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ت�صديـر
احلمالت
منذ مائتي �سنة خ َلت ،بادر الربملا ّ
ين الربيطاين ويليام ويلربفور�س وجماعة من النا�شطني يف َ
الرق ،والتغ ّلب على املمانعة
عن
النا�س
عموم
كات
در
م
تغيري
إىل
�
إقدام،
العمومية ،من ذوي ال�شجاعة وال
ُ َ
ّ
ال�شديدة ملواجهتها ،فا�ستطاعوا �أن يدفعوا امل�سار �إىل �إجناز �إ�صالحات ت�رشيعية حقّقت �إنهاء جتارة الرقيق عرب
املحيط الأطل�سي.
ولكن على الرغم من الإجنازات التي حقّقها �أولئك امل�ؤ ّيدون لإبطال اال�سرتقاق يف القرن التا�سع ع�رش ،ال
ْ
م�ستحكما بني ظهرانينا اليوم .ذلك �أنه يف جميع �أنحاء العامل ما زال املاليني من الأُنا�س ،وهم عاد ًة
الرق
ِ
يزال ّ
�سمى ِ جّ
ثم ف�إن احلاجة
من الن�ساء والأطفال ،يقعون يف �شرَ ك �شكل جديد من اال�ستعباد ُي ّ
االتار بالب�رش :ومن ّ
�سن قوانني
على
يعملوا
لكي
والع�رشين
ما�سة اليوم �إىل م�ؤ ّيدي �إبطال العبودية الذين ينتمون �إىل القرن احلادي
ّ
ّ
واتخاذ تدابري من �أجل حترير �ضحايا هذا ِ جّ
االتار وقمع جرمية تعود علينا جميع ًا باخلزي والعار.
(النواب �أع�ضاء املجال�س) ال�سلطة الالزمة ملنع ِ جّ
االتار
و�إن لدى الربملانات (املجال�س النيابية) والربملانيني ّ
والت�صدي ملمار�سات ا�ستغالل الب�رش .كما �إنهم ي�ستطيعون اعتماد القوانني
بالب�رش عن طريق تنمية الوعي
ّ
ً
ً
الالزمة ملالحقة امل ّتجرين ق�ضائيا وحماية حقوق ال�ضحايا؛ وهم ي�ستطيعون �أي�ضا القيام باخلطوات الالزمة
يف �سبيل مكافحة جرمية ِ جّ
االتار بالب�رش على ال�صعيد الدويل.
عمد كل من مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية واالحتاد الربملاين الدويل �إىل توحيد
وقد َ
جهودهما مع ًا� ،ضمن �إطار املبادرة العاملية ملكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش التي ت�ضطلع بها الأمم املتحدة ،لكي يعمال
على ت�شجيع الربملانيني على القيام بدور نا�شط يف وقف م�سار ِ جّ
االتار بالب�رش .ولذلك ف�إن الق�صد من هذا
كتيب �إر�شادي للربملانيني� ،أن ي�ساعدهم على القيام بهذه املهمة.
املن�شور ،مكافحة جّ ِ
االتار بالأ�شخا�صّ :
املعدة ملكافحة ِ جّ
االتار
جممع للقوانني الدولية واملمار�سات اجليدةَّ ،
الكتيب الإر�شادي على َ
ويحتوي هذا ّ
يقدم �إر�شادات توجيهية عن كيفية جعل الت�رشيعات الوطنية متما�شية مع املعايري الدولية ،وذلك
بالب�رش .وهو ّ
على �سبيل املثال بتعريف ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص وجترمي كل �أ�شكاله .كما �إنه يبينّ ب�إجمال التدابري الرامية �إىل منع
ارتكاب جرمية ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،و�إىل مالحقة مرتكبيها ،وكذلك �إىل حماية �ضحاياها .ويحتوي �أي�ض ًا
على ن�صائح ب�ش�أن كيفية الإبالغ عن هذه اجلرمية ،وكيفية جتنيد املجتمع املدين من �أجل العمل على نُ�رصة
هذه الق�ضية.
و�إ ْذ يتنامى الآن وعي اجلمهور بجرمية ِ جّ
االتار بالب�رش ،ف�إن النا�س باتوا يطالبون باتخاذ �إجراءات العمل
الالزمة لإنهاء هذه اجلرمية متام ًا .ولأن الربملانيني هم مم ّثلوهم املن َتخبون ،ف�إن ه�ؤالء تقع عليهم م�س�ؤولية
ولديهم ال�سلطة �أي�ض ًا ب�ش�أن �ضمان اعتماد القوانني وغريها من التدابري وتنفيذها حتقيق ًا لهذه الغاية .والق�صد
ال�سداد يف ا�شرتاع قوانني �سليمة واتّباع ممار�سات جيدة من
الكتيب الإر�شادي �أي�ض ًا �أن ُيلهمهم َّ
من هذا ّ
للت�صدي ِ جّ
لالتار بالب�رش.
�ش�أنها �أن تع ّزز اال�ستجابة على ال�صعيد الوطني
ّ

بتقدم تدريجي؛ فال ي�سعه من َث ّم �أن ي�أمل تقدمي كل الإجابات الالزمة
الكتيب الإر�شادي عمل ي�سري ّ
وهذا ّ
مع ًا .كما �إن مبادرة الأمم املتحدة العاملية ملكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش ت�س ّلم زمام القيادة �إىل الربملانيني �أنف�سهم،
التحدي الكامن يف ا�ستحداث التدابري االبتكارية والف ّعالة ملجابهة
امل�ضي قُدم ًا يف مواجهة
وحت ّثهم على
ّ
ّ
ِ جّ
الكتيب الإر�شادي منطلق ًا ل�سائر ال�رشكاء ،و�أن يدفعهم على اتخاذ
هذا
ّر
ف
يو
أن
�
ؤمل
�
ي
و
أ�شخا�ص.
االتار بال
ُ
ّ
املزيد من �إجراءات العمل الكفيلة مبكافحة جرمية ال ينبغي �أن يكون لها مكان يف قرننا احلادي والع�رشين.
�أنطونيو ماريا كو�ستا
املدير التنفيذي
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
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�آندري�س بي .جون�سون
الأمني العام
االحتاد الربملاين الدويل

مق ّدمة
وانتهاك حلقوق الإن�سان ّ
ِ جّ
ٌ
ٌ
�شكل من �أ�شكال ّ
ي�شكل جرمية جتاه
الرق يف الزمن احلديث،
االتار بالأ�شخا�ص
الفرد وجتاه الدولة مع ًا .ويجب الت�سليم بوجوده واملعاقبة عليه بالو�سائل الت�رشيعية .والقول احلا�سم �أنه جرمية
حد �سواء؛ ومن حيث هو كذلك ف�إن �إجراءات العمل التي
مت�س بالأمن الب�رشي وكذلك ب�أمن الدولة على ّ
ّ
ُت ّتخذ ملنع امل َّتجرين من ارتكاب هذه اجلرمية ،ومالحقتهم ق�ضائي ًا ،وحماية ال�ضحايا الذين يوقعون بهم ،ال
بد من �أن تتمحور حول الإن�سان الفرد بد ًال من االقت�صار على �أمن الدولة.
ّ
ِ جّ
عد �شك ً
ال من �أ�شكال العنف جتاه �أكرث �ضحاياه تواتراً :الن�ساء والأطفال .وهو �أي�ض ًا
االتار بالأ�شخا�ص ُي ُّ
جّ
االتار ينطوي على ت�شويه
�شكل من �أ�شكال امل�سا�س املحظور بقانون الأ�رسة الدويل ،لأن بع�ض �أنواع هذا ِ
املعينة التي ُينظر �إليها يف
رفية ّ
للممار�سات الأُ�رسية امل�رشوعة �أو ا�ستغاللها ب�سوء .كما �إن بع�ض املمار�سات ال ُع ّ
ّ
جّ
بع�ض الأو�ساط على �أنها تنطوي يف �صميمها على الإ�رضارِ بحقوق الإن�سان وكرامته ،قد ت�شكل �أي�ض ًا ِاتاراً
من هذا النحو.
ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص عمل جتاري غري قانوين يقوم يف بع�ض احلاالت على اال�ستثمار الر�أ�سمايل لتدفّقات
ي�سببه لهم من �أذى نف�سي وج�سدي و�صدمة عميقة،
الهجرة الدولية .كما �إن له وط�أة هائلة على �ضحاياه ،مبا ّ
ويزيد من احتماالت �إ�صابتهم ب�أمرا�ض ف ّتاكة كالأيدز.
ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ظاهرة من عواملها الدافعة انعدام امل�ساواة بني اجلن�سني ،وغياب التكاف�ؤ يف الفر�ص،
وحاالت التفاوت االقت�صادي الفادح داخل الدولة الواحدة وفيما بني الدول ،والف�ساد واال�ست�ضعاف
جراء عجز نظم الق�ضاء و�إنفاذ القوانني ،وانعدام اال�ستقرار املدين ،و�إخفاق الدول يف حماية مواطنيها
من ّ
ً
الطلب على املتعة اجلن�سية التجارية ،ورخ�ص
امل�ساهمة فيها �أي�ضا
والنهو�ض ب�أعباء معي�شتهم .ومن العوامل
ِ
ُ
�أجور الأيدي العاملة املحلية يف جماالت البناء والإن�شاءات وال�صناعة التحويلية وغريها من ال�صناعات
واخلدمة املنـزلية.
ال ميكن القيام مبكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص من خالل مراقبة اجلرمية ومكافحتها ومالحقة مرتكبيها ق�ضائي ًا
جّ
االتار
ثم ف�إنه ينبغي للت�رشيعات اخلا�صة مبكافحة ِ
ُ
إلزامي لكنه غري كاف .ومن ّ
فح�سب؛ �إذ �إن جترميه �أمر � ّ
�أن تعرتف �أي�ض ًا بالأ�شخا�ص امل َّتجر بهم باعتبارهم �ضحايا ي�ستحقون التما�س احلماية حلقوقهم الإن�سانية
بد من
بد من �إعادة النظر يف قوانني الهجرة والعمل وال�صحة وحماية حقوق الأطفال ،وال ّ
الأ�سا�سية .وال ّ
جّ
للت�صدي لهذه الظاهرة.
االتار ،وذلك بغية توفري �إطار �شامل
تعديلها ،لكي ت�ستوعب جميع جوانب هذا ِ
ّ
ثم يجب بعد ذلك �إنفاذ هذه القوانني بفعالية ،كما يجب ر�صد تنفيذها بدقّة.
ويجب على الدول �أن تبادر �إىل العمل على بناء �إطار �شامل يهدف �إىل منع الإيقاع بال�ضحايا ومعاودة
�إيذائهم والإيقاع بهم ،و�إىل حماية �أولئك الذين عانوا من هذه اجلرمية ،ومالحقة املجرمني ومعاقبتهم .كما
الت�صدي للعوامل امل�ساهمة يف هذه الظاهرة ،فت�سعى �إىل النهو�ض ب�أعباء
يجب على الدول �أن تعمل على
ّ
معي�شة مواطنيها باتّباع طرق من �ش�أنها �أن تق ّلل من قابلية ال�ضعف جتاه خماطر ِ جّ
االتار ،و�إىل ا�ستحداث بدائل
تقي من اال�ستغالل ،الذي يكون يف بع�ض الأحيان مت� ّأ�ص ً
ال يف ُ�صلب الطلب على الأيدي العاملة الزهيدة
بد للدول من �أن تكون يقظ ًة يف �إنفاذ القوانني ور�صد الأن�شطة
الأجر واخلدمات الرخي�صة الثمن .وال ّ
جلناة �إىل ك�سبها من ِ جّ
حد من الأرباح التي ي�سعى ا ُ
االتار بالأ�شخا�ص.
اجلارية ،وذلك لكي تق ّلل �إىل �أدنى ّ
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ِ جّ
ثم فكثرياً ما يكون جرمي ًة عرب وطنية ،متاثل
واالتار بالأ�شخا�ص م�شكلة عاملية تتجاوز احلدود الوطنية؛ ومن ّ
يف طبيعتها ِ جّ
االتار يف املخدرات والأ�سلحة على ال�صعيد الدويل .ولذلك ف�إن هذه اجلرمية تتط ّلب اعتماد
�سيا�سات عامة عرب وطنية تقت�ضي تعاون ًا دولي ًا يف العمل من خالل تبادل املعلومات وتبادل امل�ساعدات.
وحتى �شهر ت�رشين الثاين/نوفمرب  ،2008اعتمد ما ن�سبته  63يف املائة ممّا جمموعه  155بلداً و�إقليم ًا من
االتار بالأ�شخا�ص ،ال�صادر عن مكتب الأمم املتحدة
البلدان والأقاليم امل�شمولة يف التقرير العاملي عن جّ ِ
الت�صدي للأ�شكال الرئي�سية من هذا ِ جّ
املعني باملخدرات واجلرمية ،قوانني ب�ش�أن
االتار .واعتمد عدد �آخر
ّ
املعينة فقط من تعريف هذا ِ جّ
العنا�رص
بع�ض
�شملت
منها ،بلغت ن�سبته  16يف املائة ،قوانني
االتار بح�سب
ّ
بروتوكول ِ جّ
جّ
االتار بالب�رش �سوى
االتار بالأ�شخا�ص .ويف عام  ،2003مل يعتمد ت�رشيعات ب�ش�أن مكافحة ِ
ولكن يف نهاية عام  ،2008بلغت تلك الن�سبة �أربعة �أخما�س.
ثلث عدد البلدان امل�شمولة يف التقرير؛
ْ
وبعبارة �أخرى ميكن القول ب�أن عدد البلدان التي �أ�صبح لديها ت�رشيعات من هذا النحو بلغ �أكرث من �ضعفه يف
الفرتة بني عامي  2003و 2008ا�ستجاب ًة �إىل �إ�صدار الربوتوكول .و�إ�ضافة �إىل ذلك� ،أن�ش�أ ما ن�سبته  54يف
املائة من عدد البلدان امل�ستجيبة وحدات �رشطة خا�صة ملكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش ،و�أكرث من ن�صف ذلك العدد
و�ضع خطط عمل وطنية من �أجل معاجلة هذه امل�س�ألة.
�إ ّال �أن العمل الذي تنطوي عليه مكافحة ِ جّ
التحديات ،وهنالك حاالت
االتار بالأ�شخا�ص حمفوف بكثري من
ّ
هينة؛ �إذ
تفاوت �إقليمية بالغة الداللة يف امتثال البلدان للمعايري الدولية .ذلك �أن تنفيذ القوانني لي�س م�س�ألة ّ
يتط ّلب القيام بذلك توفري املوارد الالزمة ،وموا�صلة الإ�رشاف والر�صد والتقييم .كما �إن التحقيق يف ق�ضايا
هذا ِ جّ
االتار ومالحقة املجرمني ق�ضائي ًا عملية معقّدة وت�ستنـزف الكثري من الوقت ،وبذلك فهي ت�ستلزم
بال�رضورة تدريب ًا �صارم ًا والتزام ًا را�سخ ًا من جانب �أجهزة �إنفاذ القوانني وال�سلطات الق�ضائية ،والتي قد
التعر ُ
ف على هوية ال�ضحايا،
ت�ؤ ّدي
ُ
املمار�سات الفا�سدة �أي�ض ًا �إىل عرقلة عملها .ومن العقبات الأخرى كذلك ّ
وهم كثرياً ما يخ�شون ترحيلهم من البلد �أو انتقام امل َّتجرين منهم.
ومع ذلك ميكن �أن يكون التّباع �أ�سلوب ف ّعال يف مواجهة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص �أثر م�ضاعف يف البدء بتقطيع
ُ
�سن قوانني تعامل الأنا�س امل َّتجر بهم باعتبارهم
و�شائج هذه «ال�صناعة» بك ّليتها .وعلى �سبيل املثال ،ف�إن ّ
�ضحايا ال جمرمني ،واال�ضطالع بحمالت توعية عمومية ب�ش�أنهم ،ميكن �أن يكون لهما ت�أثري �إيجابي يف
التقدم �إىل ال�سلطات ،ومن َث ّم �أن ي�ؤ ّدي ذلك �إىل املزيد من املالحقات الق�ضائية الناجعة.
زيادة ا�ستعدادهم �إىل ّ
وكذلك ف�إن ت�رشيع برامج لتقدمي امل�ساعدة �إىل ال�شهود وحمايتهم وتوفري احلماية ال�شاملة لل�ضحايا ميكن �أن
ي�شجعهم جميع ًا على الإدالء ب�شهادتهم.كما �أن املالحقة الق�ضائية الف ّعالة ،والتي ترافقها عقوبات قا�سية،
ّ
ميكن �أن ت�ؤ ّدي غر�ضها كرادع للم َّتجرين يف امل�ستقبل.
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ثم �إن اال�ستفادة الف ّعالة من الإنرتنت و�سائر �أ�شكال تكنولوجيا املعلومات ،كاملواقع ال�شبكية وقواعد البيانات
ّ
احلا�سوبية ،ميكن �أي�ض ًا �أن ت�ؤ ّدي غر�ض ًا مفيداً يف مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص .ومع �أن من ال�صعب جمع
الإح�صاءات الالزمة ،و�أنها �رسعان ما ت�صبح قدمية العهد ،ف�إن مبادرات اللجوء �إىل الو�سائل ذات ال�صلة
بتكنولوجيا املعلومات ميكن �أن تفيد يف تعزيز التن�سيق والت�شارك يف املعلومات فيما بني املنظمات غري
احلكومية ومنظمات املجتمع املدين واحلكومات ،مبن يف ذلك امل�س�ؤولون عن �إنفاذ القوانني ،عرب املناطق
الإقليمية .ذلك �أن الإنرتنت ميكن �أن تُ�ستعمل لن�رش املعلومات عن املبادرات املعنية مبكافحة ِ جّ
االتار ،ولتثقيف
اجلمهور ب�ش�أن الأخطار وامل�سائل املحيطة ِ جّ
واملتعددة
باالتار بالأ�شخا�ص ،وللرتويج لإقامة ال�شبكات الثنائية
ّ
�شدة ال�ضغط ومعاجلة هذه امل�شكلة .كما �إن قواعد البيانات ال�شاملة عن مكافحة ِ جّ
االتار
الأطراف بغية زيادة ّ

ميكن �أن ت�صل ما بني جماعات مكافحة ِ جّ
تقدم املعلومات عن الأ�شخا�ص
االتار املعزولة عرب الأقاليم ،و�أن ّ
امل�شتبه فيهم للموظفني امل�س�ؤولني عن �إنفاذ القوانني وغريهم من امل�س�ؤولني عن املراقبة على نطاق �أو�سع ،و�أن
ال عن تقدمي �إح�صاءات دقيقة عن جرائم ِ جّ
توفّر امل�ساعدة لل�ضحايا ،ف�ض ً
االتار بالأ�شخا�ص.
بد منه وعليهم القيام به يف حماربة ِ جّ
الكتيب الإر�شادي
وللربملانيني دور �أ�سا�سي ال ّ
االتار بالب�رش .وهذا ّ
للربملانيني يقرتح بع�ض الطرق العملية التي ميكنهم بها ا�ستحداث وتعزيز �أُطر العمل ال�شاملة الالزمة للقيام
بذلك الدور.
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الف�صل الأول
الإطار القانوين الدويل ملكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
ماريا
كانت ماريا تذهب كل يوم ،بعد انتهاء الدوام يف املدر�سة ،لبيع اخلبز على قارعة الطريق لكي تك�سب بع�ض
النقود وت�ضيفها �إىل دخل الأ�رسة املحدود .وحينما تكون وترية العمل بطيئة ،كانت ماريا ،التي كان عمرها
حينذاك خم�سة ع�رش ً
ربيعا ،تتجاذب �أطراف احلديث مع �صوفيا ،التي كانت امر�أة يف اخلام�سة والثالثني من
ً
ّ
لتعرج
الطريق
يف
مرورها
أثناء
�
ف
تتوق
كانت
ما
وكثريا
نف�سها،
الالتينية
أمريكية
ل
ا
عمرها ،ت�سكن يف القرية
ّ
على الفتاة .وقد منت �صداقة بني االثنتني .ويف عام  ،2004فاحتت املر�أة �صوفيا الفتاة ماريا بعر�ض عمل،
ً
واعدة ّ�إياها بوظيفة عالية الأجر يف العا�صمة من �ش�أنها �أن تتيح للفتاة �أن تر�سل بع�ض املال �إىل البيت فت�ساعد
�أ�رستها على اخلروج من براثن الفقر .وقد وافقت ماريا على ذلك ،ولكنها ً
نزوال عند �إحلاح �صوفيا مل تخرب
والديها بعزمها على املغادرة.
ً
بالدوار ،ثم غابت عن وعيها .وعندما ا�ستفاقت،
أ�صابها
�
�رشابا
ماريا
إىل
�
�صوفيا
ويف يوم ال�سفرّ ،قدمت
ّ
كانت كلتاهما يف �سيارة �أجرة و�صلتا بها �إىل مطعم غريب املظهر يف العا�صمة .وهناك طلبت �صوفيا �إىل
ماريا �أن تذهب لتغ�سل عنها �آثار ال�سفر ،وبعد ذلك � ّأقلها �سائق �سيارة الأجرة هي وثالث فتيات �أُخريات
�إىل ُن ُزل .وهناك �أخذ ال�سائق يدعوهن �إىل الدخول الواحدة بعد الأخرى؛ وكانت ماريا �آخر َمن دخل من
الفتيات .وداخل ذلك ُالن ُزل ،اغت�صبها ال�سائق.
ومن هول ال�صدمة واالنك�سار ،كانت ماريا خائرة القوى ال ت�ستطيع ً
دفعا ملا يجري لها؛ فاقتيدت لإعادتها
نادلة طوال مدة �شهر �إىل حني عودة �صوفيا .وحينذاك ّادعت �صوفيا
�إىل املطعم ،حيث �أُجربت على العمل ً
ب�أنها �أم ماريا وقب�ضت ما تقا�ضته الفتاة من �أجر؛ ّثم نقلتها �إىل مطعم �آخر يف املدينة .وهناك� ،أُجربت ماريا
امتد ا�سرتقاقها يف اخلدمة لي�شمل ممار�سة اجلن�س مع الزبائن
ثانية على العمل يف خدمة الزبائنّ ،ثم �رسعان ما ّ
تكررت احلال� :إذ و�صلت �صوفيا ،وطالبت بقب�ض ما ك�سبته ماريا من
يف غرفة خلفية .وبعد ّ
عدة �أ�سابيعّ ،
ً
مرق�صا .وقد ا�شتبه �صاحب املرق�ص يف العالقة بني �صوفيا
نقودّ ،ثم نقلتها �إىل مكان �آخر ،وكان يف تلك املرة
وماريا ،ف�أبلغ ال�سلطات املحلية ،ولكنها مل تبادر �إىل اتخاذ �أي �إجراء بخ�صو�ص ذلك .ويف املرق�ص ،كانت
ً
جن�سيا.
ماريا جمربة على العمل ،ولكنها مل تكن ُت�ستغل
وقد جاء خال�ص ماريا � ً
عمها �إىل املرق�ص؛ فر�آها هناك وعرفها ،فبادر �إىل
أتى
�
أن
�
حدث
أخريا ذات ليلة� ،إذ
ّ
�إخبار والديها ،اللذين التم�سا امل�ساعدة من رابطة حلقوق الإن�سان .وا�ستطاع موظفون تابعون للرابطة حترير
ماريا من ربقة الأ�رسّ ،ثم رفعوا ق�ضية جنائية ب�ش�أن اجلناة �إىل حمكمة يف املقاطعة .ويف كانون الأول/دي�سمرب
ً
ً
ً
تقريبا،
أمريكيا
دوالرا �
ُ ،2005حكم على �صوفيا بعقوبة ال�سجن ّملدة � 10أعوام وبغرامة بلغت 250
ً
ْ
عما فعلته بها تلك املر�أة .و�أما �سائق �سيارة الأجرة فلم ت�صدر بحقه �إدانة� .إذ على
ح�صلت عليها ماريا
تعوي�ضا ّ
املوجهة �إليه ب�سبب تناق�ض الإفادات
هم
الت
أ�سقط
�
التحقيق
قا�ضي
إن
�
ف
ماريا،
بها
أدلت
�
التي
الرغم من ال�شهادة
ّ
ّ
اغت�صبت فيه .ومل يقم
التي �أدلت بها كل من �صوفيا وماريا؛ كما �إن ماريا مل ت�ستطع حتديد مو�ضع ُالن ُزل الذي ُ
القا�ضي ب�أي م�سعى ال�ستدعاء �شهود من ُالن ُزل �أو من املطعم.
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 .1-1املرجع الرئي�سي
تع َّزز توافُق الآراء على ال�صعيد الدويل ب�ش�أن احلاجة �إىل مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش ،وذلك يف كانون الأول/
دي�سمرب  ،2000عندما وقّعت الدول على بروتوكول ِ جّ
يحدد
االتار بالأ�شخا�ص ،وهو �أول �صك قانوين ّ
االتار بالب�رش وقمعه واملعاقبة عليه .كما �إن بروتوكول ِ جّ
م�س�ؤوليات الدول ب�ش�أن منع ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص هو
الأداة املرجعية الرئي�سية التي ت�ستخدمها البلدان من �أجل تطوير النهوج التي ت ّتبعها على ال�صعيد الوطني
ملكافحة هذه الآفة ،ولت�صميم �أُطر ال�سيا�سات العامة الإقليمية ،ولال�سرت�شاد بها يف التعاون الدويل يف هذا
فح�سب (يف  25كانون الأول/دي�سمرب
حيز النفاذ يف غ�ضون ثالثة �أعوام
ُ
امليدان .وقد دخل الربوتوكول ّ
�صدقت عليه  124بلداً.
 ،)2003ولغاية �شهر �شباط/فرباير  ،2009بلغ عدد البلدان التي ّ

 .2-1املعاهدات الدولية الأخرى

هنالك جمموعة من االتفاقيات الدولية الأخرى كانت قد اع ُتمدت طوال الأعوام ال�سابقة حتتوي على �أحكام
ّ
تعالج م�شكلة ِ جّ
بحد ذاتها التزام ًا من جانب الدول مبكافحة هذا االنتهاك حلقوق
االتار بالأ�شخا�ص،
وت�شكل ّ
ثم ف�إن تلك الأحكام ّ
ت�شكل �أي�ض ًا ،مع بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،جزءاً جوهري ًا من
الإن�سان .ومن ّ
جّ
الإطار القانوين الدويل الذي ّ
االتار بالب�رش ،كما ين�ضوي يف الإطار نف�سه عد ٌد من الإعالنات
ينظم مكافحة ِ
الدولية التي تطالب الدول بالقيام مبكافحة هذه الظاهرة .وهي ت�شمل ما يلي:

•

اتفاقية عام  1949ب�ش�أن حظر ِ جّ
تتعهد
االتار بالأ�شخا�ص وا�ستغالل دعارة الغري ،التي تقت�ضي �أن ّ
الدول الأطراف «ب�أن تتخذ �أو توا�صل ،ب�صدد الهجرة من بلدانها واملهاجرة �إليها ،ويف �ضوء
يتوجب من تدابري ملكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص من اجلن�سني
التزاماتها مبقت�ضى هذه االتفاقية ،ما
ّ
لأغرا�ض الدعارة» (املادة )17؛

•

اتفاقية عام  1979ب�ش�أن الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،التي تهيب بالدول الأطراف
الت�رشيعي منها ،ملكافحة جميع �أ�شكال ِ جّ
االتار باملر�أة
«�أن تتخذ جميع التدابري املنا�سبة ،مبا يف ذلك
ّ
وا�ستغالل بغاء املر�أة» (املادة )6؛

•

الإعالن ب�ش�أن الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة (قرار اجلمعية العامة  104/48امل� ّؤرخ  20كانون
والتعدي
يعرف «العنف �ضد املر�أة» ب�أنه ي�شمل «االغت�صاب،
ّ
الأول /دي�سمرب  ،)1993الذي ّ
اجلن�سي ،وامل�ضايقة اجلن�سية والتخويف يف مكان العمل ويف امل�ؤ�س�سات التعليمية و� ّأي مكان �آخر،
ِ جّ
واالتار بالن�ساء و�إجبارهن على البغاء» (املادة )2؛

•

تن�ص على �أن «تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري
اتفاقية عام  1989ب�ش�أن حقوق الطفل ،التي ّ
جّ
االتار بهم ل ّأي
املالئمة الوطنية والثنائية
واملتعددة الأطراف ملنع اختطاف الأطفال �أو بيعهم �أو ِ
ّ
غر�ض من الأغرا�ض �أو ب� ّأي �شكل من الأ�شكال» (املادة )35؛
ـــ بروتوكول عام  2000االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع الأطفال وا�ستغالل الأطفال
ين�ص على �أن «تتخذ الدول الأطراف كل اخلطوات الالزمة
يف البغاء ويف املواد الإباحية ،الذي ّ
وحتري
لتقوية التعاون الدويل عن طريق الرتتيبات الثنائية
ّ
واملتعددة الأطراف والإقليمية ملنع وك�شف ّ
ومقا�ضاة ومعاقبة اجلهات امل�س�ؤولة عن �أفعال تنطوي على بيع الأطفال وا�ستغالل الأطفال يف البغاء
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ويف املواد الإباحية ،وال�سياحة اجلن�سية» (املادة )10؛
ـــ بروتوكول عام  2000االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق با�شرتاك الأطفال يف النـزاعات
امل�س ّلحة ،الذي يقت�ضي �أن «تكفل الدول الأطراف عدم خ�ضوع الأ�شخا�ص الذين مل يبلغوا الثامنة
قواتها امل�س ّلحة( ».املادة )2؛
ع�رشة من العمر للتجنيد الإجباري يف ّ

•

اتفاقية الهاي لعام  1993ب�ش�أن حماية الأطفال والتعاون يف جمال التب ّني على ال�صعيد الدويل ،التي
حتظر التب ّني فيما بني البلدان يف احلاالت التي يكون فيها احل�صول على موافقة الوالدين قد ّمت نتيجة
تن�ص االتفاقية على «�أنه ال يجوز ل ّأي �شخ�ص �أن يجني
لدفع مبلغ �أو تعوي�ض .و�إ�ضافة �إىل ذلكّ ،
مك�سب ًا مالي ًا �أو غريه من � ّأي ن�شاط له �صلة بتب ّني طفل بني بلد و�آخر» (املادة )32؛

•

اتفاقية عام  1999ب�ش�أن الق�ضاء على �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم
بالرق ،كبيع الأطفال ِ جّ
واالتار بهم،
الرق �أو املمار�سات ال�شبيهة ّ
 ،)182التي حتظر «(�أ) كافة �أ�شكال ّ
والقنانة والعمل الق�رسي �أو الإجباري ،مبا يف ذلك التجنيد الق�رسي �أو الإجباري
الدين ِ
وعبودية َّ
ّ
للأطفال ال�ستخدامهم يف نزاعات م�سلحة؛ (ب) ا�ستخدام طفل �أو ت�شغيله �أو عر�ضه لأغرا�ض
الدعارة� ،أو لإنتاج �أعمال �إباحية؛ (ج) ا�ستخدام طفل �أو ت�شغيله �أو عر�ضه ملزاولة �أن�شطة غري م�رشوعة،
ِ جّ
حمدد يف املعاهدات الدولية ذات ال�صلة؛ (د)
وخ�صو�ص ًا �إنتاج املخدرات
واالتار بها ح�سبما هو ّ
رجح �أن ت�ؤ ّدي بفعل طبيعتها �أو بفعل الظروف التي تُزاول فيها �إىل الإ�رضار ب�صحة
الأعمال التي ُي ّ
الأطفال �أو �سالمتهم �أو �سلوكهم الأخالقي» (املادة )3؛

•

االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين و�أفراد �أُ�رسهم (قرار اجلمعية العامة 158/45
عر�ض العامل املهاجر �أو
امل� ّؤرخ  18كانون الأول/دي�سمرب  ،1990املرفق) ،التي ّ
تن�ص على �أنه «ال ُي َّ
� ّأي فرد من �أ�رسته لال�سرتقاق �أو اال�ستعباد» و»ال ُيل َزم العامل املهاجر �أو � ّأي فرد من �أ�رسته بالعمل �سخر ًة
�أو ق�رساً» (املادة )11؛

•

تعرف «اجلرائم �ضد الإن�سانية» ب�أنها ت�شمل
نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ،التي ّ
وتعرف «اال�سرتقاق» ب�أنه «ممار�سة � ّأي من ال�سلطات املرتتّبة على حق امللكية� ،أو هذه
«اال�سرتقاق»ّ ،
�شخ�ص ما ،مبا يف ذلك ممار�سة هذه ال�سلطات يف �سبيل ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص،
ال�سلطات جميعها ،على
ٍ
�سيما الن�ساء والأطفال» (املادة .)7
وال ّ

.3-1

قانون املعاهدات الإقليمية

إطار القانوين الدويل عد ٌد من االتفاقات الإقليمية الرامية �إىل مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص .وهي ت�شمل
يكمل ال َ
ِّ
ما يلي:

•
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اتفاقية جمل�س �أوروبا ال�صادرة عام  2005ب�ش�أن �إجراءات مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش .وهذه االتفاقية،
�إذ ت�سعى �إىل �ضمان توفري قدر �أكرب من احلماية وامل�ساعدة ل�ضحايا هذا ِ جّ
مت�س باحلقوق
االتار ،ف�إنها «ال ّ
امل�ستمدة من �صكوك دولية �أخرى تكون� ،أو �سوف ت�صبح الأطراف يف هذه االتفاقية
وااللتزامات
ّ
�أطراف ًا فيها �أي�ض ًا،وحتتوي �أحكام ًا ب�ش�أن م�سائل حتكمها هذه االتفاقية» (الفقرة  1من املادة .)40

فح�سب ،بل
ثم ف�إن باب التوقيع على االتفاقية مفتوح ال للدول الأع�ضاء يف جمل�س �أوروبا
ُ
ومن ّ
كذلك للجماعة الأوروبية والدول من غري الأع�ضاء يف جمل�س �أوروبا ،التي �ساهمت يف و�ضعها.
و�أما الدول غري الأع�ضاء الأخرى غري امل�شمولة بهذا احلكم فيجوز دعوتها �إىل االن�ضمام لالتفاقية.

•

ين�ص على
امليثاق العربي املنقّح حلقوق الإن�سان ،ال�صادر عام  2004عن جامعة الدول العربية ،الذي ّ
الرق ِ جّ
واالتار بالأفراد يف جميع �صورهما و ُيعاقَب على ذلك ،وال يجوز ب� ّأي حال من
�أنه «يحظر ّ
الأحوال اال�سرتقاق واال�ستعباد ]...[ .حتظر ال�سخرة ِ جّ
واالتار بالأفراد من �أجل الدعارة �أو اال�ستغالل
اجلن�سي �أو ا�ستغالل دعارة الغري �أو �أي �شكل �آخر �أو ا�ستغالل الأطفال يف النـزاعات امل�س ّلحة» (املادة
)10؛

•

تن�ص على �أنه «ال يجوز �إخ�ضاع �أي �شخ�ص
االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان لعام  ،1969التي ّ
جّ
واالتار بالن�ساء» ،و�أنه «ال
لال�سرتقاق واال�ستعباد ،املحظورين بكل �أ�شكالهما ،وكذلك جتارة الرقيق ِ
يجوز �إلزام �أي �شخ�ص ب�أداء عمل بال�سخرة �أو الإجبار» (الفقرتان  1و 2من املادة )6؛

•

ين�ص على �أن «لكل فرد احلق
امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب ال�صادر عام  ،1981الذي ّ
يف احرتام كرامته املت� ّأ�صلة فيه ب�صفته كائن ًا ب�رشي ًا واالعرتاف ب�شخ�صيته القانونية .وتحُ ظر جميع �أ�شكال
ا�ستغالل الإن�سان وامتهانه ،وخ�صو�ص ًا اال�سرتقاق وجتارة الرقيق والتعذيب والعقوبات واملعاملة
القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املذ ّلة» (املادة )5؛

•

الربوتوكول اخلا�ص بحقوق املر�أة يف �أفريقيا ال�صادر عام  2003امللحق بامليثاق الأفريقي حلقوق
الإن�سان وال�شعوب ،الذي يوعز �إىل الدول الأطراف باتخاذ التدابري املنا�سبة والف ّعالة «ملنع ِ جّ
االتار
تعر�ض ًا للمخاطر» (الفقرة ( 2ز)
باملر�أة والتنديد به ومعاقبة مرتكبيه وحماية الن�ساء اللواتي هن � ّ
أ�شد ّ
من املادة )4؛

•

اتفاقية رابطة جنوب �آ�سيا للتعاون الإقليمي ال�صادرة عام  2002ب�ش�أن منع ومكافحة ِ جّ
االتار بالن�ساء
تعرف هذا ِ جّ
االتار ب�أنه «نقل �أو بيع �أو �رشاء الن�ساء والأطفال لأغرا�ض
والأطراف لأغرا�ض البغاء ،التي ّ
البغاء داخل بلدٍ ما وخارجه مقابل ِعو�ض نقدي �أو غريه� ،سواء �أكان ذلك بر�ضا ال�شخ�ص اخلا�ضع
ِ جّ
وتن�ص االتفاقية على �أن «على الدول الأطراف يف االتفاقية �أن تتخذ التدابري
لالتار �أم بغري ر�ضاه».
ّ
جّ
االتار ب�أي �شكل من الأ�شكال جرم ًا مبقت�ضى القوانني اجلنائية اخلا�صة بكل منها،
الف ّعالة ل�ضمان جعل ِ
وعليها �أن جتعل هذا اجلرم خا�ضع ًا للعقاب بعقوبات منا�سبة ت�ضع يف احل�سبان طبيعته اخلطرية (الفقرة
 1من املادة )3؛

•

الإعالن ب�ش�أن مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ال�صادر عام  2001عن اجلماعة االقت�صادية لدول غربي
�أفريقيا ،الذي يطالب الدول الأع�ضاء «ب�أن تبادر يف �أ�رسع وقت ممكن �إىل اتخاذ تدابري ت�رشيعية وغريها
ح�سبما يكون �رضوري ًا لإقرار جعل ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص يف عداد الأفعال الإجرامية»؛

•

اتفاقية البلدان الأمريكية ال�صادرة عام  1994اخلا�صة ِ جّ
باالتار الدويل بالقا�رصين ،التي توعز ب�أنْ
جّ
االتار الدويل بالقا�رصين
«تتعهد الدول الأطراف باتخاذ تدابري ف ّعالة ،مبقت�ضى قوانينها الداخلية ،ملنع ِ
ّ
املعرف بهذه االتفاقية وفر�ض عقوبات �شديدة على مرتكبيه» (املادة .)7
َّ
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.4-1

تنفيذ االتفاقيات الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�سان على ال�صعيد الوطني :جزء
من النهج ال�شامل يف مكافحة ِ جّ
االتار

م�صمم بق�صد حماية حقوق �ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص املعرتف بها دولي ًا يقت�ضي اعتماد
�إن � ّأي نهج �شامل
ّ
تت�ضمن �أحكام االتفاقيات الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�سان و�سائر االتفاقيات الدولية ذات
ت�رشيعات داخلية
ّ
ال�صلة (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)1
الن�ص امل� ّؤطر  -1ت�ضمني القانون الدويل يف ُ�صلب ال�سيا�سات العامة للدول ب�ش�أن مكافحة ِ جّ
االتار
بالأ�شخا�ص
االتار بالأ�شخا�ص ومكافحته ،وحماية �ضحايا ِ جّ
«ال�سيا�سة العامة للدولة ب�ش�أن منع ِ جّ
االتار
ُقرر وفق ًا لاللتزامات
بالأ�شخا�ص (امل�شمولني بالقانون) وتقدمي امل�ساعدة �إليهم و�إعادة ت�أهيلهم ،ت ّ
�صدقت عليها جورجيا فيما يت�صل مبكافحة اجلرمية
مبوجب الد�ستور واملعاهدات الدولية التي ّ
ّ
املنظمة عرب الوطنية والف�ساد وحماية حقوق الإن�سان».
جورجيا ،قانون ِ جّ
االتار بالب�رش ال�صادر عام  ،2006املادة 4
�أما يف الوقت احلا�رض ،ف�إن الت�صديق على بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص وتنفيذ �أحكامه هما من �أكرث
الو�سائل فعالي ًة ووفاي ًة بالغر�ض يف املواجهة ال�شاملة ِ جّ
لالتار بالأ�شخا�ص ،وكذلك يف الوفاء بالأغرا�ض
املبينة يف املادة :2
الرئي�سية الثالثة
ّ
املتوخاة يف الربوتوكول ،ب�صيغتها ّ
«(�أ) منع ومكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،مع �إيالء اهتمام خا�ص للن�ساء والأطفال؛

(ب) حماية �ضحايا ذلك ِ جّ
االتار وم�ساعدتهم ،مع احرتام كامل حلقوقهم الإن�سانية؛
(ج) تعزيز التعاون بني الدول الأطراف على حتقيق تلك الأهداف».
تت�صدر بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ب�أن:
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ت�س ّلم الديباجة التي
ّ
«اتخاذ �إجراءات ف ّعالة ملنع ومكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال ،يتط ّلب نهج ًا دولي ًا
جّ
�شام ً
ال يف بلدان املن�ش أ� والعبور
االتار ومعاقبة امل َّتجرين وحماية �ضحايا
واملق�صد ،ي�شمل تدابري ملنع ذلك ِ
ِ
ذلك ِ جّ
االتار بو�سائل منها حماية حقوقهم الإن�سانية املعرتَف بها دولي ًا».
.5-1

العالقة بني بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص واتفاقية اجلرمية املن ّظمة

بروتوكول ِ جّ
مكمل التفاقية اجلرمية ّ
املنظمة (املادة  1من الربوتوكول) .وتبع ًا لذلك ف�إن
االتار بالأ�شخا�ص ّ
االمتثال للمعايري الدولية ب�ش�أن مكافحة هذا ِ جّ
االتار يقت�ضي تنفيذ هذين ال�صكني الدوليني كليهما مع ًا.
بعدة م�سائل وثيقة ال�صلة بق�ضية ِ جّ
و�أما اتفاقية اجلرمية ّ
االتار بالأ�شخا�ص .وينبغي للربملانيني
املنظمة ف�إنها تُعنى ّ
جّ
االتار ،و�أن يحر�صوا
�سن ت�رشيعات بخ�صو�ص مكافحة هذا ِ
�أن ي�ضعوا هذه امل�سائل ك ّلها يف االعتبار عند ّ
على التوافق بني قوانني مكافحة ِ جّ
االتار وما يت�صل بها من ت�رشيعات ،مبا يف ذلك قوانني مكافحة غ�سل
تن�ص على
الأموال وقوانني مكافحة الف�ساد ،والقوانني اخلا�صة بالتعاون الدويل ،والقوانني الإجرائية التي ّ
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م�صادرة عائدات اجلرمية وحماية ال�شهود (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)2

الن�ص امل�ؤ ّطر  -2اتفاقية اجلرمية املن ّظمة
جترمي غ�سل عائدات اجلرائم (الفقرة  1من املادة )6

"".1

تعتمد كل دولة طرف [ ]...ما قد يلزم من تدابري ت�رشيعية وتدابري �أخرى لتجرمي الأفعال
التالية جنائي ًا عندما تُرتكب عمداً:

(�أ) ‘ ‘1حتويل املمتلكات �أو نقلها ،مع العلم ب�أنها عائدات جرائم ،بغر�ض �إخفاء �أو متويه امل�صدر
غري امل�رشوع لتلك املمتلكات �أو م�ساعدة �أي �شخ�ص �ضالع يف ارتكاب اجلرم الأ�صلي
الذي ت�أتّت منه على الإفالت من العواقب القانونية لفعلته؛
الت�رصف فيها
‘� ‘2إخفاء �أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات �أو م�صدرها �أو مكانها �أو كيفية
ّ
�أو حركتها �أو ملكيتها �أو احلقوق املتعلقة بها ،مع العلم ب�أنها عائدات جرائم؛
(ب)

ورهن ًا باملفاهيم الأ�سا�سية لنظامها القانوين:
‘ ‘1اكت�ساب املمتلكات �أو حيازتها �أو ا�ستخدامها مع العلم ،وقت تلقّيها ،ب�أنها عائدات
جرائم [»]...

جترمي الف�ساد (الفقرة  1من املادة )8
" ".1تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�رشيعية وتدابري �أخرى لتجرمي الأفعال التالية
جنائي ًا عندما تُرتكب عمداً:
(�أ)

وعد موظف عمومي مبزية غري م�ستحقة �أو عر�ضها عليه �أو منحه �إ ّياها ،ب�شكل مبا�رش �أو
غري مبا�رش� ،سواء ل�صالح املوظف نف�سه �أو ل�صالح �شخ�ص �آخر �أو هيئة �أخرى ،لكي
يقوم ذلك املوظف بفعل ما �أو ميتنع عن القيام بفعل ما �ضمن نطاق ممار�سته مهامه
الر�سمية؛

(ب)

التما�س موظف عمومي �أو قبوله ،ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش ،مزية غري م�ستحقة� ،سواء
ل�صالح املوظف نف�سه �أو ل�صالح �شخ�ص �آخر �أو هيئة �أخرى ،لكي يقوم ذلك املوظف
بفعل ما �أو ميتنع عن القيام بفعل ما �ضمن نطاق ممار�سته مهامه الر�سمية».

امل�صادرة وال�ضبط والت�رصّف يف عائدات اجلرائم (الفقرة  1من املادة  ،12والفقرة  2من املادة )14

"".1
(�أ)

تعتمد الدول الأطراف [ ]...ما قد يلزم من تدابري للتمكني من م�صادرة:
عائدات اجلرائم املت�أتّية من اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية� ،أو املمتلكات التي تعادل
قيمتها قيمة تلك العائدات؛

(ب) املمتلكات �أو املعدات �أو الأدوات الأخرى التي ا�س ُتخدمت �أو ُيراد ا�ستخدامها يف ارتكاب
جرائم م�شمولة بهذه االتفاقية».
" ]...[ ".2تنظر [الدول الأطراف] على �سبيل الأولوية [ ]...يف ر ّد عائدات اجلرائم امل�صادرة
�أو املمتلكات امل�صادرة �إىل الدولة الطرف الطالبة ،لكي يت�س ّنى لها تقدمي تعوي�ضات �إىل
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�ضحايا اجلرمية �أو ر ّد عائدات اجلرائم �أو املمتلكات �إىل �أ�صحابها ال�رشعيني».

حماية ال�شهود (الفقرات  1و 2و 4من املادة )24

" ".1تتخذ كل دولة طرف تدابري مالئمة يف حدود �إمكانياتها لتوفري حماية ف ّعالة لل�شهود
الذين يدلون يف الإجراءات اجلنائية ب�شهادة بخ�صو�ص اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية،
وكذلك لأقاربهم و�سائر الأ�شخا�ص الوثيقي ال�صلة بهم ،ح�سب االقت�ضاء ،من �أي انتقام
�أو ترهيب حمتمل.
.2

املتوخاة يف الفقرة  1من هذا املادة ،ودون م�سا�س بحقوق
يجوز �أن يكون من بني التدابري
ّ
املدعى عليه ،مبا يف ذلك حقه يف ال�ضمانات الإجرائية:
ّ

(�أ)

و�ضع قواعد �إجرائية لتوفري احلماية اجل�سدية لأولئك الأ�شخا�ص ،كالقيام مث ً
ال ،بالقدر
الالزم واملمكن عملي ًا ،بتغيري �أماكن �إقامتهم ،وال�سماح عند االقت�ضاء بعدم �إف�شاء املعلومات
املتعلقة بهويتهم و�أماكن وجودهم �أو بفر�ض قيود على �إف�شائها؛

(ب) توفري قواعد خا�صة بالأدلة تتيح الإدالء بال�شهادة على نحو يكفل �سالمة ال�شاهد ،كال�سماح
ال بالإدالء بال�شهادة با�ستخدام تكنولوجيا االت�صاالت ،ومنها مث ً
مث ً
ال و�صالت الفيديو �أو
غريها من الو�سائل املالئمة []...
.4

تنطبق �أحكام هذه املادة كذلك على ال�ضحايا من حيث كونهم �شهوداً».

ت�سليم املجرمني (الفقرة  1من املادة )16
« -1تنطبق هذه املادة على اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية� ،أو يف احلاالت التي تنطوي على
�ضلوع جماعة �إجرامية ّ
منظمة يف ارتكاب جرم م�شار �إليه يف الفقرة �( 1أ) �أو (ب) من
املادة  3وعلى وجود ال�شخ�ص الذي هو مو�ضوع طلب الت�سليم يف �إقليم الدولة الطرف
متلقّية الطلب� ،رشيطة �أن يكون اجلرم الذي ُيلتم�س ب�ش�أنه الت�سليم معاقب ًا عليه مبقت�ضى
القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقّية الطلب».

امل�ساعدة القانونية املتبادلة (الفقرتان  1و 2من املادة )18

تقدم الدول الأطراف ،بع�ضها لبع�ض� ،أكرب قدر ممكن من امل�ساعدة القانونية يف التحقيقات
"".1
ّ
واملالحقات والإجراءات الق�ضائية فيما يت�صل باجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية ح�سبما
تن�ص عليه املادة [ 3نطاق التطبيق] [.]...
.2

ُقدم امل�ساعدة القانونية املتبادلة بالكامل مبقت�ضى قوانني الدولة الطرف متلقّية الطلب
ت َّ
ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات ال�صلة ،فيما يت�صل بالتحقيقات واملالحقات
والإجراءات الق�ضائية [.»]...

