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.پدیده دیرینه در تاریخ بشر است( برده داری نوین)قاچاق انسان 
.شاید کدام تاریخ معین را برای آغاز بردگی نتوان مشخص کرد

سال قبل برده داری و بردگی 10000تاریخ نگاران معتقدند که از حدود 
.میان انسان ها رواج داشته است

اکثر تمدن های برده داری و بردگی با شهرنشینی احتماال گسترش یافت و در
.باستان به یک رسم عام تبدیل گردید

.  امپراتوری رُم در برده داری شهرت دارد
ه در امپراتوری های قدیمی خاورمیانه و کناره های مدیترانه بردگانی ک

. شدجنگ ها به اسارت گرفته می شدند، با آنان همانند کاال رفتار می

اتریخچه





.  میان قاچاق انسان و رسم معمول بردگی سنتی در قرون گذشته شباهت های زیادی وجود دارد

(شیوه و بهره برداری ها)
اربرد خشونت و عنصر کلیدی برده داری مالکیت بر انسان به منظور بهره برداری و استثمار او از طریق ک

.تهدید، و محروم ساختن او از آزادی هایش است

ستور برده داران کار برده داران کنترول تقریبا کاملی را بر بردگان اعمال می کردند و بردگان باید مطابق د
.و زندگی می کردند

.برده داری در اکثریت کشورها تقریبا جنبه قانونی داشت

:بردگی سه ویژه گی عمده داشت

از دست دادن آزادی؛

تصاحب نیروی کار و تسلط بر آن؛

کاربرد خشونت.

امالً در قربانیان قاچاق انسان در اکثر موارد ک. امری که در قاچاق انسان هم به نحوی صادق می نماید
.کنترول قاچاقچیان اند و مجبور اند مطابق میل آنها کار و زندگی کنند

ربدگی نوینیا اقچاق انسان 




با وجود تقارن میان این دو پدیده، قاچاق و

:بردگی کامال عین هم نیستند
ک ویژگی امروزه مالکیت قانونی بر انسان که مشخصه بردگی است، ی

.تعریف کننده در قاچاق انسان شمرده نمی شود
راین، مالکیت بردگان در عصر حاضر بسیار سریع جا به جا می شوند و بناب

.از اهمیت اندکی برخوردار است
الک و برده زیرا که مالکیت مستلزم ثبات و دوام رابطه مالکیت میان م

بت به برای مدت کوتاه تری نس( قربانیان قاچاق)است؛ امروزه بردگان
.گذشته به خدمت گرفته می شوند

دگی نتییربو تفاوت آن با چاق انسان وژیگی اهی اق




استجهان گیروعامپدیدهیکامروزانسانقاچاق.

جهانی ترورگسترده تبسیارروش هایواشکالانسانقاچاقیانوینبردگیحاضرحالدر
.استیافته

قاچاق اندمقصدیاوعبورمسیرمنبع،جهانکشورهایتمامیتقریباامروزه.

می شوندقاچاقآنازبیرونیاوکشورهامرزداخلدرنفرمیلیون12ازبیشساالنه.

هستندبردگیگرفتارجهانسراسردرنفرمیلیون27حدوددر.

می آوردسودحرفه ایقاچاقچیانبرایدالرمیلیارد42.5حدوددرساالنه.

ودمی ششمردهمخدرموادواسلحهقاچاقازپسسودپرجنایتسومینانسانتجارت.

استداشتهتاثیرآنتنوعدرافزایشوآنگسترشبرهمشدنجهانیرونداحتماال.

معلومات عمومی





 درک معمولی از
:نتعریف قاچاق انسا

ن اختطاف و یا گرفت
ز انسان و انتقال آن ا

ور یک کشور به کش
دیگر؛

ت آیا این تعریف درس
است؟

اق قانون مبارزه با قاچ
ل و اختطالف و پروتک
را پالرمو قاچاق انسان

ده چگونه تعریف کر
است؟ 

انتعریف اقچاق انس




مقصدبهاستشخصگرفتناختیاردریانگهداریاستخدام،نقل،وحملانتقال،»

پولپرداختطریقازمجبوریتحالتیااقتصادیضعفازاستفادهبابهره برداری
یالیهعمجنیرضایتکسبجهتدهندهفریبروش هایسایریاومنفعتیا

