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ٌ
مقاربة جديدة يف
َر ْف ُع الدعاوى املدن ّية نياب ًة عن الناجني من اال ّتجار :أهي
املحاسبة؟

ِه ْ ِني وُ ْوه

املحاكمة الجنائية يف جرائم اال ّتجار ض ّيقة النطاقّ .
ولعل يف َر ْفع الدعاوى املدن ّية وسيل ًة إىل العدل
واملحاسبة ،يف إطا ِر َع َم ٍل يدور َ
املجني عليهم ،و ُت ْد َر ُك فيه آثار ال ّرضح (الرضر النفسا ّين).
حول
ّ

ـس عـدد املحاكامت الجنائ ّية يف جرائـم اال ّتجار بالبرش،
إن ِق ْي َ
قـدر مـن عـدد ا ُملتّجـر بهـم ،يظهر ّأن عـدد املحاكامت
إىل ا ُمل ّ
على غايـ ٍة مـن ال ِق ّلـة .فلـم يبلـغ عـدد املحاكمات يف العـامل
سـن َة  2018إ ّال  11ألفـاً ،ليـس منهـا مـا لـه ٌ
صلـة بالتّجـار
ّ
بالعمال إ ّال  1.%4ومـع وجـود إطـا ٍر قانـو ّين ُم َصـادَقٍ ج ّيـداً
ـق باال ّتجـار ،مل تكفـي املقاربة العدل ّيـة الجنائ ّية يف كث ٍري
متع ّل ٍ
مـن أصقـاع العـامل ملهمـة املزدوجـة :منـع اال ّتجـار وحاميـة
الضحايـا .فحين ال تكـون املحاكمـة الجنائيـة ُمتَاحـ ًة ،ميكـن
َ
ـب
َـم الدعـا َوى املدن ّيـة
حقـوق الضحايـا ،و ُت َح ِاس َ
أن تدع َ
ا ُملت ِّجريـن .وميكـن أن يكـون رفـع الدعـاوى املدن ّيـة املخطط
لـه نيابـ ًة عـن الناجين مقاربـ ًة مختلفـ ًة غايـة االختلاف ،ال
مجـ ّرد بديـلٍ مـن املحاكمـة الجنائ ّيـة.

االختالف البنيوي بني الدعاوى املدن ّية والجنائ ّية

مثـل ُمـدَد السـجن الطويـل ،ال يسـتوي دومـاً هـو و َم ْفهُـو ُم
‘العـدل’ عنـد الناجين .فرمبـا وجد أحدهـم نفسـه ُمج َّرماً أو
مرح ً
نظامي ،فال يرى
لا الشتراكه يف ال ِبغـاء أو ألنه مهاجر يـر
ّ
ّ
ّ
حينئـ ٍذ نظـام العـدل الجنـايئ يوافـق مصالحهـم .مثـال ذلك:
ّأن الناجين قـد يطلبـون نتائـج ملموسـة –مثل ا ُملسـتق ِّر من
توص ُـل إليها باملحاكمـة الجنائية؛ ذلك
السـكنى والعمـل– ال ُي ّ
ّأن اإلجـراءات اإلصالح ّيـة ،مثـل تعويـض األرضار مبـا يعـادل
قيمتهـا ،يكثر أن ال ُيؤ َمـ ُر بها يف السـياق الجنـا ّيئ 3.وأخرياً ،ملّا
كان الحـ ّد الـذي تقتضيـه الدعـاوى املدن ّيـة يف اإلثبـات َ
دون
َ
احتمـل األمـر
الحـ ّد مـن الـذي تقتضيـه الدعـاوى الجنائ ّيـة،
أن تكـون الدعـاوى املدن ّيـة إىل مـا يريـده ا ُملت َّج ُر بهـم أوفق.

