A Journal of Police University and Women Police Traning Center
Vol 15, No. 34, Spring and Summer (2020-2021)

Recognition of Intelligence Strategies in Pursuing Trafficking in Women
in Territory of African Union with Emphasis on International
Conventions
Peyman Namamian1; Nejat Amiri2
Received: 22/6/2021

Accepted: 29/5/2021

Abstract
Background and Aim: Investigating and detecting the crime of trafficking
in women is one of the most important actions of governments and the
international community, and the security and judiciary to prevent and
intelligently deal with this phenomenon need to use effective and strategic
mechanisms. This study aims to explain the most important intelligence
strategies in the pursuit and detection of the crime of trafficking in women
by looking at international conventions.
Method: The present study is applied in terms of purpose and utilized a
descriptive-analytical method. It uses a documentary and comparative
approach to explain and identify effective information strategies in the
search and detection of trafficking in women in the African Union using
research studies and relying on It has been done on international documents.
Results and conclusion: The study showed that the explanation and
recognition of national and international intelligence and police strategies is
one of the most important achievements in the investigation and detection of
trafficking in women in the territory of Asian countries and the African
Union, especially the annex to the Statute of the African Court. In addition to
exploiting the capacities of conventions, conventions and international
instruments, the police and the judiciary must use intelligence strategies as
new strategies in the pursuit of trafficking in women.
Keywords: Trafficking in women, intelligence aristocracy, strategy,
international investigation, Statute of the African Court.
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چکیده

زمینه و هدف :پیجویی و کشف جرر اااراز انران اا م ر ترری اارمامات لو ر هرا و جامهر
بی ا مللی اس

و لستگاه های امنیتی و اضایی برای پیشرگیری و ماابلر هونرمنمان برا ایر پمیرمه

نیاامنم ب ره برلاری اا سرااوکارهای مرو ر و راهدررلی بروله هسرتنم ایر مطا هر برا هرمت تدیری
م تری راهدرلهای اطالعاتی لر پیجویی و کشف جر ااااز انان با نگاهی ب کنوانسریونهرای
بی ا مللی انجا گرفت اس
روش :پژوهش حاضر اا نظر هرمت ،کراربرلی و اا نظرر رو

تویری ی -تحلیلری اسر

کر برا

رویکرل اسنالی و تطدیای ،پیرامون تدیی و باانناسی راهدرلهرای اطالعراتی مرو ر لر پریجرویی و
کشف جر ااااز انان لر المرو اتحالی آفریاا با است اله اا مطا هات پژوهشی و با تکی برر اسرنال
بی ا مللی یورت گرفت اس
یافتهها و نتایج :پژوهش نشان لال ک تدیی و باانناسری راهدرلهرای اطالعراتی و پلیسری ملری و
بی ا مللی اا م تری لستاورلهای پری جرویی و کشرف جرر اااراز انران لر المررو کشرورهای
آسیایی و اتحالی آفریاا ب ویژه سنم ا حاای ب اساسرنام لیروان آفریارا اسر

و بر نظرر مریرسرم

ساامانهای اطالعاتی و پلیسی و لستگاه اضایی ،عالوه بر ب رهگیری اا ظرفی های کنوانسیونهرا،
مااو نام و اسنال بی ا مللی بایم اا راهدرلهای اطالعاتی ب عنوان راهدرلهرای نروی لر پریجرویی
جرائ ااااز انان ب ره برنم
واژههای کلیدی
ااااز انان ،انرات اطالعاتی ،راهدرل ،پیجویی بی ا مللی ،اساسنام لیوان آفریاا
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مقدمه
ااااز انسان ب ویژه انان یک مسئل ج انی اس ک ب طرور تاریدری اا هرر ناطر ج ران برر
مرل تأ یر میگذارل؛ اگرا ب سختی میتوان آماری لر مورل میزان جرر ارائر کررل ،امرا
گزار ها حاکی اا افزایش آن اس

ااااز انان امرواه لر بسیاری اا نظا هرای حاروای و

اسنال بی ا مللی جزو جرای فراملی الممال مینول و ج رانی نرمن ااتصرال و امکران ایجرال
ندک های ج انی ،فری

مناسدی را برای ارتکاب ای نوع جرائ بر ویرژه اااراز انران لر

اتحالی آفریاا فراه نموله اس

 1استثمار ااتصرالی و جنسری بر یرورت بیگراری و کرار

اجدرراری ،تکررمیگررری ،پورنرروگرافی ،توریسرر جنسرری ،فحشررا ،نرررک
نترسررواری ،برلانررت اعضررا و جرروارد ،نرررک

لر جن ر

لر مسرراباات

هررا و منااشررات مسررلحان و یررا

فرانمخوانمگی اا جمل ای جرائ اسر (نگ ی مخلرآ آبرالی1431 ،؛ اسرکارپا،2112 ،2
ص )3ااااز انان لر البیات حاوز بی ا ملل نیز ب عنوان یکى اا ارا شهرا م ر بشرر
نناخت می نول پیچیمگى ،ساامان یافتگى و سول بسیار باال حایل اا ارتکاب ایر جرر
همواره بر تهمال بزهکراران و میرزان بزهکرار مریافزایرم(فرای رال ،1432 ،ص )22لامنر
وسیهی اا ماررات بی ا مللی حمای هایی را نسد

ب پیشگیری و ماابل با بزه لیمگی انران

لر سررطد لاخلرری و برری ا مللرری اا جملرر خشررون علیرر انرران و ااارراز انرران اائررل
نمهانم(وجمانیفخر ،لارابی و نج ری توانرا ،1433 ،ص )211برر اسراس تاسری بنرمیهرای

 .1اگرا ااااز انسان لر ااره های مختلف ج ان مهمول اس  ،اما لر آفریاا بومی اس

آفریاا با تهمالی اا بحرانها،

اا جمل سطود باالی بیکاری ،فار ،گرسنگی ،فسال ،بی داتی های سیاسی و ااتصالی ،لرگیر نمه اس
لر ا ر تنشها و نور ها ،ک منجر ب آوارگی لاخلی افرال نمه اس  ،تشمیم مینول تال

ای مشکالت

برای باا لر بحدوح ای

بحرانهای سیاسی-اجتماعی و ااتصالی ،جریان م اجرت ایالی را اا یک کشور آفریاایی ب کشور لیگر ب وجول
آورله اس

اا یک منطا آفریاایی ب منطا لیگر ،و اا آفریاا ب اارههای لیگر لر حا ی ک برخی اا فها ی های

م اجرت اانونی اس  ،بسیاری لیگر ب طور غیراانونی انجا می نول لر همی حال ،جنایتکاران مرتدا م اجران را
فریب لاله و آن ا را ب لنیایی اا ابهال مختلف ب ره برلاری ااااز می کننم لر حا ی ک تهمال لایق و آمار جمهیتی
افرال ااااز نمه اا آفریاا مشخآ نیس  ،گزار های لفتر مداراه با موال مخمر و جرای ملل متحم غا داً وااهی ها را
ارائ می لهم)(Bello and Olutola, 2020
2 .Scarpa
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پژوهش های انجا نمه لر حواه انان ،پس اا اناالب حمول  12/5لریم اا جرائ مربرو
ب ااااز انان اس (حسینی و پورمنافی ،1433 ،ص )55لر سطد ج انی و بی ا مللری نیرز
جر ااااز ساامانیافت انان ب عنوان یکی ااگسترلهتری موارل ناض حاوز بشر نناخت
نمه اس (کل )2113 ،1ااااز انان اا کشورهای لر حال توسه ب کشرورهای اروپرایی و
اا طریق اتحالی آفریاا ،لر وااع برله لاری ب نرکل نروی آن بر نرمار مریآیرم برر طدرق
گزار ها رسمى ،آمار واوع ای جر ب یورت سراالن لر حرال افرزایش اسر

 2بررا

نمون  ،بر اساس گزار ها موجول ،تهمال موارل ااااز انسان لر سال  2112لر ماایسر برا
 2111حمول ا ل لریم افزایش یافت اسر

همچنری  ،برر اسراس آمارهرا سراامان ملرل

متحم ،ه تال لریم اا برزه لیرمگان اااراز انسران را انران تشرکیل مریلهنرم اگرر برر ایر
برآورلها آمار را سیاه ای جر نیز اضاف نرول ،آنرکار خواهرم نرم کر برزه اااراز
انان ،نظ بی ا مللى را ب مخاطره انماخت اس  ،ب گون ا ک نمیتروان کشرور را مترا ر
اا ای بزه نمانس

ب موااات افزایش سول و پیچیمگى ای جرر لر سرطد ج رانى ،سراالن

انکال جمیم اا ای پمیمه مطرد مینول و همکاریها پلیسى ،اضایى و بری ا مللرى را
برا کشف ای جرای بى ا ر میساال لر انی نرایطى ،تابهان حاروز بری ا ملرل بریش اا
گذنت لر ماابل ای جر احسراس نگرانرى نمروله و بررا ترموی و اجررا سیاسر هرا و
برنام ها مشترك تال

 .2پایان جن

میکننم(فرای رال ،1432 ،ص)21

1 .Cole
سرل منجر ب افزایش لرگیریهای منطا ای لر آفریاا و کاهش مراها نم ک منجر ب افزایش تهمال

پناهنمگان ااتصالی و سیاسی نم اا آن امان ،نرخ ااااز انسان لر مناطق مختلف آفریاا نیز ب ل یل نکات ظرفی
لر ممیری

همکاری ااتصالی ایر منطا ای و ابتکارات الغا منطا ای لر میان کشورهای آفریاایی ب میزان اابل

توج ی افزایش یافت اس

ای وضهی

منجر ب مماخالت متهملی توسط سیاس

گذاران و سایر ذین هان لر سطد

ااره ،منطا و ملی نم با ای حال ،بسیاری اا کشورهای آفریاایی هنوا ب ل یل سیاس ها و ظرفی های ناکارآمم،
مداراه با ااااز انسان بسیار اا ش برانگیز هستنم ،حتی لر موارلی ک اانون وضع نمه اس

