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چکیده
معضل قاچاق انسان و نقش باندهای قاچاق سازمان یافته در آن  ،نشان دهنده ی یکي از دشوارترین مسایل
در زمینه ی نقض حقوق بشر است که در حال گسترش روز افزون مي باشد .درآمد سالیانه ی جنایات
سازمان یافته فراملي دو برابر بودجه ی نظامي کشورهای جهان است و قاچاق اشخاص به ویژه زنان و
کودکان به عنوان زشت ترین چهره ی این جنایات ،پس از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه ،سومین
تجارت هنگفت و پول ساز جهان دارای رشد بسیار سریعي در بین کشورهای مختلف است  .مسایل مرتبط
با این جنایت نظیر برده داری ،فحشاء ،روسپي گری  ،توریسم جنسي ،تبعیض نژادی ،مهاجرت غیر
قانوني،پول شویي ،ایدز ،کار اجباری و...قاچاق انسان را به یکي ازجدی ترین تهدیدهای حقوق بشری افراد
در صحنه های داخلي و بین المللي و هم چنین به چالش اساسي کشورها در تامین امنیت انساني و تعهدات
بنیادی آن ها در قبال نقض حقوق بشر قربانیان این جنایت درقرن حاضرتبدیل کرده است.در این مقاله در
صدد بررسي این سوال های مهم هستیم که آیا با بین المللي شدن حقوق کیفری و ماالضمانت اجرادار شدن
نقض های شدید حقوق بشر افراددر سیاست جنایي سازمان ملل متحد،جرم انگاری نقض حقوق بشر افراد
در فرایند جنایت قاچاق اشخاص هم مي تواند مطرح گردد؟ در سیاست جنایي اسالم  ،برای جرم انگاری
قاچاق انسان مبنایي مي توان یافت؟و آیا رویکرد حمایتي اسالم از حقوق بشر قربانیان این جنایت با تلقي
جامعه ی جهاني و سازمان ملل از مسئولیت حمایتي همنوایي دارد ؟ شورای حقوق بشر در روند جدید خود
ضمن تاکید بر مبارزه با برده داری  ،قاچاق انسان راازمصادیق برده داری نوین شمرده و بر لزوم حمایت همه
جانبه ی کشورهاازحقوق بزه دیدگان این جنایت اشاره داشته است .پس این مسئولیت باید به طریق اولي
توسط جامعه ی بین المللي و در قالب مسئولیت حمایت هم ایفا گردد  .بررسي امکان شمول این مسئولیت
در موارد نقض حقوق بشر افراد درفرایند قاچاق اشخاص موضوع اصلي این نوشتار است .
واژگان کلیدی :قاچاق اشخاص،حقوق بشر بزه دیده مدار،مسئولیت حمایت،پروتکل پالرمو ،منشورملل
متحد و آموزه های فقهي .

 - 1دانشجوی دوره دکتری تخصصی حقوق کیفری وجرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران
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مقدمه

هرچندجلوه های اولیه ی قاچاق انسان  ،قبل از تاسیس سازمان ملل متحد ،مورد
توجه آموزه های دیني و نهاد بین المللي نوپای جامعه ملل قرارگرفته بود .لیکن
توجه دقیق تر به مفهوم قاچاق انسان و اتخاذ رویکردی جامع تر به انواع بزه دیدگان
این جنایت را مي توان پس از تاسیس سازمان ملل متحد و طبیعتا رویکرد های
حقوق بشری این سازمان به ویژه پس از تصویب اعالمیه جهاني حقوق بشر 1947
دید که با نضج گرفتن مفهومي تحت عنوان «جنایات سازمان یافته فراملي» در
سیاست جنایي دو دهه اخیر آن سازمان به منصه ظهور رسید  .بر این پایه ،جرم
انگاری شکل صنعتي این پدیده با رویکردهای حقوق بشری سازمان ملل متحد که
تحت تاثیر پیشرفت های علوم جنایي در چند دهه ی اخیر دچار تحول شده
است،پیوندی عمیق دارد.هم چنین مطرح شدن مسئولیت حمایت در قبال نقض های
شدید حقوق بشری در فرایند قاچاق اشخاص جهت جلوگیری از چنین نقض هایي
به مثابه ضمانت اجرایي در حمایت از بزه دیدگان و تاسیس یک سیاست جنایي بزه
دیده مدار سازمان ملل متحد مي باشد .سازمان ملل متحد به عنوان سازمان بین المللي
مسئول در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللي  ،امروزه مبارزه با تمامي مظاهر نقض
کننده صلح و امنیت بین المللي را وجهه ی همت خود قرار داده است .یکي از
بسترهای مستعد برای به خطر انداختن صلح وامنیت در جهان ،نقض حقوق بشر
افراد از سوی اشخاص حقیقي وحقوقي وحتي دولت های عضو آن سازمان است.بر
همین پایه،سازمان ملل با هرگونه نقض حقوق بشر افرادواستانداردهای تدوین شده
ازسوی آن سازمان ،سرسختانه مبارزه مي کند .جرم انگاری نقض این معیارها و نرم
های پذیرفته شده در سطح بین المللي و ترغیب وبعضا الزام کشورهای عضو به جرم
انگاری آن ها در حقوق داخلي نیزیکي از مظاهر این مبارزه به حساب مي آید.
بنابراین تالش سازمان ملل درپیشگیری از نقض های حقوق بشری وحمایت از
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قربانیان این نقض ها پیشینه ای به بلندای منشور بین المللي حقوق بشر و اسنادحقوق
بشری دیگرآن سازمان دارد ( ذاقلي ،رساله دکتری،1388،ص )60که به نوعي مي توان پیشینه ی
این تدابیر پیشگیرانه و حمایتي را تا حدودی درآموزه های دیني ناظر برجلوه های
اولیه ی قاچاق انسان نیز مالحظه نمود .امادر پرتومطالعات بزه دیده شناسانه
وپیشرفت های جنبش حقوق بشر،یک رهیافت بزه دیده مدار در سطح سیاست
جن ایي سازمان ملل مطرح وبا تصویب پروتکل قاچاق اشخاص عینیت مضاعف
یافت .در پرتو این رویکرد ،مي خواهیم امکان حمایت های این سازمان را از تمامي
بزه دیدگان درقبال نقض جنبه های گوناگون حقوق بشر در فرایند قاچاق اشخاص
بررسي نماییم .
 -1ماهیت حقوقی قواعدحقوق بشر

