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 14

V.09-80665—February 2010

14

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
فيينا

دليل ب�ش�أن مكافحة االجتار بالب�شر،
وجه �إىل ممار�سي العدالة اجلنائية
ُم َّ
النميطة :14
االعتبارات الواجب مراعاتها عند توقيع العقوبات يف
ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص

الأمــم املتحــدة
نيويورك2010 ،

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 :14
االعتبارات الواجب مراعاتها عند توقيع العقوبات
يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص
الأهداف

عند �إكمال هذه النميطة �سيكون امل�ستخدمون قادرين على ما يلي:
• تذكُّ ر املبادئ الرئي�سية لتوقيع العقوبات؛
• �شرح دور الق�ضاء يف توقيع العقوبات؛
امل�شددة ال�شائعة الواجب مراعاتها عند توقيع العقوبات يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص؛
• تذكُّ ر العوامل ِّ
• تذكُّ ر العوامل املخفِّفة ال�شائعة يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص؛
• و�ص��ف الطرائ��ق الت��ي ميك��ن بها العث��ور على معلوم��ات ت�س��اعد يف ق��رارات توقيع العقوب��ات يف ق�ض��ايا االجتار
بالأ�شخا�ص.

مقدّ مة
�إن نظريات العقاب موجودة منذ �آالف ال�س��نني وحتكمها نظريتان فل�س��فيتان رئي�س��يتان .فبوجه ع��ام هناك نظرية تنادي
بوجوب �أن يكون العقاب املوقع م�س َّوغاً باال�ستناد �إىل مدى خطورة اجلرمية املرتكبة� .أما املدر�سة الفكرية ال�سائدة الأخرى
فتقول ب�أن العقاب ينبغي �أن يكون متطلعاً �إىل الأمام وموقعاً باال�ستناد �إىل الت�أثري الإيجابي الذي �سيخلفه يف اجلاين �أو يف
املجتمع بوجه �أعم .وقد اتبعت نظم العدالة اجلنائية يف العامل كله مزيجاً من هذه العنا�صر كم�سوغ ملعاقبة املذنب.
�إن مبادئ العقاب العامة تنطبق بالطبع على ق�ض��ايا االجتار بالأ�ش��خا�ص� .إال �أن تلك الق�ضايا قد تنفرد بخ�صائ�ص معينة،
منها �أن اجلرمية كثرياً ما ترتكب على التزامن مع طائفة من اجلرائم الأخرى.
يتمثل هدف هذا الف�ص��ل يف �إلقاء نظرة عامة مقت�ض��بة على العوامل التي قد تكون ذات �صلة بتوقيع العقوبات يف ق�ضايا
االجتار بالأ�شخا�ص .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن العقوبات املن�صو�ص على توقيعها يف اجلرائم تتفاوت بتفاوت الواليات الق�ضائية
وتعتمد على طائفة من التقاليد والأعراف القانونية واملمار�س��ات الوطنية والأهداف ال�سيا�ساتية املختلفة� .إن توافر الوعي
تعب العقوبات املفرو�ضة تعبرياً �أميناً عن مدى خطورة اجلرمية (اجلرائم)
بهذه العوامل ي�س��اعد املمار�سني على �ض��مان �أن رِّ
املرتكبة وما لتلك اجلرائم من ت�أثري على ال�ضحايا وعائالتهم واملجتمع بوجه �أعم.
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وتب��د�أ النميطة بب�س��ط املبادئ العامة للعقوبات .ثم تتناول بع�ض العوامل امل�ش��ددة والعوام��ل املخففة التي قد توجد يف
ق�ض��ايا االجتار بالأ�ش��خا�ص .وتنتهي النميطة ب�إعطاء بع�ض الإر�شادات ب�ش�أن الكيفية التي ميكن بها العثور على معلومات
تدعم قرارات توقيع العقوبات.

مبادئ توقيع العقوبات
�س��بق �أن قي��ل �إن املبادئ التي تقوم عليه��ا نظم توقيع العقوبات يف الع��امل �أجمع تتفاوت وتعتمد عل��ى طائفة من العوامل
املتنوعة .ومع ذلك هناك مبادئ مهيمنة حتكم توقيع العقوبات مع ٌرب عنها يف �شتى النظم القانونية ،ومن هذه املبادئ ما يلي:
• التنا�س��بية :ينبغي �أن تكون العقوبة متنا�س��بة مع ال�ض��رر امل ُوقَع واملنافع امل�س��تمدة من االجتار بالأ�شخا�ص وما يتعلق
به من ا�س��تغالل لهم .وال�ضرر قد يلحق بال�ض��حية الفردية �أو بعائلتها �أو باملجتمع ب�أ�سره (انظر مناق�شة م�س�ألة ال�ضرر،
معرتف به �صراح ًة يف املادة  11من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
الواردة �أدناه) .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذا املبد�أ ٌ
املنظمة عرب الوطنية .فهذه املادة تن�ص على وجوب �أن ت�أخذ العقوبات بعني االعتبار مدى خطورة اجلرمية و�أن تراعي
حق املراعاة عن�صر الردع .وت�ؤكد �شتى القوانني اجلنائية الوطنية فحوى هذا احلكم.
• املجازاة �أو اال�ستنكار :ت َوقَّع العقوبة رداً على اجلرمية وتعرب عن �سخط املجتمع على اجلرمية املرتكبة.
• الردع (العام واملحدد على ال�س��واء) :يف ظل الردع العام توقع العقوبة من �أجل ردع املجتمع بوجه عام وتعزيز
ا�س��تتباب النظ��ام االجتماعي ،يف حني �أن الردع املح��دد يهدف �إىل منع جانٍ بعينه من تك��رار ارتكاب اجلرمية مرة
�أخرى يف امل�ستقبل.
• �إعادة الت�أهيل :هذا املبد�أ يلمح �إىل �أنه ُيفرت�ض يف العقوبة �أن ت�س��اعد على �إعادة ت�أهيل اجلاين بحيث ال يعود
ِّ
ي�شكل تهديداً للمجتمع وي�صبح بدوره ع�ضواً �صاحلاً يف املجتمع.
ُ
الف�صل :توقع العقوبة من �أجل �إزاحة اجلاين ،وما يطرحه من تهديد ب�إحلاق �أ�ضرار ،بعيداً عن
• �إفقا ُد الأهلية �أو
املجتمع ب�أ�سره.
• التعوي�ض :توقع العقوبة على �أ�س��ا�س �أنها ت�س��تعيد التوازن عرب �إعادة ال�ضحية �إىل الو�ضع الذي كانت عليه قبل
ارتكاب اجلرمية.
يف النظم التي ُيرتك فيها �أمر توقيع العقوبة لتقدير الق�ض��اء يكون من املهم للم�ش��اركني يف نظام العدالة اجلنائية �أن يكونوا
على دراية بنظام العقوبات الذي يحكم النظام القانوين املعمول به لديك.
وتبعاً للنظام القانوين املعمول به لديك ميكن �أن ي�سرت�ش��د امل�س���ؤولون عن التحقيقات باملبادئ املذكورة �أعاله (وكذلك
بالعوامل امل�شددة واملخففة التي تناقَ�ش �أدناه) عند جمع الأدلة وعر�ض الق�ضية على امل�س�ؤولني عن النظر فيها �أو الف�صل
فيها.
وميكن لأع�ضاء االدعاء العام �أن ي�ستخدموا هذه املعلومات كي ت�ساعدهم على و�ضع تو�صيفهم للق�ضية وتنظيم حججهم،
وخا�ص��ة على لفت اهتمام املحكمة �إىل �أن وقائع الق�ض��ية ت�ستحق عناية خا�صة فيما يتعلق مببادئ توقيع العقوبات .وكما
�أُ�شري يف موا�ضع �أخرى من منائط �أخرى ،يو�صى امل�س�ؤولون عن التحقيق واملحاكمة ب�أن ي�سعوا ،قدر الإمكان� ،إىل التبكري
بالتوا�ص��ل فيما بينهم ،والإكثار من هذا التوا�ص��ل ،ب�ش���أن املعلومات ال�ض��رورية والهامة التي قد ت�ساعد على حتديد منط
توقيع العقوبات.
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م�س�ؤوليات الق�ضاة يف توقيع العقوبات
قد ت�ش�ترط بع�ض النظم القانونية على املحاكم �أن تويل الأولوية الأوىل ،فيما يخ�ص توقيع العقوبات ،ملبادئ معينة قيا�س��اً
عل��ى مبادئ �أخرى ،يف حني قد ترتك نظم قانونية �أخرى للقا�ض��ي حرية تقدير هذه العقوب��ات .ثم �إن نظماً قانونية �أخرى
تكفل للمحكمة قدراً �ضئي ًال من حرية التقدير يف توقيع العقوبات.
وي�سرت�شد القا�ضي مببادئ توقيع العقوبات التي �أر�ساها نظامه القانوين .ويكون عليه �أن يوازن بني ما ينطبق على املتهم يف
م�شددة و�أخرى خمففِّة عند توقيع عقوبة عادلة ومتنا�سبة عليه.
ق�ضية بعينها من عوامل ِّ
ويف بع�ض الواليات الق�ضائية قد يكون لأع�ضاء جلنة التحكيم دور ي�ؤدونه يف التو�صية بعقوبات معينة �أو يف حتديدها.