التعاون يف جمال �إنفاذ القانون (الفقرة من املادة )27
« .1تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاون ًا وثيق ًا ،مبا يتفق والنظم القانونية والإدارية
الداخلية لكل منها ،من �أجل تعزيز فاعلية تدابري �إنفاذ القانون الرامية �إىل مكافحة اجلرائم
امل�شمولة بهذه االتفاقية [»]...
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 .6-1دور الربملانيني يف �ضمان االمتثال للإطار القانوين الدويل ملكافحة ِ جّ
االتار
بالأ�شخا�ص
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•

التوقيع على بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص وعلى االتفاقيات الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�سان،
والت�صديق عليها واالن�ضمام �إليها من دون حتفّظ

•

مراجعة القوانني املوجودة حالي ًا وذلك ل�ضمان االتّ�ساق والتوافق بني الت�رشيعات الداخلية
وبروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص واالتفاقيات الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�سان

•

امل�ضمنة يف بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص وقانون
املعايري الدولية
�سن قوانني تُن َفّذ مبوجبها
ّ
ُ
َّ
حقوق الإن�سان الدويل

•

تعديل الت�رشيعات الداخلية التي قد تتعار�ض مع �أحكام بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص وقانون
حقوق الإن�سان الدويل

•

ر�صد وفاء احلكومة بالتزاماتها مبقت�ضى �أحكام بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص وقانون حقوق
الإن�سان الدويل

•

�إن�شاء جلنة برملانية ل�ش�ؤون ِ جّ
االتار بالب�رش �أو ل�ش�ؤون حقوق الإن�سان عموم ًا بغية الإ�رشاف على
ال�سيا�سات العامة احلكومية ب�ش�أن حماية �ضحايا ِ جّ
االتار وتوجيه تلك ال�سيا�سات
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الف�صل الثاين
تعريف ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص يف الت�رشيعات الوطنية
بيرت وكيفن
وعاطلني عن
م�رش َدين
ِ
بيرت (� 25سنة) وكيفن (� 19سنة) مواطنان من بلد �شمايل يف االحتاد الأوروبي ،كانا َّ
العمل عندما ات�صل بهما �إدغار .وقد عر�ض عليهما �إدغار ً
عمال يف جمال البناء ،مبا يف ذلك مبيت وطعام.
فبدت لهما فكرة احل�صول على عمل وعلى مكان للإقامة نعمة من ال�سماء ،و�رسعان ما وافقا على ذلك.
ً
ردا � ً
�ضئيال ،لكنه كان ّمط ً
أي�ضا ،بل �أكرث مما كان مب�ستطاعهما �أن ي�أمال احل�صول عليه يف و�ضعهما
كان الأجر
الراهن.
�أنزل �إدغار ً
كال من كيفن وبيرت يف بيت عربة ّ
متنقل (كرفان) قدمي مع رجلني �آخرين ،و�أخذ ير�سلهما �إىل
العمل يف م�شاريع بناء .وكان يدفع لهما بع�ض النقود يف نهاية كل يوم ،كما كان يجلب لهما الطعام � ً
أي�ضا.
وبعد فرتة ق�صرية من الزمن �س�ألهما �إن كانا يرغبان يف الذهاب للعمل يف بع�ض البلدان الغنية املجاورة ،حيث
يوجد كثري من عرو�ض العمل يف جمال البناء .فوافق كيفن وبيرت ،وكذلك فعل الرجالن الآخران اللذان كانا
هاربا عمره ً 17
حد ًثا ً
ً
عاما .ومل يكن
يبيتان معهما يف البيت العربة؛ وكان �أحدهما
قا�رصاُ ،ويدعى جيم ،وكان َ
أمرا ً
لكن ذلك مل يكن � ً
مزورين،
مهما� ،إذ ّدبر لهما �إدغار جوازي �سفر ّ
لدى ك ٍل من كيفن وجيم جواز �سفرّ ،
ح�سبما
اجلديدة
البلدان
يف
جتري
تكن
مل
أمور
وا�شرتى لهم تذاكر ال�سفر .غري �أن ال
تخيله �أولئك الرجال.
ّ
أحيانا �ستة �أ�شخا�ص ً
أي�ضا يف بيوت عربات مماثلة ،كان ت�ؤوي � ً
فقد كان عليهم �أن ي�سكنوا هناك � ً
معا؛ و�رسعان
ما ت�ضاءلت «�أجورهم» ً
جدا ،حتى �إنهم كانوا يك�سبون يف اليوم �أقل مما كان ينبغي �أن يك�سبوه يف �ساعة
واحدة .وكانوا يعملون بدوام يومي طويل  -يرتاوح � ً
أحيانا من � 12ساعة �إىل � 14ساعة � -ستة �أيام يف
الأ�سبوع ،وهم يك�سون الطرقات بالقري (الأ�سفلت) وير�صفون احلجارة حول امل�ساكن اخل�صو�صية .وحينما
ً
التما�سا لفر�ص عمل جديدة .وكان
مل يكن لديهم عمل،كان عليهم �أن يطرقوا الأبواب يف الأحياء ال�سكنية
كثريا ما ي�شحنهم من مكان �إىل مكان ،حتى �إنهم مل يكونوا يدرون يف � ّأي مكان ّ
�إدغار ً
حطوا فيه �أو حتى
ّ
ً
ويوجه لهم �رضبة �أو حتى يرميهم مبن�شفة.
يف � ّأي بلد حلوا فيه .وكثريا ما كان ي�سيء معاملتهم ،في�رصخ بهم ّ
وكان ّ
و�سعون ً
�رضبا .ومع ذلك ،فقد حاول
ي
يحذرهم ب�أنهم �إذا ما رحلوا ف�إنهم �سوف ُيعادون ثانية و�سوف ُ َ
ً
ثانية.
كيفن ذلك ذات مرة ،لكنه �رسعان ما عرث عليه �إدغار و�أعاده
�صاغرا �إىل موقع البناء .فلم يحاول الفرار ً
تاركا الرجال خلفه حيث كانوا .فذهب كيفن ً
بعد ثالثة �أ�شهر ،رجع �إدغار على حني ّغرة �إىل بلدهً ،
�سائرا
ً
على قدميه عرب م�سافة طويلة �إىل �سفارة بلده يف عا�صمة البلد الذي كان فيه ،نا�شدا امل�ساعدة .وحاول جيم
م�شيا ،لكن ال�رشطة عرثت عليه ّ
أي�ضا قطع تلك امل�سافة ً
� ً
و�سلمته �إىل دائرة حماية الأطفال .و�أما بيرت فقد
ا�ستطاع الو�صول �إىل �إحدى مدن املوانئ ،وحاول ابتياع بطاقة �سفر للعودة �إىل وطنه ،ولكنه كان يف و�ضع
نف�سي م�ضطرب ً
جدا كان ال ّبد معه من �أن ّ
يتلقى امل�ساعدة من ال�رشطة؛ وحينما ا�ستمعوا �إىل ق�صته ،بادروا
�إىل فتح حتقيق ب�ش�أن �أن�شطة �إدغار.
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ال�سخرة (العمل اجلربي) .ومع �أن جميع �أولئك
يف النهاية� ،أُدين �إدغار بجرمية جّ ِ
االتار بالب�رش لأغرا�ض ُّ
ا�ست ّغل و�أنهم كانوا
الرجال كانوا قد قبلوا بالعمل لديه وبالذهاب �إىل اخلارج ،ف�إن املحكمة ارت�أت �أن عملهم ُ
يف حالة معقولة من اخلوف من االنتقام منهم لو �أنهم حاولوا ترك وظائفهم .كما �إن ّقلة ما كان لديهم من
واتكالهم على �إدغار يف احل�صول على امل�أوى والطعام ،وقدرتهم املحدودة على التعبري عن �أنف�سهم
مالّ ،
ّ
بلغة البلد ،وعدم �إدراكهم ً
املزيفة ،يف حالة اثنني منهم ،هي كلها
متاما �أين كانوا حينذاك ،و�أوراق الهوية ّ
�صعوبة بكثري مما كان يف و�سعهم .و�أما
�أ�سباب كانت جتعل �أي حماولة للهروب من الظروف املحيطة بهم �أكرث
ً
و�صودر املال الذي جناه من وظائف البناءُ ،
وطلب �إليه �أن يدفع
�إدغار فقد ُحكم عليه بال�سجن ّملدة عامنيُ ،
ي�رص على ذلك) بقيمة قدرها �أجور ع�رشة �أيام
تعوي�ضات حمدودة عن ال�رضر �إىل كل من بيرت وكيفن (جيم مل ّ
عمل .والآن يعي�ش كيفن يف كنف �شكل ما من �أ�شكال احلماية بوا�سطة ال�رشطة يف موطنه؛ ّ
ً
مقيما
وظل بيرت
�رسي ،وهو ً
حاليا م�شمول يف برنامج حلماية ال�شهود.
يف البلد امل�ست�ضيف يف مكان ّ
.1-2

تعريف ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص

يجب �أن يكون لدى الربملانيني �إدراك را�سخ ملفهوم ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص �إنْ كان عليهم �أن ي�ضعوا و�أن ينفّذوا
جّ
يقدم �إليهم تعريف ًا متفقاً
ت�رشيعات وطنية ف ّعالة ملكافحة هذه الظاهرة .و�إن بروتوكول ِ
االتار بالأ�شخا�ص ّ
عليه دولي ًا ،يجدر بهم �أن ي�ستعملوه ك�أ�سا�س لتعريف جرمية ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص يف الت�رشيعات الداخلية.
وين�ص الربوتوكول على ما يلي:
ّ
ِ جّ
‘االتار بالأ�شخا�ص‘ جتنيد �أ�شخا�ص �أو نقلهم �أو تنقيلهم �أو �إيوا�ؤهم �أو
« ُيق�صد بتعبري
ا�ستقبالهم بوا�سطة التهديد بالقوة �أو ا�ستعمالها �أو غري ذلك من �أ�شكال الق�رس �أو االختطاف �أو االحتيال
�أو اخلداع �أو ا�ستغالل ال�سلطة �أو ا�ستغالل حالة ا�ست�ضعاف� ،أو ب�إعطاء �أو تلقّي مبالغ �أو مزايا لنيل
موافقة �شخ�ص له �سيطرة على �شخ�ص �آخر لغر�ض اال�ستغالل» (الفقرة الفرعية (�أ) من املادة )3

يعرف �أفعال ِ جّ
االتار.
ّ
يقدم الن�ص امل� ّؤطر  3مثا ًال على ت�رشيع وطني ّ
الن�ص امل� ّؤطر  -3تعريف �أفعال ِ جّ
االتار يف ت�رشيع وطني
«البند � -4أفعال ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص  -ينتهك القانون � ّأي �شخ�ص ،طبيعي �أو اعتباري ،يرتكب أ� ّي ًا
من الأفعال التالية:
(�أ)

تطويع �شخ�ص �أو نقله �أو تنقيله �أو �إيوا�ؤه �أو ت�سليمه �أو تلقّيه ب�أي و�سيلة من الو�سائل ،مبا يف
العمالة �أو التدريب �أو التلمذة ال�صناعية ،داخل البلد �أو
ذلك الو�سائل التي ُت َّتبع بذريعة ِ
خارجه ،لأغرا�ض البغاء �أو �إنتاج املواد الإباحية �أو اال�ستغالل اجلن�سي �أو العمل اجلربي �أو
اال�سرتقاق �أو اال�ستعباد يف اخلدمة �أو اال�ستعباد بالديون؛

(ب) تدبري التعارف �أو التال�ؤم ،مقابل مال �أو ربح �أو � ّأي ِعو�ض �آخر مادي �أو اقت�صادي ،بني � ّأي
�شخ�ص� ،أو ح�سبما هو من�صو�ص عليه مبقت�ضى قانون اجلمهورية رقم  ،6955بني � ّأي امر�أة
فلبينية ،ومواطن �أجنبي ،بق�صد الزواج لأغرا�ض اال�ستحواذ على ذلك ال�شخ�ص �أو تلك
املر�أة �أو �رشاء �أ ّيهما �أو بيعه �أو املتاجرة به من �أجل مزاولة البغاء �أو �إنتاج املواد الإباحية �أو
اال�ستغالل اجلن�سي �أو العمل اجلربي �أو اال�سرتقاق �أو اال�ستعباد يف اخلدمة �أو اال�ستعباد
بالديون؛
(ج)

عر�ض الزواج على �أ�شخا�ص �أو عقد زواجهم ،ب�شكل حقيقي �أو �صوري ،لأغرا�ض
اال�ستحواذ عليهم �أو �رشائهم �أو عر�ضهم �أو بيعهم �أو املتاجرة بهم بق�صد مزاولة البغاء �أو
�إنتاج املواد الإباحية �أو اال�ستغالل اجلن�سي �أو العمل اجلربي �أو اال�سرتقاق �أو اال�ستعباد يف
اخلدمة �أو اال�ستعباد بالديون؛

(د)

تتكون من �صفقة متكاملة من البنود �أو الأن�شطة
تعهد �أو تنظيم جوالت �أو خطط �سفر
ّ
ّ
ال�سياحية لأغرا�ض ا�ستخدام �أ�شخا�ص �أو عر�ضهم بق�صد البغاء �أو �إنتاج املواد الإباحية �أو
اال�ستغالل اجلن�سي؛

(ﻫ)

ا�ستبقاء �أو ا�ستئجار �شخ�ص ملزاولة البغاء �أو �إنتاج املواد الإباحية؛

(و)

تب ّني �أ�شخا�ص �أو ت�سهيل تب ّنيهم لأغرا�ض البغاء �أو �إنتاج املواد الإباحية �أو اال�ستغالل
اجلن�سي �أو العمل اجلربي �أو اال�سرتقاق �أو اال�ستعباد يف اخلدمة �أو اال�ستعباد بالديون؛

(ز)

تطويع �شخ�ص �أو ا�ستئجاره �أو تب ّنيه �أو نقله �أو اختطافه ،بوا�سطة التهديد �أو ا�ستعمال
القوة �أو االحتيال �أو اخلداع �أو العنف �أو الق�رس �أو التخويف ،لأغرا�ض نزع �أع�ضاء من
ذلك ال�شخ�ص �أو بيعها؛

(ح)

جتنيد طفل �أو نقله �أو تب ّنيه بق�صد ا�ستخدامه يف القيام ب�أن�شطة ع�سكرية داخل الفلبني �أو
خارجها».

الفلبني ،قانون مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ( )RA No9208لعام  ،2003البند 4
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�إقرار اعتبار ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص جرمية :الفعل والو�سائل والأغرا�ض غريامل�رشوعة

تتكون جرمية ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص من ثالثة عنا�رص �أ�سا�سية:
وفق ًا لهذا التعريفّ ،

يتم فعله) :تطويع (جتنيد) �أ�شخا�ص �أو نقلهم �أو تنقيلهم �أو �إيوا�ؤهم �أو ت�س ّلمهم؛
- 1الفعل (ما الذي ّ
يتم الفعل) :التهديد �أو ا�ستعمال القوة �أو غري ذلك من �أ�شكال الق�رس� ،أو اللجوء �إىل
-2الو�سيلة (كيف ّ
االختطاف �أو االحتيال �أو اخلداع �أو �سوء ا�ستعمال ال�سلطة �أو ا�ستغالل حالة ا�ست�ضعاف� ،أو �إعطاء �أو
تلقّي مبالغ مالية �أو منافع من �أجل نيل موافقة �شخ�ص له �سيطرة على �شخ�ص �آخر؛
حد ،ا�ستغالل دعارة الغري �أو �سائر �أ�شكال
يتم الفعل) :وهذا ي�شمل ،ب�أدنى ّ
-3الغر�ض اال�ستغاليل (ملاذا ّ
اال�ستغالل اجلن�سي� ،أو العمل اجلربي (ال�سخرة) �أو اخلدمة الق�رسية� ،أو اال�سرتقاق �أو املمار�سات ال�شبيهة
باال�سرتقاق� ،أو اال�ستعباد� ،أو نزع الأع�ضاء.
االتار بالأ�شخا�ص تعريف جرمية ِ جّ
ويقت�ضي بروتوكول ِ جّ
االتار من خالل هذه العنا�رص الأ�سا�سية الثالثة
ال �إجرامي ًا م�ستق ً
يكون مبفرده يف بع�ض احلاالت فع ً
جمتمعةً؛ مع �أن ك ً
ال .فعلى
ال من هذه العنا�رص من �ش�أنه �أن ّ
ّ
املرجح �أن ي�شكل ٌ
كل من االختطاف �أو اللجوء �إىل القوة (االعتداء) يف حال عدم الر�ضا
�سبيل املثال ،من ّ
فعلني �إجراميني منف�صلني مبقت�ضى الت�رشيعات اجلنائية الداخلية.
غري �أن ِ جّ
االتار �إنْ كان ِ جّاتاراً بالأطفال ف�إن �إثبات الو�سيلة (� ْأي كيف ّمت الفعل) ال �رضورة له .ويف هذا ال�سياق،
ف�إن الفقرة الفرعية (ج) من املادة  3من الربوتوكول تبينّ ما يلي:
« ُيعترب جتنيد طفل �أو نقله �أو تنقيله �أو �إيوا�ؤه �أو ا�ستقباله لغر�ض اال�ستغالل ِ جّ
«اتاراً بالأ�شخا�ص» حتى �إذا
املبينة يف الفقرة الفرعية (�أ) من هذه املادة».
مل ينطو على ا�ستعمال � ّأي من الو�سائل ّ
.3-2

املوافقة

.4-2

ما الذي ّ
ي�شكل ا�ستغالالً؟

يقدم بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص تعريف ًا عري�ض ًا للو�سائل ،والتي ال تقت�رص على اللجوء �إىل القوة �أو
ّ
جّ
االتار على اللجوء �إىل اخلداع �أو
االحتيال �أو الإكراه� .إ ْذ يكفي يف التجرمي �أن تنطوي �أي ق�ضية من ق�ضايا ِ
فح�سب .وتبينّ الفقرة الفرعية (ب) من املادة � 3أن موافقة (ر�ضا) ال�ضحية على
ا�ستغالل حالة ا�ست�ضعاف
ُ
اال�ستغالل املق�صود لي�ست حمل اعتبار لدى �إثبات ا�ستخدام اخلداع �أو الق�رس �أو القوة �أو غري ذلك من الو�سائل
املحظورة ،ولذلك ف�إن املوافقة ال ميكن ا�ستعمالها دفاع ًا بق�صد تربئة �شخ�ص ما من م�س�ؤوليته اجلنائية .ويف
ق�ضايا ِ جّ
االتار التي ت�شمل �أطفا ًال ،ال يلزم �إثبات الو�سيلة .ذلك �أن الطفل ال ي�ستطيع �أن يعرب عن موافقته
حتى و�إنْ مل يتم ا�ستخدام � ّأي من الو�سائل املعنية يف تطويعه.

تبينّ الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  3من بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ما يلي:
كحد �أدنى ،ا�ستغالل دعارة الغري �أو �سائر �أ�شكال اال�ستغالل اجلن�سي� ،أو ال�سخرة
«وي�شمل اال�ستغالل،
ّ
بالرق� ،أو اال�ستعباد� ،أو نزع الأع�ضاء».
�أو اخلدمة ق�رساً� ،أو اال�سرتقاق �أو املمار�سات ال�شبيهة ّ
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وعموم ًا ،قد يتخذ اال�ستغالل واحداً من الأ�شكال الثالثة التالية:

•

ِ جّ
االتار باجلن�س ،والذي قد ي�شمل ا�ستغالل الغري يف الدعارة والبغاء �أو غري ذلك من �أ�شكال اال�ستغالل
اجلن�سي ومنه مث ً
توجه جن�سي ،وال�سياحة اجلن�سية؛
ال �إنتاج املواد الإباحية و�أداء �أي �أعمال ذات ّ

•

االتار لأغرا�ض جن�سية غري جتارية ،والذي قد ي�شمل الزواج ّ
ِ جّ
املبكر �أو الزواج بالإكراه �أو بالإذعان �أو
الع َو�ض �أو زواج ال�صفقة �أو الزواج امل�ؤقّت �أو زواج اال�ستيالد؛
الزواج املد ّبر �أو زواج ِ

•

ِ جّ
االتار بالأيدي العاملة ،والذي قد ي�شمل اال�ستعباد يف اخلدمة املنـزلية� ،أو ا�ستغالل الأيدي العاملة يف
ال�سيئة ال�رشوط �أو يف الزراعة �أو يف البناء� ،أو الإحلاق الإجباري بقوة ع�سكرية.
�أماكن العمل ّ

كما ت�شمل الأ�شكال الأخرى من اال�ستغالل نزع �أع�ضاء الب�رش وا�ستخدام الأ�شخا�ص امل َّتجر بهم يف الأن�شطة
الت�سول.
الإجرامية �أو يف
ّ
ومن املهم القول ب�أن الأطفال املتب ّنني لهذه الأغرا�ض نف�سها ُيعتربون هم �أي�ض ًا من �ضحايا اال�ستغالل.
وتن�ص اتفاقية حقوق الطفل على �أن «تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املالئمة الوطنية والثنائية
ّ
واملتعددة الأطراف ملنع اختطاف الأطفال �أو بيعهم �أو ِ جّ
االتار بهم ل ّأي غر�ض من الأغرا�ض �أو ب� ّأي �شكل
ّ
ال�ضارة ب� ّأي
اال�ستغالل
أ�شكال
�
�سائر
من
الطفل
أطراف
ل
ا
الدول
«حتمي
أن
�
و
،)35
(املادة
أ�شكال»
ل
من ا
ّ
جانب من جوانب رفاه الطفل» (املادة .)36
.5-2

تعريف �أ�شكال اال�ستغالل وفقاً لقانون املعاهدات الدولية

لدى �إ�شارة بروتوكول ِ جّ
يعرفها حتديداً،
االتار بالأ�شخا�ص �إىل هذه الأ�شكال املختلفة من اال�ستغالل ،ف�إنه ال ّ
للم�رشع اخليار يف ا�ستخدام التعاريف الواردة يف االتفاقيات الدولية القائمة حالي ًا .وهذه ت�شمل:
بل يرتك
ّ

•

(ال�سخرة)« :كل �أعمال �أو خدمات تُغ َت�صب من � ّأي �شخ�ص حتت التهديد ب� ّأي عقوبة
العمل اجلربي ّ
يتطوع هذا ال�شخ�ص ب�أدائها مبح�ض اختياره» (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  29بخ�صو�ص
ومل ّ
العمل اجلربي �أو الإلزامي ،لعام )1930؛

•

الرق« :حالة �أو و�ضع � ّأي �شخ�ص تمُ ار�س عليه ال�سلطات الناجمة عن حق امللكية ،ك ّلها �أو بع�ضها»
ّ
الرق والعبودية وال�سخرة والأعراف واملمار�سات
أن
�
ب�ش
1926
عام
املعقودة
أمم
ل
ا
ع�صبة
(اتفاقية
ّ
ال�شبيهة بالرق)؛

•

بالرق« :نقل الرقيق من بلد �إىل �آخر ب�أي و�سيلة� ،أو حماولة هذا النقل �أو اال�شرتاك
املمار�سات ال�شبيهة ّ
«جدع �أو َك ّي �أو و�سم رقيق ما �أو �شخ�ص ما م�ست�ضعف املنـزلة� ،سواء
فيه» (الفقرة  1من املادة )3؛
ْ
للداللة على و�ضعه �أو لعقابه �أو لأي �سبب �آخر� ،أو اال�شرتاك يف ذلك» (املادة ( )15االتفاقية التكميلية
بالرق ،املعقودة عام )1956؛
الرق وجتارة الرقيق والأعرا�ض واملمار�سات ال�شبيهة ّ
لإبطال ّ
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اال�ستعباد يف اخلدمة :يف ال�صيغ التمهيدية لربوتوكول ِ جّ
عرف اال�ستعباد يف اخلدمة ب�أنه
االتار بالأ�شخا�صّ ِ ،
و�ضع �أو حالة التبعية لأي �شخ�ص مرغَ م �أو جمبرَ على نحو خمالف للقانون من ِقبل �شخ�ص �آخر على تقدمي �أي
ْ
خدمة لذلك ال�شخ�ص �أو لآخرين غريه ،ولي�س لديه � ّأي خيار بديل معقول �سوى �أداء اخلدمة؛ وي�شمل اخلدمة
الدين)؛
املنـزلية واال�ستعباد بالديون (�إ�سار َّ
عرف يف بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص :كما �أن التعبريين
البغاء :من املهم القول ب�أن امل�صطلح «البغاء» مل ُي َّ
«ا�ستغالل دعارة الغري» و»�سائر �أ�شكال اال�ستغالل اجلن�سي» مل ُيتناوال �إ ّال يف �سياق ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
ثم ف�إن بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص يدع م�س�ألة البغاء للت�رشيعات الداخلية
(الفقرة (�أ) من املادة  .)3ومن ّ
() 1
ُ�سن يف كل دولة طرف؛
التي ت ّ
االتار بالأ�شخا�ص ِ جّ
التب ّني غري امل�رشوع :ي�شمل بروتوكول ِ جّ
االتار لأغرا�ض التب ّني غري امل�رشوع «عندما
( )2
بالرق».
يكون هذا التب ّني عبارة عن ممار�سة �شبيهة ّ

 .6-2تو�سيع نطاق مفهوم ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص �إىل �أبعد من نطاق التعريف التقليدي اخلا�ص
بالرق
ّ

هنالك م�صطلحان �إ�ضافيان لهما �صلة وثيقة باملو�ضوع �أي�ض ًا ،وهما:

•

جتارة الرقيق« :جميع الأفعال التي ينطوي عليها �أ�سرْ �شخ�ص ما �أو احتجازه �أو التخ ّلي عنه للغري على
ق�صد حتويله �إىل رقيق؛ وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه �أو مبادلته؛ وجميع
�أفعال التخ ّلي ،بيع ًا �أو مبادلةً ،عن رقيق ّمت احتيازه على ق�صد بيعه �أو مبادلته ،وكذلك عموم ًاّ � ،أي جِّاتار
بالأرقاء �أو نقل لهم �أيّ ًا كانت و�سيلة النقل امل�ستخدمة» (اتفاقية ع�صبة الأمم املعقودة عام  1926ب�ش�أن
للرق)؛
الرق والعبودية وال�سخرة واملمار�سات والأعراف امل�شابهة ّ
ّ

الدين« :احلال �أو الو�ضع الناجم عن ارتهان مدين بتقدمي خدماته ال�شخ�صية �أو خدمات �شخ�ص
• �إ�سار َّ
ً
الدين �أو مل تكن
هذا
لت�صفية
ت�ستخدم
ال
اخلدمات
لهذه
املن�صفة
القيمة
كانت
إذا
�
عليه،
لدين
ا
تابع له �ضمان
َّ
ٍ
الرق وجتارة الرقيق والأعراف
مدة هذه اخلدمات �أو طبيعتها ّ
حمددة» (اتفاقية عام  1956التكميلية لإبطال ّ
بالرق).
واملمار�سات ال�شبيهة ّ
ال يف الأذهان �أن بروتوكول ِ جّ
بد من �أن يكون ماث ً
االتار بالأ�شخا�ص ال يجعل
وعند تطبيق هذين التعريفني ،ال ّ
ِ جّ
الرق بح�سب تعريفه التقليدي (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)4
االتار بالأ�شخا�ص مق�صوراً على ّ

)1

ملحوظات تف�سريية للوثائق الر�سمية (الأعمال التح�ضريية) لعملية التفاو�ض حول �إتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية و الربوتوكوالت
 A/55/383/Add.1الفقرة )64
امللحق بها (

 )2املرجع نف�سه الفقرة 66
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الرق بح�سب تعريفه التقليدي
الن�ص امل� ّؤطر ّ -4
"الرق
ّ

الرق  -وهو اال�ستحواذ اجلزئي �أو الك ّلي على حقوق �شخ�ص ُيعا َمل ك�شيء مملوك
ُ )1يعاقَب على ّ
ملدة ترتاوح بني  5و� 10سنوات.
 بال�سجن ّال �أو �إذا ّمت التخ ّلي عنه بق�صد ِ جّ
� )2إذا كان ال�شخ�ص مو�ضوع الفعل املبينّ �أعاله طف ً
االتار فيعاقب
ملدة ترتاوح بني  7و� 10سنوات.
عليه بال�سجن ّ
ُ )3يعاقَب على جتارة الرقيق� ،أي ا�سرتقاق �شخ�ص غ�صب ًا �أو معاملته كعبد� ،أو اقتناء عبيد بق�صد البيع �أو
الت�رصف بعبد� ،أو �أي فعل له �صلة بتجارة الرقيق �أو ِ جّ
االتار بهم ،وكذلك اال�سرتقاق اجلن�سي،
املبادلة� ،أو
ّ
ملدة ترتاوح بني  5و� 10سنوات».
�أو التجريد من احلرية اجلن�سية من خالل اال�سرتقاق ،بال�سجن ّ
�أذربيجان ،القانون اجلنائي ،املادة 106
ويف حني �أن بع�ض الأ�شكال بعينها من ِ جّ
االتار قد ت�ستتبع امتالك �أ�شخا�ص و�رشاءهم وبيعهم ،ف�إن ال�ضحية
�إمنا يكون يف معظم احلاالت رهن �سيطرة �شخ�ص �آخر �أو نفوذه �أو هيمنته (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)5
الن�ص امل� ّؤطر  -5تعريف ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص كجرمية تمُ ار�س فيها ال�سيطرة على �شخ�ص �آخر
يطوع �شخ�ص ًا ما �أو ينقّله �أو ي�ستقبله �أو يحتجزه �أو يخفيه �أو ي�ؤويه� ،أو ميار�س ال�سيطرة
«كل �شخ�ص ّ
�أو الإدارة �أو النفوذ على �شخ�ص ما ،لغر�ض ا�ستغالله �أو ت�سهيل ا�ستغالله ،يكون مذنب ًا بارتكاب
جرم يخ�ضعه لالتّهام واملقا�ضاة ولعقوبة ال�سجن [».]...
م�سودة قانون رقم  .49-Cقانون تعديل القانون اجلنائي ِ جّ
(االتار بالأ�شخا�ص)،2005 ،
كنداّ ،
املادة 1-279
الرق املعا�رصة قائمة بانتهاكات حقوق الإن�سان التي
وقد جمع فريق الأمم املتحدة العامل املعني ب�أ�شكال ّ
الرق احلديثة .وت�شمل القائمة ما يلي:
يعتربها من �أ�شكال ّ

•
•
•
•
•
•
•
•

20

بيع الأطفال

ا�ستغالل الأطفال يف البغاء
ا�ستغالل الأطفال يف �إنتاج املواد الإباحية
ت�شغيل الأطفال
ال�سياحة اجلن�سية
ا�ستخدام الأطفال يف القوات امل�س ّلحة
ا�ستغالل العمال املهاجرين
التب ّني غري امل�رشوع

•
•
•
•
•
•
•

ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
ِ جّ
االتار يف الأع�ضاء الب�رشية
ا�ستغالل بغاء الغري
العنف جتاه املر�أة
الزواج بالإكراه
الدين)
ا�ستعباد املدين (�إ�سار َّ
العمل اجلربي (ال�سخرة)

.7-2

ِ جّ
االتاريفالأع�ضاءالب�رشية

االتار بالأ�شخا�ص �رصاح ًة �إىل ِ جّ
ي�شري بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص لغر�ض نزع �أع�ضائهم باعتباره �شك ً
ال من
ِ جّ
االتار بالب�رش .وقد فر�ضت �صكوك قانونية دولية وداخلية �أخرى �أي�ض ًا �أحكام ًا حتظر زرع الأع�ضاء الب�رشية
الن�صني امل� ّؤطرين  6و.)7
يف حال القيام به بوا�سطة �صفقة جتارية �أو من دون ر�ضا املانح (انظر ّ
الن�ص امل� ّؤطر  -6حظر زرع الأع�ضاء الب�رشية بوا�سطة �صفقة جتارية
«ال ميكن �أن يكون اجل�سم الب�رشي و�أجزا�ؤه مو�ضوع �صفقات جتارية .وبنا ًء على ذلك ،يحظر �إعطاء
�أو تلقّي مبلغ مايل (مبا يف ذلك � ّأي تعوي�ض �أو مكاف�أة) مقابل احل�صول على �أع�ضاء».
م�رشوع املبادئ التوجيهية لدى منظمة ال�صحة العاملية ب�ش�أن زرع الأع�ضاء الب�رشية ،املبد أ� التوجيهي
رقم 5
«الق�صد من هذا املبد�أ حظر ِ جّ
االتار يف الأع�ضاء الب�رشية مقابل مدفوعات مالية .و�أما طريقة احلظر،
تقررها كل والية ق�ضائية على نحو م�ستقل .لكن هذا املبد أ� ال يحظر
مبا يف ذلك اجلزاءات ،ف�سوف ّ
دفع النفقات املعقولة التي ترتتّب على منح الأع�ضاء �أو ا�ستخال�صها �أو احلفاظ عليها �أو توريدها
لزراعتها».
منظمة ال�صحة العاملية ،م�رشوع املبادئ التوجيهية ب�ش�أن زرع الأع�ضاء الب�رشية ،التعليق على املبد أ�
التوجيهي رقم 5
الن�ص امل� ّؤطر  -7حظر ِ جّ
االتار يف الأع�ضاء الب�رشية
«يحظر ِ جّ
االتار بال ُن ُ�سج والأع�ضاء».
جمل�س �أوروبا ،الربوتوكول الإ�ضايف ب�ش�أن زرع الأع�ضاء وال ُن�سج الب�رشية املن�ش�أ ،امللحق باالتفاقية
اخلا�صة بحقوق الإن�سان والطب الأحيائي ،املادة 22
21

.8-2

حتديد �أ�شكال �أخرى من ِ جّ
االتار

الحظ �أن بروتوكول ِ جّ
كحد �أدنى.
االتار بالأ�شخا�ص ي�شري �إىل هذه الأ�شكال من اال�ستغالل
ّ
من املهم �أن ُي َ
تعرف مبزيد من التحديد خمتلف
أن
�
ثم
ومن
اال�ستغالل،
أ�شكال
�
من
ذلك
غري
إ�ضافة
�
إىل
�
�
أ
وللبلدان �أن تلج
ّ
ّ
�أ�شكال ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص املراد جترميها مبوجب الت�رشيعات الوطنية (انظر الن�ص امل� ّؤطر )8؛ بل �إن بع�ض
البلدان قد عمد �إىل �إدراج قائمة غري ح�رصية ب�أ�شكال اال�ستغالل.
الن�ص امل� ّؤطر  -8تعريف �أ�شكال اال�ستغالل وذلك بغية جترمي ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص يف الت�رشيعات الوطنية
ِ جّ
«االتار بالأ�شخا�ص
�شخ�ص ما لأحد الأغرا�ض التالية� ،أو كل من ي�ؤ ّدي فعله ذلك �إىل و�ضع
كل َمن يعقد �صفقة على
ٍ
ملدة �ستة ع�رش عام ًا:
لل�سجن
عر�ضة
ي�صبح
التالية،
أ�سباب
ل
ا
أحد
ل
خطر
مو�ضع
ذلك ال�شخ�ص يف
ّ
-1

نزع ع�ضو من ج�سم ال�شخ�ص؛

-2

ا�ستيالد طفل واال�ستيالء على الطفل؛

�	-3إخ�ضاع ال�شخ�ص للرق؛
�	-4إخ�ضاع ال�شخ�ص لل�سخرة؛
 -5حتري�ض ال�شخ�ص على ارتكاب فعل بغاء؛
 -6حتري�ض ال�شخ�ص على القيام بدور يف من�شور فاح�ش �أو عر�ض فاح�ش؛
تعد جن�سي على ال�شخ�ص.
 -7ارتكاب جرم ٍ ّ
(ب) يف حال ارتكاب جرم ،وفق ًا للبند الفرعي (�أ) ،على قا�رص ،يكون مرتكب اجلرم عر�ضة
ملدة ع�رشين عام ًا».
لل�سجن ّ
�إ�رسائيل ،قانون حظر ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص (التعديالت الت�رشيعية) ،رقم  ،2006-5766املادة 12
.9-2

واالتار الفردي مقابل ِ جّ
االتار الدويل ِ جّ
االتار املحلي مقابل ِ جّ
ِ جّ
االتار َّ
املنظم

املبينة يف بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص قد ي�سافرون على
الأنا�س امل َّت َجر بهم ل ٍ ّأي من الأغرا�ض اال�ستغاللية ّ
الطرق الدولية �أو الطرق املحلية الداخلية ،وقد يعربون احلدود الدولية �أو يبقون داخل حدود دولة ما .وقد
ويطبق بروتوكول ِ جّ
يقوم ِ جّ
باالتار بهم �إما �أفراد و�إما جماعات �إجرامية َّ
االتار بالأ�شخا�ص ،با�ستثناء
منظمة.
ّ
جّ
باالتار بالأ�شخا�ص «حيثما تكون تلك اجلرائم
ين�ص عليه خالف ًا لذلك ،على الأفعال الإجرامية اخلا�صة ِ
ما ّ
ذات طابع عرب وطني وتكون �ضالعة فيها جماعات �إجرامية َّ
منظمة» (املادة .)4
عرف ِ جّ
ويف الفقرة  2من املادة  3من اتفاقية اجلرمية َّ
االتار الدويل بخطوط عري�ضة بحيث ي�شمل
املنظمةُ ،ي َّ
ِ جّ
ولكن يجري جانب
واحدة،
دولة
يف
رتكب
ي
(ب)
واحدة؛
االتار الذي�( :أ) ُيرتكب يف �أكرث من دولة
ُ
ْ
كبري من الإعداد والتخطيط له �أو توجيهه �أو الإ�رشاف عليه يف دولة �أخرى؛ (ج) ُيرتكب يف دولة واحدة،
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ولكن ت�ضلع يف ارتكابه جماعة �إجرامية َّ
منظمة تزاول �أن�شطة �إجرامية يف �أكرث من دولة واحدة؛ (د) ُيرتكب
ْ
ولكن تكون له �آثار �شديدة يف دولة �أخرى.
واحدة،
دولة
يف
ْ
عالوة على ذلك ،تقت�ضي املادة ( 16ت�سليم املجرمني) واملادة ( 18امل�ساعدة القانونية املتبادلة) من اتفاقية
اجلرمية َّ
امللتم�س ت�سليمه
املنظمة �أن تُعتبرَ الأفعال الإجرامية عابرة للحدود الوطنية �إذا كان مكان ال�شخ�ص َ
موجوداً يف �إقليم الدولة متلقّية الطلب (الفقرة  1من املادة � ،)16أو �إذا كان مكان ال�ضحايا �أو ال�شهود �أو
عائدات اجلرمية �أو �أدواتها �أو الأدلة عليها موجوداً يف الدولة متلقّية الطلب (الفقرة  1من املادة .)18
املنظمة «اجلماعة الإجرامية َّ
وتعرف الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  2من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة» كما يلي:
ِّ

« ُيق�صد بتعبري «جماعة �إجرامية َّ
منظمة» جماعة ذات هيكل تنظيمي ،م�ؤ ّلفة من ثالثة �أ�شخا�ص �أو
�أكرث ،موجودة لفرتة من الزمن وتعمل ب�صورة مت�ضافرة بهدف ارتكاب واحدة �أو �أكرث من اجلرائم
املجرمة وفق ًا لهذه االتفاقية ،من �أجل احل�صول ،ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش ،على
اخلطرية �أو الأفعال
ّ
منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى».

منظمة فيه لي�سا عاملني الزمني لإقرار ِ جّ
غري �أن الطابع عرب الوطني لهذا ِ جّ
االتار و�ضلوع جماعة �إجرامية َّ
االتار
باعتباره فع ً
ال �إجرامي ًا مبقت�ضى القانون الداخلي يف � ّأي بلدٍ بعينه.
وتبينّ الفقرة  2من املادة  34من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة ما يلي:

املجرمة وفق ًا للمواد  5و 6و 8و 23من هذه
«تجُ ِ ّرم يف القانون الداخلي لكل دولة طرف الأفعال
َّ
االتفاقية ،ب�رصف النظر عن طابعها عرب الوطني �أو عن �ضلوع جماعة �إجرامية َّ
منظمة فيها».

يعد هذان العامالن كالهما – الطابع عرب الوطني و�ضلوع جماعة �إجرامية
ومع ذلك ،ف�إن من اجلائز �أن ّ
َّ
م�شدداً ي�ؤ ّدي �إىل �إيقاع عقوبة �أكرث �رصامةً.
منظمة – ظرف ًا ّ
.10-2

التمييز بني ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين

االتار بني ِ جّ
متيز ت�رشيعات مكافحة ِ جّ
ويعرف بروتوكول
يجب �أن ّ
االتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرينّ .
يكمل اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة «تهريب
الذي
واجلو،
والبحر
الرب
طريق
عن
املهاجرين
تهريب
مكافحة
ّ
املهاجرين» ب�أنه يعني (الفقرة الفرعية (�أ) من املادة :)3
ل�شخ�ص ما �إىل دولة طرف لي�س ذلك ال�شخ�ص من رعاياها �أو من املقيمني
«تدبري الدخول غري امل�رشوع
ٍ
الدائمني فيها ،وذلك من �أجل احل�صول ،ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة ،على منفعة مالية �أو منفعة مادية
�أخرى».
ولكن قد يكون من ال�صعب ،يف املمار�سة العملية ،التمييز بني ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين .ففي
ْ
مهربني .ولذلك ف�إن التحقيقات يف
مهاجرين
البدء
يف
أ�شخا�ص
ل
با
االجتار
�ضحايا
يكون
احلاالت،
من
كثري
َّ
ً
ُ�ضطر �أحيانا �إىل الرجوع �إىل تدابري مكافحة تهريب الأ�شخا�ص .غري �أن من الأمور احلا�سمة
حاالت االجتار ت ّ
الأهمية بالن�سبة �إىل �أولئك الذين يحقّقون يف حاالت التهريب �أن يكونوا على ّ
اطالع جيد على جرمية االجتار
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بالأ�شخا�ص لأن العواقب التي ترتتّب على معاجلة ق�ضية اجتار باعتبارها واحدة من ق�ضايا تهريب املهاجرين
قد تكون وخيمة بالن�سبة �إىل ال�ضحية.
قد يكون من ال�صعب ،يف بع�ض احلاالت كذلك ،الت� ّأكد ب�رسعة ممّا �إذا كانت حالة ما هي تهريب مهاجرين
املميزة بني هذا التهريب وهذا ِ جّ
االتار كثرياً ما تكون �شديدة الدقّة ومتداخلة
�أم ِ جّاتار بالب�رش  -لأن العنا�رص ّ
بينهما.
• بع�ض الأ�شخا�ص امل َّت َجر بهم قد يبا�رشون الرحلة باالتفاق على تهريبهم �إىل داخل بلدٍ ما على نحو غري
التورط يف حالة
يتبينون فيما ُ
بعد �أثناء م�سار العملية �أنهم قد خُ ِدعوا �أو �أُ ِ
كرهوا �أو �أُجبرِ وا على ّ
قانوين ،لكنهم ّ
ا�ستغاللية (وذلك على �سبيل املثال ب�إجبارهم على العمل مقابل �أجور متد ّنية بدرجة ق�صوى من �أجل دفع
تكاليف النقل).
يعر�ض امل َّتجرون «فر�صةً» تبدو �أكرث �شبه ًا بعملية تهريب بالن�سبة �إىل ال�ضحايا املح َتملني ،الذين قد
• قد ِ
ُيطلب منهم �أن يدفعوا �أجر ًة م�شرتك ًة مع �أ�شخا�ص �آخرين يجري تهريبهم .ولكن ّنية َمن يقوم بهذا ِ جّ
االتار
تنطوي منذ البدء على ا�ستغالل ال�ضحية .و�أما «الأجرة» فهي جزء من االحتيال واخلداع وو�سيلة جلني املزيد
من املال.
• قد ال يكون ِ جّ
ُفوت»
النية املق�صودة يف اخلطة منذ البدء ،بل قد ي�صبح فر�صة �سانحة «ال ت َّ
االتار �ضمن ّ
تُتاح
للمهربني/امل َّتجرين يف مرحلة ما من م�سار العملية.
ِّ
ِ جّ
حد �سواء ،با�ستخدام الدروب
• قد يكون املجرمون �ضالعني يف تهريب الأ�شخا�ص
واالتار بهم على ّ
نف�سها التي يطرقونها.

املهربني طوال م�سار الرحلة على درجة �شديدة من ال�سوء بحيث ي�صعب
• قد تكون ظروف الأ�شخا�ص َّ
االعتقاد ب�أنه كان مب�ستطاعهم القبول بها.
ِ جّ
واالتار
وبعد تبيان ذلك ،يجدر القول ب�أن هنالك عدداً من الفوارق الرئي�سية بني تهريب املهاجرين
بالأ�شخا�ص .وتُدر�س هذه الفوارق الرئي�سية فيما يلي.

القبول
تهريب املهاجرين ينطوي عموم ًا على �إعراب الأ�شخا�ص املعنيني عن القبول بتهريبهم .ومن الناحية
الأخرى ،ف�إن �ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص هم �أُنا�س مل يكونوا قد قبلوا بذلك ّ
قط �أو �أن قبولهم الأويل ي�صبح
جراء الو�سائل غري ال�سليمة التي ي�ستخدمها امل ّتجرون بهم.
ال معنى له من ّ

الطابع عرب الوطني
َ
ت�سهيل عبور ذلك ال�شخ�ص حدو َد بلدٍ ما ودخو ِله �إىل �أرا�ضيه على نحو غري قانوين.
�شخ�ص
يعني تهريب
ٍ
و�أما ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص فال يلزم �أن ي�شمل عبور � ّأي حدود .ويف حال حدوث ذلك ،ف�إن ال�صفة القانونية �أو
ثم ،ففي حني �أن تهريب املهاجرين ي ّت�سم دائم ًا ،بحكم تعريفه،
غري القانونية لعبور احلدود ال �أهمية لها .ومن ّ
بطابع عرب وطني ،ف�إن ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ال يلزمه �أن يكون كذلك.
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اال�ستغالل
املهرب تنتهي عادة حاملا يعرب املهاجر حدود البلد املق�صود .وتُدفَع �أجور
املهرب واملهاجر َّ
العالقة بني ِ ّ
املهرب بعد الو�صول.
ال�شخ�ص
ال�ستغالل
ة
ني
أي
�
ب
املهر
لدى
ولي�س
الو�صول.
عند
أو
�
مقدم ًا
التهريب َّ
ِ
ّ ّ
َّ
ّ
املهرب واملهاجر �رشيكان ،و�إن كانا متباينني ،يف عملية جتارية يدخل فيها املهاجر راغب ًا .و�أما
ذلك �أن ِ ّ
ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص فينطوي على اال�ستمرار يف ا�ستغالل ال�ضحايا بطريق ٍة ما بغية جني �أرباح غري م�رشوعة
التم�سك بالعالقة بالأ�شخا�ص ال�ضحايا الذين
املبيتة لدى امل َّتجر �إمنا هي يف
ل�صالح امل َّتجرين .ومن ّ
ّ
النية ّ
ثم ف�إن ّ
جّ
ي�ستغ ّلهم حتى �إىل ما بعد عبور احلدود �إىل الوجهة املق�صودة النهائية .غري �أن التهريب قد ي�صري ِاتاراً ،وذلك
كره ذلك
املهر ُب
ال�شخ�ص وما عليه من د ْين مرتاكم� ،أو عندما يخدع/يجربُ /ي ِ
َ
على �سبيل املثال عندما «يبيع» ِ ّ
ورهن �رشوط ا�ستغاللية.
ال�شخ�ص لكي يعمل مقابل تكاليف النقل
َ

م�صدر الربح
املهمة التي تبينّ ما �إذا كانت الق�ضية تهريب ًا �أم ِ جّاتاراً هو معرفة كيف يك�سب �أولئك ا ُ
جلناة
�أحد امل�ؤ�شرّ ات ّ
يح�صلون دخلهم ممّا يتقا�ضونه من �أجور على نقل النا�س .و�أما امل َّتجرون فهم،
املهربني ّ
دخلهم .ذلك �أن ِ ّ
ً
يف املقابل ،يوا�صلون ممار�سة ال�سيطرة على �ضحاياهم لكي يجنوا �أرباحا �إ�ضافي ًة من خالل اال�ستمرار يف
ا�ستغاللهم �إ ّياهم.
وباعتبار هذه الفوارق الرئي�سية بني ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين ،لي�س من ال�سيا�سة العامة الت�رشيعية
اجليدة معاجلة هاتني الظاهرتني يف قانون واحد.
.11-2

دور الربملانيني يف تعريف ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص يف الت�رشيعات الوطنية

•

اكت�ساب املعرفة الوثيقة والفهم الوا�ضح ب�ش�أن تعريف ِ جّ
االتار بالب�رش يف كل �أ�شكاله ،الذي
يقدمه بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
ّ

•

فهم ومعاجلة العنا�رص الرئي�سية الثالثة ِ جّ
لالتار بالأ�شخا�ص � -أي الفعل والو�سيلة والغر�ض  -يف
الت�رشيعات الوطنية

•

فهم جرمية ِ جّ
االتار بالب�رش والتمييز بو�ضوح بينها وبني �سائر �أ�شكال جرمية الهجرة َّ
املنظمة ،مبا
يف ذلك تهريب املهاجرين

•

كل من ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين يف قانونني ت�رشيعيني منف�صلني
معاجلة ٍ
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الف�صل الثالث
جترمي ومعاقبة كل �أ�شكال ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
خوزيـه
ً
جراء دوره يف خمطط جّ ِاتار بالأيدي
ُحكم على خوزيه بال�سجن ّملدة 51
�شهرا يف �أمريكا ال�شمالية من ّ
املغرر بهم من �أمريكا الالتينية كعمال مزارع .وقد �سبق �أن � ّأقر بذنبه يف
العاملةُ ،ي َ
�ستعبد يف �إطاره املواطنون َّ
الت�آمر ،و�إيواء رعايا �أجانب لي�س لديهم وثائق �شخ�صية ً
مزورة ،و�أفعال
ك�سبا للمال ،وحيازة وثائق �شخ�صية ّ
�إجرامية �أخرى مت ّ�أتية عن دوره يف حلقة جّ ِاتار بالأ�شخا�ص.
ً
دوالرا من
املحكمة خوزيه بدفع مبلغ قدره 239 882.46
و�إ�ضافة �إىل احلكم عليه بعقوبة ال�سجن� ،أمرت
ُ
دوالرات الواليات املتحدة ّ ً
ردا حلقوق �ضحايا ذلك املخطط الإجرامي.
و�سبق � ً
املدعى عليهم بذنبهم يف تهم جنائية تتعلق بذلك املخطط،
أي�ضا �أن � ّأقر خم�سة �أ�شخا�ص �آخرين من َّ
وهم ينتظرون �صدور الأحكام عليهم .كما � ّأقر اثنان منهم بذنبهما يف ممار�سة ال�رضب والتهديد وتقييد
العمال وحب�سهم يف �شاحنات مقفلة لإجبارهم على ال�شغل كعمال زراعيني.
وقد قام بالتحقيقات يف هذه الق�ضية موظفون من �أجهزة الهجرة واجلماركّ .
وتلقى ال�ضحايا امل�ساعدة من
ال�سلطات احلكومية ،التي عملت بتعاون مع منظمة عمالية غري حكومية.
.1-3

مق ّدمة

ِ جّ
واالتار بالأ�شخا�ص (بالب�رش)،
ت�شدد املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�صى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�سان
ّ
مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،على �أهمية �إن�شاء �إطار قانوين وطني ملكافحة ِ جّ
االتار
عن
ال�صادرة
ّ
بالأ�شخا�ص (املبد أ� التوجيهي :)4
ِ جّ
باالتار بالأ�شخا�ص على امل�ستوى الوطني،
حمدد و�/أو منا�سب معني
«ع ِ ّرف عدم وجود ت�رشيع ّ
ُ
جّ
ً
ً
ما�سة لتحقيق االتّ�ساق بني التعاريف
حاجة
وهناك
أ�شخا�ص.
ل
با
ار
االت
مكافحة
أمام
�
ا
رئي�سي
ا
عائق
بو�صفه
ِ
ّ
والإجراءات القانونية ،والتعاون على امل�ستويني الوطني والإقليمي وفق ًا للمعايري الدولية .و�سيكون
لإعداد �إطار قانوين منا�سب ،يكون متوائم ًا مع ال�صكوك واملعايري الدولية ذات ال�صلة ،دور هام يف منع
اال�ستغالل املت�صل به».
�سن قوانني ب�ش�أن ِ جّ
ومنذ اعتماد بروتوكول ِ جّ
االتار
االتار بالأ�شخا�ص� ،أخذ ّ
ي�شتد الزخم الت�رشيعي الرامي �إىل ّ
ب�سن بع�ض البلدان �أحكام ًا حمدد ًة يف قوانينها اجلنائية حتظر جرمية ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،واعتمد
بالب�رش ،وذلك ّ
جّ
ً
ً
ً
ين�ص �أي�ضا على التدابري الالزمة ملنعه
بع�ضها الآخر قانونا �أكرث �شموال ال يقت�رص على جترمي هذا ِ
االتار ،بل ّ
وحماية �ضحاياه.
26

وممّا له داللة بالغة� ،أن بع�ض البلدان قد عمد �إىل ت�ضمني حظر ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص يف قوانينه الد�ستورية (انظر
الن�ص امل� ّؤطر .)9
�سن �أحكام د�ستورية ب�ش�أن حظر ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
الن�ص امل� ّؤطر ّ -9
والرق وجتارة الرقيق ِ جّ
واالتار بالن�ساء والأطفال وجتارة اجلن�س».
«تحُ ظر ّ
ال�سخرة ّ
العراق ،د�ستور عام  ،2005املادة 37
«تحُ ظر كل �أ�شكال ال�سخرة ِ جّ
واالتار بالب�رش».
باك�ستان ،الد�ستور ،املادة 11
جّ
واالتار بالأ�شخا�ص والتعذيب اجل�سدي �أو
الرق،
ِ
«تحُ ظر كل �أ�شكال اال�ستغالل ،مبا يف ذلك ّ
املعنوي والعقوبات �أو املعامالت القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة».
بنن ،الد�ستور ،املادة 5
الرق واال�ستعباد ِ جّ
واالتار بالب�رش يف كل الأ�شكال».
« ُيحظر ّ
كولومبيا ،الد�ستور ،املادة 17

	.2-3جترمي كل �أ�شكال ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
وين�ص بروتوكول ِ جّ
جترم كل �أ�شكال ِ جّ
االتار
االتار بالأ�شخا�ص.
يجب على البلدان ،يف �أدنى ّ
ّ
حد� ،أن ّ
بالأ�شخا�ص (الفقرة  1من املادة  )5على �أنْ :
«تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�رشيعية وتدابري �أخرى لتجرمي ال�سلوك املبينّ يف املادة  3من
هذا الربوتوكول ،يف حال ارتكابه عمداً».
ويطالب بروتوكول ِ جّ
َ
الدول الأطراف� ،إ�ضافة �إىل ذلك ،بعدم االقت�صار على جترمي
االتار بالأ�شخا�ص
وتن�ص
جترم �أي�ض ًا ال�رشوع يف ارتكابها وامل�ساهمة ك�رشيك يف ارتكابها.
ّ
ارتكاب هذه اجلرمية التام ،بل �أن ّ
الفقرة  2من املادة  5على �أنْ :
«تعتمد �أي�ض ًا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�رشيعية وتدابري �أخرى لتجرمي الأفعال التالية:
املجرمة وفق ًا للفقرة  1من هذه املادة ،وذلك رهن ًا باملفاهيم
(�أ) ال�رشوع يف ارتكاب �أحد الأفعال
َّ
الأ�سا�سية لنظامها القانوين؛
املجرمة وفق ًا للفقرة  1من هذه املادة؛
(ب) امل�ساهمة ك�رشيك يف �أحد الأفعال
َّ
املجرمة وفق ًا للفقرة  1من هذه املادة».
(ج) تنظيم �أو توجيه �أ�شخا�ص �آخرين الرتكاب �أحد الأفعال
َّ
جترم الت�رشيعات الوطنية ال�رشوع يف ارتكاب جرمية ِ جّ
االتار
ّ
ويقدم الن�ص امل� ّؤطر  10مثا ًال يبينّ كيف ميكن �أن ّ
بالأ�شخا�ص وامل�ساهمة ك�رشيك متواطئ يف ارتكابها.
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الن�ص امل� ّؤطر  -10جترمي ال�رشوع يف ارتكاب جرمية ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص وامل�ساهمة ك�رشيك متواطئ
يف ارتكابها
يتورط يف ارتكاب جرمية ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص� ،سواء
حمر�ض� ،أو كل من ّ
« ُيعاقب كل �رشيك �أو ّ
ب�إعطاء التعليمات �أو بتحري�ض مرتكب اجلرمية� ،أو م�ساعدة مرتكب اجلرمية �أو �رشكائه يف اجلرمية
بت�سهيل تنفيذ اجلرمية� ،أو تقدمي الأ�سلحة �أو الذخرية �أو الأدوات �أو الآالت �أو املال �أو امل�أوى،
باعتباره مرتكب ًا للجرمية.
تُوقع عقوبة جرمية ِ جّ
االتار على كل من ي�رشع يف ارتكاب فعل ِ جّاتار».

