي 2ماده 
تشكيل يا اداره دسته يا گروهي كه هدف آن انجام امور موضوع ماده يك اين )الف
  .قانون باشد
حمل يا انتقال مجاز يا غير مجاز ) خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت(عبور دادن ) ب

اين قانون هر چند  1فرد يا افراد به طور سازمان يافته براي فحشا يا ساير مقاصد موضوع ماده 
  .   با رضايت آنان باشد
ن المللي كه مستلزم يك تجارت بي: نويسند در باره قاچاق انسان مي 1سالت و استين
هاي سود و زيان پيچيده است كه شامل  هاي نهادينه شده با حساب سيستمي از شبكه

اين نظام با اجراي . سازمان، عامالن و افراد است كه هر يك به دنبال سود تجاري هستند
، تامين بودجه، امور فني ، جمع آوري اطالعاتانواع مختلفي از امور مربوط به برنامه ريزي

اين كارها به وسيله سازمان هاي كوچك تر يا بزرگ تر قاچاق به . شود عملياتي حفظ مي و
  ). 154 ، ص1388 لي،(امكان پذير است » تقسيم كار«شكل 

گستردگي اين جرم و نقش سازمان هاي جنايي و نفوذ آنها در حوزه سياسي حاكميت 
است و هم منبع فساد، كه از تجارت غير قانوني هم محصول فساد  .كند قانون را تضعيف مي

                                                 
1. Salt , Stein  
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رسمي بيشتر گسترش پيدا شود زيرا هر چه فساد و بخش غير سوي عوامل متعددي تغذيه مي
كند در جامعه بيشتر ريشه  آورد و از آن پشتيباني مي كند، شرايطي كه قاچاق پديد مي

  ).155 ، ص1388لي، ( دواند مي
هاي پراكنده در  نقش گروه تر است عنصر بسيار مهم ديگري كه مستلزم توجه دقيق

). اقليتي كه در قاچاق انسان نقش داشته است و دارد( سازماندهي قاچاق انسان است
هاي پايدار قومي  قبيله اي عناصر اساسي بيشتر شبكه -اي پيوندهاي ملي و قومي و خانواده

ار تبهكاري سازمان يافته در طول قرن بيستم بوده است و شايد از اهميت خاصي برخورد
  . باشد

: دهد كميسيون عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز چنين تعريفي را ارائه مي
هنگامي كه شخصي با تشويق، نيرنگ يا اجبار كشور خود را ترك و با وعده مبتني بر 

تر به كشورهاي ديگر برده ودر كشور جديد تحت شرايطي شبيه به  زندگي بهتر و آسوده
 ، ص1386قرائي، ( گيرد رده شود، قاچاق انسان صورت مياسارت و بردگي به كار گما

به طور كلي قاچاق انسان عبارت است از جذب، انتقال و تحويل افراد از راه تهديد  .)109
، آدم ربايي، كالهبرداري، اغفال، و اجبار يا ديگر اشكال اعمال زوريا با استفاده از زور 

ضعف و آسيب پذيري افراد يا پرداخت يا  سوء استفاده از قدرت يا با استفاده از نقاط
به منظور سوء كنترل ساير افراد دريافت دستمزد يا سود بردن از رضايت و موافقت فرد در 

  . استفاده از آنان
كه مورد توافق وزيران هفت كشور شبه قاره هند واقع شده است،  1پيمان سارك

ركت دادن و انتقال، فروختن و يا قاچاق به معني ح: نمايد قاچاق انسان را چنين تعريف مي
گري در داخل يا خارج از كشور به منظور اهداف  خريدن زنان و كودكان به منظور روسپي

 شود يا مالحظات ديگر با رضايت يا بدون رضايت فردي است كه قاچاق مي) پولي(مالي 
  .)2، ص 1386،مومني هامانه(

  
 

                                                 
1  . SARK Pledge 
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  اشكال قاچاق انسان
شود تا اينكه يك قرباني در دام سيستم تجارت انسان قرار  مي كار گرفتهه اشكال مختلفي ب

اين . كنند هاي متنوع و در عين حال مهمي را ايفا مي بازيگران اين سيستم نقش. بگيرد
اي  همه اينها مانند زنجيره. گيرد ها از عاشق دلداه و شوهر گرفته تا كارفرما را در بر مي نقش

در سطوح زير به چند  .)78، ص 1388مدي و ديگران، معت(  هستند كه به هم متصل هستند
  :كنيم شكل از قاچاق انسان اشاره مي

  

بسياري از زنان به لحاظ موقعيت اجتماعي و خانوادگي و اعتقادي  :ازدواج پستي. 1
چيان از حربه مذهبي استفاده كرده و اين زنان  در اين حالت قاچاق. دهند تن به قاچاق نمي
برند و يا مردان كشورهاي ديگر در  ن كشور خود كه در خارج بسر ميرا به ازدواج مردا

  .كنند آورند و پس از مراسم رسمي آنها را به كشور مقصد اعزام مي مي
  

ها براي كار كردن فرزندان  در اين شيوه همانند قبل برخي خانواده :ازدواج صوري. 2
نظر پيشنهاد ازدواج با زنان موردبا  چيان خود در خارج از كشور مقاومت مي كنند اما قاچاق

به بهانه ادامه زندگي يا كار از كشور خارج شده در آنجا از زن جدا و او را تحويل 
  .نمايند هاي جنايي مي سازمان

  

در حالت اول  .اين نوع قاچاق دو حالت دارد: قاچاق براي تهيه اعضاي بدن. 3
نمايد حال در  به دادن اعضا مي شخص با ميل خودش و با دريافت مبلغ مورد توافق اقدام

اما نوع دوم آنها با . شود عمل انجام مياين مراكز زيرزميني داخل و يا اعزام به خارج 
ربودن قرباني اهم از زن، مرد و يا كودك اعضاي بدن قرباني را در بيمارستان و يا در 

  . ندزن مراكز مجهز جدا كرده و با چند برابر قيمت به مشتريان خود پيوند مي
  

 ،توريسم جنسي جرياني است خالف قاچاق انسان زيرا در قاچاق: 1توريسم جنسي. 4
كشي از كشور خودش به كشور ديگر منتقل  انساني را به منظور سوء استفاده و بهره

كنند، اما در توريسم جنسي وضعيت معكوس است؛ يعني شخص براي خوشگذاراني به  مي

                                                 
1. Sex Tourism  
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گيرد يك اضافه نرخي را براي استفاده از اين  تي كه ميآيد و به اصطالح با بلي منطقه مي
از آنجايي كه اين نوع صنعت  .)45 ، صك پيشين.ر( پردازد خدمات در حين اقامت مي

كه گاهي مواقع جهانگردي جنسي نام دارد صنعت پر درآمدي است در اغلب مواقع 
انند دولت تايلند، م .كنند هاي ميزبان به صورت آشكار و مستقيم از آن حمايت مي دولت
  ...، تايوان وفيليپين
  

بردگي . نمادي خاص از بردگي است بردگي جنسي در اصل،: بردگي جنسي. 4
بايست به عنوان وضعيت يا شرايط يك شخص تلقي گردد كه تمامي اختيارات  جنسي مي

خود يا بخشي از آن را در ارتباط با حق مالكيت بر كسي اعمال نموده است از جمله 
جنايت بردگي . ابي جنسي به شكل تجاوز به عنف يا ساير اشكال خشونت جنسيدستي

