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ُ
اجلزء الأولَ :جرمية جْ
االتار بال َب�شر�ِ /سياق َعام
�أو ًال :التطور القانوين الذي قاد لإتفاقية مكافحة الإجتار بالب�شر:
ت�أ�سي�س ًا على التقارير و املحاوالت الدولية ب�إجتاه كفالة حماية فعالة ل�ضحايا االجتار بالب�شر ،كان املجل�س االقت�صادي و االجتماعي
التابع لالمم املتحدة قد طلب يف قراره رقم  27بتاريخ  27يوليو  2006تعزيز التعاون الدويل ب�ش�أن منع االجتار بالب�شر .هذا
الطلب قد وجد �صداه يف قرار اجلمعية العامة بالرقم  180/61و الذي عمل على حت�سني تن�سيق اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار
بالب�شر و حماية �ضحاياه حول العامل  ،و�أن�ش�أ القرار فريق تن�سيق م�شرتك بني وكاالت االمم املتحدة املعنية و املنظمات الدولية
االخرى للم�شاركة بفعالية من �أجل ملكافحة االجتار بالب�شر.
يف مار�س  2007و مببادرة من مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات و اجلرمية ،و يف �شراكة مع منظمة العمل الدولية و مفو�ضية
االمم املتحدة حلقوق االن�سان و منظمة االمم املتحدة للطفولة و منظمة االمن و التعاون يف �أوربا و املنظمة الدولية للهجرة و
منتدى فيينا ملكافحة االجتار باال�شخا�ص  Vienna Forum to fight human traffickingالذي �إنعقد يف الفرتة
ما بني  15 – 13من فرباير  2008م ،1كل ذلك قد وفر جلميع اجلهات الفاعلة يف جمال مكافحة االجتار بالب�شر و منها الأمم
املتحدة و احلكومات و منظمات املجتمع املدين ،منتدى عاملي ًا لتبادل اخلربات اخلا�صة بكل منها ،و زاد ت�سليط ال�ضوء على
�ضرورة معاجلة م�سالة الإجتار بالب�شر جماعي ًا على نحو �شامل و متعدد الأوجه.
و على ال�صعيد االقليمي ،ن�ش�أت العديد من املبادرات و الآليات الثنائية و االقليمية و القارية ،كاملبادرة العربية لبناء القدرات
الوطنية ملكافحة االجتار بالب�شر ،و التي عرفت مبنتدى الدوحة الت�أ�سي�سي ،و خطة العمل ملكافحة االجتار باال�شخا�ص ،و بخا�صة
الن�ساء و الأطفال ،ال�صادرة عن الإجتماع الآ�سيوي االوربي ،و�إعالن رابطة �أمم جنوب �شرق �آ�سيا ملكافحة االجتار باال�شخا�ص،
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و عملية بايل ( ) Baliب�ش�أن تهريب النا�س و االجتار باال�شخا�ص و ما يت�صل بذلك من جرائم عابرة للوطنية “the Bali

Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transna،”)tional Crime (Bali Process
1 - The Vienna Forum to Fight Human Trafficking hold 13-15 February 2008 to raise awareness about human trafficking
and trigger more effective action to stop Human Trafficking in the world. UNODC website, https://www.unodc.org/unodc/
en/press/releases/2008-01-22.html
2 - Since its inception in 2002, the Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational
Crime (Bali Process) has effectively raised regional awareness of the consequences of people smuggling, trafficking in persons and related transnational crime, and developed and implemented strategies and practical cooperation in response.
More than 45 members, including the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the International Organization for Migration (IOM) and the United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC), as well as a number of observer
countries and international agencies participate in this voluntary forum. http://www.baliprocess.net/
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وخطة عمل منظمة التعاون االقت�صادي يف منطقة البحر الأ�سود ب�ش�أن التعاون يف مكافحة اجلرمية  ،وبخا�صة �أ�شكالها املنظمة3؛
و من جانب �آخر ،حتظر املادتني التا�سعة والعا�شرة من امليثاق العربي حلقوق الإن�سان  ،جامعة الدول العربية 22 ،مايو 2004
(دخل حيز التنفيذ يف  15مار�س  )2008الإجتار يف الب�شر والإجتار يف الأع�ضاء الب�شرية .طبق ًا لن�ص املادة التا�سعة منه:
ال یجوز �إجراء جتارب طبیة �أو علمیة على �أي �شخ�ص �أو ا�ستغالل �أع�ضائه من دون ر�ضائه احلر و�إدراكه الكامل للم�ضاعفات التي
قد تنجم عنها ،مع مراعاة ال�ضوابط والقواعد الأخالقیة والإن�سانیة واملهنیة والتقید بالإجراءات الطبیة الكفیلة ب�ضمان �سالمته
ال�شخ�صیة وفقا للت�شریعات النافذة يف كل دولة طرف .وال یجوز ب�أي حال من الأحوال االجتار بالأع�ضاء الب�شریة.
وتن�ص املادة العا�شرة من امليثاق العربي على:
 -1يحظر الرق واالجتار بالأفراد يف جمیع �صوره ما ویعاقب على ذلك ،وال یجوز ب�أي حال من الأحوال اال�سرتقاق
واال�ستعباد.
 -2حتظر ال�سخرة واالجتار بالأفراد من اجل الدعارة �أو اال�ستغالل اجلن�سي �أو ا�ستغالل دعارة الغری �أو �أي �شكل �آخر �أو
ا�ستغالل الأطفال يف النزاعات امل�سلحة.
ونري حظر ًا مماث ًال يف املادة احلادية ع�شرة من �إعالن القاهرة حول حقوق الإن�سان يف الإ�سالم “يولد الإن�سان حرا ولي�س لأحد
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�أن ي�ستعبده �أو يذله �أو يقهره �أو ي�ستغله”.
و هنا يجب �أن نو�ضح �أن امليثاق العربي يف ّرق يف املادة  10بني “العبودية” و”الإجتار يف الأفراد” ولكن يحظر الإثنني .بينما
تتطلب العبودية ممار�سة حق الإمتالك على �شخ�ص �آخر ،الإجتار هو ال�سيطرة �أو الت�أثري الغري ُم�ست ََحق على �آخرين ولي�س البيع
وال�شراء 5.على الرغم من �أن الر�أي ال�سائد حالي ًا هو �أن الإجتار بالب�شر هو العبودية احلديثة.
 -3هذا بجانب العديد من اجلهود الدولية االخرى مثل جمهودات فرقة العمل التابعة ﻤﻟﺠل�س دول بحر البلطيق املعنية مبكافحة االجتار بالب�شر ؛ واتفاق رابطة الدول امل�ستقلة ب�ش�أن التعاون
يف مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص وبالأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية؛ وحتالف �أمريكا الو�سطى �ضد االجتار بالأ�شخا�ص؛ ومبادرة ميكونغ الوزارية املن�سقة �ضد االجتار؛ واتفاقية جمل�س �أوروبا
ب�ش�أن �إجراءات مكافحة االجتار بالب�شر ؛ و�إعالن اجلماعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقي ب�ش�أن مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص؛ وخطة العمل امل�شرتكة للجماعة االقت�صادية لدول غرب
�أفريقيا و اجلماعة االقت�صادية لدول و�سط �أفريقيا ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال؛ وم�ؤمتر املنامة الدويل ب�ش�أن االجتار بالب�شر على مفرتق الطرق  :ال�شراكة بني
القطاعني العام واخلا�ص ملكافحة االجتار بالب�شر ؛ وخطة عمل ال�سوق امل�شرتكة لبلدان املخروط اجلنوبي من �أجل مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص؛ وخطة عمل منظمة الدول الأمريكية ملكافحة
االجتار بالأ�شخا�ص يف ن�صف الكرة الغربي؛ وخطة عمل واغادوغو ملكافحة االجتار بالب�شر ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال؛ وخطة عمل منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا ملكافحة االجتار بالب�شر؛
وخطة عمل امل�ؤمتر الإقليمي املعني بالهجرة ؛ واتفاقية رابطة جنوب �آ�سيا للتعاون الإقليمي املعنية مبنع ومكافحة االجتار بالن�ساء والأطفال لأغرا�ض البغاء.
راجع يف �ش�أن املجهودات الدولية بخ�صو�ص االجتار بالب�شر UN/A64/L.64 :اخلا�ص ب” م�شروع قرار مقدم من رئي�س اجلمعية العامة” خطة عمل الأمم املتحدة ملكافحة االجتار
بالإ�شخا�ص بتاريخ  29يوليو 2010م .
 - 4مل�ؤمتر العاملي حلقوق الإن�سان ،اللجنة التح�ضريية ،اجلل�سة الرابعة� 14 ،إيل  25يونيو� ،1993 ،إالن القاهرة حول حقوق الإن�سان يف الإ�سالم ،مادة �(11أ) ،وثائق الأمم املتحدة
 9( A/ CONF.157/PC/62/Add.18يونيو1993 ،
�شرعا يف
 -5ال يكفي االقت�صار على و�ضع مفهوم تعريفي لالتجّ ار بالأ�شخا�ص يف العامل الإ�سالمي ب�أنه �شكل من �أ�شكال ال ّرق ،وبخا�صة لأن ال ّرق ،مبعناه التقليدي على الأقل ،قد ُ �أبطل ً
وا�ضحا باملبادئ الإ�سالمية
جميع �أنحاء العامل الإ�سالمي .ذلك لأن االتجّ ار بالب�شر هو يف جوهره ا�ستغالل ،ال تزال �أ�شكال كثرية منه موجودة يف العامل الإ�سالمي على نحو يع ّد �إخال ًال
ً
بذاﺗﻬا .ومن ثم ف�إنه ينبغي �إدانة التجارة يف الأع�ضاء الب�شرية ،وكذلك �شراء الأع�ضاء وبيعها ،كما ينبغي �إدانة �أي حالة من حاالت ال�سيطرة على الب�شر والت�أثري الذي ال موجب له فيهم
�أو ا�ستغاللهم على �أي نحو.
ً
مكتب الأمم املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية ،مكافحة الإجتار بالأ�شخا�ص وفقا ملباديء ال�شريعة الإ�سالمية� ،صفحة ( )2010( ،79تقرير من كتابة حممد ي .مطر)
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ثاني ًا� :أهداف اجلهود الدولية:

و ملا �ألتقت كل اجلهود الدولية و االقليمية و �إحتدت حول �ضرورة مكافحة هذه اجلرمية املهددة مل�ستقبل �سالمة الب�شرية  ،ف�إن
ذلك الإلتقاء هدف اىل الو�صول �إىل العديد من الغايات الدولية و االقليمية امل�شرتكة ،و التي مت تلخي�صها فيما يلي من نقاط:
 .1ت�شجيع الت�صديق العاملي على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكول منع و قمع و معاقبة
الإجتار باال�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال ،واملعاقبة عليه وعلى ال�صكوك الدولية الأخرى ذات ال �صلة التي تت�صدى لالجتار
بالأ�شخا�ص  ،وتعزيز تنفيذ ال�صكوك القائمة ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص،
 .2م�ساعدة الدول الأع�ضاء على تعزيز التزاماﺗﻬا ال�سيا�سية والقانونية مبنع ومكافحة االجتار بالأ�شخا�ص،
 .3ت�شجيع الت�صدي على نحو �شامل ومن�سق ومت�سق على ال �صعد الوطني والإقليمي والدويل ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص،
 .4الرتويج التباع ﻧﻬج ي�ستند �إىل حقوق الإن�سان ويراعي االعتبارات اجلن�سانية وال�سن يف الت�صدي جلميع العوامل التي تعر�ض
الأ�شخا�ص لالجتار وتعزيز ت�صدي نظم العدالة اجلنائية يف هذا اﻤﻟﺠال  ،بو�صفهما عاملني �ضروريني ملنع االجتار بالأ�شخا�ص
وحماية �ضحايا ومقا�ضاة مرتكبيه،
 .5لتوعية داخل منظومة الأمم املتحدة و لدى الدول و اجلهات املعنية الأخرى �أي�ضا ،كالقطاع اخلا�ص واﻤﻟﺠمتع املدين وو�سائط
الإعالم الدولية والوطنية واجلمهور عامة،
.6تعزيز التعاون والتن�سيق بني جميع اجلهات املعنية  ،مبا فيها الدول الأع�ضاء واملنظمات الدولية ومنظمات اﻤﻟﺠمتع املدين
والقطاع اخلا�ص ،ويف خمتلف كيانات منظومة الأمم املتحدة ،مع �أخذ �أف�ضل املمار�سات القائمة والدرو�س امل�ستفادة يف االعتبار.

ثالث ًا :التطور العاملي اخلا�ص باالهتمام بحماية االطفال و الن�ساء:

و مع االقرار بالأهمية البالغة لربوتوكول منع وقمع االجتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال ،واملعاقبة عليه الذي بد�أ
نفاذه يف  ٢٥كانون الأول /دي�سمرب  ، ٢٠٠٣والذي وفر للمرة الأوىل على ال�صعيد الدويل تعريف ًا متفق ًا عليه جلرمية االجتار
بالأ�شخا�ص ،ﺑهدف منع االجتار بالأ�شخا�ص وحماية �ضحاياه ومقا�ضاة مرتكبيه.
و القرار  144/61امل�ؤرخ  ١٩كانون الأول /دي�سمرب  ٢٠٠٦ب�ش�أن االجتار بالن�ساء و الفتيات ،و كذلك كان قرار جلنة حقوق االن�سان
بالرقم  2004/110امل�ؤرخ يف �أبريل  2004و الذي مبوجبه مت تعيني مقرر خا�ص معني باالجتار باال�شخا�ص و بخا�صة االطفال و
الن�ساء ،و ذلك البراز نهج يركز على ال�ضحايا من االطفال و الن�ساء بو�صفهم �أكرث الفئ�آت تعر�ض ًا لهذه اجلرمية.
و قرار جمل�س حقوق الإن�سان رقم  14/6امل�ؤرخ يف � 28سبتمرب  2007و الذي عني مبوجبه املقرر اخلا�ص املعني ب�أ�شكال الرق
املعا�صرة و مبا يف ذلك عواقبها .و قرار جلنة حقوق االن�سان بالرقم  1990/68امل�ؤرخ يف  7مار�س  1990و الذي عينت مبوجبه
املقرر اخلا�ص املعني ببيع االطفال و �إ�ستغاللهم يف البغاء و يف املواد الإباحية .و قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة بالرقم
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 141/62امل�ؤرخ يف  18دي�سمرب  2007و الذي طلبت فيه اجلمعية العامة من الأمني العام تعيني ممثل خا�ص بالعنف �ضد الأطفال .
� /6أقرت اجلمعية العامة يف دورتها احلادية وال�ستني عدة قرارات ذات �صلة ب�أعمال اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة .وقدِّ مت معلومات عن القرار  144/61ب�ش�أن االجتار
بالن�ساء والفتيات والقرار  61/180ب�ش�أن حت�سني تن�سيق اجلهود املبذولة للق�ضاء على االجتار بالأ�شخا�ص �إىل اللجنة يف دورتها ال�سابعة والثالثني( .وثائق االمم املتحدة)
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رابع ًا :التحديات التي تواجه عملية مكافحة جرمية االجتار بالب�شر:

�إن �أبرز التحديات التي تواجه عمليات مكافحة جرمية االجتار بالب�شر ،هو التباين الكبري بني الدول املتقدمة ،يف �شمال الكرة
االر�ضية ،و الدول النامية يف جنوب الكرة االر�ضية .هذا التباين يعك�س بالتايل التباين يف كفاءات الدول يف مراقبة و ر�صد و
معاجلة م�سائل حقوق االن�سان و �سيادة القانون ،و التي يف اطارها ت�أتي م�س�ألة مكافحة جرمية االجتار بالب�شر يف العامل.
فيما يلي فقط نحاول �أن نر�صد بع�ض �أهم التحديات الكبرية التي تواجه عمليات مكافحة االجتار بالب�شر يف العامل .كما يلي:

�.1ضعف م�ؤ�س�سات �سيادة حكم القانون يف املجتمعات النامية:

ان �سيادة حكم القانون و حقوق االن�سان ،عملية مرتابطة و ال يت�صور ر�سوخ مبد�أ �سيادة حكم القانون يف ظل غياب مبادئ حقوق
االن�سان ،و العك�س اي�ضا �صحيح ،اذا ال يت�صور وجود للعدالة و امل�ساواة امام القانون يف غياب حقوق االن�سان.
و ملا كانت معظم الدول النامية تفتقر اىل م�ؤ�س�سات كف�ؤة لتطبيق مبد�أ �سيادة حكم القانون ،فانها بالتايل من ال�صعب ت�صور
�أمكانيتها ملكافحة جرمية االجتار بالب�شر .يف ظل هذا الو�ضع �أي�ضا ،تكون القوانني غري منفذة ب�صورة فعالة �أو يتم �إهمال
تنفيذها� ،أو �أن تكون القوانني نف�سها غري رادعة.
الكثري من البلدان ،يف افريقيا على �سبيل املثال ،ال توجد فيها ت�شريعات خا�صة مبكافحة االجتار بالب�شر ،فمث ًال ال�سودان ،قد
ا�صدر م�ؤخر ًا يف عام  ،2014قانونا مبكافحة االجتار بالب�شر .التق ّدم يف مكافحة االجتار بالب�شر يف الدولة ،ال يت ّوقف بال�ضرورة
على م�ستويات الدخل ،بل هو بالأ�سا�س ثمرة مبادرة وطنية.

�.2إنت�شار الف�ساد:

ينت�شر ارتكاب جرمية االجتار بالب�شر يف ظل ظروف ينت�شر فيها الف�ساد يف الدولة ،و يف هذه الظروف ي�صعب ان تكون اجهزة
الدولة فعالة يف تطبيق �آليات مكافحة االجتار بالب�شر ،حيث تنت�شر الر�شوة و املح�سوبية و عدم تطبيق مبادئ احلكم الرا�شد .و
يف مثل هذه االو�ضاع ،تكون عنا�صر مهمة يف الدولة م�شرتكة يف عملية االجتار بالب�شر .و يف ظل �إنت�شار الف�ساد  ،تنت�شر عمليات
غ�سيل االموال املتح�صلة من االجتار بالب�شر ،و يقوم امل�س�ؤولني يف مفا�صل الدولة املهمة ،مثل البولي�س و اجلمارك و النظام
امل�صريف  ،ت�ساعد يف عمليات االجتار يف الب�شر و �إن مل ينخرطوا يف اجراءاتها ب�صورة مبا�شرة.

.3غياب التعاون الدويل:

التعاون الدويل يف مكافحة االجتار بالب�شر مهم للغاية ،حيث �أن هذه اجلرمية من اجلرائم العابرة للحدود الوطنية للدول ،فهي
قد ال تتم بكل عنا�صرها داخل اقليم الدولة الواحدة .يف الكثري من الدول يف افريقيا و ا�سيا و امريكا اللآتينية و بع�ض دول �شرق
اوربا ،ال توجد �آليات للتن�سيق مع الدول االخرى �أو املنظمات الدولية ،يف مكافحة هذه اجلرمية ال�شنيعة ،ال �سيما �أن هذه الدول
تعاين ا�ضطرابا يف اجهزتها العدلية .هذا الغياب للتعاون الدويل� ،أ�سهم يف �إفالت العديد من املنظمات االجرامية ،التي تعمل
يف االجتار بالب�شر على م�ستوى العامل.
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.4وجود مالذات �آمنة للمجموعات الإجرامية:

هناك عدد من املناطق يف العامل و التي ال تخ�ضع ب�شكل كامل لل�سيادات الوطنية ،و هذا الو�ضع يت�صور وجوده يف بع�ض املناطق
التي ت�سيطر عليها امللي�شيات امل�سلحة ،و املجموعات االرهابية ،و ينطبق اي�ض ًا الو�ضع بالن�سبة للدولل التي ظل يطلق عليها بالدول
املارقة� ،أي تلك التي مل تعد تلتزم بقواعد القانون الدويل ،و ترف�ض االمتثال للقرارات الدولية .كل هذه املناطق �أ�صبحت مناطق
حا�ضنة ،و مالذات للمجموعات الإجرامية املنظمة حول العامل .و بالتايل ا�صبح من الع�سري تعقبها و ر�صدها و مكافحتها.

.5التطور الهائل و ال�سريع للجرمية الدولية:

�إن اجلرمية الدولية احلديثة ،و مبا فيها االجتار بالب�شر� ،أ�صبحت تتمتع بالعديد من االمكانات و اخلربات و العالقات ،التي
تعمل يف �سبيل �أجناح عمليات الأجتار بالب�شر .هذا التطور و التو�سع يف االمكانات ي�شمل ،اال�ستخدام املتقدم لثورة االت�صاالت،
و �سهولة التنقل بني الدول ،و �سهولة حركة االموال عرب الدول .فعمليات االجتار بالب�شر ا�صبحت تتم مبوجب اجراءات ب�سيطة و
�سهلة ،خا�صة فيما يت�صل بعقد االتفاقات و حتويل النقود و العائدات.

.6غياب نظام قانوين يعمل على حماية االطفال و الن�ساء و غريهم من الفئ�آت ال�ضعيفة ،يف الدول
النامية/الفقرية:

ت�شهد �أو�ضاع املر�أة و الطفولة يف الدول النامية �أو�ضاع ًا متييزية ت�سمح بحدوث االنتهاكات للفئ�آت ال�ضعيفة يف تلك املجتمعات،
مثل االطفال و الن�ساء ،و املعاقيني ،و اللآجئني ،و النازحني ،و امل�سنني .و غياب احلماية القانونية لهذه الفئ�آت من ال�سكان� ،شجع
جمموعات االجتار بالب�شر اللجوء اىل تلك الدول ،و ممار�سة ن�شاطهم االجرامي من خاللها  .7و يف الغالب ،تكون املجتمعات
التي تنتمي اليها هذه الفئ�آت ،ت�ضمر قيم ًا ثقافية� ،أو �إجتماعية �أو دينية �سلبية جتاه هذه الفئ�آت ،مبعنى �أن تلك املجتمعات ال
تقر بحقوق تلك الفئ�آت ،لذا جتد �أن �أع�ضاء من تلك املجتمعات ،ت�ساهم و تنخرط ،يف عمليات الأجتار بالب�شر� ،إما عن طريق
امل�ساعدة يف جمع و ح�شد املجموعات امل�ستهدفة يف االجتار بالب�شر� ،أو �أنهم يقومون بدور املر�شد او الدليل .و من املفجع �أن
هناك �أ�شخا�ص من بني تلك الفئ�آت ال�ضعيفة ،ي�ساعدون يف عمليات الإجتار بالب�شر ،و م�ساهمة ه�ؤالء الإفراد ذات �أثر فعال ،الن
اع�ضاء تلك الفئ�آت ال�ضعيفة ،يثقون يف العنا�صر التي تنتمي اليهم ،و بالن�سبة للمجرمني املتعاملني يف الإجتار بالب�شر ،يجدون
يف ا�ستخدام تلك العنا�صر �سهولة يف اقتحام تلك املجتمعات دون ان ت�شعر بهم م�ؤ�س�سات تعقب املجرمني ،كان مل�ساهمة املر�أة يف
الإجتار يف الن�ساء و االطفال دور هام ،ال �سيما يف الإ�ستغالل و الإ�ستعباد اجلن�سي.

 /7واعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،مبوجب قرارها  106/61اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة (املرفق الأول) وبروتوكولها االختياري (املرفق الثاين) ،اللذين ُفتح الباب
للتوقيع عليهما مبقر الأمم املتحدة يف نيويورك اعتبار ًا من � 30آذار/مار�س  .2007واعتمدت اجلمعية �أي�ض ًا االتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري ،وفتحت الباب
للتوقيع عليها والت�صديق عليها واالن�ضمام �إليها (القرار .)177/61
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�.7إنت�شار النزاعات امل�سلحة يف العامل :ت�سهم احلروبات االهلية ،و النزاعات الداخلية امل�سلحة ،يف ت�شريد ال�سكان و
يف انت�شار حالة الفو�ضى القانونية ،و يف اطار ذلك يتم انتهاكات حقوق االن�سان و يتم كذلك ا�ستغالل الن�ساء و االطفال و غريهم
من �ضحايا احلروب.

ُ
اجلزء ال َثاين :حٌماربة َجرمية جْ
ال�سودان:
االتار بال َب�شر يف ُ

�إنت�شرت جرمية الإجتار بالب�شر يف ال�سودان بفعل احلروبات االهلية و النزعات امل�سلحة ،و الهجرة الق�سرية و موجات النزوح
بالإ�ضافة لإت�ساع نطاق الفقر ال�شديد .و ظهرت �صور و �أمناط عديدة جلرمية االجتار بالب�شر ،كانت ال�ضحايا فيها من جن�سيات
و دول متعددة �أفريقية و�أ�سيوية ،و ر�صدت املنظمات الدولية املعنية �أن�شطة متعددة جلرمية االجتار املنظم بالب�شر ،كما ر�صدت
الطابع الدويل و التن�سيقي املنظم الذي ترتكب به هذه اجلرمية يف �إقليم ال�سودان ،و جتلت �صور تلك اجلرمية ب�شكل �أكرث و�ضوح ًا
يف �أقاليم �شرق ال�سودان حيث �أعداد كبرية من اللآجيئن الإريرتيني و الإثيوبيني و ال�صوماليني ،يعربون احلدود الدولية لل�سودان
بغر�ض الهجرة الغري �شرعية ،و بحيث يكون ال�سودان بالن�سبة لهم ،معرب نحو �أوربا �أو دول اخلليج العربي .و يف ذلك ر�صدت
الدولة و املنظمات و الوكاالت الدولية املخت�صة ،االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق االن�سان التي ترتكب بالن�سبة له�ؤالء اال�شخا�ص،
و كانت جتارة اال�شخا�ص تتجلي يف �صورة تنظيم جتارة الدعارة ،العمالة امل�ستغلة و اال�ستعباد الق�سري ،االجتار يف االع�ضاء
الب�شرية.
كانت قد عكفت احلكومة املحلية يف ك�سال على �صياغة قانون ملكافحة االجتار بالب�شر ،و عند �إر�ساله لوزارة العدل ملراجعته و
املوافقة على �إ�صداره ،مت �إبالغ الوالية ب�أن هذا املو�ضوع من بني املو�ضوعات التي للدولة �إلتزامات دولية بخ�صو�صها ،و بالتايل
�سيكون على وزارة العدل �صياغة قانوين وطني ت�شمل واليته كل واليات ال�سودان.
و �صدر قانون مكافحة جرمية االجتار بالب�شر ،يف عام  2014يف خم�س ف�صول  29من املواد� ،إجتهد من خاللها امل�شرع �أن يويف
بااللتزامات الدولية الواردة يف االتفاقية الدولية ملكافحة االجتار بالب�شر.
�إن �أي م�شروع ملحاربة االجتار بالب�شر البد �أن ي�ستجيب للمقت�ضيات التالية ك�أهداف حمورية يف �إطار التعاون الدويل من �أجل
مكافحة هذه اجلرمية الب�شعة .و لقد حددت الوثيقة الدولية عدد من االعتبارات التي يجب �أن ت�ؤخذ حني يتعلق االمر مبحاربة
جرمية االجتار بالب�شر ،و ذلك كما يلي بيانه من تف�صيل .
.1تنفيذ جميع ال�صكوك القانونية ذات ال�صلة التي جترم االجتار بالأ�شخا�ص ،عن طريق اتخاذ عدد من الإجراءات ،من بينها:
�أ.مقا�ضاة مرتكبي جرائم االجتار بالأ�شخا�ص التي ت�شمل جميع �أ�شكال اال�ستغالل و�سن الت�شريعات التي جترم كل اجتار
بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال ،و�إنفاذها وتعزيزها؛
ب�.إعتماد ما يلزم من الت�شريعات وغري ذلك من التدابري التي جترم ال�شروع يف ارتكاب جرمية وامل�شاركة يف ارتكاﺑﻬا
وتنظيم �أ�شخا�ص �آخرين ﺑﻬدف ارتكاﺑﻬا �أو الإيعاز لهم بذلك ،على النحو املن�صو�ص عليه يف الربوتوكول املتعلق باالجتار
و�إتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة واتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني االختياريني امللحقني ﺑﻬا
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وال�صكوك ذات ال�صلة الأخرى ،ح�سب االقت�ضاء؛
ج.حماربة ومقا�ضاة اﻤﻟﺠموعات الإجرامية املنظمة ال�ض العة يف االجتار بالأ�شخا�ص؛
 .2كفالة حتمل مرتكبي جرمية االجتار بالب�شر للم�س�ؤولية ،مبا يف ذلك م�س�ؤولية الأ�شخا�ص والكيانات االعتبارية ،وفقا ملا تقت�ضيه
الظروف  ،مبا يت�سق مع ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة؛
 .3تعزيز اجلهود الرامية �إىل التحقيق يف ق�ضايا الإجتار املزعومة وتعزيز و�سائل مكافحة االجتار ومقا�ضاة مرتكبي اجلرائم
بو�سائل �شتى ،من بينها اللجوء �إىل ا�ستخدام جتميد الأ�صول ب�صورة �أكرث انتظاما متهيدا مل�صادرﺗﻬا يف ﻧﻬاية املطاف  ،وفقا
لأحكام املادة  ١٢من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  ،و كفالة �أن تكون العقوبات متنا�سبة مع
خطورة اجلرمية؛
 .4ا�ستخدام امل�ساعدة التقنية املتاحة لتعزيز اجلهود التي تبذلها هيئات العدالة اجلنائية للت�صدي لالجتار بالأ�شخا�ص ،ومن
بينها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية؛
 .5التحقيق مع امل�س�ؤولني احلكوميني الفا�سدين الذين ي�شاركون يف عمليات االجتار بالأ�شخا�ص �أو يي�سرون تنفيذها ومقا�ضاﺗﻬم
ومعاقبتهم ،واحلث على تطبيق �سيا�سة عدم الت�سامح �إطالقا �ضد ه�ؤالء امل�س�ؤولني الفا�سدين ،مبا يتما�شى واتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛
 .6تعزيز �أو موا�صلة تعزيز التن�سيق والتعاون بني الدول يف جمال مكافحة اجلرائم التي قد تكون لها �صلة باالجتار بالأ�شخا�ص،
ومنها غ�سل الأموال والف �ساد وﺗﻬريب املهاجرين وجميع �أ�شكال اجلرمية املنظمة؛
 .7ت�شجيع �سلطات �إنفاذ القانون والهجرة ومراقبة احلدود �أو غريها من ال�سلطات املعنية يف البلدان املعنية على التعاون فيما
بينها عن طريق تبادل املعلومات  ،مع التقيد التام بالقوانني املحلية،

