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ما زالت

الثالثة محاور األساسية :املنع والحامية واملقاضاة

املحاور األساسية الثالثة – وهي املقاضاة والحامية واملنع – ت ُشكّل اإلطار األسايس املستخدم يف جميع أنحاء العامل ملحاربة االتجار بالبرش .وتقوم
الواليات املتحدة باتباع هذا النهج أيضاً والذي ينعكس يف الربوتوكول الخاص مبنع وقمع ومعاقبة االتجار بالبرش وبخاصة النساء واألطفال (بروتوكول بالريمو) التابع
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الدول ،ويف قانون حامية ضحايا االتجار بالبرش الصادر يف الواليات املتحدة عام  2000وتعديالته الالحقة .ويقوم
مكتب رصد ومكافحة االتجار باألشخاص التابع لوزارة الخارجية األمريكية بتوظيف نطاق واسع من األدوات الدبلوماسية والربامجية للميض قدماً مبنظومة املحاور
الثالثة يف كل أنحاء العامل .وباإلضافة لذلك ،فهناك “محور رابع” – هو الرشاكة – وهو مبثابة وسيلة ُمك ّملة لتحقيق التقدم عرب كافة املحاور الثالثة ،ولضامن انخراط
جميع عنارص املجتمع يف مكافحة الرق الحديث.

املقاضاة

يف ظل األطر املنصوص عليها يف كل من بروتوكول بالريمو وقانون حامية ضحايا االتجار بالبرش ،فإن العمل الف ّعال لوكاالت إنفاذ القانون هو عنرص ال غنى عنه يف
الجهود الحكومية الرامية إىل مكافحة االتجار بالبرش .ويف التقرير السنوي عن االتجار باألشخاص ،تقوم وزارة الخارجية بتحليل ما إذا كانت الحكومات تج ّرم جميع
أشكال االتجار بالبرش ،وتحقق ب ِه ّمة يف قضايا االتجار بالبرش وتالحقهم قضائياً ،وتدين املسؤولني عن هذه األفعال بعقوبات بالسجن تكون صارمة مبا فيه الكفاية
لردع تلك الجرمية ومبا يعكس بشاعتها بالشكل الكايف.

ومتاشياً مع قانون منع االتجار باألشخاص ،ينبغي أن تعالج العدالة الجنائية قضايا االتجار بالبرش بطريقة فعالة عىل نحو مامثل للجرائم الخطرية األخرى مثل االختطاف
أو االغتصاب .وينبغي للحكومات أن تح ّمل جميع مرتكبي االتجار بالبرش املسؤولية الجنائية عن أفعالهم ،مبا يف ذلك الوسطاء الذين يدركون أغراض االستغالل ،وال
ينبغي أن تفرض أحكاماً مع وقف التنفيذ أو غرامات أو عقوبات إدارية بدال من أحكام السجن .ويف الحالة املثالية ،ومبا يتفق مع بروتوكول بالريمو ،ينبغي لإلطار
القانوين الذي يركز عىل الضحية أن يأذن أيضاً بإعادة الحقوق بأمر املحكمة أو تعويض الضحايا باالقرتان مع اإلدانة الناجحة للمتاجرين.
إن الحلول غري الجنائية ،مثل إجراءات الوساطة ،ال ترقى إىل معايري بروتوكول بالريمو ،التي تُع ّرف أساساً االتجار باألشخاص عىل أنه جرمية تستوجب املحاكمة ،وليست
مخالفة مدنية ينبغي معالجتها عن طريق التعويضات وحدها .وبدون أحكام بالسجن فلن يرتدع املتاجرون بالبرش بشكل ف ّعال.
ويعمل مكتب رصد ومكافحة االتجار باألشخاص مع رشكائه من الوكاالت وسلطات إنفاذ القانون داخل الحكومة األمريكية ،وكذلك مع املنظامت غري الحكومية
واملنظامت الدولية يف جميع أنحاء العامل ملساعدة الحكومات األخرى يف صياغة وتطبيق قوانني شاملة ملكافحة االتجار ويف املحاكمة النشطة للمتاجرين.