نمايد و يك جنايت بين المللي را ايجاد  شمول يك دولت يا اقدامات دولتي را ايجاب نمي
به . نمايد اعم از اينكه به وسيله عمال دولتي ارتكاب يافته باشد يا اشخاص خصوصي مي

نمايد، واقعيت  با يك شخص را به عنوان اموال اقتضاء ميعالوه در حالي كه بردگي، رفتار 
كه ادعاي بردگي  نمايد اي خريد، فروش يا تجارت نمي اين است كه يك شخص به شيوه

    .)122، ص1387خاك،(را از ميان ببرد 
 

با تعريف بردگي در هنگام درگيري  فحشاي اجباري، نوعاً :فحشاي اجباري. 5
هاي اجباري، اغلب براي كسب منفعت مالي به كار  خانه د فاحشهايجا. مسلحانه مطابقت دارد

ترين  مشخص .)87 ، ص1387 ورله،(سربازان است » تقويت روحي«آيد بلكه براي  نمي
مواردي كه ممكن است به عنوان فاحشگي اجباري توصيف شود مترادف با بردگي جنسي 

اين . ال مورد پيگرد قرار گيرندتواند تحت همين منو تر مي تر و آسان بوده و به طور صحيح
مسئله بارها مورد بحث واقع شده است كه بردگي جنسي شامل بيشتر موارد فحشاي اجباري 

شود كه در آن شخصي، شخص ديگر را كه وادار  شامل مواردي مي بوده است كه عموماً
فاده از اند كه است اي بر اين عقيده عده. به اعمال جنسي نموده است تحت كنترل خود دارد

ممكن است موجب كوچك جلوه دادن اين » بردگي جنسي«به جاي » فحشاي اجباري«
پوشاند كه خود از  گويي را ميزبوراعمال قبيح قانون شكني و زورجرم شود؛ زيرا عنوان م
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ارائه خدمات جنسي » فاحشگي«در حقيقت اصطالح . صفات مشخصه بردگي جنسي هستند
هرچند كه شخص در شرايط اجبار به آن تن (از معاوضه به عنوان جنسي به عنوان قسمتي 

بيانگر آن است كه اعمال جنسي با » فاحشگي«به عالوه . نمايد را به ذهن متبادر مي) در دهد
 .شود تا مجرم رضايت قرباني شروع مي

كيتي شيايزري با قائل شدن به تمايز ميان فحشاي اجباري و برده داري جنسي اعالم 
بخش كه نيروهاي ژاپني در خالل جنگ جهاني دوم  موسوم به زنان آرام مي دارد كه زنان

اند، مجبور به  آنها را محبوس كرده و به برقراري رابطه جنسي با سربازان ژاپني واداشته
آنچه كه . اند بلكه وضعيت آنان با بردگان جنسي شباهت بيشتري داشت روسپيگري نشده

سازد، نفع مالي يا امتياز ديگري است كه مرتكب  مي داري جنسي متمايز اين جرم را از برده
جرم يا شخص ثالثي در عوض يا در ارتباط با رفتارهاي جنسي مجني عليه به دست آورده 

  .يا انتظار تحصيل آن را داشته است
آيد كه در آن شخص  در جنايت فحشاي اجباري گاهي اوقات موقعيتي به وجود مي

باشد يا نيازهاي اوليه خود را فراهم آورد، مجبور به تن  براي اينكه از لطمات بعدي مصون
أكيد دارد بر اينكه آن تعاريف قديمي از فاحشگي اجباري ت. گردد دادن به اعمال جنسي مي

تواند به  است و جنايت فحشاي اجباري مي» عليه شخصيت زنان«، عملي زشت و قبيح عمل
هاي جنسي در مخاصمات  بي حرمتي عنوان جايگزيني بالقوه هرچند محدود براي پيگيري

  )125-126صص  ،1387 خاك،( مسلحانه مورد توجه قرار گيرد
  

المللي  سازي اجباري براي اولين بار در اساسنامه ديوان بين عقيم :سازي اجباري عقيم. 6
مطابق سند . كيفري به عنوان جلوه خاصي از يك جنايت عليه بشريت به فهرست درآمد

كب بايد به طور دائمي حداقل يك مرد يا زن از توان باروري خويش عناصر جنايات، مرت
هاي اجباري  سازي هاي ديرينه اين جنايت، اقدامات تبهكارانه عقيم از مثال. محروم سازد

پزشكي روي  هاي و آزمايش» تصفيه نژادي« دوران رايش سوم به منظور به اصطالح
  .)88 ، ص1387 ورله،(ست هاي جمعي نازي قابل ذكر ا زندانيان در اردوگاه
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تواند به صورت برده داري جنسي باشد كه طي آن  كار اجباري نيز مي :كار اجباري. 7
نمايند، اين خدمات مشمول  مي» خدمات جنسي«به عنوان كار اجباري افراد را وادار به ارائه 

كار المللي كار راجع به  سازمان بين 1930تعريف كار اجباري مندرج در كنوانسيون 
هر گونه «: نمايد كه چنين تعريف مي. نيز خواهد بود) 29مقاوله نامه شماره (اجباري 

كشي از كار يا خدمت و منفعت اشخاص كه با تهديد به نوعي واكنش مجازات گونه  بهره
در صورت سرپيچي همراه بوده و شخص مزبور به اختيار خويش انجام آن كار يا ارائه آن 

يند كار اجباري را اهاي جنسي هم اغلب بخشي از فر سوء استفاده» .دخدمت را نپذيرفته باش
  .دهند تشكيل مي

  

ارتش اياالت   گري نظامي از ديرباز در اطراف پايگاه روسپي: گري نظامي روسپي. 8
از زماني كه . متحده در فيليپين، كره جنوبي، تايلند و ساير كشورها، وجود داشته است

تا نيروهاي خود را به بسياري از كشورهاي مسلمان گسيل  دولت اين كشور تصميم گرفت
اما . مريكا وجود نداشتادارد، امكان اعالم عمومي نياز به زنان روسپي براي پرسنل ارتش 

با حضور اخير نيروهاي ارتش اياالت متحده در جنگ خليج فارس، جنگ افغانستان و 
اورميانه جاني دوباره گرفته جنگ عراق، بازار روسپي گري و قاچاق زنان در منطقه خ

هاي  يكي از تغييرات كليدي به وجود آمده در نيروهاي نظامي اياالت متحده در سال.است
بايد بدانيد كه تعداد افراد . گردد اخير، به حضور گسترده پيمانكاران بخش خصوصي باز مي
ك عراق مريكايي حاضر در خااتحت پوشش اين پيمانكاران هم اينك از تعداد سربازان 

لذا توجه عمومي به نقش اين پيمانكاران در مناطق جنگي متحده معطوف . فراتر رفته است
اما نكته كه در اين ميان به آن توجهي نشده اين حقيقت است كه اين . گرديده است

به عنوان مثال .اند گري نظامي را تغيير داده هاي پيمانكاري، چگونه ماهيت روسپي شركت
به قاچاق زنان در جنگ بوسني مشغول  1»دين كورپ«اركنان شركت بايد بدانيد كه ك
 مك نات،(هاي مشابهي دارد  شود كه اين شركت در عراق نيز فعاليت بودند و گفته مي

1386.( 
  

                                                 
1. Dean corp 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
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تنها سند حقوق بشري كه ازدواج اجباري را تعريف كرده است : ازدواج اجباري. 9
ازدواج اجباري، « دارد  شد كه اظهار ميبا مجمع پارلماني شوراي اروپا مي1464قطعنامه 