�أو ًال :تعريف الإجتار بالب�شر يف القانون ال�سوداين:

وفر بروتوكول منع و قمع و معاقبة الإجتار باال�شخا�ص املنعقد �سنة  2000للمرة الأوىل على ال�صعيد الدويل تعريف ًا متفق ًا عليه
جلرمية االجتار بالأ�شخا�ص ،ﺑهدف منع االجتار بالأ�شخا�ص وحماية �ضحاياه ومقا�ضاة مرتكبيه ،و بالتايل ليكون هادي ًا للم�شرع
الوطني .و مبوجب هذا الربوتوكول يعد االجتار بالب�شر هو “جتنيد �أ�شخا�ص و نقلهم �أو �إيوائهم �أو �أ�ستقبالهم بالتهديد بالقوة
�أو ب�أى �أ�شكال الق�سر �أو الأختطاف �أو االحتيال او اخلداع �أو �إعطاء املزايا و املبالغ النقدية لل�سيطرة عليه بهدف الأ�ستغالل فى
جرمية” .
و عرفته منظمة العفو الدولية بانه “انتهاك حقوق االن�سان مبا فيها احلق فى ال�سالمة اجل�سدية و العقليه و احلياه و احلريه و
امن ال�شخ�ص و الكرامة و التحرر من العبودية و حرية التنقل و ال�صحة و اخل�صو�صية و ال�سكن االمن.
و قد عرفت املادة ال�سابعة من القانون جرمية االجتار بالب�شر على �أنه :يعد مرتكب ًا جلرمية االجتار بالب�شر ،كل من يقوم بـ :
( )1ا�ستدراج �أ�شخا�ص طبيعيني �أو نقلهم �أو �إختطافهم �أو ترحيلهم �أو �إيوائهم �أو �إ�ستقبالهم �أو �إحتجازهم �أو جتهيزهم ،و ذلك
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بق�صد �إ�ستغاللهم �أو �إ�ستخدامهم يف �أعمال غري م�شروعة �أو �أي �أفعال من �ش�أنها �إهانة كرامته� ،أو لتحقيق �أهداف غري م�شروعة
مقابل اي من الآتي:
 .aعائد مادي� ،أو وعد به
 .bك�سب معنوي� ،أو وعد به
.cمنح اي نوع من املزايا
()2تعترب االفعال املذكور يف البند (� )1إجتار بالب�شر اذا متت عن طريق القوة �أو التهديد ب�إ�ستخدامها �أو �أي من �أ�شكال الق�سر
�أو االختطاف �أو الإحتيال �أو اخلداع �أو ا�ستغالل ال�سلطة و النفوذ �أو ا�ستغالل حالة �ضعف �أو حاجة �أو منح مبالغ مالية �أو مزايا �أو
الوعد بها و ذلك للح�صول على موافقة �شخ�ص على االجتار ب�شخ�ص �آخر له �سيطرة عليه.
من حيث التعريف �إجتهد القانون ال�سوداين جتاه تغطية �أغلب عنا�صر التعريف التي وردت يف بروتوكول منع و قمع و معاقبة
الإجتار باال�شخا�ص املنعقد �سنة  ،2000و نتبني من التعريف �أعاله �أن القانون قد حدد ركني جرمية االجتار بالب�شر مبا يلي:
 الركن املادي:ا�ستدراج �أ�شخا�ص طبيعيني �أو نقلهم �أو �إختطافهم �أو ترحيلهم �أو �إيوائهم �أو �إ�ستقبالهم �أو �إحتجازهم �أو جتهيزهم.
 الركن املعنوي:بق�صد �إ�ستغاللهم �أو �إ�ستخدامهم يف �أعمال غري م�شروعة �أو �أي �أفعال من �ش�أنها �إهانة كرامته� ،أو لتحقيق �أهداف غري م�شروعة
لقد ذهب القانون ال�سوداين اىل حتديد املقابل يف جرمية االجتار بالب�شر بد ًال من االكتفاء بعبارة (�إ�ستخدامهم يف �أعمال غري
م�شروعة) او (لتحقيق �أهداف غري م�شروعة) ،و هذا النهج مل تذهب اليه االتفاقية ،كما �أنه ي�ضيف للإدعاء عبء �إ�ضايف مما
يفتح الباب �أمام هروب بع�ض املجرمني يف حال ف�شل االدعاء العام يف اثبات االنواع الثالث من املقابل التي ن�صت عليها الفقرة
االوىل من املادة.
مل يعمد القانون ال�سوداين على التو�سع يف تعريف جرمية االجتار بالب�شر ،على غرار العديد من الت�شريعات العربية احلديثة .فعلى
�سبيل املثال يتو�سع القانون امل�صري يف الأ�شكال املختلفة للإ�ستغالل التي تدخل حتت نطاق جرمية الإجتار بالب�شر .فيزيد على
“اال�ستغالل يف �أعمال الدعارة و�سائر �أ�شكال اال�ستغالل اجلن�سي”� ،أ�شكال �أخري من �أ�شكال الإ�ستغالل مثل “ا�ستغالل االطفال
يف ذلك “ و”يف املواد الإباحية”“ ،الت�سول”“ ،ا�ستئ�صال الأن�سجة الب�شرية� ،أو جزء منها” 8.يت�ضمن القانون ال�سعودي ملكافحة
الإجتار بالب�شر “الت�سول” و”�إجراء جتارب طبية على ال�شخ�ص” 9،بينما ي�ضيف قانون العقوبات اجلزائري الت�سول لأ�شكال
الإجتار بالب�شر 10.يعرف القانون اللبناين اال�ستغالل على �أنه “ارتكاب �أفعال يعاقب عليها القانون”“ ،الدعارة �أو ا�ستغالل دعارة
الغري”“ ،اال�ستغالل اجلن�سي”“ ،الت�سول”“ ،جتنيد الأطفـ ـ ــال يف النزاعات امل�سلحــة”“ ،الإجبار على الإ�شرتاك يف �أفعـال
11
�إرهابية”“ ،نزع الأع�ضاء �أو الأن�سجة الب�شريـ ـ ــة” ،ي�ضم قانون دولة قطر ب�شكل �صريح “ا�ستغالل الأطفـ ـ ـ ـ ــال يف اجلن�س ،املواد
 / 8قانون رقم  64ل�سنة ( 2010قانون ب�ش�أن مكافحة الإجتار بالب�شر) ،اجلريدة الر�سمية ،مايو  ،2010مادة ( 2م�صر).
 /9مر�سوم ملكي رقم م 40/ل�سنة ( 2009قانون مكافحة جرائم الإجتار بالب�شر)� ،أم القرى� 7 ،أغ�سط�س ،2009 ،مادة ( 2اململكة العربية ال�سعودية).
 / 10قانون رقم  01-09يعدل ويتمم قانون العقوبات� ،صدر ب�أمر رقم  156 -66امل�ؤرخ يف  8يونيو �سنة  ، 1966مادة  303مكرر( 4اجلزائر).
 / 11قانون  164ال�صادر بتاريخ � 24أغ�سط�س ( 2011معاقبة جرمية الإجتار بالأ�شخا�ص) (لبنان).
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الإباحية ،والت�سول”12.وبذلك تركز على م�شكلة الإجتار يف الأطفال ب�شكل خا�ص.
تت�ضمن املادة الثانية من القانون امل�صري التعريف الأكرث �شمولية للإجتار يف الب�شر .اذ يعتمد التعريف على ت�صويره للإجتار
كمعاملة جتارية يف الأ�شخا�ص .تقول املادة الثانية من هذا القانون “ ُيعد مرتكبا جلرمية االجتار بالب�شر كل من يتعامل ب�أية �صورة
13
يف �شخ�ص طبيعي”.
و على خالف القانون ال�سوداين ،ن�ص القانون امل�صري و بو�ضوح� ،أن جرمية االجتار بالب�شر تعد جرمية و �أن مل ت�شتمل على
العن�صر الدويل ،و ذلك بت�ضمني الإجتار املحلي والإجتار عرب الدول يف معني الإجتار يف الب�شر .تن�ص املادة الثانية �أن الأفعال
املذكورة �آنف ًا تعترب �إجتار ًا يف الب�شر �إذا متت “�سواء يف داخل البالد �أو عرب حدودها الوطنية” .و كان من االوفق على امل�شرع
ال�سوداين �أن ين�ص يف الفقرة الثانية من املادة ال�سابعة على �أن تعترب اجلرمية �سواء ارتكبت داخل البالد �أو خارج حدودها.