«حقوق بشر تجلي بارز کرامت انسان است وتکلیف دولت ها به تضمین رعایت آن
ناشي از شناخت همین کرامتي است که قبال منشور ملل متحد و اعالمیه جهاني
حقوق بشر آن را اعالم نموده اند».وانگهي  ،چنان چه حقوق بشر واقعا با کرامت)
(The Resolution…,1990 ,P.286انساني پیوند خورده و علقه ای با شناخت
این کرامت ایجاد نموده باشد  ،به نظر مي رسد رعایت این حقوق باید به عنوان
التزامي که از یک قاعده آمره حقوق بین المللي ناشي مي شود به کلیه ی دولت ها باز
گردد .فارغ از وجود هر نوع تعهد قراردادی ،محروم ساختن افراد بشر از آزادی و
ایراد فشارهای جسماني و اعمالي از این دست صراحتا مغایر با هدف و منظور منشور
ملل متحد و اعالمیه جهاني حقوق بشر بوده و موکول ساختن التزام به چنین اصول و
قواعدی را به بده بستان ها و مالحظات قراردادی،به نوعي نقض غرض درفلسفه ی
وجودی سازمان ملل و جامعه ی بین المللي قلمداد مي گردد.به همین لحاظ به
نظرمي رسد یکي از مهم ترین راه های تضمین هر چه بیشتر قواعد حقوق
بشر،گسترش شمول جغرافیایي التزامات آنان باشد ).شالوده ویژه معاهدات حقوق
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بشری ویامعاهدات حاوی( Reservaions…,1951,p.23مضامین بشرماب ،سبب
گردیده تا نظامي متفاوت با سایر قواعد و ترتیبات بین المللي ،متناسب با ماهیت
خاص آن ها در این حوزه لحاظ گردد .برای نمونه در وادی اعمال حق شرط نسبت
به این دسته از معاهدات،نظامي جداگانه به دولت ها دیکته شده است«.به طوری که
اعمال حق شرط بر معاهدات حقوق بشر ی گاهي به عنوان عملي مغایر با موضوع
وهدف معاهده تلقي شده و حتي برخي صاحب نظران تا آن جا پیش رفته اندکه
معاهدات حقوق بشری را به واسطه مضمون ویژه شان ،تحفظ ناپذیر قلمدادنموده
واساسا چنین اعالمیه ای نسبت به این دسته از معاهدات را فقط بیانیه ای بي اثر تلقي
مي نمایند که دولت های متعاهد دیگر حتي الزامي به اعتراض بدان نیز

ندارند» ( .موسي

زاده،1383 ،ص)120

 -2شمول جغرافیایی تعهدات حقوق بشری

شمول جغرافیایي تعهدات حقوق بشری دولت های متعاهد نسبت به اسناد و
معاهدات حقوق بشری ،اکنون صرفا به عرصه ی قلمروتحت حاکمیت آن ها محدود
نمي گردد،

(ذاکریان ، 1383،صص)15-28

بلکه به نظرمي رسد با خروج از آن حیطه ،سیر

تکامل را مي پیماید ،به طوری که دولت های متعاهد را در حوزه ی جغرافیایي
گسترده تری ملتزم به رعایت حقوق و آزادی های مندرج دراین اسناد مي کند  .به
دیگر سخن ،با احراز دسته ای از شرایط و متعاقبا از طریق توسعه ی چارچوب
گستره ی تحت صالحیت دولت ها ،اقدام هایي که آنان در نقض التزامات قراردادی
نشات گرفته از اسناد تعهد آور حقوق بشری در خارج از عرصه قلمرو خود (به طور
مستقیم ویا حتي غیرمستقیم) مرتکب مي گردند و یاحتي در سرزمیني که نوعا
تعهدات قراردادی مزبور ،به طور معمول در آن جا قابلیت اجرا ندارد مرتکب مي
شوند را مي توان در حوزه ی مسئولیت بین المللي دولت ها مطرح

ساخت(.مدنی،1387،

ص )233روند بشرگرا شدن حقوق کیفری بین الملل در ابعاد مختلف با شتابي بیش از
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پیش در حال تکامل است .از این رو  ،اکنون شاید بتوان آن را به عنوان چتری برای
افراد بشر تلقي نمود تا دولت ها .این غایت اساسا در صورتي به طور کامل محقق مي
گردد که به تحدید حاکمیت دولت ها به شکل جدی تری نگریسته شود،چه در غیر
این صورت ،این روند به بیراهه خواهد رفت.از سوی دیگر ،تاسیس و توسعه ی
اختیارات ارکان قضایي و شبه قضایي مامور رسیدگي به موارد نقض تعهدات حقوق
بشری و پیش بیني زمینه ها وضمانت های اجرایي تصمیمم های اتخاذی این ارکان،
گام موثر و مثبت دیگری در اعتالی سطح کلي اجرای حقوق بشر بوده واز ترویج
بي کیفری ناقضان این حقوق پیشگیری نموده است ،ضمن این که امکان احقاق
حقوق و تظلم خواهي قربانیان این جرایم را نیز تقویت مي نماید .یکي از طرقي که
مسیررا برای احقاق حق از اقدام های تخطي جویانه ی ارکان و کارگزاران دولتي یا
وابسته به دولت فراهم ساخت ،ایجاد مراجع صالحیت دار قضایي و شبه قضایي
فراملي و منطقه ای بود که بدون نیاز به احراز پیش شرطي همچون توسل به حمایت
دیپلماتیک دولت متبوع ،امکان تظلم خواهي را برای شخص صدمه دیده فراهم مي
نمود .با توجه به نا کارآمدی این سامانه ،باید در پي یافتن راهکار دیگری برای نیل
به مقصود بود.امروزه دیگر هرگز نمي توان چنین ادعا کرد که شمول جغرافیایي
تعهدات حقوق بشری دولت های متعاهد نسبت به اسناد و معاهدات حقوق بشری
صرفا به عرصه ی قلمرو جغرافیایي تحت حاکمیت آن ها محدود مي گردد ،بلکه با
توجه به رویه ی قضایي سال های اخیر محاکم قضایي و شبه قضایي در این وادی و
تفسیر های متعاقب به عمل آمده از نص و فحوای این اسناد تعهد آور ،دولت های
عضو متعاهد،اصوال در هرنقطه ای که اقدام به اعمال صالحیت و کنترل مي نمایند،به
تناسب صالحیت و کنترل اعمال شده ،مسئولیت خواهند داشت ودر واقع ارکان
دست اندرکارو ناظر به حسن اجرای مقررات حقوق بشر در تالش اند تا از طریق
توسعه ی حیطه ی شمول این تعهدات ،حمایت بیشتری را از این حقوق به عمل
آورده و تک تک افراد بشر را در هر نقطه ای زیر چتر حفاظتي این حقوق قرار داده
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وتا حد امکان ،ترتیبات تظلم خواهي و احقاق حق را فراهم سازند ،لذا شمول
جغرافیایي حقوق بشری دولت ها با توجه به روند پیش گفته به طور مستمر در حال
تکوین وتحول است .منشور ملل متحد را باید سند اولیه در رابطه با تعیین محدوده
ی جغرافیایي التزام بین المللي دولت هادراجرای ترتیبات حقوق بشری دانست .بند
7از ماده  2منشور سازمان ملل متحد اشاره به «حیطه ی تحت صالحیت داخلي دولت
ها»داشته که محدوده ی صالحیت داخلي دولت ها هم بستگي به توسعه ی حقوق
بین الملل وروابط بین المللي دارد.از این رو مسائل مربوط به حقوق بین الملل را
دیگرنمي توان الزاما داخل در حیطه ی صالحیت داخلي دولت ها تلقي کرد ،چه
حقوق بین الملل موجود در معاهدات بین المللي،موضوع خاصي که در این معاهدات
تنظیم گردیده را از حیطه ی هر گونه صالحیت انحصاری خارج مي نماید .حتي
حقوق بین الملل ایجاد شده به واسطه ی روابط دو جانبه نیز موضوع و هدف خود را
از درون چارچوب صالحیت داخلي خارج ساخته است .
از

