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يت�ضمنها على الإعراب عن �أي ر�أي كان من جانب
ال تنطوي الت�س��ميات امل�ستخدمة يف هذا املن�ش��ور وال طريقة عر�ض املادة التي ّ
�أمانة الأمم املتحدة ب�ش���أن املركز القانوين لأي بلد �أو �إقليم �أو مدينة �أو منطقة �أو لل�س��لطات القائمة فيها �أو ب�ش���أن تعيني حدودها �أو
تخومها .و ُي�شار �إىل البلدان واملناطق بالأ�سماء التي كانت مو�ضع ا�ستخدام ر�سمي وقت جمع البيانات ذات ال�صلة.
وهذا املن�شور �صادر دون تنقيح ر�سمي.

النميطة :13
تعوي�ض �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص
الأهداف
عند �إكمال هذه النميطة �سيكون امل�ستخدمون قادرين على ما يلي:
•
•
•
•
•

ا�ستيعاب مفهوم التعوي�ض وقيمته يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص؛
و�صف الأ�سا�س القانوين الدويل للتعوي�ض؛
�شرح �ش ّتى �أمناط �أداء التعوي�ضات؛
�شرح �آلية متويل التعوي�ضات؛
فهم �ش ّتى �إجراءات املطالبة بتعوي�ضات.

مقدّ مة

يتفاوت فهم م�ص��طلح "التعوي�ض" تبعاً لل�س��ياق واملالب�س��ات .وكثرياً ما يقع خلط بينه وبني م�صطلح "رد احلقوق" ،بل
�أحياناً ما ينعدم التمييز بينهما متاماً ف ُي�ستخدم �أ ُّيهما لي�ؤدي نف�س املعنى الواحد .لذا من املهم بادئ ذي بدء فهم التعاريف
والدالالت القانونية للم�صطلحني.
فف��ي ح�ين ُينظر بوجه عام �إىل التعوي�ض على �أنه �س��داد مبلغ مايل �أو �أداء ج ٍرب مقابل �إ�ص��ابة �أو �أذى ،ف�إن رد احلقوق هو
�ش��كل من �أ�ش��كال ال�س��داد �أو الإجراء الذي ي�ؤدى من �أجل �إعادة ال�ضحية �إىل الو�ضع الذي كانت �ستكون عليه لو مل
تتعر�ض للإيذاء .ويف هذه النميطة يدل املعنى امل�س��تخدم على �ش��كل من ال�س��داد ،غالباً جداً ما يكون �س��داداً نقدياً،
ل�صالح �شخ�ص عانى من �أذى باعتباره �ضحية جرمية ،خا�صة �إحدى جرائم االجتار بالأ�شخا�ص.
وجتدر الإ�ش��ارة �إىل �أن تعوي�ض �ض��حايا االتجّ ار بالأ�شخا�ص ال ي�ؤدي بال�ضرورة �إىل �إزالة �آثار ال�صدمة النف�سية الناجمة عن
عملية االتجّ ار بالأ�ش��خا�ص و�إمنا �إىل حت�سني فر�ص �ش��فائهم النف�سي واحتماالت �إعادة دجمهم داخل املجتمع عالوة على
تطييب خواطرهم .كما يكفل لهم هذا التعوي�ض قدرة اقت�صادية حتميهم من �إعادة االجتار بهم مرة �أخرى.
وتختل��ف �أمناط �أداء التعوي�ض لل�ض��حية من والية ق�ض��ائية �إىل �أخ��رى .ففي بع�ض الواليات الق�ض��ائية ي�أخذ هذا الأداء
�شكل �إجراء �إداري يف حني ي�أخذ يف واليات ق�ضائية �أخرى �شكل �إجراء ق�ضائي .و�أياً ما كان ال�شكل املعتمد �أو امل ّتبع يف
واليتك ال بد من �ض��مان جعل �إجراءات املطالبة بالتعوي�ض��ات ب�سيطة ومي�سورة ووا�ضحة املعامل ب�أق�صى قدر ممكن .ف�أي
1

وجه �إىل ممار�سي العدالة اجلنائية
دليل ب�ش�أن مكافحة االجتار بالب�شرُ ،م َّ

2

املرجح �أن ت�سفر
�إجراءات مرهقة ،حتبط ال�ضحية وتثنيها عن رفع دعاوى تعوي�ض� ،إمنا تن�سف الغر�ض من التعوي�ض .ومن ّ
تلك العوامل عن االنتقا�ص من ثقة ال�ض��حايا بنظام العدالة ،مما ُيف�ض��ي بالتايل �إىل تقلي�ص احتماالت تعاون ال�ضحايا مع
هذا النظام.

