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أبحاث
جرائم اإلتجار بالبشر عبودية القرن 21

األمن العام يعزّز ثقافة املواجهة واإلحتراف األمني
بعد نجاح العامل يف التصدي لظاهرة العبودية التي كانت تنتهك كرامات الناس،
عادت هذه الظاهرة عرب اشكال جديدة تتمثل يف جرائم االتجار بالبرش .املديرية
العامة لالمن العام تصدت لهذه الجرائم باحرتاف امني نجح يف تفكيك الكثري من
الشبكات املنظمة ،وبورش عمل ثقافية  -امنية شملت جميع عسكرييها ،عرب التنسيق
والتعاون مع املجتمعني املحيل والدويل
امن املجتمع ال يتحقق مبجرد توقف الحروب
واالحداث االمنية ودحر االرهاب منه فحسب،
بل عندما يصبح جميع مواطنيه واملقيمني فيه
ينعمون بكل حرياتهم الجسدية والفكرية،
وكراماتهم االنسانية مصانة ،بعيدا من اي افعال
جرمية ،واضحة او خفية ،لها طابع االعتداء او
االستغالل .ومن بني ابرزها واخطرها يف عرصنا
الحايل جرائم االتجار بالبرش .ويبذل االمن العام
اقىص جهوده من اجل تحقيقه.
"جرمية االتجار بالبرش" عنوان البحث العلمي
الذي اعده رئيس دائرة حقوق االنسان واملنظامت
والهجرة يف املديرية العامة لالمن العام ،املدرب
الدويل يف مجال حقوق االنسان املعتمد لدى
اجهزة تابعة ملنظمة االمم املتحدة ،الرائد املجاز
يف الحقوق اللبنانية طالل يوسف.
"االمن العام" التقته وحاورته حول مضمون
البحث.
■ ما الواقع العاملي لجرائم االتجار بالبرش؟
□ جرائم االتجار بالبرش او االتجار باالشخاص
ال فرق ،تشكل اليوم ثالث اكرب تجارة جرمية
يف العامل بعد تجاريت املخدرات والسالح ،علام
ان ارباحها السنوية تفوق  150مليار دوالر.
يؤكد تقرير اعده مكتب االمم املتحدة املعني
بالجرمية واملخدرات ان ما يقارب ملياري
شخص حول العامل مورست عليهم جرمية
االتجار بالبرش من دون ان يتعرض الجناة
للعقاب .كام اشار اىل ان  %70من الضحايا
هم نساء وفتيات ،و %30منهم رجال وصبية.
االحصاءات تبني انه يتم االتجار مبا يقارب 800
الف اىل مليون شخص يف العامل كل سنة بطرق
خفية ،وتحت عناوين اعامل يبيحها القانون،
كعقود اعامل فنية تتحول يف الواقع اىل استغالل

االشخاص يف افعال دعارة ،عىل سبيل املثال ال
الحرص.
■ ما تعريف وطرق تنفيذ جرائم االتجار
باالشخاص؟
□ يعترب اتجارا باالشخاص كل فعل اجتذاب
شخص او نقله او استقباله او احتجازه او ايجاد
مأوى له ،يتوافر فيه رشطان هام:
• ان يتم بواسطة التهديد بالقوة او استعاملها،
او االختطاف او الخداع ،او استغالل السلطة او
استغالل حالة الضعف ،او اعطاء او تلقي مبالغ
مالية ،او استعامل هذه الوسائل عىل من له سلطة
عىل شخص آخر.
• ان يهدف اىل استغالله او تسهيل استغالله من
الغري.
اما يف ما خص الضحايا االطفال واالحداث،
فإن مجرد اجتذابهم او نقلهم او استقبالهم او
احتجازهم او تقديم املأوى لهم بغرض االستغالل
يؤلف اتجارا باالشخاص ولو مل يرتافق بأي من
الوسائل املعددة يف القانون .اي وسائل التهديد
بالقوة ،االختطاف ،الخداع...
■ ذكرت ان الرشط الثاين يتمحور حول االستغالل.
ما ابرز صور االستغالل يف الواقع االجتامعي؟
□ يعترب استغالال ،وفقا الحكام القانون رقم /164
 ،2011كل فعل يؤدي اىل ارغام شخص عىل
االشرتاك يف اي من االفعال التالية:
ا  -افعال يعاقب عليها القانون.
ب  -الدعارة او استغالل دعارة الغري.
ج  -االستغالل الجنيس.
د -التسول.
هـ  -االسرتقاق او املامرسات الشبيهة بالرق.
و -العمل القرسي او االلزامي.