سوی

دیگر

،جایگاه

حقوق

بشر

در

پیشگاه
) (Commentary…,1995,P.152, Para.36منشور ملل متحد همواره با
رعایت هایي شامل «ارتقاء»«،تشویق» و«حفاظت»مشخص گردیده است « .ارتقاء» و
«تشویق» به رعایت حقوق بشر از دیدگاه ملل متحد به مثابه اموری ابالغي بالمنازعه
قلمداد مي گردند ؛لذا تمامي اقدامات و ترتیبات مربوط بدان ها دیگر ماهیتا در محیط
انحصاری اختیار دولت ها مستقر نیستند .اما در مورد «حفاظت» ،این صالحیت به
گونه ای متفاوت رقم خورده است واین تفاوت به طورعمده به تعریف این مفهوم بر
مي گردد .از این جهت باید اقدام های مرتبط را به دو دسته ی اقدام های مستقیم
وغیر مستقیم تقسیم نمود .اقدام های مستقیم در حفاظت از حقوق بشر را باید متعلق
به صالحیت داخلي دولت ها قلمداد نمود (اقدام هایي چون رسیدگي قضایي به
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نقض حقوق بشر،انتساب مسئولیت ،اتخاذ تصمیم در خصوص میزان ونحوه جبران
خسارت ،اجرای بین المللي این تصمیم و ...از آن جمله اند).حال آن که در وضعیت
های مربوط به نقض شدید و منظم حقوق بشر  ،ژنوسید و اهمال در عدم تبعیض
اساسا در صالحیت ملل متحد قرار مي گیرند  .به نظر بسیاری از حقوقدانان بین
المللي ،اولین سند تعهد آور حقوق بشری  Ibid,Para.3اعالمیه ی جهاني حقوق
بشر نیست بلکه ماده ی 3مکررچهارکنوانسیون ژنو مي باشد(.ر.ک :ممتاز )1383-84 ،حقوق
مذکوردر این ماده ،در واقع همان حقوقي هستند که دراعالمیه ی جهاني حقوق بشر
و میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي 1966ذکر شده اند ودر میان دسته بندی
های مرسوم ،آشکارا جزءقواعد آمره ی حقوق بین المللي قرارمي

گیرند(.ممتاز و

رنجبران)1384 ،

نقطه ی شروع بحث در خصوص تعهدات حقوق بشری ،بند  3ماده ی  1منشور ملل
متحد مي باشد که بر پایه ی آن ضروری است دولت ها در پیشبرد و تشویق احترام
به حقوق بشر و آزادی های اساسي برای همگان بدون تمایزازحیث نژاد ،جنس،زبان
 ،مذهب و...با هم همکاری نمایند؛ یا بر اساس ماده ی 55منشور که در بند پ بیشتر
نمود دارد  ،احترام جهاني و موثر حقوق بشر وآزادی های اساسي برای همه(بدون
تبعیض از حیث نژاد،جنس،زبان ویا مذهب)را تشویق نمایند و مطابق ماده  56منشور
ملل متحد،کلیه اعضاء متهد مي شوند که برای نیل به اهداف مذکور در ماده،55در
همکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعي را به عمل آورند.طبق
این مواد،احترام همگاني(کلیه دولت ها)برای رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسي
بر همه ،ضمانتي است که دولت ها طبق منشور ملل دارند.
،1378،صص ) 316-336

(برای مطالعه بیشتر ر.ک :موسي زاده

اعالمیه جهاني حقوق بشر با قطعنامه ی غیر الزام آور مجمع

عمومي سازمان ملل متحد ،یک چار چوب مفیدی را برای توسعه ی استاندارد های
حقوق بشر فردی در سطح جهاني و منطقه ای،ارائه داده است .بعد از شناسایي
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حیثیت ذاتي کلیه ی اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان انتقال ناپذیر آنان که
اساس آزادی  ،عدالت وصلح درجهان است ،این اعالمیه حق زندگي تمام بشر،آزادی
و امنیت شخصي را مورد شناسایي قرارمي دهد و از شکنجه یا مجازات یا از رفتاری
ظالمانه که بر خالف انسانیت و شئون بشری یا موهن است ،ممانعت کرده و بر
همگان این حق را قایل شده است که شخصیت او در همه جا به عنوان یک انسان در
مقابل قانون شناخته شده و احدی نباید خود سرانه توقیف  ،حبس یا تبعید شود .
عنـوان

به

بخشـــي

از

الزمه

ی

حقـوق

بشر،
) (Universal…,1948,Articles 3,5,7&9دولت ها وظیفه ی احترام و
تضمین به هنجارهای حقوق بشر دارند که متضمن تعهداتي مبني بر اتخاذ اقدامات
مناسب برای جلوگیری از خشونت نسبت به حقوق بشر است .
به عبارت دیگر ،کشورها وظیفه دارند در داخل قلمرو خود از
) (UNGA Res…,2005,P.34تمام اشخاص در مقابل خشونت های حقوق
بشری محافظت کنند .به عالوه،هر گونه تخطي نسبت به چنین حقوقي مي تواندنقطه
آغازی بر وظیفه ی دولت ها بر انجام اقدامات الزم جهت جبران خسارت طبق
حقوق داخلي و بین الملل باشد.
 -3نقض حقوق قربانیان قاچاق در پرتو حقوق بشر بزه دید مدار

از نظر مقررات بین المللي ،نقض شدید ،گسترده،سازمان یافته و بیش از پیش حقوق
بشر سبب خشم و انزجار به حق و وسیع افکار عمومي شده و بسیاری از دولت ها و
سازمان های بین المللي را مصمم کرده است که برای تضمین رعایت حقوق بشر به
تدابیر مختلفي متوسل شوند

(.سان حوزه جیل،1379 ،ص)257

بنابراین حقوق بشر،یکي از

ارزش هایي است که نقض آن مخالف با قواعد آمره ی بین المللي بوده و در تمامي
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نظام های حقوقي منع شده است .به همین جهت مي توان آن را عاملي قوی برای
همگرایي جامعه ی جهاني و مبنایي مشترک برای جرم انگاری بسیاری ازاعمال
دانست که قاچاق اشخاص یکي از این اعمال تلقي مي شود.بدین سان نقض حقوق
بشردر فرآیند قاچاق اشخاص به معنای نادیده گرفتن حقوق بنیادین بشرافراد قاچاق
شده و رفتار کاال گونه با آن ها به نحوی که کرامت ذاتي آنها نقض شده و مورد انواع
بي حرمتي ها قرار مي گیرند ودر واقع مي توان گفت که حقوق اولیه ی این
اشخاص از جمله حق آزادی و امنیت،حق آزادی از شکنجه ،حق آموزش واشتغال،
حق بهداشت وهر چیز دیگر که لزوم یک زندگي با کرامت است،سلب مي گردد.
سازمان های جنایتکارانه ی فراملي با تهدید و کشتن روزنامه نگارها و اهل مطبوعات
و قاچاق غیر قانوني اشخاص و سوء استفاده ازآن ها و حتي با نفوذ به درون
سندیکاها و اتحادیه های کارگری  ،ضمن قرباني گرفتن از افراد جامعه  ،آزادی بیان
و حقوق بشرو حقوق شهروندی کارگران را نقض مي

نمایند ( .سلیمی ،1382 ،ص)187

درگزارش دبیر کل به کمیسیون حقوق بشربا عنوان «ادغام حقوق بشر زنان و چشم
اندازجنسیتي:قاچاق زنان و کودکان» آمده است« :معضل قاچاق و نقض حقوق بشر از
جمله عوامل پیچیده و خطر ناکي است که برنامه ها و موضوعات حقوق بشر بین
الملل را تحت الشعاع خود قرار داده است» ( .عظیمي  ،ص ) 9کما این که برخي گزارش
ها که از سوی ارگان های سازمان ملل یا دیگر ارگان های بین المللي منتشرمي شود،
نشان مي دهد که حتي حقوق اولیه ی انساني قربانیان قاچاق به نحو وسیعي از طریق
تجاوز ،فحشا و غیره نقض مي شود و این نقض روند رو به رشدی دارد  .در این
گزارش ها سخن از نوعي بردگي و خرید و فروش انسان به میان مي آید.در گزارش
 1993سازمان ملل متحد آمده است که بهره برداری جنسي از کودکان،یک صنعت رو
به رشد جهاني است که زندگي میلیون ها دختر و پسر در کشور های فقیر و غني را
به خطر مي اندازد و در عین حال در سطح ملي و بین المللي ،برای بررسي و کنترل
این امر چندان توجهي نمي شود.اهمیت این موضوع تا جایي است که آقای بوش
13

