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Abstract 
Migrant smuggling has a special trend 

and position in different countries, and a 

lot of government funds are spent on 

preventing and fighting this 

phenomenon. Some countries, such as 

England, are facing this phenomenon 

because they are located in the center of 

Europe. In this regard, there are special 

supports to support immigrants in this 

country both in normal conditions and in 

special conditions. Special supports in 

this country due to the conditions of 

Russia's military action against Ukraine 

and the Corona epidemic are a very 

important trend in this country. The 

country has created. In this research, the 

library method to access the solutions 

available in this country is discussed. 
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  چکیده

قاچاق مهاجرین در کشورهاي مختلف از روند و 

هاي  برخوردار بوده و بسیاري از سرمایهاي  جایگاه ویژه

 رف پیشگیري و مبارزه با این پدیدهصها  دولت

گردد. برخی کشورها مانند کشور انگلستان به  می

واسطه این که در مرکز اروپا قرار دارند به طور خاص 

با این پدیده روبرو هستند. در همین راستا براي حمایت 

از مهاجرین در این کشور هم در شرایط عادي و هم در 

د دارد که وجواي  ویژههاي  شرایط خاص حمایت

ویژه در این کشور به واسطه شرایط اقدام هاي  حمایت

کرونا روند گیري  نظامی روسیه علیه اوکراین و همه

بسیار مهمی را در این کشور ایجاد نموده است. در این 

براي دسترسی به اي  پژوهش از روش کتابخانه

  کشور پرداخته شده است. موجود در اینهاي  حل راه

، قاچاق مهاجرین، دابیر حمایتیت: واژگان کلیدي

  کرونا.، اوکراین، انگلستان

اله
 مق
ت
ریاف

د
 :

0
9

/
0

7
/

1
4

0
1

 
– 

ري
نگ
باز

 
اله
مق

 :
2

7
/

1
0

/
1

4
0

1
 - 

ش
ذیر

پ
 

اله
مق

 :
1

8
/

1
1

/
1

4
0

1
  

 



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401 ، زمستان13شماره ، 5دوره   386

 

 

  :ارجاع

دام اقـ  یتبه وضع یژهو یخاص با نگاه یطدر شرا ینانگلستان در قبال قاچاق مهاجر یتیحما یرتداب)، 1401؛ (آرش، رزمی؛ زهرا، وهبی

 .13شماره ، تمدن حقوقی، کروناگیري  و دوران همه یناوکرا یهعل یهروس ینظام

Copyrights: 

Copyright for this article is retained by the author (s) , with publication rights granted to Legal 

Civilization. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative 
Commons Attribution License (http: //creativecommons.org/licenses/by/4. 0) , which permits 

unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is 

properly cited. 

 

 

  مقدمه

 با مرتبط مسائل شامل که دارد وجود محور چهار در اروپا در کلی سیاستی غیرقانونی مهاجرت باب در

 مرزهاي طریق از مرزها کنترل افزایش، غیرقانونی مهاجرت اي ریشه علل و ها انگیزه کاهش و مهاجرت

. است قانونی هاي مهاجرت براي ها فرصت بهبود و اروپا در پناهندگی سیاست بهتر بازاندیشی، هوشمندتر

 از پس باشد می مجازات اعمال و جرم شناسایی با مرتبط که جرم هر در واکنشی هاي سیاست اعمال

 یا مجازات قانونی هر در جرم هر خاص شرایط وجود صورت در که دهد می رخ جرم ارتکاب

 مواجه زمینه این در قوانین از دسته دو با انگلستان کشور رد. گردد می اعمال آن با مرتبط هاي مجازات

کامالً  نیز قوانین عنوان حتی و پردازد می مهاجرت با مرتبط مسائل به مشخص طور به که قوانینی. هستیم

 براي اما نیستند مستقیم ارتباط در مهاجرت امر با که قوانینی سایر و است آن محتواي  کننده بیان و مرتبط

