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فيينا

دليل ب�ش�أن مكافحة االجتار بالب�شر،
وجه �إىل ممار�سي العدالة اجلنائية
ُم َّ
النميطة :1
تعريفا االجتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين

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 :1
تعريفا االجتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين
الأهداف
عند �إكمال هذه النميطة �سيكون امل�ستخدمون قادرين على ما يلي:
•
•
•
•
•
•

تذكُّ ر �أركان االجتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين ح�سب تعريفها يف بروتوكويل الأمم املتحدة ذويي ال�صلة؛
م�ضاهاة �أركان تعريفي االجتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين؛
�شرح معنى �أركان "الفعل" و"الو�سيلة" و"الغر�ض" يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص؛
فهم م�س�ألة املوافقة يف حالة اجتار ب�أ�شخا�ص وكيف تبطل هذه املوافقة؛
�سرد بع�ض اجلرائم الأ�سا�سية املتعلقة باالجتار بالأ�شخا�ص؛
تذكُّ ر العوامل التي ُي�ستند �إليها يف حتديد الوالية الق�ضائية املعنية بالنظر يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص.

مقدّ مة
من املهم التمييز بني االجتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين ،وذلك ل�سببني:
• اختالف الأركان املك ِّونة جلرائم كل منهما؛
• تفاوت الت�صدي املطلوب من جانب �سلطاتكم ،تبعاً للجرمية املرتكبة.
يوجد تعريفا االجتار بالأ�ش��خا�ص وتهريب املهاجرين ،على التوايل ،يف "بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص،
وبخا�ص��ة الن�س��اء والأطفال" (بروتوكول االجتار) و"بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين ع��ن طريق الرب والبحر واجلو"
(بروتوكول التهريب).

بروتوكول االجتار ،الفقرة (�أ) من املادة 3

جتنيد �أ�ش��خا�ص �أو نقلهم �أو تنقيلهم �أو �إيوا�ؤهم �أو ا�س��تقبالهم بوا�سطة التهديد بالقوة
ُيق�ص��د بتعبري ''االجتار بالأ�ش��خا�ص" ُ
�أو ا�س��تعمالها �أو غري ذلك من �أ�ش��كال الق�س��ر �أو االختطاف �أو االحتيال �أو اخلداع �أو ا�س��تغالل ال�سلطة �أو ا�ستغالل حالة
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ا�ست�ض��عاف� ،أو ب�إعطاء �أو تلقي مبالغ مالية �أو مزايا لنيل موافقة �ش��خ�ص لـه �س��يطرة على �شخ�ص �آخر لغر�ض اال�ستغالل.
َ
ا�ستغالل دعارة الغري �أو �سائ َر �أ�شكال اال�ستغالل اجلن�سي� ،أو ال�سخر َة �أو اخلدمة ق�سراً� ،أو
وي�شمل اال�ستغالل ،كحد �أدنى،
نزع الأع�ضاء.
اال�سرتقاق �أو املمار�سات ال�شبيهة بالرق� ،أو اال�ستعباد �أو َ

بروتوكول التهريب ،الفقرة (�أ) من املادة 3
ُيق�ص��د بتعبري "تهريب املهاجرين" تدب ُري الدخول غري امل�شروع ل�شخ�ص ما �إىل دولة طرف لي�س ذلك ال�شخ�ص من رعاياها �أو
من املقيمني الدائمني فيها ،وذلك من �أجل احل�صول ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى.
اجلدول  -1تعريفا االجتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين
االجتار بالأ�شخا�ص
(البالغني)
�سن ال�ضحية

االجتار بالأ�شخا�ص
(الأطفال)

تهريب املهاجرين

فوق 18
النية
• الفعل
• الو�سيلة
• الغر�ض اال�ستغاليل

حتت 18
النية
• الفعل
• الغر�ض اال�ستغاليل

ال اعتبار لعامل ال�سن
النية
• الفعل� :شراء ت�أ�شرية دخول على
نحو غري م�شروع
• الغر�ض :بحثاً عن منفعة مالية �أو
منفعة مادية �أخرى

موافقة ال�شخ�ص امل َّتجر
به �أو امل َه َّرب

ال اعتبار لهذه املوافقة ما
ُ
الو�سائل
حتدد
�أن َّ

ال اعتبار لهذه املوافقة.
وال حاجة لتحديد الو�سائل

املهرب يوافق على تهريبه
ال�شخ�ص َّ

البعد عرب الوطني
ُ

غري مطلوب
غري مطلوب

غري مطلوب
غري مطلوب

مطلوب
غري مطلوب

الركن املعنوي
الركن املادي

�ضلوع جماعة خمت�صة
باجلرمية املنظمة

االجتار بالأ�شخا�ص
ِّ
تو�ضح املادة  3من بروتوكول االجتار �أن لتهريب الأ�شخا�ص ثالث َة �أركان مك ِّونة هي:
( 		)1فعل (ما ي�ؤتى)؛
( 		)2وو�سيلة (كيف ي�ؤتى)؛
( 		)3وغر�ض ا�ستغاليل (ملاذا ي�ؤتى).
�إن املادة ُ 5تلزم البلدان �أي�ض��اً بتجرمي ال�س��لوك املذكور يف املادة  3يف ت�ش��ريعاتها الداخلية .ومن املهم تذكُّ ر �أن التعريف
الوارد يف بروتوكول االجتار ُيق�ص��د به �إر�ساء قدر من االت�ساق والتوافق يف العامل كله ب�ش�أن ظاهرة االجتار بالأ�شخا�ص� ،إال
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�أن ذلك ال يعني وجوب �أن تتبنى الت�ش��ريعات الداخلية التعبريات احلرفية امل�س��تخدمة يف بروتوكول االجتار ،بل ينبغي
لهذه الت�شريعات �أن تت�أقلم مع النظم القانونية الداخلية و�أن ت ْن ِفذ املعاين واملفاهيم الواردة يف بروتوكول االجتار.

�أمثلة من الت�شريعات اجلنائية
القانون اجلنائي الكندي
 :01-279كل من يج ِّند �أو ينقل �أو ي�ستقبل �أو يحتجز �أو يخفي �أو ي�ؤوي �شخ�صاً� ،أو ميار�س �سيطرة �أو توجيهاً �أو نفوذاً على
حتركات �شخ�ص ،لغر�ض ا�ستغالل هذا ال�شخ�ص �أو تي�سري ا�ستغالله يكون مذنباً بارتكاب جرمية خطرية وعر�ض ًة ملا يلي:
(�أ) ال�س��جن مدى احلياة �إذا قام� ،أثناء ارتكاب اجلرمية ،باختطاف ال�ض��حية �أو باالعتداء امل�شدد عليها �أو
باالعتداء اجلن�سي امل�شدد عليها �أو بالت�سبب يف وفاتها؛
(ب)	�أو بال�سجن ملدة ال تزيد عن �أربع ع�شرة �سنة يف �أي حالة �أخرى.
 :04-279لأغرا�ض جرائم االجتار بالأ�شخا�ص يكون ال�شخ�ص م�ستغ ًال �شخ�صاً �آخر �إذا:
جعله ي�ؤدي� ،أو جعله َي ْعرِ�ض �أن ي�ؤدي ،عم ًال �أو خدمة عن طريق الإتيان ب�سلوك ميكن ،يف جميع الظروف� ،أن
ُيتوقع على نحو معقول �أن يجعل ال�شخ�ص الآخر يعتقد ب�أن �أمانَ ُه �أو �أمان �شخ�ص يعرفه �سيكون مهدداً �إذا مل
ي�ؤد� ،أو مل يعر�ض �أن ي�ؤدي ،هذا العمل �أو هذه اخلدمة؛
�أو جعله ،عن طريق اخلداع �أو ا�س��تخدام القوة �أو التهديد با�س��تخدامها �أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال الق�سر،
يقبل نزع ع�ضو �أو ن�سيج من ج�سمه

القانون اجلنائي الإيطايل
( :600و�ض��ع �أو احتجاز �أ�ش��خا�ص يف حالة ا�س�ترقاق �أو ا�ستعباد)" - .يعاقب بال�س��جن ملدة ترتاوح بني ثماين �سنوات
ٍ
�سلطات �أو حقوقاً تناظر امتالك هذا ال�شخ�ص� ،أو ي�ضع �أو يحتجز �أي
وع�ش��رين �س��نة كلُّ من ميار�س على �أي �شخ�ص �آخر
�شخ�ص �آخر يف حالة ا�سرتقاق م�ستمر ،م�ستغ ًال �إياه جن�سياً �أو فار�ضاً عليه ال�سخر َة �أو مكرهاً �إياه على الت�سول� ،أو م�ستغ ًال
�إياه على �أي نحو �آخر.
و�ض��ع �ش��خ�ص �آخر يف حالة ا�س�ترقاق �أو �إبقا�ؤه يف ه��ذه احلالة َي ْح ُد ُث عند ا�س��تخدام العنف �أو التهدي��د �أو اخلداع �أو
ا�ستغالل ال�سلطة� ،أو عندما ي�ستفيد �أي �شخ�ص من حال ِة دوني ٍة ج�سدية �أو ذهنية وفقرٍ� ،أو عندما ُيو َعد امل�س�ؤولون عن هذا
ال�شخ�ص ب�أموال �أو ُتدفع لهم � ٌ
أموال �أو يو َعدون ب�أي �أنواع �أخرى من املنافع.
ُتغ َّلظ العقوبة املذكورة �آنفاً ،بحيث تزيد بن�سبة ترتاوح بني الثلث والن�صف� ،إذا ار ُتكبت اجلرائم امل�شار �إليها يف الفقرة الأوىل
�أعاله �ضد ق َُّ�صر دون الثمانية ع�شر عاماً �أو �إذا ارتكبت لأغرا�ض اال�ستغالل اجلن�سي �أو الدعارة �أو نزع الأع�ضاء".
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( :601االجتار بالب�ش��ر)" - .يعاقب بال�س��جن ملدة ترتاوح بني ثماين �س��نوات وع�ش��رين �س��نة كلُّ من ي َّتجِ ر ب�أ�ش��خا�ص
يتواجدون يف الظروف امل�شار �إليها يف املادة � ،600أي بغية ارتكاب اجلرائم امل�شار �إليها يف الفقرة الأوىل من املادة املذكورة،
�أو كلُّ من يقود �أياً من الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم �آنفاً من خالل اخلداع �أو يجربهم  -عن طريق ا�ستخدام العنف �أو التهديد
�أو ا�س��تغالل ال�س��لطة �أو عن طريق اال�س��تفادة من حالة دونية ج�س��دية �أو ذهنية �أو فقر �أو عن طريق وعد امل�س�ؤولني عن
الأ�ش��خا�ص املعنيني ب�أموال �أو �إعطائهم �أموا ًال �أو منحهم �أي �أنواع �أخرى من املنافع  -على دخول الأرا�ض��ي الوطنية �أو
البقاء فيها �أو مغادرتها �أو الهجرة �إليها.
ُتغ َّلظ العقوبة املذكورة �آنفاً ،بحيث تزيد بن�سبة ترتاوح بني الثلث والن�صف� ،إذا ار ُتكبت اجلرائم امل�شار �إليها يف هذه املادة
�ضد ق َُّ�صر دون الثمانية ع�شر عاماً �أو �إذا ارتكبت لأغرا�ض اال�ستغالل اجلن�سي �أو الدعارة �أو نزع الأع�ضاء".

( :602بيع و�ش��راء عبيد)" - .يعاقب بال�س��جن ملدة ترتاوح بني ثماين �س��نوات وع�شرين �سنة كلُّ من يقوم ،يف حاالت
�أخرى خالف احلاالت امل�ش��ار �إليها يف املادة  ،601ب�ش��راء �أو بيع �أو نقل �أي �ش��خ�ص يتواجد يف �أي ظرف من الظروف
امل�شار �إليها يف املادة .600
ُتغ َّلظ العقوبة املذكورة �آنفاً ،بحيث تزيد بن�سبة ترتاوح بني الثلث والن�صف� ،إذا ار ُتكبت اجلرائم امل�شار �إليها يف هذه املادة
�ضد ق َُّ�صر دون الثمانية ع�شر عاماً �أو �إذا ارتكبت لأغرا�ض اال�ستغالل اجلن�سي �أو الدعارة �أو نزع الأع�ضاء".