تقييم ذاتي
ما هي املبادئ الرئي�سية املتعلقة بتوقيع العقوبات؟
ما هو دور الق�ضاة (و�أع�ضاء جلنة التحكيم يف بع�ض احلاالت) يف توقيع العقوبات؟
ما هي �أ�شكال "ال�ضرر" الرئي�سية يف �سياق االجتار بالأ�شخا�ص؟

العوامل امل�شدِّ دة
امل�شددة هي مالب�سات الق�ضية التي ت�سوغ تغليظ العقوبة املحددة .ويف بع�ض الواليات الق�ضائية قد تكون تلك
العوامل ِّ
العوامل حمددة حتديداً �ص��ريحاً يف القوانني� ،أما يف واليات ق�ض��ائية �أخرى فقد يكون معرباً عنها يف ال�س��وابق الق�ضائية.
ويجدر تذكُّ ر �أن ما قد يكون عام ًال م�ش��دداً يف ق�ض��ية ما ال يجب بال�ض��رورة �أن يكون عام ًال م�ش��دداً يف ق�ض��ية �أخرى.
فالعوامل امل�شددة �إمنا تخ�ص �سياقاً بعينه تندرج فيه الوقائع اخلا�صة قيد النظر.
يف بع�ض احلاالت قد يكون ما حددته القوانني �أو ال�سوابق الق�ضائية باعتباره عام ًال م�شدداً هو بال�ضرورة جزءاً من اجلرمية
ذاته��ا .فمث ًال يف الواليات الق�ض��ائية التي يكون فيها االجتار بالأطفال جرمية قائمة بذاتها ف�إن كون ال�ض��حية طف ًال هو �أمر
معرب عنه يف �صميم تو�صيف اجلرمية وعقوبتها .هنا ال ينبغي النظر �إىل كون اجلرمية قد ارتكبت يف حق طفل على �أنه عامل
م�شدد ي�ستخدم م�سوغاً يربر تغليظ العقوبة.
خال�ص��ة القول هي �أن لكل ق�ض��ية مالب�ساتها اخلا�صة بها و�أنه يجب درا�سة تلك املالب�سات درا�سة م�ستفي�ضة وم�ضاهاتها
باجلرائم املرتكبة داخل واليتك الق�ضائية عالوة على �أي عوامل م�شددة قد يكون من�صو�صاً عليها يف نظامك القانوين.
�إن قائمة العوامل امل�شددة الواردة �أدناه لي�ست �سوى قائمة �إر�شادية قد تنطبق �أو ال تنطبق على �أي ق�ضية بعينها من ق�ضايا
االجتار بالأ�شخا�ص داخل واليتك.
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�سجل الإدانة (الإدانات) وال�سلوكيات ال�سابقة ،خا�صة الإدانات ال�سابقة
على جرائم اجتار ب�أ�شخا�ص �أو على جرائم تتعلق بهذا االجتار
ميكن �أن يكون �سجل ال�سوابق اجلنائية ال�سابقة للطرف املذنب هاماً فيما يخ�ص االعتبارات املرعية عند توقيع العقوبات،
ال �سيما �إذا �سبق لهذا الطرف �أن �أدين على جرائم اجتار ب�أ�شخا�ص �أو على �سلوكيات تتعلق بهذا االجتار ك�أن يكون ارتكب
مث ًال جرائم انطوت على �إكراه �أو عنف .وميكن �أن ي�ؤثر هذا العامل على عدد من مبادئ توقيع العقوبات املذكورة �آنفاً ،مبا
فيها الردع املحدد �أو اال�ستنكار .وينبغي بذل جهود ترمي �إىل البحث عن هذه املعلومات واحل�صول عليها والتحقق منها.
وينبغي توخي احلذر عند حتديد مدى �أهمية هذا ال�س��جل .فمث ًال �إذا كانت اجلرمية ال تتعلق باالجتار بالأ�ش��خا�ص ووقعت
منذ زمن طويل م�ضى �أمكن �أن تكون ذات مغزى �أقل و�ضوحاً فيما يخ�ص �أغرا�ض توقيع العقوبات.

