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االجتار بالبرش وهتريب املهاجرين:
فهم الفرق بني املصطلحني
"االجتار بالبرش" و"هتريب املهاجرين" مها جرميتان خمتلفتان غال ًبا ما يمت اخللط بيهنام بصورة خاطئة أو يشار إلهيام بشلك متبادل .وتوضيح الفرق بني
هذين املصطلحني أمر بالغ األمهية لوضع وتنفيذ سياسات حكومية سلمية .ويمتثل أحد الفروق الرئيسية يف أن حضايا االجتار يعتربون حضايا جلرمية مبوجب
القانون الدويل؛ أما املهاجرون املهربون فليسوا كذلك؛ إذ إهنم يدفعون لملهربني مقابل تهسيل حتراكهتم وتنقالهتم .وبالتايل ،فإن زيادة الويع بالفروق بني
االجتار بالبرش وهتريب املهاجرين من شأهنا حتسني محاية الضحايا وجتنيهبم الوقوع يف براثن االستغالل جمددًا.

االجتار بالبرش
االجتار بالبرش جرمية تنطوي عىل استغالل خشص ما ألغراض العمل القرسي أو ملامرسة اجلنس التجاري باستخدام القوة أو االحتيال أو اإلكراه .وقد نص
القانون الدويل عىل هذا املعىن ،وعىل وجه التحديد يف بروتوكول منع ومقع ومعاقبة االجتار باألخشاص ،وخاصة النساء واألطفال ،املمتم التفاقية األمم املتحدة
ملاكحفة اجلرمية املنمظة العابرة للحدود الوطنية (بروتوكول االجتار باألخشاص) ،ويه أول اتفاقية عاملية تقر جبرمية االجتار بالبرش ،وتضم  170دولة طر ًفا
فهيا .وباإلضافة إىل ذلك ،عندما جيري إغراء الطفل (يع ّرف بأنه دون  18سنة من العمر) عىل ممارسة اجلنس التجاري ،فإهنا جرمية بغض النظر معا إذا
اكنت القوة أو االحتيال أو اإلكراه قد استخدمت.
وقد يويح مصطلح "االجتار بالبرش" بأنه دليل عىل احلركة أو التنقل ،غري أنه ال لزوم ألي حترك أو نقل .بل يه جرمية ميكن ارتاكهبا ضد خشص ما مل يربح
مسقط رأسه .وميكن اعتبار األفراد حضايا لالجتار ،بغض النظر معا إذا اكنوا قد ولدوا يف حالة من العبودية ،أو نقلوا إىل حالة استغاللية ،أو وافقوا ساب ًقا
عىل العمل لصاحل ُم ّتجر ما ،أو شاركوا يف جرمية كنتيجة مبارشة للتعرض لالجتار بالبرش .وتمشل حضايا االجتار النساء والرجال واألخشاص املتحولني
جنس ًيا؛ والبالغني واألطفال؛ واملواطنني وغري املواطنني عىل حد سواء.

عىل سبيل املثال :غ ّرر أحد موظيف التوظيف
مباري وأقنعها بااللتحاق بوظيفة يف اخلارج
يف مطعم ،ووعدها براتب مغر مل تستطع رفضه
وساعدها عىل احلصول عىل تأشرية للعمل يف بلد
املقصد .ولدى وصوهلا ،أخربها "رئيهسا" اجلديد
بأنه ال توجد أية وظيفة يف أحد املطامع وأنه سيتعني
علهيا أن تسدد تاكليف العثور عىل الوظيفة وتتحمل
تاكليف نقلها إىل البلد .وأجربها عىل ممارسة
ً
أيضا بأنه سيبلغ أرسهتا معا
البغاء وهدد ماري
تقوم به إذا مل تواصل تنفيذ ما يطلبه مهنا حىت
تكون قد سددت الديون املزعومة علهيا .ماري حضية
من حضايا االجتار :مت استخدام االحتيال واإلكراه
والقوة إلخضاعها لالجتار باجلنس.
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هتريب املهاجرين
حيدث هتريب املهاجرين حيمنا ُيربم خشص ما طواعية اتفا ًقا مع مهرب لدخول بلد أجنيب بصورة غري مرشوعة ويمت نقله عرب احلدود الدولية .وهذا حم ّدد يف
بروتوكول ماكحفة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو (بروتوكول هتريب املهاجرين) ،املمتم التفاقية األمم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنمظة العابرة للحدود
الوطنية .وغال ًبا ما ينطوي هتريب املهاجرين عىل رشاء الوثائق املزورة والنقل عرب حدود بلد ما ،وإن اكن يف بعض البلدان ميكن أن يمشل ً
أيضا النقل واإليواء
مرة واحدة يف بلد املقصد .ويوافق املهاجر عىل نقله ،وعادة ما يكون التعامل بني املهاجر واملهرب أكرث من مرة عندما يعرب احلدود ويدفع لملهرب املبلغ الاكمل.