جامعة الدول العربية ،م�رشوع قانون منوذجي ملكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش ،املادة 8
تورط �أفراد قوات حفظ ال�سالم
ويقدم الن�ص امل� ّؤطر  11مثا ًال على ت�رشيع وطني ّ
ّ
يحدد التدابري الرامية �إىل منع ّ
يف ارتكاب جرمية ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص.
تورط �أفراد قوات حفظ ال�سالم يف ارتكاب جرمية ِ جّ
االتار
الن�ص امل� ّؤطر  -11التدابري الرامية �إىل منع ّ
بالأ�شخا�ص
«قبل  15يوم ًا على الأقل من الت�صويت على بعثة حلفظ ال�سالم ،جديدة �أو معاد تكليفها ،برعاية
متعددة الأطراف ت�شارك فيها
الأمم املتحدة �أو منظمة حلف �شمال الأطل�سي �أو �أي منظمة �أخرى ّ
يقدم وزير اخلارجية �إىل جلنة
الواليات املتحدة (�أو يف �أبكر وقت ممكن عملي ًا ،يف احلالة الطارئة)ّ ،
النواب ،وجلنة العالقات اخلارجية التابعة ملجل�س ال�شيوخ ،و�أي
العالقات الدولية التابعة ملجل�س ّ
ً
يت�ضمن:
ا
تقرير
الكونغر�س،
جلنة معنية �أخرى من جلان
ّ

«(�ألف) و�صف ًا للتدابري التي اتخذتها َّ
املنظمة ملنع موظفيها والعاملني املتعاقدين معها و�أفراد قوات
االتار بالأ�شخا�ص� ،أو ا�ستغالل �ضحايا ِ جّ
حفظ ال�سالم من العاملني يف البعثة من ِ جّ
االتار� ،أو ارتكاب
�أفعال
املطبقة ملحا�سبة � ّأي من ه�ؤالء الأفراد ممّن يزاول �أ ّي ًا من
ا�ستغالل �أو اعتداء جن�سي ،وكذلك التدابري ّ
هذه الأفعال �أثناء امل�شاركة يف بعثة حفظ ال�سالم»؛
«(باء)

حتلي ً
كل من التدابري امل�شار �إليها يف الفقرة الفرعية (�ألف)».
ال لفعالية ٍ

الواليات املتحدة الأمريكية ،قانون �إعادة التكليف بال�صالحيات اخلا�صة بحماية �ضحايا ِ جّ
االتار،
البند ( 104ﻫ) ()2
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.3-3

الإقرار باعتبار ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص جرمية خطرية ت�ستدعي عقوبة �صارمة

االتار بالأ�شخا�ص باعتبار هذا ِ جّ
تقر ت�رشيعات مكافحة ِ جّ
االتار جرمية خطرية ترتتّب عليها
ال ّ
بد من �أن ّ
كاالتار باملخدرات واالغت�صاب ِ جّ
ِ جّ
واالتار
عقوبات مماثلة للعقوبات التي تُوقع ب�ش�أن جرائم خطرية �أخرى
بالأ�سلحة (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)12
الن�ص امل� ّؤطر  -12مثاالن على العقوبات ال�شديدة على ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
«� ّأي �شخ�ص ُي َ
حكم عليه ب�أنه مذنب بارتكاب جرم ِ جّ
[االتار بالأ�شخا�ص] تُوقع عليه عقوبة ال�سجن
ملدة ع�رشين ( )20عام ًا وغرامة ال ّ
تقل عن مليون بيزو ( 1 000 000.00بيزو) على �أ ّال تزيد على
ّ
مليوين بيزو ( 2 000 000.00بيزو)».
الفلبني ،قانون مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص (  )RA No 9208لعام  ،2003البند 10
«ي�شتمل القانون [اخلا�ص مبكافحة ِ جّ
ملدة
االتار بالأ�شخا�ص] على عقوبات ب�ش�أن امل َّتجرين بال�سجن ّ
ً
ترتاوح بني  15و 20عام ًا وغرامة ت�صل قيمتها �إىل � 175ضعفا من الأجر الأدنى ال�شهري».
اجلمهورية الدومينيكية ،القانون رقم  3-137ب�ش�أن حظر تهريب املهاجرين ِ جّ
واالتار بالأ�شخا�ص
لعام 2003
تن�ص اتفاقية
وقد ت�شمل �أي�ض ًا اجلزاءات اجلنائية فر�ض غرامات وم�صادرة املمتلكات .ويف هذا ال�صددّ ،
اجلرمية َّ
املنظمة (املادة  )12على ما يلي:
حد ممكن يف حدود نظمها القانونية الداخلية ،ما قد يلزم من تدابري
«تعتمد الدول الأطراف� ،إىل �أق�صى ّ
للتمكني من م�صادرة:
(�أ) عائدات اجلرائم املت�أتّية من اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية� ،أو املمتلكات التي تعادل قيمتها
قيمة تلك العائدات؛
(ب) املمتلكات �أو املعدات �أو الأدوات الأخرى التي ا�س ُتخدمت �أو ُيراد ا�ستخدامها يف ارتكاب
جرائم م�شمولة بهذه االتفاقية».
.4-3

مل�شددة للعقوبة
الظروفا ِ ّ

يف حني �أنه ينبغي للت�رشيعات اخلا�صة مبكافحة ِ جّ
تن�ص على عقوبة �أ�سا�سية �شديدة ب�ش�أن جرمية
االتار �أن ّ
ِ جّ
أ�شد �رصامة يف حال وجود عدد
االتار بالأ�شخا�ص ،ينبغي كذلك اتخاذ تدابري احتياطية جلعل تلك العقوبة � ّ
من الظروف
امل�شددة للعقوبة .وعموم ًا مي كن ت�صنيف تلك الظروف
امل�شددة للعقوبة يف ثالث فئات ،تبع ًا
ِّ
ِّ
االتار� ،أو فعل ِ جّ
االتار� ،أو �ضحية ِ جّ
لعالقتها مبرتكب ُجرم ِ جّ
االتار بذاته.
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يخ�ص مرتكب ُاجلرم
الظروف امل�ش ّ ِددة للعقوبة فيما ّ

•
•
•
•
•
•

ا ُ
جلرم ارتُكب �ضمن �إطار تنظيم �إجرامي (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)13
مرتكب ا ُ
جلرم هو �أحد والدي ال�شخ�ص امل َّتجر به �أو وثيق الن�سب به �أو الو�صي عليه �أو قرينه �أو �شخ�ص
ميار�س �سلطة عليه.
مرتكب ا ُ
جلرم له و�ضع م�س�ؤولية �أو مو�ضع ثقة بالن�سبة �إىل ال�ضحية.
مرتكب ا ُ
جلرم له و�ضع �سلطة �أو �سيطرة �أو � ْإمرة بالن�سبة �إىل ال�ضحية الطفل.
ا ُ
جلرم ارتكبه موظف عمومي.

جلرم �سبق �أن �أُدين با ُ
مرتكب ا ُ
جلرم نف�سه �أو �شبيهه.
الن�ص امل� ّؤطر  -13ارتكاب ُجرم ِ جّ
م�شدداً
االتار �ضمن �إطار تنظيم �إجرامي باعتبار ذلك ظرف ًا ِ ّ
للعقوبة
االتار بالأ�شخا�ص ُيعترب ِ جّ
ِ جّ
«اتاراً م�ستوفي ًا الأحكام» و ُيعاقب عليه بال�سجن امل�ؤ ّبد:
منظمة� ،أو على نطاق وا�سع .و ُيعترب ِ جّ
«عندما تُرتكب اجلرمية على يد ع�صابة َّ
االتار مرتكب ًا على يد
ع�صابة َّ
منظمة �إذا ما قامت به جمموعة م�ؤ ّلفة من ثالثة (� )3أ�شخا�ص �أو �أكرث مت�آمرين �أو متحالفني
مع ًا .و ُيعترب مرتكب ًا على نطاق وا�سع �إذا ما ارتُكب ِ جّ
لالتار بثالثة (� )3أ�شخا�ص �أو �أكرث� ،إفرادي ًا �أو
جماعي ًا».

الفلبني ،قانون مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ( ) RN No 9208لعام  ،2003البند  ،6البند
الفرعي (ج)

يخ�ص ال�ضحية
الظروف امل�ش ّ ِددة للعقوبة فيما ّ

تعري�ض ا ُ
جراء �إهمال �شديد ،حياة ال�ضحية للخطر.
جلرم ،عمداً �أو من ّ

•
•
•

ت�سبب ا ُ
جلرم بوفاة ال�ضحية �أو انتحارها.
ّ

•

ارتكاب ا ُ
جلرم ب�ش�أن �ضحية يف حالة ا�ست�ضعاف �شديدة ب�صفة خا�صة ،وكذلك ب�ش�أن امر�أة حامل (انظر
الن�ص امل� ّؤطر .)14

•
•
•
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ت�سبب ا ُ
أذى �أو �إ�صابات ج�سدية على درجة خطرية ب�صفة خا�صة بال�ضحية� ،أو ب�إ�صابتها
جلرم ب�إيقاع � ً
ّ
ب�أمرا�ض نف�سية �أو بدنية ،مبا يف ذلك فريو�س الأيدز والأيدز.

ال�شخ�ص امل َّتجر به طفل.

ال�شخ�ص امل َّتجر به م�صاب بعجز بدين �أو عقلي.

ا ُ
جلرم ي�شمل �أكرث من �ضحية واحدة.

الن�ص امل� ّؤطر  -14ارتكاب ُجرم ِ جّ
م�شدداً
االتار ب�ش�أن �ضحية يف حالة ا�ست�ضعاف باعتباره ظرف ًا ِ ّ
للعقوبة
جّ
ّ
االتار بالأ�شخا�ص بعقوبة ق�صوى ال تقل عن ثمانية �أعوام من
ينبغي للدول الأع�ضاء �أن تعاقب على ِ
ال�سجن عندما يكون:
«ا ُ
جلرم قد ارتُكب ب�ش�أن �ضحية يف حالة ا�ست�ضعاف �شديدة ب�صفة خا�صة .وتُعترب ال�ضحية يف
�سن البلوغ
حالة ا�ست�ضعاف �شديدة ب�صفة خا�صة وذلك على �أقل تقدير عندما تكون ال�ضحية دون ّ
اجلن�سي ،مبقت�ضى القانون الوطني ،وعندما يكون ا ُ
جلرم قد ارتُكب لغر�ض ا�ستغالل الغري يف البغاء
�أو غري ذلك من �أ�شكال اال�ستغالل اجلن�سي ،مبا يف ذلك �إنتاج املواد الإباحية».
القرار الإطاري ال�صادر عن جمل�س االحتاد الأوروبي رقم  ،JHA/629/20002امل� ّؤرخ  19متوز/
يوليه  2002ب�ش�أن مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش ،الفقرة ( 2ب) من املادة 3
االتار
يخ�ص فعل جّ ِ
الظروف امل�ش ّ ِددة للعقوبة فيما ّ

•
•
•
•

ارتكاب ا ُ
جلرم عرب احلدود (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)15

ارتكاب ا ُ
جلرم باللجوء �إىل التهديد �أو ا�ستعمال العنف �أو غري ذلك من �أ�شكال الإجبار ،من خالل
االختطاف� ،أو االحتيال �أو التلفيق (مبقت�ضى التعريف الوارد يف بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،لي�س
ثمة من ِ جّاتار يقع من دون اللجوء �إىل هذه الو�سائل).
ّ
ا�ستعمال الأ�سلحة �أو املخدرات �أو الأدوية يف ارتكاب ا ُ
جلرم.
ارتكاب ا ُ
جلرم باللجوء �إىل �سوء ا�ستعمال ال�سلطة �أو با�ستغالل عجز ال�ضحايا عن الدفاع عن �أنف�سهم
�أو عن التعبري عن �إرادتهم.

•

ارتكاب ا ُ
جلرم ب�إعطاء �أو تلقّي �أموال �أو غري ذلك من املنافع من �أجل نيل موافقة �شخ�ص له �سيطرة على
�شخ�ص �آخر.

•

تب ّني طفل لغر�ض ا�ستغالله يف عملية من عمليات ِ جّ
االتار بالب�رش.

الن�ص امل� ّؤطر  -15ارتكاب ُجرم ِ جّ
م�شدداً للعقوبة
االتار عرب احلدود باعتباره ظرف ًا ِ ّ

ملدة ترتاوح
« ُيحكم على �أولئك الذين يختطفون الن�ساء �أو الأطفال وي َّتجرون بهم بعقوبة ال�سجن ّ
بني  5و� 10أعوام مع الغرامة .و ُيحكم على �أولئك الذين يندرجون يف فئة واحدة �أو �أكرث من فئات
ملدة ت�صل �إىل � 10أعوام �أو �أكرث� ،أو ُيحكم عليهم بعقوبة ال�سجن مدى
الق�ضايا التالية بعقوبة ال�سجن ّ
احلياة� ،إ�ضافة �إىل الغرامات �أو م�صادرة ممتلكاتهم».
[]...
«(� )8أولئك الذين يبيعون ن�ساء خمتطفات �أو �أطفال خمتطفني �إىل خارج البلد».
ال�صني ،القانون اجلنائي لعام  ،1997املادة 240
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.5-3

القانون الإجرائي ب�ش�أن ق�ضايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص

يجب منح �ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص احلماية الالزمة �إن اختاروا التعاون مع ال�سلطات املعنية باملالحقة
�سن �أحكام �إجرائية جديدة وذلك
اجلنائية لق�ضية ِ جّاتار من هذا النحو .ويجب تعديل القانون الإجرائي �أو ّ
بغية منح �ضحايا ِ جّ
التعر�ض للرتهيب �أو االنتقام من جانب امل َّتجرين ،ما
االتار ،الذين كثرياً ما يخ�شون ّ
ي�شجعهم على موا�صلة التعاون مع ال�سلطات ،وهو
يحتاجون �إليه ّ
ب�شدة من الأمان واالطمئنان .وهذا �سوف ّ
عامل حا�سم يف �ضمان جناح اجلهود املعنية باملالحقة الق�ضائية� .إ�ضافة �إىل ذلك ،يجب �أن تراعي القوانني
حمدد ،االحتياجات اخلا�صة بال�ضحايا الأطفال وال�شهود من ال�ضحايا الأطفال .ومن
الإجرائية ،على نحو ّ
جّ
االتار �أي �إ�ساءة معاملة
املهم �أن ي�سعى هذا النهج القائم على حقوق الإن�سان �إىل �ضمان عدم معاناة �ضحايا ِ
تعد و�سيلة �أ�سا�سية
التي
�إ�ضافية �أثناء الإجراءات الق�ضائية يف املحكمة .ولذلك ف�إن هنالك عدداً من املبادئ
ّ
يف �ضمان االن�سجام بني القانون الإجرائي وتدابري احلماية التي تمُ نح مبوجب القانون الت�رشيعي اخلا�ص
مبكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص .ويرد فيما يلي تبيان بع�ض هذه املبادئ.

توفري حماية ّفعالة لل�شهود
حماية ال�شهود عامل حا�سم لت�أمني �سالمة �ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص الذين يرغبون يف الإدالء ب�شهادتهم
على ا ُ
جلناة امل َّتجرين بهم ،كما �أن توافر �آليات عمل قوية حلماية ال�شهود وتدابري �إجرائية ف ّعالة تكون متاحة
لهذا الغر�ض ،عامل مهم يف قرار ال�ضحية ب�ش�أن التعاون مع ال�سلطات املعنية باملالحقة اجلنائية لق�ضي ٍة ما.
وتن�ص اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة على ما يلي (الفقرة  1من املادة :)24
ّ
«تتخذ كل دولة طرف تدابري مالئمة يف حدود �إمكانياتها لتوفري حماية ف ّعالة لل�شهود الذين يدلون يف
الإجراءات اجلنائية ب�شهادة بخ�صو�ص اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية ،وكذلك لأقاربهم و�سائر
الأ�شخا�ص الوثيقي ال�صلة بهم ،ح�سب االقت�ضاء ،من �أي انتقام �أو ترهيب حمتمل».

وت�شمل هذه التدابري ما يلي:

•
•
•
•

و�ضع قواعد �إجرائية لتوفري احلماية اجل�سدية لل�ضحايا؛
تغيري �أماكن �إقامتهم؛
عدم �إف�شاء املعلومات املتعلقة بهويتهم و�أماكن وجودهم� ،أو فر�ض قيود على �إف�شائها؛
كفالة �سالمة ال�شاهد �أثناء الإجراءات اجلنائية.

وعلى نحو م�شابه ،تقت�ضي الأحكا ُم املن�صو�ص عليها ب�ش�أن عرقلة �سري العدالة (املادة  )23جتر َمي كل �أ�شكال
هذه العرقلة ،مبا يف ذلك ا�ستخدام القوة البدنية �أو التهديد �أو الرتهيب.
مطبقة يف �سياقها ،وخ�صو�ص ًا �أثناء الإجراءات الق�ضائية يف املحكمة .ويف
ويجب �أن تكون تدابري احلماية ّ
جّ
االتار بالب�رش (املادة  )30على ما يلي:
تن�ص اتفاقية جمل�س �أوروبا ب�ش�أن �إجراءات مكافحة ِ
هذا ال�صددّ ،
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«تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�رشيعية وتدابري �أخرى لكي تكفل �أثناء م�سار الإجراءات
الق�ضائية:
ً
هوي َتهم ال�شخ�صية كذلك؛
(�أ) حماي َة حياة ال�ضحايا اخل�صو�صية ،وحيثما يكون منا�سباّ ،
(ب) �سالمة ال�ضحايا وحمايتهم من الرتهيب ،وفق ًا لل�رشوط املن�صو�ص عليها مبقت�ضى قانونها الداخلي،
ويف حالة ال�ضحايا الأطفال ،ينبغي توفري الرعاية اخلا�صة الحتياجات الأطفال ،وكفالة حقهم يف
تدابري احلماية اخلا�صة».
خم�ص�صة بال�رضورة ل�ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
�رشعت الدول �آليات عمل قانونية حلماية ال�شهود لي�ست ّ
وقد َّ
ً
على التحديد ،و�إمنا ميكن ،بل ينبغي ،تطبيقها ب�ش�أنهم .و�أما الدول التي لي�ست لديها حاليا �آليات عمل من
ب�شد ٍة �أن تعمد �إىل النظر يف ت�رشيع قوانني حلماية ال�شهود (انظر الن�ص
هذا النحو حلماية ال�شهود فينبغي لها ّ
امل� ّؤطر .)16
الن�ص امل� ّؤطر  -16ت�رشيع �أحكام قانونية ب�ش�أن توفري حماية ف ّعالة لل�شهود
«يجوز لوزير العدل �أن ي�صدر الئحة تنظيمية للإيعاز مبا يلي:
(�أ) توفري وثائق مالئمة لتمكني ال�شخ�ص املعني من �إن�شاء هوية �شخ�صية لـه �أو غري ذلك من
الو�سائل حلماية ذلك ال�شخ�ص؛
(ب) توفري �سكن لل�شخ�ص؛
(ج) توفري ما يلزم لنقل الأثاث املنـزيل وغري ذلك من املمتلكات ال�شخ�صية �إىل مكان �إقامة جديد
لل�شخ�ص؛
قرر وفق ًا
(د) تزويد ال�شخ�ص مببلغ مايل ُيدفع من �أجل ّ
حتمل نفقات املعي�شة الأ�سا�سية ،مبقدارٍ ُي َّ
يحدده وزير
لالئحة التنظيمية ال�صادرة عن وزير العدل ،وذلك لعددٍ من املرات ح�سبما ّ
امل�سوغات املوجودة لذلك؛
العدل مبقت�ضى
ّ
(ه) تقدمي امل�ساعدة �إىل ال�شخ�ص يف احل�صول على عمل؛

(و) تقدمي �سائر اخلدمات ال�رضورية مل�ساعدة ال�شخ�ص على بلوغ االكتفاء الذاتي؛
املحمي،
(ز) ك�شف� ،أو رف�ض ك�شف ،هوية �أو مكان ال�شخ�ص املنقول للإقامة يف مكان �آخر �أو
ّ
�أو � ّأي �ش�أن �آخر بخ�صو�ص ال�شخ�ص �أو برنامج احلماية ،بعد تقدير ما يرتتّب على ذلك
ي�سببه لفعالية الربنامج العامة ،والنفع
الك�شف من خطر على ال�شخ�ص ،وال�رضر الذي قد ّ
الذي قد يعود على اجلمهور �أو على ال�شخ�ص الذي يلتم�س ذلك الك�شف []...؛
�رسية هو ّية ومكان � ّأي �أ�شخا�ص خا�ضعني للمقت�ضيات التي ت�ستوجب ت�سجيلهم
(ح) حماية ّ
يف الربنامج باعتبارهم ُجنا ًة مدانني مبوجب القانون االحتادي �أو قانون الوالية ،مبا يف
ين�ص عليها يف �أحوال �أخرى القانونُ
ذلك حتديد �إجراءات بديلة عن الإجراءات التي ّ
وتتبع م�سارهم».
أ�شخا�ص
االحتادي �أو قانونُ الوالية ب�ش�أن ت�سجيل �أولئك ال
ّ

الواليات املتحدة ،قانون تغيري �أماكن �إقامة ال�شهود وحمايتهم ،لعام  ،1982رقم ()3521 USC 18
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حماية احلرمة ال�شخ�صية �أثناء الإجراءات الق�ضائية يف املحاكم
ين�ص بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص (الفقرة  1من املادة  )6على ما يلي:
ّ
«حتر�ص كل دولة طرف ،يف احلاالت التي تقت�ضي ذلك ،وبقدر ما يتيحه قانونها الداخلي ،على �صون
احلرمة ال�شخ�صية ل�ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص وهويتهم ،بو�سائل منها جعل الإجراءات القانونية املتعلقة
بذلك ِ جّ
�رسيةً».
االتار ّ

حماية احلرمة (اخل�صو�صية) ال�شخ�صية يف �أثناء الإجراءات الق�ضائية يف املحاكم عامل حا�سم الأهمية يف
كفالة �سالمة و�أمن �ضحية ِ جّ
االتار الذي يلج أ� باختياره �إىل التعاون مع ال�سلطات امل�س�ؤولة عن املالحقة اجلنائية
ي�شتد يف حال عدم
ثم ف�إن ا�ستهداف امل َّتجرين لل�ضحية� ،أو �أفراد �أ�رسته ،بالتهديد �أو االنتقام قد ّ
للق�ضية .ومن ّ
حماية هوية ال�ضحية �أثناء الإجراءات الق�ضائية يف املحاكم (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)17
الن�ص امل� ّؤطر  -17منح احلماية لل�ضحايا و�أفراد �أُ�رسهم �أثناء الإجراءات الق�ضائية يف املحاكم
«تُو َفّر احلماية التامة لل�شهود على ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ول�ضحاياه و�أفراد �أُ�رسهم من الدرجة الأوىل
مدة
من �صلة الدم و�أقربائهم بحكم القانون ،مبن يف ذلك القرين و�رشيك احلياة الدائم ،طوال ّ
املدة التي تقت�ضيها العوامل الأمنية».
الإجراءات الق�ضائية يف املحاكم �أو طيلة ّ
كولومبيا ،القانون رقم  985لعام  ،2005املادة 8
والقاعدة العامة تقت�ضي �أن تكون الإجراءات الق�ضائية يف املحاكم مفتوحة للجمهور وو�سائل الإعالم.
ولكن يف كثري من ق�ضايا ِ جّ
االتار بالب�رش ،وخ�صو�ص ًا الق�ضايا التي تنطوي على ا�ستغالل جن�سي �أو على
ْ
�أطفال �أو على كال هذين العن�رصين ،ف�إن احلر�ص على �إقامة العدالة يقت�ضي اللجوء �إىل الإعالن ب�أن جل�سات
الإجراءات الق�ضائية �سوف تكون مغلقة (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)18
الن�ص امل� ّؤطر  -18حماية احلرمة ال�شخ�صية ل�ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص يف الإجراءات الق�ضائية
يف املحاكم
«ال تُف َتح للجمهور جل�سات املحاكمات يف الق�ضايا التي تنطوي على جرائم ِ جّاتار بالب�رش []...
وعلى ا�ستغالل الأطفال يف �إنتاج املواد الإباحية [».]...
رومانيا ،قانون منع ِ جّ
االتار بالب�رش ومكافحته لعام  ،2002املادة 24

قاعدة ال�شاهد املزدوج
«قاعدة ال�شاهد املزدوج» �أو «قاعدة الدليل امل�ساند» تنفي الأهلية عن الدليل يف حال وجود �شاهد واحد
فقط ،ما مل ي�ساند �شهادته �شاهد �آخر �أو دليل مادي �آخر ب�ش�أن �إدانة املتهم با ُ
بع�ض البلدان هذه
طبق ُ
جلرم .وقد ّ
القاعدة يف الإجراءات اجلنائية من �أجل رف�ض منح �ضحية ِ جّاتار و�ضعية �شاهد ذي م�صداقية .ويجب متحي�ص
هذه القاعدة و�إعادة النظر فيها لإتاحة املجال لال�ستماع �إىل �آراء �ضحايا ِ جّ
االتار يف املحكمة.
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التذرع بال�سلوك املا�ضي
عدم جواز قبول ّ
التذرع يف
يخ�ص القانون الإجرائي بعدم جواز قبول
يتعلق اعتبار ت�رشيعي �آخر من االعتبارات املهمة فيما
ّ
ّ
الإجراءات الق�ضائية يف املحاكم بال�سلوك الذي كان ي ّتبعه يف املا�ضي �ضحية ِ جّاتار .وهذا مهم خ�صو�ص ًا يف
ق�ضايا ِ جّ
االتار اجلن�سي (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)19
التذرع ب�سلوك ال�ضحية يف املا�ضي يف حماكمة
الن�ص امل� ّؤطر  -19ت�رشيع ب�ش�أن عدم جواز قبول
ّ
ق�ضايا ِ جّ
االتار
«يف حماكمة ق�ضايا ِ جّ
االتار  ...ال ّ
حمل من االعتبار ل�سلوك �ضحية ما اجلن�سي يف املا�ضي وال يجوز
قبول
قابلية
ّ
التذرع به لغر�ض �إثبات مزاولة ال�ضحية �أ�شكا ًال �أخرى من ال�سلوك اجلن�سي �أو لإثبات ّ
ُ
ال�ضحية من قبل للمزاولة اجلن�سية».
�سرياليون ،قانون مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش لعام  ،2005املادة 15

احل�سا�سية اجلن�سانية
لأن �ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص هم يف كثري من الأحيان من الن�ساء ،ف�إن من املهم �أنْ ُي َّتبع يف الت�رشيعات
اخلا�صة مبكافحة هذا ِ جّ
يتميز بح�سا�سية جن�سانية (ب�ش�أن نوع اجلن�س) .وذلك على �سبيل املثال
االتار ٌ
نهج ّ
�أنه ينبغي �إ�رشاك الن�ساء (مبن فيهن املر�شدات االجتماعيات) خالل جميع مراحل �إجراءات الدعاوى اخلا�صة
بق�ضايا ِ جّ
االتار ،مبا يف ذلك مراحل التحقيق واملحاكمة.

اجتناب الإفراط يف االعتماد على �شهادة ال�ضحايا
ِ جّ
واالتار بالأ�شخا�ص (الب�رش)،
تن�ص املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�صى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�سان
ّ
مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،على �أنه ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية
ال�صادرة عن ّ
واملنظمات غري احلكومية �أن تنظر (املبد أ� التوجيهي  )5يف:
«تزويد ال�سلطات القائمة ب�إنفاذ القانون بال�صالحيات والتقنيات املالئمة للتحقيق متكين ًا لقيامها بالتحقيق
ت�شجع و�أن تدعم و�ضع �إجراءات
مع امل َّتجرين امل�شتبه فيهم ومقا�ضاتهم ب�صورة ف ّعالة .وينبغي للدول �أن ّ
حتقيقية ا�ستباقية لتج ّنب الإفراط يف االعتماد على �شهادة ال�ضحايا».
املقدمة يف خطة عمل احلكومة الرنويجية ملكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش
فتنظر ،على �سبيل املثال ،يف التو�صية الهامة ّ
(للفرتة :)2009-2006
«�سوف تنظر احلكومة يف الإمكانيات املتاحة لال�ستفادة من ال�شهود املُغفَلي الهوية يف ق�ضايا ِ جّ
االتار
بالأ�شخا�ص .و�سوف تنظر احلكومة �أي�ض ًا يف �إمكانية ا�ستخدام �أ�شكال خا�صة من اال�ستجواب بغية
اجتناب ال�ضغط على الأطراف امل�ست�ضعفني املغبونني ب�صفة خا�صة ،واجتناب تكرار ا�ستجوابهم يف
ق�ضايا ِ جّ
االتار بالب�رش .وهذا قد ي�ستدعي اللجوء �إىل اال�ستجواب بوا�سطة و�صالت الفيديو [ ]...واتّباع
�أ�ساليب �أكرث كيا�سة يف القيام بعمليات اال�ستجواب �أثناء الإجراءات الق�ضائية اجلنائية (اال�ستجواب
الق�ضائي خارج املحكمة) �أو ت�سجيل الإفادات التي ُيدىل بها يف املرحلة االبتدائية».
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ال�شهود من الأطفال ال�ضحايا
للأطفال حقوق واحتياجات وحاالت ا�ست�ضعاف خا�صة يجب و�ضعها يف االعتبار يف �أثناء املالحقة
الق�ضائية لق�ضايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص التي ت�شتمل على �شهود من ال�ضحايا الأطفال .ذلك �أنهم فئة م�ست�ضعفة
ب�صفة خم�صو�صة ،ولذلك فمن الالزم اتخاذ تدابري حماية �إ�ضافية من �أجلهم �أو�سع نطاق ًا بكثري من تدابري
احلماية التي تُوفّر لل�شهود من ال�ضحايا البالغني .وينبغي ا�ستحداث �أ�ساليب خا�صة يف �إجراء املقابالت من
�أجل التعامل مع ال�شهود من ال�ضحايا الأطفال ،كما ينبغي تنفيذ �إجراءات خا�صة لتجنيبهم ال�صدمة النف�سية
النا�شئة عن �إدالئهم ب�شهادتهم يف املحكمة .ويلج أ� بع�ض البلدان �إىل توفري ما يلزم ال�ستخدام الو�سائل ال�سمعية
الب�رصية لت�سجيل جل�سات اال�ستماع لإفادات الأطفال ،يف حني يلج�أ بع�ض البلدان الأخرى �إىل �إتاحة املجال
للأطفال للمثول يف املحكمة بوا�سطة و�سائل التداول بالفيديو (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)20
الن�ص امل� ّؤطر  -20ت�رشيع �أحكام قانونية حلماية ال�شهود من ال�ضحايا الأطفال
«يجوز للمحكمة �أن ت�أمر باال�ستماع �إىل �شهادة الطفل بوا�سطة دارة تلفزيونية مغلقة ح�سبما هو
من�صو�ص عليه يف الفقرة الفرعية (�ألف)� ،إذا وجدت املحكمة �أن الطفل غري قادر على الإدالء
املدعى عليه ،وذلك ل ّأي من الأ�سباب التالية:
ب�شهادته يف جل�سة مفتوحة يف املحكمة بح�ضور ّ
‘ ‘1الطفل غري قادر على الإدالء ب�شهادته ب�سبب اخلوف؛
‘ ‘2وجود احتمال جوهري ،مثبت ب�شهادة خبري ،ب�أن الطفل �سوف يعاين �صدمة انفعالية من
جراء الإدالء بال�شهادة؛
ّ
‘ ‘3الطفل يعاين ع ّلة عقلية �أو � ّأي ع ّلة �أخرى؛
املدعى عليه �أو حمامي الدفاع على نحو يكون �سبب ًا يجعل الطفل غري قادر على
‘� ‘4سلوك ّ
موا�صلة الإدالء ب�شهادته».
الواليات املتحدة ،قانون حقوق ال�ضحايا من الأطفال وال�شهود من الأطفال ،مدونة القوانني رقم
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تقادم
التقادم امل�سقِط �أو ّمدة ُ
عدم جواز تطبيق قانون ُ
مدة التقادم الفرت َة الزمني َة الق�صوى التي يجوز �ضمنها
يحدد قانونُ التقادم
ِ
امل�سقط �أو ّ
يف كثري من الدولّ ،
معينة.
وقائع
بخ�صو�ص
قانونية
ا�ستهالل �إجراءات
ّ
وتقت�ضي اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة ما يلي:
«حتدد ُ
ّ
ُ�ستهل �أثناءها
مد َة تقادم طويلة ت
كل دولة طرف يف �إطار قانونها الداخلي ،عند االقت�ضاءّ ،
ّ
فر
الإجراءات اخلا�صة ب� ّأي ُجرم م�شمول بهذه االتفاقيةّ ،
ومدة �أطول عندما يكون اجلاين املزعوم قد ّ
من وجه العدالة» (الفقرة  5من املادة .)11
36

مدة
الن�ص يف القانون على عدم جواز تطبيق � ّأي قانون ب�ش�أن التقادم ِ
امل�سقط �أو � ّأي ّ
وللدول �أن تنظر �أي�ض ًا يف ّ
تقادم على هذه اجلرائم .وقد يفيد مثل ذلك الن�ص القانوين ،مع فر�ض عقوبات �شديدة تتنا�سب وخطورة
جرمية ِ جّ
م�ضمنة يف نظام روما الأ�سا�سي
االتار بالأ�شخا�ص ،يف توجيه ر�سالة رادعة قوية .وهذه الفكرة
ّ
ين�ص على �أن اجلرائم امل�شمولة �ضمن نطاق اخت�صا�ص املحكمة الق�ضائي،
للمحكمة اجلنائية الدولية ،الذي ّ
والتي ت�شمل ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص «ال تخ�ضع ل ّأي قانون تقادم» (املادة .)29

اال�سرتاتيجيات الرامية �إىل تعزيز املالحقة الق�ضائية
عدة مبادرات من �أجل تعزيز املالحقة الق�ضائية لق�ضايا ِ جّ
االتار
ي�ستطيع الربملانيون �أن يدعوا �إىل منا�رصة ّ
بالأ�شخا�ص .ومن ذلك:

•

متخ�ص�صة يف مكافحة ِ جّ
مو�صى به ،على �سبيل املثال ،يف خطة
االتار ،ح�سبما هو
�إن�شاء وحدات �رشطة
ّ
ً
العمل الوطنية ملكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش ال�صادرة يف �أذربيجان عام .2004

•

تقدمي م�ساعدة قانونية لإعانة �ضحايا ِ جّ
مو�صى به ،على �سبيل املثال ،يف خطة العمل
االتار ،ح�سبما هو
ً
احلكومية ملكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش للفرتة  2007-2005يف البو�سنة والهر�سك.

•

ت�شجيع �ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص على الإدالء ب�شهادتهم وذلك بحماية �سالمتهم و�أمنهم (وكذلك
مو�صى به ،على �سبيل املثال ،يف
ال�شهود �أ ّي ًا كانوا) يف جميع مراحل الإجراءات القانونية ،ح�سبما هو
ً
خطة عمل االحتاد الأفريقي لعام  2006ب�ش�أن مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال.

•

مدع عام خا�ص ملعاجلة ق�ضايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،ح�سبما هو مو�صى به ،على �سبيل املثال ،يف
تعيني ّ
خطة عمل اليونان لعام  2006ملكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش.

•

التحري والتحقيق من �أجل زيادة فعالية ك�شف ُجرم ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،ح�سبما هو
حتديث �أ�ساليب
ّ
مو�صى به ،على �سبيل املثال ،يف خطة العمل ملكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش وتهريبهم غري القانوين والهجرة
غري القانونية ،ال�صادرة عام  2002يف جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية �سابق ًا.

•

واملدعني العامني وموظفي الهجرة و�سائر موظفي �إنفاذ
توفري التدريب الالزم للعاملني يف ال�رشطة ّ
جّ
االتار بالأ�شخا�ص،
القانون بغية زيادة قدرتهم على القيام بالتحقيقات
والتحريات اخلا�صة بق�ضايا ِ
ّ
ح�سبما هو مو�صى به يف خطة عمل اليابان لعام  2004ب�ش�أن التدابري الرامية �إىل مكافحة ِ جّ
االتار
بالأ�شخا�ص.

وهذه اخلطة املذكورة �أخرياً تتما�شى مع الفقرة  2من املادة  10من بروتوكول ِ جّ
تن�ص
االتار بالأ�شخا�ص ،التي ّ
على ما يلي:
«توفّر الدول الأطراف �أو تع ّزز تدريب موظفي �إنفاذ القانون وموظفي الهجرة وغريهم من املوظفني
املخت�صني على منع ِ جّ
ين�صب التدريب على الأ�ساليب امل�ستخدمة يف منع
االتار بالأ�شخا�ص .وينبغي �أن
ّ
ّ
ذلك ِ جّ
االتار ومالحقة امل َّتجرين وحماية حقوق ال�ضحايا ،مبا يف ذلك حماية ال�ضحايا من امل َّتجرين.
احل�سا�سة فيما يتعلق بالأطفال
وينبغي �أن ُيراعي هذا التدريب احلاجة �إىل مراعاة حقوق الإن�سان وامل�سائل ّ
ي�شجع التعاون مع املنظمات غري احلكومية وغريها من املنظمات ذات ال�صلة
ونوع اجلن�س ،كما ينبغي �أن ّ
و�سائر عنا�رص املجتمع املدين».
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دور الربملانيني يف جترمي ومعاقبة كل �أ�شكال ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص

•

ت�رشيع قوانني جنائية جتعل ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص جرمية

•

جترم كل �أ�شكال ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
ت�رشيع قوانني جنائية ّ

•
•

االتار الفردي ِ جّ
كل من ِ جّ
واالتار َّ
املنظم
تقر بوجود ٍ
ت�رشيع قوانني جنائية ّ

ت�رشيع قوانني جنائية ت�شمل ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص الداخلي والدويل كليهما

•

تن�ص على فر�ض عقوبات �شديدة تتنا�سب مع فداحة هذه اجلرمية
ت�رشيع قوانني جنائية ّ

•

�إدماج امل�سائل اجلن�سانية اخلا�صة بنوع اجلن�س يف �صلب كل ال�سيا�سات العامة والت�رشيعات
والإجراءات الق�ضائية ذات ال�صلة مبكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش

•

يتبدى فيها نهج يراعي حقوق
اعتماد قوانني �إجرائية �أو تعديل القوانني املوجودة فيها بحيث ّ
الإن�سان يف معاملة ال�شهود ال�ضحايا �أثناء الإجراءات الق�ضائية يف املحاكم وكذلك يف حماية
�أمان ال�شهود ال�ضحايا وحرمتهم ال�شخ�صية

•

تتبدى فيها االحتياجات اخلا�صة
اعتماد قوانني �إجرائية �أو تعديل القوانني املوجودة منها بحيث ّ
بال�شهود من ال�ضحايا الأطفال وبحيث ت�ستجيب �إىل هذه االحتياجات

•

و�ضع تدابري ت�رشيعية وتدابري يف �إطار ال�سيا�سة العامة وغري ذلك من التدابري ،ت�ستهدف الطلب
على ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص� ،سواء �أكان ذلك الطلب لأغرا�ض اال�ستغالل اجلن�سي �أو اال�ستغالل يف
العمل �أم غري ذلك من �أ�شكال اال�ستغالل

•

تن�ص على معاقبة املوظفني العموميني على ال�ضلوع يف ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص �أو
ت�رشيع قوانني ّ
ت�سهيله �أو �إتاحة املجال حلدوثه

•

كفالة التحقيق يف ق�ضايا الف�ساد املتعلقة باالجتار بالأ�شخا�ص ومالحقتها ق�ضائي ًا

•

تعزيز امل�ساءلة وال�شفافية على نطاق وا�سع يف امل�ؤ�س�سات احلكومية وذلك باال�ضطالع يف
عمليات تقييم منتظمة حلوكمة الإدارة ،مب�شاركة جهات فاعلة حكومية وغري حكومية

•

الت�شاور مع اجلهات العاملة على مكافحة الف�ساد والتي ت�شمل �أمناء املظامل وفرق العمل واللجان
املفو�ضة وهيئات مراقبة احل�سابات ،واملنظمات الدولية وتنظيمات املجتمع املدين املعنية ،ب�ش�أن
ّ
ر�صد م�ستويات الف�ساد يف البلد ،وبخا�صة فيما يتعلق بجرائم ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص.

الف�صل الرابع
االعرتاف بالأ�شخا�ص املتَّ َجر بهم باعتبارهم �ضحايا ي�ستحقّون
التمتّع بحقوق الإن�سان املع َرتف بها دولياً
داو
ً
رويدا
تغني وهي ت�ست�سلم
حتب �أن ّ
بالنظر من ُبعد �إىل تلك الفتاة ال�شابة ال�صغرية من جنوب �رشقي �آ�سيا ،التي ّ
ً
رويدا �إىل النوم ،والتي تنجرف يف احلديث عن حلم عمرها يف فتح ملج أ� للأطفال الذين ال م�أوى لهم ،والتي
ً
حتملت نوعا من الأمل
يتخيل املرء �أنها هي املر�أة ال�شابة ذاتها التي ّ
تبتهج بانفعال لتناول البيتزا ،من ال�صعب �أن ّ
واملعاناة لن يواجهه �أكرثنا � ً
أبدا طوال العمر.
ّ
ّ
ّ
و�ضلِلت
ا�ستغلت ُ
وخدعت يف �أجرها ُ
داو مثل كثري من �ضحايا � ّأي خمطط لت�صدير الأيدي العاملة الأجنبية ُ -
ً
أي�ضا � ً
أخريا �إىل بلدها؛ وعانت � ً
و�أُ�سيئت معاملتها ،ثم �أُعيدت بالإكراه � ً
جروحا �سوف
بدنية �أحدثت
أ�رضارا ً
تبقى ً
دائما ً
غائرة يف عقلها وج�سمها.
فقد ذهبت داو �إىل بلد جماور يف �آ�سيا بعقد للعمل كم�ساعدة منـزلية ،بعد �أن دفعت لوكالة ال ِعمالة �أجرة
ولكن ً
بدال من �إيجاد عمل لها كم�ساعدة منـزلية� ،أر�سلتها الوكالة
�سم�رسةٍ قدرها  1 000دوالر �أمريكيْ .
�إىل منـزل ال�سم�سار لكي ترعى �أباه .وكان ذلك �أول �إخالل بعقد عملها .ثم وقع الإخالل الثاين عندما
رب عملها.
�أُخذت داو لكي تعمل يف م�صنع اللدائن الذي ميلكه ّ
لالتار بها و�أُكرهت على العمل يف م�صنع ً
بدال من العمل كم�ساعدة منـزلية،
و� ً
إ�ضافة �إىل �أن داو خ�ضعت جّ ِ
ً
فقد �أُجربت على العمل �ساعات كثرية لدرجة الإفراط ،من دون �أن ُي َّقدم لها �سوى معلومات �ضئيلة جدا عن
كيفية ت�شغيل �آالت �صنع اللدائن.
ً
�صباحا
عدة �أ�شهر من دون �أن ُيدفع لها �أجر ،وهي تنوء بالعمل ال�شاق من ال�ساعة 5/30
وعملت داو طوال ّ
م�ستمرة يف العمل.
وهي
طعامها
تناول
على
ت
وكانت
راحة،
بال
يوم
كل
،
م�ساء
8/30
وحتى ال�ساعة
ً
جُبرَ
ّ
وقد � ّأدت هذه الأو�ضاع من الإرهاق و�إ�ساءة املعاملة �إىل وقوع حادث؛ � ْإذ علقت يدها الي�رسى يف الآلة،
وال�سبابة والإبهام.
فان�سحقت �أ�صابعها الو�سطى ّ
رب عملها �إىل طبيب ،ف�أجرى لها عملية ترقيع غري متقنة� ،إذ �أزال � ً
أ�صبعا من قدمها اليمنى
وقد ا�صطحبها ّ
وقطع حلم ًا من �ساقها اليمنى لإ�صالح يدها .وقبل ا�ستكمال العملية اجلراحية ،ا�ستخدم �صاحب العمل
وال�سم�سار مع داو �أ�ساليب الرتهيب و�أجربها على التوقيع على �أوراق وافقت مبوجبها على العودة �إىل
وطنها.
رب العمل ب�إكراهها على العمل على نحو غري قانوين يف
رفعت داو ق�ضيتها �إىل املحكمة ،حيث اعرتف ّ
رب العمل �أ�ساء معاملة داو
أن
�
كما
وطنها.
إىل
�
إعادتها
�
امل�صنع وعلى التوقيع على �أوراق توافق فيها على
ّ
ً
وادعى ب�أنها قبلت طواعية ب�إعادتها �إىل وطنها.
وحتر�ش بها با�ستمرار ّ
وهددهاّ ،
�شفهيا وجعلها تعاين اجلوعّ ،
ت�سبب لها � ً
آالما ،وهي
و�ساقها
وقدمها
داو
يد
تزال
ال
كانت
اجلراحية،
العملية
على
�سنة
قرابة
انق�ضاء
وبعد
ّ
عما
الآن يف حاجة �إىل مزيد من العمليات اجلراحية .وقد رفعت داو دعوى من �أجل احل�صول على تعوي�ض ّ
تكبدتها وما خ�رسته ّمما قد تك�سبه من دخل يف امل�ستقبل ،من
�أ�صابها من � ً
أذى ،وعن التكاليف الطبية التي ّ
جراء �إ�صابتها بالأذى التي جعلتها عاجزة ً
بدنيا.
ّ
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االتار بالأ�شخا�ص �أن «اتخاذ �إجراءات ف ّعالة ملنع ومكافحة ِ جّ
تعلن ديباجة بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص،
وبخا�صة الن�ساء والأطفال ،يتط ّلب نهج ًا دولي ًا �شام ً
ال يف بلدان املن�ش أ� والعبور واملق�صد ،ي�شمل تدابري ملنع
ذلك ِ جّ
االتار ومعاقبة امل َّتجرين وحماية �ضحايا ذلك ِ جّ
االتار بو�سائل منها حماية حقوقهم الإن�سانية املعرتَف
بها دولي ًا».
يبينها بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص هو «حماية �ضحايا
عالوة على ذلك ،ف�إن واحداً من الأغرا�ض التي ّ
ذلك ِ جّ
االتار وم�ساعدتهم ،مع احرتام كامل حلقوقهم الإن�سانية» (الفقرة (ب) من املادة .)2
والنهج الذي ُيعنى بحقوق الإن�سان يف مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص �إمنا يعرتف بال�شخ�ص امل َّتجر به باعتباره
وتن�ص املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�صى بها فيما يتعلق بحقوق
�ضحية يحق لـه التم ّتع بحقوق الإن�سان.
ّ
الإن�سان ِ جّ
مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،على ما يلي:
واالتار بالأ�شخا�ص (الب�رش) ،ال�صادرة عن ّ
ّ
«ت�شكل انتهاكات حقوق الإن�سان يف الوقت ذاته �سبب ًا من �أ�سباب ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص و�إحدى نتائجه.
جّ
االتار
حمور جميع التدابري الرامية �إىل منع هذا ِ
وعليه ،ف�إنه من الأ�سا�سي جعل حماية حقوق الإن�سان كاف ًة َ
والق�ضاء عليه .وال ينبغي �أن ت�ؤ ّثر تدابري مكافحة ِ جّ
االتار ت�أثرياً �سلبي ًا يف حقوق الإن�سان وكرامة الأ�شخا�ص،
وبخا�صة حقوق �أولئك الذين ّمت ِ جّ
وامل�رشدين داخلي ًا والالجئني وطالبي اللجوء».
االتار بهم واملهاجرين
ّ
.2-4

حتديد هوية �ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص

من الأمور احلا�سمة �أن اخلطوة الأوىل �صوب االعرتاف ب�ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص باعتبارهم �ضحايا يحق
لهم حماية حقوقهم الإن�سانية �إمنا هي يف حتديد هوية �أولئك ال�ضحايا .ويف حني �أن بروتوكول ِ جّ
االتار
بالأ�شخا�ص ال يذكر �رصاح ًة م�س�ألة حتديد هوية ه�ؤالء ال�ضحايا ،ف�إن املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�صى
ِ جّ
مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق
بها فيما يتعلق بحقوق الإن�سان
واالتار بالأ�شخا�ص (بالب�رش) ،ال�صادرة عن ّ
املتاجر به ب�شكل �صحيح ،قد ي�ؤ ّدي على الأرجح �إىل
الإن�سان ،تبينّ �أن «الف�شل يف حتديد هوية ال�شخ�ص
َ
حرمان ذلك ال�شخ�ص من املزيد من حقوقه .وعليه ،تكون الدول مل َزمة بكفالة �إمكان تعريفه على هذا
َ
الدول واملنظمات احلكومية
النحو ،وكفالة تنفيذه فعلي ًا ».وحتقيق ًا لهذه الغاية ،تدعو املبادئ التوجيهية
الدولية واملنظمات غري احلكومية �أن تنظر فيما يلي (املبد أ� التوجيهي  ،2الفقرة :)1
«و�ضع مبادئ توجيهية و�إجراءات ملن لـه �صلة من ال�سلطات احلكومية وامل�س�ؤولني احلكوميني،
كال�رشطة ،وحر�س احلدود ،وم�س�ؤويل الهجرة ،وغريهم من الأ�شخا�ص امل�شتغلني بالك�شف عن املهاجرين
املتاجر بهم
غري ال�رشعيني واحتجازهم وا�ستالمهم ومعاجلة بياناتهم ،بغية تي�سري وحتديد هوية الأ�شخا�ص َ
ب�رسعة ودقّة».
وقد اتّبعت دول خمتلفة نهوج ًا خمتلف ًة يف كفالة حتديد هوية �ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص .و�أَدرج بع�ض الدول
يقر هذا االلتزام يف الت�رشيعات الوطنية (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)21
حكم ًا ّ
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الن�ص امل� ّؤطر  -21ت�رشيع قوانني تكفل حتديد هوية �ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
«يجب �أن يتولىّ حتديد هوية �ضحايا ِ جّ
املخت�صة ،بدعم من املنظمات
ال�سلطات العمومية
االتار بالب�رش
ُ
ّ
غري احلكومية� ،أو تتو ّاله املنظمات غري احلكومية التي لديها �أ�سباب معقولة تدعوها �إىل االعتقاد ب�أن
�شخ�ص ًا ما هو �ضحية ِ جّاتار من هذا القبيل».
مولدوفا ،قانون منع ومكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش ،رقم ( )XVI-241لعام  ،2005املادة .15
و�أ�صدر بع�ض الدول الأخرى تكليف ًا ر�سمي ًا بالقيام باتخاذ هذه الإجراءات من خالل خطة عمل وطنية.
وعلى �سبيل املثال ،وفق ًا خلطة عمل كرواتيا لعام  2006ب�ش�أن قمع ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،تقع على عاتق
عما يلي:
احلكومة امل�س�ؤولية ّ
حتمل �أن يكونوا من �ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص من بني طالبي
«تعزيز الأن�شطة املعنية بتحديد هوية َمن ُي َ
اللجوء واملهاجرين غري القانونيني والقا�رصين الذين ال يرافقهم �أ�شخا�ص بالغون [ ]...تعزيز قدرة ال�رشطة
والنيابة العامة يف الدولة على مكافحة اجلرائم ذات ال�صلة باالجتار بالأ�شخا�ص [ ]...تعديل نظام
الإحالة الوطني بغية تعيني هيئات جديدة تتولىّ امل�س�ؤولية عن حتديد هوية �ضحايا ِ جّ
االتار وتقدمي امل�ساعدة
�إليهم وحمايتهم».

