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رَْفُع الدعاوى املدنّية نيابًة عن الناجني من االّتجار: أهي مقاربٌة جديدة يف 

املحاسبة؟
ِهْنِي ُوْوه

العدل  إىل  وسيلًة  املدنّية  الدعاوى  رَْفع  يف  ولعّل  النطاق.  ضّيقة  االّتجار  جرائم  يف  الجنائية  املحاكمة 
واملحاسبة، يف إطاِر َعَمٍل يدور حوَل املجنّي عليهم، وُتْدرَُك فيه آثار الرّضح )الرضر النفسايّن(.

إن ِقْيـَس عـدد املحاكامت الجنائّية يف جرائـم االّتجار بالبرش، 
إىل امُلقـّدر مـن عـدد امُلّتجـر بهـم، يظهر أّن عـدد املحاكامت 
عـىل غايـٍة مـن الِقّلـة. فلـم يبلـغ عـدد املحاكـامت يف العـامل 
سـنَة 2018 إاّل 11 ألفـاً، ليـس منهـا مـا لـه صلـٌة بالّتجـار 
بالعـاّمل إاّل 4%.1 ومـع وجـود إطـاٍر قانـويّن ُمَصـاَدٍق جّيـداً 
متعّلـٍق باالّتجـار، مل تكفـي املقاربة العدلّيـة الجنائّية يف كثرٍي 
مـن أصقـاع العـامل ملهمـة املزدوجـة: منـع االّتجـار وحاميـة 
الضحايـا. فحـني ال تكـون املحاكمـة الجنائيـة ُمَتاحـًة، ميكـن 
وُتَحاِسـَب  الضحايـا،  حقـوَق  املدنّيـة  الدعـاَوى  تدَعـَم  أن 
امُلّتِجريـن. وميكـن أن يكـون رفـع الدعـاوى املدنّيـة املخطط 
لـه نيابـًة عـن الناجـني مقاربـًة مختلفـًة غايـة االختـالف، ال 

مجـرّد بديـٍل مـن املحاكمـة الجنائّيـة. 

االختالف البنيوي بني الدعاوى املدنّية والجنائّية

أن  بهـم  للُمتََّجـر  فيفسـح  املدنّيـة،  الدعـاوى  رفـع  فأمـا 
ينالـوا تعويضـاً مـن خسـارٍة أو إصابـٍة أو رضٍر عاَنـوه. وقـد 
تحكـم املحاكـم، يف بعـض الواليـات القضائيـة، للُمّتَجـر بهـم 
بالتعويـض التأديبي، فتحاسـب امُلّتِجريـَن يف مالهم وتردعهم 
عـن تكـرار ِفْعـَل ما فعلوه وما شـابهه. عـىل أّن أهّم اختالف 
بـني الدعـاوى املدنيـة والجنائّيـة هـو يف السـياق املـديّن أّن 
تحقيـق العـدل يقـوده الّناجـون. إذ إّن اإلطـار الـذي تجـري 
فيـِه الدعـاوى املدنّيـة أكـرث اسـتجابًة مـن إطـار املحاكمـة 
الجنائّيـة لبلـوغ أغـراض الناجـني مـن االّتجـار ومصالحهـم. 
ويكـرث أن تكـون الغاية األسـاس يف محاكمة االّتجـار أن ُتْحَرَز 
اإلدانـة وأن يصاحبهـا ُمـَدُد سـجٍن طويلـة، ولكـّن الوسـائل 
التـي يتوّسـل بهـا امُلّدعـون العاّمـون إىل إحـراز اإلدانـة قـد 
ـلُ الضحايـا ُكلَفـًة. مثـال ذلـك: أّن السـلطات أدخلـت  ُتحمِّ
أناسـاً ُمّتجـراً بهـم يف الَحْجـز امُلَوّقـت لَدْفِعهم إىل الشـهادة.2 
دون  تحـول  مختلفـة  أسـباب  الناجـني  عنـد  يكـون  ولقـد 
معاونتهـم السـلطات، ولكـن حتـى لـو أرادوا الشـهادة، فقد 
يكـون حضورهـم أمـام املحكمـة محنـًة مرهقـًة ألعصابهـم، 
ًة نفسـانّياً. ثـم إّن إفضـاء املحاكمـة إىل العـدل الجزاّئ،  ُمـرِضّ

