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 :مقدمة

اررقاػػػؽ اد ػػػود فػػػ  اربدااػػػن عرػػػ  اػػػد عرفػػػت اربةػػػران أروالػػػم  اترقػػػن  ػػػف ارػػػرؽ  اػػػث لةػػػ ت ت ػػػمرة 
اػدف  ر بػمرزات قمترػن  ػ  ارو ػوش  ػف بػؿ و  ، قوؽ ره وال" ة ء"كمف اعرؼ ارعبد ب له و  ،اررو مف

 . ار ؽ ف  تعذابه وا تغالره هر اد، ك م أف أ ؿ ت ران ادفراد

م كػمف ارػرؽ  عروفػأا ػم  .ورـ تكػف  عم رػن اررقاػؽ رػدي ارقػرس وارألػود أف ػؿ  ػمال فػ  ترػؾ ارقتػرة
دااراػن وامر اػن  ت ػمرة –آلػذاؾ  –رررقاؽ عرفت ف  ارةرائ  اربمبران واراولملان وارعربان ار مهران، و 

 . ةأورة

عقػػػب ترػػػؾ ار قبػػػن ارز لاػػػن ارتػػػر ةػػػأدت أ ػػػوء ت ػػػمرة و عم رػػػن آد اػػػن وأاالقاػػػن عرفتأػػػم اربةػػػران و 
فر   ت بلص  م ـ وصراح ا ـر اررؽتف رـ ا  و  ، مءت ارةراعن اإل ال ان بلظمـ   كـرإلل مف، 

  ػػف  عم رػػن و ػػوب  اربدااػػن، وركػػف  رصػػت عرػػر ارت كاػػد عرػػر  بػػدأ ارتػػدرج،  اػػث ةػػ عت عرػػر
أ ػػػبمب اال ػػػترقمؽ وةػػػ عت ت راػػػر  عرػػػر ػػػاقت ارةػػػراعن اإل ػػال ان فػػػر أوؿ اد ػػػر،  ػػػـ  اررقاػػؽ

عبػر  ال الكػر فػ    مربػن ارػرؽ وت مرتػه دور اإل ػال ر وكػمف رأػذا ارلظػمـ ،ادةامص   ؿ اررؽ
  .  الـاإلكؿ اربالد ارتر التةر فاأم و ك أم ت مرة اررقاؽ  ف  فاأم ااتقتفترات طوارن  ف ارز ف 

الـز رل ػمح ترػؾ ار ػورة  إر  وقود بةري  م ن  م نبارصلمعان  ة ور اراكتةؼ أف  ارتر ف  أوروبمو 
ولةػػط هػػذا  ،فػػتـ لقػػؿ ارعباػػد ار ػػود  ػػف إفراقاػػم رراد ػػن فػػ  ارػػدوؿ اال ػػتع مرانوتقػػد أم ولأ ػػتأم، 

 ار  ػػمع  رزلػػوج أفراقاػػم وتأ اػػرهـ إرػػر أ راكػػم  ار ػػب اػػث كػػمف ، اد ػػر بعػػد اكتةػػمؼ اد ػػراكاتاف
 راػػػوف  17ارقػػػرلاف ار م ػػػااف ةػػػأدا لقػػػؿ أك ػػػر  ػػػف ارصػػػ قان عػػػف أف  ارمر ارتقػػػ تت ػػػدث بعػػػضو 

قػػوالاف ارعبوداػػن  كػػؿ وا  ػػقمطر رػػن ت راػػر ارعباػػد   تػػ  بػػدأت ، ةػػاص عمةػػوا فػػ  أ ػػوأ ارظػػروؼ
 . أ راكمو أوروبم بمقر بداان ف  اردل مرؾ  ـ هورلدا و 

ارت  عرفأم ارعمرـ بعد لأ ته ارصػلمعان ارتػ  بػدأت اررقاؽ ادباض ت مرة ركف ار قاقن ارعمران أف 
ا ػػتاد وف إال فػػ   الكػػولأـ  بةػػر   ػػاعأـ،اإل ػػمءة رركػػؿ در ػػمت اإلل طػػمط و  قػػوؽفػػ  أوروبػػم، ت

 وةػػػػ رت هػػػػذه ارت ػػػػمرة ارل ػػػػمء   ػػػػؿ ارػػػػدعمرة و ارهػػػػم ار لمفاػػػػن ر اػػػػالؽ وارق ػػػػارن ادع ػػػػمؿ ارقػػػػذرة
 . وادطقمؿ و تر ارر مؿ

 ،إر  كؿ  كمف ف  ارعمرـ "ادلترلت"ةبكن ار عرو مت اردوران و مهـ ف  لةر ت مرة اربةر وصوؿ 
ةػػبكن راكتةػقوا ألأػػـ  ػػ ان ر مفاػم االت ػػمر فػػ  هػػذه ار  اػث تترقػػ  ار ػ مام ارعػػروض ررع ػػؿ عبػر

 وا ذر ارابراء  ف .اتأـ  بروف عر    مر ن اربغمء ودف  أ واؿ رر صوؿ عر   ر  وألأـ ،اربةر
 . ارقخ ارذي الصب عبر  رؼ ار  مد ن واردردةن ارت  تعد أهـ و مئؿ ارتغرار بمر  مام
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، و ػم  ػف ةػؾ ت ػمرة اربةػر  مرػث أكبػر  را ػن  لظ ػن بعػد ت ػمرة ار ػالح وار اػدرات رقد أصب ت
دورػه ار تقد ػن أو فر أف هذه ار را ن ارتر ترتكب فر  عظـ دوؿ ارعمرـ إف رـ اكف كرػه  ػواء فػر 

 . ارلم ان رأر ب ؽ وص ن عمر فر  باف اربةران   عمء

عداػدة والتأمكػمت  ظمهرة االت مر ف  اربةر ب ػم تت ػ له  ػف  ػربامتوع و م فإله ا كف ارقوؿ أف 
ظمهرة تمرااان، ب علر ت صرأم عرر  دار ارتمراخ اربةرى، ب ػم عػرؼ عػف عأػود ارػرؽ   ااقن تعد

 . اترقن قدا موارعباد ف  ارعصور ار

ل ػػػمل  اآلف اعػػػد لتا ػػػن طباعاػػػن ررقكػػػر اإل ر اطػػػورة هػػػذه ارظػػػمهرةإرػػػ ارعػػػمرـ التبػػػمهال ةػػػؾ فػػػر أف و 
ركػف  ػم زاؿ ارػرؽ ، اآلف إل ػراز بعػض ارتقػدـ فػ  هػذا ار  ػمؿ اربةران  عرتادك ر رقام وتقد م، و 

  ػػف تصػػمدان كملػػترعػػؿ ارػػدواف  االق، و ب ةػػكمؿ  تلوعػػن فػػ  عػػمرـ ارقػػرف ار ػػمدي وارعةػػراف ا م ػػر 
واتامذهػم أةػػكمال  اترقػن  تػػر  أك ػر ارػدواف  ارتػػ  زكػت وةػػ عت عرػر بقػػمء ارظػمهرة رقػروف عداػػدة

 .اآلف

فػإف ارواقػ  ار راػر اؤكػد   ، وأام كمف  م تذكره كتب ارتمراخ عف التأمء عأد ارعبودان واررؽ ف  ارعمرـ
تػدر   ، وهػ  ر  ػؼ ارةػداد ت ػمرة راب ػن  ،بؿ وفػ  رواج  ، أف ت مرة اررقاؽ  مزارت قمئ ن ورـ تتوقؼ

عرػ    ػمب  اػمة ار الاػاف  ػف عرر  قمام هذه ارعصػمبمت وارةػبكمت اإل را اػن   رامرات اردوالرات
وا بػػروف   ، وأ رػػبأـ  ػػف ارل ػػمء وادطقػػمؿ  ، فألػػمؾ ارك اػػروف   ػػف ا ر ػػوف  ػػف  ػػراتأـ  ، ار ػػ مام

 اػػث تتػػور    ، ار لزراػػن واال ػػتغالؿ ار ل ػػ عرػػ  ارع ػػؿ بمر ػػارة فػػ  ار ػػزارع وار صػػمل  واراد ػػن 
وهػػ  ت ػػمرة ، فا ػػم عرفتػػه اربةػػران ب قػػذر ت ػػمرة فػػ  تمرااأػػم  ، االت ػػمر بأػػـ ةػػبكمت  را ػػن  لظ ػػن

 . اربةر

  ، ارتػ  التةػر فاأػم ارققػر وار أػؿ دوؿارػ امصػناربةػر فػ  دوؿ ك اػرة  ػف ارعػمرـ ازدهرت ت ػمرة رقد 
بمرةػػبمب  رإلاقػػمعاصػػبن ارظػػروؼ واد ػػواؿ ب  مبػػن بائػػن   اػػث تعتبػػر هػػذه ، وار ػػروب وارصػػراعمت

  . ار عدـ وارعمطؿ عف ارع ؿ

رػػـ تعػػد هلػػمؾ  لطقػػن  غرافاػػن بعاػػدة عػػف ألةػػطن ترػػؾ ار را ػػن ار لظ ػػن ب ػػبب ارعور ػػن وار ػػدود و 
   . ار قتو ن وتكلورو ام االتصمالت

 ةػػػكرن  دلأػػػمرتغذاػػن ق ػػان االت ػػػمر بمربةػػر تاترػػػؼ عػػف اركػػػوارث ارطباعاػػػن و ةػػمكؿ ارصػػػ ن واو 
 ػف بلػر اربةػر، وبمرتػمرر فأػر    ػمه بكػؿ  ػم ت  رػه هػذه اركر ػن  لق ػه رغاػره اإلل ػمفات بب فاأػم 

 ف  عػملر ك اػرة تلطػوى عرػر عػدد كباػر  ػف اإللتأمكػمت ار قوقاػن ارتػر اتعػرض رأػم اإلل ػمف فػر 
   . كؿ  اف أ لمء ار را ؿ ار اترقن ارتر ت ر بأم هذه ارت مرة
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ف  اطقأـ وباعأـ وا  بػمرهـ  تت  ؿهذه ار   مة ظأور   مر مت إ را ان  د ادطقمؿ،  وازاد  ف
عرر ارػدعمرة و ػم هػو أاطػر  ػف ذرػؾ،  اػث ةػمعت ت ػمرة أع ػمء   ػـ اإلل ػمف و بتػت  ػمالت 

 .عدادة ا تارج فاأم  ف ادطقمؿ أ زاء  ف   دهـ رباعأم ر ف ارادوف ا تبداؿ أع مء بةران

علػػد ارةػػعوب ارقدا ػػن، فكػػمف ذرػػؾ ب ػػبب ك ػػرة ارغػػزوات  ما كػػمف ارػػرؽ ةػػمئعإذواالصػػن ارقػػوؿ ألػػه 
وار روب وبمرتمر  ا ترقمؽ اد رى لتا ن هذه ارغػزوات وار ػروب، أ ػم فػ  ارعصػر ار ػمر  ف ػبب 

 داػوؿو  ،ارتػ  ت ػر بمدةػامص   ػؿ ارت ػمرة بمربةػر ار ػائناالت مر بمربةر ارظػروؼ االقتصػمدان 
عبر   ف إرر ذوبمف ار دود ار ام ان رردوؿ   تقادة هذه ارت مرةرت مرس  عصمبمت اإل راـ ار لظـ

 .اروطلان

وف  هذا ار امؽ ا موؿ هذا ارتقرار إرقمء ار وء عرر ظمهرة االت ػمر بمربةػر ارتػ  أصػب ت ب ػؽ 
 :عبودان ارعصر ار داث وذرؾ  ف االؿ  ال ن   مور ورؤان   تقبران ك م ار 

 .عبودية العصر...لبشراالتجار با: ـ المحور األول

 .وباء يجتاح العالم...االتجار بالبشر: المحور الثانيـ 

 (.بين غياب الدور الرسمي وتراخي الدور األىمي) مصر واالتجار بالبشر: المحور الثالثـ 

 .تجارة البشر والحاجة إلى تضافر الجيود: ـ رؤية مستقبمية

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 المحور األول 
 عبودية العصر ...االتجار بالبشر
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 تمييد 

ف   اآلفترتكب  ائـ ارتر ر ارأاطر   ف ت مرة اربةر أو ك م اطرؽ عراأم االت مر ف  اربةر تعتبر
وصػػ ن عػػمر أاالقاػػػن فػػر تػػػمراخ   و ػػم  ػػػف ةػػؾ فػػر ألأػػػم .أل ػػمء ارعػػػمرـ   اػػ  فػػػ  اإلل ػػملان ػػؽ 

 .ورػػاس فػر ارعصػػور ار مهراػػن ،فاول ػػف لعػاش اآلف فػػر ارقػػرف ار ػمدى وارعةػػر  اإلل ػملان، امصػػن
 إال أف ،و  ػػػ    ػػػف ار  ت ػػػ  ارػػػدور   لػػػذ عػػػدة  ػػػلوات  ػػػرأىهػػػذه ار را ػػػن ترتكػػػب عرػػػ  كػػػوف و 

عػػدد ارػػدوؿ أصػػبح   تػػ  ،ادر ػػانةػػر بةػػكؿ وبػػمئ  فػػ  اركػػرة تبػػدأت تل ألأػػمفػػر  م مراػػ تأػػماطور 
ورائ ػن و اػر ت ػمرة راب ػن وأصػب ت ، دورػن 051أك ػر  ػف  إرػ ار تورطن ف  ت مرة اربةػر وصػؿ 

