
  

    عبداالحمد فیض

 

ن المللیمبارزه علیه قاچاق انسان ای نقض قوانین بی   
 

 

ن درین اواخیرکشورهای عضواتحادیه اروپا تصمیم قاطع شانرا درمبارزه علیه ارودبه اصطالح مهاجرا

قها ترک ایق ل لیبی را ذریعه ایــه عمدتاء بوسیله قاچاقبران انسان ، سواحـغیرقانونی اعالم داشتند ک

این  ، خویشرا به اروپا میرسانند.واما نهایت پرمخاطره دریای مدیترانه  عبور از مسیر خروشانا ـــــوب

ن از اگه روندهجوم بی سابقه پناهندـیرد کگار اتحادیه قرار میـــتصمیم درست زمانی دردستور ک

است . ودهه سوی مرزهای اروپا کسب نمـــعاد وسیع وفزاینده را بـکشورهای لیبیا ، سوریه ،عراق وغیره اب  

ا ان ودستیابی به راه حل هگوزیران خارجه اتحادیه اروپا که بمنظور بحث پیرامون بحران پناهند

ی از انگیری از هجوم سیل اسا ی پناهجویان واوارگومیکانیزمهای عملی مبارزه علیه قاچاق انسان و جلو

یری از ارود گر جلورد امده بودند، سرانجام نیات وعزم شانرا دگ، درلوکزامبورک کشورهای فوق 

ی ازانست ، توسل بزور واستعمال سالح بخش ، که رحی را درزمینهان توسط باندهای قاچاق اعالم وطگپناهند

                                                                                                                            مورد تصویب قراردادند.



وصد هزار ذشته درحدود یک میلیون ودگاتحادیه اروپا درین جلسه اعالم داشتند ، که درطی یکسال ونیم 

اق انها قاچل افریقا بصورت غیر قانونی وارد مرزهای اروپا شده که هزینه زینان از خاورمیانه وشماگپناه 

                                                                  ردد.گ( میلیارد یورو بالغ می۱۶انسان به ) باندها ی قاچاق هذریع

چاقبران به این مبتنی براعالمیه منتشره ازسوی اتحادیه اروپا ، استفاده از ابزار زور واستعمال سالح علیه قا

عد ازترک هشتاد درصد این پناهجویان متعلق به کشورهای است که فقط بکه است ردیده گمنظور اتخاذ 

موجب رــامردیده واین گساحل لیبی ، وارد مسیر پرمخاطره در دریای مدیترانه به هدف رسیدن به اروپا 

                                                                               ردیده است.گین انسانی دربحیره مدیترانه گتلفات سن

م پوشی خاطر نابودی باندهای قاچاق انسان ، چشاه من اراده اتحادیه اروپا معطوف برمبارزه مسلحانه بگازن

ست که وواقعیتهای موجود درکشورهای اامنیتی  اشکارکشورهای عضو ازبحران عظیم سیاسی ، اجتماعی و

اکنون از کی تــــملانسان بیدفاع  رمیسوزد، صدها هزارگروه های بنیادگهای داخلی وجنایات گدر اتش جن

اه گند تازادردیدند ویا هستگر مجبور گبوده و میلیونها انسان دیقربانیان این نبردهای وحشتناک داخلی 

عان ه قصد کشورهای ترک نمایند که خودرا مروجین دموکراسی ومدافـــب شان شانرا به خاطر نجات جان

                                                                                                                    راستین حقوق بشرمی خوانند.