ترکیدی اا فامان اراله

سیاسی ،فسال سیاسی و ن الی و مجموع ای اا مشکالت اساسی ااتصالی-اجتماعی انم سا ک ای کشورها با آن
روبرو هستنم ،مداراه با ااااز انسان را تاریدا غیراابل عدور کرله اس )(Adetula, 2014
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آنچ ک لر اسنال و کنوانسیونهای بی ا مللی برای پریجرویی وکشرف جرر اااراز انران
مورل بررسی کمتری ارارگرفت اس  ،اامامات لاخلى و همکار های بری ا مللرى کشرورها
برا پیشگیر و ماابل با جر ااااز انان اس
جمل نظرا عرما

لر ایر امینر  ،حترى نظرا هرا لاخلرى اا

کی رر ایرران برا ضرهف و کاسرتیهرایى لر امینر نررایط و امکانرات

آموانى ،فرهنگى ،اجتمراعى ،ااتصرال  ،ندرول پلریس متخصرآ و انجرا اارمامات پلیسری
مواج هستنم(فرای رال ،1432 ،ص 25؛ ابراهیمى منش و ی ار  ،1432 ،ص  )3بنرابرای ،
ت میمهایی ک ای جر ب ل یرل ماهیر

سراامان یافتر و فراملری خرول لر سرطد ج رانی و

بی ا مللی ب ویژه لر المرو کشورهای آفریاایی و اتحالی آفریاا لانت اس  ،سدب نمه ترا
عالوه بر مدانی حاوای و اسنال بی ا مللی برای جر انگراری و ماابلر هونرمنمان حاروای و
اضایی با ای پمیرمه ،بر کرارگیری و باانناسری راهدرلهرای اطالعراتی و پلیسری لاخلری و
بی ا مللی برای پیجویی و کشف جر ااااز انان ب عنوان یک راهدرل کارآمرم ماابلر ای
و پیشگیران بایستی محور برنام ریزیها و طراحیهای راهدرلی ساامانهای پلیسری لاخلری
و بی ا مللی ارار گیرل
ب طور کلی ب راهدرلهای اطالعراتی لر پریجرویی و کشرف جرر اااراز انران عمرمتاً لر
المرررو اتحالی ر آفریاررا بررا نگرراهی ب ر اسررنال و کنوانسرریونهررای برری ا مللرری و رویکرلهررا و
راهدرلهای پلیسی لاخلی و بی ا مللی پرلاخت نمه اسر

راهدرلهرای اطالعراتی پلیسری بر

عنوان یکی اا اامامات پیشگیران جمیرم لر امینر پریجرویی و کشرف جرر اااراز انران،
کمک ساانمه و مو ری ب لستگاه اضایی و ساامانهای بی ا مللی ب منظور ماابل و کشف
جر می نمایم اا آنجایی ک عوامل امین ای و بسترساا متهرملی لر حرواههرای اجتمراعی،
ااتصالی ،سیاسی و غیره باعث تشمیم ااااز انان نمه اس  ،ب نظر میرسم لر کنار مرت ع
نمولن عوامل امین ای اا سوی ن الهای لو تی و حاکمیتی ،میتروان راهدرلهرا اطالعراتی
کارآمم نیز برای ماابل با ای پمیمه ،طراحى و اجرا نمول
بررسی و تحلیرل راهدرلهرای اطالعراتی و مطا هر اروانی لاخلری و بری ا مللری نظیرر اسرنال
وکنوانسیونهای بی ا مللری لر ایر امینر اا اهمیر

براالیى برخرورلار اسر

ایر مطا هر
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لریمل نناسایی م رومی اااراز انران لر المررو اسرنال و کنوانسریونهرای بری ا مللری لر
ااراوب اتحالی آفریاا و نحوه ماابل و سرکوب ای پمیمه لر ایر المررو اسر
مطا ه ر و ارائ ر سرراختار م ررومی اا ااارراز انرران ،نگررر

و سیاس ر

و ضرم

حرراک لر اسررنال و

کنوانسرریونهررای برری ا مللرری را لر ایر رابطر مررورل مطا هر و بررسرری ارررار مرریلهررم و بر
پرسشهای ایر پاسخ میلهم:
 م تری راهدرلهای اطالعاتی و پلیسی لاخلری و بری ا مللری لر پریجرویی و کشرف
جر ااااز انان لر المرو اتحالی آفریاا کمامنم؟
 رویکرلها و رهیافر هرای حاروای اا جملر اسرنال و کنوانسریونهرای بری ا مللری لر
مواج با جر ااااز انان لر المرو اتحالی آفریاا اگون اس ؟
پیشیینه پیژوه ::لر ارتدررا برا موضروع ایر مطا هر  ،پس اا جسرتجو لر کتب و مااالت
آنکار نم ک هیچ رکورلی لر رابط برا پریجرویی جرر اااراز انران لر المررو اتحالیر
آفریاا با اسرت اله اا راهدرلهرای اطالعراتی یرورت نگرفتر اسر و فارط لر پرژوهشهرای
انمکی ب نرد ذیل ب جر ااااز انان و انسران اا منظرر حاروای و کنوانسریونهرا و اسرنال
بی ا مللی پرلاخت نمه اس
ا ف -عطاااله ،نج ى و موسو ( ،)1432لر پژوهشی با بررسی تأ یر انرات اطالعاتی ناجرا
لر پیشگیری اا ااااز انان و لختران لر سالهای  1432تا  ،1435بیان میلارنرم کر میرزان
کنترل ترلل انان و لختران بمون خانواله ،اویتری پیشبینی کننرمه میرزان اااراز انران و
لختران اس

کنترل ترلل انان مطلا کثیرا س ر بر میرزان اااراز انران و لخترران لر مرتدر

لو ارار لارل و متغیر میزان گستر

ندک منابع و مخدری نیرز لر ایر امینر ضرهیفترری

ضررریب را لارل فرررای رال( ،)1432لر پژوهشرری بررا عنرروان «بررسررى ظرفی ر هررا حارروز
بی ا ملل لر مداراه با ااااز انان» ،بیان میلارل ک حاروز بری ا ملرل اا ظرفیر هرا اابرل
توج ى برا ماابل با ااااز انان ،حمای
اس

ک ا دت نیاامنم تکامل و پیشرف

اس

اا بزه لیمگان و پیشگیر اا ای جر برخورلار
لر ای راستا ،پروتکل ا حراز بر «کنوانسریون
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ملل متحم علی جرائ ساامانیافت فراملی ،مصوب  1»2111موسو بر «کنوانسریون پرا رمو»،
پیشرف ها اابل مالحظ ا را لر تامی اهمات کشورها برا مداراه مو ر برا اااراز انران
ب وجول آورله اسر

همچنری  ،اسرت اله اا اابلیر هرا لیروان کی رر بری ا مللرى بررا

رسیمگى ب برخى ااسا ااااز انان می توانم نریوه کرارایى بررا ماابلر برا ایر بزهکرار
ساامان یافت بانم ابراهیمیمنش( ،)1432لر پژوهشی با عنوان «تکا یف لاخلى لو ها لر
امین پیشگیر اا ااااز انان و کولکان لر کنوانسیون پا رمو» ،ب تویی کنوانسیون پا رمو
برای تکا یف لاخلی و ملی کشورها برا نیل ب پیشگیر اا ااااز انان و کولکران انراره
نموله و بیان می کنم ک ب دول نرایط و امکانات آموانى ،فرهنگى ،اجتماعى و ااتصرال ،
آموا

کارکنان ،نظارت بر اسنال ،کنترل مراها و انجرا اارمامات الا بررا پیشرگیر اا

سوء است اله گروهها ساامان یافت اا انخاص حاواى و تشکیل بانمها اااراز انسران ،اا
جمل تکا یف لاخلی لو ها اس

وط خواه( ،)1431لر مطا ه ای بیان میلارل ک اا بی

برلن امین های اجتماعی و ااتصرالی اااراز انران ،اا مرو رتری اارماماتی هسرتنم کر بایرم
توسط لو ها انجا گیرل و ای امر نیاامنم همکراری و مشرارک

نزلیرک و مسرتمر همر

لستگاههای مسئول با یکمیگر اس
هل وول ،)2121( 2لر پژوهشی ب اگونگی تنظی رونم نناخ

مسئل اجتماعی آراسرتگی

جنسی انان برای مخاطدان اا طریق یک نوع آلرس خاص پرلاخت اسر

او اذعران نمروله

ک طدا کرارگر بر احتمرال ایرال اربرانی سوءاسرت اله جنسری و خشرون اا طریرق اااراز
مینول نتیج ای باانماییها ،تجمیم نظر لر مورل اربانیان فار و استثمار لر کشورهای ف یر
و عضو اتحالی آفریاا اس

باالجی راموس ،)2121( 4لر پژوهشی بیان میلارلکر اروانی

1.United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Adopted by
the UN General Assembly: 15 November 2000, by resolution 55/25; Entry into
;force: 29 September 2003, in accordance with article 38
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html.
2.Helen Wood
3.Bolaji S. Ramos
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لر سراسر ج ان ب طور منظ بر اساس «نیاا» ،غو ،ایالد ،تصویب و براابینی مرینرونم ترا
اا شها یا وااهی های عملی لنیای ممرن را برآورله کننم ایر ماا ر ارا شهرای عملری
نانی اا تهریف مجمل جر تجاوا جنسی علی انان را کر اا طریرق اااراز و ب ررهبررلاری
جنسسی مورل تجاوا ارار میگیرنم ،برجست ساای و مورل تجزی و تحلیل اررار مریلهرم و
طرفمار یک تهریف جمی م بررای مدراراه برا اااراز و خشرون
اورسی ،)2112( 1لر پژوهشی با عنوان «غنا و وضرهی