ويحتاج �ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص �إىل خدمات حماية .وحتقيق ًا لهذه الغاية ،يجب �أن تحُ ّدد هويتهم بهذه
ال�صفة بدقّة ،وينبغي ل�سلطات �إنفاذ القانون و�سائر اجلهات الفاعلة الرئي�سية التي تكون على متا�س مبا�رش
معهم� ،أن تكون على دراية بكيفية حتديد هويتهم على نحو �صحيح ،ومبا هي احلقوق التي ي�ستحقونها .ومن
املهم التذكري ب�أن �أقرب النا�س �إىل �ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،ك�أوالدهم ،ينبغي منحهم �أي�ض ًا حماية مماثلة.
ثم ف�إن التعاريف الوارد بحثها �أدناه مهمة يف هذا اخل�صو�ص.
ومن ّ

�ضحية جّ
االتِ ار

يعرف �ضحايا ِ جّ
أنف�سهم ب�سهولة بهذه ال�صفة .وعلى �سبيل املثال،
االتار بالأ�شخا�ص � َ
يف حاالت كثرية ،قد ال ّ
غرر بهم ملزاولة عمل جربي من خالل فر�ض «�أجور» ابتزازية عليهم قد يحتاجون �إىل
ف�إن الأفراد الذين ُي َّ
توعية ،كما �إن �أولئك الإناث اللواتي يربطهن تع ّلق نف�سي َمبن يتاجر بهن جن�سي ًا باعتباره «�صاحب ًا» قد
منتهكة .ولذلك
يحتجن �إىل م�شورة قبل �أن يفهمن �أنهن خا�ضعات لال�ستغالل و�أن حقوقهن الإن�سانية َ
جّ
االتار
تن�ص املبادئ التوجيهية التي ت ّتبعها الدول على �إيجاد �آلية عمل ر�سمية لفرز �ضحايا ِ
ف�إن من املهم �أن ّ
املحتملني.
َ
والتع�سف
وقد ُع ِ ّرف امل�صطلح «�ضحية الإجرام» يف �إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام
ّ
يف ا�ستعمال ال�سلطة؛(  )3الذي يبينّ �أن ه�ؤالء ال�ضحايا هم:

«الأ�شخا�ص الذين �أُ�صيبوا ب�رضر ،فردي ًا �أو جماعي ًا ،مبا يف ذلك ال�رضر البدين �أو العقلي �أو املعاناة �أو اخل�سارة
االقت�صادية� ،أو احلرمان بدرجة كبرية من التم ّتع بحقوقهم الأ�سا�سية ،عن طريق �أفعال �أو حاالت �إهمال
ّ
ت�شكل انتهاك ًا للقوانني اجلنائية النافذة يف الدول الأع�ضاء».
التع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة من مداوالت م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية و معاملة اجلرمية ،
� )3إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام و ّ
وقرار اجلمعية العامة ، 34/40املرفق ،امل� ّؤرخ  29ت�رشين الثاين /نوفنرب .1985
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وعلى نحو مماثل ،ف�إن القرار الإطاري ( )JHA/220/2001ال�صادر عن جمل�س االحتاد الأوروبي ،يف 15
يعرف ال�ضحية يف (املادة �( 1أ)) ب�أنه:
�آذار/مار�س ،2001ب�ش�أن و�ضعية ال�ضحايا يف الإجراءات اجلنائيةّ ،

«�شخ�ص طبيعي �أً�صيب ب�رضر ،مبا يف ذلك ال�رضر البدين �أو العقلي� ،أو املعاناة النف�سية �أو اخل�سارة
االقت�صادية ،ب�سبب مبا�رش من جراء �أفعال �أو حاالت �إهمال ّ
ت�شكل انتهاك ًا للقانون اجلنائي يف دولة ع�ضو».
ّ

تت�ضمن االتفاقيات الإقليمية �إر�شادات مفيدة يف هذا ال�صدد .وعلى �سبيل املثال ،ف�إن اتفاقية جمل�س
وقد
ّ
جّ
جّ
االتار ب�أنه «� ّأي �شخ�ص طبيعي يخ�ضع
تعرف �ضحية هذا ِ
�أوروبا ب�ش�أن �إجراءات مكافحة ِ
االتار بالب�رش ّ
ِ جّ
لالتار بالب�رش (الفقرة (ﻫ) من املادة .)4
ولكن من
ولذلك ف�إنه يجوز للدول �أن ت�ستخدم هذه التعاريف العامة �أ�سا�س ًا ل�صوغ التعريف اخلا�ص بها،
ّ
جر به باعتباره �ضحية يف ت�رشيعاتها الوطنية (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)22
تعرف ال�شخ�ص امل َّت َ
الالزم لها حتم ًا �أن ّ
الن�ص امل� ّؤطر  -22تعريف �ضحية ِ جّ
االتار يف الت�رشيعات الوطنية
«‘ال�ضحية‘ تعني � ّأي �شخ�ص يكون مو�ضوع ا�ستغالل �أو � ّأي فعل حمظور مبوجب هذا القانون �أو � ّأي
قانون �آخر �أو معاهدة من�صو�ص عليها ويخ�ضع هذا الفعل للعقاب مبقت�ضى هذا القانون».
قرب�ص ،قانون مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص وا�ستغالل الأطفال لأغرا�ض اجلن�س لعام  ،2000املادة 2

�ضحايا جّ
االتِ ار امل�ست�ضعفون
االتار يف الت�رشيعات الوطنية ،من املهم �أن يدرك امل� ِ ّرشع �أن �ضحايا ِ جّ
عند تعريف َمن هو �ضحية ِ جّ
االتار
هم عاد ًة �أ�شخا�ص م�ست�ضعفون .وتبينّ وثيقة الأعمال التح�ضريية عن املفاو�ضات ب�ش�أن و�ضع اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها �أن:
«الإ�شارة �إىل ا�ستغالل حالة ا�ست�ضعاف تُفهم على �أنها ت�شري �إىل � ّأي و�ضع ال يكون فيه لدى ال�شخ�ص
املعني � ّأي بديل حقيقي �أو معقول �سوى اخل�ضوع لال�ستغالل املق�صود».
املحددة اخلا�صة بحالة اال�ست�ضعاف مهمة خ�صو�ص ًا عندما تنظر الدول يف �إر�ساء مبادئ توجيهية
وهذه ال�صفة
ّ
جّ
االتار وكذلك �أنواع اال�ستحقاقات التي قد يح�صلون عليها من الدولة .كما �أن من
ب�ش�أن و�ضعية �ضحايا ِ
الأمور احلا�سمة الأهمية �أن يكون مفهوم ًا �أن �ضحايا ِ جّ
االتار ،بو�صفهم �ضحايا م�ست�ضعفني� ،إنمّ ا يكونون يف
و�ضع ال خيار لهم فيه �سوى اخل�ضوع لال�ستغالل ،ولهذا ال�سبب ال ميكن �أن يكونوا ُعر�ضة للم�س�ؤولية عن
جراء ِ جّ
االتار بهم (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)23
�أفعال �إجرامية قد تُرتكب على يدهم بالإكراه �أو من ّ
الن�ص امل� ّؤطر  -23تعريف اال�ست�ضعاف يف الت�رشيعات اخلا�صة مبكافحة ِ جّ
االتار
«حالة اال�ست�ضعاف  -هي حالة يكون فيها �شخ�ص ما م ّتك ً
ال يف �إعالته مادي ًا �أو غري ذلك على
�شخ�ص �آخر ،وحيث ال يكون مب�ستطاع �شخ�ص ما ب�سبب عجز بدين �أو عقلي �أن يدرك على نحو
واقعي الو�ضع القائم ،وحيث ال يكون لدى �شخ�ص من خيار واقعي �آخر �سوى الإذعان للعنف
املمار�س عليه».
َ
جورجيا ،قانون مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص لعام  ،2006املادة ( 3ج)
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عدم جترمي ال�ضحايا
ثم ف�إن االعرتاف بالأ�شخا�ص امل َّتجر بهم
مفهوم عدم التجرمي وثيق ال�صلة مبفهوم ال�ضحية امل�ست�ضعف .ومن ّ
بد للقانون من �أن يعذر �أولئك
باعتبارهم �ضحايا يقت�ضي تطبيق مبد�أ عدم التجرمي؛ ووفق ًا لهذا املبد�أ ،ال ّ
جراء ِ جّ
االتار بهم ،مبا يف ذلك الدخول غري
الأ�شخا�ص ب�إعفائهم من امل�س�ؤولية اجلنائية عن �أفعال ارتُكبت من ّ
القانوين �إىل بلد ما �أو تزوير وثائق ال�سفر �أو البغاء� ،إذا ما ُج ِ ّرموا يف البلد املعني.

ومع �أن بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص يعامل ال�شخ�ص امل َّتجر به باعتباره �ضحية ،ف�إنه ال ين�ص حتديداً على
ِ جّ
واالتار
مبد�أ عدم التجرمي )4(.غري �أن املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�صى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�سان
ت�شدد على ما يلي:
مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سانّ ،
بالأ�شخا�ص (بالب�رش) ،ال�صادرة عن ّ
تتم مقا�ضاتهم ب�سبب عدم قانونية دخولهم
«ال ُيعتقل الأ�شخا�ص املتاجر بهم �أو ت َّ
ُوجه لهم التهمة �أو ّ
بلدانَ العبور �أو الوجهة �أو �إقامتهم بها� ،أو ب�سبب �ضلوعهم يف �أن�شطة غري قانونية �إىل درجة �أن �ضلوعهم
هذا �أ�صبح نتيج ًة مبا�رش ًة لو�ضعيتهم ك�أ�شخا�ص ّمت ِ جّ
االتار بهم».

ولذلك ف�إنه ينبغي للدول �أن تكفل عدم املالحقة الق�ضائية للأ�شخا�ص امل َّتجر بهم ب�ش�أن انتهاكات لقوانني
يتورطون فيها كنتيجة مبا�رشة لو�ضعهم ك�أ�شخا�ص م َّتجر بهم .وعليها �أي�ض ًا �أن تكفل
الهجرة �أو ب�ش�أن �أن�شطة ّ
ت
امل
أ�شخا�ص
ل
ل
الق�ضائية
ة
املالحق
الت�رشيعية
ني
َّجر بهم� ،أو احتجازهم �أو معاقبتهم
َ
خ�صو�ص ًا �أن متنع القوان ُ
تورطوا فيها كنتيجة مبا�رشة لذلك
ب�ش�أن دخول البلد �أو الإقامة فيه على نحو غري قانوين �أو ب�ش�أن �أن�شطة ّ
الو�ضع.
تن�ص على عدم امل�س�ؤولية اجلنائية تكفل عدم مالحقة �ضحايا ِ جّ
االتار
ثم ف�إن الأحكام القانونية التي ّ
ومن ّ
ق�ضائي ًا �أو معاقبتهم على �أفعال �إجرامية ارتكبوها .وتتبع البلدان منوذجني رئي�سيني عند �إر�ساء مبد�أ عدم جترمي
الأفعال غري القانونية التي ارتكبها �ضحايا ِ جّ
ال�سببية .يف منوذج الإكراه،
االتار ،وهما :منوذج الإكراه ومنوذج
ّ
ال�سببية ،فيكون الفعل الإجرامي
يكون ال�شخ�ص جمرباً على ارتكاب الأفعال الإجرامية .و� ّأما يف منوذج
ّ
�سببي ًا على نحو مبا�رش بجرمية ِ جّ
االتار.
مرتبط ًا �أو متع ّلق ًا ّ

منوذج الإكراه
•

تن�ص ،وفق ًا للمبادئ الأ�سا�سية يف نظامها القانوين ،على �إمكانية عدم فر�ض
«على كل دولة طرف �أن ّ
ُ
تورطهم يف �أن�شطة خمالفة للقانون ،من حيث كونهم قد �أجربوا على فعل
عقوبات على ال�ضحايا ب�ش�أن ّ
ذلك( ».اتفاقية جمل�س �أوروبا ب�ش�أن �إجراءات مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش ،املادة )26

)4

كتيب �إر�شادي للربملانيني،
املن�شور امل�شرتك بني االحتاد الربملاين الدويل و منظمة الأمم املتحدة للطفولة (اليون�سيف) ،املعنون مكافحة الأجتار بالأطفالّ ،
جترم الأطفال .و يجب �أن يعامل �أولئك الأطفال الذين �أجتر بهم �أو ا�س ُتغلوا جن�سياً ،باعتبارهم �ضحايا
يو�صي ب�أنه :ال ينبغي للقوانني ب� ّأي �رشط من ال�رشوط �أن ّ
تعر�ض الأطفال لعقوبة جنائية نتيجة لالجتار بهم يف جماالت ِحرف غري قانونية كالبغاء.
ال جناة .و من االزم �أن ي�شتمل القانون على �أحكام تكفل عدم ّ
و ال يجوز �أن يخ�ضع ال�ضحايا للحب�س �أو � ّأي عقوبة �أخرى.
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منوذج ال�سببيّة
•

«ال يجوز معاقبة �ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص على ارتكاب � ّأي جرمية هي نتيجة مبا�رشة لالجتار بهم».
(الأرجنتني ،القانون رقم  ،26.364منع وجترمي ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص وتقدمي امل�ساعدة �إىل �ضحايا هذا
ِ جّ
االتار ،لعام  ،2008املادة )5

•

«ال يكون �شخ�ص ما عر�ضة للم�س�ؤولية اجلنائية عن مزاولته البغاء �أو دخوله غري القانوين �إىل كو�سوفو
قدم ذلك ال�شخ�ص دلي ً
ال �إثباتي ًا يدعم االعتقاد املعقول ب�أنه �ضحية ِ جّاتار».
ووجوده �أو عمله فيها� ،إذا ّ
(بعثة الأمم املتحدة للإدارة امل�ؤقّتة يف كو�سوفو ،الالئحة التنظيمية ،البند  14/2001ب�ش�أن حظر ِ جّ
االتار
بالأ�شخا�ص يف كو�سوفو ،الق�سم )8

•

«ال يكون �ضحية ِ جّ
االتار عر�ضة للم�س�ؤولية اجلنائية عن � ّأي ُجرم فيما يتعلق بالهجرة �أو مزاولة البغاء
[تُدرج هنا جرائم �أخرى و�إ�شارات مرجعية ح�سبما يكون منا�سب ًا]� ،أو � ّأي �أفعال �إجرامية �أخرى ممّا يكون
نتيجة مبا�رشة ِ جّ
لالتار بال�ضحية( ».الواليات املتحدة ،وزارة اخلارجية ،املكتب املعني بر�صد ومكافحة
االتار بالأ�شخا�ص ،القانون النموذجي ملكافحة ِ جّ
ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص لعام  ،2003البند )208

•

«ال يكون �ضحية ِ جّاتار بالأ�شخا�ص عر�ضة للم�س�ؤولية اجلنائية عن �أفعال يعاقب عليها القانون فيما
يت�صل بالهجرة �أو البغاء �أو � ّأي جرمية �أخرى ممّا يكون نتيجة مبا�رشة ِ جّ
لالتار بال�ضحية( ».بنما ،القانون
رقم  2004/16ب�ش�أن ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،املادة )19

•

« ُيعرتَف بالأ�شخا�ص امل َّتجر بهم باعتبارهم �ضحايا فعل �أو �أفعال ِ جّ
االتار ،وبذلك يجب �أ ّال ُيعاقبوا على
ارتكاب جرائم ذات �صلة مبا�رشة ِ جّ
باالتار [� ]...أو �إطاع ًة لأمر امل َّت ِجر بهم فيما يتعلق بذلك .ويف هذا
اخل�صو�ص ،ال تكون موافقة ال�ضحية على اال�ستغالل املق�صود املبينّ يف هذا القانون حمل اعتبار».
(الفلبني ،قانون مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص RA No9208( ،لعام  ،2003البند )17

•

الت�رصف غري القانوين بخ�صو�ص الوثائق فيما يدعم جرائم ِ جّ
االتار
ثم ف�إن العقوبات على جرمية
ّ
ومن ّ
بالأ�شخا�ص �أو ا�ستعباد الكادحني ب�إ�سار الديون �أو الرقّ �أو اال�ستعباد يف اخلدمة �أو ال�سخرة (العمل
ت�رصف �شخ�ص هو� ،أو كان� ،ضحية �شكل حا ّد من �أ�شكال ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص،
ُطبق على ّ
الق�رسي) «ال ت ّ
جّ
عر�ض ًا ناجت ًا عنه( ».الواليات املتحدة ،قانون حماية
أو
�
ار
االت
هذا
ب�سبب
ف
الت�رص
ذلك
[� ]...إذا كان
ِ
ّ
َ
�ضحايا ِ جّ
االتار والعنف ،لعام  ،2000البند )112

•

يقدم �شخ�ص ما [ذكراً �أو �أنثى] دلي ً
ال يثبت �أنه �ضحية ،فعندئذ ال تكون ال�ضحية عر�ض ًة
«عندما ّ
للمالحقة الق�ضائية ب�ش�أن � ّأي فعل �إجرامي ينتهك القوانني ذات ال�صلة بالهجرة �أو البغاء ،يكون ناجت ًا
َ
مبا�رش ًة عن ُجرم ِ جّ
املرتكب بحق تلك ال�ضحية( ».جامايكا ،مر�سوم قانون ب�ش�أن
االتار بالأ�شخا�ص
اتخاذ التدابري الالزمة لإنفاذ مفعول بروتوكول منع وقمع ومعاقبة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء
والأطفال ،وملا يتعلق بذلك من م�سائل ،لعام  ،2007املادة )8

وجل�أ بع�ض البلدان �إىل خيار جعل اال�ستثناء من امل�س�ؤولية اجلنائية وقف ًا على ا�ستعداد ال�ضحية للتعاون مع
املخت�صة.
ال�سلطات
ّ

•
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«�إذا تعاون �ضحية ِ جّ
قدم بيانات عن هوية
االتار بالأ�شخا�ص �أو تهريب املهاجرين غري امل�رشوع� ،أو ّ

قدم معلومات مفيدة للقب�ض عليهم ،جاز ا�ستثنا�ؤه من طائلة امل�س�ؤولية اجلنائية».
املهربني� ،أو َّ
امل َّتجرين �أو ِ ّ
جّ
واالتار
(اجلمهورية الدومينيكية ،القانون رقم  03-137ب�ش�أن تهريب املهاجرين غري القانوين
ِ
بالأ�شخا�ص لعام  ،2003املادة )8

•

« ُيعفى �ضحية ِ جّ
االتار بالب�رش من طائلة امل�س�ؤولية اجلنائية عن الأفعال الإجرامية التي ارتكبها فيما يتعلق
بو�ضعه هذا� ،رشيطة �أن يقبل التعاون مع هيئة �إنفاذ القانون ب�ش�أن الق�ضية ذات ال�صلة( ».مولدوفا ،القانون
اجلنائي ،املادة ))4( 165

بالتبعية
ال�ضحايا ّ

مفهوم ال�ضحية بال َتبعية� ،أي ال�ضحية غري الأ�صلية ،مهم عندما ُيراد تعريف �ضحايا ِ جّ
االتار وتوفري خدمات
قرروا التعاون مع �سلطات املالحقة الق�ضائية ،قد
احلماية لهم ،وذلك لأن ه�ؤالء ال�ضحايا ،وبخا�صة الذين ّ
يكون لهم عائالت يحتاج �أفرادها �إىل احلماية �أي�ض ًا .و�إن �إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا
يقدم تعريف ًا لل�ضحية بال َتبعية ،غري الأ�صلية ،فيبينّ �أن امل�صطلح
الإجرام
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة ّ
ّ
‘ال�ضحية‘ ي�شمل �أي�ض ًا« ،ح�سب االقت�ضاء ،العائلة املبا�رشة لل�ضحية الأ�صلية �أو ُمعاليها املبا�رشين والأ�شخا�ص
ُ
التدخل مل�ساعدة ال�ضحايا يف حمنتهم �أو ملنع الإيذاء( ».انظر الن�ص امل� ّؤطر .)24
جراء
ّ
الذين �أ�صيبوا ب�رضر من ّ
بالتبعية
الن�ص امل� ّؤطر  -24ال�ضحايا
ّ

«عندما يمُ نح �ضحي ُة � ٍ ّأي من �أ�شكال ِ جّ
االتار احلا ّدة ت�أ�شري ًة م�ؤقّت ًة (تي-فيزا) ،ميكن لوزير العدل �أن
يقرر ما �إذا كان ينبغي متديد هذه الت�أ�شرية امل�ؤقّتة ،وذلك لغر�ض اجتناب معاناة م�شقّة �شديدة:
ّ
عندما يكون �ضحية �شكل حا ّد من �أ�شكال ِ جّ
االتار �شخ�ص ًا �أجنبي ًا دون � 21سن ًة من العمر،
«(�أ)
لت�شمل زوج �أو زوجة ذلك ال�شخ�ص الأجنبي و�أطفاله ووالديه؛

«(ب) عندما يكون �ضحية �شكل حا ّد من �أ�شكال ِ جّ
االتار �شخ�ص ًا �أجنبي ًا يبلغ � 21سن ًة من العمر،
لت�شمل زوج �أو زوجة ذلك ال�شخ�ص الأجنبي و�أطفاله».
الواليات املتحدة ،قانون حماية �ضحايا ِ جّ
االتار والعنف لعام  ،2000البند ( 107ب) (( )4ﻫ)

الأطفال �ضحايا جّ
االتِ ار
ي�شدد بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص (الفقرة  4من املادة  )6على االحتياجات اخلا�صة بالأطفال من �ضحايا
ّ
ِ جّ
االتار وعلى التزام الدول بو�ضعها يف االعتبار:
«ت�أخذ كل دولة طرف بعني االعتبار ،لدى تطبيق �أحكام هذه املادة� ،سن ونوع جن�س �ضحايا ِ جّ
االتار
�سيما احتياجات الأطفال اخلا�صة ،مبا يف ذلك ال�سكن الالئق
بالأ�شخا�ص واحتياجاتهم اخلا�صة ،وال ّ
والتعليم والرعاية».
ِ جّ
واالتار
وعلى نحو م�شابه تبينّ املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�صى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�سان
مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان (الفقرة  ،)10ما يلي:
بالأ�شخا�ص (بالب�رش) ،ال�صادرة عن ّ
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عرف الأطفال �ضحايا ِ جّ
االتار على هذا النحو .وتُعترب خدمة م�صاحلهم ذات �أهمية ق�صوى على الدوام.
« ُي ّ
جّ
االتار امل�ساعدة واحلماية املنا�سبة .وتُراعى على �أكمل وجه حاالت �ضعفهم
وتُوفّر للأطفال �ضحايا ِ
وحقوقهم واحتياجاتهم اخلا�صة».
ت�شدد املبادئ التوجيهية على �أن �أدلة �إثبات اخلداع وا�ستعمال القوة والإكراه وغري
وعلى وجه اخل�صو�صّ ،
ذلك من الو�سائل ،ال ينبغي �أن ّ
ت�شكل جزءاً من تعريف ِ جّ
االتار عندما تكون ال�ضحية طف ً
ال .وكذلك تو�صي
َ
الدول ،وحيثما ينطبق الأمر ،املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية �أي�ضا ً،
املبادئ التوجيهية
ب�أن تنظر يف ما يلي (املبد�أ التوجيهي :)8
تعاريف ِ جّ
«� -1ضمان �أن تعك�س
االتار بالأطفال يف القانون وال�سيا�سة �رضور َة ت�أمني ال�ضمانات اخلا�صة
ُ
والرعاية لهم مبا يف ذلك ت�أمني احلماية القانونية املالئمة .وب�شكل خا�ص ،ووفقا لربوتوكول بالريمو،
ينبغي �أن ال ّ
ي�شكل �إقامة الدليل على اخلداع ،وا�ستخدام القوة ،والق�رس ،و�سوى ذلك ،جزءاً من
تعريف ِ جّ
االتار عندما يكون ال�شخ�ص املعني طفال.
� -2ضمان �رسيان الإجراءات للإ�رساع يف حتديد الأطفال �ضحايا ِ جّ
االتار.
� -3ضمان عدم �إخ�ضاع الأطفال �ضحايا ِ جّ
االتار لإجراءات �أو عقوبات جنائية عن اجلرائم املت�صلة
بحالتهم بو�صفهم �أ�شخا�صا م َّتجراً بهم.
 -4ويف احلاالت التي يكون فيها الأطفال غري م�صحوبني بذويهم �أو �أو�صيائهم ،اتخاذ اخلطوات
ملعرفة �أفراد �أُ�رسهم والعثور عليهم .وبعد �إجراء تقدير للمخاطر والت�شاور مع الطفل ،ينبغي اتخاذ
تدابري تهدف �إىل ت�سهيل �إعادة جمع �شمل الأطفال امل َّتجر بهم مع �أُ�رسهم عندما يعترب ذلك �أف�ضل
لهم.
 -5ويف احلاالت التي ال تكون فيها عودة الطفل الآمنة �إىل �أ�رسته ممكنة �أو عندما ال تكون هذه العودة
�أف�ضل مل�صلحة الطفل� ،إيجاد ترتيبات رعاية مالئمة تراعي حقوق وكرامة الطفل امل َّتجر به.
 -6يف كلتا احلالتني امل�شار �إليهما يف الفقرتني �أعاله� ،ضمان �أن يعرب الطفل القادر على تكويـن
تهمه ،وال �سيما القرارات
بحريـــة فـــي جميع امل�سائل التي ّ
�أفكاره امل�ستقلـة ،عــن تلك الآراء ّ
املتعلقة باحتمال �إعادته �إىل الأ�رسة مع �إيالء �آراء الطفل ما ت�ستحقه من �أهمية وفقا ل�س ّنه ودرجة
ن�ضجه.
متخ�ص�صة حلماية وم�ؤازرة الأطفال من �ضحايا �أن�شطة ِ جّ
االتار بهم.
 -7اعتماد �سيا�سات وبرامج
ّ
ُقدم �إىل الأطفال امل�ساعدة املنا�سبة فيما يتعلق باجلوانب البدنية والنف�سية والقانونية
وينبغي �أن ت ّ
والرتبوية وتوفري ال�سكن والرعاية ال�صحية لهم.
 -8اتخاذ التدابري الالزمة حلماية حقوق وم�صالح الأطفال امل َّتجر بهم وذلك يف جميع مراحل
الإجراءات اجلنائية املتخذة �ضد املجرمني بحقهم وخالل �إجراءات املطالبة بتعوي�ضهم.
 -9املحافظة ،ح�سب االقت�ضاء على حرمة احلياة ال�شخ�صية للأطفال ال�ضحايا وحجب هوياتهم
واتخاذ تدابري لتج ّنب ن�رش معلومات قد ت�ؤ ّدي �إىل ك�شف هوياتهم.
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 -10اتخاذ تدابري ل�ضمان تدريب املتعاملني مع الأطفال من �ضحايا ِ جّ
االتار بهم تدريب ًا كافي ًا ومنا�سب ًا
�سيما يف جمايل ال�ش�ؤون القانونية والنف�سانية».
وال ّ

ويف املن�شور ال�صادر باال�شرتاك بني االحتاد الربملاين الدويل واليوني�سيف ،وعنوانه مكافحة ِ جّ
االتار
كتيب �إر�شادي للربملانيني (Combating Child Trafficking: Handbook for
بالأطفالّ :
 ،)Parliamentariansترد قائمة ببع�ض التدابري الأ�سا�سية التي ي�ستطيع الربملانيون �أن ي ّتخذوها لإنهاء
ِ جّ
املحددة ،مبا يف ذلك ما يتعلق بالقوانني وال�سيا�سات
االتار بالأطفال .كما يبينّ املن�شور ب�إجمال اخلطوات
ّ
جّ
االتار،
العامة وجهود الدعوة �إىل املنا�رصة ،الرامية �إىل بناء ركائز بيئة حامية للأطفال ت�ساعد على �أمانهم من ِ
ويو�صي ب�أنه «عندما يكون هنالك �سبب يدعو �إىل االعتقاد ب�أن ال�ضحية طفل ،فينبغي �أن يكون االفرتا�ض ب�أن
يت�سن التحقّق من العمر .ويف احلاالت من هذا النحو ،حتتاج ال�ضحية �إىل منحها
ال�ضحية طفل حتى و�إن مل
َّ
جّ
االتار».
تدابري حماية خا�صة تكون منا�سبة للأطفال من �ضحايا ِ
ومن الوثائق الأخرى ذات ال�صلة بالأطفال من �ضحايا ِ جّ
االتار املن�شوران امل�شرتكان بني االحتاد
كتيب �إر�شادي للربملانيني
الربملاين الدويل واليوني�سيف ،واملعنونان على التوايل حماية الأطفالّ :
( ،)Child Protection :A Handbook for Parliamentariansوالق�ضاء على العنف جتاه
الأطفال ( ،)Eliminating Violence against Childrenوكذلك املبادئ التوجيهية ب�ش�أن توفري
العدالة يف امل�سائل التي ت�شمل الأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها (قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
 20/2005امل� ّؤرخ  22متوز/يوليه  ،)2005واملبادئ التوجيهية ال�صادرة عن اليوني�سيف ب�ش�أن حماية
الأطفال �ضحايا ِ جّ
االتار (ال�صيغة امل�ؤقّتة) (UNICEF Guidelines on the Protection of
� ،)Child Victims of Traffickingأيلول�/سبتمرب .)2006

�شرِ عة حقوق �ضحايا ِ جّ
االتار

يتم حتديد هوية �ضحية ِ جّاتار ،ذكراً كان �أم �أنثى ،ينبغي املبادرة �إىل تزويد تلك ال�ضحية ب�سبل احل�صول
حاملا ّ
جّ
االتار بالأ�شخا�ص م�سائل م�ساعدة
متنوعة من خدمات احلماية .وتتناول املادة  6من بروتوكول ِ
على طائفة ّ
�ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص وحمايتهم .وتحُ ّدد فيما يلي �أبرز احلقوق من حيث الأهمية احلا�سمة يف هذا
اخل�صو�ص ،والتي لها �أ�س�س را�سخة يف املعايري الدولية اخلا�صة بحماية حقوق الإن�سان:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

احلق يف ال�سالمة
احلق يف احلرمة ال�شخ�صية
احلق يف احل�صول على املعلومات
احلق يف التمثيل القانوين
احلق يف اال�ستماع �إىل �أقوالهم يف املحكمة
عما حلقهم من �أ�رضار
احلق يف تعوي�ضهم ّ
احلق يف احل�صول على امل�ساعدة
احلق يف التما�س الإقامة
احلق يف العودة �إىل الوطن

وهذه احلقوق جتيز ل�ضحايا ِ جّ
االتار االنتفاع باال�ستحقاقات التي ينبغي منحها ب�رصف النظر عن و�ضعهم
ّ
الن�صني امل�ؤطرين 25
بالن�سبة �إىل قوانني الهجرة �أو عن ا�ستعدادهم للإدالء بال�شهادة يف املحكمة (انظر ّ
و.)26
47

الن�ص امل� ّؤطر  -25تقدمي امل�ساعدة لي�س وقف ًا على الإدالء بال�شهادة
«تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�رشيعية �أو تدابري �أخرى ل�ضمان عدم جعل تقدمي
امل�ساعدة �إىل � ّأي �ضحية م�رشوط ًا با�ستعداده �إىل املثول ك�شاهد».
اتفاقية جمل�س �أوروبا ب�ش�أن �إجراءات مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش ،الفقرة  6من املادة 12

الن�ص امل� ّؤطر  -26تقدمي امل�ساعدة لي�س وقف ًا على الو�ضع بالن�سبة �إىل قوانني الهجرة
يقوم كل من وزير ال�صحة واخلدمات الإن�سانية ووزير العمل وجمل�س مديري م�ؤ�س�سة اخلدمات
القانونية ور�ؤ�ساء �سائر الوكاالت االحتادية بتو�سيع اال�ستحقاقات واخلدمات لتوفريها �إىل �ضحايا
الأ�شكال احلا ّدة من ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص يف الواليات املتحدة من دون اعتبار لو�ضع �أولئك ال�ضحايا
بالن�سبة �إىل قوانني الهجرة».
الواليات املتحدة ،قانون حماية �ضحايا ِ جّ
االتار لعام  ،2000البند ( 107ب) (( )1باء)

احلق يف ال�سالمة
االتار التم ّتع باحلق يف ال�سالمة .و�إذا ما تط ّلب بلد ما من �ضحية ِ جّ
ينبغي �أن يكون من حق �ضحايا ِ جّ
االتار �أن
يديل ب�شهادة على امل َّتجرين ،فينبغي عندئذ توفري تدابري حماية ال�شهود لل�ضحية ،باعتبار ذلك �رشط ًا �أ�سا�سياً
للتقدم من �أجل الإدالء بال�شهادة.
ّ
ين�ص بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص (املادة  )6على ما يلي:
ويف هذا ال�صددّ ،

«حتر�ص كل دولة طرف على توفري ال�سالمة البدنية ل�ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص �أثناء وجودهم داخل
�إقليمها».

ِ جّ
واالتار بالأ�شخا�ص
تن�ص املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�صى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�سان
وكذلك ّ
مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،على �أنه ينبغي للدول:
عن
ال�صادرة
(بالب�رش)،
ّ

«�ضمان ت�أمني حماية ف ّعالة للأ�شخا�ص امل َّتجر بهم من ال�رضر �أو التهديد �أو التخويف من جانب امل َّتجرين
�أو الأ�شخا�ص املرتبطني بهم .ولهذه الغاية ،ينبغي أ� ّال ُيك�شف عن هوية �ضحايا ِ جّ
االتار وينبغي احرتام
احلد املمكن ،مع مراعاة حق � ّأي متهم يف حماكمة عادلة .وينبغي ،م�سبق ًا،
وحماية حياتهم ال�شخ�صية �إىل ّ
تنبيه الأ�شخا�ص امل َّتجر بهم ب�شكل كامل لل�صعوبات املالزمة حلماية هويتهم ،وينبغي عدم �إعطائهم
توقّعات غري �صحيحة �أو غري واقعية ب�ش�أن قدرات وكاالت �إنفاذ القانون يف هذا ال�صدد» (املبد�أ التوجيهي .)6

�سن �أحكام قانونية ت�ضمن توفري تدابري منا�سبة حلماية
وينبغي للدول �أن ت�سعى ،يف ت�رشيعاتها الوطنية� ،إىل ّ
�أمن �ضحايا ِ جّ
االتار و�سالمتهم ال�شخ�صية ،وبخا�صة يف الق�ضايا التي يوافق فيها ال�ضحايا على التعاون مع
جّ
االتار ،لكي يتيقّنوا من احل�صول على حماية وافية بالغر�ض
ال�سلطات امل�س�ؤولة عن املالحقة اجلنائية لق�ضايا ِ
من الدول تقيهم من � ّأي انتقام حمتمل من جانب ا ُ
جلناة امل َّتجرين .وكذلك ينبغي النظر ،بعني االعتبار ،يف هذه
الق�ضايا� ،إىل ال�ضحايا
بالتبعية ،وذلك لأن �أفراد �أُ�رس ال�ضحايا الذين �أوقع بهم امل َّتجرون قد يكونون هم �أي�ض ًا
ّ
ّ
م�ستهدفني �ضمن �أي ردود �أفعال انتقامية من هذا النحو (انظر الن�ص امل�ؤطر .)27
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الن�ص امل� ّؤطر  -27الن�ص على توفري ما يلزم حلماية �سالمة �ضحايا ِ جّ
االتار
املطبقة بخ�صو�ص الأ�شخا�ص الذين عانوا من ِ جّ
االتار بالب�رش �إىل
«يجب �أن ت�ستمر التدابري الأمنية ّ
جّ
باالتار بالب�رش ودرا�سة
حني زوال اخلطر متام ًا ،مبا يف ذلك التحقيقات الأولية ب�ش�أن اجلرائم املتعلقة ِ
املحكمة للق�ضايا ،وكذلك الفرتة بعد �إ�صدار املحكمة قرارها النهائي .وميكن ا�ستعمال �أ�سماء مز ّيفة
بهدف �ضمان غفلية الهوية ال�شخ�صية للأ�شخا�ص الذين عانوا من ِ جّ
االتار بالب�رش»
�أذربيجان ،قانون مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش ،لعام  ،2005الفقرتان  2و 3من املادة 18
وتن�ص الفقرة �( 3أ) من املادة  6من
احلق يف احل�صول على �سكن.
احلق يف ال�سالمة َ
وينبغي �أن ي�شمل ُ
ّ
االتار بالأ�شخا�ص على توفري «ال�سكن الالئق» ل�ضحايا ِ جّ
بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،وذلك باعتباره من
�ضمن تدابري احلماية التي تُو َفّر لهم .وحتقيق ًا لهذه الغاية ،ينبغي �أن تقوم الدولة ب�إن�شاء م�آوى و�أن ت�ضطلع
بتمويلها و�إدارة �ش�ؤونها بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية �أو املنظمات الدولية املعنية ،حيثما يكون ذلك
منا�سب ًا (انظر الن�صو�ص امل� ّؤطرة  28و 29و.)30
�سن ت�رشيعات بخ�صو�ص �إن�شاء و�إدارة امل�آوى الالزمة
الن�ص امل� ّؤطر ّ -28

«تُن�ش�أ م�آوى م�ؤقّتة لإيواء �ضحايا ِ جّ
االتار بالب�رش [ ]...من �أجل توفري ظروف معي�شية الئقة ل�ضحايا
ِ جّ
االتار بالب�رش ،و�ضمان �أمنهم ،وتزويدهم بالطعام والأدوية والرعاية الطبية الأولية والنف�سانية
جّ
االتار بالب�رش الإمكانية لإجراء
وامل�ساعدة االجتماعية والقانونية .ويجب �أن تُتاح ل�ضحايا ِ
االت�صاالت الهاتفية واحل�صول على خدمات الرتجمة يف امل�آوى .ويجب تخ�صي�ص �أماكن منف�صلة
ال�رسية».
لإجراء املحادثات ّ
�أذربيجان ،قانون مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش ،لعام  ،2005الفقرة  1من املادة 13
املخ�ص�صة ل�ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
املقدمة يف امل�آوى
الن�ص امل� ّؤطر  -29اخلدمات ّ
ّ
• الإيواء الآمن
• الغذاء
• املالب�س
• �سبل احل�صول على امل�ساعدة الطبية
• امل�ساعدة النف�سانية
• امل�ساعدة القانونية
• �سبل الو�صول �إىل برامج التدريب الوظيفي والتعليم
• التدريب على املهارات االجتماعية
• امل�ساعدة يف رعاية الأطفال
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•
•
•

التعليم املدر�سي للأطفال والأبناء
�إدارة �ش�ؤون احلاالت ال�شخ�صية
توفري بطاقات االت�صاالت الهاتفية املدفوعة م�سبق ًا

املخ�ص�صة ل�ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،م�رشوع احلماية
املبادئ التوجيهية لإدارة عمل امل�آوى
ّ
املتقدمة ،جامعة جونز هوبكنـز
اخلا�ص بكلية الدرا�سات الدولية
ّ
املخ�ص�صة ل�ضحايا ِ جّ
االتار
املقدمة يف امل�آوى
الن�ص امل� ّؤطر � -30أمثلة على املعاجلة النف�سانية َّ
ّ
بالأ�شخا�ص

•
•
•
•
•

التقييم الأويل لو�ضع ال�ضحية لدى �أول لقاء يف مكان �آمنْ � ،أي م�ست�شفى �أو مكان تابع َّ
ملنظمة
قرر ما �إذا كان يجب قبول �إدخال ال�ضحية يف
غري حكومية .وبنا ًء على املعلومات امل�ستخل�صة ُي َّ
م�أوى لإعادة ت�أهيل ال�ضحايا
تقييم حلالة ال�ضحية النف�سية والبدنية
و�ضع خطة فردية لإعادة الت�أهيل يوافق عليها كل �ضحية مبفرده
�إجناز اخلطة الفردية لإعادة الت�أهيل �ضمن فرتة ترتاوح بني �شهر واحد و�ستة �أ�شهر ،مبا فيها تقدمي
خدمات الرعاية النف�سانية
تقييم املقدرة على اتخاذ القرارات لدى �ضحية ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،وتنفيذ التغيريات الالزمة يف
برامج �إعادة الت�أهيل الفردية ،وتهيئة التدابري الالزمة خلروج ال�ضحية من امل�أوى

املخ�ص�صة ل�ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،م�رشوع احلماية
املبادئ التوجيهية لإدارة عمل امل�آوى
ّ
املتقدمة ،جامعة جونز هوبكنـز
اخلا�ص بكلية الدرا�سات الدولية
ّ

احلق يف احلرمة ال�شخ�صية
االتار بالأ�شخا�ص التم ّتع باحلق يف احلرمة (اخل�صو�صية) ال�شخ�صية .ويبينّ بروتوكول ِ جّ
يحق ل�ضحايا ِ جّ
االتار
بالأ�شخا�ص �أن على الدول الأطراف �أن حتر�ص «على �صون احلرمة ال�شخ�صية ل�ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
وهويتهم ،بو�سائل منها جعل الإجراءات القانونية املتعلقة بذلك ِ جّ
�رسية( ».انظر الن�ص امل� ّؤطر .)31
االتار ّ
وت�شمل هذه احلماية احلفاظ على �رسية الإجراءات القانونية بالقدر املمكن .وقد حتتاج القوانني الإجرائية �إىل
تعديالت ت�ضمن �أن يكون لدى املحاكم ال�سلطة للجوء �إما �إىل حجب هوية ال�ضحايا و�إما �إىل حماية احلرمة
اخل�صو�صية لل�ضحايا .وقد ي�شمل ذلك اتباع و�سائل خمتلف للحفاظ على �رسية �إجراءات الدعاوى ،وذلك
معينة،
على �سبيل املثال با�ستبعاد �أفراد اجلمهور �أو ممثلي و�سائل الإعالم� ،أو بفر�ض قيود على ن�رش معلومات ّ
مثل �أي تفا�صيل من �ش�أنها �أن ِ ّ
التعرف على هوية ال�ضحية.
متكن من ّ
الن�ص امل� ّؤطر  -31حماية احلرمة ال�شخ�صية ل�ضحايا ِ جّ
االتار
ال�رسية ل�ضحايا ِ جّ
االتار وكذلك حماية بياناتهم ال�شخ�صية».
«يجب �أن تُكفل ّ
بلغاريا ،قانون مكافحة االجتار بالب�رش ،لعام  ،2003املادة 20
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احلق يف املعلومات
ين�ص بروتوكول ِ جّ
ل�ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص على
االتار احلق يف احل�صول على املعلومات .وبنا ًء عليهّ ،
جّ
االتار «معلومات عن الإجراءات الق�ضائية والإدارية ذات ال�صلة»
�أن توفّر الدول الأطراف ل�ضحايا ِ
و»امل�شورة واملعلومات ،خ�صو�ص ًا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية ،بلغ ٍة ميكن ل�ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
فهمها» (الفقرة الفرعية �( 2أ) والفقرة الفرعية ( 3ب) من املادة ( )6انظر الن�ص امل� ّؤطر .)32
الن�ص امل� ّؤطر  -32االعرتاف بحق �ضحايا ِ جّ
االتار يف احل�صول على املعلومات
«يح�صل �ضحايا ِ جّ
االتار على امل�ساعدة الطبية البدنية والنف�سانية واالجتماعية ،وكذلك على
املعلومات اخلا�صة بحقوقهم».
ِ جّ
واالتار
اجلمهورية الدومينيكية ،القانون رقم ( )03-137ب�ش�أن تهريب املهاجرين غري القانوين
بالأ�شخا�ص ،لعام  ،2003املادة 10

احلق يف التمثيل القانوين
يجب �أن يمُ َنح �ضحايا ِ جّ
احلق يف متثيلهم القانوين .وقد �أو�صت املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�صى
االتار َ
ِ جّ
مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق
بها فيما يتعلق بحقوق الإن�سان
واالتار بالأ�شخا�ص (الب�رش) ،ال�صادرة عن ّ
الإن�سان ،ب�أنه ينبغي «توفري امل�ساعدة القانونية وغريها للأ�شخا�ص امل َّتجر بهم فيما يتعلق ب� ّأي دعوى جنائية
�أو مدنية �أو غري ذلك من الدعاوى �ضد امل َّتجرين/امل�ستغ ِ ّلني (الفقرة  5من املبد�أ التوجيهي ( )6انظر الن�ص
امل� ّؤطر .)33
الن�ص امل� ّؤطر  -33االعرتاف بحق �ضحايا ِ جّ
االتار يف التمثيل القانوين
يح�صل �ضحايا ِ جّ
االتار على اخلدمات التالية:
امل�شورة واملعلومات فيما يتعلق بحقوقهم القانونية ،بلغة ي�ستطيع �ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص فهمها.
البحرين ،قانون منع ِ جّ
االتار بالب�رش ،2007 ،املادة 6

احلق يف اال�ستماع �إليهم يف املحكمة
االتار بالأ�شخا�ص على وجوب �أن توفّر الدول الأطراف ل�ضحايا ِ جّ
ين�ص بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
ّ
«م�ساعدات لتمكينهم من عر�ض �آرائهم و�شواغلهم و�أخذها بعني االعتبار يف املراحل املنا�سبة من الإجراءات
اجلنائية �ضد ا ُ
جلناة» (الفقرة الفرعية ( 2ب) من املادة  .)6وحتقيق ًا لذلك الغر�ض ،ينبغي �أن تُو َفّر ل�ضحايا
ِ جّ
االتار «معلومات عن الإجراءات الق�ضائية والإدارية ذات ال�صلة» (الفقرة الفرعية �( 2أ) من املادة .)6

احلق يف احل�صول على تعوي�ض عن الأ�رضار
ينبغي �أن يح�صل �ضحايا ِ جّ
جراء
االتار بالأ�شخا�ص على تعوي�ض ّ
عما عانوه من �صدمة نف�سية وا�ستغالل من ّ
وين�ص بروتوكول ِ جّ
خ�ضوعهم ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص (الفقرة  6من املادة  )6على ما يلي:
لالتار بهم.
ّ
«تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوين الداخلي على تدابري تتيح ل�ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
�إمكانية احل�صول على تعوي�ض عن الأ�رضار التي تكون قد حلقت بهم».
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ِ جّ
واالتار بالأ�شخا�ص
ت�شدد املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�صى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�سان
وكذلك ّ
مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،على ما يلي (املبد�أ التوجيهي :)9
(بالب�رش) ،ال�صادرة عن ّ

«يحق مبوجب القانون الدويل للأ�شخا�ص امل َّتجر بهم �أن يلج�أوا �إىل و�سائل انت�صاف كافية ومنا�سبة
باعتبارهم من �ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان .وغالب ًا ما ال يكون هذا احلق يتوفّر بالفعل للأ�شخا�ص
امل َّتجر بهم �إذ تنق�صهم يف معظم احلاالت املعلومات املتعلقة ب�سبل اال�ستفادة من و�سائل االنت�صاف وكيفية
حتريك �إجراءاتها مبا يف ذلك احتماالت تعوي�ضهم على ِ جّ
االتار بهم واال�ستغالل املت�صل به .وللتغ ّلب على
تقدم امل�ساعدة القانونية وغري ذلك من امل�ساعدة املادية لفائدة الأ�شخا�ص امل َّتجر
هذه امل�شكلة ،ينبغي �أن َّ
هم لتمكينهم من �إعمال حقهم يف و�سائل االنت�صاف الكافية واملنا�سبة».

تن�ص املبادئ التوجيهية على ما يلي (الفقرة :)17
وتبع ًا لذلكّ ،
املتاجر بهم �سبل االنت�صاف القانونية الفعلية واملنا�سبة».
«تعمل الدول على �أن يمُ نح الأ�شخا�ص َ
�سن �أحكام
وميكن �أن يلج�أ امل� ِ ّرشع �إىل ا�ستخدام خم�سة مناذج �أ�سا�سية للتعوي�ض على ال�ضحايا وذلك من �أجل ّ
قانونية ب�ش�أن التعوي�ضات املدنية املنا�سبة ،وهي :ر ّد احلقوق التعوي�ضي الإلزامي ،وم�صادرة املمتلكات،
و�إن�شاء �صندوق تابع للدولة خا�ص بتقدمي امل�ساعدة ل�ضحايا ِ جّ
االتار ،والدعاوى املدنية احلقوقية ،والتعوي�ضات
اجلزائية عن الأ�رضار.

•

ر ّد احلقوق التعوي�ضي الإلزامي

مينح بع�ض النظم القانونية �ضحايا ِ جّ
تكبدوه من
االتار احلق يف احل�صول على تعوي�ض ال�سرتداد حقوقهم وما ّ
خ�سارات (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)34
الن�ص امل� ّؤطر  -34الن�ص على احلق يف التعوي�ض عن الأ�رضار باتّباع منوذج ر ّد احلقوق التعوي�ضي الإلزامي

جراء جرمية ِ جّ
االتار بالب�رش ،احل�صول على
«يحق لكل �ضحية� ،أو َمن ي�ستفيد من تركته ،وذلك من ّ
تعوي�ض ال�سرتداد حقوقهم .والتعوي�ض لر ّد احلقوق [ ]...مبلغ يدفعه مقرتف اجلرمية تعوي�ض ًا عن
اخل�سائر �إىل ال�ضحية �أو َمن ي�ستفيد من تركته».
�إندوني�سيا ،قانون مكافحة جرمية ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص لعام  ،2007املادة 38

•

م�صادرة املمتلكات

تن�ص الفقرة  2من املادة  14من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة على ما يلي:
ّ

«عندما تتخذ الدول الأطراف �إجرا ًء ما بنا ًء على طلب دولة طرف �أخرى ،وفق ًا للمادة  13من هذه
االتفاقية ،تنظر تلك الدول على �سبيل الأولوية ،بالقدر الذي ي�سمح به قانونها الداخلي و�إذا ما طلب
منها ذلك ،يف ر ّد عائدات اجلرائم امل�صادرة �أو املمتلكات امل�صادرة �إىل الدولة الطرف الطالبة ،لكي يت�س ّنى
لها تقدمي تعوي�ضات �إىل �ضحايا اجلرمية �أو ر ّد عائدات اجلرائم �أو املمتلكات هذه �إىل �أ�صحابها ال�رشعيني».

وين�ص بع�ض القوانني على �أن تُدفع التعوي�ضات عن الأ�رضار �إىل �ضحايا ِ جّ
االتار من ممتلكات امل َّتجرين (انظر
ّ
الن�ص امل� ّؤطر .)35
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الن�ص امل� ّؤطر  -35الن�ص على احلق يف التعوي�ض باتّباع منوذج م�صادرة املمتلكات
االتار لأجل التعوي�ض على �ضحايا ِ جّ
«تُ�ستخدم العائدات املت�أتّية من الغرامات على جرائم ِ جّ
االتار
عن الأ�رضار املادية وكذلك الأ�رضار املعنوية ،ولأجل �إن�شاء برامج وم�شاريع احلماية وامل�ساعدة التي
ين�ص القانون على توفريها ل�صالح �ضحايا ِ جّ
االتار».
ّ
اجلمهورية الدومينيكية ،القانون رقم ( )03-137ب�ش�أن تهريب املهاجرين املخالف للقانون
ِ جّ
واالتار بالأ�شخا�ص ،املادة 11

•

ال�صندوق التابع للدولة

يف بع�ض النظم القانونيةُ ،يدفع التعوي�ض على �ضحايا االتجّ ار من �صناديق تابعة للدولة تُن�ش أ� خ�صو�ص ًا لهذا
الغر�ض (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)36
الن�ص امل� ّؤطر  -36الن�ص على احلق يف التعوي�ض با�ستخدام �صندوق تابع للدولة
« ُين�ش أ� �صندوق يعترب كيان ًا مبقت�ضى القانون العمومي ُي�سمى �صندوق الدولة لتوفري احلماية وامل�ساعدة
ل�ضحايا ِ جّ
االتار بالب�رش (مبوجب القانون الت�رشيعي) ( ُي�شار �إليه فيما يلي با�سم ‘ال�صندوق‘) لغر�ض تنفيذ
جّ
االتار بالب�رش (مبوجب القانون الت�رشيعي).
تدابري احلماية وامل�ساعدة و�إعادة الت�أهيل ل�صالح �ضحايا ِ
-1

تتولىّ وزارة العمل وال�صحة واحلماية االجتماعية يف جورجيا ال�سلطة على ال�صندوق.

-2

تخ�ضع �إدارة ال�صندوق ملديره ،الذي يخ�ضع يف تعيينه وت�رسيحه من من�صبه لرئي�س جورجيا.

-3

ويتكون املجل�س الإ�رشايف،
ُين�ش�أ جمل�س �إ�رشايف ليتولىّ التن�سيق بني �أعمال ال�صندوق.
ّ
�إ�ضافة �إىل مم ّثلي الأجهزة التابعة للدولة ،من مم ّثلني من هيئات اعتبارية ومنظمات دولية غري
هادفة �إىل الربح عاملة يف امليادين ذات ال�صلة باملو�ضوع ،ومن اخت�صا�صيني علماء من
ذوي ال�صلة باملو�ضوع �أي�ض ًا.

	-4تحُ ّدد مبوجب القوانني الت�رشيعية بنية ال�صندوق التنظيمية وقواعد ت�سيري عمله .ويوافق
رئي�س جورجيا على النظام الداخلي لل�صندوق بنا ًء على تو�صية من مدير ال�صندوق.
-5

الغر�ض من ال�صندوق �رصف التعوي�ضات ل�صالح �ضحايا ِ جّ
االتار بالب�رش (مبوجب القوانني
الت�رشيعية) ،وكذلك متويل تنفيذ تدابري حمايتهم وتقدمي امل�ساعدة �إليهم و�إعادة ت�أهيلهم.

-6

م�صادر �إيرادات ال�صندوق هي:
(�أ)

موارد من ميزانية الدولة؛

(ب)

موارد متلقّاة من املنظمات الدولية املعنية؛

(ج)

م�ساهمات من هيئات اعتبارية و�أ�شخا�ص طبيعيني؛

(د)	�إيرادات�أخرىم�سموحباحل�صولعليهامبقت�ضىت�رشيعات�صادرةيفجورجيا».
جورجيا ،قانون مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش لعام  ،2006املادة 9
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•

الدعاوى املدنية احلقوقية

تعرتف نظم قانونية �أخرى بحق ال�ضحية يف التما�س تعوي�ضات عن الأ�رضار يف حمكمة مدنية (انظر الن�ص
امل� ّؤطر .)37
الن�ص امل� ّؤطر  -37الن�ص على احلق يف التعوي�ض باتّباع منوذج الدعاوى املدنية احلقوقية
«يجوز ل ّأي فرد يقع �ضحية ِ جّ
[اتار بالأ�شخا�ص] �أن يرفع دعوى مدنية على مقرتف هذا ا ُ
جلرم �إىل
عما حلق به من �أ�رضار
حمكمة حملية ّ
خمت�صة يف الواليات املتحدة ويجوز له �أن يح�صل على تعوي�ض ّ
وكذلك على مبلغ معقول لدفع �أتعاب املحامي.
و� ّأي دعوى مدنية تُرفع مبقت�ضى هذا البند وتُوقف �أثناء موا�صلة النظر يف � ّأي دعوى جنائية نا�شئة عن
املدعي هو ال�ضحية».
الواقعة نف�سها التي يكون فيها ّ
الواليات املتحدة ،قانون �إعادة التكليف بال�صالحيات اخلا�صة بحماية �ضحايا ِ جّ
االتار ،لعام
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•

التعوي�ضات اجلزائية عن الأ�رضار

يف بع�ض النظم القانونية ،يمُ نح ال�ضحايا تعوي�ضات عن الأ�رضار ال تقت�رص على التعوي�ض عن اخل�سائر التي
تكبدوها �أو الأ�رضار املعنوية التي حلقت بهم ،بل ت�شمل �أي�ض ًا تعوي�ضات جزائية عن الأ�رضار ،وهي تعوي�ضات
ّ
الغر�ض منها �إ�صالح �أو ردع مقرتف ا ُ
ت�رصفه �إىل الإ�رضار بال�ضحية (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)38
جلرم الذي �أ ّدى ّ
الن�ص امل� ّؤطر  -38الن�ص على احلق يف تلقّي التعوي�ض باتّباع منوذج التعوي�ضات اجلزائية عن الأ�رضار
«ل�ضحايا اال�ستغالل وفق ًا ملعنى هذا التعبري ،الوارد يف هذا القانون ،حق �إ�ضايف يف تلقّي تعوي�ضات
حتمل تبعة التعوي�ض عن
عن الأ�رضار جتاه � ّأي �شخ�ص يكون م�س�ؤو ًال عن ا�ستغاللهم ،ومن َث ّم عليه ّ
الأ�رضار ،اخلا�صة منها والعامة.
ويجب �أن تكون التعوي�ضات العامة عن الأ�رضار ،امل�شار �إليها �أعاله من�صفة ومعقولة ،ويجوز
للمحكمة ،عند تقديرها تلك التعوي�ضات� ،أن ت�أخذ يف االعتبار ما يلي:
(�أ)

ا�ستمده ال�شخ�ص الذي تقع عليه تبعة التعوي�ض ،من
مدى اال�ستغالل الواقع والنفع الذي
ّ
ذلك اال�ستغالل؛

(ب)

التوقّعات امل�ستقبلية لدى ال�ضحية ومدى ت�أ ّثر تلك التوقّعات باال�ستغالل الذي وقع عليه؛

(ج)

مقدار الذنب الواقع على عاتق مرتكب ا ُ
جلرم؛

(د)

عالقة مرتكب ا ُ
جلرم بال�ضحية �أو ماله من و�ضعية �سيطرة �أو ت�أثري على ال�ضحية.