سوولیت ا اصل مان به اروپا بگح اروپا مبنی برایجادموانع با کاربردزور واستعمال سالح از ارود پناهندطر

وتالش اشته یرد درتناقض قراردگیری ازقاچاق انسان که بوسیله باندهای تباهکارصورت میگدولتها درجلو

متناقض ی وقاچاق انسان که ازدید حقوقی مفاهیم غیرمترادف وگاین کشورها درتداخل دوواژه یعنی پناهند

ت بین ه کاهش حساسیتهای افکارعمومی جهان علیه اروپا ومانع از محکومیــز منجر بگرا بیان میدارد، هر

اپذیر ف ان ازوجایب تاخیر نکه رعایت بال انحرا انگهندضان حقوق پناکشورها بمثابه ناقالمللی این 

 ر پرتونورمهاوتبیین این دومفاهیم داینک به بررسی  ردید . کهگ دولتهای متعاهد دانسته می شود، نخواهد

وانع از طرح اروپا درایجاد م باشد مشروعیت ویا عدم مشروعیترداخته تاــحقوق بین المللی پو هنجارهای 

                                                                                                  ان به اروپا را برجسته سازیم.گارود پناهند



امترین زخطرناکترین وبدنقاچاق انسان که مهاجرت غیرقانونی ویا نا متعارف نیزخوانده میشود ، ا الف : 

ه وردمطالعـازمان یافته مــه درچهارچوب جنایات ســد بشری دارای محتوی فراملی است کـرایم ضــج

یرد.گقرارمی  

منفعت مادی  د ، فقط کسبیرگیزه ارتکاب این جرم که بوسیله با ندهای مافییایی تباهکار صورت میگان

زارهای ابورسیدن به ثروت از مجرای فروش ویا تجارت انسان تشکیل میدهد. عامالن این جنایت ازروشها 

ت اغواکننده وعده ای رسیدن به سرزمینهای دلخواه وفردای بهتربه قربانیان ، اقداماون ومتنوع مانند گوناگ

ستفاده برده الی قربانی جنایت ، بخاطر حصول اهداف شان اوکاذیبانه وحتی اعمال فشاروتضییقات روانی با

ی جنسی گر بردبه مراکزفحشا بخاط ر ،گومتعاقباء زنان واطفال را باانتقالل از کشور متبوعشان به کشوردی

رمانی ، قطع اعضای بدن وفروش ان به مراکز داستخدام به کارهای شاقه  به انها را بفروش رسانیده ویا

                                                                                                                                            مجبورمینماید.

حاضربه  یگ،اکثراء برضایت خویش ویا به سادهنهایت خطرناک جنایت  یک چنین اینکه چراء قربانیان

اشد که ازجمله پذیرش خواستهای باندهای تبا هکار مافییایی میشوند ؟ دالیل متعدد میتواند وجود داشته ب

بیعیض سوم ارتجاعی ، تور وجود قوانیناجتماعی ، فقروتهی دستی ،  مناسبات غیرعادالنه وجودمیتوان از

ان بدان اناث واطفال درخانواده ها واجتماعی نامبرد که قربانیجنسی وتهدیدات فزیکی وروانی علیه قشر

                                                                                                                                               پیوند دارند.

حث ی روند روبه توسعه را درسراسر جهان طی واکنون به بگازمنظرتاریخی این جرم موازی به پناهند

مدافع حقوق  ترین پروبلم جنایی سده حاضردرمحراق توجه نهادهای ملی وبین المللیگیزترین وبزرگبران

                                                                                                                                              بشرقراردارد.

ق ممنوعیت قاچاق زنان راکه به ( میالدی میثا۱۹۴۹( می سال )۱۱نخستین بارسازمان ملل متحد بتاریخ )

د یرند ،مورد تصویب قرارداد وسپس مجمع عمومی ملل متحگی جنسی مورد معامله قرارمیگهدف برد

( پروتکول الحاقی انرا ۱۹۸۵( می )۲۱( کانوانسیون مبارزه علیه قاچاق انسان را ودر)۱۹۵۰( مارچ )۲۱در)

سان ین یعنی قاچاق انگارزه علیه این پدیده ننمورد تصویب قرارداد که مظهرروشن اراده جهانی در مب



اعی مبارزه ، تبادل اطالعات ، تشریک مس ، میثاقهای جهانی فوق وباندهای مافییایی بحساب میاید.

