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آسیب  قاچاقچیان  تبدیل می شود.  بزرگتری  به جنایت  قاچاق هر روز 
افرادی که  پذیرترین طعمه ها را  شکار می کنند. در جریان مهاجرت 

پناهجویان گروه خاصی هستند در معرض خطر  آیند  اروپا می  به 
قاچاق قرار دارند. کارکنان  خط مقدم باید از این خطرات آگاه باشند 
ایفا  پناهجویان  برای  قاچاق  از  نقش مهمی در جلوگیری  توانند  و می 

 . کنند

آموزشی را برای کارکنان خط مقدم  توانیم کیت  ما خوشحالیم که می 
دیگر  که  کنیم؛ کسانی  فراهم  پناهجو  به عنوان  قاچاق شدن  با سابقه 

بینش  ما  به  او  هستند.  نیرومند  بازماندگانی  بلکه  بلکه  نیستند  قربانی 
دیدگاه های ارزشمندی در مورد چگونگی تجهیز کارگران خط  و 

مقدم داد. او زمان زیادی، انرژی و عشق زیادی رابرای تولید این 
راهنمای آموزشی صرف کرد. ognirO akialaM، از شما بسیار 

سپاسگزاریم.
تا  به ما کمک کرد  پلیس ملی هلند تشکر می کنیم که  از  ما همچنین از 

بنویسیم و همکارانمان را آموزش دهیم. شما برای ما  این راهنما را 
بودید! برکت  مثل 

 edreiwmiL و آخرین، اما نه کمترین، ایرنه پالس از
netsneidlaaT، با تشکر از شما برای قلب دوست داشتنی، کار 

سخت و طنز!

امید ما این است که از طریق این کتاب، بسیاری از کارکنان خط 
به طور موثری  پناهجویان  بین  قاچاق  با خطرات  مقابله  برای  مقدم  

شوند. مجهز 

neruB nav ekenI
انسان قاچاق  با  مبارزه  برنامه  مدیر 

هلند  - ارتش رستگاری 

8102 اکتبر 

پیش گفتار

مالی شده است.  تامین  اروپا  با حمایت کمیسیون  این پروژه 
نویسنده  دیدگاه  بازتاب  تنها  اینجا  در  دیدگاه های مطرح شده 

است و کمیسیون اروپا در برابر هرگونه استفاده ای از 
ندارد مسئولیتی  شده  مطرح  اطالعات 
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 راهنمای آموزشی به عنوان بخشی از پروژه ’snevaH efaS‘ به 
استتوسط ارتش رستگاری )AST( شبکه ی مبارزه  کار گرفته شده 

پناهندگی، مهاجرت و  با همکاری صندوق  اروپاو  انسان در  قاچاق  با 
اروپا.  اتحادیه  ادغام 

این راهنما ابزاری برای کارگران خط مقدم AST است که  با 
به شیوه  انسان  قاچاق  قربانیان  از  و حمایت  برای شناسایی  پناهجویان 

پلیس  مراکز  کارکنان  همکاری  با  راهنما  این  می کنند.  فعالیت  جامع  ای 
بازداشتی و مشارکت  ارائه دهندگان خدمات  ایجاد شده است.  خط مقدم 

در AST که در کار روزمره خود با قاچاقچیان در تماس هستند. 
مدخل مفهومی در مورد وضعیت خاص و زمینه در کشورهای 

قاچاق  بر ضد  پاریس )7102(  در  المللی  بین  کنفرانس  مختلفدر طی 
انسان جمع آوری شد و تماسهای ملی AST در اروپا انجام گرفت.

این کتاب به نیاز به آموزش عملی برای  کارکنان خط مقدم که در 
پناهگاه  تهیه  برای  دارند و  قرار  فعلی  چارچوب جریان های مهاجرت 
پناهجویان تالش می کنند می پردازد و برای کسانی که  های امن برای 
پناهجویان  بین جمعیت  در  قاچاق  از خطرات روزافزون  هنوز عموما 

نیستند. مطلع 

امید ما این است که از طریق این راهنما، بسیاری از کارکنان خط 
به طور موثری  پناهجویان  بین  قاچاق  با خطرات  مقابله  برای  مقدم 

شوند.  مجهز 

این راهنمای عملی از  هدف اولیه ما 
کارکنان خط  ای  افزایش ظرفیت حرفه  کتابچه راهنما  این  اولیه  هدف 

است.  پناهجویان  بین  قاچاق  با خطرات  مقابله  برای  مقدم 

از این رو، هدف کلی این آموزش ارتقای ظرفیت شرکت کنندگان 
برای:

که ممکن 	  قاچاق هر جا  )احتمالی(  قربانیان  از  شناسایی و حمایت 
باشد.

قربانیان، خدمات 	  برای  پناهگاه  امن، یک  پناهگاه  ارائه یک 
قربانیان. ارجاع  و  بخشی  آگاهی  اطالعات  اضطراری، 

تواند 	  آنهایی که eAST می  با  منابع و شرکای مشارکتی  شناسایی 
دهد. انجام  قربانیان  از جانب 

قادر خواهند بود: پایان دوره، شرکت کنندگان  در 
تأثیر 	  و  دینامیک  توصیف محدوده، علل،  و  انسان  قاچاق  تعریف 

انسان. قاچاق 
کار 	  انجام  و  پناهجویان  میان  در  انسان  قاچاق  شناسایی عالئم 

)بالقوه(. قربانیان  از  حمایت  ارائه  و  پیشگیرانه 

راهنما این  در  استفاده  کلیدی مورد  اصطالحات 
این  انتخاب  افراد قاچاق شده قربانی گفته می شود.  به  این راهنما  در 

این واقعیت را که قاچاق  انسان و  قاچاق  دینامیک  اصطالح، سازوکار 
انسان یک جرم و نقض حقوق بشر است را برجسته می کند. آگاه 

به  نتوانند خود را  قاچاق شدهممکن است  افراد  از  باشید که بسیاری 
متخصصان  و  قاچاق  قربانیان  از  برخی  کنند.  شناسایی  قربانی  عنوان 
بدهند.  بازماندگان را ترجیح  یا  قاچاق شده  فرد  ممکن است اصطالح 

باشند.  بازماندگان  قاچاق یک روز  قربانیان  که همه  امیدواریم  ما 
با این حال، برای ایجاد یکنواختی واژگان در این کتابچه، از واژه 

افراد قاچاق شده استفاده می شود. قربانی برای 
در طول این راهنما و آموزش، ما از اصطالح فرد گرفتار فحشا 

استفاده می کنیم زیرا به فرد احترام بیشتری می گذارد و حقوق بشر 
تایید قرار می دهد به جای برچسب های معمول نظیر کارگر  را مورد 

جنسی.
باشد  تواند گمراه کننده  انسان می  قاچاق  نهایت، خود اصطالح  در 
منتقل می شود.  دیگر  به مکان  از یک مکان  قربانی  زیرا معموالً 

یا حتی جابجایی از یک مکان خاص برای  انتقال  به  نیازی  قربانی 
از محل  قربانی  ندارد )گرچه معموال  انسان  قاچاق  تعریف  با  تناسب 

این  نقل مکان می کند(.  کمتر شناخته شده  اقامت خودبه یک محیط 
که یک فعالیت در معرض تعریف یک نوع “شدید” از قاچاق قرار 

می گیرد به موضوع حرکت در داخل و یا در خارج از مرز بستگی 
یا  و  تقلب  نیرو،  از  استفاده  مانند  موقعیتی  براساس عوامل  نداردبلکه 
یا موقعیت کاری است.  به یک قربانی در یک وضعیت جنسی  اجبار 

امروز، ده ها هزار قربانیان قاچاق انسان وجود دارد که در شهرها و 
گیرند. می  قرار  استفاده  سوء  مورد  شهرستانهایشان 

معرفی راهنمای آموزشی
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انسان چیست؟ قاچاق   ۱.۱
انسان به شرح زیر است: پالرمو، تعریف قاچاق  طبق ماده 3 پروتکل 

نگهداری  انتقال،  نقل،  و  استخدام، حمل  معنای  به  انسان  “قاچاق 
یا دریافت افراد با تهدید یا استفاده از زور یا سایر اشکال اجبار، 

یا  پذیر  یا موقعیت آسیب  از قدرت  استفاده  تقلب، فریب، سوء  ربودن، 
با دریافت و پرداخت یا مزایایی برای دستیابی به رضایت فردی در 

استثمار است. با هدف  دیگر  کنترل بر شخص 

دیگران و 1.  از  بهره برداری فحشا  باید حداقل شامل  استثمار  این 
اجباری، برده داری  یا خدمات  استثمار جنسی، کار  سایر اشکال 

اندامها؛ یا شیوه های مشابه برده داری، حبس یا حذف 
)الف( 2.  استثمار که در بخش  قبال  انسانی در  قاچاق  رضایت قربانی 

این مقاله در نظر گرفته شده در جایی که هر وسیله ای که در 
قسمت باال آمده است )الف( استفاده شده است بی ربط است؛

به 3.  یا دریافت یک کودک  انتقال، نگهداری  نقل،  استخدام، حمل و 
تلقی شود حتی  انسان”  “قاچاق  به عنوان  باید  برداری  بهره  منظور 

اگر این هیچ یک از ابزارهایی را که در قسمت باال اشاره شد 
باشد؛ نداشته  )الف( وجود 

“کودک” به معنی هر فرد زیر 81 سال است.” 1 	. 

داخلی  المللی و  بین  انسان نوعی جنایت  قاچاق  به طور خالصه، 
به  تا  المللی  بین  جنایتکار  پیچیده  های  کارتل  از  قاچاقچیان،  است. 

سارقان محلی، و حتی اعضای خانواده، از مردان، زنان و کودکان 
آسیب پذیر در شرایطی برده وار برای کار اجباری و خدمات جنسی 

می کنند. بهره بردای 

در سراسر جهان، در مناطق روستایی و شهری، قربانیان در شرایط 
جمله؛ از  می شوند  استثمار  بی شماری 

تن فروشی 	 
نظیر:	  کاری  استثمار 

ساخت و ساز،	 
خانگی،	  خدمت 
کشاورزی،	  کار 
غیره. 	 

لینگ	  مد
خیابانی 	  گدایی 
اندام	  حذف 
قوانین ملی  ممکن است شامل 	  بهره برداری طبق  اشکال دیگر 

باشد: موارد زیر 
اجباری	  ازدواج 
اجباری	  گدایی 
مجرمانه 	  فعالیت  در  استفاده 
مسلحانه	  درگیری  در  استفاده 
گی	  بند

به عنوان مادران جایگزین	  از زنان  استفاده 
اجباری  	  بارداری 

انسان چیست؟ قاچاق  بر  2.۱ عوامل مؤثر 
این  می کنند.  کنترل  را  پزشکی  کمک  به  قربانی  دسترسی  قاچاقچیان 

به معنای مترجم  به قرار مالقات  آنها  ممکن است از طریق همراهی 
به  قربانیان مجروح  از دسترسی  امتناع  یا  قرار مالقات ها  لغو  باشدیا 

درمان. بسیاری از زنان باردار که برای خدمات مراجعه کرده بودند، 
نداشتند.  دسترسی  زایمان  از  قبل  بهداشتی  های  مراقبت  به 

بخاطر ضرب و شتمیا سایر سوء  است  صدمات جسمی ممکن 
این  مواقع  بسیاری  باشد.  قاچاقچیان  توسط  فیزیکی  های  استفاده 

اند منجر به بهبودی استخوان در خارج از  صدماتی که درمان نشده 
آلوده شده باشند و همچنان  موضع خود می شود. زخم ها می توانند 

یا سایر  است دچار کم خونی  باردار ممکن  آسیب پذیرباشند. زنان 
مثال تشخیص  به طور  دیابت که  بارداری شوندمانند  صدمات دوران 

داده نشده است.
دام  به  نیجریه ای اغلب از طریق دروغ های جادوگری  قربانیان 

تهدید می شوند در صورتی که وضعیت خودشان را گزارش  می افتند. 
می بینند. آنها صدمه  خانواده  یا  کنند خودشان  فرار  یا  کنند 

کرده اند،  تحمل  قربانیان  که  استفاده ای  تهاجمی سوء  ماهیت  خاطر  به 
عالئم استرس پس از سانحه در میان قربانیان رایج است.

افتاده همانند کاال معامله می شوند.  دام  به  و  فریب خورده  قربانیان 
به آنها دروغ گفته می شوند، فریب می خورند و مورد آزار قرار 
یا  دولت  اوقات  گاهی  داشته می شوند.  نگه  ناتوان  آنها  می گیرند. 

دامن  آنها  استثمار  به  داخل کشورشان  قانوندر  سازمان های مجری 
گناه می  احساس  قربانیان  است.  برایشان دشوار  اعتماد کردن  می زنند. 
به بردگی کشیده شوند؛آنها احساس  اند  داده  کنند که به خودشان اجازه 
شرم می کنند که قربانی دروغ ها شده اندو پس از آن، بی رحمانه در 
بیشتر  اند. مردان حتی  مانده  باقی  کنندگان خودشان  استفاده  دست سوء 

کنند.  استثمار شدناحساس شرمساری می  از  از زنان 
نمی  دیگر  قربانی  آزادی حذف می شودهنگامی که یک  هنگامی که 

تواند تصمیمی در مورد هر چیزی در زندگی خود بگیرد،و دسترسی 
استثمارگران خود  و  قاچاقچیان  به  ندارندآنها  دیگر  کاالهای  یا  به غذا 

ماژول 1

 تعریف قاچاق انسان
زمان: 3 ساعت
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نیست. سندرم  برای خود  گیری  به تصمیم  قادر  وابسته هستندو حتی 
است. ربایی  آدم  قربانیان  برای  پدیده شناخته شده  استکهلم یک 

این عنوان که خود را  ندانندبا  قربانیان ممکن است خودشان را قربانی 
بینند.  اند مواجه می  اینکه فریب خورده  به  اعتراف  به  مجبور 

رفتار  اثراتچگونگی  قربانیان  از  بسیاری  برای  که  نیست  آور  تعجب 
تاثیر قرار می دهدو می  آنها احساسشان در مورد خودشان را تحت 

افسردگی منجر شود.  و  ناراحتی  احساس  به  تواند منجر 

جسمانی	  جراحت 
جنسی	  سالمت  مسایل 
سواستفاده	  روش 
پزشکی	  درمان  به  دسترسی  فقدان 
واکنش های پس از ضربه	 
اعتماد	  فقدان 
با ترس و شرم	 
بستگی	  وا
انکار	 
افسردگی	 

باشید قاچاقچی   :۱ ممارست 
به گروه ها بروید و به عنوان یک گروه طرح کسب و کار 

کنید: ایجاد 
چگونه می توان پولی سریع از دخترانی که در یک اردوگاه 

درآورید؟ پول  کنند،  می  زندگی  پناهندگی 

بیندیشید: درباره اش 
کنند؟ اعتماد  به شما  آنها  تا  کار می کنید  چه 

انجام می  آنها از درخواست کمک  اقداماتی برای اجتناب  چه 
دهید؟

پایین و سود زیاد. دنبال چه هستید: خطر  به  شما 

یاد گرفتید؟  این تمرین چه چیزی  از 
در فحشا و جزئیات و تجاوز را به پلیس بگوید!