ال�سلوك "ال�سيئ" ال�سابق

قد جتيز بع�ض الواليات الق�ض��ائية �أخذ الأدلة على ال�س��لوك "ال�سيئ" ال�س��ابق بعني االعتبار عند توقيع العقوبات حتى
عندما ال ينطوي هذا ال�سلوك على �إدانة �سابقة .وميكن تعريف ال�سلوك "ال�سيئ" تعريفاً وا�سعاً جداً.
�إن الغر���ض من مراعاة هذا ال�س��لوك هو حتديد طباع الطرف املدان .ومن ال�ض��روري تقييم م��دى وجاهة تلك املعلومات
وعالقتها ب�أحد مبادئ توقيع العقوبات يف واليتك الق�ضائية.

اجلرمية ارتكبت بدافع م�شاعر التحيز �أو التحامل �أو الكراهية امل�ستندة �إىل العرق
�أو الدين �أو اجلن�س �أو العمر �أو �إىل خ�صائ�ص �شخ�صية �أخرى غري قابلة للتغيري
يف حني �أنه ما من �ش��ك يف �أن املال هو الدافع وراء جرائم االجتار بالأ�ش��خا�ص ف�إن املتجرين قد يختارون �أو ي�س��تهدفون
�ض��حاياهم ا�س��تناداً �إىل خ�صائ�صهم ال�شخ�ص��ية .وحيثما �أثبتت الأدلة �أن ال�ش��خ�ص املدان قد اختار عن عمد �ضحاياه
ب�س��بب ما يكنه �إزاءهم من م�ش��اعر حتيز �أو حتامل �أو كراهية ت�س��تند �إىل خ�صائ�صهم ال�شخ�صية وجب عر�ض هذه الدوافع
على املحكمة باعتبارها عام ًال ي�سوغ تغليظ العقوبة.

اجلرمية انطوت على تخطيط وت َع ُّمد

معظم ق�ض��ايا االجتار بالأ�ش��خا�ص تنطوي على تخطيط م��ن جانب اجلاين كثرياً ما يكون تخطيط��اً طويل الأجل وزاخراً
بالتفا�صيل .لذا ينبغي �إجراء حتقيق م�ستفي�ض يف �أي ادعاء من جانب الدفاع ب�أن اجلرمية قد ارتكبت دون تخطيط م�سبق.
�إن كون اجلرمية قد خُ ططت با�ستفا�ض��ة يدل على ج�س��امة م�س���ؤولية الطرف املذنب ،و�سبق الإ�صرار هذا يثبت وجود نية
متعمدة يف �إيذاء ال�ضحية وارتكاب الفعل اجلنائي.

اجلاين كان ينوي �إحلاق �ضرر �أبلغ مما �أحلقه فع ً
ال

ينبغي �أال ي�ؤدي كون نية الطرف املذنب يف ا�ستغالل �ضحيته مل تتحقق فع ًال �إىل التقليل من خطورة اجلرمية التي ارتكبها.
فالعواقب التي كانت �س��ترتتب على االجتار بالأ�ش��خا�ص هامة يف حتديد العقوبة املالئمة ،ذل��ك �أن هناك خطراً يف تمَ ُّكن
اجلناة من الإفالت من العقوبات التي ي�ستحقونها بح�صولهم على عقوبات �أخف لأنه مت اعرتا�ضهم يف مرحلة مبكرة من
عملية االجتار بالأ�شخا�ص ،كمرحلة التجنيد مث ًال ،فلم تتحقق نيتهم.
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لذا ينبغي �أن تراعى عنـد تقـرير العقوبات �أي �أدلـة تبني �أن خططـهم كانـت �ست�س��فر على الأرجح عن �ض��رر بليغ لو
�أنها جنحت.

اجلاين عمل بالت�ضامن مع جماعة �إجرامية منظمة
كثرياً ما ترتكب جرائم االجتار بالأ�شخا�ص على يد جماعة �ضالعة يف �أن�شطة �إجرامية .لذا ينبغي احلر�ص على التحقيق يف
�أي روابط ممكنة مع جماعة جنائية منظمة �سواء �أكانت منظمة �إجرامية را�سخة البنيان �أم كانت جماعة �إجرامية ف�ضفا�ضة
التبعي��ة .ف���إذا ثب��ت �أثناء عملية توقيع العقوب��ات وجود مثل هذه الرواب��ط �أدى هذا العامل �إىل تفاق��م التهديد املحدق
باملجتمع وتزايد خطورة اجلرمية.

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
وفقاً للمادة  2من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ُيق�صد بتعبري "جماعة �إجرامية منظمة" جماعة
ذات هيكل تنظيمي ،م�ؤلفة من ثالثة �أ�شخا�ص �أو �أكرث ،موجودة لفرتة من الزمن وتعمل ب�صورة مت�ضافرة بهدف ارتكاب
املجرمة وفقاً لهذه االتفاقية ،من �أجل احل�صول ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر،
واحدة �أو �أكرث من اجلرائم اخلطرية �أو الأفعال َّ
على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى.

اجلرمية ارتكبت بدافع حتقيق مك�سب مايل �أو مادي
امل�ش��ددة من املرجح �أن تكون حا�ضرة ،بقدر ما ،يف جميع ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص تقريباً ،وينبغي �أن تكون
هذه ال�س��مة
ِّ
عام� ً
لا هاماً فيما يخ���ص توقيع العقوبات .وال ينبغي النظر �إىل املك�س��ب املايل بداللة املال وح��ده ،فاملدفوعات العينية،
كتوفري الإقامة �أو الطعام �أو املركبات باملجان وتقدمي هدايا ،متثل كلها مك�سباً مالياً �أو مادياً يجنيه اجلاين.
�إن كون االجتار بالب�شر ينطوي على ا�ستغالل م�ستمر لل�ضحايا وعلى انتهاك م�ستمر حلقهم يف تقرير �ش�ؤونهم ،وكون الدافع
وراءه هو ج�شع املتجرين ،يجعالن هذه اجلرائم جرائم �شنعاء.
�إن وج��ود �أدلة على �أن ال�ش��خ�ص املدان قد ح�ص��ل عل��ى �أرباح كبرية من وراء ن�ش��اطه الإجرامي ال ميك��ن �إال �أن يعزز
املطالبات بتوقيع عقوبة حب�س �شديدة.