ز -تجنيد االطفال القرسي او االلزامي الستخدامهم
يف النزاعات املسلحة.
ح  -التورط القرسي يف االعامل االرهابية.
ط  -نزع اعضاء او انسجة من جسم املجنى عليه.
■ ماذا لو كانت الضحية تقوم بأي من تلك
االفعال برضاها التام ومبلء ارادتها؟
□ موافقة الضحية عىل القيام بالفعل املعترب
اتجارا بالبرش ال ينفي الطابع الجرمي عنه .فال
تؤخذ يف االعتبار موافقة املجني عليه ،او احد
اصوله ،او وص ّيه القانوين ،او اي شخص آخر ميارس
عليه سلطة رشعية او فعلية عىل االستغالل املنوي
ارتكابه .الفعل يبقى جرما خاضعا ملالحقة القانون
يف كل االحوال.
■ هل تعترب جرائم االتجار بالبرش جرائم منظمة؟
□ هذه الجرائم تندرج ضمن اطار الجرائم
املزدوجة التوصيف القانوين .من جهة ميكن ان
تكون من الجرائم املنظمة العابرة للحدود الوطنية
التي تبدأ يف بلد املنشأ وتتواىل فصولها يف بلد العبور
وتكتمل يف بلد االستقبال .ومن جهة ثانية ميكن ان
تكون جرائم محلية ،اي غري عابرة للحدود ،بحيث
تبدأ وتكتمل عنارصها يف دولة واحدة.
■ بشكل عام ،ما مقدار عقوبات مجرمي االتجار
بالبرش؟
□ قانون العقوبات اللبناين ميز بني انواع من
جرائم االتجار بالبرش ،وخصص لكل منها عقوبة
خاصة .عموما ميكن القول ان ادىن عقوبة تتمثل
باالعتقال ملدة خمس سنوات ،وبالغرامة من
مئة ضعف اىل مئتي ضعف الحد االدىن الرسمي
لالجور .اعىل عقوبة تتمثل باالعتقال ملدة 15
سنة ،وبالغرامة من  300ضعف اىل  600ضعف
الحد االدىن الرسمي لالجور.
■ هل من اجراءات محددة اتخذتها الدولة
اللبنانية ملواجهة جرائم االتجار بالبرش؟
□ اجراءات قانونية كثرية اتخذت عىل الصعيد
اللبناين ملواجهتها .من ابرزها نذكر انه يف العام

رئيس دائرة حقوق االنسان واملنظامت والهجرة يف املديرية العامة لالمن العام الرائد طالل يوسف.

 2005انضم لبنان اىل اتفاق االمم املتحدة
ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية ،وبروتوكول
مكافحة تهريب املهاجرين من طريق الرب والبحر
والجو املكمل له ،وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة
االتجار باالشخاص وبخاصة النساء واالطفال
امللحق بها .كان لبنان قد صادق يف العام 2002
عىل الربوتوكول االختياري يف شأن بيع االطفال
واستغاللهم يف البغاء ويف املواد االباحية امللحق
باتفاق حقوق الطفل .كام صدر يف لبنان عدد
من الترشيعات املتعلقة بابرام اتفاقات مع دول
عدة من اجل مكافحة جرائم االتجار بالبرش .اما
الترشيع االهم فكان يف  14آب  2011حيث صدر
القانون الذي اضاف اىل الباب الثامن من الكتاب
الثاين من قانون العقوبات فصال جديدا مخصصا
ملعاقبة جرائم االتجار بالبرش .وقد تضمن الكثري
من االحكام املهمة جدا.
■ اي اجراءات اتخذها االمن العام ،او انجازات
حققها ،يف هذا املجال؟
□ اولت املديرية العامة لالمن العام اهتامما
خاصا واستثنائيا مبكافحة جرائم االتجار بالبرش،
فوضعتها ضمن ابرز اهداف خطة التطوير
والتحديث التي اطلقها مديرها العام اللواء عباس
ابراهيم منذ ست سنوات .من اهم ما تحقق
ضمنها حتى اليوم نذكر:
• استحداث دائرة حقوق االنسان واملنظامت