الحامية

متثل الحامية عنرصا ً أساسياً يف النهج الذي يركز عىل الضحية والذي يقوم به املجتمع الدويل يف جهوده ملكافحة الرق الحديث .وتستلزم الحامية الفعالة للضحايا
تحديد هؤالء الضحايا وتوفري اإلحاالت ملجموعة متكاملة من الخدمات ،ودعم أو متويل املنظامت غري الحكومية بشكل مبارش لتقديم تلك الخدمات ،ودعم هؤالء
األفراد أثناء إعادة بناء حياتهم.
ويُعد تحديد الضحايا خطوة أوىل حاسمة يف ضامن قدرتهم عىل الحصول عىل الدعم واملوارد التي يحتاجونها .إن بذل جهود استباقية لتحديد هوية الضحايا وتدريب
املستجيبني األوائل ومامريس الرعاية الصحية املرخصني وغريهم من مقدمي الخدمات ،يعترب هاماً للغاية يف قدرة الحكومة عىل مكافحة االتجار بالبرش .وبعد تحديد
الهوية ،ينبغي عىل الحكومات أن تعطي األولوية لحقوق واحتياجات الضحايا لضامن توفري جهود الحامية بطرق تعامل الضحايا بكرامة وتتيح لكل منهم فرصة

وزارة الخارجية األمريكية

للعودة إىل الحياة التي يختارونها .ويعمل مكتب رصد ومكافحة االتجار باألشخاص عىل بناء قدرات
الحكومات واملنظامت غري الحكومية لتعزيز حامية الضحايا يف البلدان يف جميع أنحاء العامل.
لتوفري الحامية لضحايا االتجار بالبرش من األجانب عىل نحو فعال ،ينبغي عىل الحكومات أن متكّنهم
من البقاء يف البلد ،والعمل ،والحصول عىل الخدمات دون خوف من االحتجاز أو الرتحيل بسبب
عدم قانونية أوضاعهم أو بسبب جرائم يرغمهم املتاجرون عىل ارتكابها .وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي
للحكومات أن تيرس عىل الضحايا عملية الهجرة إلغاثتهم .ينبغي وضع ضامنات لتحقيق أمن الضحايا
وأفراد أرسهم الذين قد يتعرضون لخطر الرتهيب أو االنتقام من املتاجرين .ويف الحاالت التي يكون
فيها لضحايا االتجار ،سواء كانوا بالغني أو أطفال ،سجل بجرائم ارتُكبت نتيجة تع ّرضهم لالتجار ،ينبغي
إسقاط هذه السجالت أو شطبها.
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إن الحامية الكافية للضحايا تقتيض إقامة رشاكات فعالة بني أجهزة إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات،
ليس فقط بعد تحديد الهوية مبارشة ،بل أيضاً خالل كل مراحل مشاركة الضحية يف إجراءات العدالة
الجنائية أو اإلجراءات املدنية.
تنطوي خدمات الضحايا الشاملة عىل خدمات الطوارئ والخدمات طويلة األجل؛ وإدارة حاالت الرعاية
املكثفة ،واإلسكان ،والغذاء ،والرعاية الطبية وطب األسنان ،واملساعدة القانونية؛ والحصول عىل الفرص
التعليمية واملهنية واالقتصادية .وتشمل الجهود املبذولة لدعم ضحايا االتجار من األجانب أثناء إعادة
بناء حياتهم عملية العودة الطوعية إىل الوطن وتقديم املساعدة يف مجتمعاتهم املحلية.