وجود حماوالت متعمدة لعرقلة �سري العدالة
�إذا كانت هناك �أدلة تثبت �أن الطرف املدان قد حاول متعمداً عرقلة �إقامة العدالة �أثناء التحقيق �أو �أثناء مراحل املحاكمة
م�شدداً .وقد تت�ضمن �أمثلة ذلك حماولة تدمري �أو �إخفاء �أدلة� ،أو ت�ضليل
�أو �أثناء توقيع العقوبات �أمكن اعتبار ذلك عام ًال ِّ
موظفي العدالة اجلنائية� ،أو حماولة ترويع ال�ش��هود �أو �ض��باط ال�شرطة �أو �أع�ض��اء النيابة العامة �أو امل�شاركني الآخرين يف
نظام العدالة.
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اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
تن���ص امل��ادة  23من اتفاقية الأمم املتح��دة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية على جترمي عرقلة �س�ير العدالة .واملق�ص��ود
بالعرقلة هو:
(�أ)	 ا�س��تخدام القوة البدنية �أن التهديد �أو الرتهيب �أو الوعد مبزية غري م�س��تحقة �أو عر�ضها �أو منحها للتحري�ض على
الإدالء ب�شهادة زور �أو للتدخل يف الإدالء بال�شهادة �أو تقدمي الأدلة يف �إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم م�شمولة
بهذه االتفاقية؛
(ب)  ا�س��تخدام القوة البدنية �أو التهديد �أو الرتهيب للتدخل يف ممار�س��ة �أي موظف ق�ض��ائي �أو موظف معني ب�إنفاذ
القانون مهامه الر�سمية يف �إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم م�شمولة بهذه االتفاقية .ولي�س يف هذه الفقرة الفرعية
ما مي�س حق الدول الأطراف يف �أن تكون لديها ت�شريعات حتمي فئات �أخرى من املوظفني العموميني.

اجلاين ارتكب اجلرمية �أثناء خ�ضوعه ل�شروط تتعلق ب�إطالق �سراحه
كل َمن يكون مفرجاً عنه بكفالة �أو خا�ض��عاً للمراقبة �أو مفرجاً عنه �إفراجاً م�ش��روطاً �أو مفرجاً عنه ب�ش��روط على �أي نحو
�آخر ،ثم يرتكب جرمية �أثناء هذا الإفراج� ،إمنا يبدي مزيداً من االزدراء لنظام العدالة .وكما هو ال�ش�أن مع العوامل الأخرى
م�ش��دداً يف ق�ض��ايا االجتار بالأ�ش��خا�ص على وقائع الق�ض��ية .فعلى �سبيل املثال �إذا �أفرج
يتوقف مدى اعتبار ذلك عام ًال ِّ
عن �ش��خ�ص متهم بارتكاب جرائم �سابقة تخ�ص االجتار بالأ�ش��خا�ص �أو جرائم تتعلق بهذا االجتار ،ثم ارتكب جرمية اجتار
م�شدداً� .أما املدعى عليه الذي �أفرج عنه بكفالة بعد اتهامه
ب�أ�شخا�ص �أثناء هذا الإفراج كان من املرجح اعتبار ذلك عام ًال ِّ
بارتكاب جرمية �سرقة �صغرية ثم ارتكب جرمية اجتار ب�أ�شخا�ص فمن غري املرجح تغليظ عقوبته ب�سبب ذلك ،لكن هنا �أي�ضاً
نقول �إن من املهم النظر �إىل الوقائع يف جملتها.
�إن االجتار بالأ�شخا�ص كثرياً ما يكون ذا طابع عرب وطني لذا ينبغي �إجراء حتريات من �أجل معرفة ما �إذا كان اجلاين مفرجاً
عنه بكفالة �أو ب�شروط يف والية ق�ضائية �أخرى ومن �أجل معرفة اجلرمية املتهم بارتكابها يف هذه احلالة .فمن املهم عند توقيع
العقوبات مراعاة مثل هذا الإفراج ،لكن يجب �إجراء حتريات �سليمة من �أجل حتديد مدى دقة تلك املعلومات.

تعمد ا�ستهداف فئات م�ست�ضعفة
ُّ

�إن تعمد ا�ستهداف فئات م�ست�ضعفة لتكون �ضحايا هو �أمر ميكن اعتباره عام ًال م�شدداً ،وذلك من وجهني على الأقل:
• فهو يعرب عن �س��بق �إ�ص��رار الطرف املدان على ال�س��عي عامداً �إىل ا�ص��طياد �شخ�ص م�ست�ض��عف بعينه ليكون
�ضحيته
• وهو يق ِّو�ض املبد�أ القائل ب�أن للمجتمع م�س�ؤولية خا�صة جتاه حماية �أكرث مواطنيه ا�ست�ضعافاً.
الفئات امل�ست�ض��عفة التي قد ت�س��تهدف يف ق�ض��ايا االجتار بالأ�شخا�ص ت�شمل ال�ش��باب واملعاقني بدنياً �أو عقلياً واملعوزين
وامل�ش��ردين .وقد ين�س��حب ذلك على احلوامل� .إن عامل اال�ست�ض��عاف من املرجح �أن يكون حا�ضراً يف كثري من ق�ضايا
االجتار بالأ�شخا�ص.
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�إن ت�أثري ال�س��لوك الإجرامي قد يكون �ش��ديد الإيذاء لل�ض��حايا امل�ست�ضعفني .فال�ض��حايا الأطفال مث ًال تنقطع بهم �سبل
االت�صال بعائالتهم وجمتمعاتهم وتتعرقل م�سرية تعليمهم ومنوهم ،بل قد يفقدون لغتهم وثقافتهم �إذا اتجُّ ر بهم يف بلد �آخر.
ومن املمكن �أن يخلف كل ذلك لدى ال�ضحايا ال�شباب ت�أثريات دائمة ال �سبيل �إىل تداركها.

ا�ستعمال �سالح من �أجل �إخافة �أو �إ�صابة �ضحايا �أو �أ�شخا�ص يعرفهم ال�ضحايا
ا�س��تعمال �س�لاح من �أجل �إحلاق �ضرر بال�ضحية �أو �إرعاب ال�ض��حية يزيد دائماً من خطورة اجلرمية .ويف جرائم االجتار
بالأ�ش��خا�ص قد ُت�س��تعمل الأ�سلحة من �أجل ال�سيطرة على ال�ض��حايا عرب �إيذائهم بدنياً �أو نف�سياً بغية �إبقائهم يف حالة
ا�س��تغالل .كما قد ميتد ا�س��تعمال الأ�سلحة لي�ش��مل �أ�شخا�صاً يعرفهم ال�ض��حايا من �أجل الإبقاء على تلك ال�سيطرة.
فمث ًال قد يهدد امل َّتجر ب�إيذاء �أفراد عائالت ال�ض��حايا �إذا كف ال�ض��حايا عن الإذعان ملا ُيطلب منهم بينما فوهة امل�سد�س
م�ص َّوبة �إليهم.