 رخ از پس نیز حمایتی تدابیر دیگر سوي از. شود می اعمال مرتبط هاي مجازات خاص شرایط در نمرتکبی

، کرونا وجود کنونی شرایط وجود با مخصوصاً. است اعمال قابل مهاجران براي، مهاجران قاچاق دادن

 به گروهی یا و انفرادي صورت به اشخاص این قاچاق بعضاً و فرار به منجر که اوکراین در ناامنی و جنگ

در همین راستا در این پژوهش ابتدا تدابیر حمایتی کلی  .است شده انگلستان جمله از اروپایی کشورهاي

اوکراین و  در این کشور و پس از آن تدابیر حمایتی در شرایط خاص کنونی اقدام نظامی روسیه علیه

  نماییم. می دوران کرونا را بررسی
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 عادي شرایط در اجرینمه تمامی براي حمایتی تدابیر -1

 هاي آسیب کاهش براي مهاجرین تمامی عادي شرایط در که هستند کارهایی راه و اصول، تدابیر این

  گردند. میمند  بهره آن از، اند شده مواجه آن با مسیر طول در که فراوانی

 کیفري حمایت - 1- 1

 شده بیان چنین مهاجرانپذیري  یبآس به راجع پالرمو کنوانسیون به الحاقی پروتکل 16 ماده اول بند در

 کلیه، الملل بین حقوق تحت خود تعهدات طبق باید عضو کشورهاي تمامی پروتکل این اجراي در: است

 جرایم قربانی که اشخاص حقوق حفظ و رعایت جهت مربوط قانون تصویب شامل را مناسب تدابیر

 حق یا شکنجه عدم حق، زندگی حق ویژه به وطمرب المللی بین قوانین طبق، اند بوده پروتکل این در مندرج

1نمایند. اتخاذ را تحقیرآمیز و غیرانسانی، آمیز خشونت رفتارهاي سایر دریافت عدم
  

 پلیسی حمایت - 2- 1

 اشتباه نگاه از ناشی که است تندخویی و تحقیر، حرمتی بی با همراه جرم این قربانیان با پلیس برخورد شیوه

 نامساعد شرایط که درحالی کنند می نگاه بزهکار عنوان به قاچاق قربانی بهها  آن .شدبا می افراد این به نسبت

 جمله است. از شده مهاجر براي مسیر این انتخاب به منتهی مقصد کشور هاي جاذبه بعضاً و مبداء کشور در

 قابل انسان اققاچ در چه و مهاجرین قاچاق در چه قربانیان به نسبت پلیس مأمورین وسیله به که اقداماتی

، پزشکی روان، مادي، حقوقی خدمات ارائه؛ اشخاص این شکایت کردن پیگیري: شامل است اعمال

 و سريها  آن  سابقه و اطالعات که قربانیان به دادن اطمینان؛ آن ها از قربانیان کردن آگاه و پزشکی

 هاي گروه و قاچاقچیان با رابطه در خود اطالعات آشکارسازي به قربانیان کردن ترغیب؛ ماند باقی محرمانه

 ).Op.cit,Article 18) کیفري فرایند در کامل حمایت با ارتباط درها  آن کردن مطمئن و آنان مخفی

 خود کشور به دیدگان بزه بازگرداندن - 3- 1

 کنوانسیون تعهدات طبق بنابراین، آید می حساب به بارز ویژگی از مهاجران قاچاق جرم بودن المللی بین

 عضو دولت از اول بند در. است شده یبین پیش 18 ماده در خویش وطن به قربانیان برگرداندن، لرموپا

 زمان در که پروتکل در شده درج جرایم قربانی فرد بازگشت، نامعقول و خود بی تأخیر هیچ بدون خواسته

 و نمودهسازي  آسان را باشد داشته مملکت آن در دائمی سکونت حق یا بوده کشور آن شهروند برگشت

                                                     
1- Protocol against the smuggling of migrants by land, sea and Air. 
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 قربانی که شخصی مراجعت وسازي  ساده توانایی کرده متعهد را عضو دول هم »پ« بند در و بپذیرند