ٌ
مقاربة تدور َ
حول الضحايا و ُت ْد َر ُك فيها آثار ال َّرضح

رفعـت ِكنْـدرا ُر ْوس ،وهـي إحـدى املت َّجـر بهـنّ يف العمـل،
دعـوى مدن ّيـة يف الواليـات املتّحـدة أمـام محكمـ ٍة محل ّيـة
يف واليـة َكن َْسـس ،ادّعـت فيهـا ّأن ا ُملتّجـ َر بهـا ،وهـو زعيـم
إحـدى ال ِفـ َرق الدينية الوطن ّيـة ،أجربها عىل العمـل أك َرث من
 40ألـف سـاع ًة بلا أجـ ٍر ،منـذ كانـت تبلـغ مـن السـنّ 12
ـم لهـا بأكثر من مثانيـة ماليين دوال ٍر أمري ّ
يك بني
سـنةُ 4.
فح ِك َ
ر ٍّد وتعويـض أرضار ،فـكان هـذا الحكـم أكبر حكـم لضح ّيـة
واحـدة صـدر يف الواليـات املتّحـدة يف دعـوى ا ّتجـا ٍر مدن ّيـة.
نوجـه النظـر إىل ّأن ذلـك املبلـغ الكبير
املهـم أن ّ
ولكـن مـن ّ
ليـس مـن املشيرات إىل ّأن ناجي ًة اسـتلمت بالفعـل تعويضاً
ماليـاً أ ّيـاً كان .إذ ّإن للمتّجريـن يف األكثر كـم األملاك مـا
مخفـي أو يتعـ ّذر الوصـول إليـه ،فيكـون تحصيـل مـا
هـو
ّ
على ا ُملت ِّجـر ا ُمل َـدانِ مـن األمـوال أمراً صعبـاً جـ ّداً .وميكن أن
الهـم يف األحـكام النقد ّية من املقاضـاة الطويلة
َ
ينتقـص َر ْكـ ُز ّ
ومـن الشـجاعة التـي ُيظ ِهرهـا الناجـون.

للمت ََّجـر بهـم أن
فأمـا رفـع الدعـاوى املدن ّيـة ،فيفسـح ُ
َ
ينالـوا تعويضـاً مـن خسـار ٍة أو إصابـ ٍة أو رض ٍر عانـوه .وقـد
للمت َّجـر بهـم
تحكـم املحاكـم ،يف بعـض الواليـات القضائيـةُ ،
بالتعويـض التأديبي ،فتحاسـب ا ُملت ِّجريـنَ يف مالهم وتردعهم
عـن تكـرار ِف ْع َ
أهم اختالف
ـل ما فعلوه وما شـابهه .على ّأن ّ
بين الدعـاوى املدنيـة والجنائ ّيـة هـو يف السـياق املـد ّين أنّ
تحقيـق العـدل يقـوده النّاجـون .إذ ّإن اإلطـار الـذي تجـري
فيـ ِه الدعـاوى املدن ّيـة أكثر اسـتجاب ًة مـن إطـار املحاكمـة
الجنائ ّيـة لبلـوغ أغـراض الناجين مـن اال ّتجـار ومصالحهـم.
ويكثر أن تكـون الغاية األسـاس يف محاكمة اال ّتجـار أن ُت ْح َر َز
سـجن طويلـة ،ولكـنّ الوسـائل
اإلدانـة وأن يصاحبهـا ُمـ َد ُد
ٍ
يتوسـل بهـا ا ُملدّعـون العا ّمـون إىل إحـراز اإلدانـة قـد
التـي ّ
ُتح ِّم ُـل الضحايـا ُكل َفـ ًة .مثـال ذلـكّ :أن السـلطات أدخلـت
2
الح ْجـز ا ُمل َو ّقـت ل َد ْف ِعهم إىل الشـهادة.
أناسـاً ُمتّجـراً بهـم يف َ
ولقـد يكـون عنـد الناجين أسـباب مختلفـة تحـول دون
معاونتهـم السـلطات ،ولكـن حتـى لـو أرادوا الشـهادة ،فقد و ُتظ ِهـ ُر هـذه القضيـة أيضاً كيـف ّأن الدعـاوى املدن ّية ميكن
يكـون حضورهـم أمـام املحكمـة محنـ ًة مرهقـ ًة ألعصابهـم ،أن تكـون شـيئاً مـن مقارب ٍة تدور َ
حـول الضحايا و ُتـ ْد َر ُك فيها
ضر ًة نفسـان ّياً .ثـم ّإن إفضـاء املحاكمـة إىل العـدل الجزا ّيئ ،آثار ال َّرضح .إذ ّإن ِبت ِْس هَ ت ُْسـن ،وهي محامية قادت ال ِفرقةَ
ُم ِ ّ
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ُر ِف َعـت أمـام املحكمـة العليـا يف أوغنـدا سـن َة  ،2012ورد
ين يف عملـه أوالً
فيهـا ّأن املدّ عـي ،وهـو مواطـن لبنـا ّين ،عُ ِّ َ
مديـراً .ولكـنّ ا ُملدَّ عَـى عليهـم حجـزوا على جـواز سـفره،
وأجبروه على العمـل بلا أجـر يف أحوال قاسـية وحشـ ّية.
وملّـا التمـس ا ُملدَّ عـي عَـ ْو َن السـلطة املحل ّيـة ،اسـتعمل
ا ُملدَّ عـى عليهـم أجهـز ًة أمنية مختلفـة إلزعاجـه 7.ومع ّأن
ا ُملدَّ عـي ا ّت َ
صـل بلجنـ ِة حقـوق اإلنسـان يف أوغنـدا وبعد ٍد
ُ
مـن الهيئـات الحكوميـة ،مل يسـتطع محاسـبة املتّجريـنَ
للمدَّ عي يف
بـه .وملّـا كانت سـنة  ،2015حكمت املحكمـة ُ
دعـواه وحكمـت عىل ا ُملدّ عـى عليهم بالتعويـض التأديبي
للمدَّ عـيُ ،وأع ِل َـن أن الغرض من ذلك
اإلضـايف مـن األرضار ُ
للعمل واسـتغالل ّ
هـو َردْعُ التوظيـف االسـتغال ّيل ّ
العمل.