3.۱ درک غلط از اصطالح قاچاق انسان  
اشتباه درک  به  کلمه “قاچاق” یک اصطالح متناقض است و اغلب 

انسان  این کلمه بدین معنی است که قاچاق  می شود. برای بعضی ها، 
افراد از مرزها عبور می کنند. اصطالح  تنها زمانی رخ می دهد که 

یا  انسان ممكن است گرفتار شدن  قاچاق  برای  تر  دقیق  توصیفی 
انسان شامل شبکه های  قاچاق  انواع  از  بله، برخی  باشند.  بردگی 
جنایی می شود که در آن فرد بین کشورها و بین شهرهای درون 

استثمار می شود.  تجاری  استثمار جنسی  اجباری و  برای کار  کشور 
انسان  اینکه یک وضعیت به عنوان قاچاق  این حال، برای  با 

جابجا شود. در  تعریف می شود ضروری نیست یک قربانی واقعاً 
عوض،روش های خاصی که توسط قاچاقچی ها برای استخدام و 

تعیین  برای  کار می برند  به  فرد در یک وضعیت سوءاستفاده  نگهداری 
قاچاق موثر است. عوامل موثر در تعریف 

قاچاق ممکن است سالها در یک مکان به  در حقیقت، یک قربانی 
تا زمانی که  عنوان یک خدمتکار خانگی برای یک خانواده کار کند، 

به  قربانیان در زادگاهشان  دیگر  یابد. ممکن است  نهایت نجات  در 
انجام خدمات جنسی در فاحشه خانه های  به  باشند و مجبور  افتاده  دام 
اتمام کار  محلی یا سالن های ماساژ شوند. سرانجام، فردی که پس از 

قربانی  است یک  ممکن  نیزهمچنین  می افتد  دام  به  داوطلبانه  به طور 
باشد. قاچاق 

انسان قاچاق   4.۱ سه عنصر اصلی 

اغلب 	  استاما  پایان  بی  وحشیانه  فیزیکی  اجبار  اشکال  فهرست 
شامل آدم ربایی، تهاجم و تجاوز به عنف، تجاوز جنسی و 

گرسنگی،  ختنه،  شکنجه،  انزوا،  محکومیت،  محدودیت،  جسمی، 
اعتیاد به مواد مخدر / اجبار، اعتیاد اعضای خانواده و حتی قتل 

است.

برای 	  قاچاقچیان  استفاده  دیگرمورد  فریب یک روش  یا  »تقلب« 
استخدام و سپس به دام انداختن قربانیان خود است. در مورد 

برای  قاچاقچیان  متقلبانه  و  فریبکارانه  های  تاکتیک  پناهجویان، 
که  گیرند  قرار می  استفاده  مورد  پذیر  آسیب  پناهندگان  استخدام 
یا اشتغال می شود.  معموال شامل وعده های دروغین ازدواج 
قربانیان  دوستان  یا  خانواده  با  است  ممکن  همچنین  قاچاقچیان 

آنها وعده می دهند را واقعیت  به  آنچه را  تا  کنند  بالقوه همکاری 
دهند. جلوه 

پناهجویان و مهاجران غیرقانونی را به 	  یکی از روش هایی که  
دروغین شغل  های  منتقل می کنند وعده  انسان  قاچاق  های  شبکه 

پناهجویان  به  اغلب  قاچاقچیان  این  است.  بهتر  و زندگی  خوب 
با پرداخت هزینه از کشور خود خارج شوند  تا  کمک می کنند 

یا به کشور دیگری وارد شوند. سپس به محض ورود قاچاقچی 
پناهجو را افزایش می دهد و قربانی را مجبور به کار در  هزینه 
این بدهی برای  بپردازد.  تا بدهی خود را  فعالیتی خاص می کند 

قاچاقچیان  می شود.  استفاده  همین وضعیت  در  قربانی  داشتن  نگه 
هویتی  اوراق  کنترل  بدهی،  بابت  بردگی  نظیر  تهدیدهایی  از 

رفتارهای عاطفی  مدارک هویتی( سوء  یا سایر  پاسپورت  )ضبط 
روانشناختی  بدرفتاری  کنند.  می  استفاده  روانی  آسیب های  و 

از میان بردن هرگونه  استو برای  پایدار و شدید  قاچاقچی معموال 
قربانی است. فیزیکی  دفاع روانی، عاطفی و 

ایراد آسیب 	  تهدیدات برای  از  “تهدید و اجبار” شامل “استفاده 
الگو  یا  فردی،هرگونه طرح  فیزیکی  محدودیت  ایجاد  جدی، 

برای ایجاد این باور در فرد که این محدودیت ها علیه او استفاده 
فرایند  از  استفاده  به سوء  تهدید  یا  استفاده  نیز سوء  خواهند شدو 

است.” قانونی 

یک روش معمول برای اجبار و تهدید در هر دو روش قاچاق 
با تهدید به آسیب  این است که قاچاقچی قربانی را  جنسی و کاری 

رساندن به خانواده او اینجا در اروپا یا در خارج از کشور به 
که  می دانند  قربانیان  از  بسیاری  می کند.  مجبور  فعالیت  تداوم 

می کنند عمل  خودشان  تهدیدات  به  قاچاقچیان 
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۵.۱ چه کسانی در معرض آسیب قاچاق قرار دارند؟
دالیل زیادی وجود دارند که چرا شما می توانید در معرض قاچاق 
نادرستی  نادرست در مکان  بگیرید. شما می توانید در زمان  قرار 

بیشتر در معرض  افرادی  بگوییم  توانیم  به طور کلی می  اما  باشید. 
آسیب قاچاق قرار دارند که:

هستند	  روانپزشکی  مشکالت  دارای 
هستند	  ذهنی  مشکالت  دارای 
فقر زندگی کرده اند	  در 
آمده اند	  بی ثبات  خانواده هایی  از 
هستند	  جنسی  سوءاستفاده  یا  بی توجهی  خشونت،  پیشینه  دارای 
می کنند	  زندگی  پناهجویان  اردوگاه های  یا  جنگی  مناطق  در 
ازدواج شده اند	  به  مجبور 
دارند	  از خود  منفی  تصویر شخصی 
هستند	  کاری  محافظه  پیشینه  دارای 

قربانیان بر  قاچاق  تاثیر   6.۱
این  می کنند.  کنترل  را  پزشکی  کمک  به  قربانی  دسترسی  قاچاقچیان 

به معنای مترجم  به قرار مالقات  آنها  ممکن است از طریق همراهی 
به  قربانیان مجروح  از دسترسی  امتناع  یا  قرار مالقات ها  لغو  باشدیا 

درمان. بسیاری از زنان باردار که برای خدمات مراجعه کرده بودند، 
نداشتند.  دسترسی  زایمان  از  قبل  بهداشتی  های  مراقبت  به 

بخاطر ضرب و شتمیا سایر سوء  است  صدمات جسمی ممکن 
این  مواقع  بسیاری  باشد.  قاچاقچیان  توسط  فیزیکی  های  استفاده 

اند منجر به بهبودی استخوان در خارج از  صدماتی که درمان نشده 
آلوده شده باشند و همچنان  موضع خود می شود. زخم ها می توانند 

یا سایر  است دچار کم خونی  باردار ممکن  آسیب پذیرباشند. زنان 
مثال تشخیص  به طور  دیابت که  بارداری شوندمانند  صدمات دوران 

داده نشده است.

دام  به  نیجریه ای اغلب از طریق دروغ های جادوگری  قربانیان 
تهدید می شوند در صورتی که وضعیت خودشان را گزارش  می افتند. 

می بینند. آنها صدمه  خانواده  یا  کنند خودشان  فرار  یا  کنند 
کرده اند،  تحمل  قربانیان  که  استفاده ای  تهاجمی سوء  ماهیت  خاطر  به 

عالئم استرس پس از سانحه در میان قربانیان رایج است.

افتاده همانند کاال معامله می شوند.  دام  به  و  فریب خورده  قربانیان 
به آنها دروغ گفته می شوند، فریب می خورند و مورد آزار قرار 
یا  دولت  اوقات  گاهی  داشته می شوند.  نگه  ناتوان  آنها  می گیرند. 

دامن  آنها  استثمار  به  داخل کشورشان  قانوندر  سازمان های مجری 
گناه می  احساس  قربانیان  است.  برایشان دشوار  اعتماد کردن  می زنند. 
به بردگی کشیده شوند؛آنها احساس  اند  داده  کنند که به خودشان اجازه 
شرم می کنند که قربانی دروغ ها شده اندو پس از آن، بی رحمانه در 

بیشتر  اند. مردان حتی  مانده  باقی  کنندگان خودشان  استفاده  دست سوء 
کنند.  استثمار شدناحساس شرمساری می  از  از زنان 

نمی  دیگر  قربانی  آزادی حذف می شودهنگامی که یک  هنگامی که 
تواند تصمیمی در مورد هر چیزی در زندگی خود بگیرد،و دسترسی 
استثمارگران خود  و  قاچاقچیان  به  ندارندآنها  دیگر  کاالهای  یا  به غذا 
نیست. سندرم  برای خود  گیری  به تصمیم  قادر  وابسته هستندو حتی 

است. ربایی  آدم  قربانیان  برای  پدیده شناخته شده  استکهلم یک 
این عنوان که خود را  ندانندبا  قربانیان ممکن است خودشان را قربانی 

بینند.  اند مواجه می  اینکه فریب خورده  به  اعتراف  به  مجبور 

رفتار  اثراتچگونگی  قربانیان  از  بسیاری  برای  که  نیست  آور  تعجب 
تاثیر قرار می دهدو می  آنها احساسشان در مورد خودشان را تحت 

افسردگی منجر شود.  و  ناراحتی  احساس  به  تواند منجر 

به طور خالصه:
جسمانی	  جراحت 
جنسی	  سالمت  مسایل 
سواستفاده	  روش 
پزشکی	  درمان  به  دسترسی  فقدان 
واکنش های پس از ضربه	 
اعتماد	  فقدان 
با ترس و شرم	 
بستگی	  وا
انکار	 
افسردگی	 

بزنیم بیایید در مورد سکس حرف   تمرین 2: 
ببندید. را   چشم های خود 

یا درباره آن  درباره آخرین باری که سکس داشتید فکر کنید 
رویا پردازی کنید. چه احساسی داشتید؟ چه چیزی خوب بود 

و شما چه کردید؟ چه چیزی شما را هیجانزده کرد؟ بهش فکر 
.  کنید

بگویید! به همسایه خودتان  و  كنید  باز   حاال: چشم هاتون را 

بسیار خوب، همه شما احساس خجالت می کنید که در مورد 
را  اجباری خود  کار  پلیس  کنید  کنید:تصور  احساس صحبت  این 

در فحشا و جزئیات و تجاوز را به پلیس بگوید!
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نکنند است همکاری  انسان ممکن  قاچاق  قربانیان  7.۱ چرا 

/ وابستگی / عاطفی  / ترس  سندروم استکهلم 
توانند  می  نیز  قاچاق  قربانیان  گروگانگیری،  قربانیان  دیگر  همانند 

به شرایط  شبیه  کنند.  ایجاد  خود  ربایندگان  به  احساسی  وابستگی 
قاچاقچیان  به  قربانیان  عاطفی  دلبستگی  درک  خانوادگی،  خشونت 

این وابستگی احساسی یک  این حال،  با  می تواند دشوار باشد. 
قاچاق  قربانیان  با  که درهنگام مصاحبه  است  کنونی  و  پویایی واضح 
احساسی وجود  وابستگی  اگر  نظر گرفته شود.  در  باید همیشه  انسان 
ترک  را  نخواهند وضعیت  ابتدا  در  است  باشد،قربانیان ممکن  داشته 
کندیا در  امتناع  قانون  با مجری  از صحبت کردن  کنن،ممکن است 
قربانیانی  برای  کنند.  امتناع  خود  قاچاقچیان  علیه  شهادت  از  دادگاه 
به عدم  منجر  نهایت  در  ها  انتخاب  نیستنداین  اروپایی  که شهروندان 
این،وابستگی  بر  آنها در دریافت خدمات خواهد شد. عالوه  پذیرش 
آنها در  احساسی اطمینان می دهد که آسیب های ناشی از انزجار 
بین  بود. شدت روابط  بیشتر زمان خواهد  یابند  نجات  هنگامی که 

کند. می  ایجاد  میثاق  یک  همچنین  قاچاقچیان  و  قربانیان 

احساسات  با  تا  کنند  استفاده می  از دستکاری های روانی  قاچاقچیان 
افرادی  تنها  تا  آنها را جداسازی می کنند  بازی کنند.  قربانیان خود 
استفاده  آنها سوء  از  که  دیگرانی  قاچاقچیان،یا  بینند  می  قربانی  که 

قادر  اوقات  بیشتر  قربانی  که  یابند  می  اطمینان  آنها  باشند.  کنند  می 
به برقراری ارتباط با دیگران نباشد. آنها پس از روش عدم سوء 
خود  قربانی  فرهنگی،  شناسایی  و  کننده  سرگرم  همراهی،  استفاده، 

را به یک چرخه سوء رفتار جسمی و احساسی سوق می دهند. آنها 
آنها “مورد  کند  قربانی احساس  کنند که  ممکن است طوری رفتار 

ایمانند کلمات  با هدیه  آنها را  اوقات “کار”  او هستند،و گاهی  عالقه” 
مهربانانه، لباس های خوب، یا یک وعده غذایی خوب پاداش می 

دهند.