ويجوز للمحكمة �أن متنح املوافقة على التعوي�ضات اجلزائية عن الأ�رضار عندما تقت�ضي ذلك درجة
جلرم وال�ضحية �أو و�ضعية مرتكب ا ُ
اال�ستغالل �أو درجة العالقة بني مرتكب ا ُ
جلرم من حيث ال�سيطرة
�أو الت�أثري على ال�ضحية.
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وت�أخذ املحكمة يف االعتبار ،لدى منح املوافقة على التعوي�ضات اخلا�صة عن الأ�رضارَ ،
كل بندٍ
من بنود النفقات التي نتجت عن اال�ستغالل ،مبا يف ذلك تكاليف الإعادة �إىل الوطن يف حالة
الأجانب».
قرب�ص ،قانون مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص وا�ستغالل الأطفال لأغرا�ض جن�سية ،لعام  ،2000املادة 8

احلق يف احل�صول على امل�ساعدة
ينبغي �أن يكون ل�ضحايا ِ جّ
االتار احلق يف احل�صول على امل�ساعدة من خالل تقدمي املعونة الطبية والنف�سانية
والقانونية واالجتماعية �إليهم .ويف هذا اخل�صو�ص ،يبينّ بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ما يلي (الفقرة 3
من املادة :)6
«تنظر كل دولة طرف يف تنفيذ تدابري تتيح التعايف اجل�سدي والنف�ساين واالجتماعي ل�ضحايا ِ جّ
االتار
بالأ�شخا�ص».
يو�ضح بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص �أن لل�ضحايا احلق فيما يلي:
و�إ�ضافة �إىل ذلك ّ
«(�أ) الإ�سكان الالئق؛
(ب) امل�شورة واملعلومات ،وبخا�صة فيما يتعلق بحقوقهم القانونية ،بلغة ميكن ل�ضحايا ِ جّ
االتار
بالأ�شخا�ص فهمها؛
(ج) امل�ساعدة الطبية والنف�سية واملادية؛
العمالة والتعليم والتدريب».
(د) فر�ص ِ

احلق يف التما�س الإقامة
ينبغي �أن يكون ل�ضحية ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص احلق يف طلب الإقامة يف بلد املق�صد .فقد تكون �إعادة ال�ضحايا
الفورية �إىل �أوطانهم غري مر�ضية �سواء لل�ضحايا �أو ل�سلطات �إنفاذ القانون التي ت�سعى �إىل مكافحة هذا
ِ جّ
االتار� .أما بالن�سبة �إىل ال�ضحايا ،ف�إن هذه الإعادة قد جتعلهم� ،أو قد جتعل عائالتهم �أو �أ�صدقاءهم يف بلد
املن�ش�أ ،عر�ض ًة النتقام امل َّت ِجرين منهم .و�أما بالن�سبة �إىل �أغرا�ض �سلطات �إنفاذ القانون ،ف�إن ال�ضحايا �إذا ما
�رساً يف البلد �أو �إذا ما �أُخرجوا منه فوراً ،ف�إنهم ال ميكنهم حينذاك تقدمي معلومات ت�ساعد
ا�ستمروا يف العي�ش ّ
على مكافحة ِ جّ
ثم ف�إنه بقدر ما تزداد ثقة ال�ضحايا ب�أن حقوقهم وم�صلحتهم
االتار على نحو ف ّعال .ومن ّ
�سوف تُ�صان ،تزداد كذلك قدرتهم على تقدمي املعلومات ال�رضورية.
ووفق ًا للمادة  7من بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص:
«تنظر كل دولة طرف يف اعتماد تدابري ت�رشيعية �أو تدابري �أخرى منا�سبة ت�سمح ل�ضحايا ِ جّ
االتار
بالأ�شخا�ص ،يف احلاالت التي تقت�ضي ذلك ،بالبقاء داخل �إقليمها ب�صفة م�ؤقّتة �أو دائمة» ،و»تويل
ُ
كل دولة طرف االعتبار الواجب للعوامل الإن�سانية والوجدانية».
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كما �إن الفقرة  68من الدليل الت�رشيعي لتنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة
املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية ) 5(،تدعو �إىل منا�رصة
الن�ساء والأطفال،
ّ
جّ
االتار و�ضعية �إقامة يف �صيغة قانونية ما ،فتبينّ ما يلي:
ق�ضية اعتماد تدابري متنح �ضحايا ِ
عدة بلدان اع ُتمدت فيها تدابري
«لي�س هناك التزام بت�رشيع تدابري ب�ش�أن و�ضعية ال�ضحايا.
ولكن ،ثمة ّ
ْ
ب�ش�أن الإقامة امل�ؤقّتة �أو الدائمة ل�ضحايا ِ جّ
االتار ،منها �إيطاليا وبلجيكا وهولندا والواليات املتحدة
تقدموا للإدالء ب�شهادتهم �ضد م َّتجرين،
الأمريكية ،وكان لتلك التدابري �أثر �إيجابي يف ال�ضحايا الذين َّ
ت�شجع ال�ضحايا الذين توفّر لهم خدمات على
كما كان لها �أثر �إيجابي يف املنظمات غري احلكومية التي ّ
�إبالغ احلكومة بتلك احلوادث».
ِ جّ
وتن�ص املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�صى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�سان
واالتار بالأ�شخا�ص (بالب�رش)،
ّ
مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،على ما يلي (املبد�أ التوجيهي :)1
ال�صادرة عن ّ
«ال ينبغي �أن تو ّثر تدابري مكافحة ِ جّ
االتار ت�أثرياً �سلبي ًا يف حقوق الإن�سان وكرامة الأ�شخا�ص ،وبخا�صة
حقوق �أولئك الذين ّمت ِ جّ
وامل�رشدين داخلي ًا والالجئني وطالبي اللجوء».
االتار بهم واملهاجرين
ّ
م�ضمن يف بروتوكول ِ جّ
وهذا املبد�أ
االتار بالأ�شخا�ص ،ويقت�ضي ما يلي:
َّ
مي�س بحقوق والتزامات وم�س�ؤوليات الدول والأفراد مبقت�ضى القانون
«لي�س يف هذا الربوتوكول ما ّ
الدويل ،مبا يف ذلك القانون الإن�ساين الدويل والقانون الدويل حلقوق الإن�سان ،وخ�صو�ص ًا اتفاقية عام 1951
وبروتوكول عام  1967اخلا�صني بو�ضع الالجئني ،حيثما انطبقا ،ومبد أ� عدم الإعادة ق�رساً الوارد فيهما».
وقد عمد بع�ض الدول �إىل جعل و�ضعية الإقامة وقف ًا على �إدالء ال�ضحية ب�شهادته يف املحكمة ،بل �إىل تطبيق
أعم من حيث التعاون مع ال�سلطات امل�س�ؤولة عن املالحقة الق�ضائية للم َّتجرين بالأ�شخا�ص
ذلك على نحو � ّ
(انظر الن�ص امل� ّؤطر .)39

)5
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الن�ص امل� ّؤطر  -39جعل و�ضعية الإقامة وقف ًا على ا�ستعداد ال�ضحية للتعاون مع �سلطات املالحقة
الق�ضائية
�شكل حا ّد من �أ�شكال ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص احل�صول على ت�أ�شرية م�ؤقّتة (تي-فيزا)،
«يحق ل�ضحية
ٍ
ملدة ثالث �سنوات ميكن تعديلها �إىل �إقامة دائمة� ،إذا كان ال�ضحية:
وهي ت�أ�شرية ّ

•

حا�رضاً �شخ�صي ًا يف الواليات املتحدة� ،أو �ساموا الأمريكية �أو كومنولث جزر ماريانا� ،أو يف �أحد
مراكز دخولها ،بنا ًء على واقعة هذا ِ جّ
االتار،

•

قد امتثل ل ّأي طلب معقول ب�ش�أن امل�ساعدة يف التحقيق �أو املالحقة الق�ضائية بخ�صو�ص �أفعال
ِ جّ
االتار� ،أو مل يبلغ � 18سن ًة من العمر،

•

و�إذا كان ال�ضحية الأجنبي من �ش�أنه �أن يعاين م�شقّة ق�صوى تنطوي على �أذى غري عادي وفادح
عند نقله من البلد».

الواليات املتحدة ،قانون حماية �ضحايا ِ جّ
االتار والعنف ،لعام  ،2000البند 107
غري �أن عدم جعل و�ضعية الإقامة وقف ًا على تعاون ال�ضحية مع ال�سلطات من �ش�أنه �أن يكون �أ�سلوب ًا �أكرث اتّ�ساق ًا
مع نهج قائم على حقوق الإن�سان يف مكافحة ِ جّ
االتار (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)40
الن�ص امل� ّؤطر  -40منح و�ضعية الإقامة ل�صالح �ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ب�رصف النظر عن تعاونهم
مع ال�سلطات
«يمُ نح �ضحايا ِ جّ
االتار الأجانب �إذنَ �إقام ٍة خا�ص ًا لفرتة �ستة �أ�شهر ،ب�رصف النظر عن �إدالئهم
ب�شهادتهم».
�إيطاليا ،املر�سوم الت�رشيعي رقم  286ال�صادر عام  ،1998املادة 18

•

ّ
والتفكر
فرتة التعايف

للم�رشع ،يف بلد املق�صد ،مبنح ال�ضحية
ممّا يرتبط على نحو وثيق مبفهوم و�ضعية الإقامة هو ذلك اخليار املتاح
ّ
ّ
والتفكر» .وي�س ّلط مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،يف جمموعة الأدوات
«فرتة للتعايف
ملكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،التي �أ�صدرها ،على �أهمية تلك الفرتة ،فيبينّ ما يلي:

«�إتاحة املجال لفرتة ّ
تفكر ،يعقبها منح �إذن �إقامة م�ؤقّتة �أو دائمة� ،أ�سلوب ُي َّتبع على نحو مثايل مع �ضحايا
ِ جّ
ّ
عما �إذا كان الأ�شخا�ص امل َّتجر بهم قادرين على تقدمي �أدلة �إثبات �أو راغبني
االتار ،ب�رصف النظر ّ
يف ذلك ب�صفة �شهود .وهذه احلماية لل�ضحية تفيد يف زيادة الثقة بالدولة ومقدرتها على حماية p
تكونت لديه الثقة بالدولة ،ف�إن من الأرجح
م�صلحته .فما �أن يتعافى ال�شخ�ص امل َّتجر به من حمنته ،وقد ّ
�أن يت�س ّنى لـه �أن ي ّتخذ قراره على ّبينة من �أمره فيتعاون مع ال�سلطات ب�ش�أن املالحقة الق�ضائية للم َّتجرين».

كما �أن التوجيه ال�صادر عن جمل�س االحتاد الأوروبي ،رقم  ،EC/81/2004امل� ّؤرخ  29ني�سان�/أبريل
�ست�صدر لأجل رعايا بلد ثالث ممّن هم �ضحايا ِ جّ
االتار بالب�رش �أو �أ�شخا�ص
 ،2004ب�ش�أن �إذن الإقامة الذي ُي
َ
املخت�صة ،يتيح فرتة
هم مو�ضوع فعل ارتُكب لت�سهيل الهجرة غري القانونية ،والذين يتعاونون مع ال�سلطات
ّ
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ّ
تفكر لأولئك الأ�شخا�ص الذين يريدون التعاون مع ال�سلطات التي تتولىّ املالحقة اجلنائية لق�ضايا هذا
جّ
االتار ،فيبينّ التوجيه ما يلي (املادتان  6و:)8
ِ

«ت�ضمن الدول الأع�ضاء منح رعايا بلد ثالث [ممّن هم �ضحايا ِ جّاتار بالب�رش �أو �أ�شخا�ص هم مو�ضوع فعل
املخت�صة] فرتة ّ
تفكر تتيح لهم
ارتُكب لت�سهيل الهجرة غري القانونية والذين يتعاونون مع ال�سلطات
ّ
التعايف والنجاة من نفوذ مرتكبي هذه اجلرائم لكي ي�ستطيعوا اتخاذ قرار على ّبينة من �أمرهم فيما �إذا
املخت�صة.
كانوا يريدون التعاون مع ال�سلطات
ّ
ّ
التفكر [ ]...تُتاح لرعايا البلد الثالث املعنيني �سبل الو�صول �إىل [خدمات املعاجلة الطبية
و�أثناء فرتة
والنف�سانية وخدمات الرتجمة واملعونة القانونية] ،وال ميكن �إنفاذ � ّأي �أمر طرد عليهم.
وبعد انق�ضاء فرتة ّ
التفكر� ،أو قبل ذلك [ ]...تنظر الدول الأع�ضاء فيما يلي:
(�أ)

الإمكانية املتاحة لتمديد فرتة بقاء رعايا البلد الثالث على �أرا�ضيها من �أجل ال�سري يف التحقيقات
�أو الإجراءات الق�ضائية؛

(ب) ما �إذا كان ال�ضحية (ذكراً �أو �أنثى) قد �أبدى ّنية وا�ضحة للتعاون؛

ِ جّ
[باالتار الب�رش والهجرة غري
(ج) ما �إذا كان قد قطع كل عالقاته ب�أولئك امل�شتبه يف �ضلوعهم
القانونية]».
غري �أن اتفاقية جمل�س �أوروبا ب�ش�أن �إجراءات مكافحة ِ جّ
ن�صت على جعل هذه الفرتة من
االتار بالب�رش قد ّ
جّ
االتار يف التعاون
املقت�ضيات الإلزامية على الدول الأطراف يف االتفاقية ب�رصف النظر عن رغبة �ضحية هذا ِ
مع ال�سلطات امل�س�ؤولة عن املالحقة الق�ضائية ،فاقت�ضت ما يلي (املادة :)13
ّ
وتفكر ت�ستمر  30يوم ًا على
تن�ص يف قانونها الداخلي على توفري فرتة تعايف
«على كل دولة طرف �أن ّ
الأقل ،عندما يكون ثمة �أ�سباب معقولة لالعتقاد ب�أن ال�شخ�ص املعني �ضحية .وتكون هذه الفرتة كافية
لتعايف ال�شخ�ص املعني من حمنته وجناته من نفوذ امل َّتجرين� ،أو لكي يت�س ّنى لـه اتخاذ قرار على ّبينة من �أمره
مي�س
ب�ش�أن التعاون مع ال�سلطات املعنية .و�أثناء هذه الفرتة ،ال ميكن �إنفاذ � ّأي �أمر طرد عليه .وال ّ
املخت�صة يف جميع مراحل الإجراءات الق�ضائية الوطنية
هذا احلكم بالأن�شطة التي تقوم بها ال�سلطات
ّ
ً
ذات ال�صلة ،وخ�صو�ص ًا لدى التحقيق يف الأفعال الإجرامية املعنية ومالحقتها ق�ضائيا .و�أثناء هذه الفرتة
�أي�ض ًا ،ت�أذن الدول الأطراف للأ�شخا�ص املعنيني بالبقاء يف �أقاليمها».
ويقدم الن�ص امل� ّؤطر رقم  41مثا ًال على ت�رشيع وطني ب�ش�أن متديد فرتة ّ
التفكر.
ّ
الن�ص امل� ّؤطر  -41متديد فرتة ّ
التفكر
«ترغب احلكومة يف متديد فرتة ّ
التفكر لكي يت�س ّنى منح �ضحايا ِ جّ
االتار بالب�رش املفرتَ�ضني �إذنَ �إقامة
وعمل م�ؤقّت ًا لغاية �ستة �أ�شهر .و ُيقرتَح منح �إذن �إقامة وعمل م�ؤقّت جديد �إذا ما تبينّ قطع ال�شخ�ص
املعني عالقاته بالأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن جِّ
االتار بالب�رش ،و�إذا ما ُبو�رش حتقيق من ِقبل ال�رشطة ب�ش�أن
مقرتيف اجلرمية.
ّ
التفكر �إمنا هو التي�سري على �ضحايا ِ جّ
االتار بالب�رش لقطع عالقاتهم
وال�سبب الداعي �إىل متديد فرتة
بالأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن ِ جّ
االتار بالب�رش ،وزيادة احتماالت �إمتام املالحقة الق�ضائية ملقرتيف اجلرمية.
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ّ
و�إذا ما �أُريد ل�ضحايا ِ جّ
التفكر ،من
االتار بالب�رش املفرتَ�ضني اال�ستفادة على نحو �صحيح من فرتة
للتنب�ؤ بها وم�أمونة لهم.
ال�رضوري جداً �ضمان توفري خدمات �صحية واجتماعية و�إيوائية قابلة ّ
�أما فيما يتعلق بقانون الهجرة اجلديد ،ف�سوف تنظر احلكومة يف الكيفية التي ميكن �أن تي�سرّ جعل
الت�رشيعات اخلا�صة بالهجرة و�سيلة مل�ساعدة �ضحايا ِ جّ
االتار بالب�رش».

الرنويج ،خطة عمل احلكومة الرنويجية ملكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش (للفرتة  ،)2009-2006الق�سم 6-5

احلق يف العودة �إىل الوطن
مثلما ينبغي ل�ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص �أن يكون لهم احلق يف التما�س الإقامة يف البلد الذي ُجّاتِر بنقلهم �إليه،
املر�سل �أن ي�ضمن
ينبغي متام ًا �أي�ض ًا �أن يكون لهم احلق يف العودة بكرامة �إىل بلدهم الأ�صلي .وينبغي للبلد ِ
عدم �إعادة ال�ضحايا �إ ّال مبح�ض �إرادتهم وبر�ضاهم وهم على ّبينة من �أمرهم .كما ينبغي دعوة املنظمات غري
احلكومية وغريها من الهيئات التي توفّر �آليات العمل �إىل القيام بدورها يف حماية ال�ضحايا من امل َّتجرين
ال�سابقني واملحتملني يف �أثناء عبورهم وكذلك خالل �إعادة �إدماجهم يف جمتمعهم.
وتن�ص املادة  8من بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص على �أن حتر�ص الدول الأطراف يف الربوتوكول ،التي
ّ
يكون �ضحايا ِ جّ
االتار من رعاياها �أو من املقيمني فيها على �أن «تي�سرّ وتقبل عودة ذلك ال�شخ�ص دون �إبطاء ال
ف�ضل
م�سوغ له �أو غري معقول ،مع �إيالء االعتبار الواجب ل�سالمة ذلك ال�شخ�ص» .كما �أن عودة ال�ضحايا « ُي ّ
ِّ
�أن تكون طوعية .وينبغي تزويد ال�ضحايا بكل ما يلزم من امل�ساعدات ل�ضمان عودتهم بكرامة (انظر الن�ص
امل� ّؤطر .)42
الن�ص امل� ّؤطر  -42الن�ص على توفري ما يلزم لإعادة ال�ضحايا بكرامة �إىل بلدهم الأ�صلي
«�إذا ما رغب �ضحية ِ جّ
االتار بالب�رش مغادرة �إقليم جمهورية �أذربيجان ،تُو َفّر له امل�ساعدة بالوثائق
ُقدم له التو�صيات اخلا�صة ب�ش�أن
الالزمة ،وتغطية نفقات ال�سفر وغريها من النفقات ال�رضورية ،وت َّ
احلد من خماطر الوقوع �ضحية ِ جّاتار بالب�رش يف بلد املق�صد».
كيفية ّ
�أذربيجان ،قانون مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش ،الفقرة  4من املادة 20
وميكن تنظيم �إعادة �ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص �إىل �أوطانهم من خالل معاهدات دولية �أو ثنائية بني بلدان
ّ
املن�ش أ� وبلدان املق�صد (انظر الن�ص امل�ؤطر .)43
الن�ص امل� ّؤطر  -43الن�ص على �إعادة �ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص �إىل �أوطانهم وفق ًا التفاقات دولية
املبينة يف معاهدة مع الدولة
« ُي�ضطلع ب�إعادة ال�ضحايا ،الذين يقيمون يف بلد �أجنبي ،وفق ًا لالتفاقات ّ
من�ضمة �إليها».
الطرف� ،أو اتفاقية تكون تايلند دولة
َّ
تايلند ،التدابري الواردة يف قانون منع وقمع ِ جّ
االتار بالن�ساء والأطفال ،رقم  ،2540 .B.Eال�صادر
عام  ،1997البند 11
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 -4-4دور الربملانيني يف االعرتاف بالأ�شخا�ص املتَّجر بهم باعتبارهم �ضحايا
يحق لهم التمتّع بحقوق الإن�سان املعرتف بها دولياً
ّ
•

�إدماج مبادئ حقوق الإن�سان �ضمن جميع الت�رشيعات اخلا�صة مبكافحة ِ جّ
االتار والت�رشيعات
ذات ال�صلة به

•

يحق له التم ّتع
اعتماد نهج يقوم على حقوق الإن�سان يعرتف بال�شخ�ص امل َّتجر به باعتباره �ضحية ّ
بحقوق الإن�سان الأ�سا�سية
و�ضع وت�رشيع ومتويل �سيا�سات عامة �سعي ًا �إىل حتديد هوية �ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص

•
• �ضمان منح �ضحايا ِ جّ
َ
االتار
احلقوق املذكورة يف �شرِ

عة حقوق �ضحايا ِ جّ
االتار بالب�رش ،مبا يف ذلك:

 احلق يف ال�سالمة احلق يف احلرمة ال�شخ�صية احلق يف احل�صول على املعلومات احلق يف التمثيل القانوين احلق يف اال�ستماع �إليهم يف املحكمة احلق يف احل�صول على تعوي�ض عن الأ�رضار احلق يف احل�صول على امل�ساعدة احلق يف التما�س الإقامة -احلق يف العودة �إىل الوطن

•

�سن ت�رشيعات ت�ضمن مراعاة احلقوق واالحتياجات وحاالت اال�ست�ضعاف اخلا�صة بالأطفال من
ّ
�ضحايا ِ جّ
االتار بالب�رش ،وكذلك توفري احلماية الإ�ضافية الالزمة للأطفال

•
•
•
•
•

�سن ت�رشيعات توعز بتوفري احلماية لأفراد �أُ�رس �ضحايا ِ جّ
االتار
ّ

•
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تن�ص على مبد�أ عدم جترمي �ضحايا ِ جّ
االتار
�سن ت�رشيعات ّ
ّ

متخ�ص�صة لإيواء �ضحايا ِ جّ
االتار وتقدمي امل�ساعدة �إليهم
�سن ت�رشيعات بخ�صو�ص �إن�شاء مراكز
ّ
ّ
تقدم امل�ساعدة يف العبور الآمن ويف �إعادة الإدماج يف املجتمع
دعم املنظمات والهيئات التي ّ
اعتماد تدابري خا�صة حلماية وتعزيز حقوق الن�ساء من �ضحايا ِ جّ
االتار ،على �أن ُي�ؤخذ يف االعتبار
�أن و�ضعهن ك�ضحايا مزدوج ب�صفتهن ن�ساء وب�صفتهن �أ�شخا�ص ًا م َّتجراً بهم
تن�ص على تهيئة �آليات عمل لك�شف �ضحايا ِ جّ
يعرفون
االتار
�سن ت�رشيعات ّ
ّ
َ
املحتملني الذين قد ال ّ
�أنف�سهم ب�أنهم �ضحايا

الف�صل اخلام�س
منع ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
رينا
تزوجت رينا ً
مدر ً�سا ،يف وطنها وهو بلد يف �آ�سيا ،حيث تعارفا من خالل
ّ
رجال من ال�رشق الأو�سط ،يعمل ّ
ً
ومت الزواج بينهما يف ال�ساعة الثانية ع�رشة ليال من اليوم
م�ساءّ ،
وكالة زواج .وقد التقت به يف ال�ساعة اخلام�سة ً
تزوجت به لأنها كانت م�ضطرة �إىل م�ساعدة والديها ،الفقريين ً
جدا.
نف�سه .تقول رينا �إنها ّ
زوجها بتقدمي مهر �إليها مببلغ قدره  1 600دوالر �أمريكي قبل الزواج ،لكن املهر مل ّيتم الوفاء
وقد وعد رينا ُ
به ّقطّ .ثم وعدها ب�أنه �سوف ير�سل النقود �إىل والديها من وطنه .وبعد انق�ضاء �أ�شهرّ ،تلقى �أبوها ً
مبلغا قدره
 500دوالر �أمريكي فقط عن طريق وكالة الزواج.
�أثناء ال�شهر الأول من الزواج ،كان زوج رينا يح�سن معاملتها ،ولكنه �رسعان ما بد�أ ي�رضبها بعد ذلك .ومل
ً
م�سموحا لها ب�إجراء ات�صاالت هاتفية �أو كتابة ر�سائل.
يكن
وكان زوج رينا قد ّادعى ،عندما عر�ض عليها الزواج به ،ب�أنه كان �أعزب .وبعد �أن �ضاجعها� ،أخربها ب�أن
ً
متزوجا ،ومع
بعد �أن الوكالة كانت تعرف �أن زوجها كان
لديه ثالث زوجات و�ستة �أبناء .وعلمت فيما ُ
ً
ذلك �أتاحت املجال لإمتام القرانً ّ ،
وخداعا.
غ�شا
جدا .وكان يعمد ً
غا�ضبا ً
ً
وكان زوج رينا ً
دائما �إىل فح�ص رفوف الكتب لريى �إن
كثريا ما ي�أتي �إىل املنـزل
مرب ً
ً
حا .وكان
�رضبا
�رضبها
يف
أخذ
�
لي
النوم
حجرة
إىل
�
يدفعها
كان
ثم
ي�شتمها.
وكان
كان عليها �أي غبار،
ّ
ّ
متذر ًعا بذلك ليزيدها ً
يقول لها �إنها ال حت�سن عملها ً
�رضبا.
متاماّ ،

وتدبرت العثور على ملج أ� �أوت �إليه ،حيث التقت بن�ساء كثريات ّممن
وقد دفع الي�أ�س رينا �إىل الهربّ ،
ً
أ�سبوعا ّثم عرث عليها زوجها ،حيث �أمرها بالعودة �إىل البيت،
يواجهن امل�شاكل نف�سها .ومكثت يف امللج أ� �
خمفورة بحرا�سة موظف من ال�رشطةّ ،مد ً
ً
عيا ب�أنه كفيل رينا وب�أنها خادمته.

وقد �أخربت رينا موظف ال�رشطة ب�أنها ال تريد الذهاب وب�أن زوجها ي�رضبها .وطلبت الذهاب �إىل �سفارة
بلدها ،لكن موظف ال�رشطة رف�ض ذلكً ،
قائال لها ب�أنها من الأف�ضل لها �أن تبقى مع كفيلها لأنها ال متلك ما
يكفي من املال لتبتاع تذكرة ال�سفر للعودة �إىل وطنهاّ .ثم لدى و�صولها هي وزوجها �إىل م�سكنهما� ،أعطى
ً
زوج رينا موظف ال�رشطة بع�ض النقود ،وبعد ذلك انهال عليها ً
�شديدا.
�رضبا
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االتار بالأ�شخا�ص بكل التدابري الأخرى اخلا�صة مبواجهة هذا ِ جّ
يرتبط منع ِ جّ
بد من
االتار ،ولذلك ال ّ
اال�ضطالع به بطريقة م ّت�سقة و�شاملة ،تعرتف بالتعقيد الذي يكتنف هذه امل�س�ألة .كذلك ف�إن منع اجلرمية
واحلد من حاالت اال�ست�ضعاف كليهما من النهوج ال�صاحلة ملنع ِ جّ
االتار بالب�رش ومكافحته.وكل منها ي�ستدعي
ّ
حمركة خمتلفة يف الت�رشيعات ويف تدابري املواجهة �ضمن �إطار ال�سيا�سات العامة امل ّتبعة .كما �أن املبادئ
عوامل
ّ
الأ�سا�سية اخلا�صة مبنع اجلرمية ،ومنها مث ً
ال �إ�رشاك طائفة وا�سعة من �أ�صحاب امل�صلحة يف املجتمعات املحلية،
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واحلد من عوامل املخاطرة ،هي عنا�رص مت� ّأ�صلة يف �صميم تعريف منع
ومتكني الأ�شخا�ص امل�ست�ضعفني،
ّ
ِ جّ
االتار الوارد يف بروتوكول ِ جّ
ثم يجب �أن ت�شتمل برامج منع اجلرمية على تدابري
االتار بالأ�شخا�ص .ومن ّ
احلد من حاالت اال�ست�ضعاف التي
ت�رصف بديل لل�ضحايا املحتملني لكي يت�س ّنى لهم ّ
احتياطية لتوفري م�سار ّ
جّ
االتار.
جتعلهم عر�ض ًة ملخاطر الوقوع �ضحايا هذا ِ
.2-5

العوامل الدافعة ِ جّ
لالتار بالب�رش

للم�سببات
ال ميكن م�ساعدة فئات ال�سكان امل�ست�ضعفة على حماية نف�سها من الأذى ما مل يوجد فهم وا�ضح
ّ
بد لها
ال
أ�شخا�ص
التي جتعلهم م�ست�ضعفني �أمام املخاطر يف املقام الأول .ولذلك ف�إن � ّأي مواجهة لالجتار بال
ّ
من �أن ترتكز �أ�سا�س ًا على �إدراك �سليم للأو�ضاع �أو العوامل التي ت�ؤ ّثر يف حالة اال�ست�ضعاف �أمام املخاطر .ويف
�سياق ِ جّ
امل�سببات الرئي�سية لال�ست�ضعاف �إمنا هي عوامل اقت�صادية واجتماعية
االتار بالأ�شخا�صُ ،يالحظ �أن ّ
وثقافية وقانونية و�سيا�سية من حيث طبيعتها.
فيتطرق �إليها على نحو مبا�رش بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،الذي يذكر الفقر
� ّأما العوامل االقت�صادية
ّ
والتخ ّلف وانعدام تكاف�ؤ الفر�ص باعتبارها من �ضمن الأ�سباب اجلذر ّية الكامنة يف �صلب ظاهرة جرائم
ِ جّ
االتار بالب�رش .وقد ت�شمل حالة اال�ست�ضعاف االقت�صادي �أي�ض ًا البطالة وانعدام �سبل احل�صول على الفر�ص
املتاحة ،ممّا يجعل النا�س راغبني يف الهجرة بحث ًا عن ظروف �أف�ضل.
و� ّأما الإق�صاء االجتماعي فيتعلق بانعدام �سبل التم ّتع باحلقوق االجتماعية ،ومينع اجلماعات من احل�صول على
املنافع واحلماية ،ممّا ينبغي �أن يكون من حق املواطنني كاف ًة التم ّتع به .كما �أن ظاهرة التهمي�ش خارج الأمن
االجتماعي تنبثق من طائفة من العوامل املعقّدة ،التي ت�شمل نوع اجلن�س والأ�صل العرقي وتدنيّ و�ضع فئات
العمالة ،و�سبل الو�صول �إىل
�ضمن املجتمعات .وهذا ك ّله ينطوي على متييز جمحف يف التعليم ،وممار�سات ِ
اخلدمات القانونية والطبية ،و�سبل الو�صول �إىل املعلومات والرعاية االجتماعية .والإق�صاء االجتماعي هو
جمدداً �ضحية الإجرام ومعاودة ِ جّ
االتار بالب�رش
مهمة ب�صفة خم�صو�صة عند البحث يف كيفية منع الوقوع ّ
ق�ضية ّ
والوقاية منهما .ذلك �أن الأ�شخا�ص الذين خ�ضعوا ِ جّ
لالتار بهم يواجهون عقبات كثرية ال ُي�ستهان بها لدى
معينة
وحتيز ّ
يتعر�ضون له من مواقف �سلوك ّ
عودتهم �إىل �أوطانهم؛ وميكن �أن ال تقت�رص تلك العقبات على ما ّ
�ضمن جمتمعاتهم املحلية ذاتها.
و� ّأما املمار�سات االجتماعية والثقافية فهي ذات ح�سا�سية يف هذا ال�سياق املعينّ  ،ولذلك يجب اعتبارها
بحذر خا�ص اجتناب ًا لالجنراف يف التعميم .وعلى �سبيل املثال ،ف�إن الزيجات املد ّبرة �أو ّ
املبكرة �أو بالإكراه،
وغري ذلك من ممار�سات الزواج ،مثل �أ�شكال الزواج امل�ؤقّت �أو الزواج بوا�سطة املج ّ
الت �أو الفهار�س
ّ
امل�صورة (الكاتالوغات) �أو طلب العرائ�س بالربيد ،و�سائر �أ�شكال اال�ستغالل اجلن�سي ،هي كلها عوامل ميكن
َّ
�أن ت�سهم يف ظاهرة جرائم ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص .وعالوة على ذلك ،ف�إن يف كثري من املجتمعات �أعراف ًا ثقافي ًة
ت�ؤ ّثر يف الطريقة التي تُعامل بها الن�ساء ،ممّا يجعل التمييز املجحف القائم على نوع اجلن�س عام ً
ال ي�سهم يف
حالة ا�ست�ضعاف املر�أة جتاه ِ جّ
املعينة
االتار بالب�رش .و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك �أي�ض ًا ،ف�إن الن�ساء من بع�ض املجتمعات ّ
جمدداً يف �أُ�رسهن ويف
اللواتي ُي َّت َجر بهن يف البغاء يجدن املزيد من ال�صعوبات التي متنعهن من االندماج ّ
جمتمعاتهم املحلية بعد حتريرهن من ربقة اال�ستغالل .وقد تكون الن�ساء امل َّتجر بهن قد �أًُ�صنب بعدوى فريو�س
الأيدز والأيدز �أي�ض ًا �أو غري ذلك من الأمرا�ض املتناقلة باالت�صال اجلن�سي ،والتي ميكن �أن ُيعتبرَ الإبالغ عنها
�سبب ًا لل�شعور بالعار يف بع�ض املجتمعات.
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فتتبدى يف انعدام �سبل الو�صول �إىل نظام العدالة اجلنائية ،حيث يقع ذلك � ّإما لأن
و� ّأما العوامل القانونية ّ
ال�شخ�ص امل َّت َجر به �أجنبي و� ّإما لأنه تُعوزه �سبل احل�صول على متثيل قانوين ،و� ّإما لأن النظام نف�سه ال يتيح �سبي ً
ال
ت�شتد ب�سبب قاعدة ال�شاهد املزدوج �أو دليل
منا�سب ًا لالنت�صاف� .إ�ضاف ًة �إىل �أن حالة انعدام ال�شعور باليقني قد ّ
�ستمع يف املحكمة �إىل �إفادة الأ�شخا�ص امل َّتجر
جرائها ال ُي َ
الإثبات امل�سا ِند (انظر ال�صفحة  ،)49والتي من ّ
بهم .كما �أن الف�ساد يزيد ال�شعور باليقني �سوءاً.
ثم �إ�ضافة �إىل العوامل االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،ف�إن احلروب والنـزاعات قد ت�سهم هي �أي�ض ًا يف
ّ
جّ
ً
متر مبراحل انتقالية ،حيث
التي
املجتمعات
حالة
يف
ا
خ�صو�ص
يقع
وهذا
أ�شخا�ص.
ل
با
ار
االت
جرائم
ظاهرة
ِ
ّ
تكون
�إن اال�ضطرابات املدنية وفقدان الهوية الوطنية وانعدام اال�ستقرار ال�سيا�سي عوامل قد ت�ؤ ّدي �إىل ّ
املنظمة ،مبا فيها ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص .ويف تلك احلاالت ،ي�ؤ ّدي ّ
بيئة م�ؤاتية للجرمية َّ
تعطل احلياة املجتمعية
ت�رشد النا�س من موطنهم� ،إىل جعل الأ�شخا�ص
التقليدية ،وكذلك �إطارها احلمائي ،وما يرتتّب على ذلك من ّ
يف حالة ا�ست�ضعاف ق�صوى جتاه املخاطر.
اللجوء �إىل اجلمع بني ال�سيا�سات العامة التي ت�سعى �إىل التخفيف
ولذلك ف�إن من التدابري احلا�سمة يف هذا ال�صدد
َ
امل�سببة حلاالت اال�ست�ضعاف جتاه املخاطر ،وغريها من ال�سيا�سات العامة التي ت�شمل
من وط�أة هذه العوامل ّ
جّ
ّ
االتار بالأ�شخا�ص (انظر الن�صني امل�ؤطرين  44و.)45
التوعية العامة والعناية بالأبحاث والتثقيف ب�ش�أن ِ
الن�ص امل� ّؤطر  -44ت�رشيع �إن�شاء �آليات عمل للوقاية
«بغية �إ�سناد �أولوية ق�صوى �إىل �إن�شاء برامج وخدمات ترمي �إىل وقاية العمال املهاجرين الفلبينيني
من التطويع غري القانوين واالحتيال واال�ستغالل �أو �إ�ساءة املعاملة ،على جميع ال�سفارات واملكاتب
القن�صلية �أن ت�صدر ،عن طريق الإدارة الفلبينية للعمالة يف اخلارج� ،إر�شادات ب�ش�أن ال�سفر �أو �أن
والعمالة ،وعن احلقائق الواقعية اخلا�صة بالهجرة وغري ذلك من
تعمم معلومات عن �رشوط العمل ِ
ّ
معينة باملعايري الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�سان وحقوق العمال ،ممّا
بلدان
د
تقي
وعن
املعلومات،
ّ
ّ
العمالة يف
واف بالغر�ض التخاذ القرارات العليمة
يعد الأفراد على نحو ٍ
والذكية ب�ش�أن ِ
من �ش�أنه �أن ّ
ّ
اخلارج .ويجب �أن تُن�رش تلك الإر�شادات �أو املعلومات درو ّي ًا يف �صحيفة عامة التداول ثالث مرات
على الأقل يف كل ف�صل �سنوي».
الفلبني ،القانون اخلا�ص بالعمال املهاجرين واملواطنني الفلبينيني يف اخلارج ،لعام  ،1995البند 14
ومبقت�ضى بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص واالتفاقيات ذات ال�صلة ،تقع على عاتق الدولة م�س�ؤولية دولية عن
منع ارتكاب �أفعال ِ جّ
االت
تلزم
ذلك،
على
وعالوة
�سيطرتها.
نطاق
�ضمن
الواقعة
أرا�ضي
ل
ا
يف
أ�شخا�ص
ل
با
ار
ِ
الفقرة  1من املادة  9من بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص الدول َة ب�أن «ت�ضع �سيا�سات وبرامج وتدابري �أخرى
�شاملة [ ]...من �أجل منع ومكافحة ِ جّ
االت
املبينة يف الفقرة  2من املادة
التدابري
تلك
وت�شتمل
أ�شخا�ص».
ل
با
ار
ّ
«البحوث واملعلومات واحلمالت الإعالمية واملبادرات االجتماعية واالقت�صادية».
الن�ص امل� ّؤطر � -45إجراءات العمل املو�صى بها على امل�ستوى الوطني
تو�صي خطة عمل منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا ب�ش�أن مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش باعتماد عدد
من التدابري على امل�ستوى الوطني من �أجل منع ِ جّ
االتار بالب�رش ومنها�( :أ) جمع البيانات والقيام
بالبحوث؛ (ب) تدابري حدودية؛ (ج) �سيا�سات عامة اقت�صادية واجتماعية ترمي �إىل معاجلة الأ�سباب
اجلذرية ِ جّ
لالتار بالب�رش؛ (د) تدابري لزيادة الوعي؛ (هـ) تدابري ت�رشيعية.
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القيام بالبحوث وجمع البيانات

مكونات املنع ،لأن الفهم الدقيق ِ جّ
لالتار بالأ�شخا�ص وعوامله احلركية املتغيرّ ة
القيام بالبحوث عن�رص مهم من ّ
يفيد يف توفري املعلومات الالزمة لو�ضع ال�سيا�سات العامة على ّبينة ،ممّا يزيد من الفعالية يف ا�ستئ�صال هذه
الت�صدي لالتجّ ار بالأ�شخا�ص ،لأن
امل�شكلة .كما �أن البحوث �أداة مهمة �أي�ض ًا يف بلورة زخم �رضوري يف
ّ
ّ
الإح�صاءات الدقيقة ميكن �أن ت�سرتعي االنتباه �إىل نطاق هذه الظاهرة بكامله (انظر الن�ص امل�ؤطر .)46
كذلك ف�إن جمع البيانات وحتليلها وتعميمها مبنهجية نظامية و�سيلة رئي�سية �أي�ض ًا يف �ضمان ا�ستناد ال�سيا�سات
حد ،بح�سب فئات العمر ونوع اجلن�س واملن�ش�أ
العامة �إىل الأد ّلة العلمية .وينبغي ت�صنيف البيانات ،على �أدنى ّ
الوطني و�أ�شكال اال�ستغالل ،كما ينبغي توحيدها قيا�سي ًا عرب البلدان املختلفة .وجمع البيانات عامل حا�سم
التقدم املحرز يف تنفيذ تدابري مكافحة ِ جّ
االتار.
�أي�ض ًا يف حتديد خطوط �أ�سا�س ميكن بنا ًء عليها ر�صد وتقييم ّ

امل�ستمدة من التقرير العاملي عن مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ال�صادر عام  2009عن مكتب الأمم
والبيانات
ّ
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،والذي ي�شمل  155بلداً و�إقليم ًا ،تبينّ �أن اجلهود التي يبذلها املجتمع
الدويل يف تعزيز �إجراءات العمل ب�ش�أن مكافحة ِ جّ
االتار قد �أ ّدت �إىل ا�ستجابة كربى على ال�صعيد الوطني،
وهي ا�ستجابة حديثة العهد جداً يف �أكرثها .ويف الوقت نف�سه ،يك�شف التقرير م�شكلتني مرتابطتني.
الأوىل �أن بع�ض البلدان ال تقوم حتى بجمع البيانات الأ�سا�سية بطريقة من �ش�أنها �أن تع ّزز النظرة العميقة
يف الأو�ضاع على ال�صعيد الوطني ،وهذا ب�رصف النظر عن معايري القابلية �إىل املقارنة على ال�صعيد الدويل.
احلد
والثانية �أن املعلومات
عما �إذا كانت هذه اجلهود قد جنحت يف ّ
املجمعة ال جتيب عن ال�س�ؤال اجلوهري ّ
ّ
من ِ جّ
االتار بالب�رش يف العامل قاطبةً.
�سن ت�رشيعات بخ�صو�ص القيام بالبحوث ب�ش�أن ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
الن�ص امل� ّؤطر ّ -46
«يوعز الرئي�س ،عن طريق جمل�س امل�ست�شارين االقت�صاديني وجمل�س الأبحاث الوطني التابع
للأكادمييات الوطنية ووزير العمل ووزير اخلدمات ال�صحية والإن�سانية ووزير العدل ووزير
اخلارجية وامل�س�ؤول الإداري لوكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية ومدير اال�ستخبارات املركزية،
بالقيام بالأبحاث ،مبا يف ذلك تقدمي ا ِمل َنح للمنظمات غري احلكومية وكذلك الوكاالت ذات ال�صلة
التابعة حلكومة الواليات املتحدة واملنظمات الدولية املعنية ،من �أجل تعزيز �أغرا�ض هذا الق�سم من
التو�صل �إليها يف هذا
يتم
للت�صدي للم�شكلة
القانون وتقدمي البيانات الالزمة
ّ
ّ
ّ
املحددة يف النتائج التي ّ
الق�سم .ويجب �أن ت�شمل تلك املبادرات اخلا�صة بالأبحاث� ،إىل �أق�صى قدر ممكن عملي ًا ،على �سبيل
املثال ال احل�رص ،ما يلي:
()1
()2
()3

الأ�سباب والعواقب االقت�صادية اخلا�صة ِ جّ
باالتار بالأ�شخا�ص.
متولها �أو تديرها الوكاالت االحتادية يف منع ِ جّ
االتار
فعالية الربامج واملبادرات التي ّ
بالأ�شخا�ص وحماية �ضحايا ِ جّ
االتار وتقدمي امل�ساعدة �إليهم.
العالقة بني ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص واملخاطر ال�صحية العاملية.

الواليات املتحدة ،قانون �إعادة التكليف بال�صالحيات اخلا�صة بحماية �ضحايا ِ جّ
االتار لعام ،2003
البند  ،112Aالذي ُو ِ ّ�سع نطاقه يف عام  2005لكي ي�شمل:
امل�ستمدة من ِ جّ
«العالقة بني ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص والإرهاب ،مبا يف ذلك ا�ستخدام الأرباح
االتار
ّ
بالأ�شخا�ص لتمويل الإرهاب.
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�آلية عمل ف ّعالة لتحديد عدد �ضحايا ِ جّ
االتار على �أ�س�س وطنية و�إقليمية ودولية.

يتم القيام بها
خطف الأطفال وا�ستعبادهم من �أجل ا�ستخدامهم جنوداً ،مبا يف ذلك اخلطوات التي ّ
من �أجل الق�ضاء على خطف الأطفال وا�ستعبادهم ال�ستخدامهم جنوداً ،وتو�صيات ب�ش�أن ما قد يلزم
القيام به من خطوات من �أجل الإ�رساع يف �إنهاء خطف الأطفال وا�ستعبادهم ال�ستخدامهم جنوداً».
.4-5

التثقيف والتعليم

يعد التثقيف والتعليم �أداة مهمة ملنع ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص .وعلى �سبيل
على غرار التوعية العامة والبحوثّ ،
ين�ص �إعالن بروك�سل ب�ش�أن منع ِ جّ
االتار بالب�رش ومكافحته ،ال�صادر يف � 20أيلول�/سبتمرب ،2002
املثالّ ،
باملربني ووزارات التعليم بغية �إعداد وحدات تعليمية منوذجية تكون
على �أنه «ينبغي �إقامة �صالت �أوثق ّ
منا�سبة وواقعية ،و�إدراجها يف املناهج الدرا�سية يف املدار�س واملعاهد ،و�إعالم التالميذ والطلبة عن ق�ضايا
حقوق الإن�سان ونوع اجلن�س .وينبغي ربط هذه املوا�ضيع على وجه التحديد بتثقيف ال�شباب عن �أ�ساليب
العمل امل ّتبعة يف جرائم ِ جّ
والعمالة
االتار بالب�رش والأخطار التي تثريها ،والفر�ص املتاحة للهجرة القانونية ِ
الأجنبية ،واملخاطر اجل�سيمة التي تنطوي عليها الهجرة غري القانونية».
ال خمتلف ًة يف �ضمان جعل ظاهرة ِ جّ
وميكن �أن تتبع الدول �سب ً
االتار بالأ�شخا�ص من �ضمن موا�ضيع البحث
اجلامعي ،وكذلك ا�ستخدام النظام التعليمي لأغرا�ض �إعالم الطالب عن هذه الظاهرة (انظر الن�ص امل� ّؤطر
تن�ص خطة كمبوديا اخلم�سية ب�ش�أن مكافحة ِ جّ
والتك�سب التجاري
االتار بالب�رش
 .)47وعلى �سبيل املثالّ ،
ّ
با�ستغالل الأطفال جن�سي ًا ( )2004-2000على اال�ستفادة من «املدار�س باعتبارها مكان ًا مالئم ًا لتوعية
املدر�سني والتالميذ كليهما بهذه امل�شكلة والقوانني اخلا�صة بها وحيل اخلداع التي يلج أ� �إليها امل َّتجرون
ّ
و�آليات احلماية املتاحة حاليا».
ال من �أ�شكال منع ِ جّ
الن�ص امل� ّؤطر  -47اعتبار التثقيف والتعليم �شك ً
االتار
«تت�ضمن التدابري الوقائية التي تتخذها الدولة� ...إدراج امل�سائل ذات ال�صلة باالجتار بالب�رش يف
ّ
املناهج الدرا�سية يف املدار�س الثانوية وم�ؤ�س�سات التعليم العايل».
جورجيا ،قانون مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش لعام  ،2006الفقرة  1من املادة 5
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التوعية العامة
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الطلب على الأ�شخا�ص املتَّجر بهم

ال تقت�رص فائدة حمالت التوعية العامة على امل�ساعدة على �إعالم اجلمهور العام عن �أخطار ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
التعرف عليه ،بل �إنها تفيد �أي�ض ًا يف �إنقاذ �أولئك الأنا�س الذين قد يكونون
وكذلك العالئم التي ت�ساعد على ّ
واقعني �ضحايا هذا ِ جّ
االتار ،وذلك خ�صو�ص ًا من خالل تنبيه النا�س الذين قد يكونون على ات�صال ب�ضحايا
حمتملني وكذلك اجلمهور العام.
ميكن معاجلة م�شكلة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص من جانبي الطلب والعر�ض مع ًا .ذلك �أن من املهم كبح الطلب
الذي يحفّز جميع �أ�شكال ا�ستغالل الأ�شخا�ص ،وي�ؤ ّدي �إىل ِ جّ
االتار بالب�رش .وينبغي لدول املق�صد �أن تُعنى
جذاب ًا ِ جّ
بتمحي�ص العوامل التي جتعلها مكان ًا ّ
متعددة اجلوانب.
لالتار بالب�رش ،ومبعاجلة هذه امل�سائل بطريقة ّ
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ثمة من تعريف م َّتفَق عليه للتعبري «الطلب» .وي�شري الطلب عاد ًة �إىل الرغبة يف احل�صول على �سلعة �أو
لي�س ّ
جّ
االتار بالب�رش ،يتعلق الطلب باحل�صول على عمالة ب�شكل ينطوي
معينة؛
ولكن يف �سياق ِ
ْ
ِعمالة �أو خدمة ّ
ً
على ا�ستغالل �أو على خدمات تنتهك حقوق الإن�سان لل�شخ�ص الذي ي�ؤ ّديها .وهو ي�شري عموما �إىل طبيعة
ومدى ا�ستغالل الأ�شخا�ص امل َّت َجر بهم بعد و�صولهم �إىل مكان الوجهة املق�صودة ،وكذلك �إىل العوامل
االجتماعية والثقافية وال�سيا�سية واالقت�صادية والقانونية والتنموية التي ّ
وت�سهل م�سار عملية
ت�شكل الطلب
ّ
ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص.
من الناحية العملية ،هذا يعني �أنه كثرياً ما ي�صعب التفريق بني الطلب على عمال ٍة �أو خدمات ممّا يعترب قانوني ًا
ثم فهو عن�رص طبيعي يف الأ�سواق الإنتاجية) ،وبني الطلب على ما يعترب خالف ًا لذلك .وقد
ومقبو ًال (ومن ّ
ال يكون �صاحب العمل الذي ي�ستخدم الأيدي العاملة �أو م�سته ِلك اخلدمات على وعي ب�أن الأعمال �أو
اخلدمات يقوم ب�أدائها �شخ�ص خا�ضع ِ جّ
ثم ف�إن حتليل الطب على الأ�شخا�ص امل َّتجر بهم �إمنا
لالتار به .ومن ّ
العمالة �أو اخلدمات التي ميكن
معينة من ِ
ُي�ضطلع به على �أف�ضل نحو يف �سياق حتليل �أو�سع نطاق ًا ي�شمل �أنواع ًا ّ
�أن ُي�ستغ ََّل فيها �أ�شخا�ص م َّتجر بهم.
وتبينّ الأد ّلة الإثباتية وجود ثالثة م�ستويات من الطلب املتعلق باالجتار بالب�رش:

•
•
•

طلب �أ�صحاب العمل (�أ�صحاب العمل �أو املالكون �أو مديرو الأعمال �أو املتعاقدون من الباطن)؛
طلب امل�ستهلكني (الزبائن يف �صناعة اجلن�س) ،م�ؤ�س�سات ال�رشاء (ال�صناعة التحويلية)� ،أفراد الأُ�رس
املنـزلية (العمل يف اخلدمة املنـزلية)؛
الأطراف الثالثة امل�شمولة يف م�سار هذه العملية (امل�س�ؤولون عن التوظيف ،والوكالء والناقلون وغريهم
من الأ�شخا�ص الذين ي�شاركون عن معرفة يف حركة نقل الأ�شخا�ص لأغرا�ض اال�ستغالل).