علیر انران اسر

کرسرتینو

متنرااض پناهجویران آن :امینر هرای

انتخاب نمه برای آاار و نکنج لر یک کشور ماصم» ،ب بررسی وضهی

متنرااض تهرمال

نسدتاً باالی ن رونمان غنرائی کر لرکشرورهای مختلرف لرخواسر

پناهنرمگی مریکننرم،

میپرلاال ،لر حا ی ک غنا ب طور گسترلهای بر عنروان سرابا مثدر

لر مرورل حمایر اا

حاوز بشر نناخت نمه اس

ای مطا ه لرخواس های پناهنرمگی را کر توسرط  41تدهر

غنا( 11ان و  21مرل) ب ه

کشور استرا یا ،کانرالا ،فرانسر  ،ایر نرم ،نیوایلنرم ،انگلریس و

ایاالت متحمه ،ارسال کرله اس

لر  25سال گذنت نامناسرب ارایرابی کررله و اارمامات و

ا زامات برای پناهنمگی را با است اله اا ااااز انران و مررلان بر کشرورهای ماصرم مررتدط
میلانم مونکیو عزیزا ،)2115( 2لر پژوهشی با عنوان «مطا ه تجربی اانون ااااز انسران بر
ویژه ااااز انان لر کامرون» ،استمالل می کنم کر تهرمال اااااچیران انسران بر ویرژه انران
بمون تهایب و پیجویی های پلیسی لر کرامرون لر حرال افرزایش اسر
بررسرری نگررر

ماامررات لو ر

انسان(ااااز انان) اس
اجتماعی نسد

هرمت ایر ماا ر

کررامرون ،لالسررتانهررا و لالگسررتری ب ر ارروانی ااارراز

ک کامرونیها را ب خطر میانماال وی بیان مریلارل کر تدهریض

ب منطا نمال غرب ،کمدول فری

برای آموا

رایگران و عرم اجررای

اانون مداراه با ااااز انسان ،ااااز انان را با مشکالت جمی مواج کرله اس
با ای هم  ،آنچ لر ای ماا ب عنوان وج افتراز با پرژوهشهرای اخیرر اررار لارل ایر کر
ضم مماا لر م و نناسی ااااز انان لر المرو اتحالی آفریاا با تأکیرم برر سرنم ا حراای
 2113ب اساسنام لیوان آفریاا و لیگر اسنال بی ا مللری و نناسرایی مهیارهرای پریجرویی و
1.Cristiano d'Orsi
2.Monique Aziza
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کشررف ای ر جررر لر ارراراوب کنوانسرریون پررا رمو و پروتکررل ا حرراای آن ،راهدرلهررای
اطالعاتی ،نظارتهای سایدری و حتی رلیابیهای بی ا مللی لر مواج با جر اااراز انران
مورل ارایابی ارار میگیرل ا دت رویکرلها و رهیاف های ت اجمی لر مواج برا ایر جرر
لر المرو اتحالی آفریاا با تأکیم بر اامامات پیشگیران مارر لر اسنال بی ا مللی و منطار ای،
مورل بررسی و سنجش ارار گرفت اس
مبانی نظری :لر الام ب اختصار مدانی نظری پژوهش مرور مینول
سند الحاقی به اساسنامه دیوان آفریقا :تموی تهری ی برای ااااز انسان ب ویرژه اااراز
انان ،فراینمی طاا فرسا بول کر لر لهر  1331آغراا نرم ارا ش لر ایر فراینرم ،یرافت
تهریف مناسب بول ک ااااز انسان(اع اا انان و کولکران) را اا لیگرر امرور مررتدط مثرل
ااااز م اجر و م اجرت غیراانونی متمایز کنم پیشین ای جر لر او ی کنوانسیون مدراراه
با برلهلاری س یمپوستان ب تاریخ  1313برمیگرلل ک برای مداراه با ااااز انان یا لختران
س یمپوستی منظور نم ک ب اجدار برای اهمات و ماایرم غیراخالاری ترمارك لیرمه نرمه
بول ذکر نا برلهلاری س یمپوستان لر سال  1325ب ای ل یل حذت نرم کر تن را بر نرژال
خایی اختصاص لان

و گسترة کامرل ایر مهضرل را احاطر نمریکررل سرایر مهیارهرای

مداراه با ااااز ک با نظارت جامه ملل پذیرفت و اتخاذ نمهانم ،اررارلال بری ا مللری ا غرای

خریم و فرو انان و کولکان( )1321و کنوانسیون بری ا مللری جلروگیری اا اااراز انران
کدیر( )1344را نامل مینونم
ااارراز لر ایر اسررنال تهریررف نشررمه و بررر انتاررال انرران بر خررارب اا کشررور برررای اهررمات
روسپیگری متمرکز نرم لر سرال  ،1333ایر کنوانسریون ،ممانهر اا اااراز انرخاص و
ب رهکشی اا روسپیگری لیگران( )1333را پذیرف

لر ای کنوانسیون هر اااراز تهریرف

نشم ،اما انواع رفتارهای ممنوع بر عنروان نمونر مرورل توجر اررار گرفتنرم کر اا آن جملر
میتوان ایر مروارل را برنرمرل :اغرواکرلن یرا کشرانمن نرخآ لیگرر بر روسرپیگرری،
یرتنظر اا رضای

نخآ ،نگ ماری ،مرمیری

یرا ترأمی مرا ی آگاهانر فاحشر خانر و
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تخصیآ لالن آگاهان ساختمان یا مکان یا بخشی اا آنها ب ماایم روسپیگرری لر ایر
کنوانسیون کشورها ملز مینونم لر خصوص ای جر اانونگذاری کننم
توسه و گستر

لامن نمول تهریف ااااز انان ضرورت لارل ای ضررورت لر اطهنامر

مجمع عمومی ساامان ملل ،گزار

لبیرکل ساامان ملل لر مرورل ایر ماو ر و لر البیرات

علمی و لانشگاهی منهکس نرمه اسر

بسرط تهریرف نایسرت بررای اااراز انران ایجراب

میکرل ک ای فهل اا سایر افهال مرتدط ،نظیر تجرارت انران متمرایز نرول علر
توییف وج تمایز بری ایر لو لر گرزار

اارما بر

لبیرکرل سراامان ملرل کر مهیرار ایرلی بررای

متمایزساای ااااز و تجارت انان را عنوان کرله اس  ،بایم لر ماصول یا همت ن ایی ایر
حرک

جس وجو نول لر ای گزار

بیان نم ک اااراز انران و لخترران بایرم اا جندر

همت ن ایی وارل کرلن اجداری انان و لختران خرلسال ب مواهی هایی ک اا نظرر جنسری
یا ااتصالی ظا مانر و اسرتثمارگران انرم و اا جندر ایر وااهیر کر بر ن رع اجیرکننرمگان،
سولاگران و ساامان تد کاران ایجال نمهانم تهریف نول
مذاکره پیرامون تهریف مناسرب اااراز انسران ترا سرال  2111الامر لانر  ،ترا براالخره لر
پروتکل کنوانسیون ساامان ملل ،ب عنوان جرر سراامانیافتر فراملری تهریرف نرم و رسرماً
پروتکل الحاقی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملّی در زمینۀ پیشگیری،

سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص ،بهویژه زنان و کودکان( ،1)1000نا گرف

ایر

پروتکل نامل اااراز همر انسرانهرا اسر  ،امرا انران و کولکران مرورل توجر ویرژه اررار
میگیرنم  2لر ای پروتکل ،ااااز انسان ب ای نرد تهریف مینول« :عضروگیری ،تدهیرم،
نال و انتاال ،پناهلالن یا پذیرفت انرخاص برا هرمت اسرتثمار و ب ررهگیرری اا آنهرا اا راه
ت میم یا اعمال اور یا لیگر انکال اورگویی ،ربرولن ،فریربلالن ،اغ رال ،سوءاسرت اله اا

 1مجمع عمومی ساامان ملل متحم با تصویب اطهنام ی  54/111لر سال  1332برای ت ی کنوانسیون بی ا مللری ماابلر
با جرای ساامانیافت فراملّی ب ایجال کمیت ی لائمی ویژه بری حکرومتی اارما کررل کنوانسریون جررای سراامانیافتر
فراملّی و پروتکلهای آن نمایانگر ای بول ک ماابل با جرای فراملّی اا لغمغ های بی ا مللی اسر و ماابلر برا آن نیرز
نیاامنم مشارک

ج انی اس
2. Preamble and Article 2(a) of the Protocol on Trafficking in Persons.
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امرت یا اا ماا ضهف و آسیبپذیری افرال یا رلوبمل کرلن پول یا مزایا برا هرمت جلرب
رضای

نخصی ک بر نخآ لیگر کنترل لارل ای اسرتثمار و ب ررهگیرری حرماال نرامل

ب رهمنمی اا روسپیگری سایری یا لیگر انکال استثمار جنسی ،کار یرا خرممات اجدراری،
برلهلاری یا نیوههای مشاب برلهلاری ،بیگاری یا برلانت اعضای بمن اس »

1

ااااز انسان و بنابرای اااراز انران ،برابرر تهریرف ارائر نرمه ،متشرکل اا ایر سر عنصرر
اس )1(:عنصر عمل)2( ،عنصر وسیل و( )4عنصر همت عنصر عمل ،جزئی اا رک مرالی
جر اس

و ب عمل عضوگیری ،نالوانتاال ،تدهیم ،پناهلالن یا پذیرفت نخآ انراره لارل

عنصر وسیل نیز جزئی اا رک مالی جر اس

و ب نحوة اجرای عنصر عمل یهنی اا طریرق

ت میم ،اعمال اور یا لیگر انکال اورگویی ،ربولن ،فریبلالن ،اغ الساای ،سوءاسرت اله
اا امرت و غیره اناره لارل(گاالگر :2202 ،2ص  )10عنصرر هرمت ،گویرای اصرم ارتکراب
جر اس

و ب همت و ماصول نخآ مرتکب لر امان ارتکاب جر اناره لارل ایر سر

عنصر ب ااااز بزرگساالن مرتدطانم لر مورل افرال یرغیر(ایر  12سرال) ،نیراای بر ا درات
عنصر وسیل ک لر تهریف آممه اس