والهجرة التابعة ملكتب شؤون الجنسية والجوازات
واالجانب ،التي تعنى مبعالجة ومتابعة ملفات
حقوق االنسان ،مكافحة االتجار بالبرش ،التعامل
مع التقارير الدولية الخاصة بحقوق االنسان،
التنسيق مع املنظامت الدولية ذات الصلة وغريها.
• قيام دائرة حقوق االنسان واملنظامت والهجرة
بتنظيم دورات او محارضات متخصصة شملت
جميع عسكريي االمن العام ،متحورت حول
التعريف بجرائم االتجار بالبرش ،صور واشكال
تنفيذها بطرق احتيالية ملتوية ،ووسائل مكافحتها.
كذلك نظمت ندوات تثقيفية يف مختلف
الجامعات واملدارس ،وعرب وسائل االعالم املرئية
واملسموعة وسواها .واصدرت كتيبا يتضمن رشح
كل االطر القانونية واملخاطر االجتامعية املتصلة
بجرائم االتجار بالبرش واطر جبهها ،وعممته عىل
جميع عسكريي االمن العام ويف معظم املدارس
والجامعات ،ويف املطار وغريه من االماكن العامة.
• تفعيل املديرية للتعاون والتنسيق االمني وتبادل
الخربات ،يف هذا املجال ،مع منظمة االمم املتحدة،
منظمة الرشطة الجنائية الدولية (االنرتبول)،
االتحاد االورويب وسواهم ،بهدف مكافحة الجرائم
املنظمة العابرة للحدود الوطنية عموما وجرائم
االتجار بالبرش محليا ،اقليميا ،ودوليا.
• توقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون
بني االمن العام وهيئات ومنظامت وجمعيات
محلية ودولية ،كالهيئة الكاثوليكية العاملية

للهجرة ( ،)ICMCاملنظمة الدولية للهجرة
( ،)IOMورابطة كاريتاس لبنان وسواها ،بهدف
مكافحة تلك الجرائم وتوفري افضل رعاية لكل
الضحايا ،كون االمن العام يويل اهتامما انسانيا
كبريا بالضحايا.
• وضعت املديرية العديد من وسائل االتصال
والتواصل ،الهاتفية وااللكرتونية يف خدمة
املواطنني ،ليال ونهارا كل ايام االسبوع ،لالبالغ عن
اي خطر او جرمية تطاولهم ،السيام جرائم االتجار
بالبرش ،يك تتم متابعة املوضوع من قبل الجهات
املعنية يف املديرية برسية تامة .من ابرز تلك
الوسائل:
 #قسم خدمة االتصاالت عىل الرقم .1717
 #الدائرة االمنية عىل الرقم .01-425610
 #شعبة الشكاوى يف امانة الرس العامة عىل
الرقمني ،01/389117 - 01/398116 :اضافة اىل
رقم الفاكس 01/388555
 #تطبيق الهواتف الذكية الخاص باملديرية،
ويحمل اسم "االمن العام اللبناين" او باالجنبية
"."General security
 #موقعها االلكرتوينWWW.GENERAL-( :
.)SECURITY.GOV.LB
 #حساب  Twitterيحمل اسم )DGSG_Security
@ االمن العام اللبناين ،حساب  Facebookيحمل
اسم ( )Lebanese General Securityاو املديرية
العامة لالمن العام اللبناين وغريها.
• نجاح املديرية يف توقيف شبكات منظمة خطرية
جدا كانت تعمل بني سوريا وتركيا ولبنان وبلدان
اوروبية عدة عىل االتجار بالبرش باشكال مختلفة،
تحت عناوين اعامل مرشوعة اصال .بعد التحقيق
معها يف ارشاف النيابة العامة متت احالتها عىل
املراجع القضائية املختصة.
يبقى القول ان من املؤكد ان جهازا امنيا واحدا
او دولة واحدة او مجموعة من الدول مهام
عظم شأنها ،لن تستطيع جبه جرائم االتجار
بالبرش والقضاء عليها بكل انواعها ووجوهها،
كونها منترشة يف كل املجتمعات وبشكل خفي.
لذا يجب تضافر جهود كل الدول واملجتمعات
والحكومات والسلطات القضائية واالجهزة االمنية
ووسائل االعالم ومنظامت وهيئات املجتمع املدين
واملواطنني معا ،للتمكن من تحقيق هذا الهدف
االنساين السامي ،حرصا عىل سالمة وكرامة كل
انسان يف اي مكان من العامل.
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