�أركان ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص
يقت�ض��ي بروتوكول االجتار تو�ص��يف جرمية االجتار بالأ�ش��خا�ص من خ�لال توليفة من الأركان املكون��ة الثالثة ال فرادى
جرائم جنائي ًة يف ح��د ذاتها .فمن املرجح مث ًال �أن
املكون��ات ،و�إنْ تك��ن تلك الأركان الفردية ت�ش��كل يف بع�ض احلاالت َ
ّ
ي�ش��كل االختطاف �أو ا�س��تخدام القوة دون موافقة الطرف الآخر (االعتداء) جرائم جنائية م�س��تقلة مبوجب الت�شريعات
اجلنائية الداخلية.
يف م�صطلحات القانون اجلنائي ميكن �أي�ضاً حتديد تلك الأركان املكونة الثالثة على �أنها الفعل الإجرامي—�أي الركن
املج�سد �أو الركن املادي (�سواء كان واحداً �أو �أكرث)—والق�صد اجلنائي� -أي الركن املعنوي .وال ميكن �أن تكون هناك
�إدان��ة يف غياب هذي��ن املفهومني من مفاهيم القانون اجلنائي ،علماً ب�أنهما �أ�سا�س��يان يف النظ��م اجلنائية املعمول بها يف
العامل كله.

�شروط الأفعال الإجرامية
تتفاوت الأفعال الإجرامية �أو الأركان املج�س��دة املتعلقة باالجتار بالأ�شخا�ص تبعاً للت�شريعات املعمول بها يف بلدكم .ففي
ق�ضايا جرائم االجتار بالأ�شخا�ص ،ح�سب تعريفها يف بروتوكول االجتار ،تنق�سم �شروط الأفعال الإجرامية �إىل جز�أين.

�شرط الفعل الإجرامي (:)1
يجب �أن تت�ضمن اجلرمية �أي بند من البنود التالية:
• جتنيد �شخ�ص
• �أو نقل �شخ�ص
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• �أو تنقيل �شخ�ص
• �أو �إيواء �شخ�ص
• �أو ا�ستقبال �شخ�ص
ومن املرجح �أن يكون لتلك امل�صطلحات ،بع�ضها �أو كلها ،معنى وا�ضح التحديد يف نظامكم القانوين الداخلي.

�شرط الفعل الإجرامي (:)2
كما يجب �أن تت�ضمن اجلرمية واحداً على الأقل من الأفعال التالية:
• ا�ستخدام القوة
• �أو التهديد با�ستخدام القوة
• �أو الق�سر
• �أو االختطاف
• �أو االحتيال
• �أو اخلداع
• �أو ا�ستغالل ال�سلطة �أو ا�ستغالل حالة ا�ست�ضعاف
• �أو �إعطاء �أو تلقي منافع

�شرط الق�صد اجلنائي
يعبرّ �ش��رط الق�ص��د اجلنائي عن احلالة الذهنية لل�شخ�ص املتهم بارتكاب جرمية .وال ميكن حتميل م�س�ؤولية ارتكاب جرمية
جنائية �إال ملن لديهم قدر كاف من نية الإيذاء .ويف بع�ض الواليات الق�ضائية ويف بع�ض الق�ضايا ميكن �أن تكون امل�س�ؤولية
اجلنائية "ح�صرية" (جرائم "امل�س�ؤولية احل�صرية").
�إن �ش��رط الركن املعنوي املطلوب توافره يف ق�ض��ايا االجتار بالأ�ش��خا�ص هو �أن يكون ال�شخ�ص قد ارتكب الفعل املج�سد
املج�س��دة) بنية "ا�س��تغالل" ال�ضحية (ح�سب التعريف الوارد يف ت�ش��ريعات بلدكم الداخلية املتعلقة مبكافحة
(الأفعال ّ
()1
االجتار بالأ�شخا�ص).
�إن بروتوكول االجتار ال يع ِّرف اال�ستغالل و�إمنا يعطي قائمة غري �شاملة ب�أ�شكال اال�ستغالل:
"ي�شمل اال�ستغالل ،كحد �أدنى ،ا�ستغالل دعارة الغري �أو �سائر �أ�شكال اال�ستغالل اجلن�سي� ،أو ال�سخرة
�أو اخلدمة ق�سراً� ،أو اال�سرتقاق �أو املمار�سات ال�شبيهة بالرق� ،أو اال�ستعباد� ،أو نزع الأع�ضاء".
(� )1إن "غر�ض اال�س��تغالل" هو الركن املعنوي ذو الق�ص��د العمد .وميكن تعريف الق�صد العمد ب�أنه الغر�ض الذي ا�ستهدفه الفاعل
عندم��ا ارتكب الأفعال املج�س��دة للجرمي��ة .وما يهم هنا هو الغر���ض ال النتيجة العملية التي بلغها الفاعل .وهذا معناه �أن ا�س��تيفاء ركن الق�ص��د
العمد ال يقت�ضي حتقيق الهدف فعالً .ويف عبارة �أخرى يجب �أن تهدف "�أفعال" الفاعل و"و�سائله" �إىل ا�ستغالل ال�ضحية .ومن ثم ال تقت�ضي
ال�ضرورة وجوب حدوث ا�ستغالل فعلي لل�ضحية من جانب الفاعل.
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هنا �أي�ض��اً يجدر التذكري ب�أن ما ن�ص عليه بروتوكول االجتار من وجوب جترمي االجتار بالأ�ش��خا�ص ال يقت�ض��ي �أن ت�ستخدم
الت�شريعات الداخلية التعبريات احلرفية الواردة يف تعريف االجتار بالأ�شخا�ص ،بل ينبغي �أن ت�صاغ تلك الت�شريعات على
نحو يت�سق مع الإطار القانوين الداخلي� ،شريطة �أن تت�ضمن توليفة من الأركان املك ِّونة الواردة يف التعريف.
وال يفرت�ض يف جرمية االجتار بالأ�ش��خا�ص �أن تقت�ض��ي حدوث ا�س��تغالل فعلي .فمن الوا�ض��ح يف بروتوكول االجتار �أن
حدوث ا�س��تغالل فعلي لي�س �ش��رطاً لهذا التجرمي �ش��ريطة �أن تكون هناك دالئل على توافر نية ا�ستغالل ه�ؤالء الأفراد.
فكل ما هو مطلوب هو �أن يكون املتهم قد ارتكب واحداً من الأفعال املك ِّونة م�ستخدماً يف ذلك �إحدى الو�سائل امل�سرودة
ب�ش�أن حتقيق الغر�ض �أو �أن يكون قد جل�أ �إىل طريقة �أخرى بنية ا�ستغالل ه�ؤالء الأفراد.
ومن املمكن �إثبات الركن املعنوي بعدة طرائق .وجتدر الإ�ش��ارة �إىل �أن بروتوكول االجتار يق�ض��ي ب�أال جت ِّرم البلدان االجتا َر
بالأ�شخا�ص �إال عندما يكون متع َمداً ح�سبما جاء يف الفقرة ( )1من املادة  .5وهذا يعني
ا�شرتاط توافر الركن املعنوي� .إال �أنه لي�س هناك ما مينع البلدان من �أن ت�ضع ل�شرط توافر الق�صد اجلنائي معياراً �أدنى� ،أي
عند َت َع ُّمد الالمباالة �أو التعامي �أو حتى عند حدوث �إهمال جنائي ،رهناً مبقت�ضيات النظام القانوين الداخلي.

�إر�شادات عملية
�إن كثرياً من حاالت االجتار بالأ�شخا�ص قد تكون وا�ضحة بجالء .فاحلاالت التي يتم فيها جتنيد �أ�شخا�ص ونقلهم �إىل بلد
�آخر وعدم ال�س��ماح لهم قط مبغادرة امل�ص��نع ومطالبتهم بالعمل على مدار ال�س��اعة تندرج دون �أدنى �شك �ضمن تعريف
االجتار بالأ�شخا�ص ويجب جترمي مثل هذا ال�سلوك باعتباره اجتاراً بالأ�شخا�ص.
كما �إنه ال �ش��ك يف �أن احلاالت التي يتم فيها جتنيد ن�س��اء �أو �إيوا�ؤهن و�إكراههن على تقدمي خدمات جن�س��ية هي حاالت
تفي بتعريف االجتار بالأ�شخا�ص .لكن هناك حاالت �أخرى قد تكون �أكرث تعقيداً .وعند ال�شك فيما �إذا كانت مالب�سات
معينة تفي بتعريف االجتار بالأ�شخا�ص ينبغي �إيالء االهتمام �إىل التعريف الوارد يف بروتوكول االجتار و�إىل الأركان املكونة
لالجتار بالأ�شخا�ص على النحو املُ َع َّرف يف ت�شريعاتكم الداخلية .وقد يعن ملوظفي ال�شرطة وغريهم من امل�س�ؤولني عن �إنفاذ
القانون �أن يت�ش��اوروا ،حيثما �أمكن ،مع �أع�ض��اء النيابة العامة من �أجل تقييم ما �إذا كانت جمموعة ُمع َّينة من الوقائع تفي
بتعريف االجتار بالأ�شخا�ص ،ح�سب ما هو معبرَّ عنه يف ت�شريعاتكم الداخلية.

�أمثلة �أخرى على االجتار بالأ�شخا�ص،
ح�سب املتوخى يف بروتوكول االجتار
• ق��د تنطوي ح��االت الزواج بالإكراه على �أفعال وو�س��ائل و�أغرا�ض تندرج يف تعريف االجتار بالأ�ش��خا�ص الوارد يف
الربوتوكول .وهنا قد يكون الفعل هو نقل �شخ�ص �أو ا�ستقباله ،وقد تكون الو�سيلة هي ا�ستخدام القوة �أو التهديدات
�أو الق�سر �أو االختطاف� ،أما الغر�ض فقد يكون اال�ستغالل اجلن�سي و�/أو اال�ستعباد.
ر�س��ل امر�أ ٌة �شابة من �أ�سرة اجلناة لتعي�ش عي�شة
• يف بع�ض املجتمعات عندما يرتكب �أحد �أع�ض��اء الأ�س��رة جرمية قد ُت َ
العبي��د مع كاهن �أو مع �أ�س��رة ال�ض��حية م��ن �أجل "دفع ِد َّي��ة" اجلرمية .وهنا قد يك��ون الفعل هو ا�س��تقبال �أو �إيواء
�ش��خ�ص ،وقد تكون الو�س��يلة هي الق�س��ر �أو ا�س��تغالل ال�سلطة �أو ا�س��تغالل حالة ا�ست�ض��عاف ،وقد يكون الغر�ض
هو اال�ستغالل اجلن�سي �أو ال�سخرة �أو اال�ستعباد �أو اال�سرتقاق.
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كثرياً ما ي�س��تعني املوظفون الدبلوما�س��يون بخدم .وقد �ش��هدت �ش��تى �أنحاء العامل عدة حاالت مت فيها جتنيد ه�ؤالء
اخلدم و�إرغامهم على خدمة �أ�سيادهم.
كما ميكن مالحقة من يختطفون �أ�شخا�ص��اً بالإكراه ويج ّندون الأطفال والبالغني بالإكراه يف القوات امل�س��لحة �أثناء
�أوقات ال�صراعات باعتبارهم ارتكبوا جرمية اجتار بالأ�شخا�ص .ويكون الأطفال م�ست�ضعفني بوجه خا�ص عند جتنيدهم
ع�س��كرياً نظراً لعدم ن�ضجهم االنفعايل واجل�س��ماين .وهنا قد يكون الفعل هو جتنيد طفل �أو بالغ �أو نقله �أو ا�ستقباله،
وقد تكون الو�س��يلة (يف حالة البالغني) هي ا�س��تخدام القوة �أو التهديد با�ستخدامها� ،أو ا�ستغالل حالة ا�ست�ضعاف،
�أما الغر�ض فقد يكون هو اال�ستعباد �أو ال�سخرة �أو اال�ستغالل اجلن�سي.
يف بع�ض البلدان ،خا�ص��ة البلدان التي لديها �س��وق َت نَ ٍب را�سخة فع ًال ،يزداد �ش��يوع ممار�سات التبني غري امل�شروعة،
كره الأطفال على االنف�صال عن �أمهاتهم الالتي
وميكن مالحقة �أ�صحابها حتت مظلة جرائم االجتار بالأ�شخا�ص .فقد ُي َ
ترغمن ق�س��راً على توقيع م�س��تندات على بيا�ض حت َّول بعد ذلك �إىل عقود غري م�ش��روعة .وهنا قد يكون الفعل هو
نقل �أو ا�ستقبال طفل ،وقد يكون الغر�ض هو اال�سرتقاق �أو اال�ستغالل اجلن�سي .وال يلزم حتديد و�سيلة عندما يكون
�ض��حية االجتار دون الثامنة ع�ش��رة� ،إال �أنه ي�شيع ا�ستخدام الق�س��ر واالحتيال واخلداع حيال الأمهات حلملهن على
تقدمي توقيعات وعينات دم �أطفالهن و�شهادات ميالدهم.
تهيئ عمليات حفظ ال�سالم والعمليات التي َت ْعقُب ال�صراعات ظروفاً ترعرع فيها يف املا�ضي االجتا ُر بالأ�شخا�ص ،ال
�سيما الن�ساء بغر�ض ا�ستغاللهن جن�سياً .وهنا قد يكون الفعل هو التجنيد �أو النقل �أو اال�ستقبال ،وقد تكون الو�سيلة
هي الق�س��ر �أو اخلداع �أو ا�ستغالل ال�سلطة �أو ا�ستغالل حالة ا�ست�ضعاف ،وقد يكون الغر�ض هو اال�ستغالل اجلن�سي
�أو اال�ستعباد �أو ال�سخرة.