احساسی  دارد،وابستگی  بستگی  قاچاقچی  به  قربانیان  بقای  که  زمانی 
به  قربانیان  بقای کامل  ایجاد می شودکه  این واقعیت  از طریق 

بهداشت  و حتی  پول  پناهگاه،  لباس،  -غذا،  است  متکی  آنها  قاچاقچیان 
اوقات  این واقعیت که گاهی  دارد.  آنها  به زندانبانان  آنها بستگی 

می  برقرار  قوی  ارتباط  یک  قربانیان  اساسی  بانیازهای  قاچاقچیان 
که  زمانی  قاچاقچیان،حتی  و  قربانیان  بین  استکهلم(  سندرم  کنند)مثال 

دارند. نفرت  از وضعیت خود  قربانیان 

غلط باورهای 
دارد،خطاهای  درست همانطور که در شرایط خشونت خانگی وجود 
عاطفی  وابستگی  ایجاد  باعث  شناختی(   )اعوجاج  قدرتمندی  فکری 

این  از  نمونه هایی  آنها می شود.  قاچاقچیان  قاچاق شده و  قربانیان  بین 

از: عبارتند  قاچاقچیان  توسط  نادرست  باورهای 
باور نمی کند 	  دادم،هیچ کس  انجام  از کارهای وحشتناکی که  »بعد 

من مجبور شدم این کار را انجام دهم.«
این وضعیت هستم.«	  »این تقصیر من است که در 
»اگر من فقط کارم را بکنم و بدهی هایم را پرداخت می کنم، می 	 

بیایم.« اینجا بیرون  توانم به زودی از 
» تنها دوست من )قاچاقچی( من را می شناسند و از من مراقبت 	 

کنند.« می 
قاچاقچیان] خارج شوم«	  [و  دوستانم  بدون  نمیتوانم  »من 

دیگر گرفتاریهای  سایر 
یافت  تواند در خشونت خانگی  سایر عوامل گرفتاری دیگر که می 

این عوامل شامل موارد زیر  انسان وجود دارد.  شودهمچنین در قاچاق 
منابع  مخدر؛فقدان  مواد  به  وابستگی  مذهبی؛  و  فرهنگی  است:عوامل 

اجتماعی؛کمبود  منابع  و  حمایت  اشتغال،  درآمد،  مسکن،  مانند  بقا 
افسردگی شدید. در  اشتغال؛آسیب روانی و  مهارت های مدیریتی و 

یا  قاچاقچیان  تهدیدهای  خانگی،  خشونت  سالحمانند  ترین  قوی  نهایت، 
ایجاد ترس است. استفاده از خشونت برای 

روانشناختی  کنترل 
نگه  مثال،  شاملبرای  است  ممکن  روانشناختی  کنترل  های  تاکتیک 

اعضای  به  آسیب رساندن  نامتجانس؛تهدید  و  قربانی جدا شده  داشتن 
ارائه  با  پلیس محلی  به  قربانیان  اعتماد  قربانی؛ ترس و عدم  خانواده 

که  انسانی  فعالیت های غیر  به  قربانی  اطالعات غلط؛و مجبور کردن 
باعث تحریک احساس شرم و گناه می شوند.

قربانیان اقتصادی  کنترل 
از:دادن  عبارتند  اغلب  قاچاقچیان  توسط  قربانیان  اقتصادی  های  کنترل 

یا بدون دستمزد در کل(؛ تراشیدن هزینه های  ناکافی )و  دستمزد 
ادعای  پناهگاه؛  و  لباس  مانند غذا،  اساسی  نیازهای  برای  بیشمار 

دروغین پول )بدهی(قرض داده شده برای اقالمی مانند حمل و نقل، 
قبلی که دیگر اعضای  یا ویزایا ترکیب بدهی های  اسناد هویت و 

قرضه(  اوراق  هستند)اسارت  بدهکار  خانواده 

استفاده از آیین های مذهبی و سنت ها
در  مقابله  استراتژی  به عنوان یک  پناهجویان  بیشتر  برای  دین 

قاچاقچیان مورد  به وسیله  این ممکن است  اردوگاه ها حیاتی است. 
بد  از خرافات چشم  اریتره  مثال،قاچاقچیان  گیرد.  قرار  استفاده  سوء 
ایها از چشم بد ترس دارند.  بودا استفاده می کنند،از آنجا که اریتره 
دارندو  معنوی  توانایی  افراد  این  که  معتقدند  آنها  فوق طبیعی.  قدرت 
می تواند با ارواح بد ارتباط برقرار کند وبه آنها بیماری، جنون و 

بدهند. لعنت 
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آفریقابرای مثال در نیجریه و گینه، وودوبه عنوان  در مورد غرب 
استفاده قرار می گیرد.  انسان مورد  قاچاق  یک روش کنترلی توسط 

دریافت فرصت های  برای  تشریفاتی  قراردادهای  اعتبار  از  آنها 
اطالعات غلط  اساس  بر  اغلب  کنندکه  استفاده می  )“اشتغال”(  شغلی 

قربانیان  به اطاعت و سکوت  باسوگند  است. کشیشان وودو مراسم را 
این مراسم مذهبی اعتقاد دارند قوی  آنها در  آنچه  انجام می دهند. 

کنند هر مجازاتی  فرار  آنها  اگر  دارند  اعتماد  قاچاق  قربانیان  است. 
یا اعضای  آنها  که کشیش نشان داده است )جنون، بیماری، مرگ( به 

خانواده هایشان خواهد رسید. این یک مثال از لعنت وودو است:
اید  از آنجا که خون شما اکنون در جایگاه است،شما سوگند یاد کرده 
که به هیچ کس نخواهید گفت. و اگر فکر می کنید که من اینجا را به 

صورت رایگان آورده ام خیر و شما باید کاری را که من می گویم 
نباید  افتد. شما  اتفاق می  برای شما  بدی  انجام دهید وگرنه چیزهای 

به کسی بگویید. این را 

در سالهای اخیر،ترتیب دادن ازدواج به یک نگرانی در حال ظهور 
به  اجباری  ازدواج  اروپاییمسئله  تبدیل شده است. در گفتمان  اروپا  در 
به موضوعات مهاجرت و چند فرهنگی مرتبط است.  ای  فزاینده  طور 

تا حدودی،این گفتار که ازدواج اجباری را به عنوان یک مشکل 
تمرکز  با  سیاستگذاری  های  به طرح  است،منجر  کرده  فرهنگی مطرح 
بر سرکوب و کنترل مهاجرت شده است. موارد ازدواج های اجباری 

اسلواکی،  مانند  استدر کشورهایی  اروپا گزارش شده  در سراسر 
اولین  ژوئن 5102،بریتانیا  در  انگلستان.  و  آلمان  اسپانیا،  بلغارستان، 

مورد ازدواج اجباری مجرم را از زمان تصویب قوانین ازدواج 
اجباری  داد.واحد متفقین  تعقیب قرار  اجباری در سال 4102 تحت 

)UMF(، گزارش داد که 923 قربانی، زیر 81 سال،و 724 قربانی 
در میان 5102 و بین 81 تا 52 ساله شناسایی شده است.

“او در طول روزهای اول با من خیلی خوب بوداما بعد از آن 

از من خواسته بود تا به مردی که از قبل به او فروخته شده 

بودم، خود را عرضه کنم ...متوجه شدم که شخصی که خیلی 

دوست داشتمو با تمام قلبم به او اعتماد کرده بودم به عنوان 

یک جادوگر عمل کرده بودو با هدف عرضه من به مردم پول 

زیادی از آن بدست آورده بود.”

به طور خالصه:
آنها از  ترومای )چندگانه( رنج می برند	 
قاچاقچی وفادار می سازد	  به  آنها را  استکهلم  سندرم 
ترسند	  قاچاقچیان خود می  انتقامجویی    / از عواقب  آنها 
فحشا	  برای  پلیس  توسط  دستگیری  مانند  دیگر،  برای عواقب  ترس 
ترس از پلیس برای عدم داشتن اسناد هویت	 
ندارند	  اعتماد  به هیچ کس  آنها 
قربانی شدن شرم زده هستند	  برای وضعیت خود، فحشا، 
قاچاق 	  آنها را  قربانیان، مشتریان و خانواده هایی که  به دیگر  آنها 

هستند وفادار  کنند  می 
به مرتکب شدن( 	  )یا مجبور  آنها  خودشان مرتکب جرم شدند 

شدند.

نیجریه( )از  برکت  داستان  تمرین 3: 
ما چه چیزی از داستان برکت یاد می گیریم؟ 1. 
آیا شما فکر می کنید که برای برکت دادن نام  قاچاقچی او 2. 

را رویش بگذاریم صحیح است؟

فقیرترین مناطق  از  ایامو دریکی  دادن در روستای  برکت 
نیجریه رشد کرد.  وقتی او 7 ساله بود پدرش فوت کردو او 

و خواهران و برادرانش از رفتن به مدرسه باز ماندند. برادر 
بعضی  کند.  کار  به عنوان یک مکانیک  بود  بزرگترش مجبور 
از بچه های دیگر خانواده شروع به فروش آبو نان در خیابان 

افتادند.  یا به گدایی  ها کردند و 
یک روز، یک زن نزدیک روش برکت را در بازار روستا 

مطرح کرد. زن به او گفت: “من می دانم که خانواده شما نیاز 
به کمک و پول دارند”. “خواهر من در اروپا زندگی می کند 
و می تواند به شما کمک کند.” زن همچنینگفت که در اروپا 

خانواده های زیادی نیاز به آشپز دارند. 
ایتالیا رسیدیم، یک مرد را در فرودگاه دیدیم  به  هنگامی که ما 

که یک شماره تلفن همراه را به ما دادو به ما گفت  با این 
بگیرید. تماس  خانم 

به من گفت مجبورم بالفاصله شروع  به آن خانم رسیدم،  “وقتی 
به کار کنم تا بدهی سفرم را بازپرداخت کنم. در آن لحظه 

فهمیدم که بدهی من 	0 هزار یورو است. 
“او به من یک سینه بند داد، گفت: این کار شما است. شب به 

با پول برگرد. خیابان برو و صبح 
باید  پیشامدها و فریاد کشید که  به خواهرم گفتم که چه  وقتی که 

خودم را سرزنش کنم در غیر این صورت قاچاقچیان از او 
پول می خواهند. من عصبانی نبودم. من سرشار از شرم بودم.

او می گوید آنقدر مورد ضرب و شتم قرار گرفت تا با کار 
موافقت کرد. برای سه ماه، مجبور شد روزانه با شش نفر 

ایتالیایی را  او می گوید: “من  باشد.  داشته  رابطه جنسی 
نمی دانستم.” “خانم من فقط به من یاد داد که بگویم” 02 یورو 
“یا” 03 یورو “بر اساس آن چه که مردان از من می خواستند 
انجام دهم. “ برای من ارتباط برقرار کردن سخت بود چون 

مردان کارهایی را که من قبول نداشتم می کردند که  اگر می 
نمی کردم. موافقت  گویند  می  چه  آنها  دانستم 

پس از اینکه مردان من را در جایی که نمی دانستم رها کرده 
بودند راهم را گم کرده بودم و به زوجی که زیر یک پل 

پلیس  رانندگی می کردند اطمینان کردم. آن زوج من را به 
پلیس ها  بود  گفته  به من  اما من خیلی ترسیدم چون خانم  بردند 

افراد بدی هستند و من را به زندان می اندازند. من قبل از 
اینکه آن زوج من را به ایستگاه پلیس ببرند فرار کردم.

 من به خانم تلفن زدم و او گوشی را برداشت و از اینکه من 
گم شده ام خیلی ناراحت شد. یک روز هنگامی که شب در 

خیابان کار می کردم، یک زن پیش من آمد و به من قهوه داد 
و گفت اگر به کمک نیاز دارم می توانم به دفتر او در آن 

آنها داستان خودم را  نزدیکی بروم. بعد از آنکه آنجا رفتم، به 
ایمن بردند که در حال زندگی هستم.  آنها مرا به خانه  گفتم. 

این است که همه کسانی که به من کمک می کنند  مشکل 
نام خانم را بگویم اما من نمی توانم چون خانواده ام  می خواهند 

به خاطر من رنج می برند اما این افراد نمی فهمند.
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قربانی نام  ثبت  کلیدی  8.۱ اطالعات 
انسان بسیار مبهم و  همانطور که در فصل آخر ذکر شد، قاچاق 

پیچیده است و این شماره ها حوزه قاچاق انسان را نشان می دهد، اما 
بیشتر  کسانی  بدانند چه  تا  کند  مقدم کمک می  کارکنان خط  به  همچنین 

با این حال فراموش نکنید که تعداد  در معرض خطر قرار دارند. 
یانفهمیدن  از تالفی، شرم  بخاطر ترس  بازماندگان  و  قربانی  از  اندکی 
این ارقام  افتد جلو می آیند و سخن می گویند.  اتفاق می  آنها  به  آنچه که 
پشت  های  داستان  که   است  مهم  بسیار  بنابراین  نیستند.  داستان  همیشه 

آنها بهتر کمک کنیم. تا  به  این اعداد را بدانیم 

در طول سال های ۶102/3102 تعداد 1،03	۶ قربانی در 82 
ثبت شدند. اروپا  اتحادیه  کشور عضو 

08 درصد قربانیان ثبت شده زن بودند.
قاچاق شدند. استثمار جنسی  به خاطر  بیش از 0001 کودک قربانی 

قاچاق شدند. استثمار جنسی  به خاطر  ثبت شده  قربانیان  از  ۹۶ درصد 
بودند. استثمار جنسی زن  ثبت شده  قربانیان  از   ٪۵۹
17٪ از قربانیان ثبت شده استثمار کاری مرد بودند.