و رعن رااصن تبمع وتةترى ب باس اد عمر وتقوـ ب ع مؿ  نب معاربةر ك ةرعان دلأم ت تادـ
 .لوعم  ف اررؽ ار عمصر م اعد  قارة، 

 :ر لمقةن ارلقمط ارتمران و ف هذا ار لطرؽ  اتعرض هذا ار  ور

 .مربةرب االت مر قأـو   :أوال

 .ت مرة اربةر علمصر:  ملام

 .ارقئمت ار  تأدفن  ف االت مر بمربةر:  مر م

 .االت مر بمربةر أهداؼ: رابعم

 .االت مر بمربةر ارعوا ؿ ارت  ت معد عرر التةمر ظمهر:  مام 

 .واالت مر بمربةر  ارعور ن: د م م

 .مربةربواالت مر االلترلت :  مبعم 

 .ار لظ نوارأ رة  ار  بمربةرارقرؽ باف االت مر  :م لم 

 

 البشرب االتجارمفيوم : أوال

االت ػػػػمر مربةػػػػر  ػػػػف اده اػػػػن اربمرغػػػػن ردر ػػػػن أف هػػػػذه ارت ػػػػمرة أى ب االت ػػػػمرتعػػػػد إةػػػػكمران  قأػػػػـو 
 مرػث أك ػر ت ػمرة  اػر  ةػروعن  رب ػن فػ  ارعػمرـ، وال ا ػبقأم  ػوى باػ   أصبح ا  ػؿ بمدةامص

 اػػمطر أقػػؿ وهػ  تةػػكؿ بمرل ػػبن رعصػػمبمت اإل ػراـ ار ػػلظـ  ،ار اػدرات واد ػػر ن  اػػر ار ةػػروعن
 . ف ت مرة ار ادرات وت مرة ار الح

ارر ػ ان ارصػمدرة  ادرقمـارقمد ن ه   اد امؿو  م اؤكد بةمعن واطورة هذه ارت مرة عر    تقبؿ 
 3أك ػػر  ػػػف  إرػػ عػػدد  ػػ مام االت ػػمر بمربةػػػر اصػػؿ  أفعػػف  لظ ػػن ارع ػػؿ اردوراػػن ارتػػػ  تؤكػػد 



 7 

 ػف  ػ مام اال ػتغالؿ ار ل ػ  هػـ % 32وارل ػمء و ادطقػمؿ الااف ةاص  لواًم  عظ أػـ  ػف 
 .وادطقمؿ ف ارل مء 

هػػذا ف ػػال ع ػػف اػػتـ االت ػػمر بأػػـ فػػ  دااػػؿ برػػدالأـ، د ػػراض ارػػدعمرة أو ارع ػػؿ ارق ػػري، وهػػذه 
ارت ػػمرة بطباعتأػػم، تأػػدر كرا ػػن اإلل ػػمف وت ػػتغؿ أو ػػمع ارققػػر ارعػػمر  ، وقػػد أصػػب ت لوعػػم  ػػف 

قػػ  بأػػـ أو أكرهػػوا عرػػر ارع ػػؿ أو اال ػػتغالؿ ار ل ػػ ، اال ػػترقمؽ ار عمصػػر ر ػػ مام أ بػػروا أو أو 
إذ ا ػـر ار ػ مام  ػف  قػوقأـ اإلل ػملان و راػمتأـ،  ،االت مر بمربةر تأداػدا  تعػدد ادبعػمد ؿواةك

 .وتزاد  ف ل و ار را ن ار لظ ن ،وادهـ  ف ذرؾ أف هذه ارت مرة تةكؿ اطرا ص ام عمر ام

ب ر   مدان ب اث ا كػف باعأػم وةػراؤهم لظاػر  قمبػؿ  ػمدي  –ف  ارغمرب ادعـ  – تتعرؽ ارت مرةو 
ررتعباػػػر  مفمرتػػػداوؿ اػػػتـ فػػػ  ار ػػػوؽ وفقػػػ ،  ػػػدد وهػػػذه ار ػػػر  ا كػػػف  صػػػمدرتأم فػػػ  أ ػػػواؿ  عالػػػن

ار ػرعن ارتػ  تبػمع أى هػو مإلل مف لق ه هو   ؿ هذه ارت مرة فاالقتصمدي، أ م عف ت مرة اربةر، 
ره عرر  مئر ار اروقمت، وعرر ذرؾ ا كف ارقوؿ بػ ف واإلل مف كر ه اهلل عز و ؿ وف تةترى، و 

 .عف ارت مرة ب قأو أم االقتصمدي -اإلل مف  –هذا ارلوع  ف ارت مرة ااترؼ  ف  اث   ره 

كمفػن ارتصػرفمت ار ةػروعن و اػر " هػذا االت ػمر ب لػه  بعض ابراء ارقػملوفعرؼ وفر هذا ار امؽ 
و  ػػ ان اػػتـ ارتصػػرؼ فاأػػم بوا ػػطن و ػػطمء ار ةػػروعن، ارتػػ  ت اػػؿ اإلل ػػمف إرػػر   ػػرد  ػػرعن أ

أو فػػػ  أع ػػػمؿ  ،بقصػػػد ا ػػػتغالره فػػػ  أع ػػػمؿ ذات أ ػػػر  تػػػدف ،و  تػػػرفاف عبػػػر ار ػػػدود اروطلاػػػن
أو بػػ ي صػػورة  ،علػػه اأو ق ػػر  ،أو  ػػم ةػػمبه ذرػػؾ، و ػػواء تػػـ هػػذا ارتصػػرؼ بػػإرادة ار ػػ ان ، ل ػػان

 ".أارى  ف صور ارعبودان

إلرغػػػمء ارػػػرؽ، واالت ػػػمر بػػػمررقاؽ وادلظ ػػػن وار  مر ػػػمت  راػػػنا ػػػف االتقمقاػػػن ارتك  7وتػػػلص ار ػػػمدة 
كػػؿ فعػػؿ بػػمرقبض : " عرػػر ألػػه اقصػػد بمالت ػػمر بػػمررقاؽ 1956 ارتػػر صػػدرت عػػمـ ار ةػػمبأن ررػػرؽ

رقاقػػمك كػػؿ فعػػؿ اكت ػػمب عبػػد رباعػػه أو  هعرػػر أو اكت ػػمب أو ارتلػػمزؿ عػػف ةػػاص  ػػف أ ػػؿ  عرػػ
زة ارةػاص  ػف أ ػؿ باعػه أو تبمدرػه، وكػذرؾ كؿ تلمزؿ بمربا  أو ارتبمدؿ رةاص ف   ػو  ،ر بمدرته

 ".كؿ ع ؿ ت مرة أو لقؿ ررعباد،  أ م كملت و ارن ارلقؿ ار  تاد ن -بصقن عم ن –

ارل ػمء   هػر ا ػتغالؿ" ب ػوؽ ارلام ػن"ت مرة اربةر أو  م اطرػؽ ارػبعض عراأػم ا كف تعراؼ ك م 
وعن، أو باػ  ادطقػمؿ  ػدا ر وارقتامت  ل ام، أو ع مرن ادطقمؿ، وت لادهـ فػر أع ػمؿ  اػر  ةػر 

 .اروالدة، أو با  ارر مؿ ررقامـ ب ع مؿ  ارة

تعراؼ هذه ارت مرة ف  بروتوكوؿ  ل  وق   االت مر بمدةػامص بامصػن ارل ػمء وادطقػمؿ،  مء و 
ارصمدر  ف اد ـ ار ت دة و ار ك ؿ التقمقان اد ـ ار ت دة ر كمف ن ار را ن ار لظ ن عبر اروطلان 

ارتأداػد أو االاتطػمؼ  اال تاداـ وارلقؿ واإلاقمء وارت راـ ر ةامص  ف اػالؿ"ب لأم  2000 عمـ
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إعطمء أو أاذ فوائد الكت مب  وافقن  أو اراداع ،وا تاداـ ارقوة وارت ماؿ أو اإل بمر أو  ف االؿ
اال تغالؿ ار ل ػ  أو اإل بػمر عرػر ارقاػمـ  وقبوؿ ةاص اقـو بمر اطرة عرر ةاص آار بأدؼ

 :ارتعراؼ عرر ارل و ارتمرر  ف هذا اربروتوكؿ ار مدة ار مر نف رت و " .....اارى ع مؿ ب

أو ا ػػتقبمرأـ بوا ػػطن ارتأداػػد بػػمرقوة أو إ ػػمءة  إاػػواؤهـت لاػػد أةػػامص أو لقرأػػـ أو تلقػػارأـ أو  -أ 
ا ػػتع مؿ ار ػػرطن أو إ ػػمءة ا ػػتغالؿ  مرػػن ا ت ػػعمؼ، أو بإعطػػمء أو ترقػػ   بػػمر   مراػػن أو  زااػػم 

 وافقن ةاص ره  اطرة عرر ةاص آار رغرض اال تغالؿ واة ؿ اال تغالؿ ك د أدل ، رلاؿ 
أو ار ػػػػػارة أو اراد ػػػػػن ق ػػػػػرًا أو  ار اترقػػػػػنا ػػػػتغالؿ دعػػػػػمرة ارغاػػػػػر أو و ػػػػػمئؿ أةػػػػػكمؿ اال ػػػػتغالؿ 

 .مد أو لزع ادع مءباال ترقمؽ أو ار  مر مت ارةباأن بمررؽ أو اال تع

 "أ"دةػامص عرػر اال ػتغالؿ ار قصػود وار بػاف فػ  ارققػرة ال تكوف  وافقن  ػ ان االت ػمر بم -ب 
أى " أ"  ػػؿ اعتبػػمر فػػ  ار ػػمالت ارتػػ  اكػػوف قػػد ا ػػتادـ فاأػػم أي  ػػف ارو ػػمئؿ ار بالػػن فػػ  ارققػػرة 

 .ارققرة ار مبقن

ات ػػػػػػمر "اعتبػػػػػر ت لاػػػػػد طقػػػػػؿ أو لقرػػػػػػه أو تلقارػػػػػه أو إاػػػػػواؤه أو ا ػػػػػػتقبمره رغػػػػػرض اال ػػػػػتغالؿ  -ج 
 ."أ" تر رو رـ الطو عرر ا تع مؿ أي  ف ارو مئؿ ار بالن ف  ارققرة " ادةامص

 . ف ارع ر ةعةر  نأي ةاص دوف ار م ل" طقؿ"اقصد بتعبار  -د 

ة ادورػر  ػػف ار ػمدة ار مر ػػن بروتوكػوؿ  لػػ  وق ػػ  ارققػػر  –و  ػم ت ػػدر اإلةػمرة إراػػه أف هػذا ارتعراػػؼ 
 :الق ـ إرر  ال ن علمصر ه  -االت مر بمدةامص وبامصن ارل مء وادطقمؿ 

 -:ػ ارعلصر ادوؿ

 .هـ أو ا تقبمرأـؤ أفعمؿ ت لاد أةامص أو لقرأـ أو تلقارأـ أو إاوا :ادفعمؿ

 -:ػ ارعلصر ار ملر

بوا ػػطن ارتأداػد بػمرقوة أو ا ػػتع مرأم أو  اػر ذرػؾ  ػػف  :ؿارو ػمئؿ ار  ػتاد ن الرتكػػمب ترػؾ ادفعػم
أةكمؿ ارق ر أو االاتطمؼ أو اال تامؿ أو اراداع أو إ مءة ا ػتع مؿ ار ػرطن أو إ ػمءة ا ػتغالؿ 
 مرػػن ا ت ػػعمؼ أو بإعطػػمء أو ترقػػ   بػػمر   مراػػن أو  زااػػم رلاػػؿ  وافقػػن ةػػاص رػػه  ػػاطرة عرػػر 

 .ار  ان

 -:ػ ارعلصر ار مرث

اة ؿ ا ػتغالؿ دعػمرة ارغاػر أو  ػمئر أةػكمؿ اال ػتغالؿ  أو ار ػارة أو  ارذي: تغالؿأ راض اال 
 .مد أو لزع ادع مءباراد ن ق را أو اال ترقمؽ أو ار  مر مت ارةباأن بمررؽ أو اال تع
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 : ف ذات اربروتوكوؿ ت اؼ أ راف  أ اف ه م 3و ف ار دار بمرذكر أف ار مدة 

 "أ"ت مر بمدةامص عرر اال تغالؿ ار قصود ار بػاف فػ  ارققػرة ال تكوف  وافقن   ان اال: ادوؿ
ارق ػػر أو )  ػػؿ اعتبػػمر فػػ  ار ػػمالت ارتػػ  اكػػوف قػػد ا ػػتادـ فاأػػم أي  ػػف ارو ػػمئؿ ار ػػذكورة فاأػػم 

 .أي أف ارر م هلم ال ا وز أو اصبح لمفذا( ارخ.... االاتطمؼ 

أو لقرػه أو تر ارػه أو إاػواؤه ( ارػذي اقػؿ  ػله عػف   ملاػن عةػر عم ػم) اعتبر ت لاد ارطقػؿ : ار مل 
،  تػػػر إذا رػػػـ الطػػػو عرػػػر ا ػػػتع مؿ أي  ػػػف "ات ػػػمر بمدةػػػامص"أو ا ػػػتقبمره رغػػػرض اال ػػػتغالؿ 

وافر ، أي أف االت ػمر بمرطقػؿ، ولظػرا رقرػن إدراكػه ووعاػه، ا كػف أف اتػ"أ"ارو مئؿ ار بالن ف  ارققرة 
 . تر ورو كمف ذرؾ بر مئه