ناپذیر  یری ومجازات عامالن این جنایت که جرم بین المللی خوانده میشود ازمسوولیتهای اجتنابگدرجلو

مشروع  دارند درمبارزه برضد باندهای قاچاق انسان همه میکانیزمهای دول دانسته ودرپرتوان دولتهای حق

                                                                   یرند .گوابزارهای مورد نیازرا درامتداد مرزهای ملی شان بکار 

ی نزد یزه وهدف جرمگبربنیاد وضاحتهای فوق ، ماهیت وکرکترحقوقی قاچاق انسان ، نحوه ارتکا ب ،ان

ده پنا بوضوح بازتاب این حقیقت است که پدییزمتضررین ان گوسرنوشت غمانعامالن این جنایت 

انه ، گان بدون مدارک وپروسیجرها ی رایج وقانونی درقلمروبیگعلی الرغم ارود پناهندی متعارف گهند

معامالت  ان بعد از وصول به مکانهای بهترویا سرزمینهای دلخواه ، درمعرضگردیده وپنا هندگجرم تلقی ن

ی را از گهند ی های است ، که پدیده پناگکه یکی از بارزترین ویژهد ، یرنگجنایی سازمان یافته قرارنمی 

                                                                                                                       قاچاق انسان متمایز میسازد.

شورویا ی بمثابه یک پدیده تاریخی مستلزم راهکا رهای است که همزمان با حضورانها درکگپنا هند ب :

( ۱۹۵۱( جوالی سال )۸۲ردد که میثاق جهانی )گجدید ، میکانیزم های معیین حقوقی وارد صحنه میاجتماع 

( میالدی ۱۹۴۹ان درسال )گژینو دربرابر دولتها قرارداده است. مسوده کانوانسیون حمایت ازحقوق پناهند

رای اقتصادی ان و افراد فاقد تابعیت درشوگدر چنان برهه حساس تاریخی دردستور کار کمیته ویژه پناهند

ردوم گویرا ن گسان درمقیاس جهانی درنتیجه جنرفت که میلیونها انگسازمان ملل متحد قرارواجتماعی 

د ، میثاق فوق ترین فاجعه بشری قرن انجامیده بوگبزر ان بهگاه شانرا ترک ومشکل بی جاه شدگزاد جهانی

( ماده ۴۶( درداخل )۱۹۵۱( جوالی سال )۲۸سرانجام بمثابه ارزشمند ترین سند حقوقی بین المللی در )

                                                                                    رفت .گد قرار مورد تصویب مجمع عمومی ملل متح

 ، ملیت ، که بدالیل نژادی ، مذهبی رددگکانوانسیون ، پناهنده به افراد اطالق می بتاسی ازحکم ماده اول

     میبرد. رپناهگاه خودرا ترک وبه سرزمین دیگروه های سیاسی وغیره زاگاعتقدات سیاسی وعضویت در



ده را به ازدولتهای متعا هد به هیچ نحو پنا هن( کا نوانسیون چنین حاکیست : )) هیچ یک ۳۳فقره اول ماده )

دالیل سرزمین که امکان دارد بعلت نژادی ، مذهبی ، باورهای سیاسی ، عضویت درسازمانهای ویژه ویا ب

                   ((ردانید .گردد ، تبعید نکرده ویا باز نخواهند گی یا ازادی او درمعرض خطر واقع گر ، زندگدی

( ، دولتها دراتحادیه اروپا حق ۱۹۵۱( میثاق جهانی )۳۳ف ماده )راگفلهذاء بادرنظرداشت تعریف وپرا

اروپا  ابتدای ترین قایق ها وارد مرز هردد که ازمسیرمدیترانه ذریعگانی گندارند تا ما نع ارود پناهند

ذهبی ویا یری ، شکنجه وتعذیب ویا تبعیض نژادی ، مگردیده وبخا طر نجات جان شان از تعقیب ، دستگ

