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اإلتجار بالبرش الستغالل أعضائهم 
فالدميي ماكيه

االتجار بالبرش للحصول عىل أعضائهم جرمية جديدة عابرة للحدود أخفقت يف جذب اهتامم دويل كاف.  
الجرميـــة  ملنـــع  املتحـــدة  األمـــم  لجنـــة  أقـــرت 
ــة والعرشيـــن  ــتها الثالثـ ــة يف جلسـ ــة الجنائيـ والعدالـ
ــه  ــراراً قدمتـ ــار 2014 قـ ــدت يف مايو/أيـ ــي انعقـ التـ
ــاء  ــار باألعضـ ــوان “منـــع االتجـ ــاء بعنـ ــيا البيضـ روسـ
ــاء  ــزع األعضـ ــرض نـ ــرش بغـ ــار بالبـ ــة واالتجـ البرشيـ
ــم  ــب األمـ ــرار مكتـ ــف القـ ــد كّلـ ــام”. وقـ ومكافحتهـ
املتحـــدة املعنـــي باملخـــدرات والجرميـــة بإجـــراء 
دراســـة موســـعة بشـــأن هـــذه القضيـــة وإعـــداد 
تقريـــر ُيقـــدم للجنـــة يف 2016 ســـعًيا لتحســـني فهـــم 
ــع  ــىل وضـ ــاعد عـ ــا سيسـ ــة مـ ــذه الجرميـ ــاد هـ أبعـ

ــا. ــدي لهـ ــة للتصـ الـ ــات فعَّ سياسـ

ــا لجرميـــة االتجـــار  وال يوجـــد مفهـــوم موحـــد عاملًيـ
ـــة  ـــة ذات صل ـــى أداة عاملي ـــة وال حت ـــاء البرشي باألعض
ملزمـــة قانونًيـــا. وغيـــاب هذيـــن العاملـــني ال يعنـــي 
ــه  ــة. ولكّنـ ــذه الجرميـ ــة هـ ــدم أهميـ ــك عـ ــع ذلـ مـ
ــدة  ــرة جديـ ــة ظاهـ ــذه الجرميـ ــون هـ ــارة إىل كـ إشـ
ـــق  ـــه األوىل عـــىل طري ـــدويل خطوات ـــع ال يخطـــو املجتم

محاولـــة فهـــم نطاقهـــا.

ــا،  ــكال. أولهـ ــة أشـ ــىل ثالثـ ــة عـ ــذه الجرميـ ــأيت هـ تـ
األعضـــاء  نـــزع  بغـــرض  بالبـــرش  االتجـــار  بينـــام 
ــص  ــام نـ ــرش مثلـ ــار بالبـ ــكال االتجـ ــن أشـ ــكل مـ شـ
بروتوكـــول بالريمـــو ملكافحـــة االتجـــار بالبـــرش لعـــام 
ـــار  ـــن االتج ـــا م ـــاً رضب ـــه أيض ـــى إدراك أنَّ 2000، يتنام
باألعضـــاء البرشيـــة. وثانيهـــا مـــا ُيعـــرف باســـم 
بهـــذا ســـفر  األعضـــاء”.1 وُيقصـــد  “ســـياحة زرع 
الشـــخص املســـتفيد غالًبـــا )وليـــس حـــرًصا( مـــن 
إحـــدى الـــدول املتقدمـــة إىل الـــدول الناميـــة حيـــث 
ـــرتيت  ـــة اش ـــاء برشي ـــة زرع أعض ـــاك لعملي ـــع هن يخض
مـــن املانحـــني املحليـــني. ويف ضـــوء ذلـــك، ال يعنـــي 
ــاء  ــل األعضـ ــرد نقـ ــة مجـ ــاء البرشيـ ــار باألعضـ االتجـ
ـــة  ـــادات النامي ـــن االقتص ـــخاص  م ـــال األش ـــه انتق ولكن
والناشـــئة إىل االقتصـــادات الغنيـــة يف شـــكل االتجـــار 
بالبـــرش بغـــرض نـــزع األعضـــاء ثـــم ترحيلهـــم مـــن 
ـــياحة  ـــكل س ـــة يف ش ـــدول النامي ـــة إىل ال ـــدول الغني ال