اجلدول  -2االجتار بالأ�شخا�ص—م�صفوفة �أركان اجلرمية
جتنيد �أ�شخا�ص

ا�ستخدام القوة �أو
التهديد با�ستخدامها

ا�ستغالل دعارة
الغري

نقل �أ�شخا�ص

�أ�شكال الق�سر الأخرى

اال�ستغالل اجلن�سي

تنقيل �أ�شخا�ص
�إيواء �أ�شخا�ص

االختطاف
االحتيال

ا�ستقبال �أ�شخا�ص

اخلداع

ا�ستغالل العمالة
اال�سرتقاق �أو
احلاالت الأخرى
ال�شبيهة بالرق
نزع �أع�ضاء

+

ا�ستغالل ال�سلطة
ا�ستغالل حالة
ا�ست�ضعاف
�إعطاء �أو تلقي مبالغ
مالية �أو منافع من �أجل
احل�صول على موافقة
�شخ�ص له �سيطرة على
�شخ�ص �آخر

+

الخ.

= بروتوكول االجتار
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تقييم ذاتي
ما هي الأركان املكونة لالجتار بالأ�شخا�ص؟
اذكر بع�ض اجلرائم التي ميكن �أن ُترتكب جنباً �إىل جنب مع جرمية االجتار بالأ�شخا�ص يف واليتك.

م�س�ألة املوافقة
تن�ص الفقرة (ب) من املادة  3من بروتوكول االجتار على �أن موافقة �ضحية االجتار بالأ�شخا�ص على اال�ستغالل املق�صود ال
تكون حمل اعتبار ما �أن َي ْث ُبت ا�ستخدا ُم اخلداع �أو الق�سر �أو القوة �أو �أي و�سيلة حمظورة �أخرى .ومن ثم ال ميكن ا�ستخدام
املوافقة ك�أحد الدفوع من �أجل �إعفاء �شخ�ص من امل�س�ؤولية اجلنائية.
يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص التي تنطوي على �أطفال ين�ص بروتوكول االجتار على �أن هناك اجتاراً بالأ�شخا�ص بغ�ض النظر
عن ا�ستخدام و�سائل حمظورة.
�إن كلتا هاتني احلالتني ُتعربان عن حقيقة ب�سيطة مفادها �أنه ما ِمن �أحد ميكنه �أن يوافق على �أن ُي�ستغل ،ففي حالة البالغني
تبطل املوافقة ب�س��بب ا�ستخدام و�سائل غري �س��ليمة� ،أما يف حالة الأطفال فه�شا�شة و�ضعهم جتعل من امل�ستحيل عليهم -
�أ�ص ًال وقبل كل �شيء � -أن ُيبدوا �أي موافقة.
حت�ص��لت املوافق��ة من خالل �أي من الو�س��ائل املحظورة� ،أي التهدي��دات �أو القوة �أو اخلداع �أو الق�س��ر� ،أو من خالل
�إذا ّ
ا�ستغالل ال�سلطة �أو ا�ستغالل حالة اال�ست�ضعاف� ،أُبطلت املوافقة.
حت�صلت على نحو
�أما الطفل فهو غري قادر على املوافقة على مثل هذا ال�سلوك ،بغ�ض النظر عما �إذا كانت تلك املوافقة قد ّ
غري �سليم ،لأن القانون يكفل للطفل و�ضعاً خا�صاً ب�سبب حالته الفريدة ك�شخ�ص م�ست�ضعف.

�إن م�س���ألة املوافقة م�س��ــ�ألة مع ّقدة لأن املوافقــة ميكن �أن ت�أخــذ �أ�شـكا ًال كثرية .وتو�ضــح الأمــثلة التــالية م�ســ�ألة
املوافقـة.

مثال على موافقة ُم َ
بطلة
�أنيت��ا البالغ��ة من العمر  23عاماً تعي�ش يف �آ�س��يا الو�س��طى .وهي تري��د �أن تعمل وتعي�ش يف اخل��ارج ،ويف يوم من الأيام
ر ّدت على �إعالن من�ش��ور يف �إحدى ال�ص��حف ب�ش���أن االلتحاق بعمل يف اخلارج كنادلة ،وهو يتطلب بوجه خا�ص �إجادة
احلديث بلغتها الأم .وا�ستجابت �أنيتا للإعالن وحني هبطت طائرتها ا�صطحبها رجل �إىل �شقة التقت فيها بنحو ع�شر ن�ساء
�أخريات .و�س�ألتهن �إن كن جميعهن تعملن يف املطعم كنادالت .ف�إذا بهن ت�ضحكن وقالت لها �إحداهن �ساخر ًة "عن �أي
مطعم تتحدثني؟ �إنك لن تعملي يف مطعمَ ،م ْه ُل ِك فالليلة �ستعرفني �أين �ستعملني".
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وحب�س��ت �أنيتا ملدة �ستة �أ�ش��هر زاولت خاللها الدعارة على يد املُ َّتجرين بها الذين زعموا �أنهم ا�شرتوها مقابل عدة مئات
ُ
م��ن الدوالرات .وه��م يقولون �إنها مدينة لهم بثمن تذكرة الطائرة وتكاليف �إقامتها وم�أكلها .وقد د�أبوا على �ض��ربها كلما
رف�ضت معا�شرة �أحد الزبائن.

مثال على خداع ب�ش�أن ظروف العمل
تعي�ش بيال يف �أحد بلدان �أمريكا اجلنوبية وتعمل موم�س��اً .يف �أحد الأيام قال لها زبون منتظم ،يزورها دورياً كلما جاء �إىل
املدينة يف زيارة عمل� ،إن بو�س��عها �أن تك�س��ب ما ًال �أكرث بكثري يف �أمريكا ال�ش��مالية حيث يقيم هو .وقال لها هذا الزبون،
الذي يدعى نك� ،إن املوام�س يف مدينته تر َت ْدن النوادي طول الوقت وتربحن ما ًال وفرياً وت�ستمتعن ب�أوقاتهن .وقال لها �إنه
�سي�شرتي لها تذكرة الطائرة ،وهكذا وافقت بيال وح�صلت على ت�أ�شرية لل�سفر �إىل املدينة اجلديدة.
ويف املطار كان ال�س��يد نك يف ا�س��تقبالها ،ومكثت يف منـزله عدة �أيام .ويف يوم من الأيام جاءت �إىل املنـزل جمموعة من
الرجال من �أجل ا�ص��طحابها �إىل مكان عملها اجلديد .و�أعطى الرجال ال�س��يد نك  10 000دوالر �أمريكي ثم ا�صطحبوا
بيال �إىل قرية تقع خارج املدينة .وهناك كان عليها �أن تعمل يف ثالثة مواخري و�أن ت�ض��اجع عدداً ي�ص��ل �إىل  9عمالء يومياً.
وكلما رف�ض��ت زيدت ديونها .وكانت جمي��ع الأموال التي تدفع مقابل خدماتها تذهب �إما �إىل �أ�ص��حاب املواخري �أو �إىل
العنف ميار�س �ض��د
الرجال الذين ا�ش�تروها .وقيل لها �إنها ال ميكن �أن تغادر �إال بعد �س��داد ديونها .وقد ر�أت ب�أم عينيها َ
بع�ض �صديقاتها.

تقييم ذاتي
متى ال تكون للموافقة �أي اعتبار يف ارتكاب جرمية االجتار بالأ�شخا�ص؟

مناق�شة
هل تظن �أن احلالة التالية هي حالة اجتار بالأ�شخا�ص؟ هل هناك فعل وو�سيلة وغر�ض؟ �أميكنك �أن حتدد هذه الأركان؟
�ألف يدير م�صنعاً ين�سج احلرير امل�ستخدم يف املالب�س .هذا العمل دقيق جداً ،فاخليوط رفيعة جداً وحتتاج �إىل �أ�صابع ناعمة
رقيقة وعيون حادة الب�صر.
ن�س��ج احلرير جمال حتتدم فيه املناف�س��ة لذا جتد ُموردي الأقم�ش��ة ما فتئوا يعر�ضون على �ص��ناع املالب�س �أ�سعاراً �آخذة يف
الهب��وط دوماً .ق��رر �ألف جلب قوة عاملة قادرة على �أداء ه��ذا العمل البارع مقابل تكلفة زهيدة ،لذا فقد قرر اال�س��تعانة
ب�أطفال للعمل يف م�صنعه.
الن�ساجني
�س���أل �ألف املحيطني به و�س��مع عن رجل يف منتــ�ص��ف العمر ،هو باء ،يتمتع ب�س��معة طيبة فيما يخ�ص تزويد ّ
ب�صبية �صغار يتعلمون ب�سرعة ويتقا�ضون �أجوراً زهيدة .فاحت �ألف با ًء �سائ ًال �إياه �أن يدبر له اثني ع�شر �صبياً يلتحقون بالعمل
يف م�صنعه.
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وجه �إىل ممار�سي العدالة اجلنائية
دليل ب�ش�أن مكافحة االجتار بالب�شرُ ،م َّ

�س��افر باء �إىل الريف وحتديداً �إىل قرية يعرف عنها �أنها فقرية جداً و�أن عدد �أفراد �أُ�س��رها كبري .وكثري من رجال تلك القرية
يعملون بعيداً ،بل كثرياً ما يكون عملهم خارج البلد.
قال باء لل�سيدة جيم ،وهي �أم دال (�صبي يف التا�سعة من عمره)� ،إن لديه عم ًال لدال يف املدينة .ف�سوف ُي ِلح ُق ُه بالعمل
لدى ّن�س��اج ،وهنــاك �س��يل َّقن كل �أ�ص��ـول هذه املهــنة .و�سيح�ص��ل دال على فرا�ش وعلى �أجر �ضئيل وعلى غذاء.
ودفع باء لل�سيدة جيم قرابة  20دوالراً �أمريكياً مقابل دال .ثم ا�صطحب باء ال�صبي دال �إىل املدينة حيث ذهب به �إىل
م�صنع �ألف.
يعطى معظم الوقت طعاماً رديئاً
هناك كان على دال �أن يعمل مع �ص��بيني �أكرب منه �س��ناً �أرياه ما يجب عليه �أن يفعله .وهو َ
من الناحية الغذائية .وينام على طبقة من الق�ش �أ�سفل الآالت .ويح�صل على ب�ضعة �سنتات �أ�سبوعياً.

تهريب املهاجرين
تن�ص املادة  3من بروتوكول التهريب على �أن تهريب املهاجرين يت�ألف من الأركان الثالثة التالية:
• تدبري دخول �شخ�ص �آخر على نحو غري م�شروع؛
• يف دولة �أخرى؛
• بغر�ض احل�صول على منفعة مالية �أو مادية.
كم��ا تع ِّرف الفق��رة (ب) من املادة " 3الدخول غري امل�ش��روع" ب�أنه عبور احلدود (الدولية) دون تقيد بال�ش��روط الالزمة
للدخول امل�شروع �إىل الدولة امل�ستقبلة.
�أما املادة  6من بروتوكول التهريب فتن�ص على جملة �أمور ،منها جترمي تهريب املهاجرين.

�أمثلة من الت�شريعات اجلنائية
بلجيكا
تن���ص امل��ادة  77من قانون الهجرة على جترمي تهريب الأ�ش��خا�ص ،وتن�ص املادة  77مكرر عل��ى معاقبة التورط يف �إدخال
العنف �أو التخويف �أو الق�سر �أو اخلداع �أو �إذا ا�س ُتغلت حال ُة ا�ست�ضعاف �شخ�ص
�شخ�ص �أجنبي �إىل بلجيكا �إذا ا�س ُتخدم ُ
�أجنبي من حيث و�ض��عه غري القانوين �أو عد ُم ا�س��تقرار �أو�ضاعه �أو ُ
احلمل �إن كان امر�أ ًة �أو مر�ضه �أو عجزه .وكلتا املادتني
ُت�س��تخدمان يف حماكمة تهريب الأ�ش��خا�ص ،فيما عدا �أن انتهاك املادة  77مكرر ينطوي على عقوبة �أ�ش��د� .أما الظروف
امل�شددة فتت�ضمن االنتهاكات التي تتم على نحو "منتظم" �أو من جانب رابط ٍة منظم ٍة (تت�ألف من �شخ�صني �أو �أكرث) ،ويف
ِّ
هذه احلالة ترتفع العقوبات لترتاوح بني � 10سنوات و� 15سنة مع توقيع غرامة.