(3ماده)«.داردعهدهبهراویسرپرستیکهشخصی
:عناصر کلیدی این تعریف

شخصگرفتناختیاردریاونگهداریاستخدام،نقل،وحملانتقال،
برداریبهرهمقصدبه

روشهایسایرایپولپرداختطریقازمجبوریتحالتیااقتصادیضعفازاستفاده
دهندهفریب

:اق انساناقنون مبارزه با اختطاف و اقچتعریف 




قاچاقازاتمجوتوقفپیشگیری،پروتکل)پالرموبهمعروفپروتکل

جرایمهعلیمتحدمللپروتکلمتممکودکان،وزنانویژهبهانسان،
(یافتهسازمان

:جامع ترین تعریف قاچاق انسان
«پذیرشایدادنپناهانتقال،استخدام،ازاستعبارتانسانقاچاق(الف

ازیااجبار،یهاشیوهسایریازورازاستفادهیاتهدیدبهتوسلبااشخاص
پذیرییبآسیاقدرتازاستفادهسوءیانیرنگفریب،اختطاف،طریق
ضایترجلببرایدیگرمالیامتیازهریاپولدادنطریقازیاافراد،

برایفادهاستحداقلبرمشتملکشیبهرهواستثمارقصدبهشخص،
خدمتیاارکجنسی،برداریبهرهدیگراشکالیافحشاوگریروسپی

ماده)«.تاسبدناعضایقطعیاغالمیمشابه،اعمالیابردگیاجباری،
(میالدی2000مصوبسوم،

تعریف  رپوتکل پالرمو 





:اجزای تعریف
                                

 

      

                                           

            

                         

                                               

           
                          

          
            

      
                        

           
         

 




پروتکل پالرمو:

ته در بند رضایت قربانی قاچاق انسان به بهره کشی تذکر یاف( ب»-1
( الف)د همین ماده درصورتی که یکی از شیوه های مذکور در بن( الف)

ال، پناه استخدام، انتق( ج. مورد استفاده قرار گیرد، بی اعتبار است
تواند دادن، پنهان سازی یا پذیرش کودکان به منظور استثمار می

مذکور قاچاق انسان تلقی شود، حتا اگر دارای هیچ یکی از شیوه های
(میالدی2000ماده سوم، مصوب )«.این ماده نباشد( الف)در بند 

.تقاچاق انسان همواره با یک نوع اجبار یا عدم رضایت همراه اس-2
عناست؟اما اجبار یا عدم رضایت در تعریف پروتکل پالرمو به چه م-3

رضایت و اجبار رد اقچاق انسان




مرئی،)فزیکیتواندمیاجبارمثالباشد؛وسیعبسیارتواندمیاجبارمفهوم

باشد(پنهانونامشهودنامرئی،)روانییاباشد(آشکارومشهود
پولرداختپیاونیرنگهمچونهایشیوهکاربردپالرموپروتکلبراساس

واجبارندتوامینیزغیرهواقتصادیهایپذیریآسیبازاستفادهسوءو
.شودتلقیرضایتعدم

لزوماتهدیدایاجبارشده،تصریح«ب»بندپالرمو،پروتکلدرکههمانگونه
.نیستانسانقاچاقشرط

برخییلدلبهحتایاونیرنگفریب،دلیلبهکهاستممکنقربانی
الهمسدررضایتاینامادهد،رضایتها،پذیریآسیبوهامجبوریت

قاچاق(رفتهکاربههایشیوه)هارضایتنوعاینباجودونداردتاثیری
.استمجرمانهعملیکانسان

...اداهم از صفحه قبلی





تصوریی از اقچاق زانن





...اداهم از صفحه قبلی




ستاستثمار و بهره کشی یک عنصر ضروی در تعریف قاچاق انسان ا.
یرداستثمار یا بهره کشی می تواند به یکی از اشکال زیر صورت گ:
ی گری روسپی گری و هرزه نگاری و باز)استثمار جنسی و تجارت سکس-

(سکس
دواج از اختطاف زنان به منظور ازدواج اجباری، از)قاچاق غیر تجاری سکس-

...(ره گذر بردگی و
(امیبردگی و یا کار در خدمات نظ)قاچاق انسان به منظور کار اجباری -
لحه، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اس) وادار کردن قربانی به انجام اعمال خالف-

...(انجام عملیات انتحاری، ترور، دزدی، گدایی و
ر اعضای برداشتن گرده، معده، شش، قلب و جگر و دیگ)قطع اعضای بدن-