اللجوء �إىل الق�سوة �أو الوح�شية عرب ا�ستخدام العنف عن عمد �أو على نحو متكرر �أو
دون �أي مربر� ،أو �أ�شكال الإهانة الأخرى
�إن اال�س��تمرار يف ا�س��تغالل �شخ�ص ويف انتهاك حقه يف تقرير �ش���ؤونه يجعل جرائم االجتار بالأ�شخا�ص �أجدر بال�شجب.
وكثرياً ما تقرتن تلك اجلرائم بوح�شية بالغة ،وميكن �أن تنطوي على �إمعان يف االعتداء وممار�سة الق�سوة على ال�ضحايا .كما
قد ُي�ستخدم العنف املفرط من �أجل �إظهار القدرة على ال�سيطرة عليهم.
وقد يعمد املتجرون �أي�ض��اً �إىل �إخ�ضاع �ضحاياهم لأ�ش��كال �إهانة �أخرى .ومن �أمثلة ذلك التقاط �صور �أو ت�سجيل �شرائط
م�ص��ورة لل�ضحايا �أثناء ا�س��تغاللهم جن�سياً (من �أجل ا�ستخدامها الحقاً كطريقة �سيطرة �أو ملنفعة املتجرين) �أو �إخ�ضاعهم
لأن�شطة مذلة �أخرى ،مثل الت�سول مقابل احل�صول على "امتيازات".

�شن اعتداءات يف وجود �آخرين

يف جرائم االجتار بالأ�شخا�ص التي يتعدد فيها ال�ضحايا قد يروق للمتجرين �أن "ي�ضربوا �أمثلة" ب�ضحاياهم يف وجود �آخرين
من �أجل الإبقاء على �س��يطرتهم عليهم .هنا ي�ش��نون على �ضحاياهم اعتداءات ال ت�س��بب �إيذاء بدنياً ونف�سياً ل�ضحاياهم
وحدهم و�إمنا �أي�ضاً للآخرين الذين �شاهدوها.

�إ�ساءة ا�ستعمال موقع ذي �سلطان�/سلطة �أو موقع م�ؤمتَن
ال�ش��خ�ص �سلطاناً على
املوقع الذي يكون م�ؤمتناً �أو ذا �س��لطة ينبع من الدور الذي قد ي�ؤديه الفرد .وقد تعطي طبيع ُة املوقع
َ
الآخرين �أو امتيازات معينة فيما يخ�ص ت�س�ير �ش���ؤون م�شروع جتاري �أو منظمة ما� .إال �أن املوقع ذا ال�سلطة �أو ال�سلطان قد
ميتد لي�ش��مل �أي�ض��اً �أي عالقات ميكن من خاللها �أن ميار�س املرء �س��يطرته على �ش��خ�ص �آخر ،فالآباء مث ًال ي�شغلون موقعاً
م�ؤمتناً وذا �سلطة حيال �أبنائهم .ويف بع�ض البلدان ين�سحب هذا الو�ضع على الأزواج.
�إن �إ�س��اءة ا�س��تعمال موقع ذي �سلطان �أو موقع م�ؤمتن �إزاء �شخ�ص �آخر يف جرائم االجتار بالأ�شخا�ص ينبغي اعتبارها عام ًال
م�ش��دداً جداً خا�صة عندما يتعلق الأمر مبوظفني حكوميني تت�ضمن م�س�ؤولياتهم حماية النا�س و�إعالء �سيادة القانون .ومما
ِّ

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

8

ال �شك فيه �أن حاالت الف�ساد يف جرائم االجتار بالأ�شخا�ص تطرح ت�سا�ؤالت ب�ش�أن �إ�ساءة ا�ستعمال املواقع امل�ؤمتنة �أو ذات
م�شددة.
ال�سلطة ،وينبغي �أن ينظر �إليها القا�ضي الذي يوقع العقوبات باعتبارها ظروفاً ِّ

ا�ستخدام خمدرات من �أجل �إحكام ال�سيطرة على ال�ضحايا
قد تت�ض��من �أي�ضاً جرائم االجتار بالأ�شخا�ص ا�س��تخدام املخدرات من �أجل �إحكام ال�سيطرة على ال�ضحايا ،بعدة و�سائل
منها و�ض��عهم يف حالة م�ست�ض��عفة .وهذه املخدرات قد ُتعطى عنو ًة لل�ض��حايا� ،أو قد يغري املتجرون �ض��حاياهم بتعاطيها
بدعوى �أنها �ست�س��اعدهم على التعاي�ش مع �أو�ض��اعهم .وهذا قد يف�ض��ي بدوره �إىل وقوع ال�ض��حايا يف براثن الإدمان مما
ي�ضيف جانباً م�ست�ضعفاً �آخر ميكن للمتجرين �أن ي�ستغلوه لإحكام �سيطرتهم على �ضحاياهم.

تعدد ال�ضحايا �أو تعدد احلوادث
من البديهي �أنه كلما طال �أمد اجلرمية وارتفع عدد ال�ضحايا ازداد حجم الإيذاء الإجمايل .ويف جرائم االجتار بالأ�شخا�ص
كثرياً ما يتعدد ال�ضحايا مع انطواء تلك اجلرائم عموماً على ممار�سة �سلوكيات �إجرامية متوا�صلة ومتكررة �إزاء ال�ضحايا.
ثم �إن �إيذاء الأفراد يلحق �أ�ض��راراً بكثريين غريهم ،كعائالتهم مث ًال �أو �أ�ص��دقائهم �أو جمتمعهم الأ�صلي .لذا من املرجح
�أن يعني تعدد ال�ضحايا املبا�شرين املزيد واملزيد من ال�ضحايا غري املبا�شرين.

ال�ضحايا معر�ضون لأمرا�ض �أو �إ�صابات خطرية
يف جرائم االجتار بالأ�ش��خا�ص بغر�ض ا�س��تغاللهم جن�س��ياً قد يتعر�ض ال�ض��حايا لعدة خماطر �ص��حية و�أمرا�ض بدءاً من
الأمرا�ض التي تنتقل عن طريق االت�صال اجلن�سي وانتها ًء بالأيدز.
كما قد يتعر�ض ال�ض��حايا لطائفة وا�س��عة من الأمرا�ض ب�س��بب ما ي�صادف يف كل �أ�ش��كال االجتار بالأ�شخا�ص من �سوء
الأحوال املعي�شية له�ؤالء ال�ضحايا.
وقد ت�ؤدي عمليات الت�ص��نيع والتعدين والزراعة �إىل تعري�ض �ض��حايا هذا االجتار ملخاطر الإ�صابة �أو املر�ض ،خا�صة عندما
تكون املعدات خطرية �أو �سيئة ال�صيانة.
وتتمثل النقطة الرئي�س��ية هنا يف احتمال التعر�ض للإ�ص��ابة �أو املر�ض ،مبعنى �أن حدوث �أو عدم حدوث �أي �إ�صابة فعلية
الخ �أمر غري ذي بال �إىل حد كبري هنا.