ثالث ًا� :صور الإجتار بالب�شر

تعددت �صور االجتار بالب�شر ،يف مفهومه الوا�سع ،ال �سيما يف املجتمعات العربية ،و متايزت تلك ال�صور من دولة لأخرى ،فكان و
مازال من بينها العبودية14،الت�سول ،خدمة املنازل ،ال�سخرة ،الزواج امل�ؤقت ،تزويج الأطفال ،بيع الأطفال بغر�ض التبني ،الدعارة،
التجنيد يف اجلي�ش �أو يف املجموعات امل�سلحة املعار�ضة ،وجتارة الأع�ضاء .كما ميكن �أن يتحول تهريب املهاجرين ،بكل �سهولة،
�إيل �إجتار ًا بالب�شر ،مث ًال ،عندما يت�سلل املهاجرون الغري �شرعيون ب�شكل غري قانوين ولكن ب�إرادتهم املح�ضة �إيل بلدان العبور:
اجلزائر ،ليبيا� ،أو املغرب يف طريقهم �إيل �أوروبا15.كثري ًا ما يتم �إ�ستغالل قنوات �شرعية مثل ت�أ�شريات بغر�ض “احلج” لإخفاء
ن�شاط الإجتار بالب�شر .تعترب البلدان العربية بلدان مق�صد للن�ساء والأطفال للعمل يف املنازل ،ويتعر�ضون للإ�ستغالل من خالل
العقود الغري من�صفة واملرتبـ ـ ــات التي ال تقابل احلد الأدنى للأجور ،كما �أورد ذلك بتف�صيل حممد مطر �أ�ستــاذ القانون الدويل
. /12قانون رقم  15ل�سنة ( 2011ب�ش�أن مكافحة الإجتار بالب�شر) ،مادة ( 2قطر).
. / 13تن�ص املادة الثانية على �أن
" ُيعد مرتكبا جلرمية الإجتار بالب�شر كل من يتعامل ب�أية �صورة يف �شخ�ص طبيعي مبا يف ذلك البيع �أو العر�ض للبيع �أو ال�شراء �أو الوعد بهما �أو اال�ستخدام �أو النقل �أو
الت�سليم �أو الإيواء �أو اال�ستقبال �أو الت�سلم �سواء يف داخل البالد �أو عرب حدودها الوطنية–�إذا مت ذلك بوا�سطة ا�ستعمال القوة �أو العنف �أو التهديد بهما� ،أو بوا�سطة االختطاف �أو
االحتيال �أو اخلداع� ،أو ا�ستغالل ال�سلطة� ،أو ا�ستغالل حالة ال�ضعف �أو احلاجة� ،أو الوعد ب�إعطاء �أو تلقي مبالغ مالية �أو مزايا مقابل احل�صول علي موافقة �شخ�ص علي االجتار
ب�شخ�ص اخر له �سيطرة عليه – و ذلك كله – �إذا كان التعامل بق�صد اال�ستغالل �أي ًا كانت �صوره مبا يف ذلك اال�ستغالل يف �أعمال الدعارة و �سائر �أ�شكال اال�ستغالل اجلن�سي ،و
ا�ستغالل االطفال يف ذلك و يف املواد الإباحية �أو ال�سخرة �أو اخلدمة ق�سر ًا� ،أو اال�سرتقاق �أو املمار�سات ال�شبيهة بالرق �أو اال�ستبعاد� ،أو الت�سول� ،أو ا�ستئ�صال الأع�ضاء �أو االن�سجة
الب�شرية� ،أو جزء منها".
. / 14على �سبيل املثال ،يف موريتانيا:
يتعر�ض بع�ض الرجال ،الن�ساء ،والأطفال من طائفة العبيد القدمية �إيل ممار�سات �إ�ستعبادية ،نابعة من العالقة القدمية بني ال�سيد والعبد ،والتي مازالت موجود ب�شكل حمدود
يف بع�ض املناطق الريفية واحل�ضرية .حتتفظ العائالت املالكة للعبيد به�ؤالء الأ�شخا�ص لأجيال متعاقبة وي�سخرونهم للعمل يف الأعمال املنزلية �أو يف رعي املا�شية .هذه احلا�شية
كما وردت يف بحث الدكتور حممد مطر �أ�ستاذ القانون الدويل واملدير التنفيذي مل�شروع احلماية يف كلية الدرا�سات الدولية املتقدمة بجامعة جونز هوبكنز ،يف بحثه املتميز حول:
ت�شريعات حقوق االن�سان يف العامل العربي (ق�ضية االجتار بالب�شر).
. / 15تقرير الإجتار يف الأ�شخا�ص  ،2010املذكور �أعاله يف ملحوظه � ،27صفحة ( 59اجلزائر)( 213 ،ليبيا)( 241 ،املغرب)" .يف حاالت كثرية ي�صبح املهاجرون عر�ضة للإكراه ب�سبب
الديون والو�ضع الغري ال�شرعي ،مما ينتج عنه الإكراه على ممار�سة الدعارة والعمالة الق�سرية؛ �أحيان ًا ،يحرم �أ�صحاب العمل موظفيهم غري ال�شرعيون من الأجر �أو وثائق ال�سفر ،مما ميثل
ناقو�س اخلطر للإجتار بالأ�شخا�ص"� .صفحة  213منه .وعلى نف�س الوترية ،يقول تقرير الإجتار يف الأ�شخا�ص " 2011يدخل �إىل املغرب الكثري من الرجال والن�ساء و�أعداد متزايدة من
الأطفال من �أفريقيا جنوب ال�صحراء ،جنوب �آ�سيا ،الفلبني طواعي ًة ولكن عن طريق التهريب؛ عند دخولهم البالد جترب ال�سيدات والفتيات الأكرب �سن ًا على ممار�سة الدعارة� ،أو �أي�ض ًا و�إن
كان ب�شكل �أقل �إنت�شار ًا؛ العمل يف املنازل ".تقرير الإجتار يف الأ�شخا�ص  ،2011املذكور �أعاله يف ملحوظة � ،9صفحة .265
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واملدير التنفيذي مل�شروع احلماية يف كلية الدرا�سات الدولية املتقدمة بجامعة جونز هوبكنز يف بحثه املتميز حول :ت�شريعات حقوق
االن�سان يف العامل العربي (ق�ضية االجتار بالب�شر).
و وفق ًا للقانون ال�سوداين ،يت�ضمن التعريف عدد ًا من �صور جرمية االجتار بالب�شر ،فيما يلي ،و بدون ح�صر ،عدد من �أهم �صور
االفعال املعتربة جرمية �إجتار بالب�شر:
( )1البغاء :وهو من اهم و �أخطر �صور االجتار بالب�شر و االكرث انت�شار ًا فى دول العامل ملا حتققه من ثروات �ضخمة و قلة
خطورتها و تعمري ال�سلعة امل�ستخدمة لفرتة طويلة مما يقلل من تكلفة اجلرمية .ومن اهم الفئ�آت امل�ستهدفة الأطفال و الن�ساء.
( )2الإجتار فى االطفال :و هو من �صور الأجتاه فى الب�شر  ،و الذين يتم ا�ستغاللهم فى التجارة اجلن�سيه،العماله الغري ُمكلفه،
العماله اخلطره ،التجنيد فى الأعمال احلربية امل�سلحه ،اجلن�س االلكرتونى.
( )3جتارة الأع�ضاء الب�شرية :و التي تتم حتت وطاة الفقر و احلاجة املالية  ،و ميار�س العاملون بتلك التجارة احد اهم �صورها
التى تدر عليهم املال الوفري و هى جتارة االع�ضاء الب�شرية التى متار�س بي�سر و �سهولة حتت وط�أ الق�سر �أو التهديد او احلاجة
املاليه.
كان �سيكون من املفيد الإ�شارة يف القانون �إىل ما يفيد �أن االلتزامات الدولية اخلا�صة بحماية حقوق االن�سان و مكافحة اجلرمية
العابرة للوطنية ،ال �سيما جرمية االجتار بالب�شر ،و التي تعاهدت بخ�صو�صها الدولة ال�سودانية ،تعلو على �أحكام هذا القانون .و
بالن�ص على وجه التحديد على الن�ص التايل يف منت املادة الثانية من القانون:
“ال یجوز تف�سری هذا القانون �أو ت�أویله على نحو ینتق�ص من احلقوق واحلریات التي حتميها املواثیق الدولیة والإقلیمیة
16
حلقوق الإن�سان التي �صادقت عليها حكومة جمهورية ال�سودان مبا فيهاحقوق املر�أة والطفل والأ�شخا�ص املنتمنی �إىل الأقلیات”.
و ملا كانت جرمية االجتار بالب�شر متطورة ،و ترتكب ب�صيغ خمتلفة ،كان يجب �أي�ض ًا �أن يعطي القانون ال�سوداين مرجعية للقانون
الدويل من خالل ايجاد ن�ص �إ�ستثنائي ،ين�ص على �أنه يف احلاالت التي يقف �أمامها القانون �ساكن ًا وال يقدم حلو ًال ،تطبق القواعد
املنا�سبة امل�شتملة يف القوانني واملعاهدات الدولية املطبقة يف ال�سودان.
17
هذا االجتاه االخري �إعتمدته اجلمهورية العربية ال�سورية من خالل مر�سوم ت�شريعي رقم . 2010/3
و يف هذا ال�سياق يجب �أن نفرق بني الهجرة الغري �شرعية و الإجتار فى الب�شر .اذا كانت كل من اجلرميتني ي�شرتكان فى نقل
الأ�شخا�ص من مكان اىل اخر ومن دوله اىل اخرى  .فان م�ضمون جرميه الأجتار فى الب�شر كما ذكرنا يت�ضمن اركان جوهرية فى
الركن املادى و هما الأول الق�سر �أو القهر �أو االحتيال �أو اخلطف .و الثانى فى الركن املعنوى بغيه ا�ستغالل ال�شخ�ص املتاجر به
فى عمل اجرامى مبفهوم ال�سخرة.
اما الهجرة ال�شرعيه فتقف اركانها املادى منها فى الولوج اىل داخل دوله غري م�صرح بالدخول بها  ،او غري م�صرح بالدخول
اليها �أال بعد ا�ستيفاء عنا�صر و �شروط اجرائية حمدده  ،دون ان يكون هناك ا�ستغالل الحق.
 /16مادة  43منه� .أنظر �أي�ض ًا بروتوكول الأمم املتحدة ،مواد  6و7؛ �إتفاقية حقوق الطفل ،مادة 39
 / 17املادة  19من مر�سوم ت�شريعي (ال�سوري) رقم  3ل�سنة ( 2010مر�سوم متعلق بجرائم الإجتار بالأ�شخا�ص)
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رابع ًا :حماية ال�ضحايا و ال�شهود:

و قد تنبه القانون ال�سوداين يف مادته  25على �ضرورة كفالة حماية ال�ضحايا و ال�شهود ،بالن�ص على �أن “تتخذ اللجنة و النيابة
و املحكمة املخت�صة االجراءات الكفيلة بتوفري احلماية لل�ضحايا و ال�شهود و عدم الت�أثري عليهم ،مع الإحتفاظ بحق الدفاع و
مقت�ضيات مبد�أ املواجهة بني اخل�صوم”
و على نحو مت�صل بحماية ال�ضحايا و ال�شهود ن�صت املادة  26على مبد�أ (�سرية املعلومات) و قررت بعدم جواز الك�شف عن
املعلومات �إال بالقدر ال�ضروري النفاذ العدالة .كان على القانون �أن ين�ص على �أن الي�ؤثر الك�شف عن املعلومات على م�صالح
ال�ضحايا و ال�شهود و �سالمتهم .و قد �أعتربت املادة  11من القانون اف�شاء املعلومات و انتهاك مبد�أ ال�سرية جرمية يعاقب عليها
القانون.
على الرغم من �أن امليثاق العربي مل ين�ص عليه �صراح ًة على مبد�أ حماية �سرية املعلومات و حماية ال�ضحايا و ال�شهود� ، ،إال �أن
برتكول االمم املتحدة ي�شري �إيل هذين الإلتزامني .
و لال�سف مل ي�شر القانون ال�سوداين على مبد�أ تعوي�ض �ضحايا جرمية االجتار بالب�شر ،على الرغم من �أن ال�ضحايا يكون لهم هذا
احلق مبوجب املادة ال�ساد�سة من بروتوكول الأمم املتحدة� .إال �إنه ميكن املحاججة دائما بحق ال�ضحايا يف التعوي�ض املدين عن
جرمية االجتار بالب�شر ،وي�ساند هذا الإ�ستنتاج حقيقة �أن احلق يف التعوي�ض ت�ضمنه القواعد العامة للم�سئولية املدنية18.