ار ك ػؿ التقمقاػن اد ػـ ار ت ػدة  اربروتوكػوؿ و ػف ار  كػف تق ػاـ  قأػـو االت ػمر بمربةػر طبقػم رأػذا
  :إرػػر ق ػػ اف 2000 عػػمـارصػػمدر  ػػف اد ػػـ ار ت ػػدة و ر كمف ػػن ار را ػػن ار لظ ػػن عبػػر اروطلاػػن 

 قمبػػؿ أ ػػر بػػمرقوة أو  اػػتـ فػػرض   مر ػػن  ل ػػان االت ػػمر بمربةػػر د ػػراض  ل ػػان  اػػث  -1
ارػذي أ بػر عرػر ارقاػمـ بػذرؾ ارلةػمط رػـ ابرػ  ار م لػن  بمراػداع أو بػمإلكراه ، أو أف اكػوف ارةػاص

 . عةر  ف ارع ر

إاواء أو لقؿ أو توفار أو ا تالؾ اربةر  ف أ ؿ ارع ؿ أو اراد ن عػف طراػؽ ارقػوة  ت لاد أو  -2
أو  ق ران أو ال تغالؿ  ار  ةروع ك ػ مف ارػدافاراداع أو اإلكراه بأدؼ اإلا مع رعبودان  أو

  .اررؽ

 اث " االت مر بمربةر"ار ت دة  ر  ـعرؼ اربرلم ج ارعمر   ر كمف ن االت مر بمربةر ارتمب  كذرؾ 
وارتر اػب أ املػم فػ   مبم تاداـ أ ػمراب ارترهاػب  مربػ ر ةامصاعل  ا تغالؿ اربعض "ذكر أله 

 . وار  مر مت ارةباأن ادع مءؿ ار ل   واال ترقمؽ ولزع أ راض تتعرؽ بمردعمرة واال تغال

قػػملوف   ماػػن  ػػ مام : ار تػػم رة بمربةػػر ب ػػم لصػػه ارامر اػػن اد راكاػػن تقراػػر وزارة عػػرؼاو 
 :و لأم" أةكمؿ ار تم رة اراطارة"تت  ؿ فر  ارتر ار تم رة بمربةر

أف اكػوف  بػمرتزوار، أو ارتاواػؼ، أوار تػم رة بػمر لس  اػث تلقػذ ع راػن  ػلس ت مراػن بػمرقوة، أو 
 .بعد لن  02 ػارةاص ارذي أ ري بمرقامـ ب  ؿ هذا ارع ؿ رـ ابر   ف ار

 وت لاػد أو إاػواء، أو تػوفار  م ػمت، أو ار صػوؿ عرػر ةػاص  ػف أ ػؿ ع ػؿ أو اػد مت، عػف

أو  ػارة،  طراؽ ا تاداـ ارقوة، أو ارتزوار، أو ارتاواؼ رغماػن اإلا ػمع راد ػن  اػر طوعاػن أو
 .قاد داف، أو عبودان
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  ػػف  كػػمف آلاػػر كػػ  تقػػ  ار را ػػن  ػػ ف هػػذه مورػػاس  ػػف ار ػػروري أف القػػؿ ار ػػ ان   ػػدا

 .ارتعراقمت

ةػػكمراته :خالصــة القــول ول ػػف لعػػاش فػػر  ،و ػػف كػػؿ  ػػم  ػػبؽ عر ػػه ر قأػػوـ االت ػػمر بمربةػػر وا 
 أموتصػػػػق اروطلاػػػػنه ارت ػػػػمرة أ ػػػ ت  را ػػػػن  لظ ػػػػن عبرار ػػػدود هػػػػذأف  ،ارقػػػرف اروا ػػػػد وارعةػػػراف

كره بةكؿ  ار قملول  و ار  ةروع ف  ارعمرـ  اار لظ مت اردوران ب لأم أاطر ظمهرة تةأد التةمر 
 .اداارةار لوات  االؿ
 عناصر االتجار بالبشر: ثانيا

وا كػف  أو ارو ػاط ارتػم رو  ناالت مر بمربةر ه  ار رعن و ركن ار ػرع رظمهرة علمصرتو د  ال ن 
 :عرض هذه ارعلمصر بقدر  ف ارتو اح فا م ارر

 ،ارةاص ارذي اتـ ت لاده أو لقره أو تلقره أو إاواؤه أو ا تقبمره  ف برد إرر بردوهر  :ار رعن -1
وا  ػػؿ هػػذه  ،ااتاػػمر  لػػه أو ق ػػرًا وكرهػػم علػػه وأوا ػػتوي ا ػػتغالره طواعاػػن  ، ػػف أ ػػؿ ا ػػتغالره

أداػػد بأػػم أو ارلصػػب أو اال تاػػمؿ و اػػر ذرػػؾ   ػػم اػػداؿ فػػ  هػػذا اإلكػػراه فػػ  ا ػػتع مؿ ارقػػوة أو ارت
 .ارصدد

ره  رإ م بطراؽ ار ارة بعدـ تقداـ ع ؿ قملول  و ةروع –ارةاص  –واتـ ا تغالؿ هذه ار رعن 
وا  ػم    ،وركف دوف ار صوؿ عرر  قمبؿ عمدؿ رأػذا ارع ػؿ، وا  ػم فػ  ا ػتغالره فػ    مر ػن اربغػمء

 .ن ررت مرة فاأمادف    مؿ لزع أع مءه ار  

عػػمدة  ػػم اػػتـ االت ػػمر بػػ ك ر فئػػمت ار  ت ػػ   ػػعقم وهػػـ وفػػر هػػذا ارصػػدد البغػػر ارت كاػػد عرػػر ألػػه 
 اث اق   الااف ارل مء وادطقمؿ وارر مؿ ار معاف ررأروب  ف ارققر  ، مربم  ف ارل مء وادطقمؿ
 .ربةر  مام ر را ن االت مر بم

علػد وقػػوع اركػوارث اإلل ػملان أو ارصػراعمت ار  ػػر ن  تلتةػر هػػذه ارظػمهرةفػر ارغمرػب ادعػـ فػإف و 
وف  هذه ار مرن اكوف ارال ئوف وارلمز وف  ف بالدهـ هـ  ارتر تةأدهم اربرد او ار  ت  ، اردااران

 اػػث اػػػتـ  ،ار  ػػتأدفاف  ػػف ارةػػبكمت اإل را اػػن ار لظ ػػن ارعم رػػن فػػ    ػػمؿ االت ػػمر فػػ  ادفػػراد
أو  ،ظمئؼ ذات عمئد   ز  ـ ا بروف عرػر   مر ػن اربغػمءا تدرا أـ عف طراؽ اروعود بتوفار و 

اتـ ةراء ار  مام  ف عمئالتأـ  قمبؿ  بر   ف ار مؿ، وت  ؿ ارل ػمء ل ػبن كباػرة  ػف بػاف  ػ مام 
تػػػتـ ار تػػػم رة   ػػػ مام هػػػذه ارت ػػػمرة،  ػػػف% 90إرػػػر % 80 ػػػم بػػػاف  بمربةػػػر  اػػػث تتػػػراوح االت ػػػمر

وا بػرف اربػمقر ار ل ػان  ػف اػالؿ ارػدعمرة ارق ػران،  فػ  اد ػراض عبر ار ػدود اردوراػن غمرباتأفب
فاػػػػتـ  ارػػػػذاف تلقصػػػػأـ ار أػػػػمرات ، أ ػػػػم بمرل ػػػػبن ررر ػػػػمؿار لػػػػمزؿ بػػػػ  ور زهاػػػػدةفػػػػر عرػػػػر اراد ػػػػن 

 .ا تادا أـ ف  ادع مؿ ارةمقن
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إرػر ارػبالد  م ف أوطملأػ –ادةامص   ؿ االت مر  – نواكوف اروج هذه ار رع:  ركن ار رعنػ 2
اكوف بعدة طرؽ رعؿ أوؿ هػذه ارطػرؽ اراػروج طواعاػن  –ار  توردة  – أو اررا بن ادارى ارطمربن

 ،  اػثعف طراػؽ عػرض وتقػداـ وعػود كمذبػن وأوهػمـ بتػوفار فػرص ع ػؿ ب قمبػؿ  غػري   وااتامرا
  ػؿ اإلعػالف فػ  ارصػ ؼ  ،ار بمةػر أو  اػره بمالتصػمؿاتـ اإلعالف عف فرص ارع ؿ هذه  ػواء 

أو  وارت ػمر – نار ػرع –وار رائد وعف طراؽ اإللترلت،  ـ بعد  دوث هذا االتصمؿ بػاف ار ػ مام 
، اػػتـ تزواػػد ار ػػ مام بتػػذاكر وو ػػمئؽ  ػػقر  ػػزورة رروصػػوؿ إرػػر اربرػػد ار  ػػتوردة، وذرػػػؾ ارو ػػطمء

باػد     ػم اػؤدي إرػر تكعرػر  ػلدات  داولاػن بأػذه ار بػمرأو ارو ػطمء  قمبؿ  صوؿ هؤالء ارت مر 
وبمرتػػمر  ت ػػ ف هػػذه ارػػداوف ارتبػػمط ار ػػ مام    ػػت قن عرػػاأـ، ار ػػ مام بتكػػمراؼ بمهظػػن وداػػوف

 . ف أ ؿ إبتزازهـ طواؿ اروقت بمرت مر أو ارو طمء

وقػػػػد اكػػػػوف اػػػػروج هػػػػذه ار ػػػػ مام ق ػػػػرا عػػػػلأـ عػػػػف طراػػػػؽ اراطػػػػؼ وا ػػػػتاداـ ارقػػػػوة عرػػػػر هػػػػؤالء 
 .ادةامص ار  مام أو ارتأداد

بػػذرؾ قػػد  ػػف  ملػػب ار ػػ مام فػػ لأـ اكولػػوا  ااء ت ػػت هػػذه ارت ػػمرة طوعاػػن أو ااتاػػمرا أو  بػػر و ػػو 
 .أـ بكؿ ألواع وأةكمؿ اال تغالؿال تغالرأصب وا ت ت أ ر ارت مر أو ارو طمء ت أادا 

اقصد بمرو اط ارةاص أو ار  معمت وارعصمبمت اإل را ان ار لظ ن ارتػ   :ارو اطأو  ارتم رػ 3
وتقػـو بةػئوف  ،لقؿ وتلقاؿ ادةامص ار  مام  ػف أوطػملأـ إرػر اربرػد ار  ػتورد رأػـ هاتبمةر ع ر
 .هذه ارت مرة

ارو اط تمب  ر  معمت إ را ان  لظ ن ت ترؼ ارقامـ بمالت مر بمربةر،  أو ارتم ر وا ب أف اكوف
ـ  اػػػث أف لػػػص ار ػػػمدة اررابعػػػن  ػػػف بروتوكػػػوؿ  لػػػ  وق ػػػ  االت ػػػمر بمربةػػػر ار ك ػػػؿ التقمقاػػػن اد ػػػ

مـ هػذا كػال ت ػري أ لصت عرػر ألػه  2000عمـ  ار ت دة ر كمف ن ار را ن ار لظ ن عبر اروطلان
ف  اربةر ارذي تقوـ بػه   معػمت إ را اػن  –اردور   –اربروتوكوؿ إال عرر االت مر عبر اروطل  

اػرج ار ػمالت ارقرداػن وارعمر ػن فػ  توعرػر هػذا اد ػمس  ، لظ ن دوف ار مالت ارقرداػن ارعمر ػن
 .االت مر بمربةر هذا اربروتوكوؿ بة ف الت مر بمربةر  ف لطمؽ  م صدقها

كولػه عرض رتعراػؼ اإل ػراـ ار ػلظـ ورػو بةػكؿ  ػو ز وباػمف علمصػره  ف عرر ذرؾ فالبد بلمءا و 
 .اربروتوكوؿهذا  د كمـ مف  هذه ارت مرة وفق أو ارو اط ا  ؿ ارتم ر

 ػن، وذرػؾ دلأػػم تقػـو بأػػم عصػمبمت ا ترفػػت تػداؿ  را ػن االت ػػمر فػ  اربةػػر  ػ ف  قأػػـو ار را
اإل ػػػراـ و عرػػػت ار را ػػػن   ػػػور و  ػػػمؿ لةػػػمطأم ارػػػذي ت مر ػػػه، و صػػػدر دارأػػػم وأ رهػػػم ارػػػذي 

فأذه ارعصمبمت ت مرس ألةطتأم اإل را ان كع ؿ ووظاقن و ألن، تأػدؼ  ػف ورائأػم إرػر . تتقم مه
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مئط  تعػػػددة و اترقػػن بع ػػػأم توراػػد تػػدفقمت لقداػػػن  ػػا ن و ػػراعن ار ركػػػن تقبػػؿ ارتلقػػػؿ عبػػر و ػػ
ف كمف ف  ارلأمان  امرقم ررقملوف وارعرؼ واداالؽ  .تقرادي واآلار  تب  وا 

فمر را ن ار لظ ن    وعن  ف ادفراد ا مر وف ألةطن  اػر  ةػروعن بأػدؼ ت قاػؽ ربػح، فػمرربح 
االت ػػػمر و ػػػف أ ػػػؿ ت قاقػػػه ترتكػػػب ار ػػػرائـ و لأػػػم هػػػذه ار را ػػػن،  قػػػـو عراػػػهتهػػػو اد ػػػمس ارػػػذي 

