
 حقیقت در باره قاچاق
 مهاجرین

 خطرات استفاده از قاچاقربان برای
مهاجرت های غیرقانونی

Financiado pela  
União Europeia

۱۰







 قاچاق مهاجر جرمی است
 که شامل کسب منافع

 مالی یا مادی برای تسهیل
 ورود غیرقانونی یک فرد،
 به کشوری است که تبعه
 آن نبوده یا در آن ساکن

.منی باشد

#۱
جرم



 در برزیل، مهاجرت غیرقانونی جرم
 نیست، اما ترویج آن با هدف کسب

 .سود جرم است

(قانون مجازات Aماده -۲۳۲)

 قاچاق میتواند از طریق خشکه، هوا و
دریا صورت بگیرد



 هر کس باید آزاد باشد تا سفر و نقل مکان کنند، زندگی خود را از
نو بسازند و به دنبال تجربیات یا فرصت ها در جاهایی

غیر از محل اصلی خود باشند.

  در رشایط دشوار و شدید، مانند درگیری ها و نقض مکرر
 حقوق برش، استخدام واسطه ها )قاچاقربان( می تواند آخرین

 .راه حل برای نجات جان انسان ها به نظر آید. با این حال، این
تصمیم می تواند بسیار خطرناک باشد

#۲
انگیزه و اهداف



دالیل اصلی قاچاق مهاجران چیست؟

۱. مشکالت اقتصادی و کمبود فرصت های کاری
۲. منازعات مسلحانه و سیاست رسکوب گرانه

 ۳. رشایط زندگی دشوار و بی ثبات
 ۴. قوانین محدود کننده برای مهاجران

۵. آفات طبیعی



۳#

 خطرات
 قاچاق مهاجر معموالً با

 رضایت شخصی که مایل به
 مهاجرت است، انجام می شود.
 با این حال، سفر اغلباً خطرناک
 و.خشونت آمیز بوده و افراد را

 به رشایط ناامن و غیرانسانی در
سفر وا می دارد



 عبور از مرزها اغلب طاقت فرسا و خطرناک است. مهاجران خود را در
 معرض خطر مرگ در نتیجۀ مواجه شدن در.موقعیت های خشونت  بار و یا

تحمل فشار شدید فزیکی در طول سفر، قرار می دهند

 متأسفانه در رسارس جهان شاهد رشایطی هستیم که بزرگساالن و کودکان
 قربانی این جنایت می شوند. گزارش های خربی مواردی از مرگ مهاجران بر
 اثر خفگی در باربری ها، غرق شدن در دریا یا هالکت ناشی از خستگی در

هنگام عبور از

خطرات ممکن عبور از مرزها
۱. خطر مرگ بر اثر گرسنگی وکم آب شدن بدن؛

۲. خطر آدم  ربایی
 ۳. خطر افتیدن به دست شبکه های قاچاق انسان برای چیزی مشابه

برده داری و بهره کشی جنسی؛
 ۴. خطر اجبار به انجام فعالیت های غیرقانونی )مرگبار( مانند قاچاق

اسلحه و مواد مخدر؛
 ۵. خطر از دست دادن مقدار زیادی پول برای قرض های ناشیانه و

کاله برداران



 سازمان های جرمی که قاچاق مهاجران را انجام می دهند، فعالیت های
 گسرتده ای دارند و مرسوم است که انواع دیگر جرایم.مانند قاچاق مواد

مخدر، قاچاق اسلحه و جعل اسناد را نیز انجام دهند

۴#

کریمینال نتورک



 جعل اسناد جرمی است که اغلب به قاچاق مربوط می شود، زیرا
 شبکه های جنایی اسناد را جعل می کنند تا مهاجر آن را به مقامات

.محلی ارائه کند
 افرادی که از شبکه های قاچاق کمک می گیرند، در نهایت

 می تواند وادار به ارتکاب جرایم دیگر نیز شوند. مانند انتقال
.مواد مخدر از مرزها

:خطرات ارتباط با شبکه های جنایی
 ۱- خطر یکجا شدن با قاچاقچیان اسلحه و مواد مخدر

غیرقانونی؛
 ۲- خطر متهم شدن به انجام مکرر اعامل فساد و رشوه دادن

به دالالن مهاجرت؛
۳- خطر متهم شدن به جرم جعل اسناد؛



هزینه ها
.ا استخدام واسط )قاچقرب( یک تصمیم خطرناک است 
 ساالنه شبکه های قاچاق مهاجر تقریبا ۶.۷ میلیارد دالر.