جرم انگاری قاچاق اشخاص در پرتو دکترین حقوق بشر بزه دیده مدارو آموزه های فقهي

(رئیس جمهور وقت آمریکا )در سخنراني ساالنه ی سازمان ملل در سال ، 2003
مساله ی قاچاق انسان را مطرح واز آن تحت عنوان «جنایت خاص»
یاد مي کند و در آن نطق عزم راسخ خود را برای مبارزه با این پدیده اعالم و
( Special Evilبرنامه هایش را در این رابطه بیان مي نماید  ) .هم چنان که ذکر
شد ،حقوق بشر که از دو سده ی پیش به Swati Deo, 2009 ,P.35
نظام های موضوعه راه یافته و به دالیل سیاسي در قالب مفاهیمي انتزاعي بیان
شده،در حال حاضر دچار تحولي عظیم گردیده است .به طوری که مسائل حقوق بشر
ورعایت حقوق مردم محدود به مرز کشورها نبوده و دیگر وضعیت به این شکل
نیست که هردولتي بتواند هر گونه که بخواهد با اتباع خود برخورد کند و بدین
ترتیب در سال های اخیر،شاهد روند جهاني شدن حقوق بشر در دنیا هستیم .امروزه
،غالبا به مجموعه ی حقوقي که بر اساس نظریه ی حقوق طبیعي به موجب قانون
طبیعي یا توافقات اجتماعي،یکسان به افراد بشر داده شده است وجزء ذاتي وجدایي
ناپذیرموجودیت انساني آنان به شمار مي آیدو نهاد های حقوقي و قضایي داخلي و
بین المللي مي باید از آن دفاع کنند«،حقوق بشر» گفته مي شود( .آشوری،1379 ،ص )131بر
این مبنا،هر چند از حقوق بشر ( Human Rightsتعاریف مختلفي ارائه شده، 1
لیکن عنصر مشترک همه آن ها ،اصول سازنده ی حقوق بشر یعني همگاني بودن،
فطری و غیر اکتسابي بودن و تجزیه ناپذیر بودن

است( .برای مطالعه بیشتر ر.ک):

در این جا تقسیم بندی حقوق بشر به فوری و تدریجي قابل توجه
 2000,P.3 Pearsonمي باشد .چرا که حقوق بشر فوری به حقوق بشری گفته
مي شود که بعد از تصویب یک پیمان توسط دولت ،افراد آن حقوق بشری را که در
پیمان گنجانده شده از دولت حاصل کرده و از آن استفاده مي کنند .حال آن که در
حقوق بشر تدریجي  ،وظیفه دولت ها تنها اقدام به اجازه دادن اجرای نهایي:
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 -1حقوق بشر که در عربي«حقوق االنسان» نامیده مي شود،طبق نظریه ی مکاتب
آزادی خواه عبارت است از حقوقي که الزمه ی طبیعت انسان است.حقوق اولیه و
بنیادی که قبل از پیدایش دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت
ها باید آن را محترم بشمارند .بنگرید به:

(صفایی ،1370،ص)1وبرای مطالعه بیشتر ر.ک:

جروم،1381،صص)131-197

حقوق بشر مي باشد .به عنوان مثال ،حقوق پیش بیني شده در میثاق بین المللي حقوق
سیاسي و مدني و کنوانسیون اروپایي حقوق بشر از نوع حقوق بشر فوری مي باشند
(ملک زاد و

فرید)،1387،ذیل اصطالحات«حقوق بشر فوری در مقابل حقوق بشر

تدریجی»)هدف حقوق بشر و جوهره آن نیز ارتقاء حمایت از کرامت انساني بوده که
به کرامت ذاتي و کرامت اکتسابي1تقسیم بندی مي شود  .منظور از کرامت ذاتي همان
حیثیت طبیعي است که همه ی انسان ها مادامي که با اختیار خود و با ارتکاب اعمال
ناشایست موجب زوال این صفت نشده اند از این صفت برخورد دارند .کرامت
اکتسابي نیز از به کارانداختن استعداد ها و نیروهای مثبت دروجود آدمي پدید مي
آید(.همان ،ص ) 74

اگر هر یک از حقوق ناشي از کرامت انساني نقض شوند ،دارنده ی

آن حق« ،بزه دیده »خوانده مي شود.از همین رو،امروزه بزه دیده شناسي وحقوق بشر
به یکدیگر پیوند خورده وهم دیگر را در حوزه ی عدالت جنایي تکمیل مي کنند که
نتیجه ی این تعامل جبران خسارت ناشي از بزه دیدگي در اثر نقض حقوق بشر
است .دستاورد این تعامل ،تولد دکترین«حقوق بشر بزه دیده مدار » و به تعبیر دیگر
«حقوق بشر کرامت مدار » است که مي توان از آن به عنوان مبنا و خاستگاه جرم
انگاری قاچاق اشخاص در سیاست جنایي سازمان ملل و متاثر از آن در حقوق
کیفری داخلي کشورها من جمله ایران یاد نمود  .بر این اساس ،رویکرد حقوق
بشری حاکم بر سیاست جنایي سازمان ملل را که در پرتو نظم نوین جهاني ناظر بر
کنترل شدید تردد اشخاص در سر حدات مرزهای بین المللي  ،ساختاری نوین برای
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حفظ نظم و امنیت بین المللي ایجاد کرده است  ،در تعامل با آموزه های جدید بزه
دیده شناسي حمایتي مي توان به عنوان یکي از مباني مهم جرم انگاری قاچاق
اشخاص به ویژه زنان و کودکان معرفي نمود .
 -4نقض حقوق قربانیان قاچاق در پرتو آموزه های فقهی

بررسي تاریخي،جامعه شناختي و دیني نشان مي دهد که اعتقاد به وجود پاره ای
حقوق فطری و ضروری برای بشر از دیر باز وجود داشته و در ادیان آسماني نیز به
مصادیق این حقوق اشاره شده است.درآموزه های اسالمي ،مهم ترین دلیل جرم
انگاری قاچاق اشخاص به ویژه قاچاق جنسي ،مباینت آن با شئونات
 -1به نظر برخي،کرامت اکتسابي حتي از کرامت ذاتي هم باالتر بوده و به همین
خاطر به نظام حقوقي جامعه ی بین المللي که بدون توجه به کرامت اکتسابي،صرفا از
کرامت ذاتي صحبت نموده اند  ،معترض شده