كولومبيا
جرائم التهريب ،وين�ص على ما يلي "يعاقَب بال�سجن ملدة
يت�ض��من قانون كولومبيا املتو�سع اخلا�ص باالجتار بالأ�ش��خا�ص َ
ي�شجع على نقل �شخ�ص �إىل داخل الأرا�ضي الوطنية �أو �إىل اخلارج �أو
ترتاوح بني � 10سنوات و� 15سنة وبغرامة كلُّ من ّ
يحث �أو ُي ْجبرِ على �إجراء هذا النقل �أو يمُ َ ِّكن من �إجرائه �أو يمُ ِّوله �أو يتعاون �أو ي�ش��ارك يف �إجرائه عن طريق اللجوء �إىل �أي
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ال�شخ�ص على الدعارة �أو الإباحية
�شكل من �أ�شكال العنف �أو اخلديعة �أو اخلداع بغر�ض اال�ستغالل ،بحيث َي ْح ِمل هذا
َ
�أو على العمل مقابل �أداء َد ْينٍ �أو على الت�س��ول �أو ال�س��خرة �أو الزواج الق�س��ري �أو اال�س��تعباد ،من �أجل �أن يح�ص��ل هو
�ش��خ�ص �آخر على ربح مايل �أو �أي منفعة �أخرى  ."...وهذا القانون يج ِّرم تي�س�ير الهجرة غري امل�ش��روعة بغر�ض الربح،
�أو
ٌ
ويت�ضمن �أحكاماً تتعلق باحل�صول على �أرباح �أو ممتلكات من وراء التهريب ،حيث يفر�ض عقوبة ال�سجن ملدة ترتاوح بني
 6و� 8سنوات.

�أركان ق�ضايا تهريب املهاجرين
الأفع��ال الإجرامية �أو الأركان املتج�س��دة لتهريب املهاجرين تتفاوت تبعاً للت�ش��ريعات املعم��ول بها يف بلدكم .ويف حالة
املعرف يف بروتوكول التهريب ،يت�ضمن �شرط الأفعال الإجرامية ما يلي:
جرائم التهريب ،باملعنى َّ
• تدبري دخول �شخ�ص �آخر على نحو غري م�شروع؛
• الدخول �إىل بلد �آخر من جانب هذا ال�ش��خ�ص الآخر� ،أو من جانب مهاجر ُم َه َّرب ال هو من رعايا هذا البلد وال من
املقيمني الدائمني فيه؛
• االتفاق على تلقي منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى.
وال ي�أت��ي بروتوكول التهريب على تعريف لكلمة "تدبري" .وبوجه عام ت�ش�ير ه��ذه الكلمة �إىل الفعل املتمثل يف �إحداث
�شيء حمدد ،وهذا ال�شيء املحدد يكون يف حالة تهريب املهاجرين � َ
إدخال �شخ�ص �آخر �إىل البلد على نحو غري م�شروع.
يعبرّ �ش��رط الق�ص��د اجلنائي عن احلالة الذهنية لل�شخ�ص املتهم بارتكاب جرمية .وال ميكن حتميل م�س�ؤولية ارتكاب جرمية
جنائية �إال ملن لديهم قدر كاف من نية الإيذاء .ويف بع�ض الواليات الق�ض��ائية ويف بع�ض الق�ض��ايا ميكن توقيع م�س���ؤولية
جنائية يف جرائم "امل�س�ؤولية احل�صرية" حتى يف غياب الق�صد اجلنائي.
�إن �ش��رط الركن املعنوي املطلوب توافره يف ق�ض��ايا تهريب املهاجرين هو �أن يكون ال�ش��خ�ص قد ارتكب الفعل املتج�سد
(الأفعال املتج�س��دة) عامداً ومن �أجل احل�ص��ول على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى ،على نحو مبا�ش��ر �أو غري مبا�شر.
وهذا معناه �أن التهريب لأغرا�ض غري ربحية ال يندرج �ضمن نطاق بروتوكول التهريب.
تهريب
ومن املمكن �إثبات الركن املعنوي بعدة طرائق .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن بروتوكول التهريب يق�ضي ب�أال جت ِّرم البلدان َ
املهاجرين �إال عندما يكون متع َمداً ح�سبما جاء يف الفقرة ( )1من املادة  .6وهذا يعني ا�شرتاط توافر الركن املعنوي� .إال
�أنه لي�س هناك ما مينع البلدان من �أن ت�ض��ع ل�ش��رط توافر الق�صد اجلنائي معياراً �أدنى� ،أي عند َت َع ُّمد الالمباالة �أو التعامي
�أو حتى عند حدوث �إهمال جنائي ،رهناً مبقت�ضيات النظام القانوين الداخلي.
وهنا �أي�ض��اً من امله��م تذكُّ ر �أن وجوب جترمي تهريب املهاجرين ،مبقت�ض��ى بروتوكول التهري��ب ،ال يعني وجوب �أن تتبنى
احلرفية امل�ستخدمة يف تعريف تهريب املهاجرين ،بل ينبغي لهذه الت�شريعات الداخلية �أن
الت�شريعات الداخلية التعبريات ْ
ُت�صاغ على نحو يت�سق مع �إطاركم القانوين الداخلي� ،شريطة �أن تت�ضمن توليفة من الأركان املكونة الواردة يف التعريف.
ومن املهم �أي�ض��اً مالحظة �أن بروتوكول التهريب ال يجيز تعري�ض املهاجرين للمالحقة اجلنائية ب�س��بب تعر�ضهم للتهريب
بنا ًء على ما جاء يف املادة  6من بروتوكول التهريب.
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الفوارق الرئي�سية بني االجتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين
لعل من ال�ص��عب عملياً وابتدا ًء التمييز بني هاتني اجلرميتني .ففي حاالت كثرية قد يكون �ض��حايا االجتار بالأ�شخا�ص يف
بداية الأمر مهاجرين م َه َّربني .لذا فعند التحقيق يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص قد يلزم �أحياناً االتكال على تدابري مكافحة
التهريب� .إال �أن من الأهمية مبكان �أن يكون القائمون بالتحقيق يف ق�ضايا التهريب ُم ِّلمني بجرائم االجتار بالأ�شخا�ص نظراً
لأن عواقب معاملة ق�ضية اجتار بالأ�شخا�ص على �أنها ق�ضية تهريب مهاجرين قد تكون عواقب �شديدة بالن�سبة لل�ضحية.

حتديد الفوارق
قد ي�ص��عب يف بع�ض الق�ض��ايا �سرعة حتديد ما �إذا كانت الق�ضية ق�ض��ي َة اجتار ب�أ�شخا�ص �أم ق�ضية تهريب مهاجرين .ف�أوجه
التمييز بينهما تكون يف بع�ض الأحيان دقيقة جداً ومتداخلةً� .أي �أن حتديد ما �إذا كانت الق�ضية ق�ضية اجتار ب�أ�شخا�ص �أم
ق�ضية تهريب مهاجرين ميكن �أن يكون �أمراً �شاقاً جداً لعدة �أ�سباب:
•
•
•
•
•

بع�ض الأ�شخا�ص املُ َّتجر بهم قد ي�ستهلون م�شوارهم باملوافقة على تهريبهم �إىل بلد ما على نحو غري �شرعي ،ثم �إذا بهم
يكت�شفون يف مرحلة الحقة �أنهم تعر�ضوا للخداع �أو الق�سر �أو الإكراه بحيث �أ�ضحوا يف و�ضع ا�ستغاليل (ك�أن يجبرَ وا
مث ًال على العمل مقابل �أجور زهيدة للغاية من �أجل �سداد نفقات نقلهم).
قد يعر�ض امل َّتجِ رون فر�ص�� ًة تبدو لل�ض��حايا املحتملني �أقرب �إىل التهريب منها �إىل االجتار .وقد يطا َلب ه�ؤالء ال�ض��حايا
بدفع ر�سوم يت�شاركون يف �سدادها مع �أ�شخا�ص �آخرين يتم تهريبهم� .إال �أن نية املهرِبني تتمثل منذ البداية يف ا�ستغالل
ال�ضحايا� .أي �أن الر�سوم كانت جزءاً من عملية االحتيال واخلداع و�سبي ًال يكفل ك�سب قدر �أكرب قلي ًال من املال.
قد يكون التهريب هو ،منذ البداية ،النية املق�ص��ودة ،لكن �إذا فر�ص��ة �أثمن من �أنْ ُتف َّوت لتهريب النا�س ت�س��نح يف
مرحلة ما من مراحل العملية �أمام املهربِني/املُ َّتجرين.
قد يعمد املجرمون �إىل تهريب النا�س واالجتار بهم يف �آن واحد م�ستعملني نف�س امل�سارات.
املهرب طوال م�شوار تهريبه �سيئة لدرجة ي�صعب معها ت�صديق �أنه كان ميكن
قد تكون الظروف التي مير بها ال�شخ�ص َّ
له �أن يوافق على ذلك.

يبقى بعد كل ما قيل �آنفاً �أن هناك عدداً من الفوارق الرئي�سية بني تهريب املهاجرين واالجتار بالأ�شخا�ص:

املوافقة
تهري��ب املهاجري��ن ينطوي بوجه عام على موافقة اجلاري تهريبهم� .أما �ض��حايا االجتار بالأ�ش��خا�ص فهم �إما �أنهم مل
يوافقوا قط و�إما �أنهم وافقوا يف البداية لكن هذه املوافقة فقدت معناها ب�س��بب جلوء املُ َّتجرين �إىل و�س��ائل غري �سليمة
للح�صول عليها.

ال ُبعد عرب الوطني

�إن تهريب �شخ�ص معناه تي�سري عبور هذا ال�شخ�ص للحدود ودخوله بلداً �آخر على نحو غري م�شروع� .أما االجتار بالأ�شخا�ص
ف�لا ينطوي بال�ض��رورة على عبور �أي ح��دود .ف�إذا انطوى على مثل هذا العبور مل يكن هناك �أي اعتبار ملدى �ش��رعية �أو
وطني ال يلزم �أن يكون
عدم �ش��رعية عبور احلدود .ومن ثم يف حني �أن تهريب املهاجرين يكون دائماً ،بحكم تعريفه ،ع َرب ٍّ
وطني.
االجتار بالأ�شخا�ص ع َرب ٍّ

النميطة  :1تعريفا االجتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين

13

اال�ستغالل
املهرب بعد تي�س�ير عبوره احلدو َد .و ُتدفع ر�س��وم التهري��ب مقدماً �أو عند
ع��اد ًة م��ا تنتهي العالقة بني امله�� ِّرب واملهاجر َّ
املهرب بعد و�صوله .فامله ِّرب واملهاجر �شريكان ،رغم ما بينهما
الو�ص��ول .وال تكون لدى امله ِّرب ني ُة ا�ستغالل ال�ش��خ�ص َّ
من تفاوت ،يف �ص��فقة جتارية يدخل فيها املهاجر مبح�ض �إرادته� .أما االجتار بالأ�ش��خا�ص فينطوي على ا�س��تغالل م�س��تمر
للم َّتجرين .ففي نية املُ َّتجِ ر �أن تظل عالقته بال�ضحايا امل�ستغَلني م�ستمرة و�أن
لل�ض��حايا على نحو ُي ِّدر �أرباحاً غري م�ش��روعة ُ
متتد �إىل ما بعد عبور احلدود و�صو ًال �إىل املق�صد النهائي .لكن التهريب ميكن �أن ي�صبح اجتاراً ،كما يحدث مث ًال عندما يبيع
املرتاكم� ،أو عندما يعمد امله ِّرب �إىل خداع/ق�س��ر�/إكراه هذا ال�شخ�ص على العمل يف
والد ْي َن
امله ِّرب
املهرب َ
َ
َ
ال�ش��خ�ص َّ
ظل ظروف ا�ستغاللية مقابل تكاليف نقله.

م�صدر الربح
يتمث��ل �أحد امل�ؤ�ش��رات الهامة على ما �إذا كنا ب�ص��دد حالة تهريب �أم اجتار ب�أ�ش��خا�ص يف الكيفي��ة التي يحقق بها اجلناة
�إيراداتهم .فامله ِّربون يحققون �إيراداتهم من ر�سوم نقل �أ�شخا�ص� .أما املُ َّتجرون فهم على العك�س من ذلك يوا�صلون ممار�سة
�سيطرتهم على �ضحاياهم بغية حتقيق �أرباح �إ�ضافية من خالل اال�ستغالل امل�ستمر له�ؤالء ال�ضحايا.