عىل سبيل املثال :يف مواجهة العنف اهلائل يف
بلده الذي مزقته الرصاعات ،مت تعريف أمري عىل
رجل أخربه بأنه يستطيع نقله إىل بلد آخر مقابل
وأرص الرجل عىل
مبلغ مايل قدره  1000دوالر.
ّ
يوصل أمري إىل هناك بأمان عن طريق
أنه سوف
ّ
القوارب .دفع له أمري مقابل السفر وملا اكن يف
البلد اجلديد ،مل ير الرجل اآلخر مرة أخرى .ومل
تستخدم القوة أو الزتوير أو اإلكراه ،ومل يكن أمري
عرضة للعمل القرسي أو أجرب عىل االخنراط يف
أمعال جنسية جتارية .أمري مت هتريبه ومل يكن
حضية لالجتار.
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املهربني ميكن أن يكونوا معرضني للغاية لالجتار بالبرش وإساءة املعاملة واجلرامئ األخرى ،حيث إهنم غري قانونيني يف بلد املقصد
ومع ذلك ،فإن األخشاص َّ
وغال ًبا ما ترتامك علهيم ديون مببالغ طائلة ملهربهيم .ويف بعض األحيان يكون املهاجرون املهربون من الفارين من العنف يف وطهنم؛ والبعض اآلخر يسىع
ببساطة يف سبيل احلصول عىل حياة أفضل ،أو عىل فرص اقتصادية ،أو مل مشل أفراد األرسة يف اخلارج .وقد يتعرض بعض األخشاص املهربني ألن يكونوا
من حضايا االجتار باجلنس أو االجتار بالعامل أثناء عبورمه أو يف وجههتم ،ولك هؤالء األفراد من حضايا االجتار .ومع ذلك ،ال تمشل مجيع قضايا الهتريب
االجتار بالبرش ،مكا أن حاالت االجتار بالبرش ال تبدأ مجيعها بهتريب املهاجرين.

ما سبب أمهية التفرقة بني املصطلحني؟
ريا ما يتداخل مصطلحا االجتار بالبرش وهتريب املهاجرين ،مما جيعل من الرضوري بشلك خاص أن يدرك واضعو السياسات وأجهزة تنفيذ
يف الواقع أنه كث ً
القوانني وموظفو اهلجرة ومنمظات املجمتع املدين االختالفات والفروق القامئة بيهنام .وعندما يمت اخللط بني االجتار بالبرش وبني هتريب املهاجرين ،قد حيرم
حضايا االجتار من احلصول عىل امحلاية أو اخلدمات أو اإلنصاف القانوين الذي حيق هلم احلصول هيلع ،وقد يكونون عرضة لالستغالل جمددًا.
وهلذه األسباب ،ينبيغ أن توفر القوانني الوطنية املتعلقة باهلجرة وماكحفة االجتار تعاريف واحضة لهتريب املهاجرين واالجتار بالبرش وأن تفرق بني العقوبات
املرتبطة بذلك .مكا أن التدريب عىل التوعية باالجتار بالبرش يعترب أم ًرا ها ًما ً
أيضا بالنسبة ملوظيف اهلجرة وموظيف فرض تنفيذ القوانني واملوظفني القضائيني.
ومن الرضوري التحري والكشف عن أية مؤرشات تدل عىل االجتار بالبرش يف أي وقت حيدد فيه موظفو تنفيذ القوانني املهاجرين أثناء العمليات املرتبطة
بهتريب املهاجرين.
لملزيد من املعلومات املتعلقة مبؤرشات االجتار بالبرش ،يرىج االطالع عىل قامئة أعدها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية عىل الرابط التايل:
www.unodc.org/pdf/HT_indicators_E_LOWRES.pdf
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