اند(.جعفری ،1370،ص) 79

اسالمي و کرامت ذاتي افراد قاچاق شده ذکر شده است .آیات و روایات زیادی من
جمله آیه ی  70سوره ی اسراء و آیه ی  13سوره ی حجرات  ،در سیاست جنایي
اسالم مبین کرامت ذاتي انسان ها هستند که منشا این کرامت همان طوری که آیه ی
شریفه ی «و نفخت فیه من روحي »هم به آن اشاره نموده  ،رابطه ی خداوند متعال با
انسان است .به همین جهت اشخاص باید این کرامت رابه عنوان یک حق محترم
شمرده و خود را در برابر آن مکلف ببینند  ،چرا که در صورت نقض آن قابل مواخذه
خواهند بود  .این در حالي است که در فرایند قاچاق اشخاص،دیدگاه کاال انگاری به
افراد مورد قاچاق ،شئونات انساني و کرامت ذاتي آن ها را شدیدا نقض مي نماید .بر
همین مبنا  ،فقهای اسالمي متقدم با تحریر «کتاب آزادی بردگان » در رساله های
فقهي خویش  ،مخالفت خود را با برده داری آن زمان به دلیل مبتني بودن بر همین
ایده ی کاال انگاری ابراز داشته اند .روایت های متعددی هم بر نفي خرید و فروش
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انسان داللت دارند .به عنوان مثال  ،امام صادق (ع )از پیامبر اکرم (ص)نقل فرموده که
فروختن انسان آزاد،از جمله معدود گناهاني است که خداوندمتعال درروز قیامت آن
را نمي بخشد(الحرالعاملي ،1376،ص )22ویا راویان اهل سنت از پیامبر(ص) نقل نموده اند
که پیامبر(ص) با کسي که انسان آزادی را بفروشدو پول حاصل از آن را مصرف
کند،در روز قیامت مخاصمه خواهد

نمود(.ابن ماجه1999،م،

ص )350از این رو فقهای شیعي

و سني اتفاق نظر دارند که خرید و فروش انسان آزاد حرام و باطل مي باشد .در این
زمینه برخي از فقهای معاصر هم  ،تجارت انسان و به تعبیری برده داری نوین را از
نظر شرع مقدس اسالم ممنوع اعالم و آن را زشت و حرام و حتي مشتمل بر
محرمات کثیره ای دانسته اند

(.به نقل از گزارش سازمان دفاع از قربانیان خشونت ،صص)174-175

علیرغم این که در آموزه های اسالمي  ،روابط جنسي خارج از علقه ی زوجیت و
پدیده هایي چون فحشاء و روسپي گری شدیدا نفي گردیده و برای مرتکبان آن ها
کیفر های نسبتا شدیدی هم تعیین گردیده است ،با این وجود با تکیه بر برخي احکام
و قواعد اسالمي نظیر لزوم ستر گناه  ،عدم تحقیق و تفحص در اعمال منافي عفت و
ساقط شدن کیفرهای حدی مقرره برای این جرایم با احتمال حدوث شبهه و اثبات
توبه و ندامت گناهکار ،مي توان با بزه دیدگان قاچاق انسان برخوردی منعطف
،رحمت آمیز و حمایت گرانه داشت تا بتوانند فارغ از دغدغه های تحمل کیفر و طرد
شدن  ،بر بازگشت مجدد به جامعه ی اسالمي فکر نمایند .
علي ای حال از منظر آموزه های اسالمي  ،با مالحظه ی مجموع ادله ای که بر
نکوهش فساد و فحشاء ،حرمت قوادی ،حرمت تعاون بر اثم  ،حرمت نقض اصل
کرامت انساني و به طور کلي ادله ای که بر منع خرید و فروش انسان آزاد و در واقع
بر منع کاال انگاری انسان داللت مي

کنند(برای مطالعه بیشتر ر.ک  :نو بهار،1385 ،صص)187 – 220

مي توان معتقد شد که نقض حقوق انساني  ،اخالقي و اعتقادی قربانیان قاچاق در
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فرایند این جنایت فرامرزی  ،با روح و مفاد اعالمیه ی حقوق بشر اسالمي (قاهره)
تصویبي در کنفرانس کشورهای مسلمان هم مباینت دارد.
 -5گونه شناسی نقض حقوق بشر قربانیان قاچاق اشخاص

مطالعه ی مراحل ارتکاب قاچاق اشخاص در کشور های درگیر،یعني مرحله ی
استخدام و به کارگیری اشخاص در کشور های مبدا،مرحله ی نقل و انتقال و جا به
جایي در کشور های ترانزیت و نهایتا بهره کشي از قربانیان این جنایت در کشور
های مقصد  ،همگي مبین نقض گونه های مختلف حقوق بشر افراد قاچاق شده است
که در اسناد متعدد حقوق بشری  ،برای بزه دیدگان مقرر گردیده است.
قاچاق اشخاص در بردارنده ی به کار گیری ،نقل و انتقال،پناه دادن،تحویل و دریافت
اشخاص از طریق اجبار ،تهدید  ،فریب یا تقلب به قصد قرار دادن اشخاص در
وضعیت بردگي یا شبه بردگي از جمله فحشای اجباری،خدمت خانگي وبندگي
قرض است.قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان،شکلي از بردگي نوین است که
جوهره آن تجارت بین المللي اشخاص،آدم ربایي،فریب،خشونت و بهره کشي به
بدترین شکل های آن است ودرواقع مي توان گفت که چشم اندازحقوق
بشروجنسیت یکي از عناصر بنیادین در مبارزه علیه قاچاق زنان و دختران مي باشد.
به عبارت بهتر ،این جنایت یک سیکل فاسدی است که در آن قربانیان یا اغوا مي
شوند یا مجبور مي شوند که کشور خود را به قصد کشور دیگری ترک کنندو حتي
بعضي از این قربانیان همانند کاال به وسیله والدین شان فروخته مي شوند .درخیلي از
موارد که قاچاقچیان،قربانیان راازکشورخود به کشور دیگری ترانزیت مي نمایند به آن
هاالقاء مي نمایند که راهي جز تن دادن به فحشا ،بیگاری یا اشکال دیگر بندگي
ن دارند.دراین موارد ،قاچاقچیان با تمسک به تمهیداتي نظیر استفاده از مواد
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مخدر،انواع خشونت،1از جمله تعرض جنسي ،تهدیدبستگان ،اخذ اسنادو اوراق
هویت وتوقیف این اسناد،آنان را مجبوربه همکاری مي نمایند .مرتکبان این جنایت،
-1اظهارات یکي از قربانیان پرونده ی موسوم به «قربانیان خاموش»که خالصه ای از
آن در دادنامه شماره 41/248مورخ1382/7/16صادره از شعبه  41دیوان عالي کشور
مندرج در پرونده کالسه  6187/81شعبه  64دادگاه عمومي مشهد،منعکس
است،نمونه ای عیني از این واقعیت است.
قربانیان را عمدتا با چشم بسته و یا به نحوی که متوجه نشوند که کجا هستند و به
کجا برده مي شوند ،جا به جا نموده و به محض این که به کشور مقصد مي رسند در
شرایط کامال غیر بهداشتي و بازداشت گونه نگهداری مي کنند  .تا جایي که از منظر
قربانیان قاچاق انسان ،خشونت،بي حرمتي،مواد مخدر و ترس از مقام های رسمي به
عنوان بخشي از بي رحمي روزانه،تعبیر و تفسیر مي گردد.از نظرحقوق کاری،آن چه
تحت عنوان دستمزد به آن ها داده مي شود،درصد ناچیزی از درآمد واقعي قاچاقچیان
از بهره کشي آنان است که پس از کسرهزینه ی مسکن،غذا،پوشاک و بازپرداخت
اصل قروض،به آن ها پرداخت مي شود .در روابط جنسي با زنان و دختران قرباني
نیز ،صرف نظر از این که فحشای اجباری موجب اضمحالل کرامت و شخصیت آن
ها مي شود ،قربانیان مجبور مي شوند که روزانه با تعداد زیادی این رابطه
رابرقرارنمایند.1پیامد های منفي این موضوع به قدری زیانباراست که یکي ازخطر
های جدی تهدید کننده ی تمامیت جسماني قربانیان در چرخه ی قاچاق  ،ابتالء به
بیماری های مسری و غیر مسری از جمله ایدز و بیماری های مقاربتي دیگر به خاطر
تجاوزهای مکرر یا سوء استفاده های مختلف فیزیکي قید شده است  .در کنار این
جرایم ارتکابي ،مواردی از به قتل رسیدن قربانیان توسط عوامل قاچاق نیز به عنوان
اخطار به سایر افراد قاچاق شده گزارش شده است.
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برپایه ی آموزه های نوین حقوق بشربزه دیده مدار ،مصادیق حقوق انساني
 Kilercioglu,p.20در گونه های مختلف کاری ،تحصیلي ،بهداشتي ،پزشکي،
اخالقي ،ایدئولوژیکي و...که در فرآیند قاچاق اشخاص نقض مي شود،بسیار گسترده
است.زیرا فردی که در کنترل قاچاقچیان قرار مي گیرد،اداره ی زندگي خود رااز
دست داده ودر معرض انواع بهره برداری های سوء قرار مي