ازدواج ميان دو نفر است كه حداقل يكي از ايشان فاقد رضايت كامل و آزادانه نسبت به 
ازدواج اجباري در مخاصمات مسلحانه در واقع سرپوشي براي . »اين ازدواج بوده باشد

اعمال امري  ن اينااز سوي مرتكب» همسر«استفاده از لفظ . باشد هاي جنسي مي خشونت
ن با استعمال اين لفظ عالوه بر اعمال يك اكامال راهبردي محسوب مي شود؛ زيرا مرتكب

كنترل همه جانبه نسبت به همسرانشان ماهيت حقيقي اعمال خود را تحت پوشش يك 
هاي محاكم بين المللي  به طور كلي هيچ يك از اساسنامه. كنند رابطه زناشويي پنهان مي

باري را به عنوان جنايتي مستقل قلمداد نكرده اند و شايد آن را ذيل ساير كيفري ازدواج اج
حتي در دادگاه ويژه سيرالئون هم كه دادستان به . اشكال خشونت جنسي قرار داده باشند

بررسي ازدواج اجباري به عنوان جرمي مستقل اعتقاد داشت قاضي آن را به عنوان بردگي 
آراء ساير محاكم بين المللي كيفري نيز از آن صحبتي در هيچ يك از . جنسي قلمداد كرد
  ).  121-122، صص1387 خاك،( به ميان نيامده است

  

  هاي بردگي جنسي نشانه
نشانه بردگي جنسي شامل عنصر كنترل و مالكيت، محدوديت يا كنترل آزادي فردي، 

. شدبا آزادي انتخاب يا آزادي حركت و اغلب به دست آوردن سود براي مجرمين مي
رضايت يا تمايل آزادي قرباني وجود ندارد و اعالم اين رضايت اغلب به خاطر تهديد يا 

هاي دروغين، سوء  كاربرد زور يا ساير اشكال اجبار، ترس از خشونت، اغفال يا وعده
استفاده از قدرت، موقعيت آسيب پذيري قرباني، حبس يا اسارت، فشار رواني يا شرايط 

برداري،  هاي بردگي شامل بهره به عالوه نشانه.باشد ر ممكن مياجتماعي و اقتصادي غي
تحمل كار يا خدمات اجباري اغلب بدون مزد، دردهاي فيزيكي، رابطه جنسي، فحشاء و 

  ).123، صهمان( باشد خريد و فروش انسان مي
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  هاي بروز قاچاق انسان علل و زمينه
گروه اين  »فقر و رويا«دانند،  عامل ميدو  كارشناسان علل قاچاق زن را تنها دربه طور كلي 

براي كسب پول بيشتر و گذران امور زندگي به  بضاعتي هستند كه فقير و بي يفرادا
زنان و دختراني را شامل مي شوند كه از ميانگين  و گروه دوم،با امكانات بهتر كشورهاي 
صيل كرده و داراي تح ساله كه اكثراً 25تا  20از  باالتري برخوردارند يعني سني نسبتاً
با در سرداشتن رويا و انگيزه مادي باال، داوطلبانه  هاي اجتماعي و مجرد هستند كه موقعيت

 اين زنان از رفاه نسبي برخوردارند و رويايشان، اروپا، بيشتر. شوند ها مي وارد اين شبكه
 براي بررسي علل بروز قاچاق .)http://www.hamparvaz.com( مريكاستاكانادا و 

در ميان علل قاچاق انسان، . و مقصد داشته باشيم أانسان، بايستي توجهي به كشورهاي مبد
در اين مورد به ويژه زنان، دختران و كودكان . فقر و بيكاري مهمتر از بقيه عوامل هستند

به نظر . دهند پذيرترند و بيشتر قربانيان قاچاق انسان را هم همين افراد تشكيل مي آسيب
دهند، تحت اجبار و  ها و زنان كه بخشي از نيروي كار را هم تشكيل مي بچه«س اسكار لوئي

فرسا و مشاغل  كنند؛ به آنها كارهاي سخت و طاقت اضطرار ضرورت اقتصادي كار مي
كنند  شود، و تقريباً هميشه دستمزد كمي دريافت مي آور و تكراري داده مي پست، مالل

علل رواج پديده قاچاق، در سه بخش فرهنگي،  ).182 ، ص1387 موثقي و اسفندياري،(
  :اقتصادي و حقوقي قابل بررسي است

  

، برخي از صاحبنظران، فقر و بيكاري را ها تغيير ارزش - علل فرهنگي :علل فرهنگي
ولي ذكر اين نكته ضروري است كه . دانند عامل گرايش قاچاقچيان به اين شغل كثيف مي

بسيار مستأصل شده باشد و هر فرد بيكاري نيز رو به  كند، هرچند كه هر فقيري دزدي نمي
فقر، به تنهايي عامل انحرافات . آورد، هر چند كه محتاج و درمانده باشد شغل حرام نمي

اي براي نظام اجتماعي ايجاد كند، بلكه مطابق نظر  تواند مسأله اجتماعي نيست و نمي
اجتماعي نيز تأثير گذارد، اما تواند بر تحكيم و ثبات  دوركيم و مرتون، فقر حتي مي
ها، يك جريان تهديد آميز است، به عبارت ديگر براساس  نابرابري و به تبع آن تغيير ارزش

نظر اين جامعه شناسان، فقر زماني تأثيرگذار است كه در مقابل آن تصوير يا گفتار يا 
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ود و ثروتمندي، ش آرزوهاي بلندپروازانه ارائه شود، در آن صورت، فقر غير قابل تحمل مي
دزدي، (شود؛ بدون اينكه مشخص شود كه اين ثروت از چه راهي  ارزش محسوب مي

. به دست آمده است) قاچاق موادمخدر، خريد و فروش زنان و دختران، فروش اعضاي بدن
در اغلب جوامع مادي، ثروتمندان از حقوق اجتماعي نظير اعتبار در ادارات، احترام و 

گسترش خرده . كه اين اعتبار، براي نظام اجتماعي سالم خطرناك استتعظيم برخوردارند، 
هاي  چيان و بعضاً قربانيان قاچاق، جزو خرده فرهنگ هاي منحرف معموالً قاچاق فرهنگ

ها و  كنند كه با ارزش به اين معنا كه آنها در درون فرهنگي زندگي مي. باشند منحرف مي
  .اير استهنجارهاي مسلط جامعه، متفاوت و حتي مغ

  

، براساس اطالعات و تحقيقات »1ديويد كامپانيا«سود آور بودن قاچاق  :علل اقتصادي
ميزان : كند مؤسسه خدمات اجتماعي در كشور انگلستان بيان مي 125اداره پليس و  596

كارشناسان شوراي اروپا . است دالرميليارد  درآمد حاصله از فحشاي كودكان، بالغ بر دو
ري درباره تجارت زنان اروپاي شرقي به عنوان بردگان هزاره سوم نشان در گزارشي آما

زنان . است دالرميليارد  13دهند كه ميزان درآمد ناشي از اين تجارت سفيد، ساالنه تا  مي
ميليارد يورو ،  35ها ساليانه  آلماني. شوند مرتبه خريد و فروش مي 18همچنين گاهي تا 

مواد اوليه اين . اين تجارت بيش از تجارت هروئين استكنند، درآمد  ها مي خرج روسپي
شود و قاچاق زنان و دختران  تجارت پرسود شيطاني، از كشورهاي جهان سوم تأمين مي

چنانكه يونيسف يكي از داليل عمده . پس از مواد مخدر از سودآورترين انواع قاچاق است
هاي شغلي  ي شغلي نبود فرصتها فقدان فرصت. قاچاق زنان را سود سرشار آن دانسته است