بودند. اروپا  اتحادیه  ثبت شده، شهروندان  قربانیان  ۵۶ درصد 
برای بیش از سه سال مرجع هیچ روند قابل تشخیصی در تغییر داده 

اتحادیه اروپا وجود ندارد. های قربانی در سطح 
در طول سال های 3102-۶102 تعداد ۵088 مجازات برای قاچاق 

انسان توسط کشورهای عضو گزارش شده است.
این تعداد در مورد مظنونین،  بیش از 07٪ از قاچاقچیان مرد بودند. 

است. شده  محکوم  قاچاقچیان  و  قانونی،  پیگرد 
از  بیش  انسان توسط کشورهای عضو  قاچاق  برای  ۵۵8 محکومیت 

این سه سال گزارش شده است.

انسان؛  قاچاق  با  مبارزه  یورواستات، 
)European Union, 2015(, p. 39, accessed

16/03/2016 says: — ”while published in 2015, this
report reflects data collected from 2010–2012.

https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/
antitrafficking/files/eurostat_report_on_trafficking_

in_human_beings_-_2015_edition.pdf

انسان؛  قاچاق  با  مبارزه  یورواستات، 
)European Union, 2015(, p. 39, accessed

16/03/2016; see also United Nations Office on
Drugs and Crime, TRAFFICKING IN PERSONS;

ANALYSIS ON EUROPE, )United Nations, 2009(,
p. 12, accessed 11/04/2016:

 تمرین ۵: دانش قاچاق انسان خود را آزمایش کنید
پالرمو در مورد انسان  ۱. همه شرایطی که در تعریف پروتکل 

قاچاق: کنید  یافت می شود مشخص 
بهره برداری از جنسیت، بدهی سرو کار، بهره برداری از 

کار، حذف اعضای بدن، ترس، تقلب، استخدام، عبور از مرز، 
انتقال، استفاده از زور سوء استفاده از قدرت، آدم ربایی، 
نادرست، جرم  باور  پذیری،  آسیب  موقعیت  تهدید،  حمله، 

پورنوگرافی  امروز،  داری  برده  بندر،  بردگی،  یافته،  سازمان 
کودکان ، فحشا، قاچاق، حمل و نقل.

2. قاچاق انسان می تواند شامل موارد زیر باشد؟ )تمام 
بزنید( موارد مرتبط را عالمت 

المللی. بین  از مرزهای  قانونی  o عبور 
المللی. بین  از مرزهای  قانونی  o عبور غیر 

تا هزینه های حمل و نقل  o برای پرداخت دستمزد کار می کنید 
شود. پرداخت 

اسناد هویتی. یا  گذرنامه  گرفتن   o
o خشونت و سوءاستفاده.

داخلی. مهاجرت   o
o جدایی زندان برده داری.

3. استخدام یک قربانی معموالً توسط )همه مواردی که شامل 
است اعمال شود(

آمیز. o ربودن خشونت 
o یک پیشنهاد شغلی واقعی در خارج از کشور.

o آگهی برای کار در خارج از کشور.
o وعده دروغین ازدواج. 

o دوست دوست من.
o یکی از بستگان زن.
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ماژول 2

مبارزه با قاچاق انسان و 
پناهجویان

زمان: 2 ساعت

که  فهمید  کنید، خواهید  می  تحقیق  انسان  قاچاق  درباره  وقتی 
هستند. آسیب پذیر  بسیار  گروه  یک  پناهجویان 

در خالصه:
پیشینه ای بسیار آسیب زا  می آیند و	  از  آنها 
ناایمن هستند.	  آینده  در مورد  آنها 
کنند، 	  اعتماد  نمی شناسند  که  افرادی  به  برای سفر  باید  آنها 
افراد محافظ خود نظیر خانواده و همسایگان را در اطراف 	  آنها 

ندارند.
آنها توسط قوانین محافظت نمی شوند و قوانین کشوری که در آن 	 

دانند. نمی  را  هستند 
نیاز دارند.	  آنها به پول 
یا فرهنگ را درک نمی کنند.	  آنها زبان 

پناهجویان را تسهیل می کند قاچاق  درگیری ها و جنگ ها 

 ۱.2 افراد قاچاق شده ای که از آزار و اذیت و
کنند فرار می  درگیری 

انسانی اضطراری در  افرادی که از درگیری مسلحانه و شرایط 
آسیب  قاچاق  به  نسبت  بسیار  میکنند  فرار  و حفاظت  برای  جستجوی 
برای مهاجرت منظم  ناکافی  کانال های   با  پذیر هستند. در مواجهه 
از  آوارگان داخلی که  پناهجویان و  پناهندگان،  با خانواده،  و همراه 

امن  درگیری های مسلحانه فرار می کنند، در جستجو برای یک مکان 
غیرقانونی  بازیگران  خدمات  از  استفاده  بجز  دیگری  گزینه  تراغلب 

آنها را به تصمیم  نیاز فوری و فشار برای حرکت ممکن است  ندارند. 
کند. به روشی خطرناک هدایت  برای مهاجرت  گیری 

برای قربانیان سوریه روند قاچاق اغلب در کشور آغاز می شود 
نقل مکان می کنند.  درگیری  منطقه  از  برای محافظت  آنها  که  جایی 
کنند.  استفاده می  از جابجایی  ناشی  پذیری های  آسیب  از  قاچاقچیان 

هستند،  برخوردار  المللی  بین  از حمایت  که  زمانی  قربانیان، حتی  این 
یا به کشورهای دیگر در منطقه قاچاق می  در داخل کشور میزبان 

شوند.

یافته  سازمان  جنایتکارانه  های  شبکه  توسط  قاچاق  ها  وقت  بیشتر 
و  آشنایان  به واسطه اعضای خانواده،  بلکه  نمی گیرد  صورت 

به  امتداد حرکت  در  همچنین  انسان  قاچاق  می شود.  انجام  همسایگان 
بین دسامبر  یک مکان امن تر صورت می گیرد. یک نظرسنجی که 

 )MOI( 5102 تا مارس 6102  توسط سازمان بین المللی مهاجرت

بالکان  اخیر مهاجرت در مسیر  انجام شد نشان مي دهد در جریان 
نمایان است.  پدیده  این  غربیاز ترکیه و یونان به اروپای غربی، شدت 
بیش از 7 درصد از 5832 نفر که توسط MOI مورد بررسی قرار 
استفاده  تجربه سوء  یا  و  قاچاق  گرفتند، گزارش کرده اند کهحداقل یک 

دیگر را در طول سفر خود شاهد بوده اند. میزان ثبت شده در میان 
شهروندان سوری حدود 9 درصد بود.

چیست؟ پناهندگان  قاچاق   2.2
با یک  داوطلبانه  فرد  افتد که یک  اتفاق می  پناهندگی زمانی  قاچاق 
توافق  به  قانونی به یک کشور خارجی  قاچاقچی برای ورود غیر 
این مفهوم  نماید.  المللی حرکت  بین  برسد و در سراسر یک مرز 

در پروتکل قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا )پروتکل 
کنوانسیون سازمان  آن  تکمیلی  و  است  تعریف شده  مهاجران(  قاچاق 

مهاجران  قاچاق  است.  تروریستی  یافته  سازمان  جرایم  علیه  متحد  ملل 
اغلب شامل تهیه مدارک جعلی و حمل و نقل در مرز کشور می 

شود، اگرچه در برخی کشورها همچنین می تواند شامل حمل و نقل و 
می باشد. نیز  مقصد  در کشور  اولیه   نگهداری 

بار  چندین  سینا  به صحرای  رسیدن  از  قبل  همیشه  تقریبا  “پناهندگان 
نهایت  در  که  پناهندگان  برخی  می شوند.  فروخته  مختلف  ربایندگان  به 
به  آنها  اند.  بار فروخته شده  پنج  تا  به صحرای سینا می رسند، چهار 

معامله می شوند.”2 کاال  مثابه  به  بلکه  نمی شوند،  دیده  انسان  عنوان 

قرارداد کوتاه مدت
قاچاق  قاچاقچی موافقت می کند که  قاچاق کوتاه مدت است.  قرارداد 
فرد در سراسر مرز انجام شود. این قرارداد در انتهای این سفر به 

انسان یک جنایت در جریان است. قربانی  پایان می رسد. قاچاق 
قاچاق ممکن است در یک مرز گرفته شود اما این تنها آغاز جرم 
آغاز  به مقصد  استثمار معموالً در هنگام ورود  انسان است،  قاچاق 

می شود.

انسان و قاچاق مهاجران 3.2 تفاوت عمده بین قاچاق 

موافقت
انسان مسئله رضایت  قاچاق  و  انسان  تفاوت اصلی جابجا کردن 

با سوء  افراد ممکن است در شرایط خطرناک و سختگیرانه  است. 
قاچاق موافقت کرده  با  آنها  اما  قاچاق شوند،  استفاده از حقوق بشر 

اولیه  اگر رضایت  نیستند.  آن  موافق  انسان  قاچاق  قربانیان  اند. 
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استفاده توسط  یا سوء  تقلب  به معنای جبر، فریب،  باشد،  داشته  وجود 
است. قاچاقچی 

اغلب  که  متمایز هستند  دو جنایت  مهاجران  قاچاق  و  انسان  قاچاق 
با یکدیگر مخلوط می شوند که به طور متناوب اشاره شده  اشتباه  به 

است. روشن کردن تفاوت بین این دو برای توسعه و پیاده سازی 
این است  تفاوت اساسی  سیاست های صحیح دولتی حیاتی است. یک 

المللی  بین  قانون  تحت  جرم  یک  انسانقربانیان  قاچاق  قربانیان  که 
قاچاقچیان  به  آنها  بلکه  نیستند  مجبور  قاچاق  مهاجران  اما  هستند؛ 

از  بهتر  آگاهی  کنند.  پرداخت می  پول  آنها  برای تسهیل حرکت 
بالقوه  به طور  تواند  قاچاق مهاجران می  و  انسان  قاچاق  تمایزبین 
از  استفاده  از تجدید سوء  بهبود بخشد و  از قربانیان را  محافظت 

نماید. ممانعت  قربانیان 

یا قاچاق مهاجر؟ تمرین ۵: مثال موردی قاچاق کاال 

اول: سناریوی 
ریتا از طرف دوستان خانواده دعوت شد تا به هلند برود و 
گفته شد که می تواند برای آنها به عنوان یک خانه دار کار 

کند و آنها هر هفته 00.001 یورو به او پرداخت می کنند. به 
ریتا اسناد جعلی ارائه شد و برای کارفرمای جدید خود به هلند 
رفت. او می دانست که این کار غیرقانونی است اما او به پول 

نیاز داشت و حاضر بود ریسک کند.

آیا ریتا قاچاق انسان است یا قاچان مهاجرت؟ و چرا؟ سوال: 

دو: سناریوی 
ریتا پس از ورود به هلند، در انزوا نگهداری شد و به او  در 

یک زیرزمین جایی برای خواب داده شد و گفته شد که با 
داده  تحویل  مهاجرت  خدمات  به  وگرنه  نکند  هیچکس صحبت 

پولی برای کارش دریافت نمی کند و احساس  می شود. ریتا هیچ 
تا از او درخواست کمک کند. می کند که هیچ کس نیست 

آیا ریتا قاچاق انسان شده است یا قاچاق  پرسش: در این نقطه 
مهاجرت؟

داستان شهیر  :7 تمرین 
شهیر 13 ساله، یک پناهنده سوری است که با خانواده اش به 

اروپا سفر می کند. داستان او روایت می کند چگونه قاچاق 
مهاجرت به قاچاق انسان تبدیل می شوند. از این رو، از 

این قربانیان در اردوگاه  چشمان و گوشهای خود برای کشف 
با  اگر فکر می کنید در معرض خطر هستند  استفاده کنید و 

دادن اطالعات مربوط به قاچاق انسان و شماره تماس از آنها 
کنید. حمایت 

اتفاق  آنچه در سوریه  به  ما  شهیر روایت می کندهنگامی که 
است.  ماندن غیرممکن  که  متوجه شدیم  نگاه کردیم،  افتاد  می 
نابود شده و همه عزیزان ما به خاطر  ما دیدیم که منطقه ما 

از  پدرم  برویم.  گرفتیم  تصمیم  بنابراین  دهند.  می  جان  جنگیدن 
قاچاقچیان را  از  افرادی که می شناخت برخی  از  طریق بعضی 
آنها  از  تا 04 ساله بودند. بعضی  قاچاقچیان جوانانی 03  دید. 

احمق  بدجنس و  آنها  بودند.  اسلحه مسلح  به  تپانچه و دیگران  با 
بودند. ما با گروهی حدوداً 	۵ نفری با یک همراه با 8 ساعت  

افرادی از سوریه، عراقی  پیاده روی به ساحل تروآ رسیدیم. 
بسته  بودند. هزینه سفر  ما  ها همراه  پاکستانی  و  ها  بنگالی  ها، 
به توانایی مالی افراد 0001 تا 0021 دالر برای هر نفر بود.

توانستم  قایق ها واقعاً زهوار در رفته بودند. در کل، نمی 
باور کنم که چنین خطری بکنم اما پدر و مادر من اصرار 

داشتند. موتور سه تا چهار بار خاموش شد. ما هیچ جی پی 
نداشتیم. زنان و بچه ها گریه  تماس کمکی  برای  تلفنی  یا  اس 

می کردند. من احساس کردم که خواهیم مرد.

ما تالش می کردیم بچه ها را آرام کنیم. کسی که پشت فرمان 
بود هر بار موتور را تعمیر می کرد. ما واقعاً خوش شانس 
بودیم.  خیلی خوشحال  یونان رسیدیم،  به ساحل  وقتی  بودیم. 