گیرد(.کوالیي،1386 ،

ص )155از این رو  ،به حق مي توانیم قاچاق اشخاص به ویژه زنان و دختران را به
عنوان یکي از بدترین اشکال نقض حقوق بشرمطرح نماییم .زیرا در نتیجه ی این
جنایت،شخصیت و هویت شخصي زن و نیز حق حیات او به عنوان بشری آزاد
درجامعه ای متمدن به تدریج از بین رفته و نابود مي شود  .زنان قرباني این جنایت
مورد خشونت و تحقیر قرارگرفته و شخصیت آن ها لگدمال مي شود به طوری که آن
هادر زندگي دچارمشکالت روحي ،رواني وحتي فیزیکي شده و ممکن است
درمعرض خطرهای ایدز و اعتیاد قرار گیرند که بعضا منجربه مرگ آن ها هم مي
شود .کما این که قاچاق کودکان ،ناقض  - 1اظهارات بسیاری از قربانیان قاچاق
دختران ایراني به پاکستان موید این واقعیت است که مشروح آن در سند قبلي
منعکس است.
حقوق آن ها نظیرحق با خانواده بودن ،رفتن به مدرسه وفرصت بازی مي باشدکه در
تمامي اسناد بین المللي حقوق بشری برای همه کودکان پیش بیني شده اند .قاچاق
کودکان نه تنها حق مسلم کودکان را در زمینه بالندگي و رشد و تحصیل مي گیرد ،
بلکه بر اساس اعالم صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف ) ،حتي آن ها
را با غذا  ،دارو و سایر مایحتاج روزانه هم مبادله مي نمایند و لذا درفرایند قاچاق ؛
کودکي ،سالمت ،خالقیت و شادابي کودکان به شدت نقض مي شود.
انگلیسي

(قاسمیان ،سایت

یونیسف)به طور خالصه مي توان گفت که این جنایت مغایر با حق آزادی و

امنیت افراد،حق آزادی از شکنجه،حق آموزش و اشتغال،حق بهداشت و هر چیز
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دیگری است که الزمه ی یک زندگي با کرامت به شمار مي رود ولذا درفرایند
طوالني قاچاق انسان،حقوق بشردرتمام حوزه های عمومي وخصوصي نقض مي
شود( .عظیمي ،پیشین ،صص8و )39افزون بر این  ،در برخي موارد خود دولت ها نیز به نوعي
مبادرت به نقض حقوق بشر این اشخاص مي نمایند .بدین معني که افراد قاچاق شده
پس از رهایي از چرخه ی قاچاق و تحمل انواع تجاوزات وسایر بهره کشي های
جنسي ،جسمي و کاری قاچاقچیان  ،به جای شمول چتر حمایتي،از سوی دولت
هایي که با آن ها به عنوان یک بزهکار (و نه یک بزه دیده)رفتار مي نمایند،مورد
تجاوز مجدد قرار مي گیرند.چراکه،در وضعیت مجرم انگارانه ،قربانیان قاچاق از
تمامي حقوق مندرج در اسناد بین المللي و حقوق داخلي برای حمایت از بزه دیدگان
محروم مي شوند 1.ضمن این که مجبور به تحمل مجازات این جنایت و سایر جرایم
مرتبط با قاچاق و احتماال اخراج از کشورمقصد نیز خواهند شد .بر این اساس،اسناد
بین المللي  ،وظایف متعددی را برای دولت ها در زمینه حفظ و حمایت از حقوق
بزه دیدگان قاچاق مقرر کرده اند .مداقه وتامل در مفاد ماده ی  15کنوانسیون پالرمو
نشان مي دهد که اصل صالحیت جهاني ،در کناراصول صالحیت سرزمیني
وشخصي(به عنوان اصول صالحیتي کالسیک ومتعارف درحقوق کیفری بین الملل)
مي تواند مبنای رسیدگي دولت ها در رسیدگي به جنایت قاچاق انسان باشد و حتي
مي توان فرض کرد که یک قرباني قاچاق اشخاص ،در درون یکي از دولت های
متعاهد پروتکل پالرمو مي تواند با استناد به ماده  6پروتکل،خواهان اجرای حقوق
بشری خویش درخصوص رفتارآن دولت با خودش گردد.حق آزادی ،رهایي از
شکنجه ،دادرسي منصفانه و بسیاری از حقوق دیگر مي تواند جزء مطالبات آن قرباني
قاچاق  -1امروزه اسناد بین المللي ،متضمن حقوقي برای حمایت از بزه دیدگان
هستندکه از آن تحت عنوان«حقوق بشر بزه دیدگان »یاد کردیم که البته الزمه ی بر
خورداری افراد از این حقوق و امتیازها،شناسایي آن ها به عنوان بزه دیده در فرایند
رسیدگي های قضایي است.
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باشد .چرا که ،قاچاق انسان یک موضوع عیني دارد که خود بزه دیده است ویک
موضوع معنوی که همان کرامت انساني است.لذا قاچاق اشخاص رفتاری بر ضد
حقوق بشر و شرایط برابر تمام انسان هاتلقي مي شود (عالي پور ، 1388 ،ص)15و بر این
اساس است که صندوق سازمان ملل متحد برای زنان (یو نینم )،در جنوب آسیا با
پلیس و سازمان های غیر دولتي برای تامین حقوق بشر و رهایي زنان و دختران از
فاحشه خانه ها همکاری مي کند

( .عظیمي ،پیشین ،ص)31

 -6مسئولیت حمایت
امروزه نظام بین المللي حقوق بشر،سیاست جنایي کشورها را در تمام ابعاد ماهوی
وشکلي،حقوقي و قضایي ،اداری ونیز رعایت حقوق جامعه در مقابل جنایات
سازمان یافته تحت تاثیر قرار داده