فاإلتجـــار  الثالـــث  الشـــكل  وأمـــا  األعضـــاء.  زرع 
ــال  ــق أي االنتقـ ــه الضيـ ــة مبفهومـ ــاء البرشيـ باألعضـ
ـــدول. ـــني ال ـــة نفســـها ب غـــري املـــرشوع لألعضـــاء البرشي

ــر للحـــدود تنامـــي  ــذا التحـــدي العابـ ــار هـ ــا أثـ ومـ
صناعـــة زرع األعضـــاء البرشيـــة يف جميـــع أنحـــاء 
ــاء  ــار باألعضـ ــة االتجـ ــد أن ظهـــور جرميـ ــامل.  بيـ العـ
ــد  ــة يف حـ ــذه الصناعـ ــة هـ ــأت نتيجـ ــة مل يـ البرشيـ
ـــب  ـــني الطل ـــدة ب ـــرة املتزاي ـــبب الثغ ـــن بس ـــا ولك ذاته

ــا.  ــة والعـــرض الرشعـــي لهـ ــاء البرشيـ عـــىل األعضـ

ومثلـــام هـــو حـــال جميـــع النَّشـــاطات الرسيـــة، 
ــروف  ــري معـ ــة غـ ــاء البرشيـ ــار باألعضـ ــاق االتجـ نطـ
بدقـــة. وقـــد أجريـــت محاولـــة ملعرفـــة املزيـــد عـــن 
هـــذا النشـــاط يف 2004 عندمـــا أقـــرت الجمعيـــة 
ـــار  ـــع االتج ـــأن “من ـــراًرا بش ـــدة ق ـــم املتح ـــة لألم العام
ــن،  ــه”. ولكـ ــه وتجرميـ ــة ومكافحتـ ــاء البرشيـ باألعضـ
رّصح تقريـــر تـــاٍل قدمـــه األمـــني العـــام لألمـــم 
املتحـــدة بـــأن الـــدول األعضـــاء مل تقـــدم معلومـــات 
ــدي  ــل تحـ ــا جعـ ــة مـ ــذه القضيـ ــأن هـ ــة بشـ كافيـ
االتجـــار باألعضـــاء البرشيـــة غـــري مستكشـــف إىل 
حـــد بعيـــد. ومـــع ذلـــك، يف ضـــوء غيـــاب البيانـــات 
الرســـمية الكافيـــة، توجـــد معلومـــات كثـــرية بشـــأن 
االتجـــار باألعضـــاء البرشيـــة مـــن مصـــادر غـــري 
رســـمية. وُيزعـــم أن االتجـــار باألعضـــاء البرشيـــة 
ـــة مُيثـــل 10% مـــن جميـــع  بغـــرض زرع األعضـــاء البرشي
ـــا  ـــج م ـــامل وُينت ـــة يف الع ـــاء البرشي ـــاالت زرع األعض ح
يصـــل إىل 1.2 مليـــار دوالر أمريـــيك مـــن العائـــدات 

ــنوًيا.2  ــة سـ ــري املرشوعـ غـ

اآلليات الدولية
ـــدويل أســـلوب حظـــر أنشـــطة  ـــع املجتمـــع ال عامـــة، يتب
ـــدول  ـــى أخـــر، تحظـــر ال ـــة. ومبعن زرع األعضـــاء البرشي
رشاء األعضـــاء البرشيـــة وبيعهـــا. ويف املقابـــل، تقـــوم 
ــن  ــي وامُلحسـ ــربع الطوعـ ــىل التـ ــة عـ ــذه الصناعـ هـ
ــة -  ــاء البرشيـ ــح زرع األعضـ ــث يصبـ ــاء حيـ باألعضـ
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ــربًرا  ــة - مـ ــة وأدبيـ ــارات أخالقيـ ــىل اعتبـ ــي عـ املبنـ
ـــه  ـــاء ألن ـــربع باألعض ـــا للت ـــاًل تطوعًي ـــون عم ـــا يك عندم
ــم  ــاس تربطهـ ــني أنـ ــع بـ ــاالت يجمـ ــم الحـ يف معظـ

عالقـــة وثيقـــة فعليـــة. 