شبیه یک زندگی جدید و آغاز دوباره بود. با این حال، زمانی 
که برای دو ماه در اردوگاه بودیم، او از ما پول بیشتری طلب 
کرد چون ما را به ایمنی رسانده بود. او تهدید کرد که پدرم را 
بکشد. ما به یک روستا در یونان نقل مکان کردیم اما هنوز هم 
آن مردان ما را یافتند. پس از آن من به عنوان نظافت چی کار 

کرده ام و تمام پولی که کسب می کنم به آنها می رسد.

گفتگو: پرسش 
اینکه چه چیزی  ما از داستان شهیر چه چیزی فرا می گیریم و 
باعث می شود که او حتی پس از اینکه در یک مکان امن قرار 

اسارت شد؟ قربانی  گرفت، 



۱4

پذیر هستند؟ آسیب  انسان  قاچاق  به  پناهجویان  4.2 چرا 

جین 51 سال داشت و در اردوگاه پناهندگی در اوگاندا زندگی می 
کرد. او توسط یک قاچاقچی که خود را به عنوان مرد برگزیده خدا 
در کتاب مقدس معرفی می کرد فریب خورد. او قول داد جین را به 

بتواند به مدرسه برود.  او  نباشد و جایی که  کشوری برساند که جنگی 
از لحظه ای که به هلند رسید برای بردگی جنسی فروخته شد. او 

پولی  به عنوان یک کارگر جنسی کار کند. هیچ  تهدید مجبور شد  با 
را که به دست می آورد به او داده نمی نشد. جین با درمانش موافقت 

نکرد. او مجبور و فریب خورده بود.

پناهجویان قاچاق  بر  موثر  کلیدی  عوامل 
ها، جنگ  درگیری  ثباتی سیاسی،  بی  اقتصادی،  بحران  جهانی شدن، 
اقتصاد  اجتماعی،توسعه  نابرابری  قومی،  پاکسازی های  داخلی،   های 
ده  در  ویژه  به  تحول،  تر  گسترده  تبعیض جنسیتی،فرآیندهای  بازار، 
سال گذشته، زمینه محکمی برای موج وسیع مهاجرت در جهان و 
ایجاد کرده است. جهانی  انسان  یافته آن -قاچاق  برای شکل جهش 

سازی روشی را که بسیاری از مردم جهان را مالحظه می کنند  تغییر 
داده است. 

مهاجرت 
همانطور که مردم از استانداردهای زندگی و شیوه زندگی در سایر 
نقاط جهان برای مثال از طریق تلویزیون یا جراید )و گاهی ثروت( 

“نسبی”  فقر  از  آنها  درک  می شوند،  آگاه  بیشتر  بازنشسته  مهاجرین 
باعث می شود  این  تغییر می کند.  انتظاراتشان  و  یافته  افزایش  خودشان 

بیاورند. شواهدی  به مهاجرت روی  به درآمد  افراد برای دستیابی 
وجود دارد که نشان می دهد جوانان،به ویژه، به مهاجرت فکر 

کنند  فرار  فقیرانه محیط خود  از زندگی  می کنند زیرا می خواهند 
پایان جنگ جهانی  از  ببینید. پس  و “روشنای شهرهای بزرگ” را 

یافت.  افزایش  به طور چشمگیری  تعداد ساکنان کره زمین  دوم، 
جمعیت جهان در سال 5491، 2 میلیارد نفر بوده و امروز 8.7 

جمعیت  افزایش  بیشترین  امروزه  که  کشورهایی  اکثر  است.  میلیارد 
آنها  از  انسان  قاچاق  که  کنندکشورهایی هستند  تجربه می  را  خود 

اقتصادی  اجتماعی و  این وجود، برخی شرایط  با  نشات می گیرد.. 
تاثیر می  اقدامات هر دوی قربانی و استثمارگران  وجود دارندکه بر 
گذارد و وقوع قاچاق انسان )BHT( را آسان می کنند. در میان این 

قاچاقچیان  و  قربانیان  محلی  محیط  در  متعددی  محیطی  عوامل  عوامل، 
آنها دارای زمینه های ملی و فرهنگی هستند.  وجود دارند و اغلب 

که  کنند  می  اقدامات خطرناک  انجام  به  تشویق  را  قربانیان  قاچاقچیان 
اغلب بر اساس وعده های زندگی بهتر است.

اجتماعی،  سیاسی،  اطمینان  عدم  علت  به  پناهجویان  پذیری  آسیب 
اقتصادی و مالی رخ می دهد و در تمام مراحل مختلف در طول 

افتد. عالوه بر این، از میان رفتن ارتباط  اتفاق می  مهاجرت 

اجتماعی، فقر، ارزش های فرهنگی و وفاداری به خانواده، و بدهی 
می شوند. مهاجرت  احتمال  افزایش  موجب 

در خالل مهاجرت 
به سرقت می رود.  پولشان  اوقات  در جریان مهاجرت هستند، گاهی 
باید در یک  این وجود،  با  توانند سفر کنند.  در چنین شرایطی، نمی 
پول  برای  بنابراین  کنند.  زمان مشخص کشورهای عبوری را ترک 

این ترتیب است که به قربانیان قاچاق  انجام خواهند داد. به  هر کاری 
انسان تبدیل می شوند. برخی از قاچاق بران در طول مسیر از بدهی 

افراد استفاده می کنند و برخی از خشونت و  برای به بردگی گرفتن 
با ندانستن زبان و فرهنگ کشور میزبان و  زور استفاده می کنند. و 
به  به سهولت  افرادی  پلیس چنین  به  اطمینان  با محیط و عدم  ناآشنایی 

می شوند. تبدیل  قربانی 

از دست دادن ارتباط اجتماعی 
از دست دادن ارتباط اجتماعی، پناهجویان را در اردوگاه به 

یا آشنایی  فاقد مهارت زبانی   پذیر می کند زیرا  انسان آسیب  قاچاق 
هستند. فرهنگی  و  جغرافیایی 

پناهندگی پرونده  پروسه  در طول 
افرادی  دارد.  دنبال  به  را  استثمار  بیشترین خطر  پناهجویی  انکار 

پذیر  پناهندگی در اروپا هستند، آسیب  یا اردوگاه های  که در مراکز 
منفی  تصمیمات  که  هنگامی  حال،  این  با  نیستند.  ناامیدکننده  اما  هستند 
افزایش  با  کند.  تغییر می  به طور چشمگیری  اتخاذ می شود وضعیت 

کنند. زندگی  اقتصاد زیرزمینی  در  کنند  آنها سعی می  فشار، 

نام می شوند   ثبت  بدون   / بیگانگان  به  تبدیل  آنها  که  هنگامی 
یک فرد بدون ملیت کسی است که به عنوان شهروند یک ملت در 

نظر گرفته نشده است تا طبق قانون آن کشور با او رفتار شود. 
قانونی  به وضعیت  توجه  با  اغلب  شده  قاچاق  پناهجوی  قربانیان 

دستگیر  نگران  نیستند زیرا  استفاده  به گزارش سوء  قادر  خودشان 
هستند. شدن 

ازدواج
پناهنجو از ازدواجبه عنوان راهی برای خارج  برخی از خانواده های 
می کنند:  استفاده  فعلی خود  پناهندگی  از وضعیت  دختران جوان  کردن 
پناهندگان سوری کمک می  با  لبنانی  ازدواج مردان  به عنوان مثال، 

پناهندگان را ترک  لبنان اردوگاه های  ادعای شهروندی  با  تا  کند 
قانونی در پاسخ به تجاوز  کنند. بدون هیچ گونه گزینه ای برای پاسخ 

تا “بکارت  بینند  تنها راهی می  جنسی، خانواده ها اغلب ازدواج را 
تا زمانی که ازدواج کرده باشند “امن” نگه دارند. دخترانشان” 

قاچاقچیان می توانند خود را برای ازدواج و قربانی کردن این 
کنند. عرضه  دختران 
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شرم و گناه 
دیگران  یا  قاچاقچی  قاچاق شده است ممکن است توسط  شخصی که 
یا معتاد  باردار  باشد، ممکن است  قرار گرفته  تجاوز جنسی  مورد 

برای  آنها ممکن است   باشد.  داشته  یافته جنسی  انتقال  یا عفونت  باشد 
اطالع رسانی به مقامات و یا بازگشت به دوستان و خانواده احساس 
شرم و گناه کنند. برای مردان که مورد سوء استفاده قرار گرفته اند 
آنها به رسمیت  قاچاق شدن  این واقعیت که معموالً  به  با توجه  اغلب 

آور است. نمی شود، موقعیت شرم  شناخته 

هستند   پذیر  آسیب  بسیار  پناهندگان  در جمعیت  که  دیگری  های  گروه 
از: عبارتند 

کودکان	 
ناتوان	  بزرگساالن  یا  کودکان 
افراد QTBGL؛ کسانی که بارها و بارها با تبعیض در اردوگاه 	 

هستند. مواجه  ها 

Miracle’s story
“I was guilty and ashamed because I put

so much pressure on my family, moreover,
I said a lot of hurtful things and blamed

my circumstance on them for that reason,
I felt that if I went back they wouldn‘t want
me back. When I looked in the mirror, I felt
really ugly and I was losing myself far from
the person I once was. I used to be happy

and energetic, but I had become miserable,
unhappy, embarrassed by the abuse that

was happening to me. So I didn‘t tell anyone
because I was ashamed.“



۱6

پناهجویان میان  در  انسان  قاچاق  شناسایی خطرات  نحوه 

پیشگیری  ۱.3
به فردی  نیروی خط مقدم شما در موقعیت منحصر  به عنوان یک 

قربانیان زیادی  از  ما  دارید.  قرار  پناهجویان  میان  پیشگیری در  برای 
نداد، هیچ کس به من درباره  شنیدیم که گفتند: هیچ کس به من هشدار 
به من نگفت زمانی که  انسان سخن نگفت، هیچ کس  قاچاق  خطرات 

بکنم. شما می توانید  باید  یافتم چه کاری  استثمار  خودم را در وضعیت 
کنید! ایفا  کلیدی  نقشی 

پناهجویان اردوگاه های  در  اشتراک اطالعات 
به اشتراک گذاری اطالعات که با هدف افزایش آگاهی درباره قاچاق 
پناهندگان است بسیار اهمیت دارد و شما می  انسان در اردوگاه های 

افراد را نجات دهید. توانید زندگی 

 در مورد روش های استفاده از استراتژی های مختلف برای به 
توالت  در  اطالعات  مانند؛نوشتن  کنید،  فکر  اطالعات  گذاری  اشتراک 
توانید  بنابراین شما می  توالت می روند،  به  انسان )همه  قاچاق  درباره 

آنها  کنیدزیرا  پیدا  کنند دسترسی  نمی  با شما صحبت  که  افرادی  به 
کارت   / بروشور  گذاشتن  اشتراک  نیستند(به  با شما  گفتگو  به  مجاز 

تادر مورد  بالقوه  ایجاد فضای امن در اردوگاه برای قربانیان  قرمز، 
ترس های خود صحبت کنند و تشکیل کارگاه هایی در مورد قاچاق 

پناهجویان. اردوگاه ها برای  انسان در 

تلفن  استفاده کنید: قرار دادن شماره  توانید از کارت قرمز  شما می 
پیدا  یا سازمان شما دسترسی  به شما  بتوانند  افراد  شما در جایی که 

. کنند

انسان قاچاق   / پناهجویان   تمرین 7: شما و 
انسان فکر  پناهندگان و در مورد قاچاق  هنگامی که در مورد 

می کنید تمام کلماتی که به ذهن شما می آیند را بر روی دیوار 
بنویسید. پس از این، اجازه دهید همه افراد 3 واژه مناسب را 

هستند؟ چه  بیشتر  شده  انتخاب  کلمات  کنند.   معین 

آنها صحبت کنید:  گروه های کوچکی تشکیل  دهید و درباره 
تاثیر می گذارند؟ بر کار شما  کلمات چگونه  این 

نهانی   امن  ارائه یک فضای 
این است که زنان  انسان  قاچاق  پناهجویان قربانی  به  یک راه دستیابی 
و کودکان را برای آموزش زبان و آموزش های بهداشتی به یک مکان 

باشند.  نداشته  اردوگاه حضور  داخل  قاچاقچیان  تا  ببرید  خاص 

به عنوان مثال، در یونان، یک سازمان چادری در اردوگاه برپا 
کرد و از زنان دعوت شد هر روز برای دریافت اطالعات در مورد 

سالمت، دفاع از خود و یادگیری زبان به آنجا بروند. با این حال، 
انسان صحبت  قاچاق  تا درباره  استفاده کردند  این فرصت  از  آنها 

قاچاق قرار  آنها برای هنگامی که فکر کردند در معرض  به  کنندو 
قربانیان کمک کرد  به  امن  این فضای  دادند.  تماس  گرفته اند شماره 
این،  بر  اجتماعی صحبت کنند. عالوه  با کارکنان  امن  به شیوه ای  تا 
در محل امن، یک اتاق مخفی ویژه وجود داشت تا در آن قربانیان 

بدون ترس در مورد تجربیات خود صحبت کنند  امنیت کنند و  احساس 
برای کسانی که در معرض خطر هستندیا  تلفنی  تماس های  و شماره 

می گیرد. قرار  هستند  انسان  قاچاق  قربانی  به  مشکوک 

پناهندگان اردوگاه  در  سابرینا  واقعی  داستان 
اکنون ما مثال هایی از شیوه های خوب برای شناسایی زودهنگام  
باید انجام دهید می آوریم؛ اجازه دهید  داستان  قربانیان  و آنچه که 

پناهندگان را بازگو کنیم که توسط یک  پانزده ساله ای در اردوگاه  فرد 
قاچاق می شود. در گروهی  قاچاقچی در پوشش کارکنان صلیب سرخ 

چهار نفره داستان او را بازگو کنید و در گروه توضیح دهید شما  چه 
انجام دهید. انسان  قاچاق  از  توانید برای جلوگیری  کاری می 

در تمام عمر من در اردوگاه پناهندگی  “من 51 سال داشتم و تقریباً 
در oykcaL زندگی می کردم. من ارتباطات اجتماعی نداشتم، زیرا 

والدین من در طول جنگ کشته شدند؛ من غذا و آب نداشتم و به دنبال 
کسی بودم تا به من کمک کند. در اردوگاه، بقا از جسورانه ترین 

فعالیت بود. یک روز مرد سفید پوستی به اردوگاه وارد شد که لباس 
صلیب سرخ پوشیده بود و کتاب مقدس به همراه داشت. او به من 

رسید و به من غذا و لباس داد. او به من گفت: “من به قول میدهم که 
از تو مراقبت خواهم کرد” آن لحظه او مثل یک فرشته فرستاده شده 
از آسمان بود. او اعتماد من را به دست آورد و به من گفت که من 
را به کشورش هدایت می کند، جایی که جنگی وجود ندارد و مقدار 

زیادی غذا و امکان حضور در مدرسه وجود دارد. او از من قول 
گرفت که این اطالعات را با کسی در میان نگذارم وگرنه برنامه ما 

به خطر می افتد. به این دلیل من به قولم عمل کردم.