مثـل ُمـَدد السـجن الطويـل، ال يسـتوي دومـاً هـو وَمْفُهـوُم 
‘العـدل’ عنـد الناجـني. فرمبـا وجد أحدهـم نفسـه ُمجرَّماً أو 
مرّحـاًل الشـرتاكه يف الِبغـاء أو ألنه مهاجر يـر نظامّي، فال يرى 
حينئـٍذ نظـام العـدل الجنـاّئ يوافـق مصالحهـم. مثـال ذلك: 
أّن الناجـني قـد يطلبـون نتائـج ملموسـة –مثل امُلسـتقرِّ من 
السـكنى والعمـل– ال ُيتوّصـُل إليها باملحاكمـة الجنائية؛ ذلك 
أّن اإلجـراءات اإلصالحّيـة، مثـل تعويـض األرضار مبـا يعـادل 
قيمتهـا، يكـرث أن ال ُيؤَمـُر بها يف السـياق الجنـاّئ.٣ وأخرياً، ملّا 
كان الحـّد الـذي تقتضيـه الدعـاوى املدنّيـة يف اإلثبـات دوَن 
الحـّد مـن الـذي تقتضيـه الدعـاوى الجنائّيـة، احتمـَل األمـر 
أن تكـون الدعـاوى املدنّيـة إىل مـا يريـده امُلّتَجُر بهـم أوفق. 

مقاربٌة تدور حوَل الضحايا وُتْدرَُك فيها آثار الرَّضح 

رفعـت ِكْنـدرا ُرْوس، وهـي إحـدى املّتَجـر بهـّن يف العمـل، 
دعـوى مدنّيـة يف الواليـات املّتحـدة أمـام محكمـٍة محلّيـة 
يف واليـة َكْنَسـس، اّدعـت فيهـا أّن امُلّتجـَر بهـا، وهـو زعيـم 
إحـدى الِفـرَق الدينية الوطنّيـة، أجربها عىل العمـل أكرَث من 
40 ألـف سـاعًة بـال أجـٍر، منـذ كانـت تبلـغ مـن السـّن 12 
سـنة.4 فُحِكـَم لهـا بأكـرث من مثانيـة ماليـني دوالٍر أمرييّك بني 
ردٍّ وتعويـض أرضار، فـكان هـذا الحكـم أكـرب حكـم لضحّيـة 
واحـدة صـدر يف الواليـات املّتحـدة يف دعـوى اّتجـاٍر مدنّيـة. 
ولكـن مـن املهـّم أن نوّجـه النظـر إىل أّن ذلـك املبلـغ الكبـري 
ليـس مـن املشـريات إىل أّن ناجيًة اسـتلمت بالفعـل تعويضاً 
أّيـاً كان. إذ إّن للمّتجريـن يف األكـرث كـم األمـالك مـا  ماليـاً 
هـو مخفـّي أو يتعـّذر الوصـول إليـه، فيكـون تحصيـل مـا 
عـىل امُلّتِجـر امُلـَداِن مـن األمـوال أمراً صعبـاً جـّداً. وميكن أن 
ينتقـَص َرْكـُز الهـّم يف األحـكام النقدّية من املقاضـاة الطويلة 

ومـن الشـجاعة التـي ُيظِهرهـا الناجـون. 

وُتظِهـُر هـذه القضيـة أيضاً كيـف أّن الدعـاوى املدنّية ميكن 
أن تكـون شـيئاً مـن مقاربٍة تدور حـوَل الضحايا وُتـْدرَُك فيها 
آثار الرَّضح. إذ إّن ِبْتِس َهْتُسـن، وهي محامية قادت الِفرَقة 