وجرول نرمارل لر جرایی کر وسریل هرای نرامدرله لر

تهریف جر ب کار گرفت نمه باننم ،رضای
نظر ،بیمورل اس

بزهلیمة جرر اااراز انران برا اسرتثمار مرورل

ای نر  ،یهنی مالحظ منطای ،ای مسأ کر عنصرر وسریل جرر (مثالً

ت میم ،اورگویی ،ربرولن و فریربلالن) برا ظرافر

هرار تمرا ترر رضرای

را بریاعتدرار

میکنم
جر ااااز انسان(با تأکیم بر ااااز انان) ،لر سنم ا حراای بر اساسرنام لیروان آفریارا 4لر
مالة (22بنم لو ) ،با همان سدکوسریاز پروتکرل سراامان ملرل متحرم لرخصروص اااراز
1.Article 3(a) of the Protocol on Trafficking in Persons.
2.Gallagher
 4مجمع سران لو ها و کشورها راجعب تأسیس «لالگاه آفریاایی حاوز بشر و مل » پروتکلری را لر «اوآگولاگرو»
لر بوکینافاسو طی سال  1332تصویب کرلنم ک با اجرایی نمن آن لر سال  2113منجرر بر ایجرال «لالگراه آفریارایی
حاوز بشر و مل » نم اتحالیر آفریارا ضرم گسرتر

یرالحی «لیروان آفریارایی حاروز بشرر و ملر » و «لیروان

آفریاایی لالگستری و حاوز بشر» ،با ترکیب و تجمیع لیوانهای مزبرور تصرویب «لیروان لالگسرتری ،حاروز بشرر و
مل

آفریاا»[یا «لیوان آفریاا»] را اا طریق تصویب سنم نر ا شیخ لر ژانوی  2112مطرد نمول؛ ای لر حا ی اس

کر
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انسان تهریف مینول؛ «اااراز انسران یهنری عضروگیری ،تدهیرم ،نارلوانتارال ،پنراهلالن یرا
پذیر

انخاص با همت استثمار و ب رهگیری اا آنها اا راه ت میم ،اعمرال اور یرا انرکال

لیگر اورگویی ،ربرولن ،فریربلالن ،اغ رال  ،سوءاسرت اله اا ارمرت یرا اا مارا ضرهف و
آسیب پذیری ،یا رلوبمل کرلن پول و مزایا برای جلرب رضرای

نخصری کر برر نرخآ

لیگر کنترل لارل» لر ای تهریف ،ایل مدنی بر بیمورل بولن رضای

برزهلیرمه لر جرایی

ک اا وسیل های نامدرله لر تهریف است اله نمه بانم نیز بیان مینول نکت جا ب لر مرورل
ااااز انان ،فامان آستان وخام
یالحی

برای تشخیآ ای مسئل اس ک کما لعواها لر حیطر

لیوان آفریاا ارار میگیرنم و کما یک بایرم لر سرطد لاخلری رسریمگی نرونم

ایل یالحی

تکمیلی بایم لر تشخیآ اینک اضی ای لر حیطر یرالحی

لیروان آفریارا

ارار میگیرل یا خیر ،ب کار گرفت نول
لر سنم ا حاای ب اساسنام لیوان آفریاا ،عالوه بر تهریف جرر اااراز انسران(نظیر اااراز
انان) ،ب نیاا ب رویکرل جامع و راهدرلهای پلیسی و بی ا مللری بر اااراز لر کشرور مدرم ،
بی راهی و ماصم اناره مینول ک س همت لارل؛ نخس  ،پیشگیری و مدراراه برا تجرارت
انسان ب خصوص انان و کولکان؛ لو  ،حمای
با رعای

و کمکرسانی ب بزهلیمگان انی ااااای

کامل حاوز بشری آن ا؛ و سو  ،ارتاای همکاریهای پلیسی لر بری لو ر هرای

عضو برای نیل ب اهمات ممنوعی
تصرید مینول بایم با پذیر

ااااز انسان لر سنم ا حاای ب اساسنام لیروان آفریارا،

و اجرای اسنال تانینری لرخصروص اااراز انران ،کر رفترار

نامدرله لر مالة س ای پروتکل را لر امان ارتکاب عممی جرر کی رری بماننرم ،بر مسرئل
ااااز انان لر سطد لاخلی رسیمگی نول

اتحالی آفریاا ب ای امر بسنمه نکرل و لر بیس وسومی اجالس عالی خول لر بیسر وه رت ژوئر  2113لر «مراالبو»
گین « ،سنم ا حاای نر ا شیخ» را براانگری کررل و اساسرنام منضر بر «سرنم ا حراای مراالبو» سری روا پرس اا تولیرع
پانزلهمی سنم تصویب الا االجرا خواهم نم ا دت سنم مزبور برا ااتدراس اا اساسرنام در لارای سر بخرش مشرتمل برر
«امور عمومی»« ،حاوز بشر و مل ها» و «حاوز بی ا ملرل کی رری» ،بر سراختار و یرالحی هرای لیروان لالگسرتری،
حاوز بشر و مل

آفریاا افزول
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کنوانسیون پالرمو و پروتکل الحیاقی :براسراس مراله یرک پروتکرل ،ضرمان

اجراهرا و

مجاااتها ،رو های پیشرگیری اا جرر  ،همکراریهرای اضرایی و پلیسری و لیگرر ترمابیر
مذکور لر ای پروتکل بایم براساس کنوانسیون پا رمو ت سیر و اجرا نرول پروتکرل مزبرور،
ااااز انخاص را ب نرد ذیل تهریف کرله اس « :اااراز انرخاص ،بر مهنرای اسرتخما
کرلن ،اعزا  ،انتاال ،پناه لالن یا پذیرفت انخاص اسر بر وسریل ت میرم یرا توسرل یرا بر
کارگیری اور یا لیگر انکال اجدار ،ربولن ،تالب یا فریب ،اغ ال ،سوء اسرت اله اا ارمرت
یا سوء است اله اا مواهی
برای تحصیل رضای

آسیبپذیری نخآ یا اا طریق لالن یا گررفت مدرا ي یرا منرافهی

نخصری کر روی لیگرری کنتررل لارل بر منظرور ب ررهکشری؛ ایر

ب رهکشی نامل ب رهبرلاری اا فحشای لیگران یا انکال لیگر ب رهبرلاری جنسری ،کرار یرا
خممات اجداری ،ب برلگی گرفت یا اعمرال مشراب برلگری ،اسرتثمار و یرا اسرتخراب اعضرا
اس

1

عنصر مالی ااااز انسانها ب یورت حصرری برا یکری اا رفتارهرای اسرتخما و حایرل
مینول ک اا طریق ت میم و امثال آن محاق مینول ک لال

بر زو وجول سروء نیر

و

عمم مرتکب لارل و جلوههایی اا وجول عنصر مهنوی را بر نمرایش مریگرذارل آنچر کر
انگیزة ااااز انسان را محاق میساال ،ب رهبرلاری اا انسان ااااز نرمه اسر

برا توجر بر

موارل یال نمه ،اگر عنصر مرالی جرر برا همران طررز و وسرایل ارتکاب(مثرل ت میرم و )
یورت گیرل و ی ن ب منظور ب رهبرلاری ،لر انی یورتی ااااز انسان موضوع پروتکرل
نیس

و اا ای حیث اابل تهایب و مجااات نخواهم بول فرضاً اگر کسی انانی را برا ت میرم

یا توسل ب اور و امثال آن برای رهایی لالن آنان اا فسال یا ح ظ آنان اا خطرات خاص ب
جایی منتال نموله یا پناه لهم یا آنان را بپذیرل ،لر انی یورتی مرتکب جر ااااز انران
نشمه اس  ،ارا ک لر اامامات خول ب لندرال ب ررهبررلاری اا آنران ندروله اسر

اا سروی

لیگر ،ب ره برلاری براساس ذیل همی ماله ،نامل ب رهبرلاری اا فحشای لیگران یا انرکال
لیگر ب رهبرلاری جنسی ،کار یا خممات اجداری ،ب برلگی گرفت یا اعمال مشاب برلگری،
 1پروتکل پیشگیری ،سرکوب و مجااات ااااز انخاص بویژه انان و کولکان  ،2111ماله  ،4بنم ا ف
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استثمار یا استخراب اعضا اس

مالحظ مینول بخش اابل تروج ی اا مروارل ب ررهبررلاری

مربو ب انان اس
عم تأ یر رضای

اربانیان ااااز ای اسر

کر افررال اااراز نرمه کر اا کشرور خرول بر

کشوری لیگر ااااز مینونم ،اگرا تح

اسرتثمار و ظلر اااااچیران و هممسرتان آنران

میباننم ،و ی ب خاطر اینک لر کشور ماصم غریب و فاام پشتوان ما ی و اجتماعی هستنم،
ترجید میلهنم ک ب خواست های اااااچیان و استثمار کننمگان خول تمکی نموله و حتری
نزل ماامات محلی نکای
پررا رمو خواسررت اس ر

نکننم هر انری پروتکرل لر مراله  ،5اا لول عضرو کنوانسریون

ک ر مرروارل مررذکور لر مرراله  4را لر یررورت ارتکرراب عمررمی آن

جر انگاری نماینم ا دت پروتکل لر یورتی نسد

ب ااااز انسان اابل اعمرال اسر

کر اا

موارل جرای ساامان یافت فراملی بانم؛ بمی مهنا ک اا سوی گروه یا گرروههرای مجرمانر
ساامان یافت ارتکاب یافت بانم

1

ای پروتکل لر موال  5 ،2و  ،2حمای

اا اربانیان ااااز انسران اا جملر حمایر

اا حرری

خصویی ،ح ظ هوی  ،ارائ خممات جسرمی ،روحری ،اجتمراعی و اضرایی بر اربانیران و
تال

برای بااگرلانمن آنان ب کشور خویش ب نحو مناسب و ترجیحاً لاوطلدانر را مرمنظر

ارار لاله اس

لر ای راستا ب ویژه لر ماله  2پروتکل اامامات ویژهای پیشبینی نرمه و اا

لو ها خواست نمه حری خصویی و هوی

اربانیان ااااز انخاص را ح اظر کننرم و

ضم لفاع اا حاوز آنان لر جریان رسریمگی ،ترمابیری را بررای ب درول فیزیکری ،روانری و
اجتماعی آنان اتخاذ کننم همانگون ک ذکر نم ،با توج ب اینک پروتکرل مزبرور مکمرل
کنوانسرریون پررا رمو اس ر  ،لر نتیج ر تمررامی اواعررم و ایررول و تررمابیر پرریشبینرری نررمه لر
کنوانسیون لر ااااز انسان ه اابل اعمال اس