ماژول 3

 چه کاری می توانید
انجام دهید؟ 

زمان: 3 ساعت



Human Traffi  cking knows no bounds!  
The modern day form of slavery claims 
victims of all ages and ethnicities. 

Especially YOU in this vulnerable position! 
Your life can be saved by knowing the 
warning signs and report the matter to 
someone you trust!

Are you a victim, do you have questions,  
or do you have doubts about an off er? You 
always can contact The Salvation Army

Anyone can be a victim. Even you!

LOOK 
 beneath the surface!

humantrafficking_ldhA5_engels_DEF2.indd   2 15-11-18   11:24

On the back of the red card you can fill in
the telephone number of your organisation
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آفریقا  هایم در  بدبختی  با همه  گذاشتم  به هواپیما  اولین گامی که  با 
خداحافظی کردم. چیزی که من نمی دانستم این بود که گام دوم من 
رابه ظلم و ستم بیشتر رساند و بدترین چیزها در راه بود. با وجود 

ترس از پرواز برای اولین بار او به من وعده داد که آنقدر نیرومندم 
پیاده  بیایم. ما در کشوری  با پرواز برای همیشه کنار  بتوانم  تا  که 

شدیم که بسیار متفاوت از کشور من بود.

او با مردی دست داد که با زبانی که من نمی دانستم سخن می گفت. 
من نمی دانستم او در یک معامله  استثمار جنسی کودکان را به من 

تحمیل می کند. آخرین حرف او به من این بود: “بعدا خواهم آمد.” من 
بازنگشت. اما او هرگز  او اعتماد داشتم،  به 

‘’داشتن یک مکان امن در اردوگاه به شما کمک می کند تا اطالعاتی 
پذیر  آسیب  برای مردم  قاچاقچیان  تکنیک های مختلفی که  را در مورد 

گفت.” سابرینا  آورید.  بدست  کنند  می  استفاده 

 تمرین 8: چهار سوال در مورد پیشگیری
های شما ممکن  اردوگاه  از  پناهجویان  که  میکنید  فکر  شما   .1 

قاچاق شوند؟ به کجا  است    
برای دریافت اطالعات مخفی  استراتژی  آیا شما یک   .2 

دارید؟ پناهجویان  به  انسان  قاچاق  درباره    
آیا می توانید از روش های دیگر برای اطالع رسانی به   .3 

کنید؟ استفاده  پناهجویان    
درباره  پناهجویان چگونه  با  گفتگوی روزانه خود  در   .4 

می کنید. صحبت  انسان  قاچاق   

شناسایی  2.3
انسان  قاچاق  نشانه های  که  دارد  اهمیت  پناهجویان  با  تماس  در هنگام 

مهم  کردید،  را شناسایی  قاچاق  که شما عالئم  هنگامی  بشناسید.  را 
با هماهنگ کننده خود صحبت کنید و نگرانی های خود را به  است که 
باید  که چگونه  بگیرند  تصمیم  با شما  توانند  می  آنها  بگذارید.  اشتراک 

ادامه داد. همه کار را خودتان انجام ندهید.

از  بعد  و  کنید  همکارانتان صحبت  با  کنید،  احتمالی صحبت  قربانی  با 
دنبال کنید. یا مراحل دیگر را  پلیس اطالع دهید  به  مشاوره 

مهم است که با تیم خود در مورد آنچه باید درزمانی که نشانه های 
باشید. داشته  پروتکلی  دهید  انجام  شوند  می  شناسایی  انسان  قاچاق 

انسان: قاچاق  های  نشانه 
فرد آزاد نیست که کارش را ترک کند و به خواست خودش برود. 	 
پارانوئید 	   / یا عصبی  تنش  تسلیم،  افسردگی،  ترس، اضطراب، 

بودن
بروز رفتارهای ترس و اضطراب پس از مالحظه مجریان قانون	 
از تماس چشمی	  خودداری 
از دست دادن حس زمان	 
در ارتباط با کسی هست که بر او سلطه دارد یا بزرگتر است.	 

به نظر می رسد که به کسی بدهی باشد	 
کتبی و شفاهی	  به شکل  به پرسش ها  پاسخ 
فاقد خدمات پزشکی و / یا محرومیت از خدمات پزشکی از جانب 	 

کارفرما
به نظر می رسد دچار سوء تغذیه است یا عالئم  قرار گرفتن در 	 

دارد معرض مواد شیمیایی مضر را 
فیزیکی، محکوم شدن 	  یا جنسی، محدودیت  و  تجاوز جسمی  عالئم 

یا شکنجه را نشان می دهد
ندارد	  بانکی خود  یا حساب  کنترلی بر پول خود، سوابق مالی 
ندارد	  پاسپورت( خود  یا  )شناسنامه  هویتی  مدارک  بر  کنترلی 
یا قادر به صحبت کردن در مورد خودش نیست )ممکن 	  مجاز 

به عنوان مترجم حضور  باشد  داشته  ثالثی اصرار  است شخص 
باشد( داشته 

تناقض زیادی در داستان های او وجود دارد	 

برای خردساالن و کودکان  
اگر متوجه شدید کودکی خارجی بدون پدر و مادرش از مرزها 	 

عبور کرده و به نظر می رسد تنها است
با بزرگسالی همراه است ولی نسبت میان 	  یا خردسالی  اگر کودک 

است نامشخص  آنها 
بروز می دهد؛ مصائب 	  و/یا عاطفی  اگر خردسال عالئم جسمانی 

غیر قابل توضیحی دارد، سوء مصرف مواد و عالئم استرس پس 
از سانحه دارد.

هنگامی که کودکی در زمینه فحشا کار می کند،  همیشه  قاچاق در 
کارمیکند. داوطلبانه  برسد  نظر  به  اگر  است، حتی  میان 

 اقدام 9: عالئم و آنچه باید انجام شود
درمورد شرایطی که در آن بودید فکر کنید، ممکن است   .1 

باشد، داشته  انسان وجود  قاچاق  از  نشانه هایی    
انجام خواهید داد؟ چه کاری را اکنون به شکلی متفاوت    

آیا در سازمان شما پروتکلی برای واکنش نشان دادن به  .2 
بینید  قاچاق را می  نشانه های  کنید  هنگامی که فکر می     

با رهبری سازمان خود درمیان  بتوانید  تا  وجود دارد    
بگذارید؟  

دسترسی
احتماالً  که می دانید  مناطقی  به  آیا می توانید  تیم  به عنوان یک 
کنید. پیدا  دسترسی  فحشا  مناطق  نظیر  می کنند  کار  پناهجویان 

بارها می آمدند  افراد  پیشین شنیدیم که گفت: »چون  قربانی  از یک  ما 
به چشمان من نگاه می کردند و می دانم که در پایان برخی از این 

داشت.« اهمیت  برایشان  افراد وضعیت من 
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قربانیان به   3.3 کمک 
برخی از ایده های کاری بسته به کارکنان شما و محل کار شما 

ببینید  ندهید،  ارائه  را  این خدمات  اگر خودتان  فراهم شوند.  می توانند 
آنها را ارجاع دهید. به چه کسی می توانید 

غیر  برنامه  و  خانواده  گماردن  مستقل،  خانه  پناهگاهی،  مراقبت 
به ویژگی های محلی  با توجه  )اسامی که ممکن است  مسکونی 

باشد.  محرمانه  امنیتی  دالیل  به  باید  ها  پناهگاه  محل  باشند(.  متفاوت 
انسان  قاچاقچیان  تصادفی  به صورت  نباید  هرگز  انتظامی  نیروهای 

افراد  به  تا  و مددکاران اجتماعی در هیچ شرایطی مالقات کنند؛ 
نکنند. کمک  قاچاقچی 

قربانیان  از  پشتیبانی  و  حمایت  هنگام  در  است  ممکن  پناهگاه  کارکنان 
این چالش ها شامل موانع  با چالش های خاصی روبرو شوند.  قاچاق 

و  پیچیده و حمایت  قانونی  نیازهای  فرهنگی،  تفاوت های  زبان، 
هستند. تر  مدت  طوالنی  بسیار  پشتیبانی 

افراد قاچاق شده برای غلبه بر  به  برای کمک  مشاوره روانشناسی: 
تجربه صدمات شدید و، پس از آن، برای تسهیل درک خودشان به 
جنایات شدید. قربانیان  به عنوان  نیازهاو  و  عنوان صاحبان حقوق 

اجتماعی،  فعالیت های  از  کلی  به یک طرح  اجتماعی:  مشاوره 
تا دفاع از خود  تحصیلی و آموزشی فکر کنید. از دوره های کامپیوتر 

افراد را از قربانی بودن جلوگیری  و همه چیزهایی که می توانند 
تا خود را از قاچاق شدن آزاد کنند. خدمات اجتماعی و بهداشتی:  کنند 
بازرسی  و  پزشکی  معاینات  رابرای  افراد  میزبانی  دستورالعمل  مطابق 

به خدمات تحویل دهید. اجتماعی  ها و مشاوره های 

بهبود مهارت  به منظور  کاریابی:  آموزش حرفه ای و  تحصیالت، 
آنها،  های افراد قاچاق شده و حمایت از مشارکت اجتماعی و کاری 
انواع مختلفی از دوره های آموزشی، کالس های زبان،و طرح های 

ارائه می شود. شغلی 

برای فراهم ساختن اطالعات در مورد  مشاوره حقوقی رایگان: 
آنها؛ کمک برای ارسال  افراد قاچاق شده و گزینه های حقوقی  حقوق 

با خانواده، عقب  پیوند  اقامت، اجازه کار،  درخواست برای مجوز 
در  پشتیبانی  و  قانونی  نمایندگی  و غیره؛  اخراج  دستورات  انداختن 
ارتباطبا سازمان های اجرای  حین پرونده های کیفری و برقراری 

دادستانی عمومی؛ و  قانون 

توسط  و کمک  اطالعات  ارائه  برای  فرهنگی:  بین  میانجیگری 
افراد  قومی  گروه  یا  ملیت  همان  متعلقبه  دیده  آموزش  متخصصان 

نمی کنند  میزبان صحبت  زبان کشور  به  )سلیس(  اغلب  که  قاچاق شده، 
نیستند. آشنا  آنها  فرهنگی  قواعد  با  و 

یا  بالقوه  با قربانیان  ارتباط  نبایدها در هنگام  باید و   4.3 برخی 
شده پیگیری 

ببینید	  را  کنند فصل 1  گفتگو  نمی خواهند  که  افرادی  پذیرش  برای 
افرادی که شما را 	  افرادی که )همه( حقیقت را نمی گویند،  پذیرش 

و خجالت  دارند  اعتماد  دیگری  افراد  به  می ترسند،  نمی شناسند، 
داستان  از  با گفتن قطعات کوچکی  افراد  اوقات  بسیاری  می کشند. 
کل  که  متوجه می شوید  احتماال شما  بعدا  خودشان شروع می کنند. 

است. تاریک تر  داستان 
قابل اعتماد باش: کاری را انجام بده که گفتی و چیزی را بگو که 	 

داده ای. انجام 
آنها 	  به  بدانند که شما  افراد  بگذارید  باشید.  داشته  تماس  کنید  تالش 

می بینید. را  آنها  شما  اینکه  و  می دهید  اهمیت 
بگیرند. 	  بدهید تصمیمات خودشان را  این فرصت را  افراد  به 

اقدام کنید. اما حتی می  باید  هنگامی که در خطر قرار دارند شما 
می  اینکه  یا  بگیرید  تماس  پلیس  با  خواهید  می  بگویید:”آیا  توانید 

خواهید من این کار را انجام دهم؟ آیا می توانم به شما کمک کنم؟ 
آنها احساس کنند مسئولیت زندگی خود را دارند و  مهم است که 

کنند. گیری  تصمیم  توانند  می 
بشناسید.	  کنید  اعتماد  توانید  که می  را  کسانی  و  ذینفعان خود 

برای پایان دادن با:
داستان های  باشد.  تواند بسیار جدی  قاچاق می  قربانیان  با  کار 
یا  ناخوشایند  وحشتناکی را می شنوید و در زمان هایی احساس 

باشید. کنید. خوب است مراقب خودتان و همدیگر  ناتوانی می 

تمرین 0۱: مراقبت از خود
شما می توانید لنگر امید و نور در تاریکی برای افرادی که 
بینید،  نیاز دارند باشید. اما اگر رنج و ناامیدی زیادی را می 

کنید. نیز مراقبت  یکدیگر  از  ترتیب  به همان  مهم است که 

به شما  پرواز  کنید که چگونه در هواپیما خدمه  مالحظه 
ایمنی را می گویند: “در موارد اضطراری،  دستورالعمل های 

ابتدا ماسک  قبل از قرار دادن ماسک اکسیژن کودک خود، 
اکسیژن خود را  بگذارید.”

