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اإلتجار بالبرش الستغالل أعضائهم

فالدميري ماكيه

االتجار بالبرش للحصول عىل أعضائهم جرمية جديدة عابرة للحدود أخفقت يف جذب اهتامم دويل كاف.

أقـــرت لجنـــة األمـــم املتحـــدة ملنـــع الجرميـــة زرع األعضـــاء .وأمـــا الشـــكل الثالـــث فاإلتجـــار
والعدالـــة الجنائيـــة يف جلســـتها الثالثـــة والعرشيـــن باألعضـــاء البرشيـــة مبفهومـــه الضيـــق أي االنتقـــال
التـــي انعقـــدت يف مايو/أيـــار  2014قـــراراً قدمتـــه غ ــر امل ــروع لألعض ــاء البرشي ــة نفس ــها ب ــن ال ــدول.
روســـيا البيضـــاء بعنـــوان “منـــع االتجـــار باألعضـــاء
البرشيـــة واالتجـــار بالبـــر بغـــرض نـــزع األعضـــاء ومـــا أثـــار هـــذا التحـــدي العابـــر للحـــدود تنامـــي
ومكافحتهـــا” .وقـــد ك ّلـــف القـــرار مكتـــب األمـــم صناعـــة زرع األعضـــاء البرشيـــة يف جميـــع أنحـــاء
املتحـــدة املعنـــي باملخـــدرات والجرميـــة بإجـــراء العـــامل .بيـــد أن ظهـــور جرميـــة االتجـــار باألعضـــاء
دراســـة موســـعة بشـــأن هـــذه القضيـــة وإعـــداد البرشيـــة مل يـــأت نتيجـــة هـــذه الصناعـــة يف حـــد
تقري ــر ُيق ــدم للجن ــة يف  2016س ــع ًيا لتحس ــن فه ــم ذاته ــا ولك ــن بس ــبب الثغ ــرة املتزاي ــدة ب ــن الطل ــب
أبعـــاد هـــذه الجرميـــة مـــا سيســـاعد عـــى وضـــع عـــى األعضـــاء البرشيـــة والعـــرض الرشعـــي لهـــا.
فعالـــة للتصـــدي لهـــا.
سياســـات َّ
ومثلـــا هـــو حـــال جميـــع النَّشـــاطات الرسيـــة،
وال يوجـــد مفهـــوم موحـــد عامل ًيـــا لجرميـــة االتجـــار نطـــاق االتجـــار باألعضـــاء البرشيـــة غـــر معـــروف
باألعض ــاء البرشي ــة وال حت ــى أداة عاملي ــة ذات صل ــة بدقـــة .وقـــد أجريـــت محاولـــة ملعرفـــة املزيـــد عـــن
ملزمـــة قانون ًيـــا .وغيـــاب هذيـــن العاملـــن ال يعنـــي هـــذا النشـــاط يف  2004عندمـــا أقـــرت الجمعيـــة
مـــع ذلـــك عـــدم أهميـــة هـــذه الجرميـــة .ولكنّـــه العام ــة لألم ــم املتح ــدة ق ــرا ًرا بش ــأن “من ــع االتج ــار
إشـــارة إىل كـــون هـــذه الجرميـــة ظاهـــرة جديـــدة باألعضـــاء البرشيـــة ومكافحتـــه وتجرميـــه” .ولكـــن،
رصح تقريـــر تـــالٍ قدمـــه األمـــن العـــام لألمـــم
يخط ــو املجتم ــع ال ــدويل خطوات ــه األوىل ع ــى طري ــق ّ
محاولـــة فهـــم نطاقهـــا.
املتحـــدة بـــأن الـــدول األعضـــاء مل تقـــدم معلومـــات
كافيـــة بشـــأن هـــذه القضيـــة مـــا جعـــل تحـــدي
تـــأيت هـــذه الجرميـــة عـــى ثالثـــة أشـــكال .أولهـــا ،االتجـــار باألعضـــاء البرشيـــة غـــر مستكشـــف إىل
بينـــا االتجـــار بالبـــر بغـــرض نـــزع األعضـــاء حـــد بعيـــد .ومـــع ذلـــك ،يف ضـــوء غيـــاب البيانـــات
شـــكل مـــن أشـــكال االتجـــار بالبـــر مثلـــا نـــص الرســـمية الكافيـــة ،توجـــد معلومـــات كثـــرة بشـــأن
بروتوكـــول بالريمـــو ملكافحـــة االتجـــار بالبـــر لعـــام االتجـــار باألعضـــاء البرشيـــة مـــن مصـــادر غـــر
 ،2000يتنام ــى إدراك أ َّن ــه أيضــاً رضب ــا م ــن االتج ــار رســـمية .و ُيزعـــم أن االتجـــار باألعضـــاء البرشيـــة
باألعضـــاء البرشيـــة .وثانيهـــا مـــا ُيعـــرف باســـم بغ ــرض زرع األعض ــاء البرشي ــة ُيث ــل  %10م ــن جمي ــع
“ســـياحة زرع األعضـــاء” 1.و ُيقصـــد بهـــذا ســـفر ح ــاالت زرع األعض ــاء البرشي ــة يف الع ــامل و ُينت ــج م ــا
الشـــخص املســـتفيد غال ًبـــا (وليـــس
حـــرا) مـــن يصـــل إىل  1.2مليـــار دوالر أمريـــي مـــن العائـــدات
ً
2
إح ــدى ال ــدول املتقدم ــة إىل ال ــدول النامي ــة حي ــث غـــر املرشوعـــة ســـنو ًيا.
يخض ــع هن ــاك لعملي ــة زرع أعض ــاء برشي ــة اش ــريت
مـــن املانحـــن املحليـــن .ويف ضـــوء ذلـــك ،ال يعنـــي اآلليات الدولية
االتجـــار باألعضـــاء البرشيـــة مجـــرد نقـــل األعضـــاء عام ــة ،يتب ــع املجتم ــع ال ــدويل أس ــلوب حظ ــر أنش ــطة
ولكن ــه انتق ــال األش ــخاص م ــن االقتص ــادات النامي ــة زرع األعض ــاء البرشي ــة .ومبعن ــى أخ ــر ،تحظ ــر ال ــدول
والناشـــئة إىل االقتصـــادات الغنيـــة يف شـــكل االتجـــار رشاء األعضـــاء البرشيـــة وبيعهـــا .ويف املقابـــل ،تقـــوم
بالبـــر بغـــرض نـــزع األعضـــاء ثـــم ترحيلهـــم مـــن هـــذه الصناعـــة عـــى التـــرع الطوعـــي وا ُملحســـن
ال ــدول الغني ــة إىل ال ــدول النامي ــة يف ش ــكل س ــياحة باألعضـــاء حيـــث يصبـــح زرع األعضـــاء البرشيـــة -
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املبنـــي عـــى اعتبـــارات أخالقيـــة وأدبيـــة  -مـــر ًرا
عندم ــا يك ــون عم ـ ً
ـا تطوع ًي ــا للت ــرع باألعض ــاء ألن ــه
يف معظـــم الحـــاالت يجمـــع بـــن أنـــاس تربطهـــم
عالقـــة وثيقـــة فعليـــة.