بر همری مدنرا ،یررت عضروی

لر گرروه

مجرمان لرگیر ااااز انسان جر تلای مرینرول 2و انرخاص حاروای لرگیرر فها یر هرای

 1ماله  3پروتکل
 2ماله  5کنوانسیون پا رمو
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مرتدط با ااااز انسان هماننم انخاص حایای مسئو ی

کی ری خواهنرم لانر

1

هر انری

اموال و لاراییهای نانی اا جر  ،مشمول مصالره و ضدط وااع نمه ،2ن ول ایر جررای  4و
اربانیان آن مورل حمای های ویژه ارار میگیرنم 3ضم اینک لو ر هرای عضرو مته منرم
تمامی تمابیر الا را برای پیشگیری اجتماعی یا وضهی اا جر اتخاذ نماینم  5با توج ب ای
موارل ،پروتکل اا یک طرت ب لندال جر انگاری ااااز انسان و اعمرال مسرئو ی کی رری
بوله و ااسوی لیگر با تاکیم بر پیشگیری اا ای نوع جر  ،ب لندال اعمال سیاسر

حمرایتی

اا اربانیان ای جر ب ویژه انان ااااز نمه اس
روش
پژوهش حاضرر اا نظرر هرمت ،کراربرلی و اا نظرر رو

تویری ی -تحلیلری اسر

کر برا

رویکرررل اسررنالی و تطدیارری ،پیرامررون تدیرری و باانناسرری راهدرلهررای اطالعرراتی مررو ر لر
پی جویی و کشف جر ااااز انان لر المرو اتحالی آفریاا با است اله اا مطا هات پژوهشی
و با تکی بر اسنال بی ا مللی یورت گرفت اس
یافتهها
ماهی

ساامانیافتگی ااااز انان لر المرو مراهای ملی و فراملی و اا کشرورهای لر حرال

توسه ب ماصم کشورهای اروپایی و حتی اتحالی آفریاا موجب نرمه اسر

ترا نظرا هرای

حاوای و ساامانهای بی ا مللی لر کنار است اله اا اامامات حاوای و اضایی برای ماابل برا
ای جر فراملی ،اا راهدرلهای اطالعراتی و پلیسری لاخلری و بری ا مللری نیرز لر پریجرویی
ااااز انان ب رهبرلاری نماینم لر ایر بخرش بر م ر ترری راهدرلهرای اطالعراتی پلیسری
لاخلی و بی ا مللی ،با نگاهی ب رویکرل اسنال وکنوانسیونهای بری ا مللری لر جرر اااراز
انان پرلاخت مینول
 1ماله  11کنوانسیون پا رمو
 2ماله  12کنوانسیون پا رمو
 4ماله  23کنوانسیون پا رمو
 3ماله  25کنوانسیون پا رمو
 5ماله  41کنوانسیون پا رمو
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 .2راهبرد اطالعات جنایی و ردیابی های بین المللی و شناسایی نشانگاههای قاچیاق
زنان

نیوههای کشف و پیجویی جر ااااز انان لر مراهای فراملی و بی ا مللی تا حرمولی برا
سایر جرائ مت اوت اس  ،بنرابرای بر کرارگیری راهدررل اطالعرات جنرایی و رلیرابیهرای
بی ا مللی ب منظور لستگیری و پیگرل بی ا مللری بانرمهای ایرلی اااراز انران و نناسرایی
ماایم و نشانگاههای آنها لر کشورهای همت ب ویژه لر اتحالی آفریاا اا ا زامات پلیسی
ب ویژه پلیس بی ا ملل ناجا اسر

پلریس بری ا ملرل و سراامانهرای بری ا مللری ،اا راهدررل

اطالعات جنایی ،برای کشف ،تهایرب و پیگررل بری ا مللری جرر اااراز انران بر ویرژه لر
اتحالی آفریاا ب رهبرلاری مینمایم بمی سان نگرلهای تحایااتی ویرژه یهنری رو هرا و
فنونی برای جمع آوری هونرمنمان اطالعرات بر گونر ای کر بانرمهای ایرلی و انرخاص
هررمت متوجر موضرروعات مربوطر نشررونم ،توسررط مسررئوالن پلیسی(ضررابطان اضررایی عررا
وخاص) لاخلی و خارجی ب منظور نناسایی و تحایق جرای و مظنرونهرا تحر تضرمینات
اانونی و نظارت ماامرات ذیصرالد اضرایی یرورت مریگیررل عرالوه براسرت اله اا ترمابیر
پیشگیران فنی ویژه لر جرای ساامان یافت  ،لر اسنال بی ا مللی مربوط  ،همرواره برر اسرت اله
اا رویکرلهای کارآمم اطالعات جنایی مثل حمرل و تحویرل تحر

نظرارت و رهگیرری و

رلیابی مکاتدات و تحایاات مخ ی و ن وذ لر اوانی ب منظور نناسایی نشانگاههرای اااراز
انان(لر کشورهای آفریاایی) تاکیم نمه اس
رلیابرری و کشررف جررای سررراامان یافتر فراملری یکری اا م مترری اارمامات لر امینررر
مداراه با ای جرای محسوب می نول برای کشرف جررای سراامان یافتر لر اسرنال ج رانی
نظیرکنوانسیون وی ( ،)1322پا رمو( )2111وکنوانسریون مریما( ،)2114راهکارهای مختل ی
اا جمل تدرالل اطالعرات جنرایی و رلیرابیهرا و تهایرب بری ا مللری انمیشریمه نرمه اسر
اطالعات جنایی ،یکی اا منابع م
کشف پیش لستان جرای لر ممیری

لر ممیری

جرر یرابی اسر

کشرف ،خنثری سراای و

جر یابی اا م ترری اهرمافی اسر

جنایی لر تکاپوی آن اس (ستوله و عا یااله ،1434 ،ص)42

کر اطالعرات
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یکی اا م تری رو های کشف و پی جویی جرای ب ویژه جر ساامان یافت ااااز انان
ک لر اسنال مختلف بی ا مللی پیش بینی نمه ،است اله اا رویکرل و راهدرل اطالعات جنایی
مدنی بر حمل یا تحویل تح
رونی پلیسی اس

نظارت اس

تحویل تح

نظارت یرا تحویرل کنتررل نررمه،

ک طی آن مأموران مداراه با جرر  ،لر مدرالی ورولی و خروجری یرک

کشور ،اا وجول ترلل غیر مجاا انخاص(ااااز انان) و محمو غیرمجاا آگاهی مرییابنرم
نظارت ماامات ذیصالد اضایی و لر حا ی ک امکران کشرف و توایرف

و با اطالع و تح

محمو ررر و لسرررتگیری اااااچیررران آن را لارنرررم ،اارررمامات پلیسررری الا را اجرایررری
مینماینم(ستوله و نظری ،1434 ،ص)42
 .1راهبرد نظارتهای سایبری و الکترونیک بر نحوه فعالیت قاچاقچیان زنان

راهدرل نظارتهای سایدری و ا کترونیک 1لر اراراوب ارانون ،اا جملر کنتررل ارتداطرات
مجاای لاخلی و بی ا مللی ،پایش ا کترونیکی ،عملیات فنی مدتنی بر ایر سراخ هرای فنری
اطالعاتی لر وای اانون و اسنال بی ا مللی ،امکان پیجویی و کشرف جرر اااراز انران را
بیش اا پیش فراه ساخت اس

راهدرل نظارت ا کترونیک ،نامل گررلآوری اطالعرات اا

طریق ننیمن ،نظارت بر ارتداطات ا کترونیکی و ت تیش و توایف ،لر بسررریاری اا کشرورها
ب ل یل رعای

تضمی های حاوز بشررری ،لر مراحرل او یر نناسرررایی کراربرل محرمولی

لارنم ،مگر آن ک ال متا و اانع کننمهای وجول لانت بانم ک جرمی ارتکراب یافتر یرا
لر نرت واوع اس

نظارت ا کترونیک غا دراً لر جرایی مرورل اسرت اله اررار مریگیرلکر

نمیتوان ب وسرریل انررخاص ب یک گروه مجرمان منسج ن روذکرل یرا مراادر

فیزیکری

خطر ناروایی را برای تحایاات یا ایمنی تح یف کننمگان ب لندال لانرررت بانرررم بنرابرای
نظارت ا کترونیکی و سایدری بر نحوه فها ی

اااااچیان و بانرمهای ایرلی اااراز انران بر

عنوان یک جر ساامانیافت و فراملی ،ب طور مهمول تح تضرمی هرای ارانونی و نظرارت
اضایی ویژهای ارار میگیرل تا مورل سوء است اله و تهرض ب حری خصویی ارار نگیرل.