 .بمربةر

أةػمر و  اث ادربمح ارطمئرػن فػ  هػذه ارت ػمرة  ،فمالت مر بمربةر ت مر ه عصمبمت اإل راـ ار لظ ن
أف ادربػمح  اػر ار ةػروعن ارلمت ػن عػف  2005ارتقرار ارذي أعدته  لظ ن ارع ؿ اردوران ف  عمـ 

اػػمر لمت ػػن عػػف االت ػػمر  ر 28لأػػم اب م راػػمر دوالر  ػػلوا 32ز و االت ػػمر بمرع مرػػن ارق ػػران قػػد ت ػػم
 راػوف  ػ ان ررع ػؿ ارق ػري فػ  ارعػمرـ فػ  اروقػت  1223بمربةر، وكذرؾ أةمر ارتقرار إرر و ػود 

 .ار م ر

،  ػلوامبراوف  7إرر  5 ف  ارت مر أو ارو طمء وكذرؾ وصرت تقدارات ادربمح ارت  ا ققأم هؤالء
ار قاقػػ  وراء التةػػمر هػػذه  وهػػذا هػػو ارػػداف  ،براػػوف دوالر 925وفػػ  بعػػض ار ػػلوات وصػػرت إرػػر 
بمإل ػػمفن إرػػر الاقػػمض علصػػر  ،وارلققػػمت  لاق ػػن ررغماػػن اارظػػمهرة،  اػػث ادربػػمح  رتقعػػن  ػػد

 . وطوؿ ارقترة ارز لان ال تقالؿ هذه ار رعن ،ار امطرة

فػػال ةػػؾ أف هػػذه ادربػػمح دفعػػػت عصػػمبمت ار را ػػن ار لظ ػػن إرػػػر ا تػػراؼ هػػذه ارت ػػمرة وا ػػػتغروا 
  فػػ  االتصػػمالت وار ػػورة ار عرو متاػػن ارتػػ  اعػػاش فاأػػم ار   ػػ  اآلف فػػ  أل ػػمز ارتقػػدـ ارتكلورػػو 

 .(االلترلت)ةبكن ار عرو مت اردوران  وأصب ت ت مرس عف طراؽ ،وتا ار هذه ارت مرة

أف كؿ هذه ارعلمصر ار ال ػن تتكم ػؿ  ػ  بع ػأم ارػبعض وتتةػمبؾ رتكػوف  لظ و ػن  :وفى تقديرنا
اروطلاػػػن، فػػػمرواق  االقتصػػػمدى واال ت ػػػمعر وار ام ػػػر هػػػو ارػػػذى  ار را ػػػن ار لظ ػػػن عبػػػر ار ػػػدود

هػػذه ارظػػمهرة داػػوؿ هػػذه ار لظو ػػن ارةػػرارة، ودافػػ  ارػػربح ار ػػرا   –ادفػػراد  –اقػػرض عرػػر  ػػرعن 
وار اـ هو ار  رؾ اد م ر ررتم ر أو ارو اط، ارذى ا رؾ  رعته وأرب ه ارطمئرن عبػر ار ػدود 

ةػػمء وفػػؽ  ػػم تقت ػػاه ارظػػروؼ،   ػػتغال ارتقػػدـ ارتكلورػػو ر اردوراػػن فػػر كػػؿ  كػػمف وفػػر أى وقػػت ا
 . ارأمئؿ وار را  فر اإلاقمع ب رعه ار اترقن رتداؿ هذه ار لظو ن

 الفئات المستيدفة من االتجار بالبشر: ثالثا

وعراػه   ػن  ،ادطقمؿ وارل مء وارع مؿ هـ ارقئمت ار  تأدفن ف  ع ران االت ػمر بمربةػرتعتبر فئمت 
 ؟ت دادا فر هذه ارع ران هـ ار  تأدفافهذه ارقئمت  ر مذا ؤاؿ اطرح لق ه، 
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، وارتأ ػػػػاش، واإلقصػػػػمء  ػػػػف قبػػػػؿ ار ر ػػػػمف، و ار ػػػػعؼو  ،ارققػػػػر، و ار ػػػػوع أف أ ػػػػبمبفػػػػ  ار قاقػػػػن 
تؤدى إرر إل  مر هذه  كرأم  ف باف عوا ؿ عدادة ال إل ملان وال أاالقان رأذه ارقئمت، و ار  ت  
  .ة فر   ؿ هذه ارقئمتارت مر 

صور  ارل مء بأدؼ ا تغالرأف  ل ام بةتر فئن عرربمربةر    مر ن االت مر تلصب:  ارل مء ػ1
اررػػوات  رػػـ   عظػػـ ارل ػػمء اررػػوات  اقعػػف  ػػ ان اال ػػتغالؿ اكػػف  ػػف صػػغارات ار ػػف، فاال ػػتغالؿ

   .عم م24تت موز أع مرهف 

 ػػػف اال ػػػتغالؿ ار ل ػػػ   ػػػرورا بتةػػػغارأـ  بػػػدءا ،وهػػػـ فئػػػن   ػػػتأدفن رر تػػػم رة بأػػػـ: ادطقػػػمؿ ػػػػ2
ب ػػث  لأػػم،  وراء تةػػغاؿ ادطقػػمؿ تو ػػد أ ػػبمب عداػػدةو ، ببػػاعأـ كعباػػد ابمدع ػػمؿ ارةػػمقن والتأػػمء

، وارطقؿ هو ارذى رـ ات موز وطرب صم ب ارع ؿ ررع مرن اررااصن ،عف ع ؿ اعاش  له ارطقؿ
  . لن 18ارػ

ةػراؼ صػم ب ارع ػؿ علػد صػم ب ارع ػؿ  قمبػؿ ا ػر ت ػت إدارة وفهػـ  ػف اع رػو : ارع ػمؿ ػ3 ، وا 
عقػد  إرػرفات ػوؿ عقػد ارع ػؿ    ػف ادع ػمؿ ارق ػران واال ػتعبمد دلػواعوك اػرا  ػم اتعػرض ارع ػمؿ 

وارع ػمؿ قػد اكولػوف  ، ػد   كػف أقصػر إرػروتتبدؿ صقن ارعم ػؿ إرػر عبػد تأ ػـ  قوقػه  ،ا تعبمد
 . ف ارل مء وارر مؿ وادطقمؿ

، ال ةػؾ (ارل ػمء ػ ادطقػمؿ ػ ارع ػمؿ)أف فئػمت  ػ مام ظػمهرة االت ػمر بمربةػر وهػـ  :قـديرناوفـى ت
، وكلتا ن ررظروؼ ار ائن ارتر مألأـ فئمت  أ ةن تعاش عرر أدلر  قو مت ار امه فر   ت عمتأ

، وفقػػػدوا رةػػدهـ وعقرأػػـ فػػػر تقاػػاـ اد ػػػور وار كػػـ ارصػػػواب أصػػػب وا بػػؿ وعػػػر اػػذكر، ت ػػاط بأػػـ
اػؼ ار قػمئؽ اا ػتغره ارتػم ر أو ارو ػاط فػر تز  علػدهـ ورب م اكوف هذا ا  ػؿ لقطػن  ػعؼ عراأم،
اقػػمعأـ فػػر فػػخ كػػؿ أةػػكمؿ ادع ػػمؿ ار أالػػن وارقػػذرة ،رأػػـ فػػر إطػػمر ار لظ و ػػن ارةػػرارة رالت ػػمر  وا 

   . بمربةر
 

 

 

 

 االتجار بالبشر ىدافأ: رابعا

ررتعراؼ ارذي عر لم ره ف  تعرؼ االت مر بمربةر وكذرؾ تعراؼ اربروتوكػوؿ اراػمص ب لػ   موفق
وق   و عمقبن االت مر بمربةر، وبامصن ارل مء وادطقػمؿ ار ك ػؿ التقمقاػن اد ػـ ار ت ػدة ر كمف ػن 
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ا كف ت داػد ألػواع االت ػمر  2000ار را ن ار لظ ن عبر اروطلان ارصمدر  ف اد ـ ار ت دة  لن 
 :رف   ال ن ألواع ه –عف طراؽ اال تغالؿ  –ف  اربةر 

 -:ار ل  اال تغالؿ ػ 1

أبةػػ  صػػور اال ػػتغالؿ  هػػوب كػػمف و  اطػػورةار بػػمر أػػدؼ  ػػف أهػػداؼ االت ػػمر بمربةػػر اعتبػػر هػػذا ار
وت ػػػراـ االتصػػػمؿ  ،ارتةػػػراعمت ار لمئاػػػن رال تصػػػمب  اػػػ  وارػػػدراؿ عرػػػر ذرػػػؾ ت ػػػراـ ارالاالقػػػر، 

 .رؾ اردعمرةوكذ ،بمدطقمؿ ار ل  

 ،ال ا م دعمرة ادطقػمؿ ،ارت مرة بمربةر ةكمؿ ف أ ارةكؿوازاد  ف اطورة هذا اد ر التةمر هذا 
فػػ   راللاػػراط اػػث أصػػب ت دعػػمرة ادطقػػمؿ  ةػػكرن عمر اػػن، فمدطقػػمؿ  ػػف ار ل ػػاف اتعر ػػوف 

 .فقط عمرـ اردعمرة واربعض  لأـ ابر   ف عةر  لوات

اػػتـ ا ػػتغالرأـ  ػػف عصػػمبمت اإل ػػراـ وارةػػمذاف وار ػػامح اد ملػػب، وهػػؤالء ادطقػػمؿ   ػػؿ ارت ػػمرة 
و  ن  الااف  ف ادطقمؿ  صمباف بعدوى اد راض ار ل ان أو اتعر وف رإل أمض أو ا موروف 

 .االلت مر

ارةكؿ  ف أةكمؿ االت ػمر هذا وتةار ارتقمرار إرر أف أعداد ادطقمؿ ارذاف اتـ ا تغالرأـ ف  هذا 
 ػػػػـ  ،(7502000 – 4002000)، بل ػػػػو وهػػػػر ادعرػػػػر عمر اػػػػم هـ فػػػػ  ارألػػػػداقػػػػدر عػػػػدد بمربةػػػػر،

 – 2502000)اربرازاػػػػؿ فػػػػ  ار رتبػػػػن ار ملاػػػػن بعػػػػد ارألػػػػد  اػػػػث اقػػػػدر ارعػػػػدد فػػػػ  اربرازاػػػػؿ ب ػػػػوار  
ارعػدد  اصػؿو  ،ار رتبػن ار مر ػن رت تػؿ اد راكان  ـ ت ت  بعد اربرازاؿ اروالامت ار ت دة ،(5002000

لػػػد وارصػػػاف  اػػػث اصػػػؿ عػػػدد الؿ  ػػػـ بعػػػدهم فػػػ  ار رتبػػػن اررابعػػػن تماطقػػػ 3002000 ػػػوار  فاأػػػم 
 (.طقؿ 2002000)ادطقمؿ ارذاف ا مر وف اردعمرة ف  كؿ  لأ م إرر  وار  

االت مر بمربةر ا تغؿ ارل مء  ل ػام عػف طراػؽ ارػدعمرة والةػؾ  ةكمؿ ف أ ارةكؿوكذرؾ ف  هذا 
ارةكؿ  ف أةػكمؿ  اررل مء، وف  هذ ار ل  رال تغالؿ  ؽأف اردعمرة  لذ أ د بعاد تةكؿ أك ر  و 

وبمرتػػمر  تكػوف   ػػال رالت ػػمر عػػف طراػػؽ  ،تعم ػػؿ ار ػػرأة ك ػرعن ذات قا ػػن  ػػوقاناالت ػمر بمربةػػر 
ك ػم  –ارو اط ارذي اقـو بع ران ارلقػؿ وارتلقاػؿ فػ   ػوؽ االت ػمر بمربةػر، وأصػب ت هػذه ارت ػمرة 

 .ف كملت ادورر   ظورةا  دوران و ر دود اردوران   ؿ ارت مرة اراتعبر  – بؽ وقرلم 

أو ةػاص  ػف ادةػامص فمال ػتغالؿ  ا ػرأة ػواء طقػؿ أو  ار ل ػ  م كمف   ػؿ اال ػتغالؿ  موأا
و ػ   –ا عؿ اإلل مف   ال رالت مر   ؿ ار ر  ار مدان واا   رقوى ار وؽ، و ػف  ػـ  ار ل  

تكػوف هػذه ارت ػمرة  رب ػه، دلػه ا كػف ا ػتغالؿ اإلل ػمف أك ػر  ػف  ػرة دوف أف  –اإلل مف ك رعن 
، ادربػمحت ػت ر  عػه تػدفؽ وبمرتمر  اكوف   ن ا ت رار رأػذه ارت ػمرة  ، ت دد ار لسا تأرؾ، دف 

 .ار لساطرؽ عراه صلمعن  بمربةر  ف ارت مرة ةكؿاروهذا 
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 ؟و م اةمبأه ار ل  ار قصود بمال تغالؿ ركف   ن  ؤاؿ اطرح لق ه  م هو 

 :و م اةمبأه ف  ارلقمط ارتمران ار ل   ددت  لظ ن اراول اؼ ار قصود بمال تغالؿ 

عػػف أطقػػمؿ  نتمبػػوذرػػؾ   ػػؿ تصػػوار أع ػػمئأـ ار ل ػػان وكػػذرؾ ارك: ادع ػػمؿ اإلبم اػػن ر طقػػمؿ *
 ، ػػف أ ػػؿ إةػػبمع ر بػػن رربػػمرغاف وقػػد اػػتـ ذرػػؾ فػػ  كتػػب أو   ػػالت ،وصػػورهـ ار ػػلسا مر ػػوف 
 .(االلترلت)ار عرو مت اردوران  عبر ةبكناآلف وا مرس 