الأ�سا�س القانوين الدويل للتعوي�ض
�إن الفق��رة ( )2م��ن امل��ادة  25من اتفاقية اجلرمي��ة ّ
املنظمة تطالب الدول الأطراف ب�أن ت�ض��ع قواع��د �إجرائية مالئمة توفّر
لل�ضحايا �سبل احل�صول على التعوي�ض وجرب الأ�ضرار ،وتطالب ب�إبالغ ال�ضحايا بحقهم هذا.
�أم��ا املادة  14من االتفاقي��ة ذاتها فتطالب الدول الأطراف ب�أن تراعي ،على �س��بيل الأولوية ،م�س���ألة رد عائدات اجلرائم
امل�صادرة �أو املمتلكات �إىل الدولة الطرف الطالبة حتى يت�سنى لها تقدمي تعوي�ضات �إىل ال�ضحايا.
�أ�ض��ف �إىل ذل��ك �أن الفقرة ( )6من املادة  6من بروتوكول االتجّ ار تطال��ب الدول الأطراف ب�أن تكفل احتواء نظمها
القانونية الداخلية على تدابري تتيح ل�ض��حايا االتجّ ار بالأ�ش��خا�ص �إمكانية احل�ص��ول على تعوي�ض عن الأ�ضرار التي
حلقت بهم.

حمدد حتديداً جيداً �إال �أن من املهم �أال يغيب عن الأذهان �أن تنفيذ تلك الأحكام
و�صحيح �أن الأ�سا�س الدويل للتعوي�ض ّ
يف الأن�ساق املحلية هو الذي ميكن �أن يهيئ �أو ال يهيئ مناخاً ِّ
ميكن ال�ضحايا من املطالبة بتعوي�ضات.

مثال حالة
يف ق�ض��ية اتجّ ار ب�أ�ش��خا�ص اعرتف زوجان من �أمريكا ال�ش��مالية ب�أنهما مذنبان بعد اتهامهما ب�إجبار �ش��خ�ص �أجنبي على
ال�س��خرة وب�إخفاء هذا ال�ش��خ�ص و�إيوائه حيث احتجزا ابنة �أخ �أحدهما وعامالها معاملة العبيد .فلقاء �إعا�ش��تها و�إعطائها
املدعى عليهما ال�صغري ،و�أن تعد طعام الإفطار والع�شاء،
فر�صة احل�صول على تعليم جيد كان على ال�ضحية �أن تعتني بابن ّ
املدعى
و�أن ت�ؤدي �أعمال التنظيف املنزيل ال�ش��اقة ،و�أن تعمل �أثناء العطالت الأ�س��بوعية وف�صول ال�صيف يف مقهى ميلكه ّ
املدعى عليهما ب�ش��كاوى ال�ض��حية من �س��وء ما تلقاه من معامل��ة اعتديا عليها،
عليهم��ا دون مقاب��ل مادي .وعندما علم ّ
وهدداها بالإبالغ عن و�ض��عها غري القانوين يف البلد ،و�أخرجاها من املدر�سة ،و�أجرباها على �أن تعمل يف مقهاهما �ساعات
�أطول دون مقابل مادي.
املدعى عليهما بدفع مبلغ مايل رداً حلقوق ال�ضحية ،وحكمت على �أحدهما بالبقاء يف املنزل رهن الإقامة
و�أمرت املحكمة ّ
اجلربية اخلا�ض��عة للمراقبة الإلكرتونية ملدة �س��تة �أ�شهر وب�أداء � 240س��اعة من اخلدمة املجتمعية وبالبقاء حتت املراقبة ملدة
ثالث �س��نوات .وحكمت على الآخر بالبقاء يف املنزل رهن الإقامة اجلربية اخلا�ض��عة للمراقب��ة الإلكرتونية ملدة  90يوماً
وب�أداء � 60ساعة من اخلدمة املجتمعية وبالبقاء حتت املراقبة ملدة ثالث �سنوات.
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مثال حالة
يف ق�ض��ية اتجّ ار ب�أ�ش��خا�ص �أدين طبيبان ثريان وابنهما بالت�آمر على �إجبار �شابة من مواطني �إحدى جزر املحيط الهادئ على
ال�س��خرة ،حيث كان عليها �أن تعمل لديهم ق�س��راً و�أن تقوم على خدمتهم طوال �أكرث من ع�ش��رين عاماً .وقيل �إن املدعى
عليهم �أبلغوا ال�ضحية ب�أنها �ستودع يف ال�سجن �إن هي تركت اخلدمة لديهم ،و�إنهم ا�ستعملوا معها �صنوفاً متنوعة من و�سائل
الق�س��ر الأخرى �س��عياً وراء ك�س��ر �إرادتها ،منها مث ًال منعها من �إقامة �أية ات�ص��االت اجتماعية ور�صد وتقييد ما ي�صلها من
ر�س��ائل بريدية وحظر ا�س��تخدامها للهاتف ومطالبتها باالختباء يف غرفتها الواقعة يف قبو املنزل كلما زارهم �ض��يوف .وقد
ُحكم على الأبوين بال�سجن ملدة � 48شهراً و�أُ ِمرا ب�أن يدفعا لل�ضحية مبلغاً مالياً كبرياً لقاء ما قدمته لهما من خدمات طوال
�أكرث من ع�ش��رين عاماً ظلت تعمل خاللها ملدة � 15س��اعة يومياً .وحكم على ابنهما بالبقاء يف املنزل رهن الإقامة اجلربية
ملدة  120يوماً ،وبالبقاء حتت املراقبة ملدة ثالث �سنوات ،كما �أُ ِمر بدفع غرامة مالية.