ال ُتهم املنا�سبة
�سبق �أن قيل �إن جرمية االجتار بالأ�شخا�ص ميكن �أن تنطوي على كثري من الأفعال املختلفة وكثري من الفاعلني املختلفني.
وترتكب هذه اجلرمية بوا�سطة �أفعال تتمثل يف جتنيد �أ�شخا�ص �أو نقلهم �أو تنقيلهم �أو �إيوائهم �أو ا�ستقبالهم ،وبوا�سطة و�سائل
تتمثل يف ا�ستخدام القوة �أو التهديد با�ستخدامها �أو تتمثل يف �أ�شكال �أخرى من الق�سر �أو يف االختطاف �أو االحتيال �أو
اخلداع �أو ا�س��تغالل ال�سلطة �أو ا�س��تغالل حالة ا�ست�ضعاف �أو �إعطاء �أو تلقي مبالغ مالية �أو منافع من �أجل احل�صول على
موافقة �شخ�ص له �سيطرة على �شخ�ص �آخر بغر�ض اال�ستغالل.
املرجح جداً �أن تنطوي ق�ض��ايا االجتار ،بحكم طبيعتها ذاتها ،على جرائم �أخرى .وميكن �أن تكون تلك اجلرائم جزءاً
ومن ّ
�أ�ص��ي ًال من عملية االجتار ،كما ميكن ا�س��تخدامها من �أجل �إثبات توافر ركن من �أركان جرمية االجتار بالأ�شخا�ص .وميكن
�أي�ض��اً حماكمة مرتكبي كل جرمية من تلك اجلرائم على حدة� ،أو ا�س��تخدامها يف توجيه ُته��م بديلة تبعاً للنظام القانوين
املتبع .كما ميكن ت�سميتها باجلرائم الأ�سا�سية جلرمية االجتار بالأ�شخا�ص.
وق��د ترتك��ب جرائم �أخرى �ض��د �ض��حايا االجتار بالأ�ش��خا�ص �أو غريهم لكنها ال تعترب جزءاً �أ�ص��ي ًال م��ن جرمية االجتار
بالأ�شخا�ص .وهذه اجلرائم يجب حماكمة مرتكبيها على حدة.

تقييم ذاتي
ما هو تهريب املهاجرين؟
ما هي الفوارق الأ�سا�سية بني االجتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين؟
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�أمثلة
رمب��ا كان من ال�ص��عب عملياً حتديد ما �إذا كان قد حدث اجتار ب�أ�ش��خا�ص �أم تهريب ملهاجري��ن .لذا يرجى االطالع على
الأمثل��ة التالية التي تو�ض��ح الفوارق الأ�سا�س��ية بني االثنني .كم��ا جتدر مالحظة �أنه يجب النظر �إىل احلاالت يف �س��ياق
القان��ون الداخل��ي والظروف املحلية .ففي هذه النميطة نحن ندر�س احلاالت على �ض��وء بروتوكويل االجتار بالأ�ش��خا�ص
وتهريب املهاجرين.

مثال حالة
ٍ
توظيف �إعالناً يف �ص��حيفة حملية ت�صدر يف �إحدى املدن ال�ص��غرية .والإعالن يتعهد بدفع �أجور جمزية
ن�ش��رت وكال ُة
لعمال التنظيف واخلدمة املنـزلية يف بلد �آخر .كما يتعهد ب�أن تتكفل الوكالة با�ست�صدار ت�أ�شريات ال�سفر وا�ستيفاء �سائر
متطلبات الهجرة.
ُت ّقدم امر�أ ٌة �شابة طلباً .لكنها قلقة لأنها تعتقد �أنه قد ُيطلب منها دفع ر�سوم .يقال لها �إن عليها �أال تقلق لأن جميع الر�سوم
املتقدم من �أجل
لن ُتدفع �إال عندما ت�ص��ل �إىل مق�ص��دها .بنا ًء على هذه الطم�أنة توافق ال�شابة على ت�سفريها جواً �إىل البلد ّ
ا�س��تالم العمل الذي ُوعدت به .ي�أتي من ي�ص��طحبها �إىل املطار ،ويعطيها جواز �س��فر وتعليمات تفيد ب�أن موظفي الوكالة
�سي�ستقبلونها عند و�صولها.
لدواع �أمنية .ثم ي�صطحبانها �إىل منـزل كبري حيث
عند و�ص��ولها ي�س��تقبلها رجل وامر�أة .ويطلبان منها ت�سليم جواز �سفرها ٍ
يقال لها �إن عليها �أن تعمل خادمةً .ويتلقى "املوظفان" العامالن يف "الوكالة" �أموا ًال من "م�ستخدمها" اجلديد.
قبل رحيل "موظف َْي الوكالة" ت�س�ألهما ال�شابة عن �أجرها .يرد عليها املوظفان ب�أنها �ستح�صل على �أجر لكن �سيكون
عليه��ا �أن تدف��ع نفقات �إقامتها وم�أكلها .ثم ت�س���ألهما عن موعد �إعادة جواز �س��فرها �إليها .هنا يقال لها �إنها �ست�س�ترده ما
�أن تدفع مل�س��تخدمها نفقات توظيفها .كما يقال لها �إنه �س��يكون بو�سعها �أن تدخر جزءاً من �أجرها حتى ت ُر َّد الر�سوم التي
وتكاليف نقلها .تتواىل الأ�سابيع فيت�ضاعف مبلغ " َد ْي ِنها" لأن �أجرها زهيد يف حني �أن تكاليف
دفعها "م�ستخدمها"
َ
ً
امل�أكل والإقامة باهظة .وكلما ارتكبت خط�أ تلقت �ص��فعةً .ولي�س �أمامها من �س��بيل �س��وى �أن تعمل � 14س��اعة يومياً و7
�أيام �أ�سبوعياً.
ال�س�ؤال الآن هل هذه حالة اجتار ب�أ�شخا�ص �أم حالة تهريب مهاجرين؟

مثال حالة
فر�ص طيب ٌة �أمام العمال
ال�سفر �إىل بلد �آخر تتاح فيه ٌ
ين�ش��ر يف جريدة حملية �إعالنٌ يقول �إن هناك وكالة بو�س��عها �أن تر ِّتب َ
الزراعيني وعمال امل�صانع والنوادل والطباخني.

النميطة  :1تعريفا االجتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين

يطلع �أحد الرجال على هذا الإعالن فيت�ص��ل بالوكالة املذكورة ويعلم �أن الر�س��وم تبلغ  10 000دوالر �أمريكي .ويقال له
�إنه �س�� ُينقل ب�شاحنة �إىل بلد جماور منه ي�س��تقل طائرة ت�أخذه مبا�شرة �إىل بلد املق�صد .و�سيز َّود بجميع وثائق الهجرة .ي�أخذ
بهمة يف ثالث وظائف ،وبعد � 18ش��هراً يجمع املال الذي ك�س��به كله ويدفعه للوكالة
الرجل قرو�ض��اً من �أُ�س��رته ،ويعمل َّ
ويبد�أ رحلة �سفره.
ي�ستقل الرجل ال�شاحنة مع ع�شرة �أ�شخا�ص �آخرين يف البداية ،ويفاج�أ ب�أنهم ذاهبون �إىل مرف�أ بحري ال �إىل مطار جويُ .يطلب
منه ومن باقي �أفراد املجموعة مغادرة ال�شاحنة واالختباء يف �أر�ض ُم ْقفِرة تقع عند حافة املرف�أ �إىل �أن ي�أتيهم �أحد الأ�شخا�ص.
بعد يومني اقتاتوا خاللهما على فتات �أطعمة وجدوها يف �صناديق القمامة ات�صل بهم رجل و ُه ِّربوا على ظهر �سفينة.
طرائق نقل مماثلة .وبقي �أفراد املجموعة معاً ،لكن �أحدهم تويف
على امتداد الأ�ش��هر االثني ع�شر التالية ا�س ُتخدمت معهم ُ
و ُترِك على قارعة الطريق يف بلد َّمرت به قافل ُتهم.
يف نهاية املطاف وجدوا �أنف�سهم على منت �شاحنة توقفت فج�أة وفُتحت �أبوا ُبها اخللفية ف�إذا بهم و�سط �إحدى املدن .هنا قيل
لهم �إنهم قد و�ص��لوا �إىل مبتغاهم و�إن عليهم �أن يغادروا ال�ش��احنة .ا�ستف�سر الرجل عن جواز ال�سفر الذي وعدوه به فقيل
له �إن عليه �أال يكون م�ش��اغباً و�إمنا �أن ي�شق طريقه بنف�سه من الآن ف�صاعداً .رحلت ال�شاحنة وتف ََّرق �أفراد املجموعة ب�سرعة
داخل �أرجاء املدينة.
و�سمح
بعد م�ض��ي ثالثة �أيام عرث الرجل ،هو ورجالن �آخران من املجموعة ،على عمل يقوم على جمع ثمار البطاط�سُ .
له بالإقـامة يف مباين املزرعة جنباً �إىل جنب مع عمال �آخرين .ودفُعت له �أجور زهيدة قيا�س��اً على م�س��توى الأجور يف
بلد املق�صد.
ال�س�ؤال هو هل هذه حالة اجتار ب�أ�شخا�ص �أم حالة تهريب مهاجرين؟

درا�سات حالة :احلالة 1
يعي�ش بيدرو يف �أمريكا اجلنوبية .وهو يف اخلام�سة والثالثني من عمره ولي�ست لديه وظيفة دائمة .يك�سب بيدرو بع�ض املال
من �أعمال بناء مو�س��مية لكن هذا املال ال يكفي ليقيم �أوده و�أود زوجته وطفليهما ال�ص��غريين� .أثناء عمله يف موقع بناء يف
مدينته تناهى �إىل م�سمعه �أن هناك رج ًال يبحث عن �أنا�س يهمهم �أن يبيعوا �إحدى ِكلي َتيهم لأغرا�ض زراعة �أع�ضاء .وعلم
�أن هذا الرجل ينظم رحالت �إىل بلد �آخر يتوىل فيه فنيون طبيون نزع ِ
الك ْل َية .كما علم �أن املتلقني يدفعون مبلغاً ي�صل �إىل
 60 000دوالر �أمريكي مقابل كل كلية �سليمة.
رغم ما ي�س��تبد ببيدرو من قلق �إزاء فكرة العي�ش ِبكلية واحدة فقط يوافق الرجل على نزع كليته .ويتلقى وعداً باحل�ص��ول
على  30 000دوالر �أمريكي مقابل كليته ،عالوة على �سداد كل نفقات �سفره و�إقامته خالل فرتة نقاهة يق�ضيها يف مكان
جميل ومريح .وي�س��اعد ِّ
املنظ ُم بيدرو على ا�ست�ص��دار جواز �سفر واحل�ص��ول على ت�أ�شرية �سفر ،ويتوىل بنف�سه كل ترتيبات
�س��فر بيدرو .عند و�ص��ول بيدرو �إىل مق�صده ي�ستجوبه موظفو الهجرة لكنهم ي�سمحون له بالدخول على �أ�سا�س �أنه يحمل
تذكرة عود ٍة .يف املطار ي�ستقبله رجل يدعى لوي�س ،وي�صطحبه هذا الرجل �إىل �شقة �صغرية ال �ش�أن لها على الإطالق مبحل
الإقامة الفاخر الذي وعده به ِّ
منظمو الرحلة .بعد يومني من الراحة مل ي�س��مح له خاللهما مبغادرة ال�ش��قة �أخذوه �إىل غرفة
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�صغرية قذرة �أجريت له فيها العمليةُ .قبل �إجراء العملية يوقِّع بيدرو ورقة باللغة الإنكليزية ،لكنه ال يكاد يفهم ما وقَّعه نظراً
لأن معرفته باللغة الإنكليزية حمدودة جداً.
بعد العملية يعاد بيدرو �إىل ال�ش��قة حيث يق�ض��ي فرتة نقاهة مدتها �أ�س��بوع واحد .يعطيه لوي�س  500دوالر �أمريكي بد ًال
م��ن املبلغ الذي وعده به وهو  30 000دوالر �أمريكي .يغ�ض��ب بي��درو من لوي�س ويطالبه بباقي املبلغ .هنا يقول له لوي�س
�إن جتارة الأع�ضاء والأن�سجة وغريها من �أجزاء اجل�سم حمظورة حظراً تاماً مبوجب القانون و�إنه �إذا �أراد بيدرو �إبالغ ال�شرطة
ف�سينتهي به الأمر �إىل القب�ض عليه وترحيله دون ح�صوله على �أي مال .كما ُي ِلمح لوي�س �إىل �أن بيدرو ال ي�ستطيع �أن يثبت
�أن من حقه تقا�ضي �أي مبلغ نظراً لأنه قد وقّع على ورقة تقول �إن املانح واملتلقي قريبان و�إن امل�س�ألة كلها تخلو متاماً من دفع
�أي �أموال .هنا يقرر بيدرو �أن من الأف�ض��ل له على �أي حال �أن يح�ص��ل على  500دوالر �أمريكي بد ًال من ال �ش��يء على
الإطالق ،لذا يذعن ويعود �إىل بلده .لكن بعد �أ�سبوع ي�صاب بيدرو بتلوث خطري.