1.Sayers and Electronic Surveillance
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لر ماررات و اسرنال نیرز بری ا مللری نیرز برر پیشررف هرای تکنو روژیکی همچرون واپرایش
ا کترونیکی مراها اا طریق ماهواره و رهگیری مکا مات تل نی توسط اتصراالت مراهوارهای
و امکان تجسس فرامرای بمون حضور فیزیکی و عوامل انسانی برای نناسرایی ،لسرتگیری
و پیجویی جر ااااز انان با است اله اا راهدرل نظارتهرای سرایدری و ا کترونیرک تاکیرم
نمه اس
لر جر سرراامان یافت ااااز انان ،بنا ب ماهی

پیچیمه سرراامانی و نیوه و نرگرلهای بر

روا ارتکاب گروههای مجرمان  ،کشف جر امری لنوار اسر  ،بر گونر ای کر مرأموران
کشف جر ه لر حواه لاخلی و ه لر حواه بی ا مللی اا حا ر
تحایاات خول را ب یورت فهاالن و تح

ان هرا ی خرارب نرمه و

نظر راهدرلهای اطالعاتی فناوران یرورتبنرمی

مینماینم بنابرای راهدرلهای نظارت سایدری و ا کترونیک عممتاً ب عنوان راهدررلی نروی
و رهگذری اساسی برای ماابل با ناکارآممی رو های سنتی کشف جر لر حرواه اااراز
انان یورت میگیرل؛ رونی ک لر آن پیشگیری و تحایرق لر مرورل جرر همزمران انجرا
مینول نگرلی ک اا آن لر اسنال بی ا مللی با عنوان عملیات مخ ی یا تحایاات پن ان یرا
ن وذی یا ب تهدیر برخری نویسنمگان(سرتوله و نظرری ،1434 ،ص 35؛ م رمویپرور،1431 ،
ص ،)231لا گستری 1اا آن یال مینول(مهظمی ،گلرموایان و وحیرم لسرتجرلی،1431 ،
ص)121
رویکرل اسنال بی ا مللی نیز لر بنم( )1مراله  21کنوانسررریون پرا رمو ،بر کرارگیری نررریوه
نظارت ا کترونیکی را ب یراح
امکانات و تح

پریش بینری کررله اسررر ؛ «هرر لو ر

عضرو لر حرمول

نرررایط مصرد لر اوانی لاخلی آن و انانچ ایول اساسرری نظا حاوز

لاخلی آن مجاا بمانم ،ترمابیر الا را لر ج ر

مجراا نرررناخت اسرررت اله اا رو هرای

ویژه اا ادیل مرااد های ا کترونیکی یا لیگر نیوههرای اعمرال مراادر

و عملیرات مخ ری،

توسط مراحع یالحی لار خول لر المروی خویش ب منظور مداراه مو ر با جررای سراامان
1.entrapment
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یافت (ااااز انان) ،اتخاذ خواهم کرل لر بنم( )1ماله  51کنوانسریون مریرما نیرز آمرمه« ،لر
جایی ک ماتضی ب نظر برسم اا سایر فنون تحایااتی ویژه مثل فنون نظارت ا کترونیکری یرا
سایر انکال عملیات مراادتی و مخ ی است اله مناسرب کننرم و اابرل پرذیر

برولن نرواهم

حایل اا آن لر لالگاه امکان پذیر نول»
 .4راهبرد اشراف اطالعاتی پلیس بر مرزهای رسمی و غیررسمی

راهدرلهای مو ر و عملیاتی پلیس مدنی بر انرات اطالعراتی لر مراهرای خروجری کشرور و
پیشگیری اا ترلل غیر مجاا انان و لختران ،میزان نال و انتااالت آنان ب سرم

کشرورهای

خارجی ،اا جمل کشورهای حواه اتحالی آفریاا و کنترل اطالعاتی لایق بر بانمهای ایلی
و باایگران و اااچیان انان لر مهرض خطرر ،نارش مرو ری لر پریجرویی و خنثریسراای و
کشف جر لر ای موضوع ای ا مینمایم بنابرای ب نظر میرسم راهدررل انررات اطالعراتی
بر ممارك هویتی و است اله غیراانونی اا ممارك اا جمل روالیرم و گذرنامر کر غا دراً لر
پونش اطالع اتی روالیم تجاری یا گرلنرگری بر کشرورهای حرواه اتحالیر آفریارا و یرا
هرکشور خارجی لیگری س ر میکننم ،ااما کنشی مرو ری لر فها یر هرا و عملیراتهرای
پلیسی میبانم
یاحب نظران مهتامنم ک ادل اا واوع بزه ااااز انان ،آموا های حرف ای و هونرمنمان
اطالعاتی ب انان بزه لیمه اا سوی رهدران و بانمهای ایلی اااراز انران ارائر نرمه ،ترا لر
امان مصاحد برای اخذ روالیم ،پاسخهای مهاول و مناسدی ارائ بمهنم برخی نیرز مهتامنرم
برای جلب اطمینران ماامرات سر ارتخان هرا اا بااگشر

انران ،نامر هرای کراری و یرورت

حسابهای بانکی جهلی ارای میکننم ک انرات اطالعاتی پلیس لر ای امین میتوانرم لر
پیجویی و کشف جر مو ر وااع نول است اله اا گذرنام هرای جهلری برا اسرت اله اا رو
تغییر عکس ،است اله اا نا فرل ب عنوان همراه لر گذرنامر  ،تررلل اا منراطق کرور مررای و
غیرمجرراا و ه ر انرری اسررت اله اا نرریوههررای اررمیمی اا جمل ر جاسرراای لر کررامیونهررا و
کشتیهای ماهیگیری ،اا رو هرای ورول برمون کنتررل بر کشرورهای لیگرر ،ورول اا راه
ذخیره پروااهرای بری ا مللری کر بر یرورت ترانزیر لر یرک کشرور لیگرر بر ویرژه لر
کشورهای حرواه اتحالیر آفریارا توارف لارنرم نیرز اا نرگرلها و تاکتیرکهرای عملیراتی
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بانررمهای ااارراز انرران برروله کر ضرررورت اتخرراذ رویکرررل اطالعرراتی و انرررات اطالعرراتی
هونمنمان پلیس را ه لر مراهای رسمی و ه لر مراهای غیرمجاا لو انمان مریکنرم و
همچنی انرات اطالعاتی بر رو ها و سااوکارهای جذب و ب کارگیری انان بزهلیرمه برا
اسررت اله اا تدلیغررات اینترنترری ،آژانررسهررای کاریررابی و طراحرری درراس و مررم ین

اا سرروی

اااااچیان ضروری ب نظر می رسم بنابرای راهدرلهای انرات اطالعاتی ملری و فراملری بر
ویژه لر حواه اطالعات بیومتریک و تطدیرق آن برا سروژههرای مرورل نظرر و مظنرون نرامل
تشخیآ ا ره ،عندی  ،ا ر انگش

یرا لی ان ایی بر عنروان عوامرل بیومتریرک یرک راهدررل

لاخلی و بی ا مللی لر پیجویی و کشف جرر اااراز انران لر مدرالی مراهرای ورولی و
خروجی اس (نجار باغسیاه و نجار باغسیاه ،1435 ،ص)113
ارتااء انررات اطالعراتی اا طریرق اارمامات فنری اطالعراتی ،راهانرماای بانرکهرای جرامع
اطالعاتی ،است اله اا عنایر بومی ،کنترل محسروس و نامحسروس عشرایر و طوایرف منراطق
مرای ،استارار گروه های گشتی لر مناطق آ وله ،اختصاص منابع ما ی ویرژه و سرری بررای
تاوی

انرات اطالعاتی لر نوار مرای با همت پیجویی و کشف جر ااااز انان مو ر ب

نظر میرسم(موسوی ،ااس االه و کیانی ،1432 ،ص)32
 .3مواجهه با قاچاق زنان در آفریقا؛ رویکردها و رهیافتهای تهاجمی

آفریاا فاارم کنوانسریون منطار ای واحرم راجرع بر اااراز انران اسر
مت اوتی ،ااااز انان یا انکال مرتدط با آن ممنوع نمه اس

لر اسرنال آفریارایی

برای مثال ،لر منشرور حاروز

انان لر آفریاا [منشور آفریاا] برلهلاری ممنوع مینول1؛ لر پروتکل حاوز انان لر آفریاا
کشورهای عضو موظف مینونم مهیارهای مناسرب و کارآمرم را بررای پیشرگیری و تادرید
ااااز انان اتخاذ کننم ،مرتکدان را تح تهایب و لالرسری اررار لهنرم و اا انران لر برابرر
ای نوع ااااز حمای

کننم 2و لر منشور حاوز و رفاه کولکان آفریاا ،کشرورهای عضرو

ملز مینونم مهیارهای نایست برای پیشگیری اا ربولن ،فرو

یا اااراز کولکران برا هرر

1.Article 5 of the African Charter on Human and Peoples’ Rights(1981) 1520
U.N.T.S 363.
2.Article(2)(g) of the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights
on the Rights of Women in Africa(2003).
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همفی یا ب هر نکلی توسط هر نخصی اا جمل ای ارانونی کرولك را اتخراذ کننرم 1ایر
اسنال فاام تهریف حاوای برای ااااز انان هستنم
آفریاا ب جز اسنال منطار ای ،تهرمالی سرنم سیاسرتی لر خصروص اااراز انران را اا طریرق
اتحالی آفریاا پذیرفت اس

طرد ااما اوآگالوگو(2پایتخ

و برزر

ترری نر ر کشرور

بورکینافاسو) لرخصوص مداراه با ااااز انسان ،ب خصروص انران و کولکران ،مصرماای اا
ای اسنال سیاستی اس

4

توسه ای طرد ااما اا اذعان ب ای مسئل ک اامامات اطالعراتی

مؤ ر پلیس بی ا ملل ب عنوان یکی اا ساامانهرای مترو ی لر سرطد بری ا ملرل بر ویرژه لر
منطا اتحالی آفریاا برای پیشگیری و مدراراه برا اااراز انران بر رویکرلهرای منطار ای و
لر ایر طرررد ااررما  ،لربررارة توسرره

برری ا مللرری جررامهی نیرراا لارنررم تررأ یر پذیرفت ر اسر

ااراوبهای تانینی و سیاستی ب کشورها فراخوان لاله مینرول کر کنوانسریون ضرمجر
ساامان یابم ،پروتکل ااااز انان یح گذاری و کامالً اجررا نرول و نیرز اروانی لاخلری برا
همت اجررای مارررههرای کنوانسریون مدراراه برا جررائ سراامانیافتر فراملری و «پروتکرل
پیشگیری ،منع و مجااات ااااز انسان» باانگری نونم
بنررابرای طرررد ااررما یررال نررمه ،بااتررابی اا اهمی ر

سررااوکارهای لاخلرری لر پیشررگیری،

پیجویی ،تهایب ،کشف جر و لالرسی جررای مررتدط برا ایر تجرارت غیرارانونی اسر
ااراوب سیاستی جمیم لیگر ،بیانی خارطو لر اتحالی آفریاا ،یهنی ابتکرار نراخ آفریارا
لر خصوص ااااز انسان(انان) و تجارت م اجران اس