م�سارات التعوي�ض

()1

تتفاوت قوانني التعوي�ض يف �ش ّتى �أنحاء العامل.
وال�ش��ائع هو �أن تكون لكل نظام طريقتان �أ�سا�س��يتان لتمويل التعوي�ضات :من خالل موجودات اجلناة (وهم املُ َّتجرون يف
هذه احلالة) ،ومن خالل خمطط تعوي�ض تمُ ِّوله الدولة .ومن بني هاتني الطريقتني ف�إن طريقة التمويل من خالل موجودات
اجلناة هي الأف�ضل بكثري.
و�إدارة �س��داد التعوي�ض��ات لل�ضحايا تكون �إما عرب عملية ق�ض��ائية و�إما عرب �إجراءات �إدارية .ف�إذا كانت عرب عملية ق�ضائية
�أمكن �أن تتم بطريقتني هما:
• �أن ت�أمر املحكمة التي حتاكم املُ َّتجر بدفع تعوي�ضات لل�ضحية يف نهاية املحاكمة اجلنائية،
• �أو �أن ترفع ال�ضحية دعوى مدنية منف�صلة.
�أي �أن طل��ب التعوي���ض ميكن �أن يت��م �إما على يد حمكمة جنائية و�إما على يد حمكم��ة مدنية .ولهاتني املحكمتني والية
ق�ضائية مت�ساوية يف ُعرف الق�ضاء .ومن ال�صعب تعريف كل نظام من هذه النظم ،لكن عموماً تف�صل املحاكم اجلنائية يف
اجلرائم التي ُترتكب �ض��د الدولة ،يف حني تف�ص��ل املحاكم املدنية يف الدعاوى التي يرفعها مواطن (�أو كيان) �ض��د �آخر.
ومن �أنواع املحاكم املدنية حمكمة ذات وظيفة حمددة ،كمحكمة �أو هيئة ق�ضائية خمت�صة بالعمل مث ًال.

النظم القانونية املتفاوتة

ميكن �أن ي�ؤدي ا�س��تخدام م�ص��طلحي "املحكمة اجلنائي��ة" و"املحكمة املدنية" �إىل خلط مع م�ص��طلحي "نظم القانون
العريف" (�أي القانون امل�ستند �إىل حد كبري على ال�سوابق القانونية والفقه الق�ضائي) و"نظم القانون املدين" (�أي القانون
امل�س��تند �إىل حد كبري على الت�ش��ريعات املد ّون��ة والعملية القانونية) .ولكل من نظم القانون الع��ريف ونظم القانون املدين،
بوج��ه عام ،جمموعة حماكم تف�ص��ل يف اجلرائم التي ترتكب �ض��د الدولة وجمموعة حماكم �أخرى تف�ص��ل يف الدعاوى
اخلا�صة املتعلقة بالأ�ضرار �أو اخل�سائر.

(.See OSCE report, Compensation for Trafficked Persons in the OSCE Region, OSCE-ODIHR 2007 )1
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وي�ش��رح هذا الق�س��م من النميطة ما هي عمليات املحاكم (اجلنائية واملدنية وحماكم العمل) وما هو �ش��ائع بوجه عام يف
عملية منح تعوي�ضات مبوجب كل نظام من هذه النظم .ثم يقدم و�صفاً موجزاً مماث ًال ملخططات التعوي�ض التي مت ّولها الدولة
ولعملياتها ال�شائعة.

املحاكم اجلنائية
ُينظر �إىل جمموعة املحاكم التي تتوىل البت يف الق�ضايا اجلنائية باعتبارها حماكم ذات اخت�صا�ص جنائي �أو حماكم جنائية.
و�أثناء املحاكمة اجلنائية جلرمية اتجّ ار ب�أ�ش��خا�ص يجوز للمحكمة (تبعاً للقانون املعمول به) �أن متنح تعوي�ضات .ففي واليات
ق�ض��ائية كثرية يجوز منح تعوي�ض��ات كجزء من عمل املحكمة اجلنائية .ف�إذا وجدت املحكمة �أن اجلاين مذنب بارتكاب
التهم املوجهة �إليه جاز لها �أن ت�صدر حكماً خا�صاً مبنح تعوي�ضات لل�ضحية يدفعها املجرم املدان كجزء من احلكم ال�صادر
عن املحكمة.

الإجراءات القانونية اجلنائية
املدعى
حددت ّمدعى عليه ،ويجب �أن تكون الإجراءات القانونية قد وجدت هذا ّ
يجب �أن تكون ال�سلطات الق�ضائية قد ّ
عليه مذنباً قبلما يت�س ّنى النظر يف مطالبة اجلاين بتقدمي تعوي�ضات.
ويف بع�ض الواليات الق�ض��ائية ميكن لل�ض��حية �أن ترفع دعوى ب�ش���أن الأ�ض��رار املدنية ُينظر فيها وقت النظر يف الق�ض��ية
اجلنائية .وتنطوي هذه الإمكانية على مزية اجلمع بني �إجراءين يحتمل �أن ي�ستغرقا وقتاً طوي ًال يف �إجراء واحد يتوىل البت
فيه �شخ�ص واحد هو القا�ضي.
حمدد يبيح دفع تعوي�ض��ات كجزء من احلكم ال�صادر .وقد ي�ستند
ويف واليات ق�ض��ائية �أخرى يجوز �أن يكون هناك �إجراء ّ
عد تعوي�ض��اً مالئماً يف ظل املالب�س��ات القائمة �إىل �إجراءات التقدير اخلا�صة باملحكمة املدنية �أو قد ينتج عن
ح�س��اب ما ُي ُّ
ُ
�إجراءات منف�صلة متاماً.
املدعى عليه بدفع تعوي�ضات لل�ضحية عام ًال مخُ فِّفاً من �أجل تخفيف احلكم
وقد ت�ستخدم بع�ض الواليات الق�ضائية �إلزا َم ّ
الذي قد يوقَّع عليه .وعندما يكون التعوي�ض عن�صراً مطروحاً للمناق�شة قد تتاح �أمام املتهم فر�صة ر�سمية لعقد �صفقة تقوم
على "الإدالء باعرتاف جزئي مقابل تخفيف ا ُحلكم".