التط ّوعيـة التـي م ّثلت ِكنْـدرا ُر ْوس يف املحاكمة ،وصفت بنا َء
الثقـة بين فرقتهـا و ِكنْـدرا ُر ْوس أنـه كان على التدريج 5.فقد
تح ّفظـت ِكنْـدرا ُر ْوس يف االجتامعـات األوىل ،بسـبب ما نالها
مـن ال َّرضـح يف املـايض .ومل يبـدأ محاموهـا َصـ ْو َغ شـكواها
إال بعـد سـتة شـهور مـن االجتماع بهـا ،ومل ُتر َفـع دعواهـا
إال بعـد سـنة ونصـف السـنة مـن أول اجتماع .وقـد مهّدت
املحاميـة ِبت ِْسي هَ ت ُْسـن ،مـع َس ْير الدعـوى ،مقاربـ ًة ُتـ ْد َر ُك
تشـئُ
فيهـا آثـار ال َّرضـح ،فكانـت تسـأل أسـئل ًة مفتوحـةُ ،و ِ
للتعاطـف موضعـاً ،ومل تـزل ُت ِعيدُ النظر هـي و ِكنْدرا ُر ْوس يف
أغراضهـا وحاجاتهـا .وكـون الدعـوى املدن ّيـة ال ُتر َف ُـع إال حني
ٌ
عظيمة ميتاز بها السـياق
يكـون الناجـي جاهزاً لرفعهـا ،ميز ٌة
املـد ّين وليسـت يف غيره .وملّـا كان للناجين من اال ّتجار ٌ
شـأن
ٌ
قلـب السـعي إىل التعـوض املـد ّين،
عامـل يف الدعـوى ،كان ُ
ُس الوصول إىل ال َعدْ ل
ٌ
أمنوذج يف زيادة ي ْ ِ
هـو اإلقـرار باسـتقاللهم بأمرهـم ،وبأنهـم ميكـن أن يدعمـوا
حاجاتهـم املتطـ ّورة ،ورحلتهـم إىل التعايف.
يبرز املركـز القانو ّين ملكافحة اال ّتجـار بالبرش ،وهو منظمة
غير ربح ّيـة مركزهـا الواليـات املتحـدة األمريكيـة ،مـن
َر ْفعُ الدعاوى املدن ّية يف السياق الدو ّيل
نافع ُيـ ِري كيـف ُيعـ ّز ُز َر ْف ُـع الدعاوى
حيـث هـو
أمنـوذج ٌ
ٌ
8
صحيـح أن السـواد األعظـم مـن الدعـاوى املدن ّيـة يف اال ّتجار املدن ّيـة نيابـ ًة عـن الناجني مـن اال ّتجار .فقـد د ّرب املركز
ٌ
ـت الدعـاوى القانـو ّين ملكافحـة اال ّتجـار بالبشر مـن املحامين آالفـ ًا يف
ُر ِف َـع يف محاكـم الواليـات املتّحـدة ،ولكـن ُر ِف َع ِ
أهـم خصائـص املركـز
أيضـاً يف عـدد مـن البلاد ،مثـل أستراليا وأوغنـدا وبلجيـكا املكاتـب الدول ّيـة للمحامـاة .ومـن ّ
ٌ
وص ُ
ـل الناجين مـن
وإرسائيـل 6.و ُت َبا ِيـنُ الدعـاوى املدن ّيـة الدعـاوى الجنائيـة يف أنـه
منظمـة ِج ْس ّيـة؛ أي منظمـة ُت ِ
أنهـا يف أكرثهـا دعـاوى يدخـل تحتهـا االسـتغالل يف العمـل ،اال ّتجـار مبحامين ذوي مهـارة عاليـة يف القطـاع الخـاص.