اقصػد بمربغػمء فػ  هػذا ارصػدد   مر ػن ادطقػمؿ رر ػلس  ػ  آاػراف،  ػواء كػملوا بػمرغاف : اربغمء *
 .  قمبؿ عمدي أام كملت صورتهوأطقمؿ، وذرؾ ب

كػراه ادطقػػمؿ   ػؿ االت ػػمر بمربةػر عرػػر إوهػػو : ر طقػمؿ د ػػراض ت مراػن ار ل ػػ اال ػتغالؿ * 
أو إ بمرهـ عرػر ذرػؾ عػف طراػؽ ارةػاص اربػمر  أو  لظ ػمت  قمبػؿ داػؿ عػمدي  ار لس  مر ن 

 .أو أي  كمف ة

ت ػػت  ػػغط ارققػػر وارظػػروؼ   ػػ ار ل ػػتادـ ادطقػػمؿ د ػػراض اال ػػتغالؿ اوفػػ  ارغمرػػب ادعػػـ 
 .االقتصمدان رأـ ورذواأـ

ارل ػػمء فػػمر رأة ارتػػ  ت ػػتغؿ  ل ػػام ال   ػػمؿ رػػداأم رالاتاػػمر فأػػ  عػػمدة  ػػم أ ػػم هػػذا عػػف ادطقػػمؿ و 
بؿ وقد ت تادـ ك م اقوؿ اربعض   ا  أع مء فت ػمت   ػ أم فػ  االتصػمؿ  ،ترب  طرب ارزبوف

 .ار ل  

 ػػؿ االت ػػمر بمربةػػر عػػف طراػػؽ  لظ ػػمت أو أةػػامص رع ػػؿ وكػػذرؾ اػػتـ ا ػػتاداـ هػػؤالء ارل ػػمء  
ار عرو ػمت اردوراػن  صور وأفالـ اراعػن، وكػذرؾ اػتـ لقػؿ هػذه ارصػور وادفػالـ اراراعػن عبػر ةػبكن

و عرأػػم تعبػػر  ػػدود  ،تا ػػارهم رػػرهػػذه ارظػػمهرة ع معد ػػ - االلترلػػت –ال ػػا م وألػػه  ،(االلترلػػت)
 .االلترلت وقد اكوف ارر مؿ   ال رأذه ارت مرة عف طراؽ ار  مر ن وكذرؾ ادفالـ عبر ،اردوؿ

 

 

 -:ار ارة أو ارع ؿ اإل بمريػ 2

 لاػؼ ر ػلن )لصت ار مدة ار ملان  ف اتقمقان ارع ؿ اردوران ارامصػن بمر ػارة أو بمرع ػؿ اإل بػمري 
ار ػػػارة أو ارع ػػػؿ " صػػػطالح قصػػػد بما  اػػػث ب لػػػه فا ػػػم اتعرػػػؽ بػػػ  راض هػػػذه االتقمقاػػػن، (1930

كػػؿ ع ػػؿ أو اد ػػن تؤاػػذ علػػوة  ػػف أي ةػػاص ت ػػت ارتأداػػد ب اػػن عقوبػػن وارتػػ  رػػـ " إل بػػمري ا
 ".اتطوع هذا ارةاص ب دائأم ب  ض ااتامره



 16 

و ػ  هػذا "  اػث  ػمء فػ  ارققػرة ار ملاػن ألػه  ، ـ أار ت هذه االتقمقان بعػض ادع ػمؿ  ػف لطمقأػم
 :ال ات  ف" أو ارع ؿ اإل بمري " ار ارة "قان فإف اصطالح وفا م اتعرؽ ب  راض هذه االتقم

أي ع ػػػؿ أو اد ػػػن تػػػؤدي ب و ػػػب قػػػوالاف اراد ػػػن ارع ػػػكران اإل بمراػػػن باصػػػوص ارع ػػػؿ ذي  -
 .ارصبغن ارع كران ارب تن

 ػف االرتزا ػمت ار دلاػن ارطباعاػن رر ػواطلاف فػ  اردورػن ار ت تعػن  اأي ع ػؿ أو اد ػن تكػوف  ػزء -
 .اركم ؿبمر كـ ارذات  

أي ع ؿ أو اد ن ت تـ عرر أي ةاص بلمء عرر  كـ ق ػمئ  بةػرط أف القػذ هػذا ارع ػؿ أو  -
اراد ػػن ت ػػت إةػػراؼ  ػػرطن عم ػػن، وعرػػر أال اػػؤ ر هػػذا ارةػػاص دفػػراد أو ةػػركمت أو   عاػػمت 

 .امصن أو او   ت ت تصرفأم

وقوعأم   ؿ بأي ع ؿ أو اد ن تعر أم  مالت ارطوارئ ك مرن ار رب أو ارلكبمت أو  م اأدد  -
أو ار  معمت أو ارزالزؿ وادوبئن ارعلاقن أو ادعراض اروبمئان ارتػ  تتقةػر  متار رائؽ أو ارقا مل

وبصػػقن عم ػػن أاػػن  مرػػن . ار اوالػػمت أو ار ةػػرات أو آفػػمت ارا ػػروات تفػػ  ار اوالػػمت أو  ػػروا
 .تأدد بقمء أو رامء ار كمف كرأـ أو بع أـ

ا كػػػف اعتبػػػمر اراػػػد مت ارعم ػػػن ار  راػػػن ارب ػػػاطن  ػػػف ذرػػػؾ ارلػػػوع ارػػػذي اقػػػوـ بػػػه أفػػػراد ار  ت ػػػ  و 
ر  ت ػ  بةػرط ار بمةر، ب  مبن ارتزا مت  دلان طباعان تقرض عرر أع مء هػذا ا هار  ر  رصمر 

أف اكوف دع مء ار  ت   أو ر   راأـ ار بمةراف ار ؽ ف  أف ا تةمروا فا م اتعرؽ بمر م ن إرر 
 .  ؿ هذه اراد مت

، وارتػػػ  ترػػػـز ارػػػدوؿ 1957إرغػػػمء ارع ػػػؿ ار بػػػري ر ػػػلن  اتقمقاػػػنوعرػػػر  ػػػرار هػػػذه االتقمقاػػػن  ػػػمءت 
،  تػر ورػو كػمف هوأةػكمر هر صػور ادع مء ف   لظ ن ارع ؿ اردوران ب كمف ن ارع ػؿ ار بػري بةػت

فػػ  ةػػكؿ تعبئػػن ارع ػػمؿ د ػػراض ارتل اػػن االقتصػػمدان، أو كو ػػارن ررت اػػز أو ارتقرقػػن ارعلصػػران أو 
 .اال ت معان أو ارقو ان أو اردالان

 اث تطرب  ف ارػدوؿ ادع ػمء  ،هذا وتتورر  لظ ن ارع ؿ اردوران اررقمبن واإلةراؼ بةكؿ  تقف
الالأػػم و  مر ػػتأم فػػ  تلقاػػذ  عػػماار ارع ػػؿ اردوراػػن، وقػػرر   رػػس   ػػمفظ   وافمتأػم بتقػػمرار عػػف قو 

 طمربػػن ارػػدوؿ ادع ػػمء ارتػػ  رػػـ تصػػدؽ عرػػر  201 لظ ػػن ارع ػػؿ اردوراػػن فػػ  دور العقػػمده رقػػـ 
 عػػماار ارع ػػؿ اردوراػػن باتقمقاػػمت ارع ػػؿ ار بػػري بتقػػداـ تقػػمرار عػػف قوالالأػػم و  مر ػػتأم فا ػػم اتعرػػؽ 

 . ارلظمـ اد م   ر لظ ن ارع ؿ اردوران ف  19ب و ب ار مدة 

صػدرت  اػث أم، عرػر ادطقػمؿ أا ػو بؿ  فقط، ال تقصر عرر اربمرغافار دار بمرذكر أف ار ارة و 
و ػمء فاػه " أطقػمؿ ارظػؿ " ا  ػؿ علػواف م ػر  لظ ن ارع ؿ اردوران أصدرت ف  أوااػر ارقػرف ار 
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وات وادربعػن عةػر  ػلن اع رػوف فػ   راوف طقؿ تتراوح أع مرهـ  م باف  ف ادربعػن  ػل 200أف 
 ، إذوكذرؾ ذكر اركتمب أف هؤالء ادطقمؿ اعذبوا بمرع ؿ  معمت طوارػن ،ار لم ـ وارورش وار قوؿ

بكػؿ  ػم  رػنةػعمرهـ ب ر رػن ارطقو كمف ا ب أف تكوف هػذا ار ػمعمت بػدال  ػف ار ػارة  اصصػن إل
 .ار لمفار ب و ت  ره هذه ار ر رن عف اررعمان و 

 ػالث فئػمت  ػف ع ػؿ  182،  138اف تا ػتلمد إرػر االتقػمقا اردوراػن  لظ ػن ارع ػؿهذا وقد  ػددت 
 :ادطقمؿ

ع ؿ ادطقمؿ دوف فئن وال ةرط   ؿ ارع ؿ ارق رى وارت لاد اإل بػمري ررع ػؿ فػ  : ارقئن ادورر #
 .ارقوات ار  ر ن

 .رراطرأو ارعقرن ، ارع ؿ ارذي اعرض ارطقؿ  ف ارلوا   ار   ان: ارقئن ار ملان #

ر ػػػف ار رز ػػن رأػػذا ارلػػوع  ػػػف رارع ػػؿ ارػػذي اؤداػػػه ارطقػػؿ وهػػو دوف ار ػػد اددلػػر : ارقئػػن ار مر ػػن #
و ددت ار لظ ن أ بمب اروج ادطقمؿ ار بكر ررع ؿ بمرققر وارتقكؾ اد ري وارت رب  ف  ،ارع ؿ

ف ذرػؾ فأػ   لن ك د أدلر رع ؿ ارطقؿ وبمرر ـ  ػ 13وت دد اتقمقان ارع ؿ ارعربان  ف  .ار در ن
  .دوف ار ف ارت  تاص بأم  لظ ن ارع ؿ اردوران

بػػؿ أف  ،لظاػػر هػػذا ارع ػػؿ ارةػػمؽ مواتقم ػػر ارطقػػؿ فػػ  ار تو ػػط أ ػػرا اقػػؿ عػػف دوالر وا ػػد او اػػ
براػؿ اارصػ ؼ ارعمر اػن فػ  ةػأر بعػض  فقد لةػرت ، ف ادطقمؿ اتـ باعأـ ف   وؽ ارعباد اك ار 
ارت  كملت تب ر  ف لباف وعرر ظأرهم عةرات ( تارلوااال) ابر ار قالن ارلا ران  2001عمـ  ف 

ؼ أف أك ػػر  ػػف  ػػمئت  أرػػؼ اولا ػػاوتةػػار  لظ ػػن ار ، ػػف ادطقػػمؿ ررباػػ  فػػ   ػػمبوف ررع ػػؿ كعباػػد
 .طقؿ ف  أفراقام ارو طر وارغربان  عر وف رربا  ف   وؽ ارعباد

 ت ػدة أف ار  ت ػ  ارػدور  اد ػاف ارعػمـ ر  ػـ ار -عرر زامرة هػذا ارت ػمرة ادؿ هذا و  –هذا وأعرف 
 .فةؿ فةال ذراعم ف    مان ار قوؽ اد م ان ررطقؿ

 

 -:ت مرة ادع مء اربةرانػ 3

م،   ػؿ اركرػر وادل ػ ن وارقرلاػن و ارهػاأػم اربةران أع مؿ ارباػ  وارةػراء عر اقصد بت مرة ادع مء
 . ر  تبمع وتةتريوبمرتمر  تت وؿ هذه ادع مء اربةران  و وع أع مؿ اربا  وارةراء إرر 

 صػمرخ ا  ػؿ اعتػداء كوف هذه ارت مرة فر ةكرأم هذا وارذى اتعم ؿ    ادع مء اربةػران ك ػرعنو 
 ػػػف قػػػملوف تلظػػػاـ لقػػػؿ وزراعػػػن  7رػػػذرؾ لصػػػت ار ػػػمدة  ، ػػػـرتالبػػػد أف ، وبمرتػػػمرر  قػػػوؽ اإلل ػػػمفر

ع ػػمء ب اػػن ا ظػػر باػػ  وةػػراء اد" اإل ػػمرات عرػػر ألػػه  و لأػػم دوؿبعػػض ارػػ ادع ػػمء اربةػػران فػػ 
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وا ظػر عرػر ارطباػب ار تاصػص إ ػراء ارع راػن  ،و ارن كملت أو تتقم ر أي  قمبؿ  ػمدي  لأػم
وكػػػذرؾ لػػػص ذات ارقػػػملوف عرػػػر اإل ػػػراءات وارةػػػروط وارتػػػدابار اروا ػػػب إتبمعأػػػم عػػػف لقػػػؿ " بػػػذرؾ

 .ادع مء

قػ  ارصػاف ، ف ػماقمهذا وتلتةر هذه ارظمهرة بةػكؿ أ م ػ  فػ  ارصػاف وارألػد واالت ػمد ار ػوفات  
رركراػن دوالر 102000اتـ با  أع مء ار   ولاف ار  كوـ عراأـ بمإلعداـ ر ف ا تمج إراأم  قمبؿ 