بیا ، سوریه ر، در کشورهای نظیرلیگروهای مسلح بنیادگبوسیله رژیم های سیاسی حاکم وهم جنسی که هم 

                                   ی نمایند.گردد ، تقاضای پنا هندگعراق ،یمن وغیره علیه اهالی بیدفاع ملکی اعمال می

نع ازان بوضوح ما، پناهنده درکانوانسیون فوق ، ماهیت وکرکترحقوقی این پدیده  هکذاء تعریف جامع

قاچاق  یری ازگان خاورمیانه وشمال افریقا به بهانه جلوگتا طرح اروپای مبا رزه علیه پنا هندبود خواهد 

                                                                                                                                 ردد.گ نه انسان عملی

برعایت  ان افزوده وهمه دولتها را مکلفگهندبه مسوولیت اروپا دربرخوردش با پناماده سوم کانوانسیون 

انع ارود که م ونه اقدام وعملکردهایگ، همچنان هر عاری از تبعیض مینماید،بال انحراف ازمفاد کانوانسیون 

عمال ردد وبخصوص عملکردهای که ابزار زور واستگرگوبصوب کشورهای دیازاد  ان درا بهایگپنا هند

( میثاق فوق الذکروپروتوکول ۳۱یرد که درماده )گسالح را تجویز مینماید با ارزشهای درتضاد قرارمی

پنا  ق به مفهوم مجا زاتی وجاهت یافته است ، زیرا اقدامات فو( میالد۱۹۶۷الحاقی ان مصوب سال )

ان را گنا هند( کانوانسیون ژینومجازات پ۳۱ماده ) دانسته شده و ان خارج از پروسیدورمحاکماتیگهند

                                           ان تعریف مینماید.گرقانونی ناقض حقوق بشری پنا هندبدالیل ارود وحضور غی

میسا ی متعا هد را ملزم به همکاری بدون قیدوشرط با سازمان ک( سند جهانی فوق دولتها۳۵همچنان ما ده )

انوانسیون ریای عالی ملل متحد مینماید که مسوولیت نظارت از تطبیق ورعایت مفاد وارزشهای مندرج در ک

ان را بعهده دارد.گحمایت از پنا هند  



با اعتبار ترین سند بحیث عالیترین و( ۱۹۴۸( میثاق جهانی حقوق بشر مصوب دهم دسامبر )۱۶ما ده )

که کشور متبوع  ی ، متقا ضیانی میسازد ،گحقوقی بین المللی ، دولتها را مکلف به پذیرش درخواست پنا هند

فته گیاسی ترک یری ، شکنجه ، تبعیض قومی ،مذهبی ،جنسی وروابط سگشانرا بعلت تعقیب ، ترس از دست

                                                                                                 ردد .گی درکشور دوم میگوخواهان پنا هند

معیینی را  تسلیحات در ابهای بین المللی که اهدافنی میدانم که توسل به ابزارزور وکاربرد شایان یاددها

دامی که با یرد ، مستلزم مشورت با شورای امنیت ملل متحد وتجویزان نهاد است ، درغیر ان هراقگنشانه می

داف ردد ، در مغا یرت با اهگاصول صلحجویانه و بشردوستانه درتضاد قرارداشته وبا منطق زور توام 

در  تا از طرح خویشیرد ، لذا اتحا دیه اروپا مکلف دانسته میشود گقرارمیاساسی وارمانی ملل متحد 

فاده قرار ان ، توقیف ، ضبط ویا تخریب وسایل که در انتقال مهاجران مورد استگیری از ارود پنا هندگجلو

                                                                                                     شورا را کسب نما یند . تیرد ، موافقگمی

یری گه همانا ایجاد موانع درجلوبایست متذکرشد که طرح اروپای مبارزه علیه قا چاق انسان ک