(بدن

انتثمار و بهره کشی





کودکان عموما قاچاق انسان محدوده سنی و جنسیتی نمی شناسد و مردان، زنان و
.و بزرگساالن به اشکال گوناکون مورد استثمار قرار می گیرند

اما زنان و کودکان به دلیل آسیب پذیری بیشتر قربانی می شوند.
زنان بیشتر از کودکان مورد هدف قاچاقچیان اند.
اری جنسی چون غالب ترین نوع بهره کشی از قربانیان، به فاحشگی و بهره برد

.اختصاص دارد
 درصد بهره 79کشور جهان 51تحقیق سازمان ملل متحد نشان می دهد که در

سوء استفاده های کشی ها از قربانیانی که توسط ارگانهای دولتی شناسایی شده اند،
.جنسی بوده است

65 دهددرصد کل قربانیان قاچاق انسان را زنان و دختران تشکیل می75تا .
 گر درصد بقیه نیز به اشکال دی3درصد به کارهای اجباری وادار شده اند و 18تنها

.بهره کشی ها

سن، جنسیت و اقچاق انسان




آیا قاچاق مهاجران هم شامل قاچاق انسان می شود؟

اقچاق انسان و اقچاق مهاجران





ونی قاچاق مهاجران یعنی فراهم کردن امکان ورود غیر قان»
ا مقیم دایم یک فرد به کشوری دیگر، که فرد مذکور شهروند ی

ر مستقیم سود آن کشور نیست، به منظور کسب مستقیم و یا غی
.«مالی یا منافع مادی دیگر

(میالدی2000ماده سوم، پروتکل قاچاق مهاجران، مصوب )

تعریف اقچاق مهاجران




ه صورت قاچاق مهاجران با موافقت و شرکت داوطلبانه افراد قاچاق شد: رضایت

. ودمی گیرد، با آن که اغلبا در شرایط خطرناک و اهانت آمیز انجام می ش
.درحالی که در قاچاق انسان رضایت وجود ندارد

ه قاچاق مهاجران با رسیدن به مقصد عمال خاتمه می یابد و ب: استثمار
در حالی که در قاچاق انسان، . بهره برداری های بعدی صورت نمی گیرد

.بهره برداری ها عموما دوامدار است
رون قاچاق مهاجران فرامرزی است؛ اما قاچاق انسان می تواند د: فرامرزی بودن

.مرزی و یا فرامرزی باشد
شور است؛ اما قاچاق مهاجران مستلزم ورود غیرقانونی به یک ک: عبور غیرقانونی

.قاچاق انسان، ورود می تواند قانونی و یا هم غیرقانونی باشد
رهگذر در قاچاق مهاجران سودی که به دست قاچاقبران می افتد از: منبع سود

ان، سود حمل و نقل و تسهیالت ورود غیرقانونی مهاجران است؛ اما در قاچاق انس
.از طریق استثمار و بهره کشی از افراد قاچاق شده به دست می آید

تفاوتهای اقچاق انسان و اقچاق مهاجران




ی ترین مرحله در قاچاق انسان حقوق مختلف بشری نقض می گردد؛ اما دو حق بنیادین بشر در ابتدای

:نقض می شود
:حق آزادی. 1

آزادی .به حساب می آید« حق ذاتی»آزادی از اولین حقوقی است که مورد توجه بوده و به عنوان 
.«قدرت تصمیم گیری»و « اراده»به معنی عام آن یعنی داشتن 

:حق کرامت انسانی. 2
خدشه این حق مطلق و. انسان ها به صرف انسان بودن، قابل احترام و از عزت ذاتی برخوردار است

.وجه و در هیچ شرایطی به آن تجاوز شودبه هیچ. ناپذیر است
:سایر موارد نقض حقوق بشری

حق کار1.

حق آزادی گشت و گذار2.

حق ازدواج3.

حق حیات4.

حق صحت5.

حق تعلیم و تربیه و تحصیل و غیره6.

اقچاق انسان هب مثاهب نقض حقوق بشر



ان ات مواد و وسایل کشنده هب امید این هک چیه اقچاقی موجود نباشد، از انس
!انسان
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انساناختطافوقاچاق:عنوان
بشرحقوقآموزشبخشبشر،حقوقمستقلکمیسیون:امتیازصاحب.
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