و ُيعترب �أن هنالك توافق ًا يف الآراء على ال�صعيد الدويل ب�ش�أن احلاجة ال�شديدة �إىل مكافحة الطلب على ِ جّ
االتار
بالأ�شخا�ص .واملهم يف هذا ال�صدد �أن الفقرة  5من املادة  9من بروتوكول ِ جّ
تن�ص على
االتار بالأ�شخا�ص ّ
�أن «تعتمد الدول الأطراف �أو تع ّزز تدابري ت�رشيعية �أو تدابري �أخرى ،مثل التدابري التعليمية �أو االجتماعية �أو
�صد الطلب الذي يحفّز جميع �أ�شكال
الثقافية ،بو�سائل منها التعاون الثنائي
واملتعدد الأطراف ،من �أجل ّ
ّ
ا�ستغالل الأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال ،التي تف�ضي �إىل ِ جّ
االتار».
وعلى نحو مماثل ،ف�إن قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة  44/61ب�ش�أن ِ جّ
االتار بالن�ساء والفتيات يهيب
باحلكومات «الق�ضاء على الطلب على ِ جّ
يعر�ضهن لكافة �أ�شكال اال�ستغالل»،
االتار بالن�ساء والفتيات الذي ّ
كما �إن املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�صى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�سان ِ جّ
واالتار بالأ�شخا�ص (بالب�رش)،
اال�سرتاتيجيات الرامية �إىل
تن�ص على �أن «تعالج
ُ
مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،والتي ّ
ال�صادرة عن ّ
االتار م�س�أل َة الطلب بو�صفها �أحد الأ�سباب اجلذرية ِ جّ
منع ِ جّ
لالتار بالأ�شخا�ص» ،تقرتح �أنه ينبغي للدول
والعمالة اال�ستغاللية»
«حتليل العوامل التي يتو ّلد عنها الطلب على خدمات جتارة اجلن�س اال�ستغاللية ِ
و»اتخاذ تدابري �صارمة ت�رشيعية و�سيا�سية وغريها من التدابري ملعاجلة هذه امل�سائل».
و� ّأما املادة  19من اتفاقية جمل�س �أوروبا ب�ش�أن �إجراءات مكافحة ِ جّ
فتن�ص هي �أي�ض ًا على �أنْ  :تنظر
االتار بالب�رش ّ
جترم مبوجب قانونها الداخلي
كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري ت�رشيعية وتدابري �أخرى لكي ِ ّ
ا�ستعمال خدمات تكون مو�ضع ا�ستغالل ح�سبما هو م�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من املادة  4من هذه االتفاقية،
عن معرفة ب�أن ال�شخ�ص املعني هو �ضحية ِ جّاتار بالب�رش.
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وقد عمد بع�ض البلدان �إىل معاجلة م�س�ألة الطلب وذلك بتجرمي ا�ستعمال خدمات من �أ�شخا�ص عن معرفة
ب�أنهم �ضحايا ِ جّاتار (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)48
ؤطر  -48املعاقبة بال�سجن على احل�صول على خدمات من �ضحايا ِ جّ
االتار
الن�ص امل� ّ

«كل َمن يح�صل� ،أو يتيح ل�شخ�ص �آخر احل�صول ،على خدمات جن�سية من �أ�شخا�ص ،مع علمه
ملدة ترتاوح بني �ستة �أ�شهر وخم�س �سنوات».
ب�أنهم �ضحايا ِ جّاتار بالب�رشُ ،يعاقَب بال�سجن ّ

جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة ،القانون اجلنائي ،الفقرة  4من املادة �-418أ
ملدة
يقبلون ،وهم على �إدراك تام ،العمل [الذي ي�ؤ ّديه �ضحية ِ جّاتار] ُيعاقَبون بال�سجن ّ
«�أولئك الذين َ
حد».
�ستة �أ�شهر على �أدنى ّ
اليونان ،القانون اجلنائي ،املادة � 323ألف

ي�سخر خدمات �أ�شخا�ص م َّتجر بهم لأغرا�ض البغاء يعاقَب ح�سبما يلي:
«� ّأي �شخ�ص ي�شرتي �أو ِ ّ
(�أ) ا ُ
تقرره املحكمة وبغرامة قدرها
جلرم الأول � -ستة (� )6أ�شهر من اخلدمة املجتمعية ح�سبما ّ
خم�سون �ألف بيزو ( 50 000بيزو)؛
(ب) ا ُ
ملدة �سنة واحدة ( )1وبغرامة قدرها مائة �ألف
جلرم الثاين وما يليه  -ال�سجن ّ
(بيزو  100 000بيزو)».
الفلبني ،قانون مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ( )RA9208لعام  ،2003البند 11
كما �إن �أفعال الأ�شخا�ص الطبيعيني يف هذا اخل�صو�ص يجوز جترميها كذلك حتى و�إن مل ي�ستعمل �أولئك الأ�شخا�ص
خدمات ال�ضحية امل َّتجر به ،ولكن رمبا كان لديهم خطط لفعل ذلك .وهذه هي احلالة املق�صودة بالن�سبة �إىل قوانني
كثري من البلدان ب�ش�أن مكافحة ال�سياحة اجلن�سية لغر�ض ممار�سة اجلن�س مع الأطفال (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)49
الن�ص امل� ّؤطر  -49جترمي ال�سياحة اجلن�سية ملمار�سة اجلن�س مع الأطفال باعتبارها �شك ً
ال من �أ�شكال
ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
ال من �أ�شكال ِ جّ
«ال�سياحة اجلن�سية ملمار�سة اجلن�س مع الأطفال باعتبارها �شك ً
االتار بالأ�شخا�صُ .يعترب
ال من �أفعال ِ جّ
فع ً
تتكون من
�سفر
وخطط
�سياحية
جوالت
يتعهد �شخ�ص
االتار بالأ�شخا�ص عندما ّ
ّ
رزمة خدمات �أو �أن�شطة �سياحية ت�شمل ا�ستخدام الأطفال لأغرا�ض البغاء �أو اال�ستغالل اجلن�سي».
املتقدمة ،جامعة جونز هوبكنـز ،قانون منوذجي ب�ش�أن
م�رشوع احلماية لدى ك ّلية الدرا�سات الدولية
ّ
مكافحة ال�سياحة اجلن�سية ملمار�سة اجلن�س مع الأطفال ،الفقرة  2من املادة الثانية

.7-5

دور و�سائل الإعالم يف مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص

ميكن �أن تقوم و�سائل الإعالم بدور مفيد يف ن�رش التوعية والفهم ب�ش�أن ِ جّ
االتار بالب�رش لدى ال�سكان على
ال�صعيد الوطني يف البلدان (انظر الن�ص امل� ّؤطر  .)50وت�شمل املنافذ الإعالمية التلفزة والإذاعة وال�صحف،
وك ّلها و�سائل ت�ساعد على تعميم املعلومات عن ِ جّ
االتار بالب�رش .وقد عمد بع�ض احلكومات �إىل �إدراج و�سائل
الإعالم �ضمن �سيا�ساتها العامة ب�ش�أن منع ِ جّ
االتار بالب�رش وذلك باعتبارها من و�سائل زيادة التوعية بهذه
الظاهرة.
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الن�ص امل� ّؤطر  -50دور و�سائل الإعالم يف منع ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
«يوعز الرئي�س ب�إن�شاء وتنفيذ برامج تدعم �إنتاج برامج تلفازية و�إذاعية ،مبا يف ذلك �أفالم وبرامج
وثائقية ،لإعالم فئات ال�سكان امل�ست�ضعفة يف اخلارج ب�أخطار ِ جّ
االتار بالب�رش ،ولزيادة وعي اجلمهور
يف بلدان املق�صد ب�ش�أن املمار�سات ال�شبيهة باال�سرتقاق وغري ذلك من انتهاكات حقوق الإن�سان
التي ينطوي عليها هذا ِ جّ
االتار ،مبا يف ذلك تعزيز الروابط بني الأفراد العاملني يف و�سائل الإعالم
يف خمتلف البلدان من �أجل العمل على حتديد �أف�ضل الأ�ساليب يف �إعالم تلك الفئات ال�سكانية من
خالل هذه الو�سائل الإعالمية».
الواليات املتحدة ،قانون �إعادة التكليف بال�صالحيات اخلا�صة بحماية �ضحايا ِ جّ
االتار ،لعام
 ،2003البند  ،3البند الفرعي (د)
«تقوم وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الإعالم ووزارة العدل ،واللجان التنفيذية الإقليمية،
واللجنة التنفيذية يف مدينة مين�سك مبا يلي:
املمار�سة على ما ُين�رش يف و�سائل الإعالم اجلماهريي وعلى �أرا�ضي جمهورية
 ت�شديد املراقبةَ
للزج بال�ضحايا املحتملني يف �أن�شطة ِ جّ
االتار بالب�رش،
ُ�ستخدم
ت
قد
دعائية
إعالنات
بيالرو�س من �
ّ
و�أمناط ال�سلوك املناوئ للمجتمع ،ويف تقدمي اخلدمات اجلن�سية بذريعة من�ش�آت الأعمال امل�رشوعة؛
 تزويد املواطنني باملعلومات املوثوقة عن جماالت هجرة الأيدي العاملة �إىل اخلارج؛ الن�رش املنتظم يف و�سائل الإعالم اجلماهريي لقوائم الكيانات االعتبارية والأفراد من القائمنيالعمالة يف البلدان
بتنظيم امل�شاريع ممّن لديهم �أذون خا�صة (رخ�ص) بالعمل يف البحث عن فر�ص ِ
الأجنبية للمواطنني».
املعينةالرامية�إىلمكافحة ِ جّ
االتاربالأ�شخا�صلعام،2005املادة9
بيالرو�س،مر�سومرئا�سيب�ش�أنالتدابري ّ
اللجنة الوطنية يف البحرين ملكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش مك ّلفة مبا يلي:
« ...الت�شجيع على القيام بالبحوث واحلمالت الإعالمية واال�ضطالع بها من �أجل منع ِ جّ
االتار بالب�رش».

البحرين ،القانون رقم  1ب�ش�أن ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص لعام  ،2008املادة 8
«تتولىّ �سلطات الإدارة العمومية املركزية املخت�صة مبنع ومكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش ،و�سلطات الإدارة
العمومية املحلية ،والهيئات الإقليمية املعنية مبكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش ،التنظيم املنهجي حلمالت
املوجهة �إىل ال�سكان ،وتقوم ب�إعداد وتوزيع مواد �إعالمية ب�ش�أن املخاطر التي
التوعية الإعالمية
ّ
جّ
االتار املحتملون ،وذلك بالتعاون النا�شط يف العمل مع و�سائل الإعالم
يتعر�ض لها �ضحايا ِ
ميكن �أن ّ
اجلماهريي».
مولدوفا ،قانون منع ِ جّ
االتار بالب�رش ومكافحته ،ال�صادر يف  20ت�رشين الأول�/أكتوبر  ،2005الفقرة
 )2( 11من املادة 10
يتكون جمل�س التن�سيق بني الهيئات ب�ش�أن تدابري مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش] من ممثلني
«[يجوز �أن
ّ
للهيئات االعتبارية غري الهادفة �إىل الربح واملنظمات الدولية العاملة يف امليادين ذات ال�صلة ،وممثلني
لو�سائل الإعالم اجلماهريي ،ومن االخت�صا�صيني املهنيني والعلميني املعنيني».
جورجيا ،قانون مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش ،الفقرة  2من املادة 10
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ويف حني �أن و�سائل الإعالم �أداة �شديدة القوة يف الت�أثري بنفوذها يف الر�أي العام وزيادة الوعي ب�ش�أن هذه
امل�س�ألة ،ف�إن هذه القوة �إمنا ت�ستدعي امل�س�ؤولية عن تقدمي املعلومات الدقيقة ،ويف الوقت نف�سه �ضمان حماية
ثم ف�إن التغطية الإعالمية لق�ضايا ِ جّ
االتار
امل�صادر الفردية من � ّأي � ً
جراء ك�شف املعلومات .ومن ّ
أذى من ّ
تعر�ض للخطر حياة ال�ضحايا �أو تنتهك حرمتهم ال�شخ�صية (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)51
بالأ�شخا�ص يجب أ� ّال ّ
الن�ص امل� ّؤطر  -51دور و�سائل الإعالم يف حماية �ضحايا ِ جّ
االتار  -القيود على تقارير و�سائل
الإعالم ومن�شوراتها
«( )1على الرغم من � ّأي قوانني مكتوبة خالف ًا لذلك ،يجب أ� ّال يك�شف � ّأي تقرير �إعالمي
بخ�صو�ص:
(�أ) � ِ ّأي خطو ٍة يجري القيام بها فيما يتعلق ب�شخ�ص م َّتجر به ،يف � ّأي �إجراءات ق�ضائية �سواء
�أكان ذلك يف مرحلة ما قبل املحاكمة �أو �أثناء املحاكمة �أو ما بعد املحاكمة؛
(ب) �أو � ِ ّأي
�شخ�ص م َّتجر به ُيوافَق على �إيداعه �أو حمايته مبقت�ضى اجلزء اخلام�س؛
ٍ

يت�ضمن � َّأي
(ج) �أو � ِ ّأي م�سائل �أخرى مبقت�ضى هذا القانونّ �،أي ا�سم �أو عنوان ،ويجب �أ ّال
ّ
معني م َّتجر به
بيانات خ�صو�صية ،مما ُيراد به �أن ي�ؤ ّدي �إىل ّ
التعرف على هوية � ّأي �شخ�ص ّ
� ّإما باعتبار �أنه ال�شخ�ص امل َّتجر به و� ّإما باعتبار �أنه �شاهد يف �إجراءات ق�ضائية.

ُبث من خالل � ّأي وا�سطة �إلكرتونية � ّأي �صورة:
( )2يجب �أ ّال تُن�رش يف � ّأي �صحيفة �أو جملة �أو ت ّ
(�أ) ل ّأي �شخ�ص م َّتجر به يف � ّأي م�س�ألة من امل�سائل املذكورة يف البند الفرعي ()1؛
التعرف على هوية ال�شخ�ص
(ب) �أو ل ّأي �شخ�ص �أو مكان �أو �شيء �آخر ،ممّا قد ي�ؤ ّدي �إىل ّ
امل َّتجر به.
( )3يرتكب ُجرم ًا � ُّأي �شخ�ص يخالف �أحكام البند الفرعي (� )1أو (».)2

ماليزيا ،قانون مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص لعام  ،2007املادة 58

«يف الق�ضايا التي جتري ب�ش�أنها املالحقة الق�ضائية �أو املحاكمة يف جل�سات مغلقةُ ،يعترب خمالف ًا
مرا�سل �صحفي �أو كاتب عمود �صحفي بالن�سبة �إىل املواد املطبوعة،
حمرر �أو نا�رش �أو ِ
للقانون � ُّأي ِ ّ
خمرجه بالن�سبة �إىل �صناعة
أو
�
�سينمائي
�رشيط
منتج
أو
�
إذاعة،
ل
وا
التلفزة
إىل
�
بالن�سبة
منتج
�أو مذيع �أو
ِ
ال�سينما� ،أو � ّأي �شخ�ص ي�ستخدم ت�سهيالت االت�صال الثالثية الو�سائط �أو تكنولوجيا املعلومات،
يت�سبب يف الإ�شهار الدعائي ل ّأي ق�ضية من ق�ضايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص».
ّ
الفلبني ،قانون مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص رقم ( )RANo9208لعام  ،2003البند 7
.8-5

�إ�رشاك القطاع اخلا�ص يف مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص

من املهم ت�شجيع القطاع اخلا�ص على امل�شاركة يف ال�سيا�سات العامة لل�رشكات وامل�ؤ�س�سات والتي
ِ جّ
واالتار بالأ�شخا�ص .ذلك �أن الأطراف
تهدف �إىل قطع � ّأي �صالت بني من�ش�آت الأعمال امل�رشوعة
جّ
االتار،
ُهمل يف املبادرات الرامية �إىل مكافحة ِ
الفاعلة الرئي�سية يف القطاع اخلا�ص كثرياً ما ت َ
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والتي متيل �إىل االقت�صار على �إ�رشاك اجلهات الفاعلة احلكومية ،واحلكومية الدولية ،وغري احلكومية ،املعنية
بالتغيري دون �سواها.
ووفق ًا للمادة  10من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة« ،تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ،مبا يتفق مع مبادئها
القانونية ،لإر�ساء م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية [( »]...انظر الن�ص امل� ّؤطر .)52
الن�ص امل� ّؤطر  -52ت�رشيع �أحكام جزائية ف ّعالة ب�ش�أن حتديد م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية عن ال�ضلوع
يف جرائم ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
«تُعاقب الهيئات االعتبارية امل�س�ؤولة عن ارتكاب جرائم اال�سرتقاق واال�ستعباد ِ جّ
واالتار بالأ�شخا�ص
وجتارة الرقيق بجزاءات نقدية مبقدار يرتاوح بني  400و� 1 000سهم من ر�أ�سمال ال�رشكة .ويجوز
ِ جّ
واالتار
�أن تخ�ضع الهيئات االعتبارية التي تثبت �إدانتها بارتكاب جرائم اال�سرتقاق واال�ستعباد
بالأ�شخا�ص وجتارة الرقيق للجزاءات التالية:
 منع امل�ؤ�س�سة من ممار�سة عملها؛الرخ�ص املمنوحة لها �أو تعليقها؛
� -إلغاء ُ

 حظر تعاقدها مع م�ؤ�س�سات الإدارة العمومية؛ ا�ستبعادها من الإعفاءات ال�رضيبية �أو الت�سهيالت التمويلية �أو املزايا اخلا�صة� ،أو �إلغاء ما حظيتبه ال�رشكة من هذه املنافع من ُ
قبل؛
ُ�ستخدم لغر�ض وحيد �أو رئي�سي يف ارتكاب
و�إذا كانت الهيئة االعتبارية �أو � ّأي وحدة �ضمنها ت
َ
جرائم اال�سرتقاق �أو اال�ستعباد �أو ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص �أو جتارة الرقيق ،ف�إنها تخ�ضع يف كل تلك
الأحوال ملنعها الدائم من ممار�سة عملها».
�إيطاليا ،القانون رقم  228ب�ش�أن تدابري مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص لعام  ،2003املادة ،5
املكررة اخلما�سية من املادة  25من املر�سوم الت�رشيعي رقم
بخ�صو�ص �إدخال الفقرات الفرعية
ّ
 2001/231ب�ش�أن م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية
ومن امل�سائل الوثيقة ال�صلة بهذا اخل�صو�ص م�س�ؤولية الناقلني التجاريني .ووفق ًا للفقرة  3من املادة  11من
بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،على الدول الأطراف �أن تعتمد «تدابري ت�رشيعية �أو تدابري �أخرى لكي متنع
جّ
االتار.
�إىل �أق�صى مدى ممكن ،ا�ستخدام و�سائل النقل التي ي�شغّلها الناقلون التجاريون» يف ارتكاب جرائم ِ
م�شغّل � ّأي
وت�شمل تلك التدابري «�إر�ساء التزام الناقلني التجاريني ،مبا يف ذلك � ّأي �رشكة نقل� ،أو مالك �أو ِ
و�سيلة نقل ،بالت� ّأكد من �أن كل ّ
الركاب يحملون وثائق ال�سفر ال�رضورية لدخول الدولة امل�ستقبِلة».
و�إىل جانب �ضمان �إر�ساء م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية ،من املهم زيادة توعيتها ب�ش�أن هذه الق�ضية ،وكذلك
التقيد ب�سيا�سة عامة تقوم على عدم الت�سامح
ت�شجيعها على و�ضع مبادئ �أخالقية وقواعد �سلوك ت�ستلزم ّ
املطلق يف هذا ال�صدد فيما يتعلق ب� ّأي �شكل من �أ�شكال ِ جّ
ِ جّ
االتار عموم ًا،
واالتار بالأطفال خ�صو�ص ًا (انظر
الن�ص امل� ّؤطر .)53
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الن�ص امل� ّؤطر  -53ت�شجيع القطاع اخلا�ص على اعتماد مبادئ �أخالقية بالتوقيع على مبادئ �أثينا
تتعهد �رشكات الأعمال مبا يلي:
الأخالقيةّ ،
-1

الإثبات ال�رصيح للموقف القائم على عدم الت�سامح املطلق جتاه ِ جّ
االتار بالب�رش ،وبخا�صة
ِ جّ
االتار بالن�ساء والأطفال لأغرا�ض اال�ستغالل اجلن�سي.

-2

الإ�سهام يف منع ِ جّ
االتار بالب�رش ،مبا يف ذلك يف حمالت التوعية والتثقيف.

-3

و�ضع ا�سرتاتيجية خا�صة بال�رشكات ب�ش�أن اتّباع �سيا�سة عامة تُعنى مبكافحة ِ جّ
االتار،
تكون نافذة يف جميع �أن�شطتها.

-4

�ضمان امتثال العاملني لديها امتثا ًال تام ًا ل�سيا�ستها العامة املعنية مبكافحة ِ جّ
االتار.

-5

املوردون ،على تطبيق املبادئ
ت�شجيع ال�رشكاء يف الأعمال التجارية ،مبن يف ذلك ِ ّ
الأخالقية ب�ش�أن مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش.

-6

�سعي ًا �إىل زيادة فعالية �إنفاذ القوانني ،من ال�رضوري دعوة احلكومات �إىل ا�ستهالل عملية
�إعادة نظر يف القوانني واللوائح التنظيمية التي تتعلق على نحو مبا�رش �أو غري مبا�رش بتعزيز
ال�سيا�سات العامة ب�ش�أن مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش.

-7

الإبالغ عن �أف�ضل املمار�سات امل ّتبعة والت�شارك يف املعلومات عنها.

مبادئ �أثينا الأخالقية ،املعتمدة يف �أثينا يف  23كانون الثاين/يناير  .2006حركة �سوزان مبارك
الدولية للمر�أة من �أجل ال�سالم ،حملة �إنهاء ِ جّ
االتار بالب�رش الآن
و�إمنا يكون دور القطاع اخلا�ص مهم ًا على وجه اخل�صو�ص يف حاالت ِ جّ
االتار بالأطفال لأغرا�ض ال�سياحة
اجلن�سية (انظر الن�صني امل� ّؤطرين  54و .)55ففي تلك احلاالت ،قد ت�ستفيد الوكاالت ذات ال�صلة بال�سياحة
ت�سهلها علن ًا ،لكي جتني منها ربح ًا .وقد ت�شمل تلك الوكاالت الفنادق و�رشكات
من هذه املمار�سة ،بل حتى ّ
�سيارات الأجرة ووكاالت ال�سفر والرحالت ال�سياحية.
للت�صدي ِ جّ
لالتار بالأ�شخا�ص
الن�ص امل� ّؤطر  -54ت�شجيع الهيئات االعتبارية على و�ضع قواعد �سلوك
ّ
«يلتزم القائمون بتنظيم الرحالت ال�سياحية وامل�ؤ�س�سات الكربى التي ين�ضوون يف �إطارها ،ووكالء
مدونة قواعد ال�سلوك ب�ش�أن حماية
يقرون ّ
ال�سفر والفنادق و�رشكات اخلطوط اجلوية وغريها ،ممّن ّ
الأطفال من اال�ستغالل اجلن�سي يف ال�سفر وال�سياحة ،بتنفيذ التدابري التالية:
التك�سب التجاري من ا�ستغالل الأطفال جن�سي ًا.
�	-1إر�ساء �سيا�سة عامة �أخالقية جتاه
ّ
-2

تدريب العاملني يف بلدان املن�ش�أ وبلدان الوجهة املق�صودة يف ال�سفر.

للتك�سب التجاري من
ين�ص على ال ّنبذ امل�شرتك
املوردينّ ،
طي يف العقود مع ِ ّ
ّ
�	-3إدخال بند �شرَ ّ
ا�ستغالل الأطفال لأغرا�ض اجلن�س.
والكرا�سات والأفالم التي
امل�صورة
تقدمي املعلومات �إىل امل�سافرين بوا�سطة الفهار�س
-4
ّ
ّ
تُعر�ض �أثناء الرحالت اجلوية وق�سائم البطاقات و�صفحات اال�ستقبال يف املواقع ال�شبكية ،وغري
ذلك.
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-5

تقدمي املعلومات �إىل «الأ�شخا�ص الرئي�سيني» املحليني يف بلدان الوجهة املق�صودة.

-6

تقدمي تقارير �سنوية».

مدونة قواعد ال�سلوك ب�ش�أن حماية الأطفال من اال�ستغالل اجلن�سي يف ال�سفر وال�سياحة م�رشوع
يقوم به القطاع اخلا�ص باال�شرتاك مع �شبكة املنظمات غري احلكومية املعنية بالق�ضاء على ا�ستغالل
ِ جّ
واالتار بهم لأغرا�ض جن�سية (،)NGO ECPAT
الأطفال يف البغاء ويف �إنتاج املواد الإباحية
يهدف �إىل منع ا�ستغالل الأطفال لأغرا�ض اجلن�س يف املقا�صد ال�سياحية.
الن�ص امل� ّؤطر  -55فر�ض االلتزام مبنع ال�سياحة اجلن�سية التي غر�ضها الأطفال
يفر�ض القانون الت�رشيعي ب�ش�أن �إنفاذ و�إدارة قوانني مكافحة (حظر) ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ال�صادر
يف نيجرييا التزام ًا على كل ِ ّ
منظمي الرحالت ال�سياحية ووكالء ال�سفر بالقيام مبا يلي (املادة :)30
«(�أ) �إبالغ زبائنهم بالتزامهم بعدم تقدمي � ّأي م�ساعدة �أو �إغراء �أو ت�سهيل �أو ترويج ،ب� ّأي طريقة
من الطرق ،ب�ش�أن ِ جّ
االتار ب� ّأي �شخ�ص؛
(ب) �إبالغ زبائنهم بالتزامهم بعدم تقدمي � ّأي م�ساعدة �أو �إغراء �أو ت�سهيل �أو ترويج ،ب� ّأي طريقة
من الطرق ،ب�ش�أن ا�ستخدام � ّأي �شخ�ص يف �إنتاج املواد الإباحية وغري ذلك من �أ�شكال ا�ستغالل
� ّأي �شخ�ص يف ال�سياحة؛
املوردين يف بلدان املق�صد تقت�ضي منهم االمتثال
(ج) �إدراج بنود �رشطية يف العقود مع النظراء من ِ ّ
لاللتزامات املذكورة يف الفقرتني ال�سابقتني من هذا البند الفرعي؛
املوجهة �أو املواد املطبوعة �أو الفيديو �أو الإنرتنت ،مما ميكن �أن
(د) الإحجام عن ا�ستخدام الر�سائل ّ
ينطوي على اقرتاح �أو �إملاح ب�ش�أن � ّأي �سلوك يتنافى مع الأهداف املن�شودة يف هذا القانون الت�رشيعي؛
(ﻫ) �إعالم موظفيهم بالتزاماتهم مبقت�ضى هذا القانون الت�رشيعي؛
(و) �إدخال بنود �رشطية بخ�صو�ص التزاماتهم مبقت�ضى هذا القانون الت�رشيعي ب�ش�أن موظفيهم يف
عقود العمل اجلديدة.
جوية [بالعمل] من
�إ�ضافة �إىل ذلك ،يفر�ض القانون النيجريي التزام ًا على «كل �رشكة خطوط ّ
يت�ضمنها هذا القانون
خالل كل و�سيلة ممكنة على تعزيز التوعية العمومية باملبادئ التوجيهية التي
ّ
الت�رشيعي ،يف جمالت الرحالت اجلوية و�أغلفة البطاقات ووحدات الإنرتنت و�رشائط الفيديو يف
الطائرات �أثناء الرحالت اجلوية الطويلة.
نيجرييا ،القانون الت�رشيعي ب�ش�أن �إنفاذ و�إدارة قوانني مكافحة (حظر) ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،لعام
2003

التنظيم الرقابي لعمل وكاالت العِمالة اخلا�صة
تعرتف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  181لعام  1997ب�ش�أن وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة «بالدور
الذي ميكن �أن تقوم به وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة يف ح�سن �سري �سوق العمل»ّ ِ ،
وتذكر «باحلاجة �إىل حماية
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تن�ص على �أنه «ال يجوز لوكاالت اال�ستخدام اخلا�صة �أن تتقا�ضى ب�صورة
العمال من التجاوزات .كما �إنها ّ
مبا�رشة �أو غري مبا�رشة ،جزئي ًا �أو ك ّلي ًاّ � ،أي ر�سوم �أو تكاليف من العمال» ،وعلى �أن تعتمد كل دولة ع�ضو
«بعد ا�ست�شارة �أكرث املنظمات متثي ً
ال لأ�صحاب العمل وللعمال ،جميع التدابري ال�رضورية واملالئمة �ضمن
اخت�صا�صها ،وعند االقت�ضاء ،بالتعاون مع �سائر الدول الأع�ضاء ،لتوفري احلماية املالئمة للعمال املهاجرين
املعينني �أو املوظفني على �أرا�ضيها عن طريق وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة وحمايتهم من التجاوزات ،مبا
�أو َّ
يف ذلك حظر وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة التي متار�س التدلي�س وترتكب جتاوزات» .وتبينّ االتفاقية �أي�ض ًا
�أن على الدول الأع�ضاء �أن ت ّتخذ «تدابري ل�ضمان عدم قيام وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة با�ستخدام �أو توريد
الأطفال للعمل» (املواد  7و 8و.)9

فر�ض القيود على م�ؤ�س�سات التزويج و�سما�رسة الزواج الدوليني
بالن�سبة �إىل الوكاالت العاملة يف ت�سهيل الزيجات على ال�صعيد الدويل ،يجوز فر�ض التزام على م�ؤ�س�سات
تدبري الزيجات و»�سما�رسة الزواج الدوليني» ب�إف�شاء املعلومات املتعلقة بتاريخ ال�سوابق اجلنائية للمقبلني
على الزواج (وبخا�صة حينما يتعلق ذلك بالعنف املنـزيل �أو غري ذلك من �أ�شكال ال�سلوك امل�سيء يف املعاملة
واالعتدائي (انظر الن�ص امل� ّؤطر .))56
وينبغي �أن تُفر�ض جزاءات �صارمة على � ّأي هيئة اعتبارية من تلك الهيئات ،تقوم بت�سهيل ِ جّ
االتار � ّإما عن
عدة التزامات خمتلفة ،تهدف �إىل منع املمار�سات
علم و� ّإما ب�سبب الإهمال .كما ينبغي �أن تُفر�ض عليها ّ
اال�ستغاللية قبل وقوعها.
الن�ص امل� ّؤطر  -56ت�رشيع �أحكام ب�ش�أن االلتزام ب�إف�شاء املعلومات
«( )2امل�ستلزمات املفرو�ضة على �سما�رسة الزواج الدوليني بخ�صو�ص جمع املعلومات الإلزامي
عن ما�ضي الأ�شخا�ص.
(�ألف)

ب�صفة عامة

للجناة اجلن�سيني .على كل �سم�سار زواج دويل �أن يبحث
‘ ‘1البحث يف ال�سجالت العمومية ُ
للجناة اجلن�سيني
للجناة اجلن�سيني �أو يف ال�سجالت العمومية ُ
يف ال�سجل العمومي الوطني ُ
اخلا�صة بالواليات ،ح�سبما تقت�ضيه الفقرة (�( )3أ) ‘.‘1
‘ ‘2جمع املعلومات اخللفية املذكورة يف الفقرة الفرعية (باء) عن ما�ضي الزبائن من
ُقدم لهم معلومات االت�صال ال�شخ�صية ل ّأي زبون من
الواليات املتحدة الذين �سوف ت َّ
الرعايا الأجانب.
(باء)

املعلومات عن ما�ضي الأ�شخا�ص

م�صدقة موقّعة (خطي ًا �أو �إلكرتوني ًا �أو ب� ّأي �شكل
على كل �سم�سار زواج دويل �أن يح�صل على �شهادة ّ
�آخر) من جانب الزبون من مواطني الواليات املتحدة ،مرفقة بوثائق �أو �إثباتات عن املعلومات
اخللفية التالية عن ما�ضي الزبون من الواليات املتحدة:
حرية �صادر ب�ش�أن الزبون من
‘ّ � ‘1أي �أمر حماية مدنية م�ؤقّت �أو دائم �أو � ّأي �أمر تقييد ّ
الواليات املتحدة.
73

‘ّ � ‘2أي �أمر اعتقال �أو �إدانة احتادي �أو يف الواليات �أو حملي ب�ش�أن الزبون من الواليات
يخ�ص جرائم القتل �أو القتل العمد �أو القتل الال�إرادي �أو االعتداء �أو ال�رضب �أو
املتحدة فيما ّ
الت�رصف اجلن�سي امل�سيء �أو اال�ستغالل
العنف املنـزيل �أو االغت�صاب �أو االعتداء اجلن�سي �أو
ّ
ال�سفاح (زنا املحارم) �أو �إ�ساءة معاملة الأطفال �أو �إهمالهم �أو التعذيب �أو
اجلن�سي �أو ِ
ِ جّ
االتار غري امل�رشوع �أو ا�ستعباد العمال ب�إ�سار الدين �أو احتجاز الرهائن �أو اال�ستغالل يف
اخلدمة غري الطوعي �أو جتارة الرقيق �أو اخلطف لالبتزاز �أو االختطاف ل ّأي غر�ض �آخر
�أو تقييد احلرية غري امل�رشوع �أو الإجرامي �أو حب�س الغري بغري حق �أو املالحقة املزعجة
للآخرين ،وبخا�صة الإناث.
‘ّ � ‘3أي �أمر �صادر على ال�صعيد االحتادي �أو يف الواليات �أو حمليا بالقب�ض على الزبون من
الواليات املتحدة �أو �إدانته بالتهم التالية -
(�أو ًال) مزاولة البغاء ح�رصاً �أو ب�صفة رئي�سية �أو عر�ض ًا؛
(ثاني ًا) �رشوع مبا�رش �أو غري مبا�رش يف تدبري بغايا �أو �أ�شخا�ص لأغرا�ض البغاء؛
(ثالث ًا) تلقّي ،ك ّلي ًا �أو جزئي ًا ،عائدات من البغاء.
‘ّ � ‘4أي �أمر �صادر على ال�صعيد االحتادي �أو يف الواليات �أو حملي ًا بالقب�ض على الزبون من
الواليات املتحدة �أو �إدانته ب�أفعال �إجرامية ذات �صلة باملواد �أو �أنواع الكحول اخلا�ضعة للرقابة.
متزوج ًا
‘ ‘5التاريخ الزواجي للزبون من الواليات املتحدة ،مبا يف ذلك ما �إذا كان الزبون ّ
مرة حدث ذلك وكيف انتهت الزيجات
حالي ًا ،وما �إذا كان الزبون قد �سبق �أن ّ
تزوج ،وكم ّ
ال�سابقة للزبون وموعد انتهاء كل زواج ،وما �إذا كان الزبون قد �سبق �أن تكفّل ب�أجنبي
متزوج ًا منه.
كان الزبون خاطب ًا لـه �أو ّ
‘� ‘6أعمار � ّأي �أطفال للزبون من الواليات املتحدة ممّن هم دون � 18سن ًة من العمر.
‘ ‘7جميع الواليات والبلدان التي �أقام فيها الزبون من الواليات املتحدة منذ �أن بلغ
الزبون � 18سن ًة من العمر».
الواليات املتحدة ،قانون التنظيم الرقابي لعمل �سما�رسة الزواج الدوليني ،لعام 2005
امل�صورة والزواج
ت�سهل الزيجات الدولية (الزواج بالفهار�س
وعلى نحو مماثلُ ،يالحظ �أن الوكاالت التي ّ
ّ
ال�صفقة والزواج عن طريق الإنرتنت) �أو عالقات التب ّني الدولية قد ت�ضلع �أي�ض ًا يف ممار�سات غري م�رشوعة
أفعال ِ جّ
مت�صور � َ
ميكن �أن ت�ضاهي على نحو مبا�رش �أو
االتار بالأ�شخا�ص.
َّ

التبني فيما بني البلدان
التنظيم الرقابي لعمل وكاالت ّ
�سن بع�ض الدول ت�رشيعات للتنظيم الرقابي لأن�شطة وكاالت التب ّني الدويل ،وذلك ل�ضمان عدم اتّباع � ّأي
ّ
تنب فيما بني البلدان �سوى الإجراءات امل�رشوعة ،وكذلك جلعل الوكاالت غري املمتثلة للوائح
�إجراءات ٍّ
التنظيمية حتت طائلة امل�س�ؤولية (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)57
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الن�ص امل� ّؤطر  -57جعل وكاالت التب ّني فيما بني البلدان حتت طائلة امل�س�ؤولية
تنب يف الواليات
يعر�ض �أو ِ ّ
[ ]...ال يجوز ل ّأي �شخ�ص �أن ِ
تنب فيما يتعلق باتفاقية ٍ ّ
يقدم خدمات ٍ ّ
املتحدة ما مل يكن ذلك ال�شخ�ص -
()1
()2

عتمداً �أو حائزاً على املوافقة وفق ًا لهذا الف�صل الفرعي؛
ُم َ

معتمدة �أو �شخ�ص حائز على املوافقة بهذا اخل�صو�ص
ِّ
يقدم تلك اخلدمات عن طريق وكالة َ
ورهن �إ�رشافهما وم�س�ؤوليتهما( ».الباب الثاين ،البند �( 201أ))

ومعدالت عدم �إمتام حاالت التب ّني
«تك�شف الوكالة على نحو تام �سيا�ساتها العامة وممار�ساتها،
ّ
فيما بني البلدان ،وجميع الأجور والر�سوم التي تتقا�ضاها � ّأي وكالة للتب ّني فيما بني البلدان من هذا
النحو( ».الباب الثاين ،البند ( 203ب) (�( )1أ) ‘)‘5
الواليات املتحدة ،قانون التب ّني فيما بني البلدان لعام 2000
م�سجلة
املعتمدة الأجنبية �أن ّ
تقدم خدماتها يف غواتيماال ما مل تكن ّ
«ال ميكن ل ّأي من وكاالت التب ّني َ
امل�سجلة �أن متتثل جلميع القوانني
لدى ال�سلطة املركزية املعنية يف غواتيماال .ويجب على الوكاالت
َّ
أقرتها ال�سلطة املركزية املعنية يف غواتيماال».
واللوائح التنظيمية التي � ّ

ويف حال عدم امتثال وكاالت التب ّني املعتمدة الأجنبية [ ]...لأحكام هذا القانون �أو لأحكام اتفاقية
الهاي [ب�ش�أن التب ّني فيما بني البلدان]� ،أو يف حال وجود خماطرة يف احتمال عدم امتثالها لها،
يجب �إعالم ال�سلطة املركزية املعنية يف غواتيماال وحمكمة الأطفال واملراهقني يف غواتيماال من �أجل
ين�ص عليها القانون».
تطبيق اجلزاءات املنا�سبة التي ّ
غواتيماال ،قانون التب ّني ،املر�سوم رقم  77لعام  ،2007املادتان  33و34

ُقدم يف هذا اخل�صو�ص الهيئات االعتبارية التي ينبغي ا�ستهدافها يف ت�رشيعات
وت�شمل الأمثلة الأخرى التي ت َّ
مكافحة ِ جّ
التعري ووكاالت خدمات املرافقة.
ونوادي
التدليك
ومراكز
الدعائية
إعالنات
االتار وكاالت ال
ّ

طرائق �إر�ساء م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية

للم�رشعني �أن يلج�أوا �إىل امل�صادرة ملعاقبة الهيئات االعتبارية التي ت�ضلع يف ِ جّ
االتار بالب�رش .وميكن
ميكن
ّ
ا�ستخدام املمتلكات امل�صادرة من �أجل �إن�شاء �صندوق حلماية �ضحايا هذا ِ جّ
االتار وتقدمي امل�ساعدة �إليهم
(انظر الن�ص امل� ّؤطر .)58
الن�ص امل� ّؤطر  -58معاقبة الهيئات االعتبارية امل�س�ؤولة عن جرائم ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
«يف حال �أن ثبت �أن ارتكاب [جرمية ِ جّ
االتار بالب�رش] التي ارتكبتها هيئة اعتبارية كان بنا ًء على حتري�ض
�أو تواط�ؤ� ،أو ُيعزى �إىل � ّأي �إهمال من جانب مدير الهيئة االعتبارية �أو م�س�ؤولها الإداري �أو �أمينها،
ملدة
�أو � ّأي �شخ�ص ُيفرت�ض �أنه
يت�رصف بهذه ال�صفة ،يكون املعني عر�ض ًة عند �إدانته لعقوبة ال�سجن ّ
ّ
ثالث �سنوات �أو لدفع غرامة قدرها  200 000نايرا �أو لهاتني العقوبتني مع ًا .ويف حال ارتكاب
هيئة اعتبارية جرمية ِ جّ
[االتار بالأ�شخا�ص] ،تكون عر�ض ًة لدفع غرامة قدرها  2 000000نايرا،
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ويجوز للمحكمة �أن ت�صدر �أمراً ب�إقفال تلك الهيئة وت�صفية موجوداتها املالية وممتلكاتها ل�صالح
ال�صندوق اال�ستئماين ل�ضحايا ِ جّ
االتار».
نيجرييا ،القانون الت�رشيعي ب�ش�أن �إنفاذ و�إدارة قوانني مكافحة (حظر) ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص لعام
 ،2003املادة 28
وكذلك فيما يتعلق ِ جّ
بد من حما�سبة �أولئك الذين ي�ستفيدون من هذه
باالتار لأغرا�ض ِ
العمالة اال�ستغاللية ،ال ّ
العمالة �أو يجنون منها �أرباح ًا على م�س�ؤوليتهم عن هذه اجلرمية .ويف حاالت ِ جّ
االتار لأغرا�ض اال�ستغالل
ِ
العمالة ،يجوز �أن ينظر وا�ضعو القوانني يف ت�رشيع �أحكام ب�ش�أن فر�ص الإعفاءات
اجلن�سي �أو ا�ستغالل ِ
ال�رضيبية اخلا�صة �أو غري ذلك من احلوافز املالية �أو احلوافز املماثلة من �أجل الهيئات التي ت�ضع �سيا�سات عامة
�أخالقية مالئمة يف هذا اخل�صو�ص ،وبخا�صة التي ت�سعى �إىل الت�شجيع على و�ضع مثل هذه ال�سيا�سات العامة
لدى � ّأي هيئات اعتبارية يقومون ب�أعمال جتارية معها .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،يجب ت�شجيع هذه الهيئات �أي�ض ًا
على اتّباع ممار�سات ت�سعى �إىل منع ال�سياحة اجلن�سية التي غر�ضها الأطفال.

مكافحة الف�ساد وا�ستهداف الأ�شخا�ص العموميني

.9-5
نتذكر �أن ِ جّ
من املهم �أن ّ
جراء
االتار بالأ�شخا�ص قد ينمو بقوة ،على نطاق وا�سع يف الأكرث ،وذلك من ّ
جراء عدم الفعل كذلك ،على نحو �ضمني �أو �رصيح ،من جانب املوظفني العموميني.
امل�شاركة �أو من ّ
ُ
جّ
االتار ب�إزالة هذه احلاالت التي
ولذلك يجب على الدول �أن ت�ضمن ت�رشيع �إقامة �أطر عمل قانونية ملكافحة ِ
تعترب لبِنات لها دورها يف البنية التحتية التي يقوم عليها ِ جّ
االتار.
وتقت�ضي املادة  9من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة من الدول الأطراف �أن «تعتمد تدابري ت�رشيعية �أو �إدارية �أو تدابري
ف ّعالة �أخرى لتعزيز نزاهة املوظفني العموميني ومنع ف�سادهم وك�شفه واملعاقبة عليه» (الفقرة  .)1وقد اعتمد
عدد من البلدان نهوج ًا خمتلفة يف الوفاء بهذا االلتزام .فلج أ� بع�ضها على وجه التحديد �إىل جترمي �ضلوع � ّأي
موظف عمومي يف ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص .وعمدت بع�ض البلدان الأخرى �إىل اعتبار �ضلوع املوظفني العموميني
م�شدداً يقت�ضي فر�ض عقوبات �أق�سى عليهم (انظر الن�صني امل� ّؤطرين  59و.)60
يف هذه اجلرمية ظرف ًا
ّ
الن�ص امل� ّؤطر  -59جترمي م�شاركة املوظفني العموميني على التحديد يف ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
«� ّأي م�س�ؤول �إداري يف الدولة ي�سيء ا�ستعمال �سلطته لإكراه � ّأي �شخ�ص على فعل �شيء �أو عدم فعله
�أو �إتاحة املجال لفعله ،مما ي�ؤ ّدي �إىل ارتكاب جرمية ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،يكون عر�ض ًة [لعقوبة دنيا
ملدة � 15سن ًة ولغرامة دنيا قدرها 000 000
ملدة �أربع �سنوات وعقوبة ق�صوى بال�سجن ّ
بال�سجن ّ
 60روبية وغرامة ق�صوى قدرها  300 000 000روبية»].
�إندوني�سيا ،قانون مكافحة جرمية ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص لعام  ،2007املادة 12
الن�ص امل� ّؤطر  -60ت�رشيع �أحكام ب�ش�أن اعتبار م�شاركة موظف عمومي يف جرمية ِ جّ
االتار بالب�رش
م�شدداً للعقوبة
ظرف ًا ّ
عقوبة جرمية ِ جّ
االتار بالب�رش هي ال�سجن �إذا كان مقرتف اجلرمية موظف ًا عمومي ًا �أو �شخ�ص ًا مك ّلف ًا
بالقيام بخدمة عمومية.
الإمارات العربية املتحدة ،قانون يف �ش�أن مكافحة جرائم ِ جّ
االتار بالب�رش لعام  ،2006املادة 2
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عدة تدابري ملكافحة الف�ساد ت ّت�سع �أكرث من االقت�صار على جترمي
وتورد اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ّ
هذا الفعل فت�شمل:

•

تدابري وقائية ،مثل �إن�شاء هيئات مكافحة الف�ساد وو�ضع قواعد �سلوك للموظفني العموميني ،وتدابري
لتعزيز نزاهة الق�ضاء ول�ضمان ال�شفافية �ضمن الإدارات العمومية؛

•

تقرر اعتبار الف�ساد ُجرم ًا يجوز ت�سليم
وتدابري للتعاون الدويل ،مثل �إبرام معاهدات لتبادل امل�ساعدةّ ،
املطلوبني ب�ش�أنه؛

•

وتدابري ال�سرتداد املوجودات واملمتلكات املكت�سبة من خالل ارتكاب جرمية الف�ساد.

وي�ضع بع�ض البلدان يف االعتبار ،عند ت�رشيع �أحكام ب�ش�أن مكافحة ِ جّ
االتار ،م�س�ألة تواتر �ضلوع اجلنود
و�أع�ضاء البعثات الدبلوما�سية يف �أن�شطة ِ جّ
االتار (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)61
تورط �أفراد بعثات حفظ ال�سالم يف �أن�شطة ِ جّ
االتار
الن�ص امل� ّؤطر  -61التدابري الرامية �إىل منع ّ

«قبل  15يوم ًا على الأقل من الت�صويت على �إيفاد بعثة جديدة حلفظ ال�سالم �أو �إعادة تكليف بعثة
متعددة الأطراف ت�شارك
قائمة ،برعاية الأمم املتحدة �أو حلف �شمال الأطل�سي �أو � ّأي منظمة �أخرى ّ
فيها الواليات املتحدة (�أو يف حالة من حاالت الطوارئ ،قبل موعد ّ
مبكر بقدر الإمكان عملي ًا)،
يقدم وزير اخلارجية �إىل جلنة العالقات الدولية التابعة ملجل�س املمثلني وجلنة العالقات الأجنبية التابعة
ّ
ً
يت�ضمن ما يلي-
ا
تقرير
للكونغر�س
تابعة
أخرى
�
منا�سبة
جلنة
أي
�
و
ال�شيوخ
ملجل�س
ّ
ّ
(�ألف) و�صف ًا للتدابري التي اتخذتها َّ
املنظمة ملنع موظفيها والعاملني املتعاقدين معها و�أفراد قوات
االتار بالأ�شخا�ص� ،أو ا�ستغالل �ضحايا ِ جّ
حفظ ال�سالم من العاملني يف البعثة من ِ جّ
االتار،
املطبقة ملحا�سبة � ّأي من
�أو ارتكاب �أفعال ا�ستغالل �أو اعتداء جن�سي ،وكذلك التدابري ّ
ه�ؤالء الأفراد ممّن يزاول �أ ّي ًا من هذه الأفعال �أثناء امل�شاركة يف بعثة حفظ ال�سالم؛
(باء)

حتلي ً
كل من التدابري امل�شار �إليها يف الفقرة الفرعية (�ألف)».
ال لفعالية ٍ

الواليات املتحدة الأمريكية ،قانون �إعادة التكليف بال�صالحيات اخلا�صة بحماية �ضحايا ِ جّ
االتار،البند
( 104ﻫ) ()2

 .10-5منع معاودة �إيذاء ال�ضحايا والإيقاع بهم

تن�ص الفقرة الفرعية ( 1ب) من املادة  9من بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص على حماية
�إ�ضاف ًة �إىل ما �سبقّ ،
�ضحايا ِ جّ
عد القيام بذلك التدبري بذاته �آلية عمل من
االتار بالأ�شخا�ص من معاودة �إيذائهم والإيقاع بهم .و ُي ُّ
ولكن اجتناب معاودة �إيذاء ال�ضحايا والإيقاع بهم يقت�ضي بذل جهود جا ّدة من �أجل �إعادة
�آليات املنع؛
ّ
ت�أهيل ال�ضحايا وم�ساعدتهم على االندماج يف املجتمع (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)62
الن�ص امل� ّؤطر � -62إعادة ت�أهيل ال�ضحايا و�إعادة �إدماجهم يف املجتمع الجتناب معاودة �إيذائهم
والإيقاع بهم

«يتولىّ وزير اخلارجية وامل�س�ؤول الإداري لوكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية ،بعد الت�شاور مع
املنظمات غري احلكومية املعنية ،مهام �إن�شاء وتنفيذ برامج ومبادرات يف البلدان الأجنبية بغية تقدمي
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امل�ساعدة يف العمل بطرائق م�أمونة على �إدماج �ضحايا ِ جّ
االتار �أو �إعادة توطينهم يف جمتمعاتهم �أو
ُ�صمم تلك الربامج واملبادرات على نحو يفي باحتياجات
�إعادة توطينهم ح�سبما يكون منا�سب ًا .وت َّ
تقدمي امل�ساعدات املنا�سبة �إىل �أولئك الأ�شخا�ص و�أبنائهم».
الواليات املتحدة ،قانون حماية �ضحايا ِ جّ
االتار والعنف ،لعام  ،2000البند �( 107أ) ()1
ومع �أن كل والية ق�ضائية تختلف عن الأخرى ،ف�إن اخلربة العامة يف ق�ضايا ِ جّ
االتار عرب الوطني بالأ�شخا�ص
تبينّ �أن ال�ضحايا كثرياً ما ُيعادون �إىل �أوطانهم .ويتمحور كثري من امل�سائل املحيطة بالإعادة �إىل الوطن و�إعادة
الإدماج يف املجتمع حول م�ستوى الدعم الذي يتلقّاه ال�ضحايا عندما يعودون �إىل مكان املن�ش�أ الذي جا�ؤوا
منه وامل�ساعدة التي يمُ نحونها يف �أثناء عملية العودة .وميكن تقدمي ذلك الدعم وتلك امل�ساعدة بوا�سطة
متخ�ص�صة �أو منظمات غري حكومية دولية �أو كلتيهما .والقاعدة العامة �أنه ك ّلما
منظمات غري حكومية
ّ
جّ
جّ
ّ
االتار بهم يف امل�ستقبل.
تعر�ضهم ملعاودة ِ
ازداد الدعم الذي يمُ نحه �ضحايا ِ
االتار بالأ�شخا�ص ،قل احتمال ّ
ولذلك ف�إن من املهم �إن�شاء ُبنى تنظيمية وخدمات لتقدمي الدعم ،و�أن يكون لدى هيئات املجتمع املدين
القدرة على تقدمي الدعم ل�ضحايا االجتار العائدين عندما ُيعادون �إىل �أوطانهم.

تت�ضمن يف �صميمها برامج را�سخة ملنع ِ جّ
بد ل ّأي ا�سرتاتيجية �شاملة ملكافحة ِ جّ
االتار والوقاية
االتار �أن
وال ّ
ّ
منه ،ت�ضطلع بها احلكومة بتعاون مع هيئات املجتمع املدين .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،يجب على امل� ِ ّرشع �أن ُيعنى،
�ضمن �إطار ا�سرتاتيجية املنع ال�شاملة ،بالتوفيق بني القوانني ذات ال�صلة والت�رشيعات اخلا�صة مبكافحة ِ جّ
االتار.
حمددة �سالح حا�سم يف تر�سانة مكافحة ِ جّ
بد من �إعادة النظر على
االتار ،ال ّ
ويف حني �أن ت�رشيع قوانني �شاملة ّ
جّ
االتار
نحو مماثل يف الت�رشيعات ذات ال�صلة وجعلها ممتثل ًة ملعايري حقوق الإن�سان الدولية وقوانني مكافحة ِ
الدولية .وميكن �إيجاد �آليات املنع يف ت�رشيعات مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش ويف �سائر ال�سيا�سات العامة ب�ش�أن
املنع.