رانی جدی نها دهای مدافع حقوق گان دانسته می شود ، مورد اعتراض ونگحضوروارودپنا هنداز

                                               رفته است .گان نیز قرار گهندای ملی وبین المللی  حمایت ازپنابشروسازمانه

رطرح ( ان )شامل دگهندازتخریب قایقهای حامل پنا رانی خودراگبانکی مون دبیرکل سازمان ملل متحد ن

ظه به ستثنای صدمات قابل مالحبه ادرابهای مدیترانه ا براز داشته وافزوده است که این نوع برخورد 

                                                                                           ان ، پیا مد مثبتی دربر نخواهد داشت .گهندپنا

ه اجرای یک ان ، اتحا دیه اروپا را بگهندن المللی وریس سازمان کمک به پناربیگهارت ، مقام دیگونتربورگ

راد عادی ان وافگخطرناک نظامی متهم نموده وبیان داشته است که اقدام ازین دست فقط جان پنا هندطرح 

                                                    های جها نشمول همخوانی ندارد .را بخطر مواجه نموده وبا اصول وهنجا ر

وب اروپا ان از شمال افریقا وشرقمیانه به صگبنا بران طرح هوشمندانه اروپا درمبارزه علیه تهاجم پنا هند

انی از حقوق انس طراحان ا ن ، مبارزه علیه باندهای قاچاق میخوانند ، با اصول ومعیارهای جهانی حمایتکه 

 میل چنینه تعــــان واعالمیه جهانی حقوق بشر مطابقت نداشته وبوضوح میتوان اذعان داشت کگپنا هند



ع وتراژیدی ابعا د فجای سترشگان نخواهد بود ، بلکه به گارود پاهند سیا ستی ، نه تنها ما نعی دربرابر

رمیانه انسانی درکشورهای خواهند انجا مید ، که به عرصه رقا بت هژمونی قدرتهای جها نی ومنطقوی درخاو

منازعات ،  ان در کشورهای شرق میانه که اساساء ریشه درگردیده است . لذاء بحران کنونی پنا هندگمبدل 

نه ان اور میانه دارد ، درست زمانی راه حل منطقی وعادالومخا صمات تاریخی خ تقابل منافع قدرتهای مطرح

ما فراهم خواهد شد ، تا قدرتهای موثر جهانی وذیدخل در قضایای جاری در شرقمیانه ،بویژه اروپا ، در ه

به  ی نزدیک با سازمان ملل متحد ، نهادها و نیروهای فعال و موثر سیاسی داخلی کشورهای معروضگهن

زنده فقت نموده ، کریدور مذاکرات ساا قضایای جاری شرقمیانه مو حل یجاد طرح جامعبحران موجود ، به ا

ای سازنده ودررستای تطبیق ان ، همکاریه را مبنی بر ترک مخا صمات میان طرفهای دخیل دربحران مفتوح

کاهش  ی های نامحدود نه صرفاءگیرند ، درغیر اینصورت ، بحران پنا هندگ، صادقانه وعملی را روی دست 

                                        نخواهد یافت ، بلکه روند صعودی فاجعه بار وغیر قابل کنترول را خواهند پیمود.

ا که عادی ویومیه انانی رفتمانهای گیاداشت ضروری : الزم به یاداوری دانسته میشود ،که اکثراء در 

نام مهاجر یاد رند ، بگر پناه میگفته وبه سرزمین دیگمختلف ترک  هایکشورهای شانرا بتاسی ازفکتور

افراد در  ردد، چنینگاه شخص میگیزه که منجر به ترک زاگمیکنند ، در حالیکه با درنظرداشت علل وان

 دی ردیفواقتصاوضعیت مشابه حقوقی نبوده ومیتوا ن به پناهنده ، مهاجرین کار ، مهاجر محیط زیستی 

         است . ردیدهگانه بوده وازینرو درنبشبته فوق ازذکر واژه مهاجر اجتناب گم بحث جدانمود که مستلز
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