املنع

تعترب جهود املنع عنرصا ً عىل نفس القدر من األهمية يف الحركة العاملية ملكافحة االتجار بالبرش .وتجابه جهود املنع الفعالة تكتيكات املتاجرين بالبرش وجهاً لوجه.
فمع نرش معلومات دقيقة ومحددة الهدف ،ستكون املجتمعات املحلية مستعدة بشكل أفضل ملواجهة تهديد االتجار بالبرش .وميكن لربامج التدخل االسرتاتيجي أن
تصل إىل السكان املعرضني للخطر قبل أن يواجهوا مامرسات توظيف خادعة ممن يعتزمون استغاللهم يف العمل أو الجنس التجاري .ومن شأن إقامة رشاكات هادفة
وتيس الحلول اإلبداعية.
بني القطاعني العام والخاص واملجتمع املدين أن ّ
توسع نطاق الوعي ،وأن تع ّزز الخربات ّ

وينبغي أن تشمل جهود املنع أيضاً مساع ٍ شاملة ،مثل تعديل قوانني العمل بحيث ال تستبعد فئات معينة من العامل من االنتفاع بالتغطية؛ وكذا التنفيذ الصارم لقوانني
العمل ،وال سيام يف القطاعات التي يوجد فيها االتجار عادة؛ وتنفيذ تدابري من قبيل تسجيل املواليد ،مام يحد من مواطن الضعف أمام االتجار؛ ووضع ورصد برامج
توظيف العاملة لحامية العامل من االستغالل؛ وتعزيز الرشاكات بني أجهزة إنفاذ القانون والحكومة واملنظامت غري الحكومية؛ والتأكيد عىل التنفيذ الفعال للسياسات
مع إنفاذ أكرث قوة ،ورفع التقارير ،ومعايري األعامل املعتمدة من الحكومة؛ ورصد سالسل التوريد ملعالجة العمل القرسي ،مبا يف ذلك من خالل سياسات املشرتيات
الحكومية؛ والعمل عىل خفض الطلب عىل الجنس التجاري.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن االبتكارات األخرية يف مشاركة القطاع الخاص فيام يتعلق باالتجار باألشخاص تنطوي عىل إمكانات لدفع جهود املنع .كذلك فان الزخم الجديد
نحو مساءلة الرشكات يدعو الرشكات إىل تركيز املزيد من االهتامم عىل سالسل التوريد الخاصة بها ،وتحديدا ً لتقييم توظيف القوى العاملة لديها ولدى مورديها ،مبا يف
ذلك من يقومون بالحصاد أو الجمع أو استخراج املواد الخام.
ومع مرور الوقت ،ستظهر تدابري وأساليب منع جديدة وتتطور مع قيام الحكومات وأصحاب املصلحة يف مكافحة االتجار بتطبيق الخربات وتبادل الدروس املستفادة.
وعىل الرغم من صعوبة قياسها يف كثري من األحيان ،فإن جهود املنع ميكن أن تصبح أكرث تطورا ً وقابلية للتوسيع وأشد فعالية إذا تلقت ما يكفي من الدعم يف املوارد
واإلرادة السياسية.
وتتداخل جهود املقاضاة والحامية واملنع تداخالً وثيقاً .حيث تكمن فعالية الثالثة محاور األساسية بالفعل يف أنها تع ّزز وتك ّمل بعضها البعض .فاملقاضاة ،عىل سبيل
املثال ،تعمل كرادع ميكن أن يحول دون حدوث االتجار بالبرش .وباملثل ،ميكن للحامية أن تُ كِّن أولئك الذين استُغلوا حتى ال يتم إيذائهم مرة أخرى عندما يعودون
إىل املجتمع .كام أن املقاضاة التي تضع الضحية يف مركز اهتاممها والتي متكن الناجني من املشاركة يف االدعاء هي جز ٌء ال يتجزأ من جهود الحامية.
وباستخدام منوذج الثالثة محاور األساسية ،يعمل مكتب رصد ومكافحة االتجار باألشخاص طوال العام عىل تقييم جهود الحكومة والدعوة إىل استجابات أكرث فعالية
ولدعم املنظامت الدولية واملنظامت غري الحكومية املك ّرسة ملكافحة االتجار بالبرش يف جميع أنحاء العامل.

مكتب رصد ومكافحة االتجار باألشخاص
www.state.gov/j/tip
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