شود كه اين امر، هم  مناسب، موجب ايجاد مشاغل كاذب و نامشروعي همچون قاچاق مي
قربانيان قاچاق كه عمدتاً زنان . در مورد قاچاقچيان و هم درباره قربانيان قاچاق صادق است

باشند، به دليل عدم امكان كسب درآمد مشروع و داشتن شغل مناسب،  و دختران جوان مي
  . پذيرند خطرات احتمالي مهاجرت به كشورهاي همسايه را مي

                                                 
1. David Compania 
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چيان  چيان انسان نسبت به قاچاق علل حقوقي عاري بودن از خطر قاچاق :علل حقوقي
ناسايي و كنند، زيرا در صورت ش مواد مخدر و ديگر انواع قاچاق، كمتر احساس خطر مي

دستگيري باندهاي قاچاق انسان و متقاعد كردن قربانيان به ارائه شهادت عليه اين باندها، 
گيري قاچاقچيان و باند آنها، از اعضاي  آنها اغلب به سبب ترس از انتقام. بسيار دشوار است

ين ا. هاي الزم از شاهدان، حاضر به شهادت در دادگاه نيستند خانواده خود و فقدان حمايت
هاي اقامت خود هيچ وسيله دفاعي ندارند و هيچ نهاد رسمي از آنها  هاي مدرن در محل برده

كند، در نتيجه همه سرنوشت آنها در دست باندهاي مافياي انسان است، كه در  پشتيباني نمي
  .)http://www.mashal.org(به بدترين سرنوشت مبتال خواهندشد  نوع مقاومتي، رت هرصو

 

  ط با قاچاق زنانمشاغل مرتب
هاي سازمان يافته فعاليت  به طور كلي افراد درگير در امر قاچاق انسان كه در قالب گروه

؛ يا قواد؛ قاچاق كننده 1پيمپ: (كه عبارتند از. گروه قرار مي گيرند 4، معموال در كنند مي
 نكته ضروري اين است كه افراد درگير و قاچاقچيان و) كننده كننده و معرف توزيع

، ولي در بسياري اوقات از زنان به عنوان ابزار در امر قاچاق مردان هستند ها غالباً سركرده
  .)84 ، ص1388معتمدي و مستوفي فر،( شود زنان ديگر استفاده مي

  

  چيان براي مخفي نگهداشتن قربانيان از چشم پليس شگردهاي قاچاق
زنان غالباً در . قانوني است ترين روش قاچاق زنان استفاده غيرقانوني از مدارك آسان

كنند اما پس از پايان مدت رواديد  پوشش رواديد تجاري يا گردشگري به كشوري سفر مي
تفاوت مدت رواديد در كشورهاي مختلف امكان . كنند به كشور خود مراجعت نمي

توان براي افراد  كند به طوري كه از يك گذرنامه مي سوءاستفاده از آن را بيشتر مي
توان براي چندبار ورود در  به طور مثال در روسيه و اوكراين مي. ون استفاده كردگوناگ

  .مدت سه ماه رواديد گرفت

                                                 
1. pimp 
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دهند كه  چيان در بيشتر موارد زنان را آموزش مي قاچاق  نظر از نوع رواديد، صرف
همچنين، براي جلب اطمينان مقامات . چگونه در مصاحبه براي اخذ رواديد پاسخ بگويند

هاي بانكي جعلي ارايه  حساب هاي كار و صورت ها از بازگشت زنان، نامه خانهسفارت
كارگيري چند مسافر  عالوه بر اين، قاچاقچيان از ترفندهاي ديگري مانند به. كنند مي

چيان  كه قاچاق ديگر اين  راه .كنند گردشگري قانوني نيز استفاده مي  هاي غيرقانوني در گروه
دهند به اميد اين كه از ميان آنها پنج يا شش زن رواديد  ه ميئهاي زيادي ارا درخواست
  .كنند دريافت مي

ترين روش آن تغيير  هاي جعلي است كه معمول دومين راه قاچاق، استفاده از گذرنامه
گاهي . شود قيد مي  در برخي از موارد نام فرد به عنوان همراه در گذرنامه. عكس است

. كنند دي براي همراهي زنان در سفرهاي قاچاق استفاده ميچيان از افرا اوقات هم قاچاق
اين افراد گاهي . كنند كه پسر، پسرعمو يا شوهرزن همراهشان هستند اين افراد وانمود مي

نند كنند تا در مبادي ورودي بتوا اوقات حتي به طور قانوني با اين زنان ازدواج مي
  .)1383الملل،  خبرنامه پليس بين(پاسخگوي مقامات مهاجرت باشند 

ورود غيرقانوني دشوارترين راه قاچاق است كه در آن براي ورود به كشورهاي ديگر 
استفاده از مناطق كور مرزي . شود از مناطقي كه كنترل كمي بر آن وجود دارد استفاده مي

هاي ورود بدون كنترل به   هاي ماهيگيري از روش ها و كشتي و همچنين جاسازي در كاميون
  .ي ديگر استكشورها

كنند ورود از راه رزرو پروازهاي  چيان از آن استفاده مي ترفند ديگري هم كه قاچاق
افرادي كه از اين . المللي است كه به صورت ترانزيت در يك كشور ديگر توقف دارند بين

شوند پس از ورود به فرودگاه ترانزيت، فردي را كه با باند قاچاق مرتبط  راه قاچاق مي
  .شوند ات كرده و از فرودگاه خارج مياست مالق

شوند، گاهي اوقات پس از ورود به كشور  كشي جنسي قاچاق مي زناني كه براي بهره
ها سازمان  كارشناسان درباره اين كه اين گردش. آيند مقصد بين چند شهر به گردش درمي

ها وجود  ه گردشگون تواند براي اين چند دليل مي. اند يا خير، اختالف ديدگاه دارند يافته
نخست اين كه قربانيان قاچاق سرگردان نگه داشته شوند تا هرگز نتوانند با : داشته باشد
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چيان از طرف ديگر بيم دارند كه قربانيان قاچاق با مشتريان  قاچاق. پليس تماس بگيرند
 )1383 همان،( رابطه برقرار كنند و از آنها كمك بخواهند

  

   2با قاچاق كاال )مهاجر( 1تفاوت قاچاق انسان
روند، گر چه  جاي يكديگر به كار ميه ب كه غالباً Traffickingو  Smugglingاصطالح 

زيرا روشي . وجه اشتراكي با يكديگر دارند، اما تمايز قائل شدن بين آنها حائز اهميت است
 .شود و نحوه برخورد با قربانيان متفاوت خواهد بود كه در بررسي اين معضل استفاده مي

كند كه افراد مهاجر به انجام آن مجبور شده و از آنان در  قاچاق انسان به جرايمي اشاره مي
قاچاق انسان در هر مرحله از روند مهاجرت، مستلزم جذب، . شود اين راه بهره برداري مي

انتقال يا تحويل افراد از طريق فريب يا اعمال زور و با هدف بهره برداري و سوء استفاده 
هاي بدن  جنسي است اما امكان دارد شكل كار اجباري، سرقت اندام» كه معموالً«. باشد مي

به فراهم كردن شرايط ورود Smuggling اما . يا فرزند خواندگي غير قانوني به خود بگيرد
اي تحت عنوان  اما در قوانين بين المللي ماده. شود غير قانوني فرد از طريق مرزها مربوط مي