 .ا ت  ار ر ر عرر ارصاف  ف  مرازام والدولا ام و لغمفورة، رذرؾ اروا دة

ار عرو ػمت اردوراػن  عػرض أع ػمءهـ اربةػران ررباػ   ػف اػالؿ ةػبكنبارصػالاوف ارققػراء هذا واقوـ 
عصمبمت  وازاد  ف اطوره هذه اد ر قامـ مبقم، وكذرؾ ار مؿ ف  االت مد ار وفات   ،(االلترلت)
 . إل راـ ار لظـ بقتؿ ار  مام  ف أ ؿ ا تاراج ادع مء  ف أ ؿ باعأما

االت ػمر فػػ  ادع ػمء اربةػران   رػه   ػؿ االت ػػمر فػ  اربةػر رػه  لػمطؽ ا ػػتاراد أف  :وفـى تقـديرنا
وارتػػ  تعػػمل   ػػف  ةػػكالت اقتصػػمدان و ام ػػان وا ت معاػػن، و لػػمطؽ تصػػدار  ة،وهػػ  اردورػػن ارققاػػر 

 دع ػػمء اربةػػػرانا غؿ هػػػذهت ػػت ،  اػػػثوهػػ  ارػػدوؿ ارغلاػػػن ار تطػػورة  ػػػف ارلم اػػن ارعر اػػػن وارطباػػن
ااتبػػمر  ػػػدى صػػ ن ارلتػػػمئج ار اترقػػػن، و  فػػػ  ادب ػػمث ارعر اػػن ت ػػتاد أم كػػػذرؾ أف ػػؿ ا ػػتغالؿ،

 .ب مثارطبان ارلمت ن عف هذه اد

   فػ  اد ػواؽردع مء اربةػران رقػملوف ارعػرض وارطرػب أي   ػؿ ار ػات داد أ عمر با  اا   و 
دع مء اربةران ف  إ رائاؿ  صػدرهم ا ف ع رامت زرع %  80وهلمؾ إ صمئان تؤكد أف  ت م م،

 ف  وادث ااتقمء ادطقمؿ ف  اردوؿ ارعربان اكوف % 9ارققراء ف   صر وادردف وفر طاف، وأف 
 .راءهم  مفام  وؽ با  ادطقمؿ  واء رربةر أو ربا  ادع مءو 

 عم رػن  وادطقػمؿ ارقػوف ارر ػمؿ وارل ػمء  ػفادةامص   ؿ االت مر بمربةر أف  :وخالصة القول
 كمتػب ار ػقر و كمتػب اال ػتقبمؿ بمرل ػبن ر وا صادا   الػم ار إل ملان ف   وؽ ارع ؿ،  اث اكول

 ػػػف لم اػػػن ارلصػػػب عرػػػاأـ، و ػػػربأـ  ػػػراتأـ، وهػػػو اد ػػػر ارػػػذى  فػػػ  ارػػػدوؿ ارػػػذاف ا ػػػمفروف إراأػػػم
 .فر ترؾ اردوؿ ار  تقبرن رأـ د وء  عم رنأـ عر ا

 

أف ظمهرة االت مر بمربةر تلطػوى عرػر عػدة أهػداؼ ت ػعر ةػبكمت ار را ػن و ف هلم ا كف ارقوؿ 
فئػػمت االت ػػمر  وهػر اال ػػتغالؿ ار ل ػػر ركػؿ ،ت قاقأػػم رػػدوؿ ارعػمرـ ار لظ ػن عبػػر ار ػدود اروطلاػػن

بمربةر  واء كملوا أطقمؿ أو ل مء أو ر مؿ، كذرؾ ا تغالرأـ فر أع مؿ ار ػارة، وأا ػم ا ػتغالؿ 
 .أع مئأـ اربةران ك رعن تبمع وتةترى ر ف ادف    لأم
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 ،وال ةػػؾ أف كػػؿ هػػذه ادهػػداؼ ارتػػر ت ػػعر إرػػر ت قاقأػػم ارةػػبكمت اإل را اػػن عرػػر   ػػتوى ارعػػمرـ
 كػػف ا ػػتاد ه ا ك ػػرعن أكبػػر قػػدر   كػػف  ػػف ارػػربح كػػوف اإلل ػػمف إل ػػم ت ػػتأدؼ ار صػػوؿ عرػػر

ن اردوراػن ارت قاؽ أك ر  ػف هػدؼ وأك ػر  ػف  ػرة، وكػؿ ذرػؾ ا ػدث عرػر  ػرءا و  ػ    ػف ارةػرع
 تػػػر  ،فتػػرات طوارػػن  ػػف ارػػز فتلتةػػر فػػر  عظػػـ أر ػػػمء ارعػػمرـ اػػالؿ ارتػػر تركػػت هػػذه ارظػػمهرة 

 .ارعمرـ عرر   توىأ  ت أكبر  مرث ت مرة  ار  ةروعن 
 

 االتجار بالبشر العوامل التي تساعد عمى انتشار ظاىرة: خامسا

ف كػمف  اعد االت مر ف  اربةػر ظػمهرة اطاػرة التةػرت بةػكؿ كباػر فػ  ارعػمرـ فػ  اآلولػن ادااػرة وا 
ارظمهرة رـ تل ح دوؿ كبري ف  ارق مء عراأم لأمئام وأصب ت ف  اآلولن   ، تمرااأم قداـ قدـ ادزؿ

ا كػف أف لرصػد  والعرر ار  ػتوااف اإلقرا ػر وارػدورر   داث  عظـ ار لتدامت وار ؤت راتاداارة 
  .ر ز ن ارعوا ؿ ارتر ت معد عرر التةمرهم ترؾ ارظمهرة دوف ارتطرؽ

ارت  ت معد عر  رواج ت مرة اربةر ف  ارعمرـ االقتصمدان واال ت معان    وعن  ف ارعوا ؿ  د و ت
 -وارر ػمؿ  ادطقػمؿارل مء و ارققر وار وع ارت  اعمل   لأم و  وار رضار أؿ  وأه أم ا تغالؿ  مرن

عػدـ إ مفن إرػر  ،ب امة أف ؿ إ راؤهـعرر أف اتـ  –وهـ بمد مس  رعن ظمهرة االت مر بمربةر 
ارق ػػػمد  ، كػػػذرؾ تقةػػػر كػػػؿ أةػػػكمؿفػػػ  ارػػػدوؿ ار صػػػدرة اال ػػػتقرار ار ام ػػػ  وارلزاعػػػمت وار ػػػروب

 ارتغم   اث تتورط بعض ار كو مت ف  اردوؿ ارققارة ف  ت مرة اربةر أو  ف االؿ  ،ار كو  
ول و ار ام ن ار ل ان كرأم عوا ػؿ  ادطقمؿاربطمرن وا تاداـ ارعلؼ  د  أفك م  ،عف ار تم راف

 . رت مرة ارقذرةرأذه ات معد عر  االلتةمر ار را  

عداػدة اعػملر  أ ػور تقراداػن تػؤدي إرػ   ةػكالتاد ػبمب ار ػمبقن هػ  وت در اإلةػمرة إرػر أف كػؿ 
فػ  أب ػمث  لظ ػن ارأ ػرة وارلظػر بع ػؽ  مرت عفبػوركف   لأم ادفراد فر أى   ت   طمر م و دت،

صػػوب اإللتةػػمر ردر ػػن  اإلت ػػمر فػػ  اربةػػرظػػمهرة ارتػػر تػػدف  مئؽ ار قػػ لصػػؿ إرػػر   اػػ   اردوراػػن
   .بةدة كره اعملاأم ارعمرـكمر ن  اآلف ألأم أصب ت

فق  ار قاقن علد ارت عف ف  أب مث  لظ ػن ارأ ػرة اردوراػن و ػدلم ألأػم تةػار إرػ  أف زاػمدة ارطرػب 
ه  ارعم ؿ ار أـ ارذي ات كـ ف  االت ػمر فػ   -بمربةر  االت مرولعل  بذرؾ  وؽ  -ف  ار وؽ 

   . اربةر

ووفػرة ارعػرض  ػف هػؤالء  ،واراد ػن فػ  ار لػمزؿ ،وتؤكد اردرا مت أف أ ػواؿ ارع مرػن  اػر ار لظ ػن
فمرعم ػؿ   . بمربةػر ات ػمرتعتبر  ف ارعوا ؿ ارت  تؤدي إر  ا تغالؿ ار أم راف فػ  صػورة  ،ارع مؿ

اد لبػػػ  ار اترػػػؼ  ػػػف  اػػػث ارعػػػرؽ أو ار ػػػلس ال الظػػػر إراػػػه عرػػػ  اعتبػػػمر ألػػػه  ػػػف بلػػػ  اربةػػػر 
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ا كػػف  ب  ػػمراب الوالتأػػمؾ  قوقػػه  ،ورػػذرؾ اصػػبح  ػػف ار  كػػف ا ػػتغالره ،ار ت ػػمواف فػػ  ار قػػوؽ
  . بمرل بن ررع مؿ ار لت اف إر  لقس ارعرؽ أو ار لس إتبمعأم

 و ف ترؾ ارعوا ؿ  ، وهلمؾ عدة عوا ؿ  ترابطن تعد  قتم م رتو اح ظروؼ االت مر بمربةر

صػػوب هػػذه  وتصػػرفمت أصػػ مب ادع ػػمؿ ،ارطرػػب ار تزااػػد عرػػ  ارع مرػػن ارتػػ  اػػتـ ا ػػتغالرأم -1 
بمربةػر  االت ػمروقد أر عػت اردرا ػمت ارتطػورات فػ    ، در كبار  ف ارالل ملانارع مرن ارتر تت ـ بق

اػػالؿ ارعقػػداف ار م ػػااف وااللتةػػمر ار ػػرا  عرػػ  لطػػمؽ وا ػػ  وةػػ ورأم إرػػ  ألأػػم أصػػب ت تةػػ ؿ 
  .فئمت ك ارة  تلوعن

زاػػػمدة طرػػػب ار  ػػػتأرؾ فأػػػو بػػػدوف ةػػػؾ أ ػػػد ارعوا ػػػؿ ارتػػػ  ت ػػػأـ بةػػػكؿ كباػػػر فػػػ  ارتطػػػور  -2 
   . بمربةر االت مرارذي تةأده ظمهرة اراطار 

تقػوـ بػدور  أػـ فػ  تةػكاؿ  ػروؾ ارلػمس ك  ػتأركاف عرػ   ارتػر ار عماار اال ت معان ار ػمئدة -3
ارتػ  أصػب ت وا ػعن االلتةػمر فػ  و  ،بمربةػر االت مرار  توااف ارقملول  و ار ارقملول  ف   وؽ 

   . ارعمرـ بةكؿ كبار

ارعلصران وعقدة اراوؼ  ف اد ملب واإل  ػمؼ بمدقراػمت ارعرقاػن ت عػؿ  ػف ار ا ػور عرػ   -4
فمرعم ػػػؿ   ، أصػػػ مب ادع ػػػمؿ وارزبػػػمئف إقلػػػمع ألق ػػػأـ بػػػ ف   مر ػػػمتأـ  ةػػػروعن وعمدرػػػن أو  بػػػررة

 ،ار اترؼ  ف  اث ارعرؽ أو ار لس ال الظػر إراػه كوا ػد  ػف بلػ  اربةػر ار ت ػمواف فػ  ار قػوؽ
ف ا ػػتادا ه وا ػػتغالره ب  ػػمراب ال ا كػػف ا ػػتادا أم بمرل ػػبن رعم ػػؿ الت ػػ  إرػػ  لقػػس ورػػذرؾ ا كػػ

  . ارعرؽ أو ار لس
أهـ ارعوا ؿ ارتػ  تػؤدي إرػر  ػاالد والتةػمر ظػمهرة االت ػمر فػ   ه ا كف إ  مؿأل :وخالصة القول

عػػدـ ارػػوع  وقرػػن ، و ار ر ػػن ر فػػراد وارلق ػػان واال ت معاػػن ار م ػػمت االقتصػػمدانلقػػص : هػػر اربةػػر
ارابرة ربعض ادفػراد وهػو  ػم اوقػ  بأػـ فػ  بػرا ف عصػمبمت االت ػمر بمربةػر وداػورأـ فػ  دائرتأػم 

ارقمصػػر فػػ   اربعػػد ارقػػملول و ارتقلاػػمت االركترولاػػن ار داػػدة، اراطػػرة، و  دوف فأػػـ أو وعػػر ب بعمدهػػم
،  مرن توافر بعػض علمصػرهرعدـ تطباقه ف    وا أن ارظمهرة إ م رعدـ كقمان ار ملب ارقملول  وا  م

 .وار أم راف ار رانارأ رة و 

 
   واالتجار بالبشر  العولمة: دساسا

اروطلان واد ػواؽ اردوراػن  فقتح ار دود ار ظرـ  ف  والب ارعور ن" ار ملب ار قر "اةكؿ االت مر 
أدى  ارعم رػن عرػر ارصػعاد ارػدور ، بػؿ رػـ اػؤد ف  ػب إرػر زاػمدة تػدفقمت رأس ار ػمؿ وار ػر  واراػد



 21 

 اتػػمح رعصػػمبمتم ار عرو ػػمت وو ػػمئؿ ارلقػػؿ اػػتكلورو  ػػف فت . إرػػر عور ػػن ار را ػػن ار لظ ػػن مأا ػػ
ب ران تم ن، وفر  أورن وا ر وبةكؿ أو   وأكبػر  عبر اروطلان أف تع ؿ االت مر بمربةر  را ن
 . قبؿ  ف ذى