لر ای بیانی  ،ایرول طررد اارما

بااگو مینول و بر کشورهای ناخ آفریاا مثل جیدوتی ،مصر ،اریتره ،اتیوپی ،یدی ،سرولان،
جنوب سولان(یا سولان جنوبی) و تونس تمرکز لارل ک لر سالهای اخیرر نراهم افرزایش
ااااز و تجارت انان بوله انم ای کشرورها لر میران مروارل لیگرر برر سرر یرح گرذاری و
اجرای اسنال مرتدط برا اااراز انران و همری طرور برر سرر رسریمگی بر عوامرل اجتمراعی-
ااتصالی ،امنیتی و سیاسی عامل آسیبپذیری مرل ناخ آفریارا اا اااراز انران و تجرارت
1.Article 29(a) of African Charter on the Rights and Welfare of the Child(1990).
2.Ouagadougou
3.African Union 2006, The Ouagadougou Action Plan to Combat Trafficking in
Human Beings, Especially Women and Children.
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م اجران ب توافق رسیمهانم سیاس های لیگر لر سطد ایرمنطا ای ،طرد اارما منطار ای
جامهر توسرره آفریارای جنرروبی لر خصروص ااارراز انسران( )2113-2113و بیانیر جامهر
ااتصالی کشرورهای غررب آفریارا لر خصروص مدراراه برا اااراز انسران( )2111را نرامل
مینول
گررزار

ج ررانی الارة مدرراراه بررا موالمخررمر و جررر سرراامان ملررل لر خصرروص ااارراز

انسان( ،)2113نشان میلهم ک  55لریم اا تهمال کل بزهلیمگان نرناخت نرمه بر اااراز
لاخلی انان اختصاص لارل لر مورل ااااز لرونمرای بایم گ

 ،جریران آن ایروالً بری

کشورهای یک ایرمنطا برارار اس ؛ مثالً اکثر بزهلیمگان آفریارای غربری لر ایر منطار
نناسایی مینرونم ،امرا اکثرر برزهلیرمگان آفریارای جنروبی لر آفریارای جنروبی نناسرایی
مینونم اا ماهی

ای جریانات ب وضود مشخآ اس

ک مرؤ رتری مهیرار لر مدراراه برا

ااااز انان لر آفریاای ایریحرایی ،ماابلر برا آن لر سرطد لاخلری و لر بری کشرورهای
همسای و لر سطد ایرمنطا ای اس

1

جریانات بررونمررای ،اا آفریارای ایریرحرایی بر

اروپا و خاورمیان مشاهمه مینونم ،اما بیشتر بزهلیمگان اهل غرب آفریارا هسرتنم فارط لر
ای مورل اخیر ،اتخاذ یک رویکرل تما اارهای و راهدرلها و راهکارهای پلیسری بری ا مللری
ب مداراه با ای ااااز انسانی ضرورت لارل
یکی اا ایول سنم ا حاای ب اساسنام لیوان آفریاا ،ایل یالحی تکمیلری لر بری سرطد
لاخلی و سطد منطا ای اس

محاک لاخلی اا یالحی

او ی رسیمگی ب جررای منرمرب

لر ا حاای برخورلارنم آمرار جرر اااراز انسران(اع اا انران و کولکران) نشران مریلهرم
آفریاای ایریحرایی عملکرل خوبی لر اانونگذاری مرتدط با ایر جرر نمانرت اسر

2

لر

سال  ،2114حمول  25لریم اا کشورهای ایریحرایی فاام اانونگذاری لر خصوص جر
ااااز انان بولنم و ای وضهی

ب کنرمی ب درول یافتر اسر

لر حرال حاضرر بیشرتر اا 41

لریم اا ای کشورها یا فاط اانونگذاری نسدی لارنم یا ایالً فاام انری جرر خایریانرم
1.This is also recommended by the AU Khartoum Declaration on AU-Horn of
Africa Initiative on Human Trafficking and Smuggling of Migrants(2014).
2.See: UNDOC Global Report on Trafficking in Persons(2014) 37, p. 84.
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ب عالوه ااراوبهای موجول کاربرل نمارنم و گواه ای العا ،تهمال انمك محکومی هرای
جر ااااز انران اسر

بنرابرای الا اسر

کشرورهای آفریارایی مهیارهرایی را لر سرطد

لاخلی با همت اانونگذاری و تهایب و لالرسی و کشرف جرر اااراز انران برا اسرت اله اا
راهدرلهای نوی پلیسی اا جمل انرات اطالعاتی و نظارتهرای سرایدری و اتخراذ کننرم و
سپس جر انگاری و تهایب و لالرسی لر سطد منطا ای را حاظ کننم

1

 .1راهبرد اقدامات مقابلهای و پیشگیرانه بیا بهیرهگییری از ررفییتهیای مقیرر در
کنوانسیونهای بینالمللی

اامامات و راهدرلهای اطالعاتی و ماابل ای لر مااو نام متواف سراخت اااراز بررلههرا
س یمپوس

 1313پاریس 2و کنوانسیون بی ا مللى راجع ب تأمی حمای

جنایتکاران  ،موسو ب خریم و فرو

مو ر علیر مهاملر

س یم پوستان» با همت ماابل با سوءاست اله جنسرى اا

انان و لختران و اجیر کرلن آنان برا فحشاء ب امضا رسیم و لو ها مته م با ا حاز بر
کنوانسیون مزبور مته م گرلیمنم تا ضم مدالرت ب اامامات الا برا مهارض و ماابل برا
انخایى ک ااما ب اجیر کرلن انان و لختران برا فحشراء مریکننرم ،آنهرا را بر وطر
ایلى خول برگرلاننم(مصط یپور ،1423 ،ص )13لر ایر سرنم ،برر ته رمات کشرورها بر
منظور ماابل و اتخاذ تمابیر پلیسی و اطالعراتی بررا پیشرگیر اا واروع اااراز انران بر
عنوان یک راهدرل بی ا مللی تاکیم نمه اس

بر طدق ای مااو نام  ،راهدرلهای پیشرگیران

و اطالعاتی ،همسو با العای ج انی نمن ماابل برا اااراز انسران و انران ،اا طریرق بررسری
پمیمة ج انی نمن حاوز کی ری اابل ا دات اس  ،بنابرای یکی اا ال ا دات ج انی نرمن
حاوز کی ری ب ویژه جر مداراه با ااااز انان ،تشکیل لالگاههرای بری ا مللری مرورلی و
تأسیس لیوان بی ا مللی کی ری اس (نگ ی مخلآآبالی)1431 ،
لر اساسنام لالگاه روآنما ،ااااز انان ،یک جر تدهیضآمیز فرهنگی و مذهدی ،سیاسی و
ملی بوله و لر بسیاری اا موارل اربانیان ااااز انران برر اسراس مروارل مطررد نرمه لر ایر
اساسنام  ،نامل افرال لر مهرض خطری هستنم ک متهلق ب ادایل بسریار فایرر سراک منراطق
1.Ibid.
2.Convention Against the Smuggling of White Slaves in 1904 Paris
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جغرافیایی خاص میباننم  -ماننرم اربانیران اااراز لر کشرور هنرم کر بیشرتر بر راجسرتان،
ماهاراسترا ،اتارپرال  ،کارناتاکا و یا کشور نپرال تهلرق لارنرم(جورب ،2111 ،1ص -)5کر
فراتر اا المرو جغرافیایی یک کشور هستنم ،بنابرای پیجویی و کشرف ایر جرر نیاامنرم
اس اله اا راهدرلهای اطالعاتی و پلیسی بی ا مللی اس
ااااز برلهها س یم پوس
نمه اس

لر اررارلال بری ا مللرى ممانهر اا

 3مى 1311 2نیز ااااز انان ب اصم ب ررهکشری جرر انگراری

و بر مدنای آن اامامات و راهدرلهای ماابلر ای بررای تابهران حاروز بری ا ملرل و

ساامانهای پلیسی لر سطد بی ا ملل برای پیجویی ااااز انان پریشبینری نرمه اسر
ارارلال بی ا مللى ا غاء خریرم و فررو

لر

انران و کولکران  41321نیرز اارمامات اطالعراتی و

پلیسی اا جمل تهایب بی ا مللی و استرلال مجرمران لر نظرگرفتر نرمه اسر (گلموایان و
ابراهی پور ،1431 ،ص)115
لر پروتکل ا حاای کنوانسیون مداراه برا جررای سراامانیافتر فراملّری لر امینر پیشرگیری،
سرکوب و مجااات ااااز انخاص ،ب ویژه انان و کولکان پرا رمو سرال  2111نیرز ماابلر
با ااااز انان ،یکی اا لغمغ های بی ا مللی الممال نمه اس
بی ا مللی ماابل با ااااز انسان اس

و یکی اا جرامعترری اسرنال

ک تاکنون 155کشور رضای

خرول را مدنری برر ا رزا

ب م ال و ته مات آن اعال کرلهانم و  115کشور نیز با تصویب آن ،ملز بر اجررای م رال
نانی اا آن نمهانم بنرابرای  ،برر اسراس ایر پروتکرل ،ماابلر و پیشرگیری اا اااراز انران
نیاامنم مشارک

ج انی و است اله اا راهدرلهای اطالعاتی و پلیسی اا جمل رلیابی و پیگرل

و اجماع بی ا مللی ب منظور ماابل پیشگیران و پیشلستان با اااراز انران اسر  ،اا ایر رو
لر سایر اسنال بی ا مللی نیز ک امکان پرلاخت ب آنها لر ای مطا ه وجول نمارل ب نروعی
ااااز انان و کولکان را مشمول جر انگاری نمرولهانرم و لر سرطد بری ا مللری و فراملری
ساامانهای متو ی و سیاستگذار حاوای و پلیسی مکلرفانرم برر اسراس راهدرلهرای پلیسری

1.Georg
2.International Convention for the Prevention of the Smuggling of White Slave May
4, 1910
3.International contract for the abolition of the sale of women and children 1921
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مو ر لر پیجویی و کشف ای جر ساامانیافت اامامات مو ری یرورتبنرمی و عملیراتی
نماینم
بحث و نتیجهگیری
امرواه ااااز انان لر سطد فراملی ،ج انی و بری ا مللری لر اا رب جرمری سراامانیافتر و
پمیمه فراگیر اا شهای فراوانی را فرا روی ساامانهای اضایی و پلیسی لر سطد بی ا ملل
ارار لاله اس  ،ااااز انان ب م و مضیق ،ن جرای بری ا مللری بلکر جررای فراملریانرم
است اله اا ف رس