https://www.fmreview.org/ar/issue64


نرشة الهجرة القرسية 64االتِّجار والتَّهريب 

www.fmreview.org/ar/issue64

46 46

حزيران / يونيو 2020

التطّوعيـة التـي مّثلت ِكْنـدرا ُرْوس يف املحاكمة، وصفت بناَء 
الثقـة بـني فرقتهـا وِكْنـدرا ُرْوس أنـه كان عـىل التدريج.٥ فقد 
تحّفظـت ِكْنـدرا ُرْوس يف االجتامعـات األوىل، بسـبب ما نالها 
مـن الرَّضـح يف املـايض. ومل يبـدأ محاموهـا َصـْوَغ شـكواها 
إال بعـد سـتة شـهور مـن االجتـامع بهـا، ومل ُترَفـع دعواهـا 
إال بعـد سـنة ونصـف السـنة مـن أول اجتـامع. وقـد مّهدت 
املحاميـة ِبْتـِس َهْتُسـن، مـع َسـرْي الدعـوى، مقاربـًة ُتـْدرَُك 
فيهـا آثـار الرَّضـح، فكانـت تسـأل أسـئلًة مفتوحـة، ُوتِشـُئ 
للتعاطـف موضعـاً، ومل تـزل ُتِعيُد النظر هـي وِكْندرا ُرْوس يف 
أغراضهـا وحاجاتهـا. وكـون الدعـوى املدنّيـة ال ُترَفـُع إال حني 
يكـون الناجـي جاهزاً لرفعهـا، ميزٌة عظيمٌة ميتاز بها السـياق 
املـديّن وليسـت يف غـريه. وملّـا كان للناجـني من االّتجار شـأٌن 
عامـٌل يف الدعـوى، كان قلـُب السـعي إىل التعـوض املـديّن، 
هـو اإلقـرار باسـتقاللهم بأمرهـم، وبأنهـم ميكـن أن يدعمـوا 

حاجاتهـم املتطـّورة، ورحلتهـم إىل التعايف. 

رَْفُع الدعاوى املدنّية يف السياق الدوّل

صحيـٌح أن السـواد األعظـم مـن الدعـاوى املدنّيـة يف االّتجار 
ُرِفـَع يف محاكـم الواليـات املّتحـدة، ولكـن ُرِفَعـِت الدعـاوى 
أيضـاً يف عـدد مـن البـالد، مثـل أسـرتاليا وأوغنـدا وبلجيـكا 
وإرسائيـل.6 وُتَباِيـُن الدعـاوى املدنّيـة الدعـاوى الجنائيـة يف 
أنهـا يف أكرثهـا دعـاوى يدخـل تحتهـا االسـتغالل يف العمـل، 
ال االسـتغالل يف الجنـس. فاملقاضـاة املدنّيـة هـي عـىل قـّد 
دعـاوى االّتجار بالعامل ألسـباٍب، أّولهـا: أّن القوانني الجنائية 
كثـرياً مـا تكـون محـدودًة مـن حيـث االّتجـار بالعـاّمل، وقد 
يصعـب مـن ثـّم عـىل املّدعـني العاّمـني أن يوصلـوا دعـاوى 
الّتجـار بالعـاّمل إىل املحاكمـة الجنائّيـة. ويف السـياق املـديّن، 
كثـريًة مختلفـة مـن  املحامـون رضوبـاً  أن يسـتعمل  ميكـن 
األطـر القانونّيـة القامئة البديلـة، مثل قانون امُلضـارَّة وقانون 
العمـل. ثانيهـا: أّن املحاكـم قـد ترغـب عـن أن تـرى إدراَج 
حالَتـي  تحـت  العمـل،  يف  االسـتغالل  مـن  معّينـة  طلبـات 
االّتجـار بالعـاّمل أو العبوديـة الحديثـة. ويف السـياق املـديّن، 
ميكـن أن يكـون عنـد املحاكم قدر أكرث من الدراية باألسـباب 
التـي درج أن تكـون أسـباباً للدعـوى، االّدعاء املتعلـق بَخرْق 

العمل.  عقـد 

وأيضـاً فقـد ميكـن أن يكـون رَْفـُع الدعـاوى املدنّيـة، عـىل 
امُلّتجـروَن  قلـب  إذا  َخرْيُهـا،  ُيرَْجـى  مقاربـًة  الخصـوص، 
مدنيـًة  دعـوى  أّن  ذلـك:  مثـال  للَعـْدل.  السـليمة  اإلدارة 