می کنند؟ شما  توصیه ای  چنین  مسافران  به  پرواز  چرا خدمه   .1
اکسیژن  اگر نخست ماسک  با چه خطراتی روبرو می شوید   

خود را در ابتدا قرار ندهید؟  
نیازهایی  چه  کنید؟  مراقبت  یکدیگر  از  دارید  بنا  چگونه   .2

کنید! تهیه  برنامه ای  دارید؟   
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پالرمو پروتکل 
پالرمو صحبت کردیم. یک پروتکل  در فصل 1 ما در مورد پروتکل 
پروتکل ها  )سایر  است  پروتکل گسترده  از یک  بخشی  که  مهم  بسیار 

قاچاق(  و  تولید غیرقانونی  نقلیه  و وسایل  مهاجران  قاچاق  درباره 
است.

پیگرد  و  )پیشگیری، حفاظت  متحد  ملل  جانبه سازمان  پارادایم سه  این 
قاچاق  با  مبارزه  فعالیت های  اساسی  به عنوان چارچوب  قانونی( 

باید در مرکز تمامی تالش  با این حال، قربانی  انسان مطرح است. 
ها و فعالیت ها در هر مرحله از مراحل سه جانبه باشد تا از احترام 
اطمینان حاصل شود. چنین رویکرد  قربانیان  بشر و شرافت  به حقوق 

بین  اعتماد  بر  مبتنی  رابطه ای  استبرای  مهم  بسیار  محوری  قربانی 
از قربانی  قانون برقرار شود، و برای جلوگیری  قربانیان و مجریان 

نامناسب، در معرض  دلیل حساسیت  به  قربانیان  آن  ثانویه که در  شدن 
پیشگیرانه ای که  فعالیت های  است.  گیرند الزم  قرار می  تکرار ضربه 

نیز اجرا شده اند، از  با »عوامل فشار« مهاجرت نیز سروکار دارند 
قبیل آموزش حرفه ای، دسترسی به وام های کوچک و دسترسی به 

آموزش برای کودکان آسیب پذیر. با این حال، در بسیاری از موارد، 
شواهد،  بر  مبتنی  تحقیقات  کمبود  دلیل  به  پیشگیری  های  استراتژی 

ناتوان  آنها از ورود به سیاستگذاری ها  تأثیر  برنامه ریزی و ارزیابی 
اند. بوده 

نیز 	  مهاجرت  فشار«  با »عوامل  که  پیشگیرانه ای  های  فعالیت 
سروکار دارند نیز اجرا شده اند، از قبیل آموزش حرفه ای، 

دسترسی به وام های کوچک و دسترسی به آموزش برای کودکان 
آسیب پذیر. با این حال، در بسیاری از موارد، استراتژی های 

ریزی  برنامه  شواهد،  بر  مبتنی  تحقیقات  کمبود  دلیل  به  پیشگیری 
اند. آنها از ورود به سیاستگذاری ها ناتوان بوده  تأثیر   و ارزیابی 

شده 	  شناخته  یا  احتمالی  قربانیان  از  فوری  حفاظت  حفاظت؛ 
انجام  آنها  فراهم ساختن حفاظت  منظور  به  باید  انسان  قاچاق 

از طریق  قربانیان،  فوری  نیازهای  برای  شود. حفاظت همچنین 
نیازهای اساسی مانند غذا و  تا  کمک روانی و کمک های حقوقی 
لباس را در نظر می گیرد. همکاری دو جانبه اغلب در بازگشت 
کیفیت خدمات در طول  بوده و  نیرومند  بسیار  قربانیان در مرزها 
سال ها بهبود یافته است. با این حال، همان طور که بسیاری از 

باقی  نشده  محافظت  همچنان  آنها  شوند،  نمی  شناسایی  قربانیان 
اختیارات دولت  به  به قربانی  پایان، حفاظت و کمک  می مانند. در 

می گردد.  باز 

دولتها 	  برای  قانونی یک عنصر ضروری  پیگرد  قانونی؛  پیگرد 
برای ریشه کن کردن قاچاق انسان است. اگر چه پروتکل 

از مقررات  انسان متشکل  قاچاق  سازمان ملل متحد در مورد 
جنایت عمدتاً  این  است،  قاچاقچیان  برای مجرم شمردن  اجباری 

با  فعالیت های مرتبط  بدون مجازات است.  تعقیب و  تحت 
ارائه آموزش  دادستانی شامل اجرای قوانین خاص ضد قاچاق، 

انسان  بهقاچاق  به طور موثر  باید  پلیس، وکال و قضات  مأموران 
پاسخ دهند و گروه ضد قاچاق ویژه ای را تشکیل دهند.

 

ضمیمه

بعضی چارچوبهای قاچاق



2۱ خطرات قاچاق شدن برای پناهجویان

انسان  قاچاق  با  مبارزه  و  برای جلوگیری  اروپا: دستورالعمل  اتحادیه 
و حفاظت از قربانیان آن

این رهنمود چیست؟  از  هدف 
انسان  قاچاق  تعیین جرائم  رابرای  مشترک  قوانین  حداقل  این رهنمود 
برای  پیشگیرانه  اقداماتی  همچنین  می کند.   تعیین  مجرمان  مجازات  و 

قربانیان فراهم می کند. از  تقویت حفاظت  پدیده و  این  از  جلوگیری 

کلیدی نکات 

تعاریف:
هستند:  مجازات  قابل  زیر  تعمدی  اقدامات 

استخدام	 
نقل	  حمل و 
نتقال	  ا
پناه دادن یا پذیرش افراد به زور با هدف استثمار.	 

حداقل:  شامل  استثمار 
فحشا؛	  یا  جنسی  استثمار 
کار یا خدمات اجباری )از جمله به تضرع کشاندن، برده داری، 	 

اندام ها(. بهره برداری در فعالیت های جنایی یا حذف 

این جرایم را حداقل 5  برای  بیشترین مجازات  این رهنمود  مجازاتها: 
سال حبس تعریف می کندو حداقل 01 سال در مورد شرایط وخیم، 

انجام شود )مانند  پذیر  مثالً اگر جرم در برابر قربانیان به ویژه آسیب 
اگر توسط یک سازمان جنایتکار مرتکب شود. یا  کودکان( و 

اتباع خود  توانند  اروپا می  اتحادیه  کشورهای عضو  قانونی:  پیگرد 
اتحادیه اروپا تحت  رابرای جرائم مرتکب شده در یک کشور دیگر 
کنند  استفاده  شنود  نظیر  تحقیقاتی  ابزارهای  از  و  دهند  قرار  تعقیب 

ایمیل(. یا  تلفنی  مکالمات  )مثال 

پرونده های  از  بعد  بعد و  قبل و  قربانیان  قربانیان:  از  پشتیبانی 
توانند حقوق تحت شرایط  به طوری که می  جنایی کمک می شوند 

قربانیان در پرونده های جنایی را دارا باشند. این کمک می تواند 

ارائه خدمات پزشکی و روانشناختی و  یا  پناهگاه ها  پذیرش در  شامل 
باشد. ترجمه  خدمات اطالعات و 

کودکان و نوجوانان )زیر 81 سال( از اقدامات اضافی برخوردار 
و  آموزش  به  دسترسی  روحی-اجتماعی،  و  جسمی  پشتیبانی  هستندمانند 
باید  آنها  نماینده.  یا  تعیین یک سرپرست  امکان  پرورش و،در صورت 

ماهر مصاحبه  متخصصین  توسط  و  مناسب  های  محل  در  بالفاصله 
تا  دارند  پلیس و کمک های حقوقی  توسط  شوند.قربانیان حق حفاظت 

آنها را قادر سازد ادعای جبران خسارت کنند.

انجام  را  باید مراحل زیر  اروپا  اتحادیه  کشورهای عضو  جلوگیری: 
دهند:
انسان می شود 	  قاچاق  که موجب  تقاضایی  تضعیف 
راه اندازی کمپین های آگاهی رسانی و آموزش برای مقامات که 	 

احتمالی  قربانیان  و  قربانیان  با  مقابله  و  برای شناسایی  را  آنها 
آماده می سازد.  انسان  قاچاق 

انسان  قاچاق  با  مبارزه  برای  اروپا  اتحادیه  کننده  یک هماهنگ 
هماهنگدر  و  پیوسته  از یک رویکرد  اطمینان  استبرای  شده  منصوب 

پدیده. این  به  پاسخ 

استفاده از جنبش حق  به مقامات ملی برای کنترل سوء  برای کمک 
آزادی ازدواج، این کمیسیون کتابچه ای برای سهولت ازدواج  بین 
منتشر  اروپا  اتحادیه  در  اروپا و غیر شهروندان  اتحادیه  شهروندان 

اجباریممکن است جنبه  ازدواج های  مثال، بعضی  برای  کرده است. 
های قاچاق انسان را شامل شود.
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آزادیبخش ارتش  وضعیت  المللی  بین  اعالمیه 
برده داری مدرن و مبارزه با قاچاق انسان 

وضعیت اعالم 

قاچاق  بردگی مدرن و  با  مبارزه  به  متعهد  ارتش رستگاری عمیقاً 
انسان است. برده داری مدرن یک اصطالح فراگیر شامل قاچاق 

استثمارگرانه،  کار  انجام  بدن،  اعضای  یا  کار  برای جنسیت،  انسان 
کار کودکان و ازدواج اجباری و زود هنگام است. این مفهوم نه تنها 

نیز شامل می شود.  اقتصادی را  اجتماعی و  بلکه نظامهای  افراد 
ارتش رستگاری به اصول ذاتی کتاب مقدس که ارزش برابر همه 

استثمار  دارد.  اعتقاد  از همسایگان خود است  افراد و وظیفه مراقبت 
غیرانسانی  رفتار  به  قاچاق می شوند،  که  غیرانسانیافرادی  و  کاالیی 

جامعه  اقتصادی  و  اجتماعی  اخالقی،  ساختار  میدهدو  پاداش  قاچاقچیان 
بردگی  با  مبارزه  به  متعهد  ارتش رستگاری عمیقاً  می کند.  را تضعیف 

مدرن و قاچاق انسان است.

باید شامل تقاضا  رسیدگی به برده داری مدرن و قاچاق انسان 
با  به عدالت  به دستیابی  ارتش رستگاری متعهد  باشد.  و عرضه 

استفاده و آسیب  افرادی که مورد سوء  مشارکت همگان است. ترمیم 
باشد.  پیچیده  اند ممکن است یک پروسه طوالنی و  قرار گرفته 

به  انتخاب و کنترل زندگی  بازگرداندن  آنها و  ذاتی  شناخت کرامت 
است. حیاتی  خودشان 

برده داری مدرن و قاچاق انسان باید متوقف شود. افراد و موسسات 
برده داری  قربانی  برای نجات کسانی که  دارند  به یکسان وظیفه 

قانونی  باید ساز و کارهای  کنند.  فعالیت  انسان هستند  قاچاق  مدرن و 
و اجتماعی برای متوقف ساختن برده داری و قاچاق برقرار شود و 

تبدیل  این زمینه مشارکت دارند به حساب آورده شوند.  آنهایی که در 
و التیام قلب و ذهن همه کسانی که در برده داری مدرن و قاچاق 

انسان مشارکت دارند، هم ضروری و هم امکان پذیر است.

زمینه  و  سابقه 
برده داری مدرن و قاچاق انسان شامل افرادی می شود که تقاضا 
برای افراد قاچاق شده  و کسانی که تقاضا برای کاالهای ساخته 

این همچنین شامل  ایجاد می کنند می شود.  اجباری  شده تحت شرایط 
قاچاقچیان و افرادی است که به آنها با حمایت از جوامع )دولت، قوه 
اعتماد می کنند می شود.  برده داری  بانک ها(  قانون،  قضائیه، اجرای 
انواع مختلفی برخوردار است. تعاریف جامع  از  انسان  قاچاق  مدرن و 

بهپروتکل  معروف  ملل  سازمان  بیانیه  می شوند.   مغفول  اغلب  کافی 
معنی  به  انسان”  می کند:”قاچاق  تعریف  اینگونه  را  انسان  قاچاق  پالرمو 
از  استفاده  افرادبا  دریافت  یا  انتقال،پنهان کردن  نقل،  و  استخدام، حمل 

اجبار، ربودن،تقلب، فریب،  یا سایر اشکال  از زور  استفاده  یا  تهدید 
یا دریافت  با دادن  یا موقعیت آسیب پذیریا  سوء استفاده از قدرت 
و پرداخت یا مزایابرای رسیدن به رضایت فردی که بر شخص 

باید  برداری  بهره  است.  استثمار  باشد،با هدف  داشته  کنترل  دیگری 
استثمار  اشکال  سایر  و  دیگران  از  فحشا  برای  شامل حداقالستثمار 
یا شیوه های مشابه برده  یا خدمات اجباری، برده داری  جنسی،کار 

اندام باشد.3 داری، بندگی یا حذف 

اجباری  کار  ملل متحد،  نهاد سازمان  کار، یک  المللی  بین  سازمان 
یا خدماتی که از هر  اینگونه تعریف می کند: “تمامی کارها و  را 

انجام می گیردو آن شخص  به طور داوطلبانه  تهدید  به وسیله  فردی 
ارائه نکرده است.4  اصطالح “برده داری مدرن” اصطالحی است که 

به  نامناسب کالهبردارانه را پوشش می دهد.  بسیاری از شیوه های 
طور کلی شامل قاچاق انسان برای سکس، کار یا اعضای بدن، کار 
کودکان  کار  خانگی،  کارهای  زناشویی،  کار  تضمینی،  اجباری،کار 
و ازدواج اجباری و زودهنگام است..5  این فهرست جامع نیست و 
سایر اشکال برده داری مدرن و قاچاق انسان را شامل نمی شود از 

افراد  جمله گرفتن نوزادان و کودکان برای فروش برای پذیرش،جذب 
که شامل  مذهبی  های  آیین  برای  که  کسانی  مذهبیو همچنین  نقشهای  در 

شده اند.  گرفته  هستند،  انسانی  های  قربانی 

کسب داده های قابل اعتماد دشوار است زیرا بسیاری از برده 
بهترین  این حال،  با  پنهان هستند.  انسان  قاچاق  داری های مدرن و 

ترتیب  این  نفر در سراسر جهانبه  میلیون ها  این است که  تخمین ها 
استثمار می شوند.6 افرادی که قربانیان برده داری مدرن و قاچاق 

آنها  دارند.  پذیر ترین جوامع قرار  انسان هستند، اغلب در آسیب 
بیشترین  هستند.  اعتقادات  و  ها  قومیت  ها،  سنین، جنس  تمام  شامل 

اقلیت،  مهاجران،گروه های  و  پناهندگان  پذیر شامل  آسیب  گروه های 
زنان، کودکان و افرادی که در معرض فقر شدید قرار دارند هستند. 