ح�ساب تعوي�ضات الأجور ال�ضائعة
هناك عدة �س��بل خمتلفة ممكنة حل�س��اب الأجور ال�ضائعة التي قد تكون جزءاً من دعوى التعوي�ض .فمث ًال ميكن �أن ي�ستند
حد �أدنى للأجور من�صو�ص عليه يف الت�شريعات �أو على الأجر
مقدار التعوي�ض على م�ستوى الأجور ال�سائد حملياً �أو على ّ
التعاقدي املتع ّهد بدفعه.

املحاكم املدنية

تتناول املحاكم املدنية الق�ض��ايا املدنية غري اجلنائية .وال تنطوي الدعاوى املرفوعة �أمام املحاكم املدنية على توقيع عقوبات
و�إمنا على فر�ض تعوي�ضات على الطرف املخالف لقاء ما �س ّببه من �أ�ضرار .ويف دعاوى احلقوق عاد ًة ما تكون تلك الق�ضايا
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خمت�صة بالف�صل يف دعاوى التعوي�ض .ويف الواليات الق�ضائية
مرفوعة من فرد �ضد فرد �آخر �أو �ضد الدولة .وهذه املحاكم ّ
اخت�ص��ا�ص جنائي خم ّول ًة مبنح تعوي�ضات يف ق�ضية جنائية يتاح �أمام ال�ضحية
ذات
ٍ
والق�ض��ايا التي ال تكون فيها حمكم ٌة ُ
ن�ص القانون على رفع
خيا ُر رفع دعواها �أمام حمكمة مدنية .ويف بع�ض الواليات الق�ض��ائية يكون من حق ال�ض��حية� ،سواء ّ
ين�ص� ،أن ترفع مثل هذه الدعاوى حيثما تك ّبدت �أ�ضراراً �أو خ�سائ َر .وهذا ي�ستند �إىل املبد�أ القانوين
تلك الدعاوى �أم مل ّ
القائل ب�أنه حيثما وقع َت َع ٍد كان هناك �سبيل لالنت�صاف.
وتبعاً للوالية الق�ضائية قد ال تكون الأ�ضرار �أو اخل�سائر معرف ًة تعريفاً �صارماً �أو قد تت�ضمن الت�شريعات و�صفاً لأنواع حمددة
من الأ�ضرار �أو اخل�سائر .والأ�ضرار قد تنجم عن وقوع �أحد ما �ضحي ًة جلرمية من�صو�ص عليها يف قانون الدولة اجلنائي �أو قد
تنجم عن �أمور �أخرى مثل الإخالل بعقد مربم.
ويف املحاكم املدنية تكون النتيجة الأكرث �شيوعاً هي �أمر بدفع تعوي�ض �أو ِب َر ِّد حقوق .وكثرياً ما تعمل تلك املحاكم مبوجب
مبادئ قانونية بالغة التحديد ،وتف�صل يف منح تعوي�ضات مالئمة .ومن املمكن يف واليات ق�ضائية كثرية ل�شخ�ص �أدين يف
جرمية ف ََ�صلت فيها حمكم ٌة جنائي ٌة �أن يقا�ضى �أي�ضاً �أمام حمكمة مدنية على ما �س ّببه من �أ�ضرار �أو خ�سائر.

امل�صطلحات القانونية ال�شائعة
تعتم��د هياكل وعمليات جميع املحاكم اعتماداً �ش��ديداً على الهيكل القانوين لكل دول��ة من الدول .ومن غري املمكن
و�صف كل امل�صطلحات القانونية هنا لأن طرائق تف�سريها تتفاوت بتفاوت الواليات الق�ضائية.
وهناك م�ص��طلحان ي�شيع ا�ستخدامهما ب�ش�أن ال�ضرر �أو الإيذاء الذي يلحق بال�شخ�ص� ،أال وهما "الـ َم�ضارة" و"ا ُجلنحة".
وم�ص��طلح امل�ض��ارة ي�س��تخدم �أ�سا�س��اً يف نظم القانون العريف ،يف حني ي�ستخدم م�ص��طلح اجلنحة يف نظم القانون املدين.
وللم�صطلحني معنى مماثل ،وهو (عموماً) �إحلاق �ضرر بج�سد �شخ�ص �أو مبمتلكاته �أو بحقوقه� .إن املفاهيم التي ي�ستند �إليها
هذان امل�صطلحان متثل �أ�س�س الكثري من �إجراءات التعوي�ض املتبعة يف املحاكم املدنية.