نقاط مطروحة للنقا�ش
• يرجى مالحظة �أنه� ،أ�س��وة مبا يحدث دائماً يف احلاالت امل�س��تمدة من واقع احلياة ،ال ميكن النظر �إىل احلاالت �إال على
�ضوء املعلومات املتاحة.
• ا�ستناداً �إىل بروتوكويل االجتار والتهريب هل ميكن �أن يقال �إننا هنا ب�صدد حالة اجتار ب�أ�شخا�ص ال حالة تهريب �أنا�س؟
• ا�ستناداً �إىل قوانينكم الداخلية هل نحن ب�صدد حالة تهريب مهاجرين �أم اجتار بالأ�شخا�ص؟
• هل تتوافر هنا �أركانُ االجتار الثالثةُ؟
• ما هو الفعل يف احلالة الراهنة؟ وما هي الو�سائل امل�ستخدمة يف ارتكاب الفعل؟ وما هو هدف العملية برمتها؟
• م��ا ه��ي اجلرائم الأخرى املذكورة يف ت�ش��ريعاتكم ،الت��ي ميكن ا�س��تخدامها يف مالحقة اجلناة يف ه��ذه احلالة (ال ُتهم
الرئي�سية/البديلة)؟ وما هي اجلرائم التي وقعت اقرتاناً بها؟

درا�سات حالة :احلالة 2
يعي�ش كرازميري يف �أوروبا ال�ش��رقية ويبلغ من العمر ع�ش��ر �سنوات .وهو يعي�ش مع �أبويه و�أخوين �أكرب منه �سناً و�أخت �أ�صغر
منه �س��ناً وجديه� .أبوه يدعى نيكوالي وهو عاطل عن العمل ومدمن للكحول� .أما �أمه فهي مري�ض��ة وعاجزة عن العمل
�أي�ض��اً� .ش��قيقا كرازميري الكبريان عاطالن عن العمل �أي�ضاً .الأ�سرة كلها يف �صراع دائم مع املال ،والأب د�أب بانتظام على
�ضرب كرازميري و�أخوته.
�ص��ديق قدمي له ،هو رفيق �س�لاح يف اجلي�ش يدعى �إلياَ .ي ِعد �إليا �صديقَه نيكوالي ب�إعطائه
يف يوم من الأيام يزور نيكوالي
ٌ
 150يورو �ش��هرياً �إذا "�أَ َّجر" له كرازميري لي�س��تعني به على الت�سول يف �إحدى عوا�صم �أوروبا الغربية .ويتعهد �إيليا ب�أن
يتكفل مب�صاريف �إعا�شة و�إطعام كرازميري وب�أن يعتني به .فيوافق نيكوالي.

النميطة  :1تعريفا االجتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين

بعد �أ�سبوع مير �إيليا ال�صطحاب كرازميري ويعطي لأبيه  100يورو نقداً .يف عربة �إيليا ثالثة �صبية �آخرين .يف البداية يتوقف
اجلميع ال�س��تالم جوازات �سفر من م�صلحة اجلوازات .ثم يعربون احلدود حاملني جوازات ال�سفر ،لكن حر�س احلدود ال
يوقفون �إيليا و�إمنا يكتفون بالتلويح له باملرور وعلى �شفاههم ابت�سامة حتي ٍة.
�ص��باح اليوم التايل ي�صل َخ ْم َ�س ُت ُهم �إىل مق�صدهم .ي�ص��طحبهم �إيليا �إىل �شقة يتقا�سم فيها ال�صبية الأربعة �إحدى الغرف،
يف حني ينفرد �إيليا بغرفة �أخرى .يعطي �إيليا كل �ص��بي منهم ن�س��خة م�ص��ورة من جواز �سفره ،يف حني يحتفظ هو بالن�سخ
الأ�ص��لية .يف �ص��باح اليوم التايل "يبد�ؤون العمل" .يف كل يوم يذهبون �إىل مكان خمتلف للت�سول ،ف�إيليا يب ّلغهم باملكان
وي�ص��طحبهم �إليه .وعليهم �أن ي�ش��حذوا يومياً من التا�سعة �صباحاً حتى ال�ساد�سة م�س��ا ًء ،بعدها يعودون �إىل املنـزل .و�إذا
ك�سبوا �أقل من  40يورو يومياً �أ ْو َ�س َع ُهم �إيليا �ضرباً� .إن �إيليا يعطيهم ما يكفي من طعام ،وال ينتهكهم جن�سياً.
غري م�سموح لكرازميري باالت�صال ب�أ�سرته هاتفياً ،وال علم له بكم من الوقت يتعني عليه �أن يبقى حيث هو� .إيليا يبلغهم ب�أن
عليهم �أن يقولوا لأفراد ال�شرطة �إذا ا�ستوقفوهم �إنهم �سائحون وينتظرون �أباهم .يهددهم �إيليا ب�أن ي�ؤذي جميع �أفراد �أ�سرهم
�إن هم باحوا لل�شرطة ب�أية معلومات.

نقاط مطروحة للنقا�ش
• يرجى مالحظة �أنه� ،أ�س��وة مبا يحدث دائماً يف احلاالت امل�س��تمدة من واقع احلياة ،ال ميكن النظر �إىل احلاالت �إال على
�ضوء املعلومات املتاحة.
• ا�ستناداً �إىل بروتوكويل االجتار والتهريب هل ميكن �أن يقال �إننا هنا ب�صدد حالة اجتار ب�أ�شخا�ص ال حالة تهريب �أنا�س؟
• ا�ستناداً �إىل قوانينكم الداخلية هل نحن ب�صدد حالة تهريب مهاجرين �أم اجتار ب�أ�شخا�ص؟
• هل تتوافر هنا �أركانُ االجتار الثالثةُ؟
• ما هو الفعل يف احلالة الراهنة؟ وما هي الو�سائل امل�ستخدمة يف ارتكاب الفعل؟ وما هو هدف العملية برمتها؟
• ماذا لو �أن كرازميري كان يف الثامنة ع�شرة من عمره؟
• م��ا ه��ي اجلرائم الأخرى املذكورة يف ت�ش��ريعاتكم ،الت��ي ميكن ا�س��تخدامها يف مالحقة اجلناة يف ه��ذه احلالة (ال ُتهم
الرئي�سية/البديلة)؟ وما هي اجلرائم التي وقعت اقرتاناً بها؟

درا�سات حالة :احلالة 3
تعي�ش ليزا يف مدينة �صغرية يف جنوب �شرق �آ�سيا ،وهي يف الثامنة ع�شرة من عمرها .ويعتمد �أبواها و�أخواتها ال�صغار على
تقدمه لهم من دعم ،وهي تكافح من �أجل العثور على عمل يوفر القوت لهم جميعاً .يف �أحد الأيام �سمعت عن وكالة
ما ّ
��در العمالة مل�ص��انع موجودة يف اخلارج .يف موطن ليزا يبلغ متو�س��ط الأجر ال�شهري الأدنى  40دوالراً� ،أما
ت�ص ِّ
يف مدينتها َ
هذه امل�ص��انع فتدفع  2.25دوالر يف ال�س��اعة ،كما توفر ال�شركة امل�أكل وامل�سكن .تعلم ليزا �أنه �سيكون عليها �أن تعمل على
نحو غري م�شروع لكنها تعتقد �أن ذلك ي ُهون �أمام ما �ست�ستطيع �إر�ساله �إىل �أ�سرتها من مال.
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تتوجه ليزا �إىل الوكالة وتعلم �أنهم يتقا�ضون  2 000دوالر �أمريكي عن كل عقد عمل� .إنها ال متلك هذا املبلغ لكنها تعرف
�أن �آخرين يقرت�ضون من مقر�ضني يف املنطقة .لذا تذهب �إىل مقر�ض مالٍ وتعر�ض منـزل �أ�سرتها رهينة للقر�ض الذي تطلبه.
هكذا �صار عليها الآن �أن تر�سل �أق�ساطاً مالية �شهرياً �إىل ُمقر�ضها و�إىل �أ�سرتها .ي�ستبد بها القلق لكنها تعتقد يف الوقت ذاته
�أنها �أح�سنت �صنعاً .توقِّع ليزا عقد العمل وتغادر املنـزل.
بعد م�ض��ي �ش��هر على عملها يف امل�ص��نع دون تقا�ض��ي �أي �أجر تطالب هي وزمال�ؤها ب�أجورهم امل�ستحقة .هنا يقال لهم �إن
كل واحد منهم �سيتقا�ضى  100دوالر عن ال�شهر املنق�ضي .حتتج ليزا وبع�ض العمال الآخرين فال ُي�سند �إليهم �أي عمل
طوال ال�شهر التايل .يف تلك الأثناء يرغَمون على العي�ش يف عنرب ي�ضم � 36سريراً ولي�ست به �سوى  4دورات مياه ،وكثرياً
يقدم لهم طعام رديء �أو حتى فا�سد� .أبواب امل�ساكن تغلق دائماً ما بني التا�سعة �صباحاً وال�ساد�سة م�سا ًء ،ويف امل�ساكن
ما ّ
مترح ال�صرا�ص ُري والفئرانُ وتعيث ف�ساداً.
يخام��ر ليزا �ش��عور بالي�أ�س فتقرر الذهاب �إىل املدير لتعتذر له لعلها حت�ص��ل على عمل م��ا .فهي تعرف �أنه مينع العمل عن
الذين يج�أرون بال�ش��كوى عقاباً لهم و�إنْ يكن هناك ما يكفي من عمل .وبد ًال من الإن�ص��ات �إىل اعتذارها يلمح لها املدير
ب�إمياءات جن�سية قائ ًال لها �إن بو�سعها �أن حت�صل على وظيفة مكتبية مريحة �إنْ هي قبِلت هذا العر�ض .لكن ليزا ترف�ض .هنا
ِ
�سلطات الهجرة �إذا مل تذعن.
ي�أمرها املدير بالعودة �إىل العمل م�شرياً �إىل �أنه �سيبلغ عنها

نقاط مطروحة للنقا�ش
• يرجى مالحظة �أنه� ،أ�س��وة مبا يحدث دائماً يف احلاالت امل�س��تمدة من واقع احلياة ،ال ميكن النظر �إىل احلاالت �إال على
�ضوء املعلومات املتاحة.
• ا�ستناداً �إىل بروتوكويل االجتار والتهريب هل ميكن �أن يقال �إننا هنا ب�صدد حالة اجتار ب�أ�شخا�ص ال حالة تهريب �أنا�س؟
• ا�ستناداً �إىل قوانينكم الداخلية هل نحن ب�صدد حالة تهريب مهاجرين �أم اجتار ب�أ�شخا�ص؟
• هل تتوافر هنا �أركانُ االجتار الثالثةُ؟
• ما هو الفعل يف احلالة الراهنة؟ وما هي الو�سائل امل�ستخدمة يف ارتكاب الفعل؟ وما هو هدف العملية برمتها؟
• م��ا ه��ي اجلرائم الأخرى املذكورة يف ت�ش��ريعاتكم ،الت��ي ميكن ا�س��تخدامها يف مالحقة اجلناة يف ه��ذه احلالة (ال ُتهم
الرئي�سية/البديلة)؟ وما هي اجلرائم التي وقعت اقرتاناً بها؟

درا�سات حالة :احلالة 4
� َّأنـا امر�أة من �أحد بلدان �أوروبا ال�ش��رقية ،ظلت تعمل يف م�ص��نع منذ تركت الدرا�س��ة لكنها فقدت وظيفتها م�ؤخراً .لديها
طفالن �ص��غريان تعولهما ،وقد طلقت زوجها م�ؤخراً .وهي تعرف مدى �ص��عوبة العثور على وظيفة جديدة يف بلدها .يوماً
قال لها �ش��قيق �ص��ديقتها �إن بو�سعها �أن تك�س��ب ما ًال وفرياً �إذا التحقت بالعمل كعاملة نظافة يف فندق ب�أحد بلدان �أوروبا
الغربية .وافقت � َّأنـا ووعدها الرجل ب�أن يت�صل ب�صديقه وير ِّتب الأمر.
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بعد ب�ضعة �أيام تركت � َّأنـا طفليها مع والدتها ،ووعدت ب�أن تر�سل لهم ما ًال ،وعبرَ َ ت مع �شقيق �صديقتها حدوداً ال حتمل �أي
عالمات حيث كانت تنتظرها عربة بها �ست �أمهات �أخريات وفتيات ورجالن .على امتداد رحلة ا�ستغرقت عدة �أيام ظلت
الن�س��اء والفتيات تتنقلن املرة تلو الأخرى بني عربات وقوارب �ص��غرية و َتعْبرُ ن من بلد �إىل �آخر ،حيث جتننب دائماً نقاط
احلدود الر�س��مية .من حني �إىل �آخر كان ُيطلب من الن�س��اء والفتيات البقا ُء داخل �ش��ققٍ �أو َ
منازل مغلق ٍة خا�ضع ٍة حلرا�سة
م�ستمرة .ا�ستبد بهن �شعور بفقدان الإح�سا�س باملكان والزمان ،وبد�أت م�شاعر االرتياب واخلوف تتملكهن.
�أخرياً و�ص��لت الن�س��اء والفتيات �إىل منـزل حيث �أُ ِم ْرن بخلع جميع مالب�سهن على م�شهد من جمموعة رجال .فعلت � َّأنـا
ما طولبت ب�أن تفعله ،وبيعت ملالك �أحد البارات .قال لها املالك �إن �إقامتها يف البلد غري �ش��رعية و�إن عليها الآن �أن تعمل
موم�س��اً حتى ت�س��دد تكاليف ال�سفر والنقل امل�ستحقة عليها .و�أخربها ب�أنه �س ُيقب�ض عليها �إذا غادرت مبنى البار و�أن عليها
لقى على يدهم معامل ًة �أ�سو�أ.
�أن تفعل ما ت�ؤ َمر بفعله و�إال تعر�ضت لل�ضرب �أو بيعت لأنا�س �آخرين "�أكرث خطورةً" �س َت َ
�أُ ِرغمت �أ َّنا على العمل يومياً من ال�ساد�س��ة �ص��باحاً �إىل ال�ساد�س��ة م�س��ا ًء ،ومل ُي َّقدم لها طعا ٌم �سوى مرة واحدة يف اليوم.
وكلم��ا ارتكب��ت خط�أً ُوقِّعت عليها غرامةٌ ،يف حني �أُ ِرغمت على �ش��راء ما ترتديه من مالب���س داخلية وما ت�أكله من طعام
ثمن كل ذلك �إىل ديونها.
حيث �أ�ضيف ُ