ال االسـتغالل يف الجنـس .فاملقاضـاة املدن ّيـة هـي على ّقـد ويتل ّقـى املركـز القانـو ّين ملكافحـة اال ّتجار بالبشر املحالني
ألسـباب ،أ ّولهـاّ :أن القوانني الجنائية إليـه مـن رشكائـه مـن املنظمات غير الحكوميـة املحل ّية،
دعـاوى اال ّتجار بالعامل
ٍ
كثيراً مـا تكـون محـدود ًة مـن حيـث اال ّتجـار ّ
بالعمال ،وقد وغريهـا مـن منظمات املعونـة املبـارشة .ولقـد يقابـل
ثم
ثـم على املدّعين العا ّمين أن يوصلـوا دعـاوى محامـو املركـز الناجينَ أوالً ليحـدّ دوا أهل ّيـة الدعـوىّ ،
يصعـب مـن ّ
التّجـار ّ
ّ
خاصين ،فيأخـذون يف
بالعمال إىل املحاكمـة الجنائ ّيـة .ويف السـياق املـدين ،يحيـل املركـز الناجين إىل محامين ّ
ً
ً
باملجـان .وأمـا محامـو املركـز فهـم مسـاعدون
ميكـن أن يسـتعمل املحامـون رضوبـا كثيرة مختلفـة مـن الدعـوى ّ
األطـر القانون ّيـة القامئة البديلـة ،مثل قانون ا ُملضـا َّرة وقانون ِت ْقن ُّيـون ،ورمبـا عملـوا مستشـارين ُم َشـا ِركني.
العمـل .ثانيهـاّ :أن املحاكـم قـد ترغـب عـن أن تـرى إدر َاج
ٌ
ّ
طلبـات مع ّينـة مـن االسـتغالل يف العمـل ،تحـت حالتَـي ولهـذه البنيـة عـدّ ة مـن املزايـا .أ ّولهـا :أن الدعـاوى
اال ّتجـار ّ
بالعمال أو العبوديـة الحديثـة .ويف السـياق املـد ّين ،املدنيـة ميكـن أن تسـتغرق سـنني عـدّ ة ،بنـا ًء على
ميكـن أن يكـون عنـد املحاكم قدر أكرث من الدراية باألسـباب طبيعـة القضيـة .ونتيجـ ًة لذلـك ،أمكـن أن يكـون إمتـام
بخ ْرق التقـايض يف الدعـوى املدن ّيـة يف غايـة ُ
التـي درج أن تكـون أسـباباً للدعـوى ،االدّعاء املتعلـق َ
الكل َفـة .فبـإرشاك
ّ
ّ
املركـز القانـوين ملكافحـة االتجـار بالبشر محامينَ
عقـد العمل.
باملجانَ ،ي ْض َمـنُ متثي ًال ج ّيـداً ال ُيك ِّل ُف
ّ
خاصين يعملـون ّ
وأيضـاً فقـد ميكـن أن يكـون َر ْف ُـع الدعـاوى املدن ّيـة ،على الناجين شـيئاً .ثـم ّ
إن املحامين املامرسين عملهـم يف
َ
الخصـوص ،مقاربـ ًة ُي ْر َجـى َخ ْ ُيهـا ،إذا قلـب ا ُملت
ـب منهـم ،على حسـب البلد،
ّجـرون القطـاع
الخـاص ،قـد ُيط َل ُ
ّ
ً
املجان ّيـة،
اإلدارة السـليمة لل َعـدْل .مثـال ذلـكّ :أن دعـوى مدنيـة تأديـة حـ ٍّد أدىن مـن السـاعات يف الخدمـة ّ
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مهنـي ميكـن أن يـؤدَّى بالتمثيـل املتقـدم