�إجراءات املحاكم املدنية
املحاكم املدنية هي املحاكم التي تف�صل يف دعاوى ال�ضرر �أو الإيذاء التي يرفعها طرف �ضد طرف �آخر.
وبو�س��ع ال�ضحايا رفع دعوى تعوي�ض عن الأ�ض��رار �أو اخل�سائر الناجتة عن �إ�ساءة ُم َع َّرفة يف القانون الوطني� ،أو عن الأ�ضرار
�أو اخل�سائر الناجتة عن �إ�ساءة �أَ َع ّم ( َم�ضارة �أو ُجنحة).
املدعى عليه .ويف معظم ق�ض��ايا االتجّ ار
حمدد ليكون ه��و ّ
والإج��راءات امل ّتبع��ة يف املحاك��م املدنية تتطلب وجود ط��رف ّ
بالأ�شخا�ص يكون هذا الطرف فرداً ُم َّتجراً و�إن يكن من املمكن �أن يكون �شركة �أو منظمة �أخرى ا�ستغلت ال�ضحية.
املدعى عليه موجوداً داخل الوالية الق�ضائية وذا مي�سرة مالية (�أي �أن تكون لديه بع�ض املوجودات التي
ويجب �أن يكون ّ
ميكن ا�س��تخدامها يف �سداد تعوي�ض��ات) .وعاد ًة ما يكون ح�ساب التعوي�ضات م�ستنداً �إىل القانون املدين الوطني ،وكثرياً
ما يت�ضمن تعوي�ضات معنوية ومادية.
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هل املحاكم املدنية ٌ
بديل للمحاكم اجلنائية؟
ق��د ينظر بع�ض ال�ض��حايا �إىل �إج��راءات املحاكم املدنية على �أنها بدي��لٌ
جذاب للمحاكم اجلنائي��ة� .إال �أنك تظل مطا َلباً،
ٌ
كما �أ�س��لفنا ،بتحديد �ش��خ�ص ما يجيب على دعواك (�أي بتحديد �شخ�ص تقا�ضيه) �أمام املحكمة املدنية .كما قد تت�ساءل
املدع��ى عليه �أمام حمكمة جنائية �إذا كانت الأ�ض��رار املزعومة قد انطوت على
املحكم��ة املدنية عن �س��بب عدم حماكمة ّ
�أن�شطة �إجرامية.
ويف والي��ات ق�ض��ائية كثرية يكون عبء الإثبات �أم��ام املحاكم اجلنائية خمتلفاً عنه �أمام املحاك��م املدنية .لذا من املمكن
احل�صول على حكم �صادر عن حمكمة جنائية يق�ضي ب�أن املتهم "غري مذنب" ،ومع ذلك يظل من املمكن حتريك دعوى
تعوي�ض �أمام حمكمة مدنية .ويعزى ذلك بوجه عام �إىل �أن الإثبات املطلوب يف املحاكمات اجلنائية هو �إثبات ال يرقى �إليه
�أي �شك معقول يف حني �أن املحاكم املدنية تقت�ضي �إثباتاً ُم َر َّجحاً على ميزان االحتماالت.

املحاكم والهيئات الق�ضائية املخت�صة بالعمل
املرجح ا�ستخدامها يف ق�ضايا االتجّ ار بالأ�شخا�ص
يف بع�ض الواليات الق�ضائية يكون ال�شكل الرئي�سي للمحكمة ّ
املتخ�ص�صة ّ
خمت�صة بالعمل .وكثرياً ما تكون طريق ُة عمل هذه املحكمة �أو الهيئة مماثل ًة لطريقة عمل املحاكم
هو حمكمة �أو هيئة ق�ضائية ّ
املدنية .فم�ستويات الإثبات املطلوبة كثرياً ما تكون واحدة ،ويتمثل غر�ضها يف الف�صل يف دعوى �ضرر يرفعها طرف (كثرياً
عمل).
رب ٍ
رب ٍ
عمل) �ضد طرف �آخر (كثرياً ما يكون َّ
ما يكون موظفاً �أو َّ
وتك��ون وت�يرة ا�س��تخدام �إجراءات التعوي�ض ال��واردة يف قانون العمل �أق��ل من وترية ا�س��تخدام الأمناط الأخرى
املعرو�ضة هنا.

الأ�س�س الدولية
�إن معايري منظمة العمل الدولية ب�ش���أن ال�س��خرة واملهاجرين والأجور والوكاالت اخلا�ص��ة تدع��م كلها عديداً من حقوق
العمل ذات ال�صلة باالجتار بالأ�شخا�ص عالوة على حق ا�ستخدام �سبل االنت�صاف على نحو ي�شمل تعوي�ض من يتعر�ضون
ل�سلبهم تلك احلقوق.
�إن ت�صديق اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتنفيذها تنفيذاً ف ّعا ًال �أمران �ضروريان حلماية الأ�شخا�ص املُ َّتجر بهم عن طريق
تعزيز حقوقهم املتعلقة بالعمل ومتكينهم من احل�صول على تعوي�ضات.