 کشور داخلی قوانین اساس بر مقصد کشور به ورود هنگام و بوده پروتکل این در شده درج هاي جرم

 نیز حق این بینیم می که طور همان. کند فراهم، داشته را کشور آن قلمرو در دائمی اقامت حق مربوط عضو

  ).Op.cit,66( است گرفته قرار حمایت مورد پروتکل در که است مهاجرین اولیه و اصلی حقوق جزء

 پزشکی حمایت - 4- 1

 مهاجرت قاچاق در رؤیت قابل هاي آسیب جمله از جسمانی صدمات سایر کنار در روانی صدمات ایجاد

 گذرانده را تحوالتی کرونا شناسایی زمان از اخیر دوران در ویژه به انگلستان در ها حمایت این گونه. است

  .است شده پرداخته آن به کرونا با مرتبط قسمت در که است

 خاص شرایط در مهاجرین براي حمایتی تدابیر -2

 واسطه به بیشتري هاي حمایت نیازمند مهاجرین است مشخص آن اسم از که طور همان خاص شرایط در

 دوران با مرتبط که نماییم بررسی را خاصی وضعیت داریم بنا قسمت این در. هستند ژهوی و خاص شرایط

  باشد. می کشور این از مهاجرت خاص شرایط و اوکراین علیه نظامی اقدام و کرونا

 کرونا گیري همه از پس دوران در مهاجران براي حمایتی هاي سیاست - 1- 2

 منتهی شد اعمال زمینه این در کشورها از بسیاري در که هایی محدودیت و 19کووید مانند اي پدیده با مواجه

 با مواجه دلیل به امر این و است شده بیشتر هاي کنترل و کرونا  دوره در گیرانه سخت هاي سیاست اعمال به

 دوران است. در بوده سابقه بی گذشته قرن در که باشد می جهان در بهداشتی بحران یک که موضوعی

 اوج و گیري همه شروع وجود با که شود می داده تضمین اما نیست دسترس در کاملی ايآماره گیري همه

2است. رسیده جهان سطح در نفر میلیون دویست و هشتاد و سه به مهاجران تعداد 2020 سال در آن گرفتن
  

 نشان متحد ملل سازمان توسط 2020 سال در شده ارائه گزارش طبق مهاجران مقصدین تر بزرگ

 براي اصلی مقصد بیست بیان به و اروپاست به مربوط المللی بین مهاجران از درصد 9/30 که دهد می

 اخیر هاي سال در که رسد می نظر به حال این دارد. با قرار پنجم رتبه در بریتانیا که پردازد می مهاجرت

 با مهاجران زمینه در تغالپر و اسپانیا که درحالی داشته خود مهاجران میزان در کمی کاهش ایتالیا و بریتانیا

 زمینه در شده ارائه آمارهاي این است که شود می مشاهده این جا در که اي نکته، اند شده مواجه رشد

                                                     
2- UN EL-SA 2021. C. Available at: http: //www.un.org. 
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 شدن کم به منجر 19کووید با مقابله کنترل جهت شده اعمال هاي محدودیت که دهد می نشان میر و مرگ

 از چه و قانونی طریق از چه نظر مورد کشورهاي به ورود براي اشخاص اما تصمیم، شده میر و مرگ آمار

  ).IOM,2021,1( است نیافته کاهش قاچاق طریق

3غیردولتی سازمان انگلستان در 19کوید دوران در
 DOTWنام به 

 کرد ایجاد حمایتی هاي کلینیک 5و4

 العاتاط مجموعه این در داوطلبان و کند می فراهم پذیر آسیب اشخاص براي را پزشکی هاي مراقبت که

 براي اطمینان هدف با اقدامات این نمایند. می بررسی را مهاجرت وضعیت و سکونت، سالمتی با مرتبط

 بهداشتی خدمات از توانند می پناهندگان و پناهجویان، مهاجران همه این که جهت در سیاستمداران