اداػدي ارعم رػن ف  تدفؽ  ار   ػبوؽ رػرؤوس اد ػواؿ وارب ػمئ  واراػد مت و ارعور ن ت ببت وقد  
تدفؽ اد واؿ وبزوغ اد واؽ اهت م م كبارا رػـ تلرػه فاه لمؿ ، فر اروقت ارذى    أإر  دوؿ ارعمرـ 

ف عػداد ار أػم راف   ،   رأم  ف ارتدفقمت فػ  اربةػر ارػذاف ا ػعوف وراء فػرص ارع ػؿ اػمرج أوطػملأـ
د  ػػػكمف ارعػػػمرـ  ػػػف  ػػػف تعػػػدا  %3 فػػػ  ارعػػػمرـ فػػػ  ازداػػػمد   ػػػت ر و  ػػػب آاػػػر تقػػػدارات فػػػإف ل ػػػو

قػػػدر  اػػػث  لظػػػم ااف ػػلأـ  أػػػم روف  اػػػر   %20: 15  و ػػػف ترػػػؾ ارل ػػػبن فػػػإف هلػػػمؾ  ،ار أػػم راف
  .  راوف ةاص  40:  30 عددهـ ب وار 

ار أم راف عمدة  م اتـ  عم رتأـ  عم رن ارقمد اف  ف ارامرج ف  اردوؿ ارت  ت ت اقأـ وال اتـ  إف
   . إعطمؤهـ لقس ار قوؽ ولقس ارقدر  ف ار  مان ك واطلاف

وب بب و عأـ هذا اكوف هؤالء ار أم روف عر ن رال تغالؿ ورغاره  ف  روب ادذي وهذا  م 
فمالت ػػمر بمربةػػر ا  ػػؿ أ ػػوأ أةػػكمؿ ا ػػتغالؿ ارع مرػػن ، ربةػػراكػػوف أةػػد  ػػالء فػػ   مرػػن االت ػػمر بم

 . وهو ب ؽ اعتبر أ د ار والب ار ظر ن ررعور ن

وك لأػػم ةػػبكن  وفػػر أ ػػمكف عداػػدة  ػػف ارعػػمرـ ارتػػر ل ػػ ت ااوطأػػم  ورلػػم ارعور ػػن فأ وفــى تقــديرنا
ت وفػػػر ر وارتػػػ بمربةػػػر االت ػػػمرالتةػػػمر ظػػػمهرة  ،أفػػػرزت  ظػػػمهر  ػػػربان عػػػدة رعػػػؿ أه أػػػم علكوبتاػػػن

وارع ػؿ   ، ارػدعمرة  ػمالت عداػدة قػذرة  لأػم  فػ  ررع ػؿوتعم رت  ػ  اإلل ػمف ك ػرعن تبػمع وتةػترى 
 وأع ػمؿ اربلػمء اراطػرة وارػزواج ارق ػري وارتبلػ  وادع ػمؿ ارزراعاػن  ، وارت وؿ ف  ارةػوارع  ، بمر ارة
ار أػاف  ع ؿ اال تغالر وت لاد ادطقمؿ ف  ارلزاعمت ار  ر ن و اره  ف أةكمؿ اراد ن وار ارةمقن

   . ارذى ا ط بة ف وكرا ن اإلل مف

 البشربواالتجار االنترنت : ابعاس

ارعػػػمرـ اراػػػوـ   ت ػػػ   عرو ػػػمت  كباػػػر فمربةػػػران  مراػػػًم تةػػػأد  ػػػم العػػػت بػػػمر ورة ار عرو متاػػػن أصػػػبح 
 ػػف ارصػػلمعان، أو ار ػػورة ارصػػلمعان ار مر ػػن، فأػػ  ارتػػ   ورػػت ارعػػمرـ إرػػر  ػػم أ ػػ ر إراػػه اراػػـو 

 مت بػاف أر مئػه فػ  ا ػر و ػرعن و ػزارة  ػف اػالؿ ةػبكمت و  مت  كبار، تتدفؽ ار عرو   ت    عر
وازاػػػد فاػػػه االعت ػػػمد عرػػػر  ،ك اقػػػن و ترابطػػػن  ػػػف ار م ػػػبمت وو ػػػمئؿ االتصػػػمؿ اردوراػػػن وار  راػػػن

 .ا تاداـ ارك باوتر رتازاف وا تر مع و عمر ن ار عرو مت
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أف ارت ػػػمرة بمربةػػػػر عبػػػر اإللترلػػػت هػػػ  ت ػػػػمرة  ه ارق ػػػانارابػػػراء واربػػػم  اف ار أت ػػػػاف بأػػػذواػػػرى 
ترػػػػؾ ارتعػػػػم الت ارتػػػػ  تػػػػتـ اركترولاػػػػم عبػػػػر ةػػػػبكن ار عرو ػػػػمت ارعمر اػػػػن وتعػػػػرؼ ب لأػػػػم اركترولاػػػػن 

 (.االلترلت)

فعف طراؽ ارت مرة اإلركترولان ارامصن بمربةر ا كف إبراـ ارصققمت باف عصمبمت اإل راـ ار لظـ 
بمرتمر  اكوف   ن  ،دهـ دوف االلتقمؿباف ارذاف اطمربوف ار  مام ف  بالو الأـ باف ار  مام ف  برد

، وأا ػػم  بمةػػر قػػد تػػـ بػػاف ارطػػرفاف تػػوفار رروقػػت وارتلقػػؿ، فتبػػـر ارصػػقن دوف أف اكػػوف   ػػن رقػػمء
 .  كف أف تتـ و ارن اردف   ف  أمز إر   أمز أار واتـ تلقاذ ارصققن فورا

وار كػمف أ ػمـ عصػمبمت اإل ػراـ ار ػلظـ فػ  تا ػار ةػئوف  وبمرتمر  فمإللترلت ك ػر  ػوا ز ارز ػمف
  .ارت مرة بمربةر، باف اردوؿ ار  توردة واردوؿ ار صدرة واإلعاللمت ارامصن بمرعصمبمت

وكػػذرؾ  كػػف اإللترلػػت عصػػمبمت اإل ػػراـ ار ػػلظـ فػػ    ػػمؿ عػػرض ار ػػر  فػػ  هػػذه ارت ػػمرة وهػػـ 
ألػػه قػػد ظأػػرت  ،لػػمت، وار  ػػمؿ عرػػر ذرػػؾار ػػ مام  ػػف اربةػػر عرػػر هػػذه ارت ػػمرة عػػف طراػػؽ اإلعال

عرػػر ار وقػػ  ار اصػػص رر ػػزادات عرػػر إ ػػدى ار واقػػ  بةػػبكن اإللترلػػت عػػرض رباػػ  طقػػؿ بػػمر زاد 
ارعرلػػػػ  وذرػػػػؾ بعػػػػد اػػػػـو وا ػػػػد  ػػػػف وقػػػػؼ ع راػػػػن رباػػػػ  كراػػػػه وصػػػػؿ  ػػػػعرهم إرػػػػر رقػػػػـ فكرػػػػ  برػػػػ  

اكم و وف فػػ  ةػػوصػػمر فػػ  اإلعػػالف أف رداػػه ورػػداف ادر ػػمف ارقػػمل( دوالر أ راكػػ  527502000)
 .وأف ارطقؿ ات ت  بص ن  ادة

واالزدهمر راس دااؿ  دود اردوؿ اروا دة بؿ عرر  االطرادفأذا  أؿ عرر هذه ارعصمبمت أ بمب 
كػػػؿ ار ػػػدود اردوراػػػن فمرعػػػمرـ كرػػػه ا ػػػتطا  أف اعرػػػـ بأػػػذه اإلعاللػػػمت وبمرتػػػمر  أصػػػبح ار ػػػوؽ رأػػػذه 

ارةراء بؿ  كف اإللترلت  بؿ اد ػمف ف صػب ت  ف ارعرض واربا  و  ةةبكن االلترلت بداء. ارت مرة
صػعوبن إ بػمت ار را ػن بصػعوبن  م ةمكؿ ع ران ف    مؿ ار رائـ ال ا م االاتصمص وأا ػ   ن

 .وبمرتمر   أؿ اإللترلت  بؿ اد مف رأذه ار را ن ،ار صوؿ عرر أدرن إ بمت

م  ػػواء فػػ  ارػػدعمرة أو ك ػػم  ػػأرت هػػذه ارةػػبكن ع راػػمت ت لاػػد ادطقػػمؿ وارل ػػمء وا ػػتغالرأـ  ل ػػا
ع ؿ أفالـ فاداو أو بم تاداـ ارتقلان اررق ان ف  إلتمج ادفالـ ار ل ان وا ػتطمعت ارتقلاػن اررق اػن 
أف ت أؿ عرر را ب   ةمهدة ادفالـ ار ل ان االاتامر باف أك ر  ف فارـ ك م ا دث ف  ةػبكمت 

 ار ل ػػ ر ػػزج فػػ  عػػمرـ اال ػػتغالؿ وقػػد تػػـ ا ،اركمبػػؿ وةػػبكمت اركمبػػؿ ار تصػػرن بمدق ػػمر ارصػػلمعان
باف ا تاداـ ارتراقزاوف وا تاداـ ةبكن اإللترلت بك رة ف  ترواج ت مرة ارصور ار ل ان ارقم ػ ن 

 .وامصن ررل مء وادطقمؿ

عػػف ق ػػمام  ػػبط ارصػػور ار قاقاػػن ارقم ػػ ن ر طقػػمؿ كملػػت ارصػػور  موفػػ  درا ػػن أ راػػت  ػػدا 
 ػػػـ ارتقعػػػت ارل ػػػبن  1998 ػػمام ار  ػػػبوطن عػػػمـ  ػػػف ارق% 32ار عرو ػػن عبػػػر اإللترلػػػت ت  ػػػؿ 
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 مزارػػػػت فػػػػ  % 77ـ  تػػػػر برغػػػػت 2000ـ وواصػػػػرت ارتقمعأػػػػم عػػػػمـ 1999عػػػػمـ % 47وصػػػػرت 
 .ارصعود

وال ةؾ أف  رفن اردردةػن فػ  ةػبكن اإللترلػت ت ػتغؿ فػ  إ ػراء ارل ػمء وادطقػمؿ عرػر ارع ػؿ فػ  
وفػػػ  هػػػذه ارغرفػػػن ا كػػػف تػػػداوؿ ارصػػػور  ،ار ل ػػػ   ػػػمؿ االت ػػػمر بمربةػػػر عػػػف طراػػػؽ اال ػػػتغالؿ 

 .ةئوف هذه ارت مرة مواد مداث وهذا ا أؿ أا 

وال ةػػػؾ أف االت ػػػمر بمربةػػػر التةػػػر أا ػػػًم بم ػػػتاداـ هػػػذه ارعصػػػمبمت  ػػػف اإل ػػػراـ ار ػػػلظـ ةػػػبكن 
فقد  ققت ت ػمرة ( Data monitor)اإللترلتك ف  ب تقدار  ؤ  ن ت واؽ اردرا مت اربراطملان 

 ػػف % 69أك ػر  ػف براػوف دوالر  ػف اػػالؿ اإللترلػت وهػو  ػم ا ػموي  ػوار   1998 ػلن  ار ػلس
 .   ؿ ار باعمت عبر اإللترلت

 Apersonal) ػػف اػػالؿ ةػػركن  1994عبػػر اإللترلػػت  ػػلن  ار ػػلسوكملػػت أوؿ ظأػػور رت ػػمرة 

touch services )واةػلطف تػـ ترتأػم ةػركن /  ػف  ػامتس(Brandy's Babers ) ػف فاػلكس  /
عبر اإللترلت  ار لسوصؿ عدد هذه ارةركمت ارت  تتعم ؿ بت مرة  1995لم و   بداان  لن أدارد
 .ةركن 200

التةػػمر ظػػمهرة االت ػػمر بمربةػػر، وذرػػؾ  ػػف فػػ   هػػمـ و ػػؤ ر أف اإللترلػػت رػػه دور :وخالصــة القــول
و عرػػت ارعػػمرـ  ،و ػػاره   عػػت ار كػػمف وارز ػػمف فػػ  ادرض كرأػػم فػػ  أقػػؿ وقػػت   كػػفاػػالؿ كولػػه 

عصمبمت اإل راـ ار لظـ هػذه ارتكلورو اػم ار دا ػن فػ   تا تغر ه قران  تلمهان ارصغر وبمرتمر ك ل
 . ت مرتأم فر اربةرتا ار ةئوف 

 

 

 

 

 المنظمةواليجرة غير  بالبشرالفرق بين االتجار : امناث

  ، ن لظ ػػػغاػػػر ار ػػػران أو ارارأ ػػػرة ارتأراػػػب و  بػػػاف االت ػػػمر بمربةػػػر وبػػػافاو ػػػد رػػػدى ارػػػبعض ارػػػط 
بمربةػػر قػػد تو ػػد أو ػػه ررةػػبه بالػػه وبػػاف ارأ ػػرة  اػػر ار لظ ػػن واو ػػح  االت ػػمر  قأػػوـ وارواقػػ  أف
 .ارةبههذا  أو ه  ( 1) دوؿ رقـ 

 (1) رقم جدول
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 المنظمةواليجرة غير  لبشريوضح أوجو الشبو بين االتجار با