(پیکا ،

،1376ص) 31و لذادر حال حاظر ،پرداختن به

حقوق بشر و پایمال شدن آن ازسوی دولت ها رنگ بین المللي یافته و دولت ها به
سختي مي توانند با استناد به داخلي بودن این مسائل ،از رسیدگي دیگر کشورها و
نهادهای بین المللي به آن ها جلو گیری نمایند .هر چند پیاده کردن نیرو در قلمرو
یک کشور ،مداخله به شمار آمده که بر پایه ی منشور ملل متحد آشکارا منع گردیده
است ،لیکن حقوق بین الملل نوین ،مداخله ی بشردوستانه
را مجاز مي داند.مداخله ی بشر دوستانه  ،مداخله ای است )Humanitarrian
) Interventionکه با هدف پاسداری از حقوق اساسي انسان صورت مي گیرد و
هرگونه نقض عمده،گسترده یا مداوم حقوق اولیه بشر یا حقوقي که در اعالمیه
جهاني حقوق بشر  ،میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي و دیگر اسناد مربوط به
حقوق بشرآمده است ؛از مصادیق بارز پایمال شدن حقوق اساسي بشر به شمار مي
رود و لذا حقوق بین الملل دیگر نمي پذیرد که دولت ها با تکیه بر«اصل عدم
مداخله»دست به هرکارمجرمانه ای درقلمروحاکمیتي خود بزنند.از دید ما،اصل عدم
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مداخله در امور داخلي دولت ها نمي تواند توجیه کننده ی رفتار ناپسند برخي
دولت ها در نقض حقوق بشر قربانیان قاچاق انسان به گونه ی گسترده در قلمروشان
باشد.یکي از شرایط مداخله ی بشر دوستانه بر پایه نظریه ی اوپنهایم آن است که
« دولتي با رفتار بي رحمانه با شهروندان یا پیگرد آنان،حقوق بنیادی آنان را به گونه
ای زیر پا بگذارد که مایه ی جریحه دار شدن وجدان بشری

شود» (.به نقل از :باالزاده

،ص69

بر اساس مفهوم مسئولیت بر حمایت ،بین تمامي کشورها مسئولیت
 Oppenheim,1955مشترکي برای امنیت جهاني وجود دارد؛امنیتي که مي تواند
به واسطه ی جنایات جنگي ،نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به خطر بیفتد.
لذا گروه عالي مجمع عمومي سازمان ملل متحد در خصوص تهدیدات،چالش ها و
تغییرات در سال  2004گزارشي منتشر نمود که درآن گزارش ،موضوع « مسئولیت
بر) (http://www.UN.Org/Secure Worldحمایت» مطرح گردید.براساس
نظر این گروه عالي رتبه  ،در این بحث مسئولیت حمایت ،سه موضوع ذیل بایستي
مطرح و مورد سوال واقع شود :موضوع اول:حمایت چه گونه مي تواند امنیت را
گسترش دهد؟ موضوع دوم:به هنگام ناکار آمدی یا ناکامي حمایت،چه نیرویي،توانایي
افزایش امنیت را دارد؟ و موضوع سوم:سازمان ملل خود چه گونه مي تواند به یک
بازیگر موثر در وضع مقررات مر بوط به امنیت دسته جمعي تبدیل گردد؟ بر این
اساس،مسئولیت حمایت هم

شامل

سه نوع

مسئولیت؛یعني

مسئولیت

پیشگیری (Ibid)،مسئولیت بر واکنش و مسئولیت بر باز سازی و توسعه مي شود
(.آذری آقاجری، 1388،ص)157

لذا در پرتو دکترین مسئولیت حمایت ،نقض های فاحش

حقوق بشری در فر آیند قاچاق اشخاص ،نظر ها را نه به مصونیت دولت های حاکم،
بلکه مسئولیت آن ها نسبت به اشخاص قاچاق شده و جامعه ی بین المللي جلب
کرده است .امروزه،در هر کشوری که نه تنها در قبال نقض حقوق بشر افراد قاچاق
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شده در قالب انواع بهره کشي های جنسي ،جسمي و اقتصادی،از آن ها حمایت
ننموده ،بلکه به دلیل ارتکاب این جنایت و سایر جرایم مرتبط با قاچاق نظیر ورود و
اقامت غیر قانوني ،فحشا و جرایم جنسي دیگر  ،حقوق بشر قربانیان این جنایت را
در فرایند رسیدگي با مجازات نمودن آن ها نادیده مي گیرد،مساله ی عدم مداخله با
مسئولیت حمایت به نوعي تعدیل مي گردد .با این توجیه که وقتي دولت های
حاکم،مسئولیت اولیه در حمایت از شهروندان خود را بر عهده دارند ،پس به طریق
اولي این مسئولیت توسط جامعه ی بین المللي هم به ویژه در جایي که دولت ها
توانایي انجام این حمایت را نداشته و یا تمایلي به انجام آن نداشته باشند،باید ایفا
گردد .عالوه بر آن ،گستره ای از یک سری فعالیت های پیشگیرانه از جمله واکنش
در برابر قاچاق جنسي به عنوان بارز ترین مصداق خشونت علیه زنان،در صورت
لزوم مطرح مي گردد  .البته الزم به یاد آوری است که در جهت توقف قاچاق جنسي
و سایر اشکال آن بایستي از طریق میانجي گری و یا روش های دیگر و حفاظت از
قربانیان از طریق اقدام هایي چون اعزام هیات های بشر دوستانه،حقوق بشری و
پلیس صورت پذیرد و نیروی تهدید در صورت ضرورت باید به عنوان آخرین حربه
استفاده شود(وکیل و عسکری ،1384،صص  ) 47-48با وجود این که ،قاچاق اشخاص عالوه بر
نقض حقوق بشر قربانیان ،تهدیدی نسبت به کشور ها و جوامع بوده که امنیت انساني
و تعهدات بنیادی کشورها را در استقرار قانون و نظم عمومي مخدوش مي
نماید،شورای امنیت تا به حال نه تنها به صورت مستمر و موثر در پرداختن به
مسئولیت حمایت عمل نکرده ،بلکه خیلي از اوقات ،دیر هنگام و با تعلل عمل کرده
یا اصال کاری انجام نداده است .شاید تنها موردی که در عمل ،شورای امنیت یکي از
این جرایم فراملي یعني قاچاق مواد مخدر را به تهدید علیه صلح و امنیت بین المللي
ارتباط داده است ،در مورد افغانستان وگروه طالبان باشد .شورای امنیت در قطعنامه
 1214مصوب هشتم دسامبر  1998بدون استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد ،با
ابراز نگراني ازافزایش کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان،از طالبان و دیگران مي
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خواهد که به کشت وقاچاق مواد مخدر ممنوعه پایان دهند .این نگراني در قطعنامه
 1267مورخ  15اکتبر  1999نیز تکرار شده است( .به نقل از :حبیبي ، 1381،ص)179ولي قدم
به قدم ،شورای امنیت و جامعه ی بین المللي بایستي کنار بیایند که طبق فصل هفتم
منشور ودر راستای ظهور هنجار مسئولیت بین المللي جمعي در حمایت ،همواره
اقدام نظامي برای جبران اشتباه های داخلي فاجعه آمیز نظیر قاچاق اشخاص در
صورتي که آمادگي اعالم وضعیت «به عنوان تهدید علیه صلح وامنیت بین المللي»را
داشته ،قابل تجویزاست ،خصوصا هنگامي که نقض حقوق بین الملل صورت گرفته
باشد ،این امر دشوار نیست .به عبارت دیگر ،بر اساس مسئولیت جمعي بین المللي
در حمایت ،شورای امنیت مي تواند مداخله ی نظامي را به عنوان آخرین حربه در
وقایع مربوط به قاچاق اشخاص سیستماتیک و گسترده و نقض جدی حقوق بشر
دوستانه ی قربانیان این جنایت که دولت های متبوع بزه دیدگان ،نمي توانند یا قادر
نیستند از وقوع آن پیشگری نمایند،به کار گیرد  ،اما کمک در جهت توقف چنین
نقض های فاحش حقوق بشری مي بایستي عمدتا از طریق میانجي گری و اعزام
هیات های بشر دوستانه وحقوق بشری صورت پذیر ند تا به اصل عدم مداخله در
حاکمیت داخلي کشور ها هم خدشه ی آن چناني وارد نشود
پیشین،ص)48