6سالمت ملی مرکز به خود اطالعات دادن از مهاجران از بسیاري حال این با شد. ایجاد شوندمند  بهره
 

 امر همین و دهد می قرار کشور روزارت اختیار در را اطالعات مربوط مرکز که چرا کنند می خودداري

 شده بهداشتی هاي مراقبت دریافت از غیرقانونی مهاجرین ویژه به پذیر آسیب اشخاص گیري کناره به منجر

 طریق از اند شده قاچاق بریتانیا به 19وویدک دوران در که مهاجرینی حال این با ).DOTW,2017,2( است

7مهاجرت هاي توقفگاه بازدیدکنندگان ملی شبکه
 & Chew( اند گرفته قرار حمایت مورد 

viumad,2020,3.( امر این در انگلستان در اعمالی هاي سیاست در که هایی گیري سخت کنار در البته 

 GP به دسترسی و نام ثبت، ویژه بهداشتی هاي تمراقب که معقتدند سیاستمداران از بسیاري دارد وجود

 مهاجران تمامی براي
8
9است. ضروري پذیر آسیب اشخاص و 

 

                                                     
3- Non Governmental Organization 

4- Doctor of the World 

5- DOTW is part of a Large project funded by the Nuffield foundation entailed vulnerability, 
migration and wellbeing 

6- National Health Service 

7- Association of visitors to Immigration Detainees (AVID)  

) یک سري الفاظ تعریف شده کـه بیـان آن ضـروري اسـت: مهـاجر      European Migration Networkشبکه ملی مهاجرت اروپایی (در  -8

)Migrantرود حـداقل   )، شخصی است که اقامت معمول خود را در قلمرو یک کشور عضو اتحادیه اروپا براي مدتی که ایجاد کند که انتظار می

)، پنـاهجو  Ethnic Mioritiesکـی از کشـورهاي عضـو اروپـا یـا کشـور ثالـث مقـیم بـوده اسـت و اقلیـت قـومی (            دوازده ماه باشد که قـبالً در ی 

)Asylum Seeker        یک شخص بدون تابعیت که درخواست حمایت تحت کنوانسـیون و پروتکـل پناهنـدگان در ژنـو را کـرده اسـت. پناهنـده (

)Refugee با آزار و شکنجه به دلیل نژادي، مـذهبی و... تمایـل نـدارد کـه از حمایـت کشـور خـود        ) یا تبعه کشور ثالث که به دلیل ترس از مواجه

) یک تبعه کشور ثالـث کـه در قلمـرو یـک کشـور      undocumented migrant) یا (Irregular migrantبرخوردار شود. مهاجر غیرقانونی (

 ) نیست.Schengen border codeشینگن حضور دارد و شرایط ورود او مطابق قوانین یا کد مرزي شینگن (

9- Technical Report, 2021, Reducing Covid19 it an amination and strength ending vaccine uptake 

-among migrant. publication in Ee/EFA. Available at: http: //www.paho.org. 
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 جهت موانع حذف شامل که شد اعمال بریتانیا و اسپانیا، هلند در، اروپا اتحادیه در سیاست بهترین

10است. انمهاجر براي واکسیانسیون و درمان، آزمایش به دسترسی براي بهداشتی هاي مراقبت
 جمله از 

 هزینه، شامل است گرفته صورت غیرقانونی مهاجرت کنترل براي سالمت ملی مرکز طرف از که اقداماتی

11مهاجرت بهداشت اضافی
 ششصد و بیست و چهار به 2020 اکتبر اول از نفر هر براي پوند چهارصد از که 

 خیلی اقدامات به دسترسی و لکترونیکیا هاي سیستم به دسترسی عدم. است یافته تغییر فرد هر براي پوند

 شناسایی جهت خاص قوانین اعمال اما است رایگان صورت به که 19کووید باب از فوري و فوري

 پیشگیري هدف با خدمات برخی دریافت جهت اعمالی هاي بوروکراسی و مهاجرت به مربوط مشکالت