استثمار  آن  در  که  واشکالی  قاچاقچیان  توسط  استفاده شده  های  تکنیک 
آنها مشترک است،  در  آنچه که  متفاوت هستنداما  آشکار می شوند 

استثمار برخی افراد توسط افراد دیگر است.  هر شکل از برده داری 
مدرن و قاچاق انسان دارای مشخصه های خاص آن شکل است،که 
استثمار جنسی در  انسان برای  قاچاق  باید مورد توجه قرار گیرد. 
قاچاق  برای جنسیت  اکثر کسانی که  یافت می شود.  سراسر جهان 
می شوند، زنان و دختران هستند. با این حال، پسران، مردان و 

باقی  پنهان  اغلب  قربانیان  این  شوند.  فراموش  نباید  تراجنسیتی  افراد 
تحقیرشان صحبت  نیستند که در مورد شرم و  مایل  مانند زیرا  می 

به فحشا  استثمار محدود  دارند.  به کمک  نیاز  اندازه  به همان  کننداما 
نیز می شود. رشد  پورنوگرافی و گردشگری جنسی  بلکه شامل  نیست 

ایجاد  استثمار  برای  آوری سایبریفرصت های جدیدی  فن  و  اینترنت 
المللی در زمینه  بین  امر مستلزم همکاری  این  با  کرده است. مبارزه 

است.  قانونی  و  اقدامات قضایی 

برده داری مدرن شامل استثمار از افراد در شرایط کاری نیز است. 
مردان، زنان و کودکان مجبور به کار در شرایط غیر قابل قبول 
و گاهی اوقات خطرناک و اغلب با پرداخت ناکافی و ناتوانی در 
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استثمار  از  نوع خاصی  خانگی  هستند. خدمتکار  اشتغال  این  ترک 
که خدمتکار خانگی هستند  وبیشتر زنان،  افراد،  که شامل  است  کاری 

نیستند و اغلب از نظر  قادر به ترک کارفرمای خود  آنها  می شود. 
جسمی و جنسی مورد سوء استفاده قرار گرفته و از لحاظ مالی سوء 

قانونی  هیچگونه حمایت  آنها  مواقع  برخی  در  می شوند.  استفاده 
ندارند. قاچاق بدهی و کار بر اساس زادگاه، شیوه ای استکه هنوز 

در برخی از فرهنگ ها رخ می دهد. هر دو شیوه ذاتا استثمارگرانه 
ناتوانند. حمایت  آنها   پرداخت  بدهکاران در  این معنا که  به  هستند، 

از شیوه های کاری خوب و جلوگیری از سوء استفاده و استثمار در 
بازار کار یکی از مولفه های اصلی لغو برده داری مدرن و قاچاق 

است. انسان 

ازدواج 	  استثمار جنسی كودك،قاچاق کودکان و  كار كودك، 
انواع سوء استفاده از کودکان استکه در اصطالح  کودکان همه 
برده داری مدرن قرار دارند. همه آنها بر سالمت، آموزش و 

تأثیر منفی می گذارند. ازدواج اجباری در هر سنی  رفاه کودکان 
شامل کار و بهره برداری جنسی از همسری است که نمی تواند 

وضعیت را ترک کند.
انسان برای هر هدفی از جمله 	  قاچاق برای برداشت قطعات بدن 

- پیوند، فداکاری و یا استفاده از مراسم مذهبی - نقض فردیت 
این عضو  شخص است. حتی زمانی که شخص موافقت کند که 
بدن را به فروش برساند،رضایت آگاهانه داده نمی شود زیرا 

افراد بی پروایی بوده اند  پیامدهای روش توضیح داده نمی شود. 
اندام های ضروری قربانی را بگیرند)به عنوان مثال، هر  که 

دو کلیه و کمک کننده را به مرگ بسپارند(،یا حتی برای بدست 
قتل شده اند. اندام ها مرتکب  آوردن 

برای 	  مشابهی  پیشینه  دارای  است  ممکن  استثمار  مؤثر  عامل 
قربانیان  باشد نظیر از دست دادن درآمد در صورت از دست 
به دشواری شدیدی برای خانواده های  بتواند  استثمار که  رفتن 

برای  اقتصادی جایگزین  ایجاد شرایط  بدون  منجر شود.  آنها 
یافت. خواهد  تداوم  استثمار  این چرخه  قربانیان، 

رستگا  ارتش  موقعیت  مبانی 
)پیدایش 62:1(. همه  ایجاد شده است  ریانسانیت در تصویر خدا 

انسان ها برای خداوند ارزش دارند  و دارای موقعیت ویژه ای در 
این وجود،کتاب مقدس حوادث  با  خلقت خداوند هستند )مزمور 8: 5(. 

وحشتناکی را که در حال حاضر به عنوان واقعی نوشته شده است، 
شرح می دهد:مزمور 01 ضرب المثل کسی است که دیگران را 

به دام می اندازد. “او در انتظار برای به دام انداختن بی پناه دروغ 
می گوید؛ او بی پناهان را شکار می کند و آنها را به دام خود می 

کشد. قربانیان او خرد شده اند، آنها سقوط می کنند و تحت قدرت او 
قرار می گیرند. او به خود می گوید: “خدا هرگز متوجه نخواهد شد.” 
آنها را در گودال  انسان ها هستند که  این ها  اشعیا 22:24 می گوید،اما 

ها گم کرده اند یا در زندان ها پنهان شده اند. آنها غارت شده اند و 

هیچ کس آنها را نجات نمی دهد؛آنها غارت شده اند، و هیچ کس نمی 
بازگردانید.” به عقب  “آنها را  گوید، 

جوئل 3: 3 می گوید”آنها برای مردم طاس بازی می کردند و پسران 
برای شرابی  برای روسپیگری معامله می کردند؛آنها دختران را  را 
این  نظیر  عدالتی هایی  بی  بر  مقدس  کتاب  نوشیدند.  آنها  که  فروختند 

یا آسیب قرار گیرد.  استفاده  نباید مورد سوء  تأکید می کند. هیچ کس 
آخرین  گناهکاران  حاکمیت  نیستو  ناکام  فعلی  جهان  در  مسیحی  اعتقاد 
انسان ها را ساخت، نمی خواهد هیچ کس  بود. خداوند که  کالم نخواهد 

از دست برود. 

عیسی به دنیا آمد که هر کس  زندگی را در تمام کثرت خود داشته 
تا آزادی زندانیان  او گفت،”خداوند مرا فرستاد  باشد )یوحنا 01:01(. 

آزاد کردن همه کسانی که  نابینایان،برای  بینایی  برای  کنم،  را اعالم 
انتخاب کرده  رنج می برند و می گویند”این سالی است که خداوند 

است” )لوقا 4: 81-91(. وقتی عیسی این را گفت، گفته او از اشعیا 
16: 1 - 2 نقل شده است. بعدها در اشعیا 16 این کلمات آمده اند 

اما از سرقت و بی عدالتی متنفرم  “من، خداوند هستم، عاشق عدالت! 
«)8v(. میکا 6: 8 می پرسد”خداوند چه نیازی به شما دارد؟” و 

پاسخ می دهد: “به انجام عدالت و عشق به رحمت و حرکت به سوی 
خدای خود”. همسایه خودش را مثل خودش دوست داشته باشد )متی 

93:22؛ لوقا 81:91(. 

تمام  بین بردن  از  درنتیجه، از مسیحیان خواسته می شود که برای 
انسان فعالیت کنند. انواع برده داری و قاچاق 

عملی های  پاسخ 
از زمان آغاز آن،ارتش رستگاری تالش کرده است که پدیده سوء 

استفاده افراد یا گروه های دیگر توسط دیگران را کاهش داده است. 

نقاط نقش  سراسر جهان تشدید کرده است، وحتی در بعضی از 
ایفا می کند. رهبری را 

ارتش رستگاری از طریق اعضای فردی، تشکیالت و مراکز خود 
المللی خود را  ادامه می دهد. این سازمان استراتژی بین  به مبارزه 

برای افزایش کارایی توسعه داده است. این استراتژی در پاسخ های 
پالرمو است،اما شامل دو عنصر  نیازهای مورد اشاره در پروتکل  به 

نیز هست.  کلیسا   مخصوص 
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 این پاسخ ها شامل یک یا چند مورد زیر است:

اقدامی ضروری در مبارزهعلیه 	  نماز -  برای ارتش رستگاری 
برده داری مدرن و قاچاق انسان است. نماز برای افراد راهی 
برای به دست آوردن چشم انداز و راهنمایی خداوند در شرایط 

پیچیده است. نماز ما را در رابطه با خدا نگه می دارد و کار ما 
تقویت می کند.  را 

بردگی مدرن و 	  با  مبارزه  برای  منبعی  کلیسای محلی   - مشارکت 
قاچاق انسان استو در برخی از جوامع جداگانه که سازمان های 

ندارند، خدمت می کند. اگرچه برای  دیگری برای دسترسی وجود 
کلیسا  مناسب الزم است،هر  آموزش  بازماندگان  و  قربانیان  با  کار 

می تواند آگاهی جوامع خود را از وجود چنین سوء استفاده و 
ترمیم هستند،  موقعیت  در  که  افرادی  برای  دهد،و  افزایش  استثمار 

به  همچنین  رستگاری  ارتش  کند.  فراهم  برای خوشحالی  مکانی 
نهادها و مراکزی  آن،  منابعبرای اعضای  تامین  و  ایجاد ظرفیت 

داد. تداوم خواهد   که مشارکت می کنند 

کنیم. 	  نمی شناسیم برطرف  که  آنچه را  توانیم  نمی  ما   - پیشگیری 
باال بردن آگاهی از برده داری مدرن و قاچاق انسانیک عنصر 
ذیل  موارد  شامل  همچنین  پیشگیری  هستند.  پیشگیری  از  حیاتی 
می شود: باعث آسیب پذیری افراد و کسانی می شود که تقاضا 
را برای بهره برداری از کار و یا برای استثمار جنسی ایجاد 

از کودکان،کار  تواند شامل کسب درآمد، حمایت  این می  می کنند. 
فعالیت های  از  با مجرمان، ترویج تجارت عادالنه و بسیاری 

باشد.  دیگر 

حفاظت - ارتش رستگاری دیدگاهی جامع از سالمتی دارد و می 	 
ذهنی،عاطفی،  نظر جسمی،  از  را  بازماندگان سالمت خود  خواهد 

رابطه ای و معنوی بازیابند. قربانیان الزم دارند در مکان های 
بازسازی  بازماندگان در حین  استثمار محافظت شوند و  از  خود 
خود نیاز به حمایت و کمک دارند. این می تواند شامل گزارش 

تدارکات برای  باشد.  تغییر  از  ناامن و حمایت  اقدامات کاری 
برای  ارائه یک وسیله خروج  بازماندگان ممکن است شامل 

فرصت  امنو  های  پناهگاه  ارائه  امن،  مکان  به  قربانیان،انتقال 
بلند مدت  بازماندگان،هم کوتاه مدت و هم  بازسازی برای  های 

 باشد.

قانون و 	  از نزدیکبا مجریان  - ارتش نجات اغلب  قانونی  پیگرد 
ارائه  سازمان های قضایی همکاری می کند. برای مثال از طریق 
قربانیان. مکان هایی وجود  پذیرش ارجاعات و دریافت  آموزش، 
دارد که ارتش رستگاری با مجرمان و خانواده های آنها کار می 

 کند.

قانون گذاران و سیاست 	  ارتش رستگاری همه   - سیاستگذاری 
با  پیاده سازی مکانیسم هابرای مبارزه  ایجاد و  گذاران رابرای 

انسانو عدالت فراگیر فرا می خواند. ارتش  بردگی مدرن و قاچاق 
رستگاری در این زمینه با دولت، شرکت های تجاری و سازمان 

کرد. خواهد  همکاری  اجتماعی   های 

یا سوء  افراد قاچاق شده  انسان به علت تقاضای خدماتی که  قاچاق 
بنابراین  آن هستند، شکوفا می شود.  ارائه  به  استفاده شده مجبور 
اقدامات آموزشی و آگاهی رسانی را بر عهده  ارتش رستگاری 
افراد  یا خدماتی که توسط  تا کسانی که از محصوالت  می گیرد 

بدبختی، رنج  با  استفاده می کنند را  یا سوءاستفاده شده  قاچاق شده 
و بی عدالتی ناشی از استفاده مداوم از این خدمات یا محصوالت 
ادامه  اشتغال  بر  به نظارت  آگاه سازد. ارتش رستگاری همچنان 
خواهد داد تا شیوه های خرید و کار را برای اطمینان از فقدان 

بشناسد. را  آنها  توسط   استثمار 

شراکت - ارتش رستگاری  تعدادی از سازمان های معتبر که 	 
انسان فعالیت  در سطح محلی و جهانی برای از بین بردن قاچاق 
اندازه ای  به  می کنند را به رسمیت می شناسد. وسعت استثمار 
تنهایی نمی تواند به آن پاسخ دهد.  به  است که هیچ نهاد واحدی 

مشارکت و همکاری با این سازمان ها برای مبارزه با برده داری 
برایآنهایی  تا خدمات جامعی  تشویق می شود  انسان  قاچاق  و  مدرن 

که در حال حرکت به سمت ترمیم هستند و مورد سوء استفاده 
اند فراهم شود.  قرار گرفته 

آوریل 8102. کلیات،  تصویب 
استموضع  بیان شده  المللی  بین  بیانیه موضعی  این  در  که  هایی  دیدگاه 

رسمی ارتش رستاخیز در مورد این موضوع است،و به هیچ وجه 
المللی قابل اصالح و یا  بدون اجازه کتبی از دفتر مرکزی بین 

نیستند. بازنگری 
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