أساســـا افـــراض َّ
أن كل
االفرتاضيـــة” الـــذي يعنـــي ً
مواطـــن يف الدولـــة يقبـــل التـــرع بأعضائـــه مـــا مل
يعل ــن رصاح ــة رفض ــه له ــذا .ثان ًي ــا ،غي ــاب تعري ــف
متفـــق عليـــه دول ًيـــا ملصطلـــح “االتجـــار باألعضـــاء
البرشيـــة” .ثال ًثـــا ،يجـــب وضـــع وثيقـــة شـــاملة
جدي ــدة تعال ــج أس ــباب االتج ــار باألعض ــاء البرشي ــة
وعواقبـــه .ومبعنـــى أخـــر ،يجـــب أن تضـــع هـــذه
األداة أحكا ًم ــا لتجري ــم االتج ــار بالب ــر له ــذا الغ ــرض
وكذلـــك االتجـــار باألعضـــاء البرشيـــة ،ففـــي حـــن
تجــرم كثــر مــن الــدول فعل ًيــا رشاء األعضــاء البرشيــة
تحـــت مظلـــة ســـلطانها القضـــايئ املحـــي ،ال يجـــرم
س ــوى ع ــدد قلي ــل جــ ًدا م ــن ال ــدول رشاء مواطنيه ــا
األعضـــاء البرشيـــة مـــن خـــارج حدودهـــا.

وتحظ ــر كذل ــك “اتفاقي ــة حق ــوق اإلنس ــان والط ــب
األحيـــايئ” وبروتوكولهـــا اإلضـــايف لعـــام 2002
التـــي توصـــل إليهـــا مجلـــس أوروبـــا رشاء األعضـــاء
البرشيـــة وبيعهـــا .ويعمـــل كذلـــك مجلـــس أوروبـــا
ع ــى اعت ــاد “اتفاقي ــة مناهض ــة االتج ــار باألعض ــاء
البرشي ــة” الت ــي تؤك ــد ع ــى الحاج ــة لوج ــود وثيق ــة
دوليـــة ملزمـــة قانون ًيـــا تتنـــاول حرص ًيـــا جرميـــة
االتجـــار باألعضـــاء البرشيـــة.