 .11-5ت�رشيعات مكافحة ِ جّ
االتار و�سائر ال�سيا�سات العامة ب�ش�أن منعه

لأن ِ جّ
متنوعة من الظواهر ذات
االتار جرمية �شديدة التعقيد
ّ
ومتعددة اجلوانب ،فهو ينطوي على طائفة ّ
الت�صدي لها �إذا ما �أُريد منع ِ جّ
االتار منع ًا ف ّعا ًال .وت�شمل تلك الظواهر كثرياً من اجلرائم
ال�صلة به ،يجب �أي�ض ًا
ّ
ال امل�شاركة يف جماعة �إجرامية َّ
الأخرى ،ومنها مث ً
منظمة ،وتهريب املهاجرين ،وعرقلة �سري العدالة ،والف�ساد،
وغ�سل الأموال ،وال�سياحة ملمار�سة اجلن�س مع الأطفال ،وا�ستغالل الأطفال يف �إنتاج املواد الإباحية ،وتزوير
يتبدى
الوثائق ،والأفعال الإجرامية اجلن�سية .ولذلك ف�إن و�ضع �إطار عمل �شامل ملنع هذه اجلرمية يقت�ضي �أن ّ
بالت�صدي لتلك الظواهر الإجرامية التزا ٌم مماثل با�ستئ�صال �ش�أفة ِ جّ
االتار بالب�رش .وكذلك
يف القوانني اخلا�صة
ّ
لأن هذا ِ جّ
العمالة ،ف�إن قوانني العمل وثيقة ال�صلة بهذا املو�ضوع؛ ولأن
االتار كثرياً ما ينطوي على ا�ستغالل ِ
ِ جّ
االتار ميكن �أن يكون �شديد اخلطورة على ال�صحة الفردية والعمومية ،ف�إن القوانني التي حتكم ال�صحة هي
موا�ضيع ذات �صلة به وذات �أهمية يف هذا اخل�صو�ص .كما �أن قوانني حماية الأطفال هي �أي�ض ًا عن�رص رئي�سي
يف التخفيف من وط�أة العوامل التي قد جتعل الأطفال م�ست�ضعفني على وجه اخل�صو�ص جتاه جرائم ِ جّ
االتار
ثم ف�إن ما من �ش�أنه �أن يفي جيداً ب�أغرا�ض املنع والوقاية �أي�ض ًا �أن ُي�صار �إىل �صياغة القوانني التي
بالب�رش .ومن ّ
حتكم ت�سجيل الزواج والوالدة �صياغ ًة محُ َكمة و�إنفاذها بفعالية.
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مدونات القوانني املوجودة حالي ًا من خالل منظور اجلهد الذي ُيبذل من
وينبغي للم� ِ ّرشعني �أن يراجعوا ّ
�أجل مكافحة ِ جّ
التحرك �صوب تعديل � ّأي ت�رشيع قد
يت�صدروا م�سار
التخ�ص�صات ،و�أن
متعددة
ّ
االتار بطريقة ّ
ّ
ّ
يتعار�ض مع الروح التي ت�سود املبادرات الرامية �إىل مكافحة ِ جّ
حد ،ينبغي �إعادة النظر يف
االتار .وعلى �أدنى ٍ ّ
القوانني التالية من �أجل التوفيق بينها وبني ال�سيا�سات العامة املعنية مبكافحة ِ جّ
االتار:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

بالعمالة ،مبا يف ذلك القوانني اخلا�صة باخلدمة املنـزلية
قوانني العمل
ومدونات القواعد اخلا�صة ِ
ّ

قوانني الهجرة ،مبا يف ذلك تزوير الوثائق

القوانني التي تعالج اجلرمية َّ
املنظمة والأفعال الإجرامية اجلن�سية
قوانني غ�سل الأموال
قوانني الف�ساد يف ال�سلك الوظيفي العمومي
قوانني ت�سجيل الوالدة
قوانني ت�سجيل الزواج
قوانني حماية الأطفال
-

قوانني مكافحة ال�سياحة اجلن�سية التي غر�ضها الأطفال

-

قوانني مكافحة ا�ستغالل الأطفال يف �إنتاج املواد الإباحية

قوانني التكاف�ؤ يف الفر�ص
القوانني ذات ال�صلة بال�صحة ،وبخا�صة الأيدز وفريو�سه

و�إن تو�سيع نطاق امل�س�ؤولية اجلنائية يف كثري من هذه القوانني ذات ال�صلة باملو�ضوع �إمنا هو جزء ال يتج ّز أ�
من � ّأي نهج قانوين �شامل يف مكافحة هذا ِ جّ
االتار .وبع�ض هذه القوانني متعلق بت�رشيع �أحكام ب�ش�أن �إقامة
�شبكات للحماية وال�سالمة تفيد يف التخفيف من وط�أة حاالت اال�ست�ضعاف جتاه �أخطار ِ جّ
االتار بالب�رش.
وينبغي �أي�ض ًا ربط كثري من القوانني الأخرى بق�ضية جرائم ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،من حيث �إنها حتكم اجلرائم
التي قد يكون لها ت�أثري يف �سالمة �ضحايا ِ جّ
االتار وح�سن حالهم (انظر الن�صني امل� ّؤطرين  63و.)63
الن�ص امل� ّؤطر � -63أمثلة على القوانني ذات ال�صلة املراد التوفيق بينها وبني الت�رشيعات وال�سيا�سات
العامة ب�ش�أن مكافحة ِ جّ
االتار :قوانني العمل
معدنة �أو من َتجة �أ و م�ص َّنعة ،ك ّلي ًا �أو
«ال يجوز �إدخال � ّأي ب�ضائع �أو �سلع �أو بنود �أو مواد جتاريةَّ ،
جزئي ًا ،يف � ّأي بلد �أجنبي ب�أيدي عاملة من املدانني بجرائم �أو �أيدي عاملة بال�سخرة �أو �أيدي عاملة
جمربة على العمل مبوجب عقود �إذعان �أو �أحكام جزائية� ،إىل � ّأي من موانئ الواليات املتحدة،
مفو�ض وم�أمور ب�إ�صدار ما قد يلزم من لوائح
ويحظر مبقت�ضى هذا القانون ا�ستريادها؛ ووزير اخلزانة ّ
التعبري ‘الأيدي العاملة
تنظيمية ب�ش�أن �إنفاذ هذا احلكم القانوين [ .]...ولأغرا�ض هذا البند ،ي�شمل
ُ
َ
بال�سخرة �أو الأيدي العاملة املجربة على العمل مبوجب عقود �إذعان �أو �أحكام جزائية‘ الأطفال من
الأيدي العاملة بال�سخرة �أو املجربة على العمل مبوجب عقود �إذعان �أو �أحكام جزائية».
الواليات املتحدة ،قانون تعرفة احلماية االقت�صادية لعام  ،1930الباب  ،19البند 1307
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الن�ص امل� ّؤطر � -64أمثلة على القوانني ذات ال�صلة املراد التوفيق بينها وبني الت�رشيعات وال�سيا�سات
العامة ب�ش�أن مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش :قوانني حماية الأطفال
يحظر انتهاك حق � ّأي طفل يف حمايته من ِ جّ
التحر�ش اجلن�سي �أو اال�ستغالل �أو الأذى البدين
االتار �أو
ّ
�أو العقلي �أو اجلن�سي .ويجب �أي�ض ًا حماية الطفل من الإهمال �أو اال�ستغالل االقت�صادي والتجاري.
وللطفل احلق يف توعيته بحقوقه بغية متكينه من مواجهة هذه املخاطر.
م�رص ،قانون حقوق الطفل امل�رصي لعام  ،2008املادة 7
و�أخرياً ،ف�إن هنالك �أي�ض ًا قوانني �أخرى تعاقب على اجلرائم التي قد ت�سهم يف �إر�ساء البنية التحتية ِ جّ
لالتار �أو
قد ت�ساعد على �إيجاد طلب على ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)65
الن�ص امل� ّؤطر � -65أمثلة على القوانني ذات ال�صلة املراد التوفيق بينها وبني الت�رشيعات وال�سيا�سات
العامة ب�ش�أن مكافحة ِ جّ
االتار:
«�إغواء الأطفال عرب الإنرتنت

مدونة القانون ،والذي
يقت�ضي احلكم رقم  14من م�رشوع القانون �إ�ضافة البند � 1-172إىل ّ
َ
االت�صال عرب «نظام حا�سوبي»
من �ش�أنه على وجه التحديد �أن يجعل يف عداد الأفعال الإجرامية
ب�شخ�ص دون عمر معينّ � ،أو �شخ�ص يعتقد املتهم ب�أنه دون عمر معينّ  ،لغر�ض ت�سهيل ارتكاب �أفعال
امل�سهل ،ف�إن العمر امل�ستل َزم
معينة فيما يتعلق بخطف طفل �أو �أطفال .وتبع ًا للفعل الإجرامي
َّ
�إجرامية ّ
�أو العمر الظ ّني لل�ضحية يتباين فيما بني الأعمال التالية� 18 :أو � 16أو � 14سنة .وكما هو ال�ش�أن
بالن�سبة �إىل �سائر الأفعال الإجرامية حيث يكون عمر ال�ضحية �أو ال�ضحية املق�صودة الفعلي �أو عمرها
ين�ص البند  1-172على ما يلي:
املكونة للفعل الإجراميّ ،
الظ ّني عن�رصاً من العنا�رص ِ ّ

•
•

املقدم �إىل املتهم بهذا اخل�صو�ص؛
قد ُي َ
�ستد ّل على ظن املتهم ب�ش�أن عمر ال�ضحية من بيان احلال َّ

يمُ نع املتهم من التعويل على الدفع بالغلط يف الواقع بخ�صو�ص عمر ال�ضحية ما مل يكن قد قام
بخطوات معقولة للت� ّأكد من عمر ال�شخ�ص املعني.

و ُيعاقَب على �إغواء الأطفال عرب الإنرتنت مبا يخالف حكم البند  1-172بنا ًء على الإدانة اجلزئية
ملدة ت�صل �إىل �ستة �أ�شهر �أو كالهما
(العقوبة الق�صوى :غرامة تبلغ حتى  2 000دوالر �أو ال�سجن ّ
ويعد
�سنوات.
ملدة ت�صل �إىل خم�س
احلكم رقم � 86أحكا َم
ل
مع ًا)� ،أو بنا ًء على الئحة اتهام ،بال�سجن ّ
ِّ
ُ
يخ�ص التعامل مع «مرتكبي اجلرائم من ذوي الأمد الطويل يف الإجرام» (البند
املدونة القانونية ميا
ّ
ّ
 ،)1-753وذلك بغية �إ�ضافة جرمية �إغواء الأطفال عرب الإنرتنت اجلديدة الواردة يف البند -172
� 1إىل قائمة الأفعال الإجرامية التي يجوز ب�ش�أنها �إ�صدار �أمر مبراقبة هذه الفئة من مرتكبي اجلرائم.
والأمر اخلا�ص به�ؤالء ا ُ
ملدة
خم�ص�ص ملرتكبي اجلرائم الذين يواجهون �أحكام عقوبة بال�سجن ّ
جلناة ّ
عامني على الأقل على �أفعال �إجرامية خمتلفة ،حيث تكون املحكمة على اقتناع ب�أن هنالك خماطرة
�شديدة يف احتمال معاودتهم ارتكاب جرائمهم .ويف احلاالت من هذا النحو ،يجوز للمحكمة
مطولة (لغاية ع�رش �سنني) بعد �إطالق �رساحهم يف
التي تتولىّ حماكمتهم �إ�صدار �أمر مبراقبتهم لفرتة ّ
�إطار املجتمع املحلي.
كندا ،م�رشوع قانون ( ،)15A-Cقانون تعديل القانون اجلنائي لعام 2001
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 .12-5دور الربملانيني يف منع ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
•
•

تت�ضمن �أحكام ًا ب�ش�أن منع هذا ِ جّ
�سن ت�رشيعات �شاملة ب�ش�أن مكافحة ِ جّ
االتار
االتار،
ّ
ّ

يتم فيه التوفيق بني جميع القوانني وال�سيا�سات العامة ب�ش�أن مكافحة
اعتماد �إطار قانوين �شامل ّ
ِ جّ
االتار

�سن قوانني تع ّزز التكاف�ؤ يف الفر�ص وت�ضمن امل�ساواة بني اجلن�سني وت�سعى �إىل �إقامة �شبكات
 ّأ�شد �أفراد املجتمع ا�ست�ضعاف ًا جتاه الأخطار
�سالمة اجتماعية ل�صالح � ّ
�سن قوانني تهدف �إىل تعزيز حماية الأطفال ،مبا يف ذلك �إنفاذ قوانني ت�سجيل الوالدات،
ّ
و�إعادة النظر يف القوانني التي تتناول مو�ضوع العنف جتاه الأطفال
�سن قوانني للتنظيم الرقابي لت�سجيل عقود الزواج وتعزيز ت�سجيل الوالدات
ّ -

مدونات لقواعد ال�سلوك الأخالقي بخ�صو�ص
• ت�شجيع القطاع اخلا�ص على و�ضع وتفعيل ّ
�ضحايا ِ جّ
العمالة اال�ستغاللية
االتار وال�سياحة اجلن�سية التي غر�ضها الأطفال وجميع �أ�شكال ِ

•

تو�سيع نطاق طائلة امل�س�ؤولية ب�ش�أن �أفعال ِ جّ
االتار لت�شمل �أفعال �أولئك ال�ضالعني يف البنية التحتية
ِ جّ
لالتار ،مبن يف ذلك على وجه اخل�صو�ص:
 الأ�شخا�ص االعتباريون الأ�شخا�ص العموميون -الأ�شخا�ص العاديون

•

ت�رشيع التزامات ب�ش�أن ك�شف املعلومات وذلك من �أجل مراقبة وتنظيم �أن�شطة الوكاالت التي
خمططات ِ جّ
ت�سهل الأن�شطة الدولية التي قد ي�ستغ ّلها امل ّتجرون �أو التي قد ت�شارك يف ّ
االتار،
ّ
العمالة و�سما�رسة الزواج الدوليني ووكاالت التب ّني على ال�صعيد الدويل
وكاالت
وبخا�صة
ِ

•

ل�صد اللجوء �إىل ا�ستغالل
�إر�ساء م�س�ؤولية الأ�شخا�ص االعتباريني والن�ص على عقوبات رادعة ّ
العمالة من جانب القطاع اخلا�ص
ِ

•
•

العمالة امل�ستغ َّلة ،ومنها
ا�ستحداث حوافز لت�شجيع القطاع اخلا�ص على الإحجام عن ا�ستخدام ِ
مث ً
تتقيد باملعايري الأخالقية
ال ت�رشيع �أحكام ب�ش�أن فر�ص الإعفاءات ال�رضيبية لل�رشكات التي ّ

اعتماد مبادرات ت�سعى �إىل ا�ستهداف الطلب على ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص� ،سواء �أكان ذلك لأغرا�ض
العمالة
اال�ستغالل اجلن�سي �أو ا�ستغالل ِ

•

ت�رشيع قوانني تعاقب املوظفني العموميني على امل�شاركة يف وقوع جرائم ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص �أو
ت�سهيلها �أو �إتاحة املجال لها

•

�ضمان القيام بالتحقيقات واملالحقات الق�ضائية لق�ضايا الف�ساد املتعلقة ِ جّ
باالتار بالأ�شخا�ص
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•

تعزيز تو�سيع نطاق امل�ساءلة وال�شفافية يف امل�ؤ�س�سات احلكومية وذلك باال�ضطالع بعمليات
حد �سواء
تقييم منتظمة حلوكمة الإدارة ،مب�شاركة جهات فاعلة حكومية وغري حكومية على ّ

•

املحددة املهام واللجان
الت�شاور مع الأطراف املعنية مبكافحة الف�ساد من �أمناء املظامل و ِفرق العمل
ّ
املفو�ضة ،و�أجهزة تدقيق احل�سابات ،ومع املنظمات الدولية وهيئات املجتمع املدين املعنية ،بغية
َّ
ر�صد م�ستويات الف�ساد يف البلد ،وبخا�صة فيما يتعلق ِ جّ
باالتار بالأ�شخا�ص

الف�صل ال�ساد�س
تدابري مكافحة جرمية ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
على ال�صعيد الدويل
ق�صة �آدينايك
كانت �آدينايك فتاة يف اخلام�سة ع�رشة من عمرها وتعمل م�صففة َ�شعر لل�سيدات يف بلد يف غربي �أفريقيا .وقد
ت�صاحبت مع رجل يكربها بب�ضعة �أعوام� ،أقنعها مبرافقته يف رحلة طويلة بطريق الرب �إىل �أوروبا ،و�أخربها ب�أن
ً
�ضعفا.
م�صففات ال�شعر هناك ميكنهن �أن يك�سنب �أكرث مما تك�سبه هي يف الوطن بخم�سني
م�سافة ً
بعيدة من طريق الرحلة  -حيث و�صال �إىل مدينة يف بلد جماور ،عندما �أخذ «�صاحبها»
كانا مل يقطعا
ً
يحر�ضها على العمل ّ ً
بغيا يف ال�شوارع للح�صول على مزيد من النقود للإنفاق على رحلتهما .وبعد �أن مكثا
ّ
ً
فرتة هناك ،بد�آ طريق الرحلة ال�صعبة عرب ال�صحراء �إىل بلدة على احلدود تزدحم بالطاحمني �إىل الهجرة على
غرار �آدينايك.
ّ
ي�ستغلها يف الواقع  -مرة ثانية ب�أنهما يف
وبعد �أن عربا احلدود ،زعم �صاحب �آدينايك  -بل ال�شخ�ص الذي
حاجة �إىل نقود من �أجل ا�ستئناف طريق الرحلة �إىل �أوروبا .وهذه املرة ،ترك �آدينايك يف رعاية �سم�سار هجرة
يف حني عاد هو �إىل وطنهما  -ح�سبما زعم  -للح�صول على مزيد من النقود .يف البداية مل ت�شتبه �آدينايك
مرب ً
احتجزت و�ضرُ بت ً
حا ب�سبب «خمالفة
ب�أي �شيء ،ولكنها حينما حاولت مغادرة ُنزل ال�سم�سار ُ
�رضبا ّ
ّ
ي�ستغلها قد باعها يف الواقع �إىل ال�سم�سار ،و�أن
القواعد» .وحينذاك علمت �آدينايك �أن ال�شخ�ص الذي
ً
عليها �أن تدفع ً
حريتها ّ � -أي «ثمن �رشائها» ،بالإ�ضافة
مبلغا
م�ستحيال قدره  5 000دوالر �أمريكي الفتداء ّ
ُ
خميم ال�سم�سار .و�أخربت ب�أنها  -مثل الفتيات الأخريات اللواتي
�إىل التكاليف التي ّ
ترتبت على �إقامتها يف ّ
ً
ً
لرد دينها املزعوم و�رشاء
ا
بغي
تعمل
أن
�
ت�ستطيع
ال�سم�سار
عهدة
يف
فتاة
و30
20
بني
كان يرتاوح عددهن
ّ ّ
حريتها.
ّ
ً
اعتدي على �آدينايك ً
واغت�صبت و�أُجربت على مزاولة البغاء؛
مرارا
وتكرارا ُ
و�أثناء احتجازها لدى ال�سم�سارُ ،
حيث كان زبائنها ال ي�ستخدمون الواقي الذكري «الرفال» يف العادة .كانت يف �شوق �إىل العودة �إىل وطنها،
ً
خل�سة ب�أختها
هاتفيا
جراء ما حدث لها .ويف النهاية ا�ستطاعت �أن تت�صل
ً
ومع ذلك كانت ت�شعر بالعار من ّ
التي ت�صغرها يف العمر و�أن تروي لها حمنتها؛ فبادرت �شقيقتها �إىل �إبالغ ال�رشطة يف بلدتها يف الوطن.
وعندما �أُخفقت امل�ساعي الر�سمية لإنقاذ �آدينايك ،جل�أ والدها �إىل جمع املبلغ الذي طلبه ال�سم�سار ّ
مب�شقة
ّ
عدة
حريتها .وقد ُقب�ض على ال�شخ�ص الذي كان
ي�ستغل �آدينايك ُوو ّجِ هت لـه التهمة بعد ّ
�شديدة وا�شرتى ّ
ُ
بناء على ّ
تعذر تقدمي �إثبات ال يرقى �إليه ال�شك ب�أن �آدينايك
رم
اجل
من
الرباءة
نال
ولكنه
املراقبة،
�أ�سابيع من
ً
كانت قد بيعت.

83

 .1-6مق ّدمة

مبا �أن ِ جّ
الت�صدي لـه بفعالية يقت�ضي
االتار بالأ�شخا�ص كثرياً ما ينطوي على ُبعد عابر للحدود الوطنية ،ف�إن
ّ
تدابري مواجهة هذه اجلرمية عرب احلدود الوطنية .و�إن واحداً من �أغرا�ض بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص هو
تعزيز التعاون على منع هذا ِ جّ
االتار ومكافحته وحماية �ضحاياه (املادة  .)2وعلى نحو مماثل ،تبينّ املبادئ
ِ جّ
واالتار بالأ�شخا�ص (بالب�رش) ،ال�صادرة عن
واملبادئ التوجيهية املو�صى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�سان
مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،ما يلي:
ّ
ِ جّ
«االتار بالأ�شخا�ص ظاهرة �إقليمية وعاملية ال ميكن يف جميع احلاالت معاجلتها بفعالية على امل�ستوى
الت�صدي لها على امل�ستوى الوطني غالب ًا ما قد ين�ش�أ عنه نقل عمليات امل ّتجرين
الوطني :ذلك �أن تعزيز
ّ
واملتعدد الأطراف والثنائي �أن ي�ؤ ّدي دوراً هام ًا يف مكافحة
الدويل
للتعاون
وميكن
�إىل �أماكن �أخرى.
ّ
�أن�شطة ِ جّ
تت�صدى كل منها
يتم بني بلدان
ّ
االتار بالأ�شخا�ص .وي�صبح هذا التعاون ذا �أهمية حا�سمة عندما ّ
ملرحلة من مراحل دورة ِ جّ
تت�صدى لها البلدان الأخرى».
االتار بالأ�شخا�ص تختلف عن مراحلها التي
ّ
للم�رشعني �أن ّ
يركزوا على �إقرار �رسيان الوالية الق�ضائية،
وبغية تعزيز كفاءة عمل �آليات التعاون الدويل ،ينبغي
ّ
مبا يف ذلك على �أُ�س�س خارج نطاق الإقليم ،وت�سليم املجرمني (املطلوبني) ،وتبادل امل�ساعدة القانونية
والتعاون على �إنفاذ القوانني ،مبا يف ذلك تبادل املعلومات.
يخ�ص التعاون الدويل يف امل�سائل اجلنائية (ت�سليم املجرمني وتبادل امل�ساعدة القانونية) ،ف�إن مبد أ�
وفيما
ّ
ازدواجية التجرمي ّ � -أي �أن ا ُ
جلرم الذي ُيلتم�س ب�ش�أنه الت�سليم معاقَب عليه مبقت�ضى القانون الداخلي لكل من
جّ
االتار بالأ�شخا�ص.
الدولتني  -يجعل من الأمور الأ�سا�سية �أن تعمد الدول �إىل جترمي ِ

.2-6

�إر�ساء الوالية الق�ضائية

تقت�ضي اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة من الدول الأطراف �أن تُعنى بت�أكيد �رسيان واليتها الق�ضائية ب�ش�أن التحقيق يف
جّ
االتار بالأ�شخا�ص (املادة  15من االتفاقية) ومالحقتها
املجرمة مبقت�ضى االتفاقية وبروتوكول ِ
جميع الأفعال َّ
ً
بد �أو ًال من ت�أكيد �رسيان الوالية الق�ضائية على جميع الأفعال
ال
أنه
�
ا
جد
الوا�ضح
ومن
عليها.
ق�ضائي ًا واملعاقبة
ّ
الإجرامية املرتكبة �ضمن نطاق الوالية الق�ضائية الإقليمية للبلد املعني ،مبا يف ذلك مراكبه البحرية وطائراته.
ي�سمى «مبد أ� الوالية الق�ضائية الإقليمية» .غري �أن اتفاقية اجلرمية َّ
ت�شجع �أي�ض ًا ،ولكنها ال ت�شرتط
املنظمة ّ
وهذا ّ
يف هذا ال�صدد ،على ت�أكيد الوالية الق�ضائية على �أ�سا�س خارج النطاق الإقليمي.
والوالية الق�ضائية خارج النطاق الإقليمي �إمنا هي املقدرة القانونية لدى حكومة ما على ممار�سة �سلطتها على
نطاق يتجاوز تخومها العادية .و�إذا ما كانت الت�رشيعات الوطنية لدولة ما حتظر ت�سليم رعاياها ،ف�إنه يجب
�أي�ض ًا عندذاك ت�أكيد �رسيان الوالية الق�ضائية على الأفعال الإجرامية التي يرتكبها �أولئك الرعايا يف � ّأي مكان
يف العامل .وهذا يتيح املجال للدولة للوفاء بالتزامها التعاهدي مبالحقة ا ُ
جلناة الذين ال ميكن ت�سليمهم عند
طلب ذلك ب�سبب جن�سيتهم.
وميكن ممار�سة الوالية الق�ضائية خارج النطاق الإقليمي بحيث ت�شمل الق�ضايا التي يكون فيها رعايا دولة
ما � ّإما �ضحايا و� ّإما ُجناة .والوالية الق�ضائية امل� ّؤكد �رسيانها على الأفعال الإجرامية التي تُرتكب بحق
رعايا الدولة �إمنا ت�ستند �إىل املبد أ� القانوين ب�ش�أن «ال�شخ�صية ال�سلبية» ،غري الفاعلة (� ّأي املجني عليه).
و� ّأما الوالية الق�ضائية امل� ّؤكد �رسيانها على الأفعال الإجرامية التي يرتكبها رعايا الدولة فت�ستند �إىل مبد�أ
«ال�شخ�صية الفاعلة»ّ � ،أي اجلاين.
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وتن�ص املادة  31من اتفاقية جمل�س �أوروبا ب�ش�أن �إجراءات مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش ،من جانبها �أي�ض ًا ،على ما
ّ
يلي:
«تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�رشيعية وتدابري �أخرى لإقرار �رسيان واليتها الق�ضائية على
مقرر جترميه وفق ًا لهذه االتفاقية ،عندما ُيرتكب ا ُ
جلرم:
� ّأي فعل �إجرامي ّ
(�أ)

يف �إقليمها؛

(ب) على منت �سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف؛
م�سجلة مبقت�ضى قوانني الدولة الطرف؛
(ج) على منت طائرة
ّ
(د) على يد �أحد رعاياها �أو على يد �شخ�ص عدمي اجلن�سية يوجد مكان �إقامته املعتاد يف �إقليمها� ،إذا
كان الفعل الإجرامي معاقب ًا عليه مبقت�ضى القانون اجلنائي حيث ارتُكب �أو �إذا ارتُكب الفعل
الإجرامي خارج نطاق الوالية الق�ضائية الإقليمية لأي دولة؛
(ﻫ) �ضد � ّأي واحد من رعاياها».

وينبغي للت�رشيعات الداخلية �أن تتبع هذه املبادئ التوجيهية الدولية (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)66
الن�ص امل� ّؤطر  -66تطبيق الوالية الق�ضائية خارج النطاق الإقليمي على جرمية ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
«الأفعال الإجرامية التي يرتكبها �أي �شخ�ص يف �أي بلد خارج �إقليم اجلمهورية ،والتي �إذا ارتُكبت
يف اجلمهورية تُعترب [ا�ستغال ًال جن�سي ًا و�ضلوع ًا يف �إنتاج املواد الإباحية ِ جّ
واتاراً بالأ�شخا�ص] ،تحُ اكم
خمت�صة من حماكم اجلمهورية ممار�س ًة للوالية الق�ضائية اجلنائية».
�أمام حمكمة ّ
قرب�ص ،قانون ب�ش�أن مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص وا�ستغالل الأطفال جن�سي ًا ،لعام  ،2000املادة 13
طبق هذا القانون على � ٍ ّأي من اجلنايات �أو ا ُ
جل َنح التي يرتكبها خارج �إقليم مملكة كمبوديا مواطن
« ُي ّ
ُ
طبق هذا القانون على � ّأي من اجلنايات �أو اجل َنح التي يرتكبها خارج �إقليم مملكة
خمريي .كما ُي ّ
ً
ً
ني ارتكاب الفعل الإجرامي».
ح
ا
خمريي
ا
مواطن
ال�ضحية
كان
إذا
�
أجنبي
كمبوديا �شخ�ص �
َ
كمبوديا ،قانون ب�ش�أن قمع ِ جّ
االتار بالب�رش واال�ستغالل اجلن�سي ،لعام  ،2008املادة 3

ومن املهم القول ب�أن جرمية ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص يجب تطبيقها كذلك على الع�سكريني واملتعاقدين و�أفراد
قوات حفظ ال�سالم وغريهم من العنا�رص العاملني با�سم � ّأي حكومة يف اخلارج (انظر الن�ص امل� ّؤطر  .)66وقد
تن�ص القاعدة  4من قواعدها الع�رش:
ُعنيت الأمم املتحدة بهذه امل�سائل بخ�صو�ص بعثات حفظ ال�سالم� .إذ ّ
تورط الأفراد العاملني يف بعثات
عدم
مدونة قواعد ال�سلوك ال�شخ�صي لذوي اخلوذات الزرقاء على :وجوب
ّ
ّ
الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم يف �أي �أفعال ال�أخالقية من االعتداء �أو اال�ستغالل اجلن�سي �أو اجل�سدي �أو النف�سي.
ويف الوقت نف�سه ،ف�إن العاملني يف بعثات الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم ت�رسي عليهم الوالية الق�ضائية احل�رصية
اخلا�صة بال�سلطات الوطنية التي يتبعون هم لها ،ويتم ّتعون باحل�صانة من املالحقة الق�ضائية املحلية .ويجب
�إيجاد �أ�سباب معقولة توجب اتهامهم ب�أي تهمة خطرية من �سوء امل�سلك ،م�شفوعة بتو�صية ب�إعادة الفرد
املعني العامل يف بعثات حفظ ال�سالم �إىل بلده من �أجل اتخاذ ب�إجراءات ت�أديبية الحقة ب�ش�أنه يف بلده (انظر
الن�ص امل� ّؤطر .)67
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الن�ص امل� ّؤطر  -67تطبيق طائلة امل�س�ؤولية اجلنائية عن ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص على املوظفني احلكوميني
واملتعاقدين العاملني با�سم حكوم ٍة ما يف اخلارج
«من الالزم اتخاذ املزيد من التدابري ل�ضمان حما�سبة العاملني واملتعاقدين التابعني حلكومة الواليات
التورط يف �أفعال ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،مبا يف ذلك اللجوء �إىل تو�سيع
املتحدة على م�س�ؤوليتهم عن ّ
نطاق الوالية الق�ضائية اجلنائية اخلا�صة بالواليات املتحدة لت�شمل جميع املتعاقدين مع حكومة
الواليات املتحدة العاملني يف اخلارج».
الواليات املتحدة ،قانون �إعادة التكليف بال�صالحيات اخلا�صة بحماية �ضحايا ِ جّ
االتار ،لعام
 ،2005الفقرة  11من البند 2
وعلى نحو مماثل ف�إن رعايا بلدٍ ما ممن ميار�سون �سلوك ًا يف اخلارج قد ي�ؤ ّدي �إىل قيامهم عن علم وق�صد
با�ستغالل خدمات �ضحية ِ جّاتار بالأ�شخا�ص ،ينبغي �أن يكونوا حتت طائلة امل�س�ؤولية مبقت�ضى الوالية الق�ضائية
خارج النطاق الإقليمي .وعلى �سبيل املثال ،ف�إن ال�سياحة ملمار�سة اجلن�س مع الأطفال ،والتي كثرياً ما تنطوي
على �ضلوع مقرتف ا ُ
جلرم با�ستغالل طفل واقع �ضحية ِ جّاتار بالب�رش ،ينبغي اعتبارها جرمية تخ�ضع للوالية
الق�ضائية خارج النطاق الإقليمي (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)68
الن�ص امل� ّؤطر  -68تطبيق طائلة امل�س�ؤولية اجلنائية على اجلرائم املتعلقة ِ جّ
باالتار بالأ�شخا�ص
«� ّأي مواطن من مواطني الواليات املتحدة �أو � ّأي �أجنبي م�سموح له بالإقامة الدائمة فيها ،ي�سافر
لأغرا�ض التجارة �إىل بلد �أجنبي ،وميار�س � ّأي �سلوك جن�سي غري م�رشوع مع �شخ�ص �آخر ُيعاقب
ملدة ال تزيد على  30عام ًا� ،أو بهاتني العقوبتني
مبقت�ضى هذا الباب من القانون بغرامة �أو بال�سجن ّ
مع ًا».
الواليات املتحدة ،قانون ب�ش�أن تدابري املقا�ضاة اجلنائية و�سائر الأدوات الرامية �إىل �إنهاء ا�ستغالل
الأطفال اليوم ،لعام  ،2003البند 105
.3-6

ت�سليم املجرمني

ت�سليم املجرمني هو العملية الر�سمية التي بوا�سطتها يطلب �أحد البلدان� ،أو �إحدى الدول ،ويح�صل على
املوافقة على ذلك الطلب من �أحد البلدان �أو �إحدى الدول ،ت�سليم جمرم م�شتبه فيه �أو ُمدان.

بد من اعتبار جرمية ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص جرمية خا�ضعة لت�سليم املجرمني يف � ّأي معاهدة ت�سليم جمرمني
وال ّ
َ
ّ
وتتعهد الدول الأطراف يف اتفاقية اجلرمية
�سارية حالي ًا (الفقرة  3من املادة  16من اتفاقية اجلرمية املنظمة).
ّ
املنظمة ب�إدراج جرمية ِ جّ
َّ
االتار بالأ�شخا�ص يف كل معاهدة لت�سليم املجرمني تُربم فيما بينها.
ُ�شجع الدول الأطراف التي تطلب وجود �أ�سا�س تعاهدي لت�سليم املجرمني ،على الرجوع �إىل الفقرة  4من
وت َّ
َ
ّ
تن�ص على ما يلي:
التي
مة،
املنظ
اجلرمية
اتفاقية
من
16
املادة
ّ

طلب ت�سليم من دولة طرف
«�إذا تلقّت دول ٌة طرف ،جتعل ت�سليم املجرمني م�رشوط ًا بوجود معاهدةَ ،
�أخرى ال ترتبط معها مبعاهدة لت�سليم املجرمني ،جاز لها �أن تعترب �أن هذه االتفاقية الأ�سا�س القانوين
للت�سليم فيما يتعلق ب� ّأي ُجرم تنطبق عليه هذه املادة».
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و� ّأما الدول التي ال جتعل ت�سليم املجرمني م�رشوط ًا بوجود معاهدة فيجب عليها االعرتاف ِ جّ
باالتار بالأ�شخا�ص
باعتباره من الأفعال الإجرامية التي ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيها فيما بينها (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)69
جعل ِ جّ
الن�ص امل� ّؤطر ُ -69
االتار بالأ�شخا�ص ُجرم ًا ي�ستوجب ت�سليم مرتكبيه

«تُعترب الأفعال الإجرامية [املتعلقة باال�ستغالل اجلن�سي و�إنتاج املواد الإباحية ِ جّ
واالتار بالأ�شخا�ص]
الفارين من العدالة ،لعام ».1970
مدرجة يف اجلدول املرفق بقانون ت�سليم ّ
قرب�ص ،قانون ب�ش�أن مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص واال�ستغالل اجلن�سي ،لعام  ،2000املادة 13
الن�ص امل� ّؤطر  -70جعل ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ُجرم ًا ي�ستوجب ت�سليم مرتكبيه مقارن ًة ب�سائر اجلرائم
اخلطرية
«� ّأي �شخ�ص ُي َّتهم بجرمية ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص يجب ت�سليمه مبقت�ضى ال�رشوط الأ�سا�سية نف�سها ومن
الناحية املو�ضوعية نف�سها على غرار الأ�شخا�ص امل ّتهمني ب�سائر اجلرائم اخلطرية».
غيانا ،قانون مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،لعام 2005
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تبادل امل�ساعدة القانونية

واملق�صد� ،إذ تتبادل امل�ساعدة القانونية فيما بينهاّ ،
تتمكن من اتخاذ �إجراءات عمل
�إن بلدان املن�ش�أ والعبور
ِ
بالتحريات والتحقيقات ب�ش�أن املتاجرين بالأ�شخا�ص ومبالحقتهم ق�ضائي ًا ،وكذلك
ف ّعالة ل�ضمان القيام
ّ
جّ
ّ
االتار على نحو �أف�ضل (انظر الن�ص امل�ؤطر .)71
ثم مكافحة هذا ِ
حماية ال�ضحايا وتقدمي امل�ساعدة اليه ،ومن ّ
الن�ص امل� ّؤطر  -71التعاون الدويل على منع ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ومكافحته

«ميكن للحكومة �أن تلج أ� �إىل و�سائل التعاون الدويل والتعاون مع هيئات املجتمع املدين بغية و�ضع
�سيا�سات عامة وبرامج وغري ذلك من التدابري ب�ش�أن منع ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ومكافحته».
اجلمهورية الدومينيكية ،القانون رقم  3-137ب�ش�أن تهريب املهاجرين املخالف للقانون ِ جّ
واالتار
بالأ�شخا�ص ،املادة 13
ويف هذا اخل�صو�ص ،يجب �أن تكون املعاهدات القانونية املربمة ب�ش�أن تبادل امل�ساعدة القانونية من �ضمن
الت�صدي ملرتكبي هذه اجلرمية يقت�ضي اللجوء �إىل التعاون
� ّأي ا�ستجابة قانونية عرب احلدود الوطنية ،وذلك لأن
ّ
فيما بني بلدان املن�ش أ� والعبور واملق�صد .ووفق ًا التفاقية اجلرمية َّ
املنظمة (املادة  ،)18يجوز طلب امل�ساعدة
القانونية املتبادلة وذلك للأغرا�ض التالية:
«(�أ) احل�صول على �أدلة �إثبات �أو �أقوال من الأ�شخا�ص؛
(ب) تبليغ امل�ستندات الق�ضائية؛
(ج) تنفيذ عمليات التفتي�ش وال�ضبط؛
(د) فح�ص الأ�شياء واملواقع؛
87

(ﻫ) تقدمي املعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها اخلرباء؛
(و) تقدمي �أ�صول امل�ستندات وال�سجالت ذات ال�صلة ،مبا فيها ال�سجالت احلكومية �أو امل�رصفية �أو املالية
م�صدقة عنها؛
�أو �سجالت ال�رشكات �أو الأعمال� ،أو ن�سخ
ّ
التعرف على عائدات اجلرائم �أو املمتلكات �أو الأدوات �أو الأ�شياء الأخرى �أو اقتفاء �أثرها
(ز)
ّ
لأغرا�ض احل�صول على �أدلة؛
(ح) تي�سري مثول الأ�شخا�ص طواعية يف الدولة الطرف الطالبة؛
(ط) �أي نوع �آخر من امل�ساعدة ال يتعار�ض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقّية الطلب».
.5-6

تدابري املراقبة احلدودية و �أمن الوثائق و مراقبتها و م�رشوعيتها و �صالحيتها

وفق ًا لربوتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،على الدول �أن تع ّزز تدابريها اخلا�صة باملراقبة احلدودية ور�صد و�سائط
ُ�ستخدم على نحو غري قانوين (املادة  ،)11وكذلك اتخاذ ما قد يلزم من تدابري ل�ضمان �سالمة
النقل لكي ال ت
َ
و�أمن وثائق ال�سفر �أو الهوية (املادة  )12والتحقّق من �صالحيتها ،عند طلب ذلك (املادة ( )13انظر الن�ص
امل� ّؤطر .)72
الن�ص امل� ّؤطر � -72ضمان �صالحية وثائق ال�سفر
« ُيك َّلف جهاز حكومي مبهام حتديد �أنواع وثائق ال�سفر امل�رشوعة والالزمة وك�شف الو�سائل والطرق
التي ي�ستخدمها َمن يرتكبون جرائم ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص من الأفراد واجلماعات َّ
املنظمة».

مدغ�شقر ،القانون رقم ( )038ب�ش�أن مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص وال�سياحة اجلن�سية ،لعام ،2008
املادة 4
.6-6

التعاون يف جمال �إنفاذ القانون ،مبا يف ذلك تبادل املعلومات

تقت�ضي اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة من الدول الأطراف �أن تتعاون على نحو وثيق فيما بينها من �أجل تعزيز فاعلية
تدابري �إنفاذ القانون الرامية �إىل مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص .ويف هذا ال�صدد ،ينبغي اتخاذ تدابري على
امل�ستوى الوطني من �أجل �إن�شاء قنوات ات�صال بني ال�سلطات املخت�صة ،وكذلك ت�سهيل تبادل املعلومات على
نحو �رسيع و�آمن فيما بينها� ،أو من �أجل تعزيز تلك القنوات (الفقرة  1من املادة .)27
ين�ص بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص على �أن تتعاون الدول الأطراف فيما بينها من �أجل حتديد ما يلي
كما ّ
(الفقرة  1من املادة :)10
تخ�ص
«(�أ) ما �إذا كان الأفراد الذين يعربون حدوداً دوليةً� ،أو ي�رشعون يف عبورها ،بوثائق �سفر
ّ
�أ�شخا�ص ًا �آخرين �أو بدون وثائق �سفر ،هم من مرتكبي ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص �أو من �ضحاياه؛
(ب) �أنواع وثائق ال�سفر التي ا�ستعملها الأفراد �أو �رشعوا يف ا�ستعمالها لعبور حدود دولية بهدف
ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص؛
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املنظمة لغر�ض ِ جّ
(ج) الو�سائل والأ�ساليب التي ت�ستخدمها اجلماعات الإجرامية َّ
االتار بالأ�شخا�ص،
جّ
االتار،
مبا يف ذلك جتنيد ال�ضحايا ونقلهم ،والدروب وال�صالت بني الأفراد واجلماعات ال�ضالعة يف ذلك ِ
والتدابري املمكنة لك�شفها».
.7-6

حماية ال�ضحايا و تقدمي امل�ساعدة �إليهم

التعاون وتبادل املعلومات �رضوريان �أي�ض ًا لتقدمي امل�ساعدة �إىل �ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص وتوفري احلماية
ف�ضل �أن تكون
لهم ،وخ�صو�ص ًا من �أجل ت�سهيل �إعادة ال�ضحايا �إىل بلدانهم الأ�صلية والإ�رساع يف ذلك ،و ُي َّ
عود ًة طوعية (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)73
ين�ص على توفري �آليات عمل ملنع ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص وقمعه
الن�ص امل� ّؤطر  -73ت�رشيع اتفاق ثنائي ّ
واملعاقبة عليه
يف عام  ،2005وقّعت حكومتا بنن ونيجرييا على اتفاق تعاون ب�ش�أن منع ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
وقمعه واملعاقبة عليه ،مع الرتكيز على ِ جّ
االتار بالن�ساء والأطفال؛ ويهدف االتفاق �إىل �إيجاد جبهة
م�شرتكة من �أجل حماية �ضحايا ِ جّ
االتار و�إعادة ت�أهيلهم و�إعادة �إدماجهم يف املجتمع ،وتعزيز
التعاون الو ّدي بني البلدان بغية حتقيق هذه الأهداف املن�شودة.
بد من �أن تكون االتفاقات من هذا القبيل متوافقة مع �سائر القوانني الدولية (انظر الن�ص .)74
وال ّ
ين�ص على توفري �آليات عمل ملكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
الن�ص امل� ّؤطر  -74ت�رشيع اتفاق ثنائي ّ
وحماية �ضحاياه مبا يتوافق مع خمتلف �آليات حقوق الإن�سان الدولية
«ي�ضطلع الطرفان مبا يلزم من تدابري الإ�صالح القانوين وغري ذلك من التدابري املنا�سبة ل�ضمان توافق
بكل منهما مع الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان واتفاقية
الإطار القانوين يف الوالية الق�ضائية اخلا�صة ٍ
حقوق الطفل واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،و�سائر ال�صكوك الدولية اخلا�صة
ان�ضما �إليها ،وكفالة فاعليتها يف الق�ضاء على ِ جّ
االتار
بحقوق الإن�سان ،التي َ�ص َّدق عليها الطرفان �أو
َّ
بالأطفال والن�ساء ،ويف حماية جميع حقوق الأطفال والن�ساء ممّن ت�شملهم فئة �ضحايا ِ جّ
االتار».
مذكرة تفاهم بني حكومتي كمبوديا وتايلند ب�ش�أن التعاون الثنائي من �أجل الق�ضاء على ِ جّ
ّ
االتار
بالأطفال والن�ساء وتقدمي امل�ساعدة �إىل �ضحايا ِ جّ
االتار ،املادة 4
.8-6

التعاون الدويل على منع ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص

املق�صد �أن تعتمد اتفاقات وبرامج من �أجل معاجلة العوامل التي جتعل الأ�شخا�ص،
ينبغي لبلدان املن�ش�أ وبلدان ِ
وبخا�صة الن�ساء والأطفال ،م�ست�ضعفني جتاه �أخطار الوقوع �ضحية ِ جّ
االتار بهم ،مبا يف ذلك عوامل الفقر
وعدم احل�صول على التعليم والتثقيف وانعدام امل�ساواة يف الفر�ص.
ين�ص بروتوكول ِ جّ
وكما ذُكر من ُ
االتار بالأ�شخا�ص على �أن «تتخذ الدول الأطراف �أو تع ّزز ،بو�سائل
قبلّ ،
املتعدد الأطراف ،تدابري لتخفيف وط�أة العوامل التي جتعل الأ�شخا�ص ،وبخا�صة
منها التعاون الثنائي �أو
ّ
الن�ساء والأطفال ،م�ست�ضعفني �أمام ِ جّ
االتار ،مثل الفقر والتخ ّلف وانعدام تكاف�ؤ الفر�ص» (املادة ( )9انظر
الن�ص امل� ّؤطر .)75
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الن�ص امل� ّؤطر  -75املبادرات الوقائية املراد القيام بها بالتعاون مع بلدان �أخرى
«يوعز الرئي�س ب�إن�شاء مبادرات دولية والقيام بها من �أجل تعزيز الفر�ص االقت�صادية التي تُتاح ل�ضحايا
االتار بالأ�شخا�ص باعتبارها �أ�سلوب ًا لردع هذا ِ جّ
ِ جّ
االتار .ويجوز �أن ت�شمل تلك املبادرات ما يلي:
( )1تهيئة برامج �إقرا�ض متنح قرو�ض ًا �صغري ًة جداً ،ودورات تدريبية على �إقامة من�ش�آت �أعمال
جتارية ،ودورات تدريبية على املهارات الالزمة ،وخدمات م�شورة ب�ش�أن الوظائف؛
( )2توفري برامج لتعزيز م�شاركة املر�أة يف �صنع القرارات االقت�صادية؛
( )3توفري برامج من �أجل ا�ستبقاء الأطفال ،وبخا�صة الفتيات ،يف املدار�س االبتدائية والثانوية،
وكذلك من �أجل تثقيف الأ�شخا�ص الذين كانوا �ضحايا ِ جّاتار؛
( )4تطوير املناهج التعليمية بخ�صو�ص مو�ضوع �أخطار ِ جّ
االتار؛
( )5تقدمي منح للمنظمات غري احلكومية من �أجل العمل على دفع عجلة النهو�ض ب�أدوار املر�أة
وقدراتها ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والتعليمية يف بلدانها».
الواليات املتحدة ،قانون حماية �ضحايا ِ جّ
االتار والعنف ،لعام  ،2000البند �( 106أ)

دور الربملانيني يف تعزيز التعاون الدويل على مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص

.9-6
تن�ص على �أ�س�س ق�ضائية �شاملة للتحقيق يف ق�ضايا ِ جّ
•
االتار بالأ�شخا�ص
منا�سبة
ت�رشيعات
و�ضع
ّ
ومالحقتها ق�ضائي ًا

•

واملتعددة الأطراف اخلا�صة بت�سليم
مراجعة الت�رشيعات الداخلية وجمموع املعاهدات الثنائية
ّ
املجرمني وتبادل امل�ساعدة القانونية من �أجل �ضمان �شمول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص فيها على نحو
واف بالغر�ض ،وكذلك �ضمان �أن تكون �آليات العمل القائمة بخ�صو�ص التعاون الدويل يف
ٍ
امل�سائل اجلنائية حديثة وف ّعالة

•

النظر يف االعرتاف باتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة باعتبارها �أ�سا�س ًا قانوني ًا لت�سليم املجرمني وتبادل
امل�ساعدة القانونية

•

ومتعددة الأطراف ،والت�صديق عليها ،ب�ش�أن تبادل امل�ساعدة القانونية
و�ضع اتفاقات ثنائية
ّ
ً
تن�ص تلك االتفاقات على توفري ما يلزم
أن
�
وينبغي
؛
ا
مطلوب
يكون
ح�سبما
وت�سليم املجرمني،
ّ
للتعاون يف جمال التحقيق يف جرائم ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ومالحقتها ق�ضائي ًا

•

ومتعددة الأطراف ،والت�صديق عليها ،من �أجل حماية �ضحايا ِ جّ
االتار
و�ضع اتفاقات ثنائية
ّ
بالأ�شخا�ص وتقدمي امل�ساعدة �إليهم و�إعادتهم �إىل �أوطانهم

•

ومتعددة الأطراف ،والت�صديق عليها ،من �أجل تعزيز التعاون على �إنفاذ
و�ضع اتفاقات ثنائية
ّ
قوانني مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص

•

العمال املعرتف بها دولي ًا باعتبارها جزءاً جوهري ًا من �أي اتفاقات ُيوافَق عليها
�ضمان حقوق ّ
احلرة
ب�ش�أن التجارة ّ

ومتعددة الأطراف ،والت�صديق عليها ،من �أجل معاجلة الأ�سباب اجلذرية
• و�ضع اتفاقات ثنائية
ّ
ِ جّ
ظاهرةاالتار بالب�رش
الكامنة يف
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الف�صل ال�سابع
ر�صد الأن�شطة املعنية مبكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش
وتقارير الإبالغ عنها
.1-7

مق ّدمة

الهدف النهائي الذي يرمي �إليه ر�صد ال�سيا�سات العامة املع َت َمدة و�إجراءات العمل امل َّتخذة ب�ش�أن مكافحة
ِ جّ
االتار و�إعداد تقارير الإبالغ عنها �إمنا هو ا�ستحداث �آلية عمل ف ّعالة ل�ضمان جت�سيد الوعود يف عمل فعلي،
التقدم
وكذلك تنفيذ ما يقابل ذلك من �أحكام �إدارية .ومن الالزم �إيجاد �آلية عمل ميكن بوا�سطتها قيا�س ّ
املحرز يف هذا ال�صدد؛ وللم� ِ ّرشعني دور مهم وفريد ،من �ضمن م�س�ؤولياتهم الرقابية ،عليهم القيام به يف هذا
متنوعة من النماذج يختارون منها لدى ت�صميم �آلية عمل من هذا النوع.
اخل�صو�ص .ولديهم �أي�ض ًا جمموعة ّ
ويف حني �أن �آليات العمل الإقليمية ت� ّؤكد �أهمية الإبالغ والتقييم ،ف�إنها ترتك للدول اخليار يف ا�ستخدام الآلية
�أو الآليات التي ترتئي �أنها تالئمها على �أف�ضل نحو .وعلى �سبيل املثال ،ف�إن خطة العمل ملكافحة ِ جّ
االتار
بالب�رش اخلا�صة مبنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا ت� ّؤكد �أهمية الر�صد والإبالغ ،فتو�صي ب�إن�شاء �آلية عمل
مقرر وطني� ،أو اعتماد �أي �آلية عمل �أخرى ،من �أجل
للمتابعة والتن�سيق .كما �إنها تدعو الدول �إىل تعيني ِ ّ
ر�صد الأن�شطة املعنية مبكافحة ِ جّ
االتار التي ت�ضطلع بها امل�ؤ�س�سات التابعة للدول ،وكذلك من �أجل تنفيذ
امل�ستلزمات الت�رشيعية الوطنية.
تن�ص اتفاقية جمل�س �أوروبا ب�ش�أن �إجراءات مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش (الفقر  4من املادة )29
وعلى نحو مماثلّ ،
على ما يلي:
مقرر وطني �أو يف اعتماد � ّأي �آليات عمل �أخرى من �أجل ر�صد الأن�شطة
«تنظر كل دولة طرف يف تعيني ِ ّ
التي ت�ضطلع بها امل�ؤ�س�سات التابعة للدولة ب�ش�أن مكافحة ِ جّ
االتار ،ومن �أجل تنفيذ مقت�ضيات الت�رشيعات
الوطنية».
وامل� ِ ّرشعون يتم ّتعون مبركز فريد ي� ّؤهلهم للقيام بتعبئة الطاقات من �أجل تنفيذ �إن�شاء �آلية عمل نا�شطة لتقدمي
تقارير الإبالغ ،لكي يت�س ّنى بوا�سطتها تقدمي الإر�شادات التوجيهية تدريجي ًا بغية زيادة فعالية ال�سيا�سات
العامة ب�ش�أن مكافحة ِ جّ
االتار .و� ّأما النماذج املمكنة املختلفة التي ي�ستطيع امل� ِ ّرشعون ا�ستعمالها من �أجل
مقرر وطني وجلان
حتقيق ذلكّ � ،إما كنماذج منفردة م�ستقلة و� ّإما باجلمع بينها مع ًا ،فت�شمل �إن�شاء مكتب ِ ّ
حمددة يف هذا
برملانية وعقد جل�سات ا�ستماع برملانية ،و�إن�شاء فرق عاملة م�شرتكة بني الوزارات تُك َّلف مبهام ّ
اخل�صو�ص .ويف كل احلاالت ،ينبغي للفرع التنفيذي �أن يتبع يف تقدمي تقاريره للفرع الت�رشيعي ،الذي يتولىّ
امل�س�ؤولية عن الإ�رشاف على ال�سيا�سات العامة احلكومية ب�ش�أن مكافحة ِ جّ
االتار.
.2-7

املق ِ ّرر الوطني

مقرر وطني ل�ش�ؤون ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص طريقة جلعل احلكومة م�س�ؤولة عن تقدمي بيان عن ا�ضطالعها
تعيني ِ ّ
بتنفيذ ال�سيا�سات العامة ب�ش�أن مكافحة ِ جّ
االتار .وكثرياً ما ينطوي هذا النموذج على اختيار �إحدى الوزارات
املقرر ،وجمع املعلومات ذات ال�صلة باملو�ضوع من جميع الأجهزة املعنية ،وتقدمي
يف البلد لكي تقوم مبهام ِ ّ
تلك املعلومات �إىل الهيئة الرقابية يف ال�سلطة الت�رشيعية (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)76
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املقرر الوطني
الن�ص امل� ّؤطر  -76مفهوم ِ ّ

ت�ضمن �إعالن الهاي الوزاري ب�ش�أن املبادئ التوجيهية الأوروبية التخاذ تدابري ف ّعالة ملنع ومكافحة
ّ
ِ جّ
املقررين الوطنيني
االتار باملر�أة لأغرا�ض اال�ستغالل اجلن�سي ،ال�صادر عام  ،1997تطوير مفهوم ِّ
جّ
االتار بالن�ساء ومنع
يقدموا تقاريرهم �إىل احلكومات عن مدى اتّ�ساع ظاهرة ِ
وذلك بالتو�صية ب�أن ّ
االتار ومكافحته؛ وب�أن ي�ضعوا معايري ب�ش�أن تقارير الإبالغ عن مدى انت�شار ِ جّ
هذا ِ جّ
االتار بالن�ساء
�شجعوا
وطبيعته و�آليات عمله ،وعن فعالية ال�سيا�سات العامة والتدابري املعنية بهذه الظاهرة؛ وب�أن ُي َّ
على التعاون فيما بينهم بانتظام.