الإجراءات املتبعة يف حماكم العمل
رب
ين�ص قانون العمل على �أن لل�ض��حية حقوقاً حتى �إذا مل يكن لديها عقد عمل .وميكن حماكمة املُ�س��يء (كاملُ َّتجر �أو ِّ
العمل ِ
امل�ستغل) على انتهاكه للحقوق والعقود �أمام حماكم العمل ،واملطالبة باحل�صول على تعوي�ضات.
وميكن �أن ت�ستند الدعاوى على عدم دفع �أجور املوظف� ،أو االمتناع عن دفعها �أثناء فرتة مر�ضه� ،أو عدم �إعطائه �إجازةً� ،أو
تعر�ضه حلوادث تتعلق بالعمل� ،أو تعر�ضه للتمييز يف مكان العمل� ،أو عدم دفع م�ستحقاته عن �ساعات العمل الإ�ضافية
ُّ
�إلخ .وبوجه عام يكون م�ستوى الإثبات يف تلك الإجراءات �أدنى منه يف الق�ضايا اجلنائية.

النميطة  :13تعوي�ض �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص

7

و�أ�س��وة باملعم��ول به يف الدعاوى املرفوعة �أم��ام املحاكم املدنية ال بد من �أن يكون هناك طرف ُم�س��يء ميكن حتديد هويته
ُ
احتمال �أن يكون �أرباب العمل
ومكان��ه ولديه موجودات ميكن حت�ص��يلها .ومن املزايا املحتملة للجوء �إىل حماكم العم��ل
م�ؤَ َّمنني �إزاء الدعاوى التي ُترفع �ضدهم ،مما قد يزيد من فر�ص جناح دعاوى التعوي�ض.
وهناك عدة �إمكانيات خمتلفة فيما يخ�ص ح�س��اب الأجور ال�ض��ائعة التي قد تكون جزءاً من دعاوى التعوي�ض يف قانون
العمل .فمث ًال ميكن �أن ي�س��تند مقدار التعوي�ض على م�س��توى الأجور ال�س��ائد حملياً �أو على حد �أدنى للأجور من�صو�ص
عليه يف الت�شريعات �أو على الأجر التعاقدي املتع ّهد بدفعه.

خمططات التعوي�ض التي متولها الدولة
من املمكن �أي�ض��اً �أن تتوىل الدولة دفع التعوي�ض��ات من خ�لال ّ
خمطط تديره هي .وعاد ًة ما تن�ش��ئ بع�ض البلدان تلك
ّ
املخططات ل�صالح �ضحايا اجلرائم العنيفة �أو حتديداً ل�صالح �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص.
�إن ّ
ملخططات التعوي�ض التي مت ّولها الدولة �أو تدعمها الدولة مزية عظيمة تتمثّل يف �ضمان �سداد تعوي�ضات لل�ضحايا .ومن
املزايا الإ�ضافية لتلك ّ
املخططات انتفا ُء �ضرورة حتديد مكان �أو هوية فاعل بعينه.

م�صدر �أموال خمططات التعوي�ض

عاد ًة ما ي�ص��ف القانون م�ص��ادر �أموال ّ
احلاالت التي ين�ص فيها القانون
خمططات و�ص��ناديق التعوي�ض .ومن �أمثلة ذلك
ُ
على �أن �أموال ّ
خمططات التعوي�ض ال ميكن �أن ت�أتي �إال من م�ص��ادر معينة ،مثل موجودات اجلناة التي تتم م�ص��ادرتها� ،أو
مبيعات تلك املوجودات .وتت�ض��من بع�ض القوانني قاعدة متويلية �أعر�ض ت�ش��مل الهبات واملخ�ص�صات املالية الواردة من
احلكومة املركزية .ومن املمار�س��ات اجليدة �إر�ساء �أ�س��ا�س عري�ض لتمويل ّ
خمططات التعوي�ض .فاالعتماد على موجودات
اجلناة التي تتم م�صادرتها قد يتعذر ب�سبب ُّ
تعذر حتديد تلك املوجودات �أو َت َت ُّبعها يف الوقت املالئم� ،أو قد مير وقت طويل،
يف احلاالت التي ميكن فيها تت ّبع تلك املوجودات ،قبل التمكن من الت�صرف فيها ومن دفع عائداتها على النحو املن�صو�ص
عليه يف القانون.

الإجراءات املتبعة يف خمططات التعوي�ض
من �أجل حتديد امل�ؤ ّهلني لال�س��تفادة من تلك ّ
املخططات اختارت الواليات الق�ض��ائية نهوجاً خمتلفة .ففي حاالت كثرية
يكون على ال�ض��حايا �أن يثبتوا �أنهم �أبلغوا ال�ش��رطة بالأمر و�أنهم �أبدوا ا�س��تعدادهم للتعاون مع التحقيقات .كما يتعينّ �أن
تكون التحقيقات قد �أو�ض��حت وجود حالة اتجّ ار ب�أ�ش��خا�ص .ويف بع�ض الواليات الق�ض��ائية ال يتاح التعوي�ض الذي تمُ ِّوله
ال�ش��خ�ص ر�س��مياً �ض��حي ًة يف ُع ْرف القانون القائم .ومع ذلك قد تكون ّ
املخططات التي مت ّولها الدولة
الدولة �إال �إذا اع ُترب
ُ
� َ
أ�سرع من الإجراءات املدنية.
أب�سط ن�سبياً و�أقلَ بريوقراطي ًة و� َ
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�أ�س�س دعاوى التعوي�ض