(.وکیل و عسکری،

از طرف دیگر ،از ماده ی  5طرح کمیسیون حقوق بین الملل در باره

مسئولیت دولت ها و سیاق کلي طرح استنباط مي گردد که اگر یکي ازقواعد عام بین
المللي ناظر برحمایت ازحقوق بشر(به عنوان مثال،نقض حقوق بشر بزه دیدگان
قاچاق انسان)نقض گردد،هر یک از دولت های جهان ،صرفنظر از ماهیت
قراردادی،عرفي یا امری آن قاعده ،متضررقلمداد شده و برای دفاع از منافع جمع حق
دارند دولت خاطي را تعقیب نموده وحتي حق توسل به اقدام های قهری را خواهند
داشت .بدیهي است که تصریح کمیسیون حقوق بین الملل به وجود این حق در
حقوق بین الملل،حکایت از آن دارد که بر اثر تحوالتي که درجامعه ی بین المللي به
وجود آمده ،حقوق مسئولیت به وجود آمده
25
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ماموریت های مرکزی سازمان ملل متحد،حمایت از حقوق بشر است ،ماموریتي که
توسط اعالمیه هزاره مجددا تاکید شده و سران کشورها و دولت هابه موجب بند 9
آن تصمیم گرفته اند که تالش های خود را برای مبارزه با جنایات فراملیتي در همه
ی ابعاد  ،از جمله قاچاق انسان ها افزایش دهند .کمیسیون حقوق بشر از سال ،1946
به عنوان یکي از ارکان قدیمي شورای اقتصادی و اجتماعي سازمان ملل به موجب
اختیارات آن نهاد طبق ماده ی  68منشور ملل متحد ،مسئول ترویج وارتقای احترام
جهاني به حقوق بشر ،ترویج همکاری های بین المللي برای حقوق بشر ،اعمال
واکنش به نقض حقوق بشر در برخي کشورها ویاری رساندن به کشورها برای
ظرفیت سازی حقوق بشر تاسیس شده(،وکیل و عسکری ،پیشین،ص)62و ممنوعیت قاچاق
اشخاص به ویژه زنان به حدی دارای اهمیت حقوق بشری است که دراین مورد
گزارشگر ویژه ای از طرف این کمیسیون منصوب مي گردد.علي ای حال ،سازمان
ملل متحد باید همکاری فني میان کشور ها و نهاد های اجرایي حقوق بین الملل را
به منظور تامین حمایت از حقوق بشر قربانیان قاچاق در کشور های مبدا ،ترانزیت و
مقصد بیشتر ارتقادهد .به ویژه ،دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل و
سازمان بین المللي کار باید به صورت جسورانه ای حقوق بشر زنان و کودکان
راارتقاداده وراهبردهای مشخصي رادر یاری آن ها جهت انجام برنامه های

خود

گنجانده و آن ها را در برابر قرباني قاچاق انسان شدن،مورد حمایت قرار دهند
همان،ص)43

نتیجه گیری و پیشنهاد ها
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ارتکاب قاچاق اشخاص در سطح بین المللي ،افزون بر این که آثار مخرب بر بافت
های فرهنگي ،مذهبي  ،اجتماعي ،اقتصادی و حتي سیاسي جوامع مختلف داشته و
نظم عمومي حاکم بر جامعه ی بین المللي را بر هم مي زند  ،امروزه به عنوان یک
جنایت سازمان یافته ی فراملي  ،به کانون مهم نقض حقوق بشر اشخاص به ویژه
زنان و کودکان قاچاق شده تبدیل شده

است(.ذاقلی،بررسی ظرفبت دیوان کیفری بین المللی برای

رسیدگی به بزه قاچاق انسان،1388 ،ص )198نارسایي سیستم کیفری اکثر کشورها در زمینه ی
عدم حمایت از حقوق بزه دیدگان قاچاق انسان از یک سو و تعقیب و مجازات
قربانیان به دلیل شراکت در قاچاق و ارتکاب جرایم مرتبط با آن من جمله مهاجرت
غیر قانوني  ،فحشاء و سایر جرایم جنسي از سوی دیگر مشهود است .در این جا
الزم است به این نکته هم اشاره نماییم که کشورهای جهان با توجه به میزان تالش
شان برای کنترل قاچاق انسان  ،مبارزه و محکومیت دست اندرکاران و حمایت
وکمکي که به قربانیان این جنایت ارائه مي کنند به چهار گروه تقسیم شده اند  .بر
اساس ارزیابي اداره ی مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحدUNODC) ،
) ایران به همراه  11کشور دیگر،جزء گروه سوم قرارگرفته است.
،ص)218

(عصار و بیاباني 1386،

به همین دلیل  ،با مالحظه ی پیشینه ی آموزه های اسالمي در این زمینه و با

بهره گیری از ظرفیت های موجوددرپروتکل پیشگیری  ،منع و مجازات قاچاق
اشخاص به ویژه زنان و کودکان و منشور سازمان ملل متحد  ،مي توان مسئولیت
حمایتي را به عنوان راه حلي مناسب در جهت توقف قاچاق جنسي و سایر اشکال آن
از طریق میانجي گری و یا روش های دیگر و حفاظت از قربانیان از طریق اقدام
هایي چون اعزام هیات های بشر دوستانه وحتي مداخله ی نظامي به عنوان آخرین
حربه در وقایع مربوط به قاچاق اشخاص سیستماتیک و گسترده ونقض جدی حقوق
بشر دوستانه ی قربانیان این جنایت که دولت های متبوع بزه دیدگان ،نمي توانند یا
قادر نیستند از وقوع آن پیشگری نمایند،مطرح نمود .چرا که ،برپایه ی آموزه های
نوین حقوق بشر بزه دیده مدار ،مصادیق حقوق انساني در گونه های مختلف کاری،
27
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تحصیلي ،بهداشتي ،پزشکي ،اخالقي ،ایدئولوژیکي و ...که در فرآیند قاچاق اشخاص
نقض مي شود  ،بسیار گسترده است .از این رو  ،با تمسک به دکترین مسئولیت
حمایت ،مي توان نظر ها را در خصوص نقض های فاحش حقوق بشری افراد در
فر آیند جنایت قاچاق انسان ،نه به مصونیت دولت های حاکم ،بلکه مسئولیت آن ها
نسبت به اشخاص قاچاق شده و جامعه ی بین المللي جلب نمود.وانگهي  ،بر پایه ی
آموزه های دیني ناظر بر پیشگیری و سیاست حمایت گرانه از قربانیان قاچاق ،
امیدوار بود که من بعد به قربانیان این جنایت  ،به چشم یک بزه دیده ی واقعي نگاه
شود  .در چنین صورتي این ایده را مي توان مطرح نمود که آموزه های اسالمي در
خصوص نقض حقوق بشر بزه دیدگان قاچاق اشخاص با دکترین حقوق بشر بزه
دیده مدار همسو و سازگار مي باشد و حتي مي توان تئوری مسئولیت حمایت مبتني
بر رویکرد حقوق بشر بزه دیده مداررااز آن جهت که مبتني بر تقدیس و تعالي
قربانیان قاچاق بوده است  ،اندیشه ای ضرورتا دیني دانست .
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