 باید را اجتماعی و پزشکی ثانویه ايه واقعیت خدمات هزینه درصد یکصدوپنجاه تا حتی گیرد می صورت

 به که بیمارانی نمونه عنوان به کشور وزارت با ها دادهگذاري  اشتراك به دیگر سوي از کنند پرداخت

NHE مورد مرز در کشور به ورود از ممانعت یا ویزا درخواست رد براي دلیلی عنوان به هستند بدهکار 

 به کشور وزارت با ها آدرس مانند بیماران شخصی العاتاط دلیل همین به و گیرند می قرار استفاده

  ).Patients not passports,2020,12( شود می گذاشته اشتراك

12بریتانیا پزشکی انجمن. است شده مواجه بسیاري هاي مخالفت با ها سیاست از مجموعه این البته
 خواستار 

13پزشکی سلطنتی هاي کالج کادمیآ است. شده هزینه با مرتبط مقررات از کامل و مستقل بازنگري
 کالج و 

14مامایی سلطنتی
 The( بودند شده کرونا بحران از پیش حتیها  آن فوري تعلیق خواستار کشور این در نیز 

BMA,2019,21.( اصول به دسترسی عدم یا و اخراج قبال در اعمالی هاي سیاست که رسد می نظر به 

 عدم صورت در دیگر سوي از اما کند کمک مهاجران ورود و سکونت عدم به سویی از تواند می بهداشتی

 آورد. فراهم ویروسی هاي بیماري بیشتر هرچه گسترش براي را زمینه تواند می بهداشتی خدمات به دسترسی

 به) سخت قوانین اعمال( مهاجرین براي روزمره اقدامات و ها فعالیت انگاري جرم که داشت تواجه باید البته

  است. بریتانیا در غیرقانونی مهاجر افراد براي زندگی کردن تحمل غیرقانونی منظور

  

                                                     
10- City initiative of migrants with irregular state in Europe (C-MISE) Migrant, with irregular 

status during the Covid19 Pandemic 2020,P.78 

11- The immigration Health Surcharge. 

12- BMA 

13- Academy of Medical Royal Colleges 

14- Royal College of Midwicwives 
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 اوکراین علیه روسیه نظامی اقدام از پس مهاجران براي حمایتی هاي سیاست - 2- 2

15نارنجی انقالب از پس
 که چرا کرد ظهور اوکراین در فراوانی اختالفات 2004-2005 سال در کیف در 

 دونسک استان مثال عنوان به است شده تقسیم متفاوتی مناطق به زبانی ،مذهبی، قومی نظر از اوکراین جامعه

 اقدام 2014 سال در. کنند می معرفی روسیه به متعلق را خود شدت به کریمه جزیره شبه و لوهانسک و

 شد آغاز المللی بین صورت به کریمه جنگ. گرفت شکل اوکراین علیه روسیه نظامی

)Glerczak,2020,73.( فوریه بیست و چهارم با مصادف 1400 اسفند پنجم در باالخره سال چند از پس 

 و روسیه بحران چشمگیر تشدید از نشان که داد انجام اوکراین علیه اي گسترده نظامی اقدام روسیه 2022

  ).Herb,2022,1( بود شده آغاز 2014 سال از که است اوکراین

. گرفت شکل دوم جهانی جنگ زمان از اروپا در اشخاص جابجایی ینتر بزرگ، اخیر تحول این از پس

 فراهم قاچاقچیان براي مناسبی زمینه آشفتگی و ثباتی بی که دهد می نشان جهان سراسر در ها درگیري تجربه

 فرونتکس شود. می اروپا خاك در زیادي مهاجران و پناهندگان حضور به منتهی نهایت در که آورد می
 با16

 در تاریخ طول در کههایی  آن ویژه به منطقه این در فعال جنایی هاي شبکه دمور در منطقه این در جنگ آغاز