 مسيرهاي قرمز،(الملل بپردازد، وجود ندارد  ح بينوع مهاجرت در سطقاچاق كه به موض
  ).18، ص 1388

گاه قاچاق انسان صرفاً با دريافت . گيرد قاچاق انسان به دو صورت مختلف صورت مي
در . گيرد مبلغي از متقاضي به شكل انتقال مخفيانه متقاضي به كشور موردنظر صورت مي

هاي موردنظر موجبات انتقال وي را به  پردازد و سازمان ر مياين نوع قاچاق، فرد هزاران دال
اما گاه قاچاق انسان از اين صورت سادة خود . سازند كشور موردتقاضاي وي فراهم مي

هاي بزهكار با دريافت مبلغي از فرد  در واقع در نوع اخير قاچاق، سازمان. شود خارج مي
موردنظر موجبات انتقال پنهان و غيرقانوني متقاضي و يا فريفتن وي با وعده كار در كشور 

سازند اما پس از انتقال وي با استفاده از تحميل شرايطي  فرد به كشور مزبور را فراهم مي
نوعي فرد را  كنند و به برداري مي از وي بهره... همانند بردگي يا وادار ساختن فرد به فحشا و

                                                 
1  . Smuggling 
2. Trafficking 
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تواند خطراتي  قاچاق انسان مي موضوع. )37 ، ص1384معظمي، ( كشند به استثمار مي
شديد براي ايمني شخصي، از دست دادن تمامي حقوق قانوني و كرامت شخصي، سوء 

هاي مقاربتي و  استفاده فيزيكي و در صورت سوء استفاده جنسي، روبه رو شدن با بيماري
يي ق مهاجران به صورت جابه جااما در مقابل، قاچا. هاي توليد مثل را در برگيرد بيماري

المللي به منظور كسب منفعت مالي، تحت پروتكل  قانوني اشخاص از طريق مرزهاي بينغير
، استثمار متعاقب را يف شده است؛ در حالي قاچاق انسانقاچاق مهاجران سازمان ملل تعر

چيان با رسيدن مهاجران به مقصدشان  در پي دارد، تصور بر اين است كه خدمات قاچاق
كننده قاچاق انسان در ، در حالي كه معيار اساسي متمايزاز اين گذشته. يابد پايان مي
هاي سازمان ملل وجود يك قرباني است كه حقوق وي نقض شده است، قاچاق  پروتكل

اما گاهي مواقع در ابتداي سفر فردي . شود مهاجران نقض منابع سياسي دولت شمرده مي
ق انسان يا قاچاق مهاجران كه قاچاق مي شود مشخص نيست كه اين كار در گروه قاچا

گيرد، زيرا تا مراحل بعدي ممكن است فريب، استثمار و سوء استفاده هاي حقوق  جاي مي
همين طور ممكن است مهاجران قاچاق شده در طول راه و يا پس از .بشر آشكار نباشد

ها و نقض حقوق بشر شوند؛ همان طور كه تعدادي  رسيدن به مقصد، قرباني سوء استفاده
شوند، از نظر بدني يا  شماري از مهاجران در نقاط مختلف انتقال دچار مشكالتي مي بي

شوند و  شود، در كانتينرها خفه و يا در دريا غرق مي استفاده مي جنسي از آنها سوء
كشند تا از روبه رو شدن با پليس نجات پيدا كنند، يا به دليل مقروض  قاچاقچيان آنان را مي

  ) 32 ، ص1388 لي،( گيرند خود تحت استثمار قرار مي چيان بودن به قاچاق
  

  قاچاق انسان در قوانين
مانند قانون . م سازمان يافته در اولويت قرار دارديدر قوانين برخي كشورها، مبارزه با جرا

اعضاي سازمان جرم را مجرم : بلژيك آمده) 1999ژانويه  10(مقابله با سازمان هاي جرم 
خواهد مرتكب جرمي شده و يا در چارچوب قوانين  ه شخص نميحتي زماني ك. داند مي

  . آن سازمان با ديگر اعضاي گروه همدستي كند
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براساس .وضع شد  1949قانون هنگ كنگ كه در سال ) 151فصل (قوانين اجتماعي 
اين قوانين اگر شخصي، اقرار يا ادعا كند كه خدمتكاري دفتر يا مديريت و يا همكاري با 

سال حبس و  15اياد را داشته است، يك ميليون دالر جريمه شده و حداكثر تا هاي تر گروه
هزار دالر  250هزار تا  100معادل » 1تراياد«جريمه عضويت در گروه هاي . زنداني مي شود

  . و از سه تا هفت سال زنداني است
هاي جرم  هاي سازمان شخصي كه در فعاليت) الف: براساس قوانين جزايي در كانادا

اي با آنان همكاري نمايد و يا جزء اعضاي آن با بيش  ركت كند و يا به طور قابل مالحظهش
از پنج سال فعاليت در آن سازمان، شناخته شود و يا در ارتكاب جرايم مشهود نقش داشته 

  . باشد، به پنج سال حبس يا بيشتر محكوم مي شود
سازمان جرم مرتكب جرايم شخصي كه به نفع، يا به دستور و يا جهت همراهي با ) ب

شود و يا متهم به جرم مشهود است و  مشهود مي شود به پنج سال حبس يا بيشتر محكوم مي
گزارش جرائم سازمان يافته ( شود سال محكوم مي 14به يك دوره زندان حداكثر تا سقف 

  ).  1388 آسيايي،
هروئين به  وگرممريكا هر شخصي با داشتن و يا حمل يك كيلا 2000برابر قانون سال 

قانون مربوط .  شود، اما مجازات قاچاق انسان فقط ده سال حبس است محكوم ميحبس ابد 
گنجانده شده  »2000قانون مهاجرت غيرقانوني مصوب سال «به قاچاق انسان در ايرلند، در 

اين قانون تمامي ابعاد قاچاق انسان را شامل مي شود و جرايم خاص و مجازات هاي . است
همچنين اين قانون، اختيارات بازداشت خودروي مشكوك به . كند طه را مشخص ميمربو

آورد و شرايط الزم براي جريمه كشتي، هواپيما يا  شركت در جرم قاچاق را فراهم مي
همچنين . آورد ديگر خودروهايي كه در ارتكاب جرم ياد شده به كار رفته اند، را پديد مي

گرفته شده كه حدود اختيارات ورود، جستجو و در اين قانون بخش خاصي در نظر 
؛ چنانچه فردي كه اما در قانون كشور ما) 9، ص2000كولن،( كند مصادره را مشخص مي

 3، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در ماده سال تمام داشته باشد 18كمتر از  قاچاق شده
سان، شش ماه تا دو براي شروع به ارتكاب جرم قاچاق ان. يعني ده سال محكوم خواهد شد

                                                 
1. Triad 
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قانون مبارزه با قاچاق  4در ماده  .)قانون 3ماده 2تبصره ( سال حبس در نظر گرفته شده است
ها را چنين مشخص كرده انسان قدرت بازدارندگي براي كاركنان قواي سه گانه و نهاد

 هاي وابسته به دولت و نيروهاي مسلح ها و سازمان سسات، شركتؤهرگاه دولت يا م«: است
دولتي يا نهادهاي انقالب اسالمي يا به طور كلي سسات و نهادهاي عمومي غيرؤيا م

كاركنان قواي سه گانه به نحوي از انحا در جرائم موضوع اين قانون دخالت داشته باشند، 
هاي مقرر در اين ماده قانون، با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت يا  عالوه بر مجازات