ُرِفَعـت أمـام املحكمـة العليـا يف أوغنـدا سـنَة 2012، ورد 
َ يف عملـه أوالً  فيهـا أّن املّدعـي، وهـو مواطـن لبنـايّن، ُعـنيِّ
َعـى عليهـم حجـزوا عـىل جـواز سـفره،  مديـراً. ولكـّن امُلدَّ
وأجـربوه عـىل العمـل بـال أجـر يف أحوال قاسـية وحشـّية. 
اسـتعمل  املحلّيـة،  السـلطة  َعـْوَن  عـي  امُلدَّ التمـس  وملّـا 
عـى عليهـم أجهـزًة أمنية مختلفـة إلزعاجـه.7 ومع أّن  امُلدَّ
عـي اّتصـلَ بلجنـِة حقـوق اإلنسـان يف أوغنـدا وبعدٍد  امُلدَّ
مـن الهيئـات الحكوميـة، مل يسـتطع محاسـبة امُلّتجريـَن 
عي يف  بـه. وملّـا كانت سـنة 201٥، حكمت املحكمـة للُمدَّ
دعـواه وحكمـت عىل امُلّدعـى عليهم بالتعويـض التأديبي 
عـي، وأُعِلـنَ أن الغرض من ذلك  اإلضـايف مـن األرضار للُمدَّ
هـو رَْدُع التوظيـف االسـتغاليّل للعاّمل واسـتغالل العاّمل. 

أمنوذٌج يف زيادة ُيرْسِ الوصول إىل الَعْدل

يـربز املركـز القانويّن ملكافحة االّتجـار بالبرش، وهو منظمة 
املتحـدة األمريكيـة، مـن  الواليـات  غـري ربحّيـة مركزهـا 
حيـث هـو أمنـوذٌج نافٌع ُيـِري كيـف ُيعـّزُز رَْفـُع الدعاوى 
املدنّيـة نيابـًة عـن الناجني مـن االّتجار.8 فقـد درّب املركز 
القانـويّن ملكافحـة االّتجـار بالبـرش مـن املحامـني آالفـًا يف 
املكاتـب الدولّيـة للمحامـاة. ومـن أهـّم خصائـص املركـز 
الناجـني مـن  ُتوِصـُل  أي منظمـة  ِجرْسّيـة؛  أنـه منظمـٌة 
االّتجـار مبحامـني ذوي مهـارة عاليـة يف القطـاع الخـاص. 
ويتلّقـى املركـز القانـويّن ملكافحـة االّتجار بالبـرش املحالني 
إليـه مـن رشكائـه مـن املنظـامت غـري الحكوميـة املحلّية، 
يقابـل  ولقـد  املبـارشة.  املعونـة  منظـامت  مـن  وغريهـا 
محامـو املركـز الناجـنَي أوالً ليحـّددوا أهلّيـة الدعـوى، ثّم 
يحيـل املركـز الناجـني إىل محامـني خاّصـني، فيأخـذون يف 
الدعـوى باملّجـان. وأمـا محامـو املركـز فهـم مسـاعدون 

ِتْقنيُّـون، ورمبـا عملـوا مستشـارين ُمَشـارِكني. 

الدعـاوى  أّن  أّولهـا:  املزايـا.  مـن  عـّدٌة  البنيـة  ولهـذه 
عـىل  بنـاًء  عـّدة،  سـنني  تسـتغرق  أن  ميكـن  املدنيـة 
طبيعـة القضيـة. ونتيجـًة لذلـك، أمكـن أن يكـون إمتـام 
التقـايض يف الدعـوى املدنّيـة يف غايـة الُكلَفـة. فبـإرشاك 
محامـنَي  بالبـرش  االّتجـار  ملكافحـة  القانـويّن  املركـز 
خاّصـني يعملـون باملّجان، َيْضَمـُن متثياًل جّيـداً ال ُيكلُِّف 
إّن املحامـني املامرسـني عملهـم يف  الناجـني شـيئاً. ثـم 
القطـاع الخـاّص، قـد ُيطَلـُب منهـم، عـىل حسـب البلد، 
املّجانّيـة،  الخدمـة  السـاعات يف  مـن  أدىن  تأديـة حـدٍّ 
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ى بالتمثيـل املتقـدم  وهـو واجـٌب مهنـيٌّ ميكـن أن يـؤدَّ
الذكـر. وأيضـاً، فهـذه البنيـة تعنـي أن املركـز يسـتطيع 
النفقـات  إبقـاء  مـع  املدنّيـة  االّتجـار  دعـاوى  تيسـري 
قليلـة، وأنـه ميكـن أن يعمـل بعـدٍد قليل مـن املوّظفني 
الدامئـني. ويتيح املركـز القانويّن ملكافحـة االّتجار بالبرش 
للمحامـني الوصـول إىل قاعدة معطياتـه، وفيها أكرث من 
400 دعـوًى مدنّيـة، ُرِفَعـت إىل املحاكـم الفدراليـة يف 

املّتحـدة.  الواليـات 

هـذا، وُتلِقـي بعـض أهـّم الجوانـب يف أمنـوذج املركـز 
القانـويّن ملكافحـة االّتجـار بالبرش الضـوَء عىل الخطوات 
التـي ميكـن تكـرار اّتباعهـا يف مكان آخـر، ابتغـاَء زيادة 
وصـول الناجـني مـن االّتجـار إىل رَْفـع الدعـاوى املدنّية، 

ودونـك تلـك الخطوات:

َدْعـُم املنظـامت الِجرْسّيـة، إذ هـي وسـيٌط بـني موصـي  	
الخدمـات املبـارشة واملحامـني. 