نا انتداه باعث بحث و جمل لرباره ساختار ای جرائ برا تهریرف ماررر

لر جرائ بی ا مللری مرینرول راهحرل آن ،متمایزسراای جرر بری ا مللری اا جرر فراملری
ب هنگا برنمرلن آن اس

بنابرای  ،ااااز انان جرمری اسر

کر ارتکراب آن لر سرطود

محلی ،ملّی و فراملّی امکانپذیر اس
اا آنجایی ک لر سطد محلی جر ااااز انان فاام ویرف تهررض و هجمر گسرترله و یرا
سیستماتیک اس

اما مروارلی کر ایر جرر اا مراهرای ملّری فراترر مریرول وکشرورهای

مختل ی اا جمل اتحالی آفریاا را لر بر میگیرل ،ب ل یل ویف مجرمان و ساامان یرافتگی
و سیستماتیک آن نیاامنم پیجویی و تهایب پلیسی بی ا مللی اسر  ،بنرابرای برا اسرت اله اا
راهدرلهای نوی اطالعاتی امکان پیجویی و کشف جر ااااز انان مو ر اس

پیش بینری

راهدرلهای اطالعاتی نروی و بری ا مللری عمرمتاً متکری برر راهدرلهرای اطالعرات جنرایی و
رلیابیهای پلیسی و بی ا مللی لر نناسایی نشانگاههای اطالعراتی ،نظرارتهرای سرایدری و
ا کترونیک بر نحوه فها ی های باایگران و اااچیان بی ا مللری انران لر ماایرم کشرورهای
آفریاا ،انرات اطالعاتی پلیس بر مراهای ملی و فراملی مدنی بر پیشگیری اا خروب انان اا
طریق بانمهای سراامانیافتر بری ا مللری  ،مواج ر برا اااراز انران لر آفریارا برا اسرت اله اا
رویکرلها و رهیاف های حاوای ،اامامات ت اجمی کی ری و غیرکی ری ملی و بی ا مللی با
همت پیشگیری و پیجویی جر اااراز سراامانیافتر انران و ب ررهگیرری اا ظرفیر هرای
کنوانسیونها و اسنال بی ا مللی مرتدط با ااااز انان با تاکیم بر اتحالی آفریاا لر پیجرویی
و کشف جر ااااز انان مو ر میباننم
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لر ن ای

تدیی و باانناسی راهدرلهای اطالعاتی و پلیسری ملری و بری ا مللری اا م ر ترری

لستاورلهای اساسی لر پیجویی و کشف جر ااااز انان بر ویرژه لر المررو کشرورهای
آسیایی و اتحالی آفریاا بوله و ب نظرر میرسرم سراامانهرای اطالعراتی و پلیسری و لسرتگاه
اضایی عالوه بر ب رهگیری اا ظرفی های کنوانسیونهرا ،مااو ر نامر و اسرنال بری ا مللری اا
راهدرلهای اطالعاتی ب عنوان راهدرلهای نوی و راهگشا لر پیجویی جررائ اااراز انران
متو یان و سیاس گذاران اطالعاتی -امنیتی و کنشگران بی ا مللی

ب رهبرله و ضروری اس

لر امررر مدرراراه بررا ااارراز انرران لر ااررمامات اطالعرراتی -پلیسرری و حارروای لر امین ر جررر
ساامانیافت و فراملی ااااز انان ای راهدرلها را ب عنوان یک ایل کلی و رو

راهدرلی

لر پیجویی و کشف سریع جر ااااز انان مم نظر ارار لهنم
عالوه بر سیاس گذاریهای پلیسی و حاوای مدنی بر مدراراه و مواج ر برا اااراز انران لر
المرو مراهای لاخلی ،ب ااراوب تانینی لرخصروص همکراری لر پیشرگیری و اجررا لر
حواه بی ا مللی نیاا اسر

ایر همکراری نرامل توافرق برر سرر پرایش ،مسراعمت حاروای

لوجاند  ،و استرلال مجر مری نرول همچنری همکراری بری کشرورها و لیروان آفریارا هر
ضرورت لارل ارار گرفت ا ارله جر لر حیط یالحی

لیوان ب طور محتمرل منجرر بر

ایجال باعث لر منابع لیوان مینول لرنتیج ب کشورهای آفریاا تویی میکنری مهیارهرای
لاخلی یا ایرمنطا ای مداراه با جر را تاوی

کننم

پیشنهادها :بر اساس مطا ه انجا نمه پیشن الهای ایر ارائ مینول
ا ف -اتخاذ تمابیر و سیاس گذاریهای راهدرلی اطالعاتی – امنیتی -انتظامی پویا ،نروی و
منسج ب منظور ماابل با ااااز انان لر المرو مراهای کشورها ب ویرژه مراهرای امینری و
غیر مجاا؛
ب -اتخاذ راهدرلهای انرات اطالعاتی(نظارت سایدری و ا کترونیک) برا اسرت اله اا مدرانی
اانونی و اضایی نسد
کشور؛

ب خروب غیر مجاا انان و لختران اا مراهای رسرمی و غیرر رسرمی
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پ -سیاس گذاریهای اطالعاتی و ضررورت اجمراع بری ا مللری پلیسری میران کشرورهای
عضو اینترپل مدنی بر ارتااء نیوهها و نگرلهای تهایب و پیگرل بری ا مللری اااراز انران و
نناسایی نشانگاهها و ماایم ااااز انان ب ویژه لر اتحالی آفریاا
قدردانی :اا کلی کسانی ک لر تموی ای ماا ما را یاری رسانمهانم ،تشکر و امرلانی ب
عمل میآوری
منابع
 .2ابراهیمى منش ،م ران؛ ی ار  ،علی( )1432تکا یف لاخلى لو

ها لر امینر پیشرگیر اا

اااراز انران و کولکران لر کنوانسریون پررا رمو پیشرگیر اا جرر ( 41 ،12)35رر  3اابررل
باایابی اا:
http://journals.police.ir/article_19219_29d46319262044f1feb789342960569
2.pdf

2

حسینی ،ناهیم؛ پورمنافی ،ابوا ضل( )1433بررسی نظا منم پرژوهشهرای حرواه انتظرامی و
امنیتی انان لر ایران پلیس ان ( ،25-35 ،13 )44اابل باایابی اا:
http://ps.jrl.police.ir/article_95458.html

4

گنمنمی ستوله ،مجتدی؛ نظری ،غالمحسری ( )1434کشرف و تهایرب جررای سراامانیافتر
فراملی با رویکرل اطالعات جنایی لر کنوانسیونهای بی ا مللی کارآگراه31-114 ،2)23( ،
باایابی اا :
http://det.jrl.police.ir/article_10658.html

3

گنمنمی ستوله ،مجتدی؛ عا یااله ،موسرری( )1434مامم ای برر اطالعرات جنرایی؛ ت رران:
انتشارات کارآگاه(مرکز تحایاات کاربرلی پلیس آگاهی ناجا)

5

فرای رال؛ رویا( )1432بررسرى ظرفیر هرا حاروز بری ا ملرل لر مدراراه برا اااراز انران
پژوهشها انتظامى -اجتماعى انان و خانواله 111-21 ،5)1( ،اابل باایابی اا:

2

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id= 536299
عطاااله ،سهیم؛ نج ى ،علیرضا؛ موسو  ،سیمحسی ( )1432بررسی تأ یر انررات اطالعراتی
ناجا لر پیشگیری اا ااااز انان و لختران لر سالهای  1432تا  1435پژوهشها انتظامى-
اجتماعى انان و خانواله 35-45 ،5)1( ،اابل باایابی اا:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=536305
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5

نگ ی مخلآآبالی ،مرجان( )1431ج انینمن ماابل با ااااز انسان و تا یر آن بر سیاسر
جنایی تانینی ایران مطا هات راهدرلی سیاس گذاری عمومی 22-115 ،4)3( ،اابل باایرابی
https://www.magiran.com/paper 1201417

اا:
2

 11نجار باغسیاه؛ رسول؛ نجار باغسیاه ،رضا( )1435مداراه با تروریس  ،امنیر

و اطالعرات

لر اتحالی اروپا :اا شهای انرات لر حواه جمعآوری ،تدالل و تحلیل اطالعات مطا هات
اطالعات و امنی

انتظامی 113-142 ،)24(2 ،اابل باایابی اا:
http://journals.police.ir/article_93807.html

3

 11موسرروی ،سرریمیوسررف؛ ااسرر االه ،پرویررز؛ کیانررری ،جررروال؛ فنرااال ،رضرا()1432
ماهیرر

اامامررات گروهک های تروریسررتی لر مراهررای اسررتان سیسررتان و بلواسررتان و

راهکارهررای پیشررگیران مطا هررات بی ا مللی پلیررس 22-114 ،5)23( ،اابل باایابی اا:
http://interpol.jrl.police.ir/article_12919

 12 11مهظمی ،نرر ال؛ گلموایان ،حسی ؛ وحیملستجرلی ،فاطم ( )1431رویکررلی تطدیاری
ب مسئو ی

طرفی لا گستری(مأمورپلیس ومت ) لر حاوز کی ری ایرران وامریکرا لانرش

انتظامی 131-121 ،3)14( ،اابل باایابی اا:
https://www.magiran.com/paper/1013490

 14 11م موی پور ،اعظ ( )1431سیاس

کی ری افتراای لر المرو بزهکاری ااتصرالی ت رران:

نشرمیزان(ااپ اول)
 12وجمانیفخر؛ م می  ،لارابی؛ ن رلال ،نج یتوانا؛ علی ( )1433مطا ه بزهلیرمهنناسری آبری
لر حاوز ایران و اسنال بی ا ملل با تأکیم بر حمای

پلیسری اا انران و کولکران پلریس ان،

( 135-214 ،13)44اابل باایابی اا:
http://ps.jrl.police.ir/article_95458.html

 14وط خواه؛ حمیم( )1431بررسى ناش پلیس لر پیشگیر و ماابل با ااااز انان و لخترران
پلیس ان 44-2 ،2)12( ،اابل باایابی اا:
www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192697
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