املقررون الوطنيون هيئات حكومية م�ستقلة �أو وزارات وطنية .ففي ال�سويد ،على �سبيل
وميكن �أن يكون ِ ّ
مقرراً وطني ًا ل�ش�ؤون ِ جّ
االتار بالن�ساء .ويعمل
املثالُ ،ع ِ نّي يف عام  1998جمل�س ال�رشطة الوطني ليكون ِّ
املقرر مع ال�رشطة يف القيام بتوثيق وقائع ِ جّ
االتار ،والتي يعاد �رسدها يف تقرير �سنوي «عن الو�ضع
املج ِل�س ِ ّ
ً
ويقد
املقدمة كذلك
التو�صيات
من
م�ستمدة
احلكومة،
ّذها
ف
تن
لكي
مقرتحة»
«تدابري
ا
أي�ض
�
التقرير
م
َّ
العام»ّ ِ .
يف التقرير.
مقرراً وطني ًا ل�ش�ؤون ِ جّ
االتار بالب�رش ،وفق ًا لإعالن الهاي الوزاري.
ويف عام ّ ،2001
عينت هولندا كذلك ِ ّ
املقرر �أن يرفع تقارير �سنوية عن م�شكلة ِ جّ
يقدم تو�صيات ب�ش�أن تنفيذ
االتار بالب�رش ،و�أن ّ
وقد ُطلب �إىل ذلك ِ ّ
جّ
االتار.
القانون الهولندي اخلا�ص مبكافحة ِ
.3-7

اللجان الربملانية

ُقدم التقارير � ّإما �إىل اللجان الربملانية املك ّلفة مبهام الرقابة على �أداء احلكومة يف مكافحة ِ جّ
االتار
من اجلائز �أن ت َّ
واملفو�ضة ب�صالحية التحقّق من �إجراءات عمل احلكومة يف هذا اخل�صو�ص ،و� ّإما من تلك
بالأ�شخا�ص،
َّ
جّ
االتار بالب�رش على
خم�ص�صة ل�ش�ؤون ِ
اللجان نف�سها ،على ّ
حد �سواء .كما �أن تلك اللجان ميكن � ّإما �أن تكون ّ
وجه التحديد ،و� ّإما �أن تكون مهامها �أو�سع نطاق ًا ،ك�أن تكون مث ً
ال جلان ًا تُعنى بال�سيا�سة العامة اخلارجية� ،أو
بحقوق الإن�سان� ،أو بحقوق الن�ساء والأطفال� ،أو بغري ذلك من املوا�ضيع الرئي�سية ذات ال�صلة بهذا املجال.
وعلى �سبيل املثال ،ف�إن الواليات املتحدة تر�صد ق�ضايا ِ جّ
االتار بالب�رش وت�صدر تقاريرها عنها بوا�سطة جل�سات
اال�ستماع التي يعقدها الكونغر�س الأمريكي .و�سلطة الكونغر�س يف هذا ال�سياق من�صو�ص عليها �ضمن ًا يف
د�ستور الواليات املتحدة ،والذي مينح الكونغر�س الأمريكي �أهلية حتقيقية و�إ�رشافية ب�صفته جمعية متثيلية تتولىّ
املخول بها الكونغر�س الأمريكي ،مثل
ت�رشيع القوانني العامة .وعالوة على ذلك ،ف�إن ال�صالحيات الد�ستورية
َّ
املخ�ص�صات املالية وت�رشيع القوانني ،تقت�ضي منه �أن يكون على معرفة بتفا�صيل الربامج وال�سيا�سات
اعتماد
ّ
العامة االحتادية يف الواليات املتحدة .كما �أن �صالحية الكونغر�س الأمريكي الرقابية ال تقت�رص على �أداء
يوجه ال�سيا�سات العامة االحتادية ،بل �إن
غر�ضها يف مراقبة الفرع التنفيذي والتحقّق من �سري عمله لكي ّ
ويعقد
الت�رشيعي.
الفرع
�ضمن
جديدة
وظيفته الرقابية التحقيقية ميكن �أن تف�ضي �أي�ض ًا �إىل ا�ستحداث قوانني
ُ
عد ٌد من جلان الكونغر�س الأمريكي يف املجل�سني كليهما التابعني له جل�سات ا�ستماع ب�ش�أن ِ جّ
االتار يف الب�رش.
يف كندا ،ن�رشت اللجنة الدائمة الكندية ل�ش�ؤون املر�أة تقريراً ،يف �شباط/فرباير  ،2007ي�ستوعب خمتلف
جوانب ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص .ويف التو�صية رقم  18من التو�صيات الواردة يف التقرير ،ح ّثت اللجنة املذكورة
َ
املقرر
على �أن ّ
املقرر الوطني تقريراً �سنوي ًا �إىل الربملان (جمل�س ّ
النواب) .كما �أو�صت اللجنة ب�أن ُيطالب ِ ّ
يقدم ِ ّ
الوطني بالت�شاور مع �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني ب�ش�أن كيفية اتّباع �أف�ضل الأ�ساليب يف تنفيذ �إن�شاء نظام جلمع
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البيانات والتع ُقّب ،ي�ساعد على حماية �سالمة معلومات ال�رشطة و�ضحايا ِ جّ
االتار بالب�رش .وقد �أُن�شئ يف عام
 1999فريق عامل م�شرتك بني الوزارات ل�ش�ؤون ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص برئا�سة م�شرتكة بني وزارتي العدل
وال�ش�ؤون اخلارجية.
املقدمة
ويف �إ�سبانيا� ،أ�صدر الربملان تقريرين يف عامي  2003و 2007يحتويان على جمموعة من التو�صيات َّ
�إىل احلكومة ،مبا يف ذلك تدابري مقرتحة ب�ش�أن زيادة الوعي ،وبناء القدرات ،وحماية ال�ضحايا ،والتعاون
الدويل على مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش.
ومن املهم التنويه ب�أن مثل هذا العمل الربملاين الف ّعال يوفّر املنتدى املثايل للت�شاور مع املجتمع املدين ،لأن هذه
اللجان الربملانية ت�ستطيع �أن تعقد منتديات عمومية وتدعو املنظمات غري احلكومية املعنية بق�ضية ِ جّ
االتار بالب�رش
توجهات ال�سيا�سات العامة يف هذا ال�صدد .وعلى �سبيل املثال ،ف�إن اللجنة الدائمة
لكي ّ
تقدم تو�صياتها ب�ش�أن ّ
ب�ش�أن و�ضعية املر�أة يف كندا ا�ستمعت لوجهات نظر بخ�صو�ص ال�سيا�سة العامة احلكومية من املنظمات غري
ت�ضمنت تقدمي التو�صيات التالية ب�ش�أن ال�سيا�سات العامة ملكافحة ِ جّ
االتار :ينبغي الت�شاور
احلكومية املعنيةّ ،
مع املنظمات غري احلكومية ب�ش�أن العمل من �أجل امل�ستقبل على و�ضع مبادئ توجيهية ولوائح تنظيمية وتهيئة
اخلدمات املراد تقدميها؛ وينبغي �إتاحة املوارد املالية الالزمة لتقدمي اخلدمات �إىل �ضحايا ِ جّ
االتار؛ وينبغي
اتخاذ الرتتيبات التي توفّر الكرامة وال�سالمة لل�ضحايا الذين يرغبون يف العودة �إىل بلدانهم؛ وينبغي الن�ص
على توفري احلماية واخلدمات الالزمة لل�ضحايا يف القانون الكندي؛ وينبغي �أن يمُ نح الأ�شخا�ص الذين ال
ال�ضيق ِ جّ
لالتار ،ولكنهم �ضحايا اال�ستغالل وغريه من الأفعال الإجرامية،
ُيعتربون �ضحايا بح�سب التف�سري ّ
تقدموا للتعريف ب�أنف�سهم وللتعاون يف هذا اخل�صو�ص.
نوع ًا ما من �أنواع احلماية من الرتحيل الفوري �إذا ما َّ
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ي�ستطيع الربملان �أن ي�ستعمل مقدرته على �إ�صدار عرائ�ض �أو �إعالنات الجتذاب االنتباه �إىل
ق�ضايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص وما يت�صل به من دواعي القلق ،بغية زيادة الوعي لدى الربملانيني واجلمهور العام
حد �سواء ب�ش�أن هذه الق�ضايا .وعلى �سبيل املثالّ ،مت تقدمي العري�ضة التالية يف الربملان الإ�سكتلندي يف
على ّ
عام  2002ب�أن« :الربملان يعرب عن بالغ قلقه ب�ش�أن ِ جّ
االتار بالب�رش على ال�صعيد الدويل لأغرا�ض اال�ستغالل
جّ
االتار بالب�رش من الأطفال والن�ساء من
اجلن�سي؛ ويالحظ �أن اجلمعية الدولية ملناه�ضة الرق تبينّ يف تقاريرها �أن ِ
�أوروبا ال�رشقية وال�صني و�أفريقيا �أخذ ينت�رش �إىل ا�سكتلندا من خالل �شبكات اجلرمية َّ
املنظمة؛ وهو يدين هذه
املمار�سة باعتبارها جتارة رقيق معا�رصة ت�شمل االختطاف واخلداع واالبتزاز والتهديد بالعنف واال�ستعباد
ب�إ�سار الديون؛ ويالحظ كذلك �أن هذه التجارة املقيتة تق�رس الن�ساء والأطفال امل�ست�ضعفني على العمل يف
البغاء مقابل نقود زهيدة �أو بال �أي مقابل ،ب�سبب اخل�شية من �أن التعاون مع ال�سلطات ميكن �أن ي�ؤ ّدي �إىل
االنتقام منهم �أو من عائالتهم و�إىل ترحيلهم؛ ويه ّنئ �شبكة املنظمات املعنية بالق�ضاء على ا�ستغالل الأطفال
يف البغاء ويف �إنتاج املواد الإباحية ،واجلمعية الدولية ملناه�ضة الرق ،ودائرة اال�ستخبارات اجلنائية الوطنية،
التي تقوم بالتحقيقات ب�ش�أن جرائم ِ جّ
ويرحب بربوتوكول الأمم املتحدة
االتار بالب�رش وتعقّبها وف�ضحها؛
ّ
االتار بالب�رش ،وم�رشوع قرار االحتاد الأوروبي الإطاري ب�ش�أن مكافحة ِ جّ
ب�ش�أن ِ جّ
االتار بالب�رش ،الذي من
�ش�أنه ،عند و�ضعه يف �صيغته النهائية� ،أن يلزم جميع الدول الأع�ضاء بالعمل على �إمتام دمج ت�رشيعات مكافحة
االتار �ضمن قوانينها الداخلية يف غ�ضون عامني ،وكذلك �إدماج �أحكام حظر ِ جّ
ِ جّ
االتار لأغرا�ض اال�ستغالل
اجلن�سي يف قانون اجلن�سية والهجرة واللجوء ،ويف اخلطط التنفيذية الإ�سكتلندية الرامية �إىل �إدخال تعديالت
يف املرحلة الثانية من �إعداد �صيغة قانون العدالة اجلنائية (اخلا�ص با�سكتلندا) بغية جعل ِ جّ
االتار بالب�رش داخل
حد �سواء ُجرم ًا جنائي ًا؛ ويعتقد ب�أن هذه امل�س�ألة ينبغي مناق�شتها متام ًا ،وينبغي تقدمي
ا�سكتلندا وما حولها على ّ
أ�شد بخ�صو�ص ِ جّ
مقرتحات ت�رشيعية ب�ش�أن حظر هذا ِ جّ
االتار بالأطفال ،واتخاذ ما
االتار ،و�إدراج عقوبات � ّ
ُ
جّ
االتار و�أ�رسهم ،وذلك بغية النظر فيها».
يلزم من تدابري لرعاية وحماية �ضحايا ِ
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فرق العمل الدولية

�أُ�سندت �أي�ض ًا وظيفة الإبالغ والر�صد �إىل فرق عمل خا�صة مبهام مكافحة ِ جّ
عدة هيئات
االتار م�شرتكة بني ّ
وتقدم تقارير �إبالغ عن حالة ِ جّ
االتار بالب�رش
ر�سمية .وكثري من فرق العمل اخلا�صة هذه ت�ضطلع ببحوث
ّ
أ�سند ،يف عام ،2003
و�إجراءات العمل احلكومية امل ّتخذة ملكافحة هذه الظاهرة .ويف الواليات املتحدةَ � ،
قانونُ �إعادة التكليف ب�صالحيات حماية �ضحايا ِ جّ
االتار مها َم الر�صد والإبالغ �إىل وزارة العدل ،ب�صفتها
ع�ضواً يف فرقة العمل امل�شرتكة اخلا�صة مبكافحة ِ جّ
ن�ص قرار �صادر عن الكونغر�س الأمريكي،
االتار .وح�سبما ّ
يجب �أن
عما تفعله الهيئات الر�سمية االحتادية من �أجل تنفيذ �أحكام قانون
يت�ضمن تقرير الإبالغ معلومات ّ
ّ
�إعادة التكليف ب�صالحيات حماية �ضحايا ِ جّ
االتار.
و�أن�ش�أت بلدان �أخرى َ
الوظائف امل�س َندة �إليها القيا َم بالبحوث
عدة وزارات ،ت�شمل
ُ
عمل م�شرتكة بني ّ
فرق ٍ
وتقدمي تقارير الإبالغ عن هذه الظاهرة و�إجراءات العمل احلكومية امل ّتخذة ملكافحتها.

•

يف رومانيا� ،أن�ش�أت احلكومة يف عام  2001فريق ًا عام ً
عدة وزارات لتن�سيق وتقييم
ال م�شرتك ًا بني ّ
الأن�شطة اخلا�صة مبنع ومكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص .والفريق العامل املذكور م�س� ٌ
ؤول عن �إ�صدار تقرير
الت�صدي لها .وقد أ� ّدت �أن�شطة الفريق
لر�صد نطاق هذه امل�شكلة واجلهود التي تُبذل يف رومانيا ب�ش�أن
ّ
العامل �إىل القيام بخطوتني رئي�سيتني� :إ�صدار قانون جديد ب�ش�أن مكافحة ِ جّ
االتار (القانون رقم ،)678
اع ُتمد يف عام  ،2001وو�ضع خطة عمل وطنية ملنع ِ جّ
االتار بالأطفال ومكافحته ،متّت املوافقة عليها
يف عام .2004

•

ن�ص قانون عام  2003ب�ش�أن مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش على �إن�شاء جلنة وطنية لتعزيز البحوث
يف بلغارياّ ،
اخلا�صة ِ جّ
باالتار بالب�رش والدرا�سة التحليلية لهذه امل�شكلة وبياناتها الإح�صائية وتقدمي تقارير الإبالغ عن
ذلك.

•

يف كرواتياّ ،مت يف عام � 2003إن�شاء اللجنة الوطنية لقمع ِ جّ
أعدت تقريراً عن
االتار بالأ�شخا�ص ،التي � ّ
وت�ضم اللجنة الوطنية مم ّثلني جلميع الوزارات والأجهزة
تنفيذ خطة العمل الوطنية ال�صادرة عام 2003؛
ّ
احلكومية ذات ال�صلة ،وللربملان الكرواتي ومكتب النائب العام للدولة ،وكذلك مم ّثلني للمنظمات غري
احلكومية املعنية ولو�سائل الإعالم.

•

يف مولدوفا ،اعتمدت اللجنة الوطنية ملكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش خط َة عمل وطنية يف ت�رشين الثاين/
نوفمرب  .2001وت�شمل اخلطة القيام باخلطوات الالزمة يف �سبيل منع ِ جّ
االتار بوا�سطة اال�ضطالع
بالبحوث وعمليات التقدير والتقييم .وح�سبما ورد يف خطة العمل ،ي�شمل التقدير والتقييم �إجراء
بحوث عن �أبعاد هذه امل�شكلة ،وحتديد هوية ال�ضحايا ،وتبيان �أ�سباب حاالت اال�ست�ضعاف اخلا�صة
معينة ،وك�شف �أ�ساليب تطويع الأ�شخا�ص وجتنيدهم ِ جّ
لالتار بهم .وقد دعت
بفئات اجتماعية ّ
جّ
االتار.
موحدة قيا�سي ًا ،و�إىل �إن�شاء مركز بحوث خا�ص مبكافحة ِ
احلكومة �إىل ا�ستحداث قاعدة بيانات ّ

•

يف اليونان� ،أُن�شئت يف عام  2001فرقة عمل ب�ش�أن مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش تتبع لوزارة الأمن العام؛ كما
�أُن�شئت يف عام  2004جلنة خا�صة لإعداد م�رشوع خطة عمل ب�ش�أن مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش .كذلك ف�إن
التقدم يف العمل احلكومي يف هذا ال�صدد هو واحد من �أولويات مهام اللجنة اخلا�صة.
ر�صد ّ

•

التن�سيق بني اجلهود املعنية مبكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش ،وذلك بتعاون وثيق
يف لك�سمربغ ،تتولىّ وزارة العدل
َ
مفو�ض حقوق الإن�سان ووزارة التكاف�ؤ يف الفر�ص ووزارة النهو�ض بحالة املر�أة.
مع ّ
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•

املن�سق الوطني من الأجهزة املعنية التابعة للدولة تقدمي تقارير تو ّثق تنفيذ
يف اجلبل الأ�سود ،يتط ّلب مكتب ِ ّ
اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة ِ جّ
االتار.

• يف م�رص� ،أُن�شئت يف عام  2007جلنة تن�سيق وطنية خا�صة مبكافحة ِ جّ
االتار يف الأفراد ومنعه .وهذه
وتقدم تو�صيات �إىل جمل�س الوزراء.
اللجنة هي هيئة ا�ست�شارية لل�سلطات و�سائر امل�ؤ�س�سات الوطنية املعنيةّ ،
• يف الإمارات العربية املتحدة ،اللجنة الوطنية ملكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش مك َّلفة مبهمة مزدوجة� :أو ًال ،التن�سيق
جّ
باالتار بالأ�شخا�ص،
بني الوزارات والإدارات االحتادية العاملة على الق�ضاء على اجلرائم ذات ال�صلة ِ
وثاني ًا ،الر�صد الدقيق لإنفاذ قانون مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش و�أحكامه �إنفاذاً تام ًا .وقد ف ِ ُّو�ضت اللجنة �أي�ض ًا
جّ
االتار بالب�رش.
ب�إعداد تقارير عن اجلهود الوطنية الرامية �إىل مكافحة ِ

 .5-7دور الربملانيني يف ر�صد الأن�شطة املعنية مبكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش و�إعداد
تقارير الإبالغ عنها
•
•
•

�إن�شاء جلنة برملانية خا�صة ل�ش�ؤون مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص

مقرر وطني لر�صد تطوير وتنفيذ التدابري الوطنية ب�ش�أن منع ِ جّ
االتار بالب�رش
تعيني ِ ّ

طلب القيام بالبحوث وجمع البيانات عن نطاق م�شكلة ِ جّ
االتار و�أف�ضل املمار�سات امل ّتبعة يف
مكافحة هذه الظاهرة

•

املحددة اخلا�صة بحقوق �ضحايا ِ جّ
االتار واال�ستف�سار عن �سبل االنت�صاف
التق�صي عن االنتهاكات
ّ
ّ
وامل�ساعدة املتاحة

•
•
•

كفالة تقدمي التقارير يف حينها ويف �صيغة كاملة �إىل م�ؤمتر الأطراف يف اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة

•
•
•

طلب تقدمي املعلومات الالزمة من الأجهزة احلكومية املعنية مبكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
اال�ضطالع بالرقابة على تنفيذ ال�سيا�سة العامة اخلارجية املعنية بالتعاون الدويل يف ميدان مكافحة
ِ جّ
االتار
ر�صد وتقييم تنفيذ خطط العمل الوطنية املعنية مبكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
تخ�صي�ص الأموال الالزمة لتنفيذ الربامج الرامية �إىل مكافحة ِ جّ
االتار ،مبا يف ذلك تقدمي امل�ساعدة
�إىل �ضحايا ِ جّ
االتار
�إ�صدار القرارات والبيانات ب�ش�أن �إدانة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،واملطالبة �ضمن الربملان ببذل جهود
�أكرب يف �سبيل مكافحة هذه الظاهرة
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الف�صل الثامن
تعزيز دور املجتمع املدين
ق�صة يلينا
يلينا فتاة مل تعرف ّقط والدها احلقيقي؛ ن�ش�أت وهي تعي�ش مع والدتها وزوج �أمها و�شقيقها الذي ي�صغرها
ً
�سنة من عمرها ،ماتت والدتها مبر�ض ال�رسطان؛ و�رسعان ما باعها زوج
عمرا ،يف �أوروبا .وحينما بلغت ً 12
�أمها مببلغ قدره  8 000دوالر �أمريكي لرجلني ،وباع �شقيقها �إىل جماعة �أخرى.
ّ
منـزلية وجارية للمتعة
خادمة
ا�ستغالها يف العمل
وكانت يلينا مكرهة على العي�ش مع الرجلني ،اللذين
ً
ً
والت�سول ،وكان عليها �أن ّ
ت�سلم كل ما حت�صل عليه من نقود �إىل الرجلني،
اجلن�سية .كما �أُجربت على ال�رسقة
ّ
اللذين كانا ي�سمحان لها بالقليل ً
بعد ،عمد الرجالن
جدا فقط من النقود الحتياجاتها اخلا�صة بها .وفيما ُ
ً
من
املال
من
مزيدا
يجنيا
لكي
آخر،
�
أوروبي
�
بلد
إىل
�
إر�سالها
اللذان ي�سيطران على يلينا �إىل �
التك�سب
ّ
با�ستغاللها.
متلب�سة بجرمية ّالن�شل؛ ّثم يف النهاية �أُودعت
يف البلد الأوروبي الآخر� ،ضبطت ال�رشطة يلينا خم�س مرات ّ
يف ملج�أ .وعلى الرغم من �أنها �أخربت موظفي امللج�أ ب�أنها ال تريد ال�رسقة ،فقد د�أبت على الفرار من املكان.
وقد �أنذرها املتاجران بها ب�أن �شقيقها �سوف ُي َ
عاقب � ْإن مل تهرب من امل�ؤ�س�سة الإ�صالحية التابعة لل�رشطة �أو
� ّأي م�ؤ�س�سة �أخرى ُتودع فيها ،لكي توا�صل �رسقة النقود.

احتجزت و�أُر�سلت �إىل ال�سجن ّملدة ثالثة �أ�شهر ون�صف بجرمية
وعندما بلغت يلينا الرابعة ع�رشة من عمرهاُ ،
ّ
ي�ستغالنها معرفة موعد الإفراج عنها من حما ٍم ،وكانا يف انتظارها
الن�شل .وقد ا�ستطاع ال�شخ�صان اللذان كانا
حينما غادرت املركز التابع لق�ضاء الأحداث .ويف اليوم التايل عادت �إىل مزاولة ال�رسقة؛ ولكن يلينا كانت
متلب�سة يف الفعل لكي ُيحكم عليها
لديها خطة يف هذه املرة .فقد ّ
تعمدت �أن تقب�ض عليها ال�رشطة وهي ّ
بال�سجن ثانية ،وبذلك تنجو من �آ�سرِ َ ْ يها .وجنحت خطتها :فقد �ضبطت ال�رشطة يلينا على الفورّ ،ثم ُحكم
تقرر يوم الإفراج عنها ،طلبت يلينا �إىل مر�شدة اجتماعية من ال�سجن
عليها بال�سجن ّملدة �سبعة �أ�شهر .وعندما ّ
االت�صال بامللج أ� الذي كانت فيه من ُ
قبل ،لأنها كانت تثق باملوظفني واملوظفات هناك ،و�أرادت �أن ُتعاد �إىل
ذلك امللج�أ .وقد ُنقلت �إليه ّ ً
�رسا لدى �إطالق �رساحها.
ويف امللج أ� �شعرت يلينا بال�سالمة والأمان .وبعد ب�ضعة �أ�سابيع ،ح�صلت على املوافقة على منحها رعاية
ا�ستمرت يف ّتلقي امل�ساعدة
امل�صح،
متخ�ص�ص .وبعد خروجها من
م�صح
ّ
ّ
نف�سانية ّملدة ثالثة �أ�سابيع يف ّ
ّ
النف�سانية.

ّ
مل�ستغليها .وقد عمل موظفو امللج�أ بتعاون مع
والتم�ست يلينا املعونة من امللج�أ يف �ضمان املالحقة الق�ضائية
ال�رشطة لإعادة فتح �إجراءات الدعوى .ويف غ�ضون ذلك ،ح�صلت يلينا على �إذن �إقامة وعلى املوافقة على
�إدخالها يف برنامج حلماية ال�شهود ،كما �ساعدها امللج�أ على احل�صول على عمل.
وحر�صا على �سالمة يلينا �أثناء حماكمة الرجلنيُ ،وعدت ب�أن ّ
ً
تظل يف غرفة منف�صلة خالل ا�ستجوابها بوا�سطة
و�صلة فيديو .ولكن ل�سوء احلظّ � ،أدى خط�أ �إداري �إىل عدم �إتاحة تلك الغرفة؛ بل ما كان �أكرث خطورة من
َ
ال�سابقينْ قبل دقائق من بدء املحاكمة .وقد غلبها اخلوف
م�ستغليها
م�صادفة بواحد من
ذلك �أن يلينا التقت
ً
َّ ْ
جراء
على �أمرها �إذذاك ،ورف�ضت الإدالء ب�شهادة �إثباتية .وكاد القا�ضي �أن يحكم عليها بعقوبة �إرغامية من ّ
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ّ
يت�سن
فتدخل امللج أ� ل�صاحلها ومنع حدوث ذلك .غري �أن اللذين كانا
عدم �إدالئها بال�شهادةّ .
ي�ستغالنها مل َّ
جّ
ّ
االتار بالب�رش.
�إدانتهما � ّإال بتهم ثانوية،
االدعاء �إىل �سحب التهمة الرئي�سية ب�ش�أن ِ
وا�ضطر ّ
ولكن على الرغم ّمما ح�صل ،ف�إن يلينا الآن تكاد �أن تبلغ التا�سعة ع�رشة من عمرها ،وهي يف حالة نف�سية
ْ
م�ستقرة ً
جدا ،وتعمل ب�صفة متد ّ ِربة يف بلد �أوروبي .وال تزال على ات�صال بامللج�أ ّ
وتتلقى الدعم من القائمني
ّ
عليه.
.1-8

مبد�أ امل�شاركة

مكونات � ّأي نهج �شامل يف مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش .ذلك �أن
م�شاركة املجتمع املدين عن�رص حا�سم من ِ ّ
منظمات املجتمع املدين تدعم مكافحة هذا ِ جّ
االتار على م�ستويات خمتلفة ،وت�ضطلع بطائفة وا�سعة من
املتنوعة ،ت�شمل ما يلي:
الأن�شطة ّ

•
•
•

•
•
•
•

معينة
القيام بالتوعية :تع ِلم اجلمهور عن ق�ضايا ّ

الدعوة �إىل املنا�رصة :ت�ؤ ِ ّثر يف الر�أي العام ب�ش�أن مو�ضوع معي
يتعهد بها �سائر املعنيني من �أ�صحاب
التقدم
احلرا�سة الرقابية :تقي�س ّ
املحرز �صوب تنفيذ االلتزامات التي ّ
َ
امل�صلحة
القيام بالبحوث :تُ�سهِ م يف جمع البيانات الالزمة وحتليلها
الرتابط ال�شبكي :تقوم بالتن�سيق وال�رشاكة مع �سائر منظمات املجتمع املدين النا�شطة يف هذا امليدان
تقدم امل�ساعدة �إىل ال�ضحايا من خالل توفري الدعم الطبي والنف�سي والقانوين
تقدمي اخلدمات املبا�رشةّ ِ :
تطوير ال�سيا�سات العامة :ت�ؤ ِ ّثر يف ال�سيا�سات العامة الوطنية والدولية

كما �إن املجتمع املدين ُيعتبرَ  ،يف هذا املجال اخلا�ص مبكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش� ،رشيك ًا حا�سم الأهمية يف جميع
اجلهود املعنية مبنع ِ جّ
للجناة .وت�ساعد منظمات املجتمع املدين
االتار وحماية ال�ضحايا واملالحقة الق�ضائية ُ
احلكومات على حتديد هوية �ضحايا ِ جّ
وتقدم خدمات مبا�رشة ،ومنها مث ً
ال امل�ساعدة القانونية والرعاية
االتارّ ،
الطبية واملعونة النف�سية ،طوال م�سار �إجراءات الدعاوى الق�ضائية يف املحكمة ،وميكنها �أن ت�سهم �أي�ض ًا يف
احلفاظ على الكرامة الإن�سانية يف العمليات الإجرائية اخلا�صة ب�إعادة ال�ضحايا �إىل �أوطانهم (�إذا ما رغبت يف
ذلك ال�ضحية املعنية)� ،أو ب�إعادة �إدماجهم يف جمتمعاتهم� ،أو ب�إدماج ال�ضحية يف املجتمع الذي هي فيه� ،إذا
ما ُم ِنحت و�ضعية �إقامة.

وين�ص بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص على وجوب تعاون الدول الأطراف مع املنظمات غري احلكومية يف
ّ
جّ
االتار بالب�رش ،وتدابري لتوفري امل�ساعدة واحلماية ل�ضحاياه .فتدعو الفقرة  3من
اعتماد تدابري وقائية ملكافحة ِ
أطراف �إىل �إقرار تدابري ملنع هذا ِ جّ
َ
َ
االتار ،وتو�صيها ب�أن:
الدول ال
املادة  9منه
«ت�شمل ال�سيا�سات والربامج والتدابري الأخرى التي تو�ضع وفق ًا لهذه املادة ،ح�سب االقت�ضاء ،التعاونَ مع
املنظمات غري احلكومية �أو غريها من املنظمات ذات ال�صلة و�سائر عنا�رص املجتمع املدين».
تن�ص املادة  6من بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص على ما يلي:
وعلى نحو مماثلّ ،
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«تنظر كل دولة طرف يف تنفيذ تدابري تتيح التعايف اجل�سدي والنف�ساين واالجتماعي ل�ضحايا ِ جّ
االتار
بالأ�شخا�ص ،مبا ي�شمل ،يف احلاالت التي تقت�ضي ذلك ،التعاونَ مع املنظمات غري احلكومية و�سائر
املنظمات ذات ال�صلة وغريها من عنا�رص املجتمع املدين».
كذلك ف�إن اتفاقية جمل�س �أوروبا ب�ش�أن �إجراءات مكافحة ِ جّ
حتدد �أي�ض ًا التدابري الوقائية
االتار بالب�رش� ،إذ ّ
واحلمائية املراد اتخاذها بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية و�سائر عنا�رص املجتمع املدين ،يف الفقرة 6
من املادة  ،5ويف الفقرة  5من املادة  ،12ف�إنها تُعنى �أي�ض ًا بدور املجتمع املدين ب�صيغة �أكرث �رصاحةً ،وذلك
بالن�ص يف املادة  ،35على ما يلي:
«ت�شجع ُ
كل دولة طرف �سلطات الدولة وموظفيها العموميني على التعاون مع املنظمات غري احلكومية
ِّ
و�سائر املنظمات ذات ال�صلة و�أع�ضاء املجتمع املدين ،على �إن�شاء عالقات �رشاكة ا�سرتاتيجية يكون الهدف
منها حتقيق الغر�ض من االتفاقية».
َ
الدول ،يف ثالث مواد بالغة الداللة� ،إىل القيام مبا يلي:
وتدعو اتفاقي ُة جمل�س �أوروبا

•

ماهية الطلب باعتباره من الأ�سباب اجلذرية ِ جّ
لالتار
القيام بالتوعية ب�ش�أن دور املجتمع املدين يف حتديد ّ
بالب�رش (املادة ( 6ب))؛

•

توفري معلومات لل�ضحايا عن جهة االت�صال لدى املنظمات غري احلكومية يف بلدانهم الأ�صلية من �أجل
تقدمي امل�ساعدة �إليهم عند عودتهم (الفقرة  6من املادة )16؛

•

تقدم امل�ساعدة �إىل �ضحايا ِ جّ
االتار بالب�رش من االنتقام �أو
اعتماد تدابري حلماية املنظمات غري احلكومية التي ّ
الرتهيب على يد ا ُ
جلناة �أثناء م�سار �إجراءات الدعاوى اجلنائية (الفقرة  4من املادة .)28

ولكي ي�ؤ ّدي املجتمع املدين وظيفته هذه بفعالية ف�إنه يحتاج �إىل ف�سحة للعمل و�إىل الدعم من احلكومات.
بد للم� ِ ّرشعني من �أن يعربوا عن التزامهم بتعزيز املجتمع املدين وطني ًا ودولي ًا ،وذلك بغية �إقامة �إطار عمل
وال ّ
ت�ستطيع �ضمنه املنظمات غري احلكومية ورابطات املجتمع املدين �أن ت�سعى �إىل تنفيذ براجمها على �أ�سا�س
م�ستدمي (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)77
الن�ص امل� ّؤطر  -77ت�رشيع تدابري لتعزيز املجتمع املدين
«حتر�ص الدولة على تعزيز دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ودعمها وتطويرها واحلفاظ على ا�ستقاللها
بطريقة تتفق مع الو�سائل ال�سلمية لتحقيق �أهدافها امل�رشوعة .وهذا معرتَف به مبوجب القانون».
العراق ،الد�ستور ،املادة 43
وي�ستطيع املجتمع املدين مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص بعدد من الأ�شكال ،وميكن تطبيق مناذج خمتلفة
بح�سب اختالف البلدان ،ولكن من املهم ب�صفة حا�سمة �أن يكون املجتمع املدين �رشيك ًا كام ً
ال يف � ّأي جهد
حكومي ب�ش�أن مكافحة هذا ِ جّ
ي�شجعوها،
االتار .وينبغي للم� ِ ّرشعني �أن ي�ضمنوا م�شاركة املجتمع املدين و�أن ّ
ال باالقت�صار على ت�ضمني ذلك يف �صميم ال�سيا�سات العامة ب�ش�أن مكافحة ِ جّ
االتار ،بل باحلر�ص �أي�ض ًا على
تخ�صي�ص التمويل الوايف بالغر�ض والكايف حتقيق ًا لهذه الغاية .وعلى �سبيل املثال ،ف�إن خطة عمل �إندوني�سيا
الوطنية ب�ش�أن الق�ضاء على ِ جّ
االتار بالن�ساء والأطفال ال�صادرة عام  2002تُطا ِلب باتّباع نهج متكامل
98

يف مكافحة ِ جّ
االتار ،ي�شمل �إ�رشاك املجتمع املدين ،وبخا�صة املنظمات غري احلكومية والنقابات العمالية
والأكادمييني والنا�شطني.

�أمثلة على �أن�شطة املجتمع املدين
تُعنى منظمات املجتمع املدين مبكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش وذلك باالنخراط يف اال�ضطالع ب�أن�شطة خمتلفة على
امل�ستوى املحلي والوطني والإقليمي والدويل.
وقد �أُ ِ ّ�س�ست يف عام  1996منظمة العمل من �أجل امل�ست�ضعفات ( )AFESIPيف كمبوديا ،ب�صفتها منظمة
من منظمات القاعدة اجلماهريية ،وهي تدعم اجلهود التي يبذلها �ضحايا ِ جّ
االتار بالب�رش املحليون من �أجل
ويرحب املوظفون العاملون يف هذه املنظمة بالأطفال والن�ساء ممّن يح�رضون
معاودة اندماجهم يف املجتمع.
ّ
�إىل املركز بعد �إنقاذهم :وت�شمل هيئة املركز املدير وامل�س�ؤول عن الرعاية وامل�ست�شار القانوين واملعا ِلج النف�سي
والطبيب .والهدف الذي يرمي �إليه املركز هو متكني املقيمني فيه على بلوغ االكتفاء الذاتي (وبخا�صة
اال�ستقالل املايل) وذلك بتزويدهم بفر�ص العثور على عمل �أو �إن�شاء العمل التجاري اخلا�ص بهم .وتوفّر
املنظمة �أي�ض ًا دورات تدريبية مهنية تتوافق مع فر�ص العمل املتاحة يف ال�سوق املحلية وم�ستوى البلد من التنمية
ورغبات الأ�شخا�ص املقيمني .وذلك التدريب ي�شمل احلياكة والتدبري املنـزيل وت�صفيف ال�شعر و�إدارة من�ش�آت
الأعمال التجارية ال�صغرية واحلباكة والن�سيج و�إنتاج امل�صنوعات اليدوية ،بالإ�ضافة �إىل دورات تدريبية ق�صرية
الأجل ب�ش�أن ك�سب الدخل والعمل يف الإر�شاد االجتماعي مع �إتاحة �إمكانات العمل الحق ًا مع املنظمة.
و�أطلقت املنظم ُة غري احلكومية ال�رصبية ( )ASTRAحمل ًة على ال�صعيد الوطني ملكافحة ِ جّ
االتار يف عام
 .2008و�شملت احلملة الإعالنات التلفزيونية و�إذاعة الأغاين ال�شعبية اخلا�صة باملو�ضوع واللوحات
الإعالنية واملل�صقات اجلدارية التي تو�ضع يف بلدات خمتارة يف جميع �أنحاء �رصبيا ،يف املناطق املعروفة ب�أنها
ا�سات �صغرية لإعالم النا�س ب�أخطار ِ جّ
و�سبل
كر ٌ
االتار ُ
�أماكن يجري فيها ا�ستغالل �أو جتنيد للأ�شخا�ص .وتو َّزع ّ
امل�ستعملة رقم الهاتف اخلا�ص باملنظمة املتاح لالت�صال على خط
وتت�ضمن جميع املواد
التما�س امل�ساعدة.
َ
ّ
�ساخن مفتوح دائم ًا ،والذي ي�ستطيع النا�س االت�صال به طلب ًا للمعلومات وامل�ساعدة .ويف الفرتة من 2002
�إىل  ،2008عالج هذا اخلط ال�ساخن �أكرث من  7 500ات�صال تلقّاه ،و�أكرثها ات�صاالت من �ضحايا ِ جّاتار.
م�شوقة �أنتجتها منظمة قائم مركزها يف مدينة
مثال �آخر على حملة ابتكارية للتوعية هو متثيلية �إذاعية
ّ
ت�سمى الإعالم املجتمعي من �أجل التنمية .وقد ُب ّثت الق�صة التمثيلية امل�ؤلّفة من  13جزءاً
جوهان�سربغ ّ
وعنوانها «التغيري» يف املحطات الإذاعية يف جميع �أنحاء موزامبيق وزامبيا من �أجل التوعية ب�أخطار الهجرة
ُ
ِ جّ
جراء الإهمال
غري النظامية
واالتار بالأ�شخا�ص .وتتابع التمثيلية ق�صة �أ�رسة من الن�ساء التاجرات وقعن من ّ
يف ف�ضيحة مافيا وحلقة من ع�صابات ِ جّ
االتار بالب�رش .ومن خالل التجارب التي عانينها وعاناها كذلك
متنوعة من الق�ضايا ذات
الأ�شخا�ص املحيطون بهنُ ،ي َّ
�شجع امل�ستمعون على طرح الأ�سئلة ب�ش�أن طائفة ّ
ال�صلة ِ جّ
ً
كتي
ُ�رش
ن
،
ا
أي�ض
�
املبادرة
هذه
�ضمن
باالتار والهجرة .ومن
موجه لل�صحافيني واملنظمات
إر�شادي
�
ب
َّ
ّ
يقدم معلومات ترمي �إىل �إثارة املناق�شات حول �شخ�صيات التمثيلية والق�ضايا التي يواجهونها.
املجتمعية ّ
وهنالك عدد من املنظمات غري احلكومية النا�شطة يف جميع �أنحاء العامل يف العمل على تطوير �صياغة
ال�صكوك القانونية الدولية وال�سيا�سات العامة يف هذا املجال .وقد �أ ّدت منظمات املجتمع املدين دوراً مهم ًا
�أثناء التفاو�ض على بروتوكول ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،وخ�صو�ص ًا احتادين كبريين من املنظمات غري احلكومية،
جّ
االتار
وهما امل�ؤمتر احلزبي حلقوق الإن�سان ( )Human Rights Caucusوالتحالف من �أجل مكافحة ِ
بالأ�شخا�ص.
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املكون التنظيمي للمجتمع املدين
ِّ

واملكون العمومي.
املكون التنظيمي
مكونني رئي�سيني:
ِّ
ِّ
من اجلائز تق�سيم فكرة املجتمع املدين عموم ًا �إىل ِ ّ
املكون التنظيمي فيت�ألّف من املنظمات غري احلكومية ،مبا فيها الهيئات املحلية والوطنية والدولية؛ و� ّأما
� ّأما ِ ّ
املكون العمومي فيعني متثيل عموم اجلمهور.
ِّ
وهنالك منوذجان رئي�سيان ي�صلحان لإ�رشاك منظمات املجتمع املدين يف �إطار اجلهود احلكومية الرامية �إىل
مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص« :النموذج التمثيلي» و»النموذج الت�شاوري».

النموذج التمثيلي
النموذج التمثيلي ،وهو النموذج اجلامع �أكرث من غريه من �أجل ال�رشاكة الكاملة مع منظمات املجتمع املدين
يف اجلهود احلكومية املعنية مبكافحة ِ جّ
�ضم مم ّثلي املنظمات غري احلكومية
االتار بالأ�شخا�ص ،ينطوي على ّ
جّ
َ
ّ
االتار
مبهمة تنفيذ ال�سيا�سات العامة ب�ش�أن مكافحة ِ
املعنية يف هيئة وطنية م�شرتكة بني خمتلف الأجهزة مكلفة ّ
بالأ�شخا�ص (انظر الن�صو�ص امل� ّؤطرة .)80-78
�ضم مم ّثليها يف هيئة م�شرتكة بني
الن�ص امل� ّؤطر � -78إ�رشاك املنظمات غري احلكومية من خالل ّ
الأجهزة
« ُين�ش�أ مبوجب هذا القانون جمل�س م�شرتك بني الأجهزة ملكافحة ِ جّ
يتكون من [ ]...ثالثة
االتار،
ّ
( )3مم ّثلني من املنظمات غري احلكومية ،يت�أ ّلفون من مم ّثل واحد من كل قطاع من القطاعات التي
�سجل مثبت عن امل�شاركة يف منع ِ جّ
ّ
االتار
والعمال الفلبينيني يف اخلارج والأطفال ،لديه
مت ّثل املر�أة
ّ
وي�سمي ه�ؤالء املم ّثلني مم ّثلو الأجهزة احلكومية يف املجل�س ،لكي يع ِ ّينهم
بالأ�شخا�ص وقمعه.
ّ
ملدة ثالث (� )3سنوات».
الرئي�س ّ
الفلبني ،قانون مكافحة الأ�شخا�ص ( )RA No9208لعام  ،2003الفقرة (ز) من البند 20
«تُن�ش�أ هيئة تُعرف با�سم جمل�س مكافحة ِ جّ
ويتكون املجل�س من خمتلف الوزارات
االتار بالأ�شخا�ص.
ّ
ومن عدد ال يتجاوز ثالثة �أ�شخا�ص من املنظمات غري احلكومية �أو �سائر املنظمات املعنية التي لديها
خربة منا�سبة ب�ش�أن معاجلة امل�شاكل والق�ضايا ذات ال�صلة ِ جّ
باالتار بالأ�شخا�ص ،مبا يف ذلك حماية
الأ�شخا�ص الذين وقعوا �ضحية ِ جّاتار وتقدمي الدعم �إليهم».
ماليزيا ،قانون مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،لعام  ،2007املادة 6
ب�ضمها يف �إطار اجلهود الرامية �إىل تقدمي اخلدمات
الن�ص امل� ّؤطر � -79إ�رشاك املنظمات غري احلكومية ّ
ل�ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
«يتلقّى �ضحايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص امل�ساعدة الطبية البدنية والنف�سية وامل�ساعدة االجتماعية وكذلك
الهيئات احلكومية
خدمات التمثيل القانوين واملعلومات عن حقوقهم .ويتولىّ تقدمي هذه امل�ساعدات
ُ
بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية و�سائر عنا�رص املجتمع املدين».
اجلمهورية الدومينيكية ،القانون رقم  3-137ب�ش�أن تهريب املهاجرين املخالف للقانون ِ جّ
واالتار
بالأ�شخا�ص ،لعام  ،2003املادة 10
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«تتعاون الأجهزة التابعة للدولة امل�س�ؤولة عن حماية �ضحايا ِ جّ
االتار بالب�رش (مبوجب القانون
ً
الت�رشيعي) وم�ساعدتهم و�إعادة ت�أهيلهم و�إعادة �إدماجهم يف املجتمع ،وذلك وفقا لهذا القانون
و�سائر القوانني الت�رشيعية الأخرى ،مع املنظمات الدولية والهيئات القانونية غري الهادفة �إىل الربح
العاملة يف جورجيا و�سائر م�ؤ�س�سات املجتمع املدين».
جورجيا ،قانون مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش ،لعام  ،2006الفقرة  2من املادة 17
الن�ص امل� ّؤطر � -80إ�رشاك املنظمات غري احلكومية يف منع ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
«تتعاون ال�سلطات التابعة للدولة [لغر�ض منع ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص] مع املنظمات الدولية والهيئات
القانونية غري الهادفة �إىل الربح العاملة يف جورجيا و�سائر م�ؤ�س�سات املجتمع املدين».
جورجيا ،قانون مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش ،لعام  ،2006الفقرة  7من املادة 6

النموذج الت�شاوري
النموذج الت�شاوري ،من الناحية الأخرى ،يعني �إ�رشاك املنظمات غري احلكومية على �أ�سا�س ا�ست�شاري،
مبهمة تنفيذ ال�سيا�سات العامة ب�ش�أن مكافحة ِ جّ
وين�ص القانون على
االتار.
ّ
ب�صفتها مم ّثل ًة لهيئة حكومية مك َّلفة ّ
�أن تقوم احلكومة ب�إ�رشاك مم ّثلي منظمات املجتمع املدين املعنية بق�ضية ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،وذلك على �أ�سا�س
اال�ستماع �إىل ال�شهادات من تلك املنظمات �ضمن
منتظم ب�صفة هيئات ا�ست�شارية .وميكن �أن ي�شمل ذلك
َ
و�ضمها ب�صفة هيئات ا�ست�شارية
جل�سات اال�ستماع الربملانية الهادفة �إىل تطوير ال�سيا�سات العامة وحت�سينها،
ّ
يف البحوث والتحقيقات التي يقوم بها الربملان� ،أو �إ�رشاك مم ّثليها ب�صفة خرباء م�ستق ّلني يف تقييم ال�سيا�سات
العامة .و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ميكن �أن يعمد �صانعو القوانني �إىل ت�رشيع �أحكام توجب على احلكومة الت�شاور
مع تلك املنظمات يف جمع املعلومات وتنفيذ ال�سيا�سات العامة ،وذلك ب�أن منظمات املجتمع املدين كثرياً ما
يكون لديها �أف�ضل فهم و�أمتّه ب�ش�أن االحتياجات احلقيقية لل�ضحايا ولفئات ال�سكان امل�ست�ضعفة (انظر الن�ص
امل� ّؤطر .)81
الن�ص امل� ّؤطر � -81إ�رشاك املنظمات غري احلكومية ب�صفة ا�ست�شارية مع احلكومة
«ت�شارك فرقة العمل امل�شرتكة بني الأجهزة ب�ش�أن ر�صد ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ومكافحته يف الت�شاور
والدعوة �إىل املنا�رصة مع املنظمات احلكومية وغري احلكومية� ،ضمن غريها من الهيئات».
الواليات املتحدة ،قانون �إعادة التكليف ب�صالحيات حماية �ضحايا ِ جّ
االتار ،لعام 2005
«الوظائف والواجبات املنوطة بالهيئة الر�سمية لقمع ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص هي [ ]...التوا�صل
والتن�سيق مع املنظمات الدولية واملنظمات الإقليمية والدول الأجنبية واملنظمات غري احلكومية
املحلية والأجنبية ،واحل�صول على امل�ساعدة من �أجل القيام بالأعمال ذات ال�صلة بقمع ِ جّ
االتار
بالأ�شخا�ص وحماية �ضحاياه وتقدمي امل�ساعدات �إليهم و�إعادة توطينهم و�إعادة ت�أهيلهم».
ميامنار ،قانون مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،لعام  ،2005املادة 5
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املكون العمومي للمجتمع املدين
ِّ

م�شاركة عموم اجلمهور يف مكافحة ِ جّ
االتار بالب�رش عامل رئي�سي .وذلك �أو ًال لأن وعي اجلمهور العام
مهم يف حما�سبة احلكومة على امل�س�ؤولية .وثاني ًا لأن اجلمهور ،وبخا�ص ٍة �أفراد املجتمعات
ودواعي قلقه عن�رص ّ
جّ
ً
بد من �أن يكون له �صوت م�سموع يف ال�سيا�سات
أ�شد ا�ست�ضعافا جتاه �أخطار ِ
االتار ،ال ّ
املحلية التي هي � ّ
ثم ف�إن الربملانيني،
ومن
احلكومة.
ت�ضعها
إمنا
�
العامة
ال�سيا�سات
هذه
إن
�
حيث
واملنع
العامة ب�ش�أن الوقاية
ّ
ب�صفتهم مم ّثلي ال�شعب ،يتم ّتعون مبوقف فريد ي� ّؤهلهم لإي�صال التوعية �إىل ناخبيهم لتمحي�ص � ِ ّأي ال�سيا�سات
أ�شد فعالية يف التخفيف من �أ�سباب حاالت اال�ست�ضعاف .و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ف�إن
العامة من �ش�أنها �أن تكون � ّ
املواطنني العاديني ،ب�صفتهم �أع�ضاء يف املجتمعات املحلية التي قد يوجد فيها �ضحايا ِ جّ
االتار ،ميكنهم �أي�ض ًا �أن
التعرف على �أولئك ال�ضحايا ،عندما يكونون على وعي واهتمام بهذه
يقوموا بدور ّ
مهم يف امل�ساعدة على ّ
الق�ضية (انظر الن�ص امل� ّؤطر .)82
الن�ص امل� ّؤطر � -82إ�رشاك اجلمهور العام يف اجلهود املعنية مبكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
يدعو القانون الإندوني�سي
اجلمهور العام �إىل التعاون مع �سلطات �إنفاذ القانون:
َ

«ي�شارك اجلمهور العام يف م�ساعدة اجلهود الرامية �إىل منع جرمية ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ومكافحتها.
وتتحقّق م�شاركة اجلمهور العام [ ]...من خالل الأفعال املعنية بتقدمي املعلومات وتقدمي البالغات
عن جرائم ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص �إىل القائمني ب�إنفاذ القانون وال�سلطات املخت�صة بذلك».
�إندوني�سيا ،قانون مكافحة جرمية ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،لعام  ،2007املادة 46

.4-8

دور الربملانيني يف تعزيز دور املجتمع املدين

•
• الت�شاور مع املجتمع املدين يف جل�سات اال�ستماع وغريها من املنتديات الرقابية
• عقد جل�سات ا�ستماع عمومية ي�ستطيع فيها �أع�ضاء املجتمع املدين تقدمي �آرائهم ب�ش�أن �سبل
زيادة املناظرات واملناق�شات العمومية يف �أو�ساط اجلمهور ب�ش�أن ق�ضية ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص

وو�سائل مكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص
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•

�إ�رشاك الناجني من ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص يف �صياغة �أُطر عمل لل�سيا�سات العامة ب�ش�أن حتديد هوية
ال�ضحايا وتوفري احلماية لهم

•

ت�شجيع الأجهزة احلكومية املعنية مبكافحة ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص على التعاون مع منظمات املجتمع
املدين و�إقامة عالقات ال�رشاكة معها

•

تعبئة الر�أي العام وح�شد الدعم العمومي مل�ساندة ال�سيا�سات العامة احلكومية ب�ش�أن مكافحة
ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص

•

قيادة حمالت التوعية العمومية بغية �إذكاء الوعي بق�ضايا ِ جّ
االتار بالأ�شخا�ص

املرفق
ال�صكوك القانونية الدولية والت�رشيعات الوطنية والقوانني النموذجية
واالتفاقات الثنائية واملتع ّددة الأطراف وخطط العمل الوطنية
املتعلقة باالجتار بالأ�شخا�ص
�ألف-

ال�صكوك القانونية الدولية املتعلقة باالجتار بالأ�شخا�ص (بالرتتيب الزمني)

اتفاقية الرقّ والعبودية وال�سخرة والأعراف واملمار�سات امل�شابهة لعام ( 1926االتفاقية اخلا�صة بالرق لعام
)1926
اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة بال�سخرة �أو العمل الق�رسي لعام ( 1930االتفاقية رقم )29
اتفاقية قمع االجتار بالأ�شخا�ص وا�ستغالل بغاء الغري
االتفاقية التكميلية لإلغاء الرق وجتارة الرقيق والأعراف واملمار�سات ال�شبيهة بالرق
االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب
اتفاقية حقوق الطفل
م�سودة منظمة ال�صحة العاملية ب�ش�أن املبادئ التوجيهية لزرع الأع�ضاء الب�رشية
ّ

()www.who.int/ethics/topics/transplantation_guiding_principles/en/index.html

االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين و�أفراد �أُ�رسهم
�إعالن الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة ،قرار اجلمعية العامة  104/48امل� ّؤرخ  20كانون الأول/دي�سمرب
1993
االتفاقية امل�شرتكة بني البلدان الأمريكية ب�ش�أن االجتار الدويل بالق�صرّ
()www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-57.html
نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية
اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة بحظر �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال واتخاذ �إجراءات فورية للق�ضاء عليها
لعام ( 1999االتفاقية رقم )182
الربوتوكول االختياري ب�ش�أن بيع الأطفال وا�ستغالل الأطفال يف البغاء ويف املواد الإباحية
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل ب�ش�أن �إ�رشاك الأطفال يف النـزاعات امل�س ّلحة
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اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
املكمل التفاقية الأمم
بروتوكول منع وقمع االجتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال ،واملعاقبة عليه،
ّ
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو،
ّ
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
�إعالن اجلماعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا ب�ش�أن مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص
()www.iss.co.za/Af/RegOrg/unity_to_union/pdfs/ecowas/6Dechutraf.pdf
القرار الإطاري ملجل�س االحتاد الأوروبي  2002/629JHAامل� ّؤرخ  19متوز/يوليه  2002ب�ش�أن مكافحة
االجتار بالب�رش
اتفاقية رابطة جنوب �آ�سيا للتعاون الإقليمي ملنع ومكافحة االجتار بالن�ساء والأطفال لأغرا�ض البغاء
(_www.humantrafficking.org/uploads/publications/SAARC_Convention
)on_Trafficking___Prostitution.pdf
املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�صى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�سان واالجتار بالأ�شخا�ص (بالب�رش)
مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان �إىل املجل�س االقت�صادي واالجتماعي (/68/2002/E
(تقرير ّ
))1.Add
اتفاقية الهاي ب�ش�أن حماية الأطفال والتعاون ب�ش�أن التب ّني فيما بني البلدان
املكتب الدائم مل�ؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلا�ص ،الهاي ،2003 ،جمموعة اتفاقيات ()2003-1951
بروتوكول امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب ب�ش�أن �إن�شاء حمكمة �أفريقية حلقوق الإن�سان وال�شعوب
()http://www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.html
امليثاق العربي حلقوق الإن�سان ،لعام http://www1.umn.edu/humanrts/instree/( 2004
)loas2005.html
اتفاقية جمل�س �أوروبا ب�ش�أن �إجراءات مكافحة االجتار بالب�رش
وثيقة الأعمال التح�ضريية عن املفاو�ضات ب�ش�أن و�ضع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب
الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها ،من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع A.06.V.5
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