نقاط مطروحة للنقا�ش
• يرجى مالحظة �أنه� ،أ�س��وة مبا يحدث دائماً يف احلاالت امل�س��تمدة من واقع احلياة ،ال ميكن النظر �إىل احلاالت �إال على
�ضوء املعلومات املتاحة.
• ا�ستناداً �إىل بروتوكويل االجتار والتهريب هل ميكن �أن يقال �إننا هنا ب�صدد حالة اجتار ب�أ�شخا�ص ال حالة تهريب �أنا�س؟
• ا�ستناداً �إىل قوانينكم الداخلية هل نحن ب�صدد حالة تهريب مهاجرين �أم اجتار ب�أ�شخا�ص؟
• هل تتوافر هنا �أركانُ االجتار الثالثةُ؟
• ما هو الفعل يف احلالة الراهنة؟ وما هي الو�سائل امل�ستخدمة يف ارتكاب الفعل؟ وما هو هدف العملية برمتها؟
• م��ا ه��ي اجلرائم الأخرى املذكورة يف ت�ش��ريعاتكم ،الت��ي ميكن ا�س��تخدامها يف مالحقة اجلناة يف ه��ذه احلالة (ال ُتهم
الرئي�سية/البديلة)؟ وما هي اجلرائم التي وقعت اقرتاناً بها؟

ال ُتهم املنا�سبة
�سبق �أن قيل �إن جرمية االجتار بالأ�شخا�ص ميكن �أن تنطوي على كثري من الأفعال املختلفة وكثري من الفاعلني املختلفني.
وترتكب هذه اجلرمية بوا�سطة �أفعال تتمثل يف جتنيد �أ�شخا�ص �أو نقلهم �أو تنقيلهم �أو �إيوائهم �أو ا�ستقبالهم ،وبوا�سطة و�سائل
تتمثل يف ا�ستخدام القوة �أو التهديد با�ستخدامها �أو تتمثل يف �أ�شكال �أخرى من الق�سر �أو يف االختطاف �أو االحتيال �أو
اخلداع �أو ا�س��تغالل ال�سلطة �أو ا�س��تغالل حالة ا�ست�ضعاف �أو �إعطاء �أو تلقي مبالغ مالية �أو منافع من �أجل احل�صول على
موافقة �شخ�ص له �سيطرة على �شخ�ص �آخر بغر�ض اال�ستغالل.
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املرجح جداً �أن تنطوي ق�ض��ايا االجتار ،بحكم طبيعتها ذاتها ،على جرائم �أخرى .وميكن �أن تكون تلك اجلرائم جزءاً
ومن ّ
�أ�ص��ي ًال من عملية االجتار ،كما ميكن ا�س��تخدامها من �أجل �إثبات توافر ركن من �أركان جرمية االجتار بالأ�شخا�ص .وميكن
�أي�ض��اً حماكمة مرتكبي كل جرمية من تلك اجلرائم على حدة� ،أو ا�س��تخدامها يف توجيه ُته��م بديلة تبعاً للنظام القانوين
املتبع .كما ميكن ت�سميتها باجلرائم الأ�سا�سية جلرمية االجتار بالأ�شخا�ص.
وق��د ترتك��ب جرائم �أخرى �ض��د �ض��حايا االجتار بالأ�ش��خا�ص �أو غريهم لكنها ال تعترب جزءاً �أ�ص��ي ًال م��ن جرمية االجتار
بالأ�شخا�ص .وهذه اجلرائم يجب حماكمة مرتكبيها على حدة.
قد ت�شمل اجلرائم الأ�سا�سية جلرمية االجتار بالأ�شخا�ص ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،ما يلي:
• اال�سرتقاق
• املمار�سات ال�شبيهة باال�سرتقاق
• اال�ستعباد
• ال�سخرة �أو العمل الإكراهي
• العمل مقابل �أداء َد ْين
• الزواج بالإكراه
• الإجها�ض بالإكراه
• االبتزاز
• التعذيب
• املعاملة القا�سية �أو غري الإن�سانية �أو املهينة
• االغت�صاب
• االعتداء اجلن�سي
• االعتداء
• الإيذاء اجل�سدي
• القتل
• اخلطف
• االختطاف
• االعتقال غري القانوين
• ا�ستغالل العمالة
• احتجاز م�ستندات �إثبات الهوية
• انتهاكات قانون الهجرة
• غ�سل الأموال
• الف�ساد
• ا�ستغالل املن�صب
• تهريب املهاجرين
�إن التحقيق يف فرادى الأفعال امل�شار �إليها �آنفاً ومالحقة مرتكبيها ميكن �أن يكونا مفيدين جداً يف الأو�ضاع ويف البلدان التي:
ن�ص على جرمية قائمة بذاتها تتعلق باالجتار بالأ�شخا�ص؛
• ال يوجد فيها بعد ٌ
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• �أو ال تعبرِّ فيها عقوبات االجتار بالأ�شخا�ص تعبرياً كافياً عن طبيعة اجلرمية وال يكون فيها لتلك العقوبات �أي �آثار رادعة؛
• �أو يف احلاالت التي ال تكون فيها الأدلة القائمة كافي ًة ملالحقة املُ َّتجرين بالأ�ش��خا�ص لكنها قد تكون كافية ملالحقة
مرتكبي مثل هذه اجلرائم الأ�سا�سية .ويف النظم التي تبيح تخفيف احلكم ال�صادر يف حق املتهم مقابل اعرتافه ب ُت َهم
�أقل يو�ص��ى بوجه عام ب�أن تكون التهم املوجهة �إىل املتهم �شامل ًة لكل اجلرائم املمكن حتميله م�س�ؤوليتها بحيث ميكن
�إ�سقاط بع�ض التهم عنه يف حال اعرتافه بتهم �أقل.
�إذا تواف��رت الأدل��ة وجب عليكم ،لعدة �أ�س��باب� ،أن تهدف��وا �إىل مالحقة املرتكبني مبوجب جرمية االجتار بالأ�ش��خا�ص.
وعليكم �أن ت�ستخدموا� ،إذا �أجاز نظامكم القانوين هذا اال�ستخدام ،اجلرائم الأ�سا�سية باعتبارها ُت َهماً بديلة من �أجل زيادة
احتماالت الإدانة.
�إذا كانت واليتكم الق�ض��ائية تت�ض��من جرمية االجتار بالأ�شخا�ص كانت اجلرائم الأ�سا�س��ية مفيدة جداً يف الأو�ضاع التي
ال تع�ثرون فيه��ا على �أدلة كافية ملالحقة املُ َّتجري��ن .فالأدلة قد تظل كافية ملالحقتهم على �أفعاله��م اجلنائية الفردية� ،أي
على اجلرائم الأ�سا�س��ية جلرمية االجتار بالأ�ش��خا�ص ،مثل االعتقال غري القانوين ،واالعتداء اجلن�سي ،والإيذاء اجل�سدي،
واحتجاز م�س��تندات �إثبات الهوية ،الخ .ففي هذه الأو�ض��اع قد يكون اخليار الوحيد �أمامكم هو مالحقتهم على �أفعالهم
اجلنائية الفردية.
حت��ى �إذا كنت��م قد اخ�ترمت يف البداية مالحقة املُ َّتجرين مبوجب جرمية االجتار بالأ�ش��خا�ص لك��ن الأدلة ال تكفي لدعم
ق�ضيتكم دعماً ال يرقى �إليه �أي �شك معقول فقد تكفي تلك الأدلة لإدانتهم على جرائم �أ�سا�سية� .أي �أنه ميكن مقا�ضاتهم
على اجلرائم الأ�سا�س��ية �أي�ض��اً بالإ�ض��افة �إىل حماكمتهم مبوجب جرمية االجتار بالأ�ش��خا�ص .كما ميك��ن اللجوء �إىل تلك
الأحكام باعتبارها تخ�ص جرائم �إ�ضافية �أو متداخلة من �أجل الربهنة على خطورة عملية اجتار معينة بالأ�شخا�ص.
وال بد �أنكم تعرفون ،باعتباركم ممار�سني تعملون يف هذا املجال� ،أن عملية ا�ستجواب امل�شتبه فيهم ومالحقة املدعى عليهم
يف جرائ��م االجتار بالأ�ش��خا�ص ميكن �أن تكون عملي��ة معقّدة جداً وطويلة زمنياً ومكلفة مادي��اً .لذا ال عجب يف �أن هناك
ع��دداً م��ن �أمثلة احلاالت التي يكون فيها االجتار بالأ�ش��خا�ص موجوداً ،بل يكون فيها َ
أ�س��ا�س وجود
املحرك الداف َع ورمبا � َ
الق�ضية �أ�ص ًال� ،إال �أن كل ما يوجه من ُتهم ين�صب على اجلرائم الأ�سا�سية ،مثل االعتقال غري القانوين واالعتداء اجلن�سي
والإيذاء اجل�سدي واحتجاز م�ستندات �إثبات الهوية الخ.
قد يكون عدم مالحقة مرتكبي جرائم االجتار بالأ�ش��خا�ص مريحاً يف الأجل الق�ص�ير لكن له عدداً من العواقب الطويلة
الأجل التي يحتمل �أن تكون كبرية .ففي حاالت عديدة قد ت�ؤدي �إدانة املُ َّتجرين �إىل ح�ص��ول �ض��حاياهم على خدمات
املقدمة �إىل ال�ضحايا
دعم وحماية وم�ساعدات ما كانوا ليح�صلوا عليها لوال هذه الإدانة .وميكن �أن تت�ضمن خدمات الدعم َّ
�إمكانية �إتاحة فرتة مراجعة و�إعطاء ال�ضحايا حق الإقامة امل�ؤقتة �أو حتى الدائمة يف بلد املق�صد ،عالوة على خدمات دعم
على �ش��تى امل�ستويات مبا ي�ش��مل الإعا�شة والرعاية ال�صحية واال�ست�ش��ارات القانونية والنف�سية وترتيبات �إعادة التوطني.
وتلك �أمور تهمكم لعدة �أ�سباب.
فال�ص��دمة النف�س��ية ميكن �أن ت�ؤثر يف نوعية �شهادة �ضحايا االجتار بالأ�ش��خا�ص .وتقدمي الدعم واحلماية وامل�ساعدة ل�ضحايا
هذا االجتار يعينهم على التغلب على �أفدح العواقب املرتتبة على هذه ال�صدمة ويعينكم على ك�سب ثقة ه�ؤالء ال�ضحايا.
املرجح �أن حت�ص��لوا على جودة
املرجح �أن تك�س��بوا ثقتهم �إذا عجزمت ع��ن دعمهم على النحو املالئم .ومن غري ّ
فم��ن غري ّ
ال�شهادة التي تتوخونها يف غياب تلك الثقة.
ويف واليات ق�ضائية كثرية ي�ؤدي توجيه تهمة تتعلق باالجتار بالأ�شخا�ص �إىل ا�ستهالل جمموعة متنوعة من تدابري احلماية
وامل�ساعدة املوجهة �إىل ال�ضحايا .كما قد يعني ذلك عدم مالحقة ال�ضحية على جرائم ارتكبتها �أثناء عملية االجتار بها� .إن
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مالحقة ه�ؤالء ال�ضحايا على جرائم قد يكونون قد ارتكبوها كنتيجة مبا�شرة لعملية االجتار بهم ميكن �أن تد ِّمر العالقة التي
يتعني عليكم �أن تبنوها من �أجل احل�صول على �أف�ضل �شهادة �شهود ممكنة تخدم ق�ضيتكم .فهذه املالحقة قد ت�ؤدي على
نحو مبا�شر وملمو�س �إىل �إ�ضعاف �شهادة ال�شهود و�إىل امل�ساهمة يف قرار ال�ضحية بعدم التعاون مع نظام العدالة اجلنائية.
كما قد يعني عدم مالحقة مرتكبي جرائم االجتار بالأ�ش��خا�ص ترك الباب مفتوحاً �أمام �ش��بكات االجتار الأو�س��ع لكي
تعمل دون �أي معوقات.