ــادئ  ــاءة مبـ ــن عبـ ــر مـ ــج الحظـ ــرج منهـ ــد خـ وقـ
منظمـــة الصحـــة العامليـــة التوجيهيـــة بشـــأن زرع 
ــام 1991.  ــة لعـ ــاء البرشيـ ــج واألعضـ ــا والُنسـ الخاليـ
إال أنهـــا ليســـت مبـــادئ ملزمـــة وال تخضـــع جميـــع 
ـــار  ـــأن االتج ـــطنبول بش ـــالن اس ـــد إع ـــا. وُيع ـــدول له ال
ــري  ــرى غـ ــاء أداة أخـ ــياحة زرع األعضـ ــاء وسـ باألعضـ
ملزمـــة جـــاءت نتيجـــة أحـــد املؤمتـــرات الدوليـــة يف 

 .2008

وتحظـــر كذلـــك “اتفاقيـــة حقـــوق اإلنســـان والطـــب 
 2002 لعـــام  اإلضـــايف  وبروتوكولهـــا  األحيـــايئ” 
التـــي توصـــل إليهـــا مجلـــس أوروبـــا رشاء األعضـــاء 
البرشيـــة وبيعهـــا. ويعمـــل كذلـــك مجلـــس أوروبـــا 
عـــىل اعتـــامد “اتفاقيـــة مناهضـــة االتجـــار باألعضـــاء 
ـــة  ـــود وثيق ـــة لوج ـــىل الحاج ـــد ع ـــي تؤك ـــة” الت البرشي
دوليـــة ملزمـــة قانونًيـــا تتنـــاول حرصًيـــا جرميـــة 

ــة.  ــاء البرشيـ ــار باألعضـ االتجـ

وبتوقـــع إجـــراء دراســـة عـــن االتجـــار باألعضـــاء 
ــم  ــب األمـ ــا مكتـ ــرر أن يصدرهـ ــن املقـ ــة مـ البرشيـ
ــتهلت  ــة، اسـ ــدرات والجرميـ ــي باملخـ ــدة املعنـ املتحـ
روســـيا البيضـــاء مناقشـــة بشـــأن قضيـــة وضـــع أداة 
عامليـــة ملزمـــة قانونًيـــا ملكافحـــة االتجـــار باألعضـــاء 
ـــر  ـــابعة ملؤمت ـــدورة الس ـــر 2014 يف ال ـــة يف أواخ البرشي
ـــم املتحـــدة ملكافحـــة  ـــة األم ـــدول األطـــراف يف اتفاقي ال
الجرميـــة املنظمـــة عـــرب القوميـــة الـــذي عقـــد يف 
ـــة  ـــدورة السادس ـــش ال ـــىل هام ـــورك ع ـــا ويف نيوي فيين

ــة لألمـــم املتحـــدة.  ــة العامـ والتســـعني للجمعيـ

ــة  ــدة محتملـ ــع أداة جديـ ــي لوضـ ــاس املنطقـ واألسـ
مبنـــي عـــىل ثالثـــة محـــاور، أواًل: الحاجـــة ملعالجـــة 
ــة  ــاء البرشيـ ــار باألعضـ ــبب الرئيـــيس وراء االتجـ السـ
ــة  ــاء البرشيـ ــوق األعضـ ــاد يف سـ ــص الحـ ــو النقـ وهـ
ويتـــأىت ذلـــك بالبنـــاء عـــىل منـــاذج اقتنـــاء األعضـــاء 
“املوافقـــة  نظـــام  مثـــل:  الناجحـــة،  الوطنيـــة 