   .)14 ، ص1388 قوام ملكي،(» .خواهند شددائم از خدمت محكوم 
هر چه كشورهاي درگير در امر قاچاق انسان قوانين كاملتر و جامع تري براي مبارزه 

بين دولت و مردم كند و هرچه فاصله  با اين معضل داشته باشند، آمار آن كاهش پيدا مي
ر قاچاق اجباري ، زنان و دختران و باالخص كودكان بيشتر در معرض خطافزايش پيدا كند
در اينجا به مواردي . )108، ص1388، معتمدي و مستوفي فر(گيرند  ر ميو تبعات آن قرا

      .اشاره خواهيم كرد
ايجاد و نظارت بر سيستم اقدامات پيشگيرانه و : در زمينه سازمان و همكاري .1

  ؛اقدامات الزم جهت كمك به قربانيان قاچاق انسان
هاي آسيب پذير، تحليل  شناسايي گروه: و تحقيقدر زمينه جمع آوري اطالعات  .2

عوامل اصلي قاچاق انسان، كسب اطالعات جامع و دقيق در خصوص معضالت ناشي از 
قاچاق انسان، انجام اقدامات مؤثر و هدفمند عليه قاچاق انسان در زمينه پيشگيري و 

 .سركوب

ندن تعداد قربانيان در زمينه پيشگيري، تهيه اطالعات و ارائه آموزش، به حداقل رسا .3
هاي مجرمانه، ارائه  قاچاق انسان و نيز به حداقل رساندن امكان وقوع اين گونه فعاليت

اطالعات در زمينه معضالت ناشي از قاچاق انسان به عموم مردم، از بين بردن تصورات 
شود،  ها، حمايت از رفتارهايي كه مانع از جذب مردم به روسپيگري مي قالبي و تعصب

هاي جنايي مرتبط با  هاي تخصصي تحقيقات در خصوص فعاليت ش و ارتقاء شيوهآموز
 .قاچاق انسان، كمك به قربانيان و اجراي اقدامات پيشگيرانه
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ايجاد شرايط قانوني مؤثر جهت حمايت و كمك به : در زمينه قوانين و مقررات .4
ق ارائه مجوز كار به قربانيان قاچاق انسان، فراهم ساختن امكان جذب به بازار كار از طري

به صورت ) هاي مجرمانه مربوط به قاچاق انسان هستند كساني كه قرباني فعاليت(ها  خارجي
خودكار، تعيين استانداردهاي كلي جهت انجام امور پيشگيرانه، پيشگيري و كمك به 

 .قربانيان و پيشگيري از انجام اموري چون روسپيگري و سوء استفاده

پيش بيني و تدارك اقدامات الزم در : انيان و همكاريدر زمينه كمك به قرب .5
، ترانزيت و برقراري همكاري با كشورهاي مبدأ راستاي كمك به قربانيان قاچاق انسان،

 .مقصد قربانيان قاچاق انسان

 

  سازد پذير مي ابر قاچاقچيان آسيبعواملي كه افراد را در بر
به محيط، ندانستن زبان كشور مقصد براي معموالً افراد قاچاق شده به علت ناآشنايي ) الف

  .چيان توانايي الزم را ندارند رهايي از چنگ قاچاق
هايي كه اشخاص قاچاق شده را به كار  قاچاقچيان و كارفرمايان در محيط) ب
نمايند تا مانع از فرار آنها بشود از جمله ضبط مدارك  دارند تدابيري اتخاذ مي وامي

  .شناسايي اين افراد
تار پليس كشور مقصد و شيوه برخورد محاكم قضايي و ترس از اخراج و رف) پ

پذيري محسوب  ديدگي نيز عوامل آسيب بازگردانده شدن به كشور مبدأ و احتمال بازبزه
  ).154 ، ص1387 بياباني،( گردد مي

  

  هاي قاچاق انسان جنايي و شبكه سازمان
، داراي سلسله شرح وظايف عالوه برهاي جنايي  سازمان قاچاق انسان همانند ساير سازمان

هاي قاچاق  شبكه. مراتبي است كه هر يك از اشخاص در سازمان بايد بدان پايبند باشند
رسد اكثر  انسان از لحاظ وسعت و پيچيدگي با يكديگر متفاوت هستند اما به نظر مي

  : باشند ها داراي اجزا و افراد زير مي گروه
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افراد كساني هستند كه زنان را به : كارگيري افرادروش ها و مكانيسم جذب و به . 1
 ،اين عمل با استفاده از روزنامه، تبليغات اينترنتي. كنند منظور قاچاق شناسايي و جذب مي

در . هاي مربوطه امكان پذير است هاي كاريابي و طراحي لباس و ديگر سازمان آژانس
  .ك به روند جذب افراد رايج و متداول استاغلب اين موارد به كارگيري زنان جهت كم

منظور افرادي هستند كه سفر به خارج از كشور و نيز به : تسهيل كنندگان سفر. 2
هاي كاريابي و  امكان دارد اين افراد از آژانس. دهند كشورهاي مقصد را ترتيب مي

 ن فاسد و خالفكار جهت بدست آوردن مداركمسافرتي و همچنين مقامات و مسئوال
افراد مذكور ممكن است در . مسافرتي يا ديگر انواع اسناد و مدارك اداري استفاده كنند

  . فرآيند جذب افراد نيز دخيل باشند
كشوري كه زنان به آنجا قاچاق : كننده در كشور مقصد هاي حمايت شبكه. 3

حل اقامتشان هايي هستند كه ضمن كنترل و اداره زنان قاچاق شده، م شوند، افراد يا گروه مي
 ، ص1388 مسيرهاي قرمز،( كنند را جهت اشتغال آنها پيدا ميهايي  را فراهم نموده و مكان

10(.  
آنها . گذاران در رأس سلسله مراتب جاي دارند دهندگان و سرمايه سازمان. 4
اين . كنند گذاري مي نظر داشته و براي انجام عمليات سرمايه هاي سازمان را تحت فعاليت
شوند و  ين شناسايي نمييهاي پا وجه در جرايم ويژه دخالت نداشته و توسط رده هيچ  هافراد ب
  . يك از افراد سازمان با آنها تماس ندارند هيچ

اعضاي خشن سازمان افرادي هستند كه مسئول برقراري نظم در طول سفر، اجراي . 5
  . نقشه براي نيل به مقصد و وصول مبالغ مربوط هستند

رساني در مورد نحوه  ي در داخل سازمان وجود دارد كه مسئول اطالعگروه ديگر. 6
... هاي پليسي و حمل و نقل مسافر، مقررات مربوط به پناهندگي و كنترل مرزها، فعاليت

هاي بزرگ داراي يك  سازمان. تواند شخص واحدي باشد مخبر و عامل قاچاق مي. است
هاي  كنند و از تكنولوژي دهي شده كار مياي كامالً سازمان گروه مخبر هستند كه در حيطه

 عصار و بياباني،( بسيار پيشرفته استفاده كرده وبه سيستم مركزي اطالعات دسترسي دارند
  ).67 ، ص1386
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  چيان و عامالن قاچاق هاي قاچاق شيوه
ها و كارمندان  آنان از ديپلمات. هاي جنايي تا اندازه زيادي متفاوت هستند سازمان
آنان از نفوذ همه كساني كه . جويند چند مليتي براي پيشبرد اهدافشان سود ميهاي  سازمان

  .گيرند بتوانند در قاچاق و تجارت زنان كمك كنند، بهره مي
برخي با آگاهي قبلي وارد اين . هاي جنايي گاهي مواقع به دنبال سود نيستند سازمان
يا بودجه يك شورش  شوند كه بودجه يك گروه تروريستي و جنبش چريكي و عرصه مي