 مورد در همچنین و اند بوده دخیل اروپا اتحادیه کشورهاي و اوکراین مرز طریق از الکل و سیگار قاچاق

 سانان قاچاق بین واضحی ارتباط ).ILO,2020,20( کرد نگرانی ابراز بالروس و روسیه از غیرقانونی مهاجرت

 مرزهاي در قاچاق هاي شبکه بیشتر هرچه گیري شکل به منتهی امر همین و دارد وجود مهاجران قاچاق و

 هاي گروه ایجاد باعث است جریان در کشور این در اکنون هم که موجود هاي درگیري. است شده اوکراین

 کشورهاي به شدن ندهپناه یا و مهاجرت جهت که است شده دختران و زنان جمله از بسیاري پذیر آسیب

  ).Hoff,2022,7( اند شده وارد همسایه کشورهاي جمله از دیگر

 مطرح که موضوعیین تر مهم انگلستان جمله از دیگر کشورهاي به اوکراینی آوارگان ورود از پس

. است شده گرفته نظر در جنگ از فراري اشخاص این براي کشور این در که است حمایتی تدابیر. شود می

                                                     
تـا ژانویـه    2004هاي مدنی در اکـراین بـود کـه از نـوامبر      رمانیها و ناف ها، اعتصاب ها، تحصن انقالب نارنجی یک سري از راهپیمایی -15

  انجام گرفت.  2005

16- Frontex ) بیشتر به نام آژانس گارد ساحلی و مرزي اروپاThe European Border and Coast Gurd Agancy  شـناخته (

 کند. لیت میالمللی است که براي کنترل مرز در منطقه اتحادیه اروپا فعا شود. یک آژانس بین می

See: Discovers forntex, the European Border and coast of Guard agency, Available at: http: 

//www.etias-info/forntex-europe  
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 از که اشخاصی و اوکراینی آوارگان از حمایت براي ویژه بعد چند اعمالی هاي سیاست این ساسا بر

: نمود اشاره ذیل موارد به توان می جمله آن از که گرفته نظر در اند شده آواره و کرده مهاجرت اوکراین

17اورژانس و حوادث بخش ازمندي  بهره
 و دولتی همدرس یک در نام ثبت و پذیرش براي هایی مرجع، 

 به است چگونه آن شرایط و شود پذیرشها  مدرسه این در تواند می کسی چه این که مورد در تقسیم

18بیومتریک اقامت  است. اجازه شده واگذار محلی شوراي
 و زندگی، کار براي شما حق آن اساس بر که 

 یا بانکی حساب تتاحاف هنگام در تواند می که است هویتی مدرك و شود می مشخص انگلستان در تحصیل

 تولد محل و تولد تاریخ، نام مانند اطالعاتی که است الکترونیکی  تراشه یک و باشد نیاز ملک یک  اجاره

. گیرد می قرار شناسایی مورد فرد طریق همین از که انگشت اثر عکس همچنین و دهد می جاي خود در را

 شانزده زیر شخص اگر کودك یک پرستسر یا والدین به هفته ارهرچه دولت، مهاجر حضور از پس

 داشته اي شده تأیید آموزش یا تحصیالت که درصورتی، باشد سال از بیست کمتر یا باشد داشته سن سال

 ارائه متخصص و مستقل، خیریه اي مؤسسه Citizen Advice  نماید. مؤسسه می پرداخت هزینه یک باشند

 سایر یا و مسکن، مالی بدهی، قانونی مشکالت که افرادي به کمک براي محرمانه اي مشاوره خدمات

 در بانکی کار به افراد این براي حمایتی دیگر خدمات از. دهد می ارائه دارند بریتانیا در را مشکالت

 پزشک از گیري بهره، آن ارتقاء و انگلیسی زبان یادگیري، انگلستان دولت براي فرد هویت احراز صورت

 کنار در مهاجرین به کمک هدف با بریتانیا سراسر در شغل یافتن براي اریابیک هاي اداره باشد. می عمومی