تبعاً للت�شريعات املعمول بها يف واليتك الق�ضائية رمبا كان من املمكن �أن ت�ستند دعاوى التعوي�ض على عدة �أ�س�س ميكن
بناء عليها املطالبة بتعوي�ضات ،وت�شمل تلك الأ�س�س ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،ما يلي:
• عدم �سداد الأجور كلياً �أو جزئياً؛
• الر�سوم القانونية؛
• �إجراء "ا�ستقطاعات" من الأجور ،تت�سم ب�أنها مفرطة �أو احتيالية �أو غري قانونية ،مقابل �إيجار امل�سكن �أو م�صاريف
الإعا�شة �أو تكاليف النقل �أو "مدفوعات" ال�ضرائب �أو الت�أمينات االجتماعية؛
• ا�سرتداد "ر�سوم" غري قانونية ُد ِفعت �إىل وكالة توظيف �أو عمالة �أو مقابل عملية تهريب �أو نقل؛
• "غرامات" فر�ضها املُ َّتجرون بحجة �سوء ال�سلوك؛
• نفقات طبية؛
• �ضياع فر�ص �أثناء الإبقاء على ال�شخ�ص �ضحيةً؛
• �آالماً ومعاناة نتيجة التعر�ض لعنف بدين �أو نف�سي؛
• معاملة مهينة وغري �إن�سانية.
ويف بع�ض الواليات الق�ضائية يجوز �أي�ضاً �أن يح�صل �ضحايا االتجّ ار بالأ�شخا�ص على تعوي�ضات م�شَ َّددة �أو رادعة �أو عقابية.
املتوخى هنا هو معاقبة المُ �س��يء على ما بدر عنه من �س��لوك م�ش�ين .وميكن �أن تكون للتعوي�ضات العقابية عالقة
والغر�ض ّ
برثوة املُ�سيء.

تقييم ذاتي
�صف باقت�ضاب �شتى �آليات متويل �صناديق التعوي�ض.
كيف ميكن املطالبة بتعوي�ضات؟
ما هي الأ�س�س املمكنة لدعاوى التعوي�ض؟

�ضبط املوجودات وم�صادرتها
الأ�س�س القانونية الدولية
امل��ادة  12م��ن اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية تلزم ال��دول الأطراف بالتمكني من التعرف على
�أي عائدات (�أياً كان �ش��كلها) للجرائم �أو اقتفاء �أثرها �أو جتميدها �أو �ض��بطها بغر�ض م�صادرتها� .أ�ضف �إىل ذلك �أن الدول
الأطراف ملزمة �أي�ضاً بتخويل حماكمها �أن ت�أمر بتقدمي ال�سجالت امل�صرفية �أو املالية �أو التجارية.

�إن قانون التجميد وال�ضبط وامل�صادرة قانون معقد وزاخر بالتفا�صيل .وبوجه عام يكفل القانون اجلنائي واملدين �سلطات منف�صلة
القتفاء �أثر املوجودات وجتميدها يف �أوىل مراحل الق�ضية ويف املراحل الالحقة ،ومل�صادرة املوجودات �إذا ثبتت التهمة.
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حمددة .فال�ضحايا الذين غيرّ وا الوالية
�إن الطابع العابر للحدود الوطنية الذي يت�سم به االتجّ ار بالأ�شخا�ص يطرح حتديات ّ
ٍ
�صعوبات عملية جم ًة
الق�ض��ائية التي وقعت فيها اجلرمية� ،أو غيرّ وها بعد و�صفهم ب�أنهم �ضحايا اتجّ ار بالأ�شخا�ص ،يواجهون
ٍ
�ص��عوبات عندما ُينقل ُم َّتج ٌر �إىل والية ق�ض��ائية �أخرى من �أجل
يف موا�ص��لة دعاوى التعوي�ض عرب احلدود .كما يواجهون
حماكمته فيها �أو عندما تقع املوجودات خارج الإقليم.
وعندما يت�س�� ّنى اقتفاء �أثر املوجودات وجتميدها و�ض��بطها يجب متكني الدول من م�ص��ادرتها .و�إذا �أمكن ا�ستخدام تلك
املوجودات يف دفع تعوي�ض��ات تفاوتت الإجراءات امل ّتبعة يف الق�ض��ايا املدنية عن تلك امل ّتبعة يف الق�ض��ايا اجلنائية .ففي
الق�ضايا املدنية عاد ًة ما تكون امل�صادرة قا�صرة على قيمة التعوي�ضات املمنوحة� ،أما يف الق�ضايا اجلنائية فتجوز م�صادرة كل
املوجودات النا�شئة عن اجلرمية �أو عن الن�شاط الإجرامي العام تبعاً للوائح املعمول بها يف الوالية الق�ضائية املعنية.
ويجب �أن يكون هناك ربط قانوين �ص��ريح بني املوجودات امل�ص��ا َد َرة و�أداء �أوامر التعوي�ض .فانعدام وجود هذا الربط ميكن
�أن مينع �أو ي�ؤخر �سداد التعوي�ضات .والبديل يف هذه احلالة هو التمكن من ا�ستخدام املوجودات امل�صادرة ،كلها �أو بع�ضها،
يف ت�أ�سي�س �أو متويل �صندوق يكفل �سداد التعوي�ضات ل�ضحايا اجلرائم ،مبا فيها جرائم االتجّ ار بالأ�شخا�ص.