به عنوان مثال؛ سوء استفاده از زنان قاچاق شده روسي براي تامين بودجه . كنند مين ميأرا ت
ك در شهري تفريحي در جنوب تركيه با همكاري تبهكاران كرد .ك.گروه تروريستي پ

هاي ماركسيست در نپال دختران را به  چريك. اند اي را راه اندازي كرده باشگاه شبانه
. مين بودجه كنندأهاي خود ت كنند كه از آن طريق براي انجام خواسته دوستان قاچاق ميهن

 كنند فريقا، زنان و بچه هاي دشمنان شكست خورده خود را قاچاق ميارهبران شورشي در 
مريكا در ساير كشورها در اهاي نظامي  حتي گاهي مواقع پايگاه و )155 ، ص1388لي، (

كنند آنها ابتدا براي قاچاق فرامليتي زنان از آسيا،  فا ميجذب و قاچاق زنان نقش اي
براساس يك تحقيقي كه در سال . كنند مريكا فعاليت ميااقيانوسيه به كره جنوبي وسپس 

هاي نظامي امريكا در كره جنوبي شناسايي  انجام شده سه نوع قاچاق مرتبط با پايگاه 2002
  : و مورد بررسي قرار دادند

  ؛هاي نظامي در كره جنوبي هاي اطراف پايگاه اي به كلوپ زنان كره جابجايي محلي.1
  ؛هاي نظامي در كره جنوبي قاچاق فراملي زنان به كلوپ هاي اطراف پايگاه. 2
، هوگس، 1الرمن( مريكااهاي ماساژ در  قاچاق فراملي زنان از كره جنوبي به سالن. 3
  ).22، ص 2007

 

  پروتكل جديد قاچاق سازمان ملل
ويژه زنان و كودكان براي مبارزه با  كل جلوگيري، كاهش و تنبيه قاچاق انسان، بهپروت
. المللي ايجاد شده است يافته، مبارزه با قاچاق انسان و فحشاي بين هاي جرايم سازمان شبكه

                                                 
1. Ellerman 
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هاي استفاده جنسي،  به طور ويژه قاچاق انسان براي اهداف استفاده از فحشا و ديگر شكل
در مقايسه با قاچاق . ها است ي و كارهاي مشابه با بردگي و برداشتن اندامكار اجباري، بردگ

طور كه  همان. دارو و سالح، جريمه براي قاچاق انسان در خيلي از كشورها ناچيز است
دهند، پروتكل قاچاق انسان به منظور ايجاد  قاچاقچيان اعمال غيرقانوني جهاني انجام مي

جرائم و رشد و ترقي پليس و سيستم قضايي آن سوي قانوني جهاني براي جريمه كردن 
آنها ممكن است براي مشاركت در جرم ). 11 ، ص2002ريموند و همكاران، ( مرزها است

اگرچه كنوانسيون مبارزه با جرائم . با گروه كوچكي از دوستان و ديگران رابطه برقرار كنند
يافته  را به عنوان گروه تبهكار سازمان هايي با سه يا بيشتر عضو المللي گروه يافته بين سازمان
  . كند تلقي مي

ويژه زنان و كودكان نياز براي  پروتكل جلوگيري، كاهش و مجازات قاچاق انسان، به
هاي مؤثر را  رويكرد به هم پيوسته كه حفاظت از حقوق بشر و كمك به قربانيان با روش

ربانيان در كنفرانس پالرمو تأكيد بر پروتكل روي حفاظت و كمك به ق. كامل كند دارد
اند،  مريكاي التين اعالم كردند كه اگرچه آنها پروتكل را امضا كردهااست وقتي دو كشور 

آنها آماده به امضاي پروتكل قاچاق مهاجران نيستند، زيرا به نظر آنان، اين پروتكل مزاياي 
را از قرار زير مي  اما نكات برجسته پروتكل قاچاق انسان. پروتكل قاچاق انسان را ندارد

  : توان برشمرد
 مثل يافته  اگر چه جرايم سازمان. قاچاق جهاني بايد با پاسخ جهاني جواب داده شود

ها، اربابان كار اجباري، دارو  خانه كنندگان فاحشه ها، قاچاقچيان كاال، اداره قاچاقچي
اجتماعي و  هاي هاي سرويس هاي زورگويان، دولتمردان سازمان مهاجرت، آژانس دسته

NGO شوند ها به اين پروتكل مربوط مي.  
 هاي  المللي از قاچاق، فحشا، حمايت و مكانيسم اكنون تعريف پذيرفته شده بين هم

اي براي قوانين  تواند به عنوان پايه جلوگيري روي قوانين ضدقاچاق وجود دارد و مي
  .كشورهاي مختلف در نظر گرفته شود

 مايت شده هستند، نه فقط آنهايي كه زور دخيل استهمه قربانيان قاچاق انسان ح.  
 مورد است رضاي قرباني قاچاق بي.  
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 كند كه به وسيله آن قاچاق اتفاق  اين تعريف پوشش مفصلي از جرم را فراهم مي
افتد، شامل نه تنها زور، فريب، اغوا، سوءاستفاده از قدرت، بلكه همچنين استفاده از  مي

  .پذيري قرباني آسيب
 كند به تضمين اينكه قربانيان  المللي از قاچاق كمك مي ريف جديد بيناين تع

  .كنند قاچاق مدركي را حمل مي
 دارد كه بيشتر قاچاقچيان با  اين پروتكل بيان مي. اگر فحشا و قاچاق برابر نيستند

بنابراين، اين پروتكل سوءاستفاده . هاي سوءاستفاده جنسي است هدف فحشا و ديگر شكل
  .تواند از هم جدا شوند قاچاق نمياز فحشا و 
 بنابراين زنان و كودكاني كه براي . براي قرباني لزومي ندارد كه از مرز عبور كند

  .شوند شوند و كار اجباري در خود كشورشان آنها هم حمايت مي فحشا قاچاق مي
 عنصر كليدي در فرآيند قاچاق سوءاستفاده است، به جاي عبور از مرز.  
 ن ابزار سازمان ملل است براي نشان گرفتن از تقاضايي كه زنان و اين پروتكل اولي

ها يا ديگر ابزار براي  فراخواني كشورها براي تقويت قانون. شوند كودكان قاچاق مي
  ).14 ، ص2002ريموند،( هاي سوءاستفاده از زنان، كودكان جلوگيري از قاچاق همه شكل

  

  نتيجه گيري
كنند  هاي جنايي در امر قاچاق زنان فعاليت مي سازماندر اين مقاله، مباحثي مختصر كه 

برند؛ كه  ها و شيوه هاي گوناگوني از تجارت زنان سود مي آنها از روش. اشاره شده است
شامل جبر، خشونت، سوءاستفاده جنسي، فريب يا سوءاستفاده از قدرت در استخدام يا 

از سوي زيرا . )202، ص 2008، 1ليمانسلي( شود انتقال زنان و دختران از ميان مرزها مي
امروزه مشخص گرديده كه منافع حاصل از تجارت انسان تا حد زيادي با تجارت مواد 

سفانه، اين دو عمل مجرمانه به گونه مشابه و يكساني تحت أاما مت. نمايد مخدر رقابت مي
هرويين  ودر امريكا كسي كه يك كيل مثالً. تعقيب قانون و اعمال مجازات قرار نمي گيرند
شود اما اگر انسان قاچاق و جابجا كند به ده  جابجا و حمل كند به حبس ابد محكوم مي