واجـب
وهـو
ٌ
ٌّ
الذكـر .وأيضـاً ،فهـذه البنيـة تعنـي أن املركـز يسـتطيع
تيسير دعـاوى اال ّتجـار املدن ّيـة مـع إبقـاء النفقـات
قليلـة ،وأنـه ميكـن أن يعمـل بعـد ٍد قليل مـن ّ
املوظفني
الدامئين .ويتيح املركـز القانو ّين ملكافحـة اال ّتجار بالبرش
للمحامين الوصـول إىل قاعدة معطياتـه ،وفيها أكرث من
 400دعـوىً مدن ّيـةُ ،ر ِف َعـت إىل املحاكـم الفدراليـة يف
الواليـات املتّحـدة.
أهـم الجوانـب يف أمنـوذج املركـز
هـذا ،و ُتل ِقـي بعـض ّ
القانـو ّين ملكافحـة اال ّتجـار بالبرش الضـو َء عىل الخطوات
التـي ميكـن تكـرار ا ّتباعهـا يف مكان آخـر ،ابتغـا َء زيادة
وصـول الناجين مـن اال ّتجـار إىل َر ْفـع الدعـاوى املدن ّية،
ودونـك تلـك الخطوات:
ٌ
وسـيط بين موصلي
الج ْس ّيـة ،إذ هـي
َدع ُ
ْـم املنظمات ِ
الخدمـات املبـارشة واملحامين.
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وبعـدُ  ،فلا يخلـوا َر ْف ُـع الدعـاوى املـدين مـن احتمال
األخطـار .فقـد يعـ ّرض املحامـون غير املد ّربـون تدريبـاً
ـح (رضر نفسـا ّين) إضـا ّيف ،إذا قامـوا
صحيحـاً الناجين ل َر َض ٍ
ً
ْ
دخلـ ُو َن ذلـك يف َرفـع
ّ
بتقصي الحقائـق تفصيلا ،بحيـث ُي ِ
ّ
يسـتغل املحامـون موكليهـم
الدعـاوى املدن ّيـة .وقـد
الناجين ،فيقيمـون التسـوية بينهـم وبين موكليهـم،
حم ُ
َ
ـع نسـب ٍة مـن املـال
ـل املحامـي
املـوكل َد ْف َ
بحيـث ُي ّ
ُ
ً
الـذي سـ ُيد َف ُع إليـ ِه بعد صدور الحكـم .وأخيرا ،إذا ط ِل َب
الناجـون للشـهادة يف السـياق املـد ّين ،فقـد يجلـب عليهم
ذلـك إرهـاق أعصابهـم .ولكنّ هـذه العيوب غير مقترص ٍة
على الدعـاوى املدن ّيـة ،ولقـد تكـون أشـدَّ يف السـياق
الجنـا ّيئ .وعلى الرغـم مـن احتمال األمـر هـذه األخطار،
ّ
يظـل َر ْف ُـع الدعـاوى املدن ّيـة مسـتأه ًال موضعـاً لـه يف
إستراتيجي ٍة ملكافحـة اال ّتجـار شـامل ٍة عامل ّيـة.
ني ُو ْوه henrywu98@gmail.com
ِه ْ ِ
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الدعـاوى ّ
املتّحـدة ،وقـد ال يجـوز يف قوانين بال ٍد أخـرى أن يدّ عي
الضحايـا على ا ُملتّج ِريـنَ بهـم لتعويضهـم مـن الضرر.
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