�إر�شادات عملية
ينبغي مراعاة النقاط التالية:
• عليك �أن تتعرف على �إجراءات تعوي�ض ال�ضحايا املعمول بها يف واليتك الق�ضائية؛
• عليك �أن تفكر يف م�س�ألة "التعوي�ض" منذ �أوىل مراحل الق�ضية؛
• عليك �أن حتر�ص دائماً ،ب�أق�صى ما يف و�سعك ويف �أقرب وقت ممكن �أثناء التحقيق ،على التعرف على املوجودات �أو
اقتفاء �أثرها �أو جتميدها �أو �ضبطها؛
• ينبغي للمحققني و�أع�ضاء النيابة العامة كفالة �أن لديهم الإثباتات وكل الوثائق الالزمة للح�صول على تعوي�ضات يف
الق�ض��ايا املعرو�ض��ة على املحاكم اجلنائية .وهذا ي�شمل دعم �أي ق�ضايا تعوي�ض ب�أق�صى ما ميكن من تفا�صيل م�ستفي�ضة
عن الأ�ضرار التي وقعت؛
• عند املطالبة بتعوي�ضات ينبغي تزويد ال�ضحايا ب�أق�صى قدر ممكن من املعلومات وامل�ساعدات حتى يت�س ّنى لهم متابعة
ِ
إجراءات املتعلق َة بالتعوي�ض؛
ني وال
هذا امل�شوار .وتت�ضمن تلك
املعلومات القوان َ
ُ
• عليك �أن تنظر يف التعاون مع املحامني واجلهات �شبه القانونية ،مثل طلبة كليات احلقوق واملنظمات غري احلكومية
وغريها من الأجهزة التي قد تكون قادرة على تقدمي امل�شورة والدعم ب�ش�أن دعاوى التعوي�ض؛
• عليك �أال تكتفي بدرا�سة �إمكانيات التعوي�ض يف واليتك الق�ضائية .فقد توفّر واليات ق�ضائية �أخرى فر�صاً تعوي�ضية؛
• عليك �أن تت�أكد من متكني ال�ضحايا من اال�ستعانة مبرتجمني �شفويني وحتريريني بغية التغلب على احلواجز اللغوية.
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موجز
هناك طريقتان �أ�سا�س��يتان لتمويل التعوي�ض��ات :من خالل موجودات اجلناة (وهم املُ َّتجرون يف هذه احلالة) ومن خالل
ّ
خمططات تعوي�ض متولها الدولة.
�إن �إدارة عملية �س��داد التعوي�ض��ات لل�ضحايا ميكن �أن تتم ب�إجراء ق�ضائي �أو ب�إجراء �إداري .ف�إذا متت ب�إجراء ق�ضائي �أمكن
�أن يكون ذلك بطريقتني ،هما:
• �أن ت�أمر املحكمة التي حتاكم املُ َّتجر بدفع تعوي�ضات �إىل ال�ضحية يف نهاية املحاكمة اجلنائية؛
• �أو �أن ترفع ال�ضحية دعوى مدنية منف�صلة.
رمبا �أمكن �أن ت�س��تند دعاوى التعوي�ض على عدة �أ�س���س ميكن بناء عليها املطالبة بتعوي�ضات ،وت�شمل تلك الأ�س�س ،على
�سبيل املثال ال احل�صر ،ما يلي:
• عدم �سداد الأجور كلياً �أو جزئياً؛
• الر�سوم القانونية؛
• �إجراء "ا�س��تقطاعات" من الأجور ،تت�س��م ب�أنها مفرطة �أو احتيالية �أو غري قانونية ،مقابل �إيجار امل�س��كن �أو م�صاريف
الإعا�شة �أو تكاليف النقل �أو "مدفوعات" ال�ضرائب �أو الت�أمينات االجتماعية؛
• ا�سرتداد "ر�سوم" غري قانونية ُد ِفعت �إىل وكالة توظيف �أو عمالة �أو مقابل عملية تهريب �أو نقل؛
• "غرامات" فر�ضها املُ َّتجرون بحجة �سوء ال�سلوك؛
• نفقات طبية؛
• �ضياع فر�ص �أثناء الإبقاء على ال�شخ�ص �ضحيةً؛
• �آالماً ومعاناة نتيجة التعر�ض لعنف ج�سدي �أو نف�سي؛
• معاملة مهينة وغري �إن�سانية.

مبادرة الأمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالب�شر
Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

دليل ب�ش�أن مكافحة
وجه �إىل
االجتار بالب�شرُ ،م َّ
ممار�سي العدالة اجلنائية
النميطة 1

V.09-80665—February 2010

1