                                                 
1. Limoncelli 
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ثر با تجارت ؤايستي اقدامات الزم را به منظور مقابله مها ب دولت. شود سال زندان محكوم مي
انسان به كار گيرند؛ خصوصاً به خاطر اينكه در اين موضوع كاالي مبادله شده، جان 

هاي جسمي و روحي، تجاوز،  توانند در معرض آسيب قربانيان قاچاق مي. باشد مي ها انسان
ها همچنين ابعادي  ولي اين آسيب. شان و حتي مرگ قرار گيرند تهديد عليه خود و خانواده

امنيت همه كشورهايي كه با  فراتر از افراد قرباني دارند؛ قاچاق انسان به بهداشت، ايمني و
  .)1386 فخرز،( زند يب ميگير هستند آسآن در

هاي  توان براي بيان افزايش قاچاق انسان و به ويژه زنان در سال ترين دليلي كه مي ساده
هاي جنايي به خوبي اطالع  در واقع سازمان. اخير اشاره كرد، سودآوري كالن آن است

نيز به  دارندكه سود بالقوه اين فعاليت بسيار باالست و خطر تحت تعقيب قرار گرفتن آنان
گيرند در محل اقامت خود  اسارت سازمان هاي جنايي قرار مي زناني كه در.نسبت كم است

شوند  گونه وسيله دفاعي ندارند و در صورت مقاومت و سرپيچي به شدت مجازات مي هيچ
  .هاي جنايي است و سرنوشت آنها تنها در دست باندها و سازمان

  

  پيشنهادها
  ؛ها و مناسبات بين المللي كاريارتقاء سطح كمي و كيفي هم. 1
المللي بدين منظور تا از اين طريق  ها و نشست هاي بين برگزاري گردهمايي. 2

كارشناسان با عقايد و نظرهاي مختلف در كنار هم جمع شده و با گفتگو و تبادل نظر و نيز 
ي گيري درباره اجرا ارزيابي داليل بنيادي وقوع جرايم و تهديدها و همچنين تصميم

  اي بينديشند؛ تمهيدهاي متقابل، در جهت مبارزه با قاچاق انسان چاره
هاي انجام گرفته درخصوص بازگشت قربانيان  ارزيابي و بررسي مجدد فعاليت .3

  ؛أقاچاق به كشور مبد
پديده قاچاق و نظارت  رساني عمومي درباره يان و اطالعرساني به قربان تداوم كمك. 4

  ؛ربر روند پيشرفت اين امو
هاي  دهي مأموران پليس مرزي و قضات رسيدگي كننده به پرونده تداوم آموزش. 5

  ؛مرتبط با قاچاق انسان
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هاي تعقيب و  هاي قاچاق، آمار قربانيان، روش آگاهي و اطالع رساني به موقع شيوه. 6
  .الملل از طريق پليس بين الملل ميزان مجازات قاچاقچيان در عرصه بين

  
  

  فارسيمنابع 
 .، انتشارات ميزانقاچاق زنان. )1385(.بهناز  ري،اشت

   .، انتشارات ميزانجرائم سازمان يافته فراملي .)1386(.اسعدي، حسن 

جي پليس زن تروي -، فصلنامه علميقاچاق انسان و تجارت جنسي .)1387(.بياباني، غالمحسين
 .شماره پاييز و زمستان

  .ن المللي زنانانجمن مطالعات بي .)2002(.ريموند ،جنيس جي 

  http://www.basharat.com مظلوميت زنان در سيستم بردگي جديد. )1388(.حسين زكي،ناظر

، مجله حقوقي بين جرم انگاري خشونت جنسي در حقوق بين المللي .)1387(.خاك، روناك
  .پاييز و زمستان39المللي، شماره 

 .تشارات تهران صدا، انجنايات سازمان يافته فراملي .)1382(.سليمي ،صادق 

 .، انتشارات كارآگاهقاچاق انسان .)1386(.، بياباني ؛ غالمحسينعصار، محمد تقي

قاچاق بين المللي انسان و پيامدهاي ناشي از . )1386(.بياباني، غالمحسين  ؛عصار، محمد تقي
 .1، فصلنامه علمي تروتجي كارآگاه شمارهآن

 .،انتشارات كارآگاهاي بدنرت بين المللي اعضقاچاق انسان و تجا .)1386(.ميررحيم فخرز،

، خبرنامه انجمن بررسي جرم شناختي و قانوني مبارزه با قاچاق انسان .)1386(.قرائي، پروين
 ايراني جرم شناسي؛  

 .تابستان 3، فصلنامه اينترپل شمارهقاچاق انسان.) 1388(.رضاقوام ملكي، حميد

  .ن الملل ناجا، ترجمه پليس بيلندقانون ايرقاچاق انسان در  .)2000(.كولن 

 .، ترجمه بهرام باراني، انتشارات دانشگاه علوم انتظاميقاچاق انسان .)1388(.لي، مگي 

، انتشارات نشر يافته و راهكارهاي جهاني مقابله با آن جرم سازمان .)1384(.معظمي، شهال 
 .دادگستر

فصلنامه يد، ، بردگي در عصر جدنقاچاق انسا. )1387(.اسفندياري، گلپر ؛موثقي،سيد احمد
 ،پاييز؛3، شماره 38، دوره مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي ،حقوق
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قاچاق انسان ، پژوهشكده تحقيقات استراتژيك ) 1388(مستوفي فر، فرزانه  ؛معتمدي، هادي
 هاي فرهنگي و اجتماعي، ،گروه پژوهش

 :http://www.mouood.orgTags گري اشغال عراق وگسترش روسپي.)1386(.نات، دبرا مك

، ترجمه امير ساعد جنايات عليه بشريت در حقوق بين الملل معاصر .)1387(.ورله،گرهارد
  .پاييز و زمستان39وكيل، مجله حقوقي بين المللي، شماره 

ه محمود حاجي ترجم. )1388(.)2007- 2010(.گزارش راهبرد پيشگيري ازجرم اسلواكي 
 .، انتشارات پليس بين الملل ناجاحميد رضا قوام ملكي –زاده

مني هامانه؛ دفتر تحقيقات كاربردي ؤترجمه محمد محسن م.)1386(. گزارش پيمان سارك
  .پليس آگاهي ناجا

نمودي معاصراز بردگي و جرائم ( امريكاگزارش قاچاق بين المللي زنان به اياالت متحده 
 .اداره كل پليس بين الملل ناجا) 1383(،)سازمان يافته

  .شماره بهار) ويژه نامه قاچاق انسان (فصلنامه اينترپل. ) 1388(.گزارش مسيرهاي قرمز

 http://www.mashal.org .)2005(.نگاهي به سير تاريخي قاچاق زنانگزارش 

  . http://www.hamparvaz.com .)1386(. قاچاق زنان بي پناگزارش 

  . http://hoghough.blogfa.com . )1388(.قاچاق زنان؛ آخر خط خشونتگزارش 

   )1388(.سازمان ملل قطعنامه مبارزه با قاچاق زنان و دخترانگزارش 
http://www.persianfemale.com 

ي، انتشارات پليس بين الملل ترجمه آيدين سعيد  .)1388(.فته آسياييم سازمان يايجراگزارش 
  .ناجا

ترجمه اكبر ) 1388(،2007 ماه ژوئيه) قاچاق كودكان چيني به اروپا( قاچاق انسانگزارش 
   .موسايي، پليس بين الملل ناجا
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