تقييم ذاتي
ما هي بع�ض اجلرائم الأ�سا�سية جلرمية االجتار بالأ�شخا�ص؟
متى يكون من املفيد ا�ستجواب ومالحقة ُم َّتج ٍر ب�ش�أن تلك اجلرائم الأ�سا�سية؟

الوالية الق�ضائية
�إن اتفاقية اجلرمية املنظمة تلزم الدول الأطراف ب�أن تن�ش��ئ والية ق�ض��ائية من �أجل التحقيق يف جميع اجلرائم املن�ص��و�ص
عليها يف االتفاقية ويف �أي بروتوكول يكون البلد املعني دولة طرفاً فيه وحماكمة مرتكبي تلك اجلرائم ومعاقبتهم.
ويجب �أن ت�سري تلك الوالية الق�ضائية على جميع اجلرائم التي ترتكب داخل والية البلد الق�ضائية الإقليمية ،مبا يف ذلك
�سفنه البحرية وطائراته .وهو ما يعرف با�سم مبد�أ الوالية الق�ضائية الإقليمية.
�إذا كانت الت�ش��ريعات الوطنية حتظر ت�س��ليم رعايا البلد َو َجب �أي�ض��اً �أن ت�س��ري تلك الوالية الق�ض��ائية على اجلرائم التي
يرتكبه��ا ه���ؤالء الرعاي��ا يف �أي مكان يف العامل .فهذا يتيح للبلد �أن يفي بااللتزام الذي تفر�ض��ه علي��ه االتفاقية مبحاكمة
اجلناة الذين تتعذر املوافقة على طلب ت�سليمهم ب�سبب جن�سيتهم .و ُتعرف الوالية الق�ضائية التي ت�سري على اجلرائم التي
يرتكبها رعايا الدولة با�سم الوالية الق�ضائية الإيجابية على الأ�شخا�ص.
ت�ش��جع االتفاقية ،لكن دون �أن ت�ش�ترط� ،إن�شا َء والية ق�ضائية يف ظروف معينة �أخرى ،مثل جميع احلاالت التي يكون
كما ّ
(�أ)
فيها رعايا الدولة �ضحايا �أو جناة .وتعرف الوالية الق�ضائية التي ت�سري على اجلرائم التي ترتكب �ضد رعايا الدولة با�سم
الوالية الق�ضائية ال�سلبية على الأ�شخا�ص.
(�أ) االتفاقي��ة ،الفق��رة ( )1من املادة ( 15الوالية الإلزامي��ة) ،والفقرة ( )2من املادة ( 15الوالي��ة االختيارية) ،والفقرة ( )10من
املادة ( 16وجوب حماكمة اجلاين عند عدم ت�س��ليمه ب�س��بب جن�سيته) .انظر �أي�ضاً مناق�شة م�سائل الوالية الق�ضائية يف الف�صل  9من دليل
االتفاقية الت�شريعي.
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قد تنطوي ق�ض��ايا االجتار بالأ�شخا�ص على عدة واليات ق�ض��ائية .ويف هذه احلالة يجب اتخاذ قرار ب�ش�أن الوالية الق�ضائية
التي ينبغي �أن تتم فيها املحاكمة .وهذا القرار ينبغي �أن ي�سرت�شد بعدة مبادئ.
حتدد يف �أقرب وقت ممكن مدى �إمكانية حماكمة املتهمني يف �أكرث من والية ق�ضائية واحدة.
ومن املهم جداً �أن َّ
حتدد تلك الإمكاني ُة ي�صبح االعتبار التايل هو الوالية الق�ضائية التي تكون فيها املحاكمة �أجدى ما تكون .وينبغي
وما �أن َّ
�أن يتخ��ذ � ُّأي قرار ب�ش���أن الوالية الق�ض��ائية الأقدر على املحاكمة على �أ�س��ا�س كل حالة على ح��دة ويف ظل مراعاة كل
العوامل ذات ال�صلة.
واملبد�أ الأ�سا�س��ي الذي يقوم عليه �أي قرار يف هذا ال�ص��دد هو وجوب عدم حماكمة ال�ش��خ�ص �أكرث من مرة على نف�س
ال�س��لوك الإجرامي الواحد .وهذا املبد�أ �سا ٍر حتى عندما يكون ال�شخ�ص قد �أب ِرئَت �ساح ُته من تهمة تتعلق بهذا ال�سلوك
يف والية ق�ضائية �أخرى .وهو ما يعرف با�سم مبد�أ عدم جواز املحاكمة مرتني على نف�س اجلرم.
وينبغي �أن تتم املحاكمة يف الوالية الق�ضائية التي وقعت فيها معظم وقائع اجلرمية �أو معظم اخل�سائر .ويف ق�ضايا االجتار
بالأ�ش��خا�ص كثرياً ما يكون ذلك ،لكن لي�س بال�ض��رورة ،ه��و املكان الذي حدث فيه اال�س��تغالل .وينبغي مراعاة
العوامل التالية:

وجود ت�شريعات
ت�شريعات الوالية الق�ضائية جرمي َة االجتار بالأ�شخا�ص؟
هل تت�ضمن
ُ
هل الت�شريعات �شاملة وتت�ضمن كل �أ�شكال اال�ستغالل؟

�سلطة �إ�صدار الأحكام
ينبغي �أن ت�أتي الأحكام معرب ًة عن مدى خطورة اجلرمية ،و�إن يكن هذا ُ
العامل ال ميثل االعتبا َر الأول.

مكان املتهم
هل من املمكن �أن تتم املحاكمة يف هذه الوالية الق�ضائية؟
هل �إجراءات النقل �أو الت�سليم ممكنة؟ وهنا ينطبق املبد�أ العام الذي مفاده �إما الت�سليم و�إما املحاكمة.

جتزئة املحاكمة
قد تكون الق�ضايا معقّدة وعابرة للحدود� .إال �أن من غري امل�ست�صوب �أن تتم املحاكمة يف �أكرث من والية ق�ضائية واحدة.
ما هي التدابري التي ميكن (واقعياً وعملياً) اتخاذها حتى يت�سنى �أن تتم املحاكمة يف والية ق�ضائية واحدة؟
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مثول ال�شهود
كثرياً ما يكون مثول ال�ضحايا ب�صفتهم �شهوداً �أمراً ال مفر منه يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص.
يجب اال�ستيثاق من اتخاذ تدابري تكفل له�ؤالء ال�شهود �أف�ضلَ دعم ممكن.
يف ق�ض��ايا االجتار بالأ�ش��خا�ص عرب احلدود الوطنية قد يلزم ح�ضور �شهود من واليات ق�ضائية �أخرى .وعليك النظر يف �أي
الأجزاء من الأدلة يجوز تلقيها يف �أ�شكال �أخرى ،ك�أن يتم ذلك كتاب ًة �أو عرب و�صلة فيديو.
درو�س ب�سيطة جداً ،ك�إعطاء ال�شاهد هاتفاً نقا ًال وحتميل هذا الهاتف بر�صيد كاف .والتحقق
ا�س ُتخ ِل�ص��ت يف هذا ال�صدد ٌ
مما �إذا كان ال�شخ�ص "متمكناً" من ا�ستخدامات الربيد الإلكرتوين قد يعني �أن ب�إمكانك �إعطاءه عنواناً بريدياً واالت�صال
به بانتظام على هذا العنوان.

م�ساعدة/حماية ال�شهود
ما هي امل�ساعدة التي ميكن �أن يح�صل عليها ال�شهود يف والية ق�ضائية معينة؟
هل لدى هذه الوالية �إطار قانوين يتيح حماية ال�شهود �أو م�ساعدتهم؟
حتى �إذا مل يكن هناك �إطار قانوين ر�سمي فهل هناك برنامج "موجود بحكم الواقع" يكفل م�ساعدة ال�شهود� ،أو هل هناك
�إمكانية لتوفري مثل هذه امل�ساعدة �أو احلماية على �أ�سا�س كل حالة على حدة؟
برنامج م�س��اعدة ال�ش��هود املزعو َم وجوده هو فع ًال برنامج ناجع عملياً؟ وهل هناك �أي م�ؤ�شرات تبني
ما هو الدليل على �أن َ
�أنه لي�س ناجعاً؟
هل ميلك املُ َّتجرون اجلنا ُة القدر َة على �إزاحة ال�شهود داخل والية ق�ضائية معينة؟
هل هناك �أي �أمور عامة ،كوجود �أو ن�شوء �صراع مث ًال ،قد ت�ؤثر يف القدرة على حماية ال�شهود؟

الت�أخري
�ص��حيح �أن عامل الوقت ينبغي �أال يكون عام ًال حا�س��ماً �إال �أنه ينبغي �أن ي�ؤخذ يف االعتبار .فهل هناك ق�ض��ايا مرتاكمة
ميكن �أن ت�ؤدي �إىل ت�أخري النظر يف الق�ضية؟ هنا ينبغي تقلي�ص فرتات الت�أخري قدر الإمكان.
ما هي املهلة الزمنية التي يحتمل �أن يبد�أ خاللها النظر يف الق�ضية داخل والية ق�ضائية معينة؟

م�صالح ال�ضحية
هل ميكن �أن ي�ؤدي تغيري الوالية الق�ضائية �إىل امل�سا�س مب�صالح ال�ضحية؟
هل تعوي�ض ال�ضحايا ممكن داخل الوالية الق�ضائية؟
ما هي م�ستويات التعوي�ض املتوقعة يف الواليات الق�ضائية املختلفة؟
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امل�سائل املتعلقة بالأدلة
ينبغي �أن ت�ستند الق�ضايا �إىل �أف�ضل الأدلة املمكنة .لكن مدى تقبل الأدلة يتفاوت من والية ق�ضائية �إىل �أخرى.
على �ضوء الأدلة املتاحة والقواعد املتعلقة بتقبلها ما هي الوالية الق�ضائية التي تكفل للمحاكمة �أف�ضلَ فر�ص النجاح؟

املقت�ضيات القانونية
ال يجوز �أن ت�س��تند القرارات املتعلقة بالوالية الق�ض��ائية التي تنظر يف الق�ض��ية �إىل الرغبة يف جتنب االمتثال للمقت�ضيات
القانونية املوجودة يف والية ق�ضائية �أو �أخرى.

عائدات اجلرمية
هنا �أي�ضاً ال ميثّل هذا ُ
العامل االعتبا َر الأول ،لكن العوامل الواجب مراعاتها ت�شمل ما يلي:
•
•
•
•

املكان الذي ُيحتفظ فيه باملوجودات؛
املكان الذي يكفل �أف�ضل فر�ص ت�أمني �ضبط املوجودات؛
ِ
املوجودات امل�ستعاد َة مع هيئات �إنفاذ القوانني/النيابة العامة/ال�ضحايا يف واليات
هل �ستتقا�س��م الواليات الق�ضائية
ق�ضائية �أخرى؟
هل ي�ستطيع ال�ضحايا احل�صول على �أي موجودات م�ستعادة على �سبيل التعوي�ض؟

موارد وتكاليف املحاكمة

ال ينبغي مراعاة هذا االعتبار �إال عندما تتوازن بالت�ساوي جمي ُع العوامل الأخرى.

تقييم ذاتي
ما هي العوامل التي حتدد الوالي َة الق�ضائية املف�ضل َة يف ق�ضية بعينها؟

موجــز
االجتار بالأ�شخا�ص ،ح�سب تعريفه يف بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص ،يقت�ضي وجود فعل وو�سيلة وغر�ض.
• َت ْب ُطل املوافق ُة �إذا مت احل�صول عليها با�ستخدام و�سائل غري �سليمة.
• االجتار بالأ�شخا�ص ميكن �أن يحدث داخل حدود البلد وخارجها.
• تهريب املهاجرين ال ميكن �أن يحدث �إال عرب حدود دولية.
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عندم��ا يلزم اتخاذ قرار ب�ش���أن الوالية الق�ض��ائية التي ينبغي �أن تتم فيها املحاكمة ينبغ��ي �أن ُيتخذ هذا القرا ُر على هدي
العوامل التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

وجود ت�شريعات
�سلطة �إ�صدار الأحكام
مكان املتهم
جتزئة املحاكمة
مثول ال�شهود
م�ساعدة/حماية ال�شهود
الت�أخري
م�صالح ال�ضحية
امل�سائل املتعلقة بالأدلة
املقت�ضيات القانونية
عائدات اجلرمية
موارد وتكاليف املحاكمة

مبادرة الأمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالب�شر
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