خام�س ًا :الو�سائل الغري م�شروعة يف �أرتكاب اجلرمية:

تتكون جرمية االجتار بالب�شر من خالل �إ�ستخدام و�سائل غري م�شروعة ،و هذا اجلانب تناولته العديد من الت�شريعات ب�صور
خمتلفة ،فمنها من تو�سع يف تف�سري الو�سائل غري امل�شروعة ،و منها من مل يجعلها ركن ًا يف اجلرمية ،و منها ما �إعتربها لآزمة كما
يف حال القانون ال�سوداين.
املرجع يف هذا هو برتكول االمم املتحدة ،و الذي تو�سع يف تف�سري معنى الو�سائل الغري �شرعية ،و هو الإجتاه الذي �أخذ به امل�شرع
امل�صري التي تت�ضمن “ا�ستغالل حالة ال�ضعف” .ميثل القانون ال�سوري  ،امل�شار اليه �سابق ًا ،التوجه الآخر الذي اليتطلب وجود
و�سائل غري م�شروعة لثبات جرمية الإجتار يف الأ�شخا�ص .تعرف املادة  )1(4من القانون ال�سوري جرمية الإجتار بالب�شر من
خالل الأفعال املرتكبة ،والغايات الغري م�شروعة ،بينما تن�ص املادة � )2(4أن الطبيعة الإجرامية للأفعال املذكورة قب ًال ال تتغري
�سواء �إذا �أرتكبت با�ستعمال القوة �أو بالتهديد با�ستعمالها �أو باللجوء �إىل العنف �أو الإقناع �أو ا�ستغالل اجلهل �أو ال�ضعف �أو
باالحتيال �أو اخلداع �أو با�ستغالل املركز الوظيفي �أو بالتواط�ؤ �أو تقدمي امل�ساعدة ممن له �سلطة على ال�شخ�ص ال�ضحية.
و هذه امل�س�ألة تثري �أي�ض ًا �أمر يف غاية الأهمية ،اال و هي م�س�ألة ر�ضا املجني عليه .و القانون ال�سوداين مل ي�شر اىل تلك امل�س�ألة ،و
يف مثل تلك اجلرائم و التي تعد تهديد ًا خطري ًا على الب�شرية و �أمنها و �سالمتها ،ال يجب االعتداد بر�ضا ال�ضحية ،حيث �أن ر�ضا
ال�ضحية قد يقلب و�صف الفعل من غري م�شروع اىل م�شروع.
 . / 18يف �ش�أن تعوي�ض ال�ضحايا من خالل الق�ضايا املدنية� ،أنظر مكتب الأمم املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية ،يف:
Combating Trafficking in Persons: A Handbook for Parliamentarians: https://www.unodc.org/documents/human-traffick-

ing/UN_Handbook_engl_core_low.pdf
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�ساد�س ًا :الظروف امل�شددة:

ن�صت املادة  1/9على العقوبة جلرمية االجتار بالب�شر ،و حددتها ب�أن تكون مدة ال تقل عن � 3سنوات و ال تتجاوز ع�شرة �سنوات.
�إال �أن القانون حدد يف الفقرة الثانية من نف�س املادة عدد من احلاالت التي تكون فيها العقوبة م�شددة  ،بحيث يعاقب اجلاين او
اجلناة بال�سجن مدة ال تقل عن خم�س �سنوات و ال تتجاوز ع�شرين �سنة �أو االعدام ،و ذلك فيما يلي من حاالت:
�أ .كان قد �أن�ش�أ �أو �أ�س�س �أو نظم �أو ادار جماعة �إجرامية منظمة �أو توىل قيادتها �أو دعا لالن�ضمام اليها .
ب .كان املجني عليه �أنثى �أو طفل مل يبلغ عمرة الثامنة ع�شر �أو معاق،
ت� .إرتكب جرميته عن طريق االحتيال �أو �إ�ستعمال القوة �أو التهديد بالقتل �أو التعذيب البدين �أو النف�سي،
ث .وقع الفعل من �شخ�صني �أو �أكرث �أو من �شخ�ص يحمل �سالح ًا .
ج .كان اجلاين زوج ًا للمجني عليه �أو �أحد �أ�صوله �أو فروعه �أو وليه �أو كانت له �سلطة عليه.
ح .كانت اجلرمية ذات طابع عرب وطني .
خ .تعر�ض �أي من ال�ضحايا اىل اال�ستغالل اجلن�سي او نزع االع�ضاء �أو ا�ستخدم الدعارة او اي فعل من �ش�أنه �إهانة كرامة
االن�سان .
د .كان مرتكب جرمية االجتار بالب�شر موظفا عاما او مكلفا باداء خدمة عامة و مت ارتكاب اجلرمية با�ستغالل وظيفته
�أو موقعه .
ذ .نتج عن اجلرمية موت �أو ا�صابة ال�ضحية بعاهة م�ستدمية �أو مبر�ض ال يرجى ال�شفاء منه.
لقد اح�سن امل�شرع ال�سودان حني تنبه ل�ضرورة حماية املر�أة و الطفل ،من خالل ت�شديد عقوبة جرمية االجتار بالب�شر حني يكون
ال�ضحية فيها طفل �أو �إمراة .و قد �ساير امل�شرع ال�سوداين يف ذلك العديد من الت�شريعات العربية النافذة� ،إذ تن�ص بع�ض القوانني
العربية على ت�شديد العقوبة �إذا كانت ال�ضحية طفل� ،أنثى �أو من ذوي الإحتياجات اخلا�صة .على �سبيل املثال ،تن�ص املادة الرابعة
من قانون جمل�س التعاون اخلليجي ملكافحة الإجتار بالأ�شخا�ص على ت�شديد العقوبة �إذا”ارتكبت اجلرمية �ضد الأطفال �أو الن�ساء
�أو ذوي الإحتياجات اخلا�صة”19.و�أي�ض ًا ي�شدد القانون ال�سعودي يف مادته الرابعة العقوبة يف حالة “�إذا ارتكبت اجلرمية �ضد
20
امر�أة �أو �أحد من ذوي الإحتياجات اخلا�صة”
ال�سوداين ا َ
خلا�ص “قانون ُمكافحة َجرمية جْ
االتار بال َب�شر ،لعام  ”2014حديث ن�سبي ًا ،و مل يحظى حتى الآن ب�سانحة
�إن التَ�شريع ُ
كبرية يف التطبيق ،فهو يحتاج للعديد من التدابري امل�ساعدة و اللوائح اخلا�صة بحماية املبلغني و ال�شهود و ال�ضحايا ،ف�ض ًال على
لوائح و تدابري خا�صة بتقدمي امل�ساعدة ل�ضحايا االجتار بالب�شر مثل توفري امل�أوى و الرتحيل اىل املواطن اال�صلية �أو توفري �إقامة
لل�ضحايا .و ال�شك �أن التطبيقات الق�ضائية للقانونية �ست�ؤ�شر العديد من جوانب الق�صور االخرى التي ي�ستلزم تالفيها باملزيد من
القواعد ،و ال�شك �أي�ض ُا ان التجربة العاملية يف �صعيد مكافحة هذه اجلرمية �أ�شرت �ضرورة توفري �آليات للتعاون الدويل ملحا�صرة
املجرمني و تعقبهم و ت�سليمهم للعدالة.
 / 19قانون جمل�س التعاون اخلليجي ،مذكور �أعاله يف ملحوظة  ،98مادة .)2(4
 / 20مر�سوم ملكي رقم م 40/ل�سنة  ،2009مادة ( )2(4اململكة العربية ال�سعودية).
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