ويجـــب ابتـــكار وســـيلة جديـــدة لتعـــزز التعـــاون
الـــدويل يف هـــذه القضيـــة تعزيـــزًا ال ُيســـتهان بـــه
وخاصـــة يف مجـــاالت مثـــل :تســـليم املجرمـــن
ومص ــادرة األص ــول والعائ ــدات واملس ــاعدة القانوني ــة
املتبادل ــة .وأخ ــراً ،سيس ــاهم وض ــع وثيق ــة جدي ــدة
لهـــدف تعزيـــز التوعيـــة العامـــة بشـــأن أهميـــة
وهـــب األعضـــاء البرشيـــة باإلضافـــة إىل التهديـــد
الـــذي تشـــكله جرميـــة االتجـــار باألعضـــاء البرشيـــة.

وقـــد خـــرج منهـــج الحظـــر مـــن عبـــاءة مبـــادئ
منظمـــة الصحـــة العامليـــة التوجيهيـــة بشـــأن زرع
الخاليـــا والنُســـج واألعضـــاء البرشيـــة لعـــام .1991
إال أنهـــا ليســـت مبـــادئ ملزمـــة وال تخضـــع جميـــع
ال ــدول له ــا .و ُيع ــد إع ــان اس ــطنبول بش ــأن االتج ــار
باألعضـــاء وســـياحة زرع األعضـــاء أداة أخـــرى غـــر
ملزمـــة جـــاءت نتيجـــة أحـــد املؤمتـــرات الدوليـــة يف
.2008

وبتوقـــع إجـــراء دراســـة عـــن االتجـــار باألعضـــاء
البرشيـــة مـــن املقـــرر أن يصدرهـــا مكتـــب األمـــم
املتحـــدة املعنـــي باملخـــدرات والجرميـــة ،اســـتهلت
روســـيا البيضـــاء مناقشـــة بشـــأن قضيـــة وضـــع أداة
عامليـــة ملزمـــة قانون ًيـــا ملكافحـــة االتجـــار باألعضـــاء
البرشي ــة يف أواخ ــر  2014يف ال ــدورة الس ــابعة ملؤمت ــر
ال ــدول األط ــراف يف اتفاقي ــة األم ــم املتح ــدة ملكافح ــة
الجرميـــة املنظمـــة عـــر القوميـــة الـــذي عقـــد يف
فيين ــا ويف نيوي ــورك ع ــى هام ــش ال ــدورة السادس ــة
فالدميري ماكيه وزير خارجية روسيا البيضاء .وميكن التواصل معه
والتســـعني للجمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة.

ويف ح ــن يق ــع االتج ــار بالب ــر بغ ــرض ن ــزع األعض ــاء
تح ــت مظل ــة “بروتوك ــول بالريم ــو ملكافح ــة االتج ــار
بالب ــر” املل ــزم قانون ًي ــا ،ال تخض ــع كل م ــن س ــياحة
زرع األعضـــاء واالتجـــار باألعضـــاء البرشيـــة لهـــذا
الربوتوكــول .وإدراج هــذه الجرميــة إىل جانــب االتجــار
بالبـــر مـــن شـــأنه التأكيـــد عـــى الحاجـــة لتغطيـــة
مجـــال االتجـــار باألعضـــاء البرشيـــة متا ًمـــا ويعكـــس
كذلـــك تعقيداتـــه.

واألســـاس املنطقـــي لوضـــع أداة جديـــدة محتملـــة
مبنـــي عـــى ثالثـــة محـــاورً ،
أول :الحاجـــة ملعالجـــة
الســـبب الرئيـــي وراء االتجـــار باألعضـــاء البرشيـــة
وهـــو النقـــص الحـــاد يف ســـوق األعضـــاء البرشيـــة
ويتـــأىت ذلـــك بالبنـــاء عـــى منـــاذج اقتنـــاء األعضـــاء
الوطنيـــة الناجحـــة ،مثـــل :نظـــام “املوافقـــة

عىل الربيد اإللكرتوينiravelichko@gmail.com :

 .1ال يجب الخلط بني سياحة زرع األعضاء والسفر بهدف زرع األعضاء البرشية فاألخري
نشاط رشعي.
 .2إمييل كييل (“ )2013أزمة 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).
http://tinyurl.com/Kelly2013-organ-trafficking