19ملی شغل خدمات مانند مؤسساتی
20سالمت ملی خدمات مرکز و 

 از. دهند می انجام را الزم اقدامات 

 نظر در ها اوکراینی از حمایت براي بریتانیا دولت در تشریفات بدون که دیگري خاص اقدامات جمله

21دارند. سن سال هجده باالي که است اشخاصی به وقت تمام صورت به کار  اجازه است شده گرفته
  

 و حمایت براي بریتانیا دولت، اوکراین در اخیر هاي درگیري وجود با گردید بیان که طور همان

 را خوبی مناسب اقدامات اند شده روبرو فراوانی مشکالت با ها درگیري این در که ها اوکراینی از حفاظت

 دهند. می انجام را الزم اقدامات دولت نظارت تحت مؤسسات و گرفته نظر در

                                                     
17- Accident and Emergency Department 
18- Biometric Residence Permit 

19- National Careers Service (NCS)  

20- National Health Service (NHS)  

21- Guide for Ukrainian arriving in the UK. 29 July 2022, The UK stands with Ukraine, UK 
Government, Available at: http: //www.assetes publishing. service.gov.UL/ Government/ 

uploads/attachment/data-file. 
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  نتیجه

 از پیشگیري و برخورد هاي شیوه یا شیوه و انگاري جرم ضرورت المللی بین سطح در مهاجرت گستردگی

 قضایی رویه از ناشی سیستم با که وجودي با انگلستان درکشور سازد. می نمایان جهانی سطح در را آن

 وزارت سوي از که راهنمایی هاي کتابچه کنار در نمود. مشاهده توان می را متعددي قوانین، هستیم اجهمو

 است مهاجرت بعد به کشور این  ویژه توجه از است نشان شده منتشر مهاجرین از حمایت هدف با کشور

 لیبی، یونان، ترکیه، ایران جمله از کشورهایی سوي از مهاجرپذیر کشوريمعموالً  انگلستان کشور که چرا

 به اخیر هاي سال در خصوص به مذکور جرم ارتکاب گستردگی است. آفریقایی کشورهاي تمامی و

 شرایط سایر و اوکراین علیه روسیه نظامی اقدام و کرونا گیري همه مانند خاصی شرایط ایجاد  واسطه

 کشور از غیرقانونی ورود  زمینه در که اشخاصی یا نقض براي اعمالی مجازات کشور این در موجود

 و بودن کارآمد که یافت تغییر ابد حبس سال چهارده حداکثر به اعمالی مجازات کنند می فعالیت انگلستان

  شود. می مشخص زمان مرور به کشور این در جرم این کنترل یا و کاهش جهت آن نبودن یا

 که اجتماعی و اقتصادي ضعو شدن وخیم جمله از فراوان مشکالت خصوص این در رسد می نظر به

 که داخلی مدیریت در سیستماتیک فساد و خارجی عرصه در حاکمان کلی هاي سیاست در ریشهعمدتاً 

 حریم حوزه در باالخص اجتماعی فشار و سو یک از گردید اقتصادي شدید هاي نابرابري به منجر

 مهاجرت به تمایل نتیجتاً است. گردیده اجتماعی نارضایتی موجب مردم به حاکمیت جانب از خصوصی

 سوءاستفاده شده و مهاجرین قاچاق گسترش به منجر امر این که شده شدید اجتماعی طبقات سایر در

 با مرتبط اختصاصی قانون تصویب و تدوین ضرورت است. آورده را پدید وضعیت این از قاچاقاچیان

 اي حقوقی یا حقیقی اشخاص براي عمالیا مسئولیت میزان، آن مفاهیم و مفاد تعریف لحاظ از چه مهاجران

  از ضروریات در هر کشوري است که باید رعایت شود. دارند سروکار امور این با که

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات : مالحظات اخالقی

 مقاله تماماً رعایت گردیده است.

 ر این مقاله وجود ندارد.تعارض منافع د: تعارض منافع

 اعتبار مالی نگارش یافته است. تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین
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