تقييم ذاتي
ا�سرد العوامل امل�شددة ال�شائعة الواجب مراعاتها عند توقيع عقوبات على مرتكبي جرائم االجتار بالأ�شخا�ص.
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مثال حالة
املدعى عليه �ش��ارك يف �ش��بكة اجتار ب�أ�شخا�ص قامت برتحيل ن�ساء من �ش��رق �آ�سيا �إىل �أمريكا ال�شمالية وطالبتهن بالعمل
م��ن �أج��ل �أداء ديون م�س��تحقة عليهن .وقد حكمت املحكمة على املدعى عليه بعقوبة ال�س��جن ملدة � 120ش��هراً بعدما
احلكم .وعند النظر يف
اعرتف ب�أنه مذنب يف تهمة الت�آمر على ال�ض��حايا و�إجبارهن على ال�س��خرة .وا�س��ت�أنف املدعى عليه َ
احلكم امل�س��ت�أنف �ش��ددت املحكمة العقوبة املوقعة على املدعى عليه .فبموجب املبادئ التوجيهية الوطنية املتعلقة بتوقيع
العقوبات كان دور املدعى عليه كقائد �أو ِّ
منظم للعمالة امل�سخرة يف ناد ميلكه كافياً لت�شديد العقوبة �إذ �أنه �سيطر على �أن�شطة
ووجه زوجته وموظفي النادي نحو ال�ض��لوع يف هذا الن�ش��اط الإجرامي .وانتهت املحكمة �إىل �أن املدعى عليه
هذا النادي َّ
مو�ض��وع �إدانته� .أ�ضف �إىل ذلك �أن ت�شديد العقوبة كان م َّربراً لأن �إحدى ال�ضحايا على الأقل كانت
قاد الت�آمر الإجرامي
َ
تنتمي �إىل بيئة فقرية وكانت مهاراتها اللغوية حمدودة .وقد ا�ستغل املدعى عليه توا�ضع بيئتها وعدم �شرعية �أو�ضاع �إقامتها
حني قال لها �إن عقدها الرامي �إىل �سداد ديونها هو عقد ق�سري يف بلد املق�صد� .أما انتهاك ه�ؤالء الن�سوة القانونَ بدخولهن
البلد على نحو غري �شرعي فلم يحل دون ح�صولهن على احلماية الالزمة.

العوامل املخ ِّففة
وج��ود عام��ل خمفف قد ي�ؤدي �إىل تقلي���ص �أهمية انطباق �أحد مبادئ توقيع العقوبات على ق�ض��ية بعينها و�إىل الت�أثري يف
العقوبة ال�ش��املة ال�صادرة .والعوامل املخففة قد يكون من�صو�ص��اً عليها يف اللوائح �أو م�ستحدثة من خالل القانون العام.
و�أ�سوة بالعوامل امل�شددة ف�إن العوامل املخففة تتوقف على ال�سياق العام وعلى مالب�سات الق�ضية املحددة واجلرمية املعنية
واملبادئ التي حتكم توقيع العقوبات يف واليتك الق�ضائية.
�إن القائمة الواردة �أدناه لي�ست م�ستفي�ضة و�إمنا تزود املمار�سني ببع�ض املعلومات العامة ب�ش�أن العوامل املخففة ال�شائعة التي
قد تكون ذات �صلة بق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص.

اجلاين ال �سوابق له
قد ينظر يف واليتك الق�ض��ائية �إىل كون الطرف املدان من غري �أ�ص��حاب ال�سوابق الإجرامية على �أنه عامل خمفف .وهذا
العام��ل من املرجح �أن يجع��ل املحكمة تنظر يف احتماالت �إعادة ت�أهيل اجلاين على �أ�س��ا�س �أنها متثل االعتبار الأول يف
حتدي��د العقوب��ة (�إذا كان نظامك القانوين يبيح الأخذ مبثل هذه االعتبارات)� .إال �أن حتديد ما �إذا كانت للم َّتجر �س��وابق
�إجرامية قد يقت�ضي االت�صال مبوظفي العدالة اجلنائية العاملني خارج واليتك الق�ضائية.

ُح�سن ال�سلوك ال�سابق
م�ش��دداً ُيعتد به ميكن حل�سن ال�سلوك ال�سابق �أن يكون عام ًال خمفِّفاً ُيعتد به.
كما قد يكون �س��وء ال�س��لوك ال�سابق عام ًال ِّ
ُفح�س��ن ال�سلوك ال�سابق لل�ش��خ�ص املدان ،ح�سبما يتجلى �أ�سا�ساً من خالل الأدلة التي تفيد بح�سن �سمعته يف املجتمع
وكذلك من خالل �أفعالهُ ،يظهر �صفات تتعار�ض مع �صفات املجرم املدان.

وجه �إىل ممار�سي العدالة اجلنائية
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�إبداء الندم �أو اتخاذ �سلوك طيب عقب التوقيف
ق��د يعترب املوقف �أو ال�س��لوك الذي يتخ��ذه املتهم عقب توقيفه عام ًال خمففاً .فال�ش��خ�ص الذي يواف��ق على التعاون مع
هيئات �إنفاذ القوانني ويختار الإقرار ب�أنه مذنب يف مرحلة مبكرة من الق�ضية �أو يبدي ندماً �صادقاً على �أفعاله و�إزاء �ضحيته
(�ضحاياه) قد ي�ستحق �أن تنظر املحكمة يف تلك العوامل عند �إ�صدار حكمها عليه.