نفع میربند
 

 مجرمان برای کسب سود بیشرتی اغلب با مهاجران
 تقلب منوده و برای اخاذی، راه های  طوالنی و

 پرمخاطره را .انتخامبی کنند که به این ترتبیب زندگی آنها
را در

۵#

هزینه ها



عواملی که باعث افزایش هزینه عبور در قاچاق مهاجر می شود:
۱. فاصله بین کشور مبدا و کشور مقصد؛

۲. تعداد مرزهایی که از آن عبور باید کرد؛
۳. نیاز به پرداخت رشوه برای کارگزاران عمومی

۴. جعل اسناد مسافرت مانند پاسپورت؛
۵. احتامل باالی دستگیری و بازداشت؛



۶#

رها کردن

 این معمول است که گروه مورد نظر در مسیر راه با حاالت
 ناخواسته روبرو شوند. بطور مثال؛ بازرسی غیر مرتقبه یا.تغیر
ناگهانی آب و هوا که سبب جلوگیری از ادامه سفر می شود



رها کردن

 از آنجاییکه آن ها )مهاجران( با منطقه، زبان بومی و شبکه های .
 حامیتی آشنایی ندارند، این افراد قاچاق شده، شاید ندانند که
چگونه حامیت کسب کنند و به حقوق خود دسرتسی بیابند

 قاچاقربان اغلباً به توافقات انجام شده متعهد منی مانند و مشرتیان
 خود را در میانۀ سفر رها می کنند. در موقعیت های.خطرناک و یا

خطر بازداشت، فرد قاچاق شده همیشه تنها خواهد بود



۷#
LGBTQIA+ خطرات برای

زنان و جمعیت 



،عوامل مرتبط به هویت و حالت جنسی
خطرات  قاچاق مهاجران در سفر را افزایش میدهد 

زنان معموال مجبور به مراقبت از سایر مسافران و
بیامران در مسیر راه می شوند. آنها وادار به  پاک کاری و آشبزی شده 

و بخشی از غذا و آب را به سایر اعضای گروه باید بدهند.

مکلفیت به مراقبت )از دیگران(، جان آن ها را به خطر می اندازد.

ممکن است از جنایات ناشی  +LGBTQIA افراد.
از نفرت رنج بربند و بیشرت در معرض انواع مختلف خشونت هستند 

آشکار شدن متایالت جنسی و هویت جنسی فرد
می تواند سبب تبعیض قرار گیرد و می تواند برای باج خواهی، سوء استفاده 
روانی یا کسب مزیت برای اشکال مختلف استثامر، مورد استفاده قرار گیرد.

برای این دسته از افراد٬ مسیر می تواند به.
شدت خشن، آکنده از احتامل تجاوز جنسی، قلدری، طرد و رها کردن باشد 



 به منظور خدعه و جعل کاری از فرآیندهای شناسایی گمرکی و اجتناب
 از بازداشت در کشورهای مقصد، از کودکان و

نوجوانان برای تحریف روابط خانوادگی می تواند استفاده شود.

 در این پروسه، آنها می تواند ناپدید و یا توسط گروه رها گردند، در معرض
 سوء استفاده و بدترین شکل بهره کشی قرار

بگیرند.

 کودکان بیشرت در معرض خطرات همچو خستگی فزیکی طوالنی  مدت،
 غرق شدن، نداشنت مهارت آببازی در هنگام غرق

.شدن کشتی و گرمازدگی در بیابان ها هنگام عبور مرزی، هستند.

۸# 
 خطرات که متوجه اطفال و نوجوانان است



 متحمل شدن تروما و صدمات.
 می تواند سبب صدمات شناختی شود
که بر رشد و یادگیری تأثیر می گذارد



۹#

کشور مقصد



۹#

 افراد قاچاق شده اغلب از ترس اخراج یا بازداشت متایل ندارند به دنبال.
 تنظیم رسمی وضعیت مهاجرت خود باشند

 نهایتاً وقتی آنها بدون اسناد به کشور مقصود می رسند، در حاشیه جامعه، با
 دسرتسی کم یا بدون دسرتسی به خدمات و

و سیاستهای عمومی و همچنین سازمانهای حفاظتی، زندهگی میکنند.



۱۰#

معافیت



معافیت

قاچاق مهاجر جرمی است که معموال کمرت گزارش می شود.

 مجرمان معموالً از ترس که مهاجران از اخراج دارند، بهره می برند و آن ها را
تهدید، وادار به باج دهی و تحمیل ترس

می کنند، و به این گونه به دنبال اطمینان از عدم شکایت )مهاجران( هستند.

 بنابراین، افرادی که متحمل خشونت یا آسیب در زمینه های قاچاق شده اند،
متایل دارند در خفا مبانند و به دنبال کمک

کمک نباشند.

پنهان کاری معافیت از رسیدگی های قضایی را افزایش می دهد.
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