االفرتاضيـــة” الـــذي يعنـــي أساًســـا افـــرتاض أنَّ كل 
ــا مل  ــه مـ ــربع بأعضائـ ــل التـ ــة يقبـ ــن يف الدولـ مواطـ
ـــف  ـــاب تعري ـــا، غي ـــذا. ثانًي ـــه له ـــة رفض ـــن رصاح يعل
ــاء  ــار باألعضـ ــح “االتجـ ــا ملصطلـ ــه دولًيـ ــق عليـ متفـ
البرشيـــة”. ثالًثـــا، يجـــب وضـــع وثيقـــة شـــاملة 
ـــة  ـــاء البرشي ـــار باألعض ـــباب االتج ـــج أس ـــدة تعال جدي
وعواقبـــه. ومبعنـــى أخـــر، يجـــب أن تضـــع هـــذه 
ـــذا الغـــرض  ـــرش له ـــم االتجـــار بالب ـــا لتجري األداة أحكاًم
ــني  ــي حـ ــة، ففـ ــاء البرشيـ ــار باألعضـ ــك االتجـ وكذلـ
تجـــرم كثـــري مـــن الـــدول فعلًيـــا رشاء األعضـــاء البرشيـــة 
تحـــت مظلـــة ســـلطانها القضـــايئ املحـــيل، ال يجـــرم 
ـــا  ـــدول رشاء مواطنيه ـــن ال ـــًدا م ـــل ج ـــدد قلي ـــوى ع س

ــا.  ــارج حدودهـ ــن خـ ــة مـ ــاء البرشيـ األعضـ

ــاون  ــزز التعـ ــدة لتعـ ــيلة جديـ ــكار وسـ ــب ابتـ ويجـ
ــه  ــتهان بـ ــًزا ال ُيسـ ــة تعزيـ ــذه القضيـ ــدويل يف هـ الـ
املجرمـــني  تســـليم  مثـــل:  مجـــاالت  يف  وخاصـــة 
ـــة  ـــاعدة القانوني ـــدات واملس ـــول والعائ ـــادرة األص ومص
املتبادلـــة. وأخـــرياً، سيســـاهم وضـــع وثيقـــة جديـــدة 
لهـــدف تعزيـــز التوعيـــة العامـــة بشـــأن أهميـــة 
وهـــب األعضـــاء البرشيـــة باإلضافـــة إىل التهديـــد 
الـــذي تشـــكله جرميـــة االتجـــار باألعضـــاء البرشيـــة.

ـــزع األعضـــاء  ويف حـــني يقـــع االتجـــار بالبـــرش بغـــرض ن
ـــار  ـــة االتج ـــو ملكافح ـــول بالريم ـــة “بروتوك ـــت مظل تح
ـــياحة  ـــن س ـــع كل م ـــا، ال تخض ـــزم قانونًي ـــرش” املل بالب
زرع األعضـــاء واالتجـــار باألعضـــاء البرشيـــة لهـــذا 
الربوتوكـــول. وإدراج هـــذه الجرميـــة إىل جانـــب االتجـــار 
بالبـــرش مـــن شـــأنه التأكيـــد عـــىل الحاجـــة لتغطيـــة 
مجـــال االتجـــار باألعضـــاء البرشيـــة متاًمـــا ويعكـــس 

كذلـــك تعقيداتـــه. 

فالدميي ماكيه وزير خارجية روسيا البيضاء. وميكن التواصل معه 
iravelichko@gmail.com :عل الربيد اإللكرتوين

1. ال يجب الخلط بني سياحة زرع األعضاء والسفر بهدف زرع األعضاء البرشية فاألخري 
نشاط رشعي.

2. إمييل كييل )2013( “أزمة االتجار باألعضاء البرشية الدولية: حلول معالجة جذور 
القضية”، تقرير  صادر عن مجلة كلية الحقوق بجامعة بوسطن

 )International Organ Trafficking Crisis: Solutions Addressing the Heart of
the Matter(.
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