وتدريـب املحامـني مـن نقابـة املحامـني الخاّصـني، وهذا  	
يعنـي األخـذ يف الغـرض مـن غـري كلفـٍة مالّيـة إضافّية.

قواعـد  	 مثـل  مـن  املعلومـات،  عـىل  الحصـول  وتيسـري 
يف  املرفوعـة  املدنّيـة  دعـاوى  يف  العاملّيـة  املعطيـات 
االّتجـار، وهـذا خطـوة أوىل إىل زيـادة املعرفـة العملّيـة 

املدنّيـة. الدعـاوى  بهـذه  التقـايض  يف  املطلوبـة 

عـىل أّن إمـكان تكـرار األمنـوذج معتمـٌد عـىل مشـاركة 
عـدٍد مـن أصحـاب املصلحـة يف املجتمـع املـديّن. ومـن 
التعـاون املجـدي مـع املنظـامت غـري  ُيَقـاَم  ذلـك: أن 
الحكوميـة ومنظـامت مكافحـة االّتجـار بالبرش، وُيِشـُئ 
َك محامو  ـَق مـن الدعـاوى مسـتمّراً، وأن ُيـرْشَ هـذا تدفُّ
حقـوق اإلنسـان ومحامـو الدعـاوى املدنّيـة إذا رغبـوا 
املنظـامت  املانحـون  يدعـم  وأن  الناجـني،  متثيـل  يف 
الِجرْسّيـة، مـن مثـل املركـز القانـويّن ملكافحـة االّتجـار 
بالبـرش، وأن يدعموا أيضاً إنشـاء املنظامت املشـابهة يف 
العـامل. ومـع ذلـك، يقع عىل َبـْذل الجهد يف توسـيع رَْفِع 
الدعـاوى املدنّيـة تحّديـاٌت عملّيـة وترشيعّيـة. فرمبـا مل 
يكـن يف بـالٍد أخرى ثقافة قوّيـة يف أن يأخذ املحامون يف 
الدعـاوى باملّجـان، مثـل الـذي عليـه الحـال يف الواليات 
املّتحـدة، وقـد ال يجـوز يف قوانـني بالٍد أخـرى أن يّدعي 
الضحايـا عـىل امُلّتجِريـَن بهـم لتعويضهـم مـن الـرضر. 

احتـامل  مـن  املـدين  الدعـاوى  رَْفـُع  يخلـوا  فـال  وبعـُد، 
األخطـار. فقـد يعـرّض املحامـون غـري املدّربـون تدريبـاً 
صحيحـاً الناجـني لرََضـٍح )رضر نفسـايّن( إضـايّف، إذا قامـوا 
بتقـّص الحقائـق تفصيـاًل، بحيـث ُيدِخلـُوَن ذلـك يف رَْفـع 
موكليهـم  املحامـون  يسـتغّل  وقـد  املدنّيـة.  الدعـاوى 
موكليهـم،  وبـني  بينهـم  التسـوية  فيقيمـون  الناجـني، 
املـال  َدْفـَع نسـبٍة مـن  املـوكَل  ُيحّمـُل املحامـي  بحيـث 
الـذي سـُيدَفُع إليـِه بعد صدور الحكـم. وأخـرياً، إذا ُطِلَب 
الناجـون للشـهادة يف السـياق املـديّن، فقـد يجلـب عليهم 
ذلـك إرهـاق أعصابهـم. ولكّن هـذه العيوب غـري مقتصٍة 
السـياق  يف  أشـدَّ  تكـون  ولقـد  املدنّيـة،  الدعـاوى  عـىل 
الجنـاّئ. وعـىل الرغـم مـن احتـامل األمـر هـذه األخطار، 
يف  لـه  موضعـاً  مسـتأهاًل  املدنّيـة  الدعـاوى  رَْفـُع  يظـّل 
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