اجلاين كان �أي�ض ًا �ضحية اجتار ب�أ�شخا�ص
لي�س غريباً على الأ�ش��خا�ص الذين اتجُّ ر بهم �أن ي�ص��بحوا هم �أنف�سهم متجرين فيما بعد .و�أ�سباب ذلك كثرية ،لكن كون
ال�ش��خ�ص �س��بق له هو الآخر �أن اتجُّ ر به قد يعترب عام ًال خمففاً يف ق�ض��ية يحاكم فيها ال�ش��خ�ص على دوره يف جرمية اجتار
ب�أ�ش��خا�ص .ويف تلك الق�ض��ايا قد تكون الوقائع املتعلقة بالإيذاء الذي حلق بال�ش��خ�ص املدان هامة يف جل�س��ات ا�ستماع
املحكمة .وهذه الوقائع ميكن �أن تت�ضمن ما يلي:
•
•
•
•
•

هذا ال�شخ�ص تعر�ض لتدابري �سيطرة على امتداد فرتة زمنية طويلة قبل �أن ي�صبح جانياً.
االجتار به �سبب له �صدمة نف�سية حادة �إىل درجة �أنه غري قادر على �أداء �أي �شكل �آخر من �أ�شكال العمل.
هذا ال�شخ�ص اعتقد �أن من �ش�أن حت ُّوله �إىل م َّتجر �أن ِّ
ميكنه من جتاوز حمنة ا�ستغالله.
هذا ال�شخ�ص َلفَظه جمتمعه نتيجة لالجتار به.
هذا ال�ش��خ�ص ال ميلك �أي مهارات �أو ال ي�س��تطيع �أن يتحدث اللغة املحلية ولي�س��ت لديه �أي و�س��ائل �أخرى
لك�سب قوت يومه.

اجلاين ارتكب الأفعال مكره ًا
يف الق�ض��ايا الت��ي ال يفلح فيه��ا الدفع بالإكراه قد يظل ُيعتد باحلجج التي ي�س��وقها الدفاع ،والت��ي تربهن على �أن املتهم
ت�صرف مكرهاً ،كعامل خمفف .وقد ت�شتمل تلك احلجج على الظروف التالية:
• �أب يف حال��ة فق��ر مدق��ع يوافق على "ت�أجري" ابنه لأحد �أع�ض��اء املجتمع املحلي رغم عل��م الأب مبخاطر هذه
املوافقة.
• �شخ�ص اتجُّ ر به �أ�صبح متجراً ويدعي �أن هذا كان �سبيله الوحيد لتجاوز حمنة ا�ستغالله.
وتت�ض��من النميط��ة  4املعنون��ة "طرائق ال�س��يطرة امل�س��تخدمة يف االجتار بالأ�ش��خا�ص" مزيداً من الإر�ش��ادات يف هذا
ال�صدد.

عمر اجلاين
قد يعترب عمر اجلاين عام ًال خمففاً عند توقيع العقوبة� ،إال �أن ت�أثريه التخفيفي قد يكون �ضئي ًال نظراً خلطورة جرائم االجتار
بالأ�شخا�ص.
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دور اجلاين يف اجلرمية
قد يكون ملدى �ضلوع اجلاين يف االرتكاب الفعلي للجرمية ت�أثري يف حتديد العقوبة املنا�سبة على الرغم من �أنه ال ي�ؤثر عموماً
على �إدانته.
ومن �أمثلة الأدوار الطفيفة يف جرائم االجتار بالأ�شخا�ص ما يلي:
• نقل ال�ضحية مل�سافة ق�صرية؛
• العمل طباخاً �أو عامل نظافة يف عملية اجتار ب�أ�شخا�ص؛
• ت�أجري َمرافق مع العلم ب�أنها �ست�ستخدم يف عملية اجتار ب�أ�شخا�ص؛
• ت�أجري مركبات مع العلم ب�أنها �ست�ستخدم يف نقل �أ�شخا�ص متجر بهم؛
• �إعداد وثائق مزورة مع العلم ب�أنها �ست�ستخدم يف تي�سري حتركات �أ�شخا�ص متجر بهم.

تقييم ذاتي
ما هي العوامل املخفِّفة ال�شائعة عند توقيع العقوبات يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص؟
امل�شددة والعوامل املخففِّة عند توقيع العقوبات؟
ما هو الفرق بني العوامل ِّ

البحث عن معلومات ت�ساعد على اتخاذ قرارات عند توقيع العقوبات
يف ح��االت كث�يرة تكون املعلومات املقدمة �أمام املحكمة كافية التخاذ قرار ب�ش���أن العقوبات .لكن يف حاالت �أخرى
ق��د تك��ون هناك حاجة للبحــث عن مزيد من املعلومات .وقد يكون الإجراء ال�س��ليم الواجب اتباعه هنا حمكوماً مبا
لدي��ك من قوانني و�إج��راءات وطنية .وفيما يلي بع�ض املقرتحات التي قد تود �أن ت�أخذ بها من �أجل ا�س��تخدامها يف
نظامك القانوين.

ت�أجيل �إ�صدار احلكم يف الق�ضية حلني �إجراء مزيد من التحريات
قد تقت�ض��ي ال�ضرورة ت�أجيل �إ�صدار احلكم يف الق�ضية حلني �إجراء حتريات معينة .وتت�ضمن تلك التحريات فح�ص �سجل
الطرف املدان من �أجل �إجراء تقييم �سليم للظروف التي قد يلزم �أخذها بعني االعتبار قبل النطق باحلكم املنا�سب .ومن
�أجل التو�ص��ل �إىل عقوبة تتنا�س��ب مع اجلرمية املرتكبة قد تكون من �س��لطة الق�ضاة املطالبة بتقارير متزامنة تقدمها �أطراف
�شتى ،كما قد يتوىل الق�ضاة (�إذا جاز لهم ذلك) توجيه دفة التحريات بحيث تركز على نقاط حمددة بعينها.
وتت�ض��من بع�ض الواليات الق�ض��ائية �إجراءات ر�سمية ب�ش���أن تنفيذ مثل هذه التحريات بحيث يتوالها جهاز م�ستقل �أو
موظفون م�ستقلون ،مثل �ضباط املراقبة .ومن امل�ست�صوب عند وجود مثل هذه الإجراءات �أن يكون من يتولون �إجراء تلك
التحريات وتقدمي تلك التقارير للمحكمة على دراية ببع�ض املالمح املحددة التي تنفرد بها ق�ض��ايا االجتار بالأ�ش��خا�ص.
ولعل من املفيد لإثراء هذه الدراية االطالع على النميطة  3املعنونة "ردود الفعل النف�س��ية ل�ض��حايا االجتار بالأ�شخا�ص"
والنميطة  4املعنونة "طرائق ال�سيطرة امل�ستخدمة يف االجتار بالأ�شخا�ص".

وجه �إىل ممار�سي العدالة اجلنائية
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وق��د يك��ون �إجراء حتريات يف اخلارج �ض��رورياً يف بع�ض احلاالت .وعند التفكري يف �إجراء مث��ل هذه التحريات ينبغي �أن
يكون الق�ض��اة على علم ب�أن من املرجح �أن ت�س��تغرق تلك التحريات وقتاً طوي ًال ،وب�أن من املحتمل �أن تتطلب ا�س��تخدا َم
وتخ�ص��ي�ص �أموال لتغطي��ة تكاليفها .ويف بع�ض احلاالت قد يكون من امل�س��تبعد توافر مثل هذه
�إج��راءات قانونية دولية
َ
املعلومات �أو توافر �إمكانية احل�صول عليها.
والق��رارات املتعلق��ة ب�إجراء حتريات يف اخلارج ينبغي �أن تتخذ على �أ�س��ا�س كل حالة على حدة .وعند اتخاذ قرار ب�إجراء
مثل هذه التحريات يكاد يكون من امل�ؤكد وجوب ت�أجيل �إجراءات املحكمة لفرتة طويلة.

املعلومات ذات ال�صلة بتوقيع العقوبات �أثناء �إجراءات املحكمة

يف بع�ض الواليات الق�ض��ائية قد تكون هناك فر�ص��ة لطلب احل�ص��ول على معلومات تتعلق مبا�ض��ي اجلاين قبل جل�س��ة
احلكم
اال�س��تماع النهائية حتى يت�سنى للقا�ضي حتديد العقوبة التي �سيوقعها عليه .وال ينبغي �أن ت�ستبق تلك التحريات َ
عل��ى نتيجة النظر يف الق�ض��ية .وقد ت�س��اعد التحريات املبكرة على تقلي�ص حاالت الت�أخ�ير يف توقيع العقوبات ،كما قد
تكون من�صفة لكل من ال�ضحية وال�شخ�ص املدان.

ت�أثري اجلرمية على ال�ضحايا� ،أو البيانات ال�شخ�صية املتعلقة بهذا الت�أثري
تبيح بع�ض الواليات الق�ض��ائية لل�ض��حايا تقدمي بيان �إىل املحكمة ي�سرد تفا�ص��يل ت�أثري اجلرمية عليهم .وهذا البيان ُي َّقدم بعد
اخللو�ص �إىل �أن املتهم مذنب لكن قبل حتديد العقوبة املوقعة عليه .وقد يت�ض��من البيان ال�ض��رر الذي حلق بال�ض��حايا عالوة
على الآثار التي خلفتها اجلرمية ال على ال�ضحايا وحدهم و�إمنا �أي�ضاً على �أفراد عائالتهم وذويهم .والغر�ض من البيان هو متكني
ال�ضحايا من �أداء دور �أبرز يف هذه العملية عرب متكينهم من تقدمي و�صف مبا�شر للكيفية التي �أثرت بها اجلرمية على حياتهم.
ويف بع�ض الواليات الق�ض��ائية قد يعرف م�صطلح "ال�ض��حية" بحيث ال يقت�صر على ال�شخ�ص الذي كان �ضحية مبا�شرة
للجرمية و�إمنا ي�ش��مل �أي�ضاً �أفراد عائلة هذا ال�شخ�ص وذويه .وت�ش�ترط بع�ض الواليات الق�ضائية وجوب �أن ت�أخذ املحكمة
تلك املعلومات بعني االعتبار.

تقييم ذاتي
كيـ��ف ميكنــ��ك العث��ور على معلوم��ات قد ت�س��اعد على اتخاذ ق��رارات ب�ش���أن العقـوب��ات املوقعـة يف ق�ض��ايا االجتار
بالأ�شخا�ص؟

موجز

ينبغي �أن تكون القرارات املتعلقة بالعقوبات من م�س���ؤولية الق�ض��اة وحده��م (�إىل جانب املحكمني يف بع�ض احلاالت)،
متقيدين يف ذلك بالت�شريعات ال�سارية يف واليتهم الق�ضائية.
ينبغي �أن يعر�ض �أع�ضاء النيابة العامة واملحققون كل الوقائع املمكنة على الق�ضاة حتى يت�سنى لهم توقيع عقوبات من�صفة
تعب ب�أمانة عن مالب�سات كل ق�ضية بعينها.
رِّ
واملعب عنها يف �شتى النظم القانونية ،ما يلي:
تت�ضمن بع�ض املبادئ املهيمنة املتعلقة بتوقيع العقوبات ،رَّ
• التنا�سبية؛
• املجازاة �أو اال�ستنكار؛
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• الردع؛
• �إعادة الت�أهيل؛
• �إفقاد الأهلية �أو الف�صل؛
• التعوي�ض.
امل�شددة يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص ما يلي:
تت�ضمن العوامل ِّ
• الإدانة (الإدانات) ال�سابقة ،خا�صة يف جرائم اجتار ب�أ�شخا�ص؛
• ال�سلوك "ال�سيئ" ال�سابق؛
• ارتكاب اجلرمية بدافع التحيز �أو التحامل �أو الكراهية لأ�سباب عرقية �أو لأ�سباب �أخرى؛
• وجود �أدلة على تخطيط م�سبق؛
• الأ�ضرار التي كان من املزمع �إحلاقها �أ�شد من الأ�ضرار التي وقعت فع ًال؛
• ارتكاب اجلرمية على يد جماعة �أو ع�صابة؛
• ارتكاب اجلرمية بدافع حتقيق مكا�سب مالية �أو مادية؛
• حماولة �إحباط �أو �إعاقة �سري العدالة؛
• ارتكاب اجلرمية �أثناء خ�ضوع اجلاين ل�شروط تتعلق باملحاكمة التمهيدية �أو بالعقوبات؛
• ا�ستهداف �ضحية م�ست�ضعفة (�ضحايا م�ست�ضعفني)؛
• ا�ستعمال �أ�سلحة من �أجل �إخافة �أو �إ�صابة ال�ضحايا �أو �أ�شخا�ص يعرفهم ال�ضحايا؛
• ممار�سة العنف �أو غريه من �أ�شكال الإهانة على نحو متعمد �أو متكرر �أو ال داعي له؛
• التهجم على ال�ضحايا يف وجود �آخرين؛
• اجلناة �أ�ساءوا ا�ستخدام موقع ذي �سلطان �أو �سلطة �أو موقع م�ؤمتن؛
• ا�ستخدام املخدرات من �أجل �إحكام ال�سيطرة على ال�ضحايا؛
• تعدد ال�ضحايا وتعدد احلوادث؛
• تعري�ض ال�ضحايا لأمرا�ض خطرية؛
• �أداء ال�ضحايا دوراً بارزاً يف املجتمع.
�أما العوامل املخفِّفة يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص فتت�ضمن ما يلي:
• هذه �أول جرمية يرتكبها اجلاين.
• اجلاين:
 ذو �سجل يدل على حميد طباعه؛	�أبدى ندمه �أو �أح�سن الت�صرف بعد توقيفه؛ كان هو الآخر �ضحية اجتار ب�أ�شخا�ص؛ ارتكب اجلرمية مكرهاً؛ �صغري ال�سن جدا/طاعن يف ال�سن؛�	-أدى دوراً طفيفاً يف اجلرمية.
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