 المنظمةاليجرة غير  لبشراالتجار با م

  را ن  را ن 1

لوعم  -ف   د ذاته –اةكؿ  ربةراالت مر بم 2
 ف ارأ رة إذا تـ التقمؿ ارةاص  ف دورن 

 إرر أارى

 ه رة

 اأدؼ إرر ت قاؽ ارربح أو ارك ب ار مدي اأدؼ إرر ت قاؽ ارربح أو ارك ب ار مدي 3

 .تم بتصرف من الباحث: المصدر*
ارتأراػب وارأ ػرة   عػف اال لػاف وأ املػم اةػت ؿ عرػ  اال لػاف  عػم قأـو االت مر بمربةػر  ااترؼوقد 

وارأ ػػػػرة  اػػػػر  بةػػػػرأو ػػػػه االاػػػػتالؼ بػػػػاف االت ػػػػمر بمر( 2)او ػػػػح  ػػػػدوؿ رقػػػػـ ، و ار لظ ػػػػن اػػػػر 
 .ر لظ نا

 

 (2) رقم جدول

 لمنظمةواليجرة غير ا بشريوضح أوجو االختالف بين االتجار بال

 لمنظمةاليجرة غير ا االتجار بالبشر م

ارر وء إرر ارقوة أو ار بر أو  اقترض االت مر 1
اراداعن أو االاتطمؼ طواؿ ع ران االت مر 

 .أو االؿ  زء أو  ر رن  لأم

 ال اتطرب ذرؾ

االت مر اقترض توافر قصد اال تغالؿ ف   2
 .ارخ...اردعمرة، لقؿ ادع مء 

ل م قد  ال اتوافر ذرؾ أ م م ف  ارأ رة وا 
 اتوافر تبعم

االت مر اكوف ارقرا ن ف   مرن ف   مرن  3
 . ارة بعد عبورهـ ار دود

ف   مرن ارتأراب اكوف رر أم راف  ران 
 اإلرادة بعد عبورهـ ار دود

دورن دارى  اتـ تأراب ار أم راف  فراس بمر رورة أف اتـ االت مر ف  ادفراد عبر  4
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ار دود إذ ا كف أف ا دث دااؿ  دود اردورن 
 . توافرةاروا دة  م دا ت علمصره 

 

فقط  اث أف ارتأراب دائ م الطوي عرر 
طمب  عمبر رر دود اروطلان، أ م االت مر 

 .فقد اكوف وقد ال اكوف كذرؾ

 صدر ارربح اررئا   ارذي اعود عرر  5
 رتكب  ار ـر ف  االت مر بمربةر هو ارعوائد 
ارت  تت ت   ف ا تغالؿ ار  مام ف  اربغمء 

 .أو ار ارة أو ب ي طرؽ أارى

ف  تأراب ار أم راف تكوف أ رة 
ارتأراب ارت  دفعأم ار أم ر  ار 
 .ارقملول  ه   صدر ارربح اررئا  

 قد ت ت ر ارعالقن باف  رتكب  ار ـر وار  ان 6

 

ال تو د عمدة أي عالقن   ت رة باف 
 رتكب  ار ـر وار أم ر، بعد أف اكوف 
ذرؾ ار أم ر قد وصؿ إرر و أته 

 ار قصودة

 .م بتصرف من الباحثت: المصدر*
ارتأراب اةت ؿ عر  داوؿ ادةامص ردورن  م بصػورة  اػر قملولاػن وع و م فإله ا كف ارقوؿ أف 

وعبػػػر ار ػػػدود اروطلاػػػن وبمر امرقػػػن رقػػػوالاف ارأ ػػػرة رترػػػؾ اردورػػػن وقػػػد ات ػػػوؿ ارتأراػػػب إرػػػ  ات ػػػمر 
أ ػػواال راػػتـ تأػػرابأـ إرػػ  وذرػػؾ ا ػػدث علػػد م تػػدف     وعػػن أفػػراد أو  تػػ  فػػرد وا ػػد   ، بمدةػػامص

 داػد  اػر ارػذي   ، ا دوف ألق ػأـ واقعػاف ت ػت طمئرػن داػف  ػاـ  ػدا  ، دورن أاري وبعد وصورأـ
وهػذا اعلػ  ألػه   . دفعوه   بقم وألأـ را وا أ رارا ر غمدرة ترؾ اردورػن  تػ  ا ػددوا هػذا ارػداف ار داػد

أو ةبكن وا دة وذرؾ رتزواػد أ ػواؽ  عمدة  م اع ؿ ار أربوف وار تم روف بمربةر  عم و  ف  رقن
   .تذكر ارع ؿ بمرع مؿ دوف دف  أ ور رأـ أو  ت  بدف  أ ور ال

أف االت مر بمربةر هو ت مرة ت  ؿ ار ر  فاأم أةامص ا كف ت لاػدهـ أو تػلقرأـ  :خالصة القولو 
طمربن رأذه ار ػر  أو تلقارأـ أو ا تقبمرأـ بوا طن تم ر اقوـ بع ران ارلقؿ وارتلقاؿ و اره باف دورن 

 .أو دوؿ أارى عمر ن رأذه ار ر  -ادةامص –

رعبػت  ار تو ةن ارتر أفرزتأم ارعور ن قد ا تم ت ارعمرـ كره ةػرقه و ربػه اررأ  مرانإف  :الخالصة
 أصػػب تهػ  ت ػمرة اربةػر ارتػ   إل ػملاندورا رئا ػام فػ  ات ػمع لطػمؽ ت ػمرة  اػر  ةػػروعن و اػر 

  . ت  ؿ  مرث اكبر ت مرة  ار  ةروعن ف  ارعمرـ بعد ت مرت  ار الح وار ادرات

 ادز ػن                  تػزداد  ػوءا  ػراء ارققر فػ  اربرػداف ارققاػرةأو مع  وا ذر ارابراء  ف أف
لتا ػن رتلػم   ، فػ  اربةػر االت ػمر  زاػدا  ػف أاطػمر ارتعػرض رع راػمت وبمرتػمرر ،ار مراػن ارعمر اػن
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ف ت ػت وطػ ة اربطمرػن ئبالدهـ ارت  تػ ررأ رة ب  م عف ع ؿ امرج فر ترؾ اردوؿ  م ن ار واطلاف
 .ارداؿ وتدهور ادو مع ار عاةان والاقمض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 المحور الثاني 

 وباء يجتاح العالم ... االتجار بالبشر

 

 :تمييد

ارت ػػدي ارعػػمر   فػػ  ارقػػرف ار ػػمدي عػػد االت ػػمر بمربةػػر بكػػؿ أةػػكمره ع ػػال إ را اػػًم، ك ػػم اعتبػػر ا
واق ػػػػـ االت ػػػػمر بمربةػػػػر إرػػػػر لػػػػوعاف ادوؿ هػػػػو االت ػػػػمر بمربةػػػػر ار ػػػػرتبط بم ػػػػتغالؿ  ،وارعةػػػػراف
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وار ػػمل  تأراػػب . ار ػػ مام وا  بػػمرهـ عرػػر   مر ػػن اربغػػمء ارػػذي اعتبػػر  ػػف أقػػدـ ار أػػف فػػ  ارعػػمرـ
 . دورن إرر أارى تأراب لقؿ ادةامص  فأو  ار أم راف ارذي ا دث طوعم عبر تدبار

وقد أاػذت هػذه ارت ػمرة أبعػمدا عمر اػن، ف  ػبمب تو ػعأم  تعػددة ابتػداء  ػف  اػمب اردا قراطاػن هذا 
ااتالؿ  ازاف توزع ار روات ف  ارعمرـ رصمرح دوؿ ارعمرـ ار تقدـ،  م اؤدي إرػر ، و و قوؽ اإلل مف

ت بممعصػػ، والتأػمء بتػػرابط و ارهػػم ارققػر واربطمرػػن فػػ  دوؿ أوروبػم ارةػػرقان وبعػػض ارػدوؿ اآل ػػاوان
ارتػ  تع ػؿ عرػر ارتل ػاؽ فا ػم بالأػم،  ػ  ا ػتاداـ كػؿ اد ػمراب ار داػدة  معمر اار لظ ن  ار را ن

ار  كلن ف  ارع ؿ،  ػف ارتكلورو اػم ار اترقػن وارعرػـو وتطباقمتأػم وار لكػن، إرػر ارو ػمئؿ اإلعال اػن 
  .ار تقد ن عرر ألأم ار لن   ققن عرر ادرضب ةكمرأم ارت  تع د إرر تصوار ار امة ف  اردوؿ 

وف  هذا اإلطمر ا موؿ هذا ار  ور إرقمء ار وء ارذي  م فتئ ا تػمح ارعػمرـ ةػرقه و ربػه وأصػبح 
 :ا  ؿ وص ن عمر عرر  باف ار  ت   اردورر وارةرعان اردوران وذرؾ ك م ار 

  .االت مر بمربةر ف  ار وا اؽ اردوران: أوال

 .(أرقمـ وا  صمئامت)بمربةر االت مر :  ملام

 .أ راكم توزع ارتأـ وتل ر لق أم:  مر م

 .ارعرب واالت مر بمربةر: رابعم 

 
 

 

 

 

 دولية المواثيق االتجار بالبشر في ال: أوال

إال أف هػػذا االهت ػػمـ   ، لػػمؿ  و ػػوع االت ػػمر بمربةػػر اهت م ػػم دوراػػم عرػػ   ػػدي ارعقػػداف ار م ػػااف
علػد م ل  ػت ار ركػمت ارل ػمئان   ، اعود ف   قاقن اد ر ف   ذوره إرػ  لأماػن ارقػرف ارتم ػ  عةػر
تعلػ   وارتػ    ت ػمرة اررقاػؽ ادبػاض   ف  و ػ  ارػدعمرة ارق ػران عرػ  اد لػدة ارعمر اػن ت ػت   ػ  

   . بأدؼ ا تغالرأف ف  اردعمرة   ارباض  اطؼ ولقؿ ارل مء

وتعد ق ان االت مر ف  اربةر  ف ارق مام ارتػ  تتػدااؿ فاأػم ارعداػد  ػف ار لظ ػمت اردوراػن وارتػ  
ار لظ ػػن اردوراػػن ررأ ػػرة   ، اراولا ػػاؼ  ،  لأػػم عرػػ   ػػباؿ ار  ػػمؿ ال ار صػػر  لظ ػػن ارع ػػؿ اردوراػػن
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  االت ػػػمد ادوروبػػػ  ارػػػذي ا ػػػت دث  لصػػػبو ة ار علػػػ  بمر اػػػدرات وار را ػػػن و كتػػػب اد ػػػـ ار ت ػػػد
قػد تػـ و ػ  تةػراعمت وطلاػن ودوراػن روقػؼ هػذا ارلػوع ، و ار   ؿ ارامص ر كمف ن االت مر بمربةػر

 :ا كف اإلةمرة إرر أه أم فا م ار   ارت مرة   ف

 .صدر اإلعالف ار تعرؽ بمإلرغمء ارعمر   رت مرة اررقاؽ 0205عمـ *

فػػػ  بػػػمراس وقعػػػت بعػػػدهم   1902 عػػػمـ  ت ػػػت صػػػام ن أوؿ اتقمقاػػػن دوراػػػن فػػػ  هػػػذا ارصػػػدد فػػػ  -1
   االتقػػػمؽ ارػػػدور  رق ػػػ  االت ػػػمر بػػػمررقاؽ ادبػػػاض  دورػػػن وهػػػ  ار عروفػػػن بم ػػػـ  16  بعػػػم اف  ػػػف قبػػػؿ

 .ار ت دة ف  عأد عصبن اد ـ  1904   ماو  18  ار وق  ف  بمراس ف 

ل ػػم تلػػموؿ   ،ارػػدعمرة  وبػػاف  ت ػػمرة اررقاػػؽ ادبػػاض  مؽ رػػـ ا ػػمو بػػافوار ػػدار بمرػػذكر أف هػػذا االتقػػ وا 
 ػـ تو ػ  ارلطػمؽ راةػ ؿ   ، ت لاد ارل مء بصورة ق ران أو بمراداع ر  مر ن اردعمرة ف  دورن أاػري

 .1910 عمـ وكمف ذرؾ ف   ، أي دااؿ أوطملأـ  ، االت مر ف  ارل مء وارقتامت دااؿ ار دود اروطلان

 . أداؿ عر  االتقمقان االت مر ف  ادوالد ار ت دة وت ت رعمان عصبن اد ـ  1912 عمـ  ف   -2

  . ف   لاؼ  االتقمقان اردوران رق   االت مر بمرل مء ارراةدات  تـ توقا   1933 عمـ  ف  -3 

 .اإل بمريار ارة وارع ؿ ر ل  وت راـ  1930  ر لن  29  رقـاتقمقان  لظ ن ارع ؿ اردوران  -4

تصػمعد االهت ػمـ بمالت ػمر بمربةػر عرػ   را ػؿ عػدة ب ػبب ظأػور قب إلةمء اد ـ ار ت دة ع -5
و لأم أا م ا تغالؿ وت لاد ادطقػمؿ  ار لظ ن، ظمهر  دادة  لأم تدفؽ ار أم راف وارأ رة  ار 

وظأور وبمء اإلادز ارذي تقة  ب أورن فػ   ،وا تغالؿ ادطقمؿ ف  اردعمرة ،ف  ار ام ن ار ل ان
تـ إ ػمفن عػدة اتقمقاػمت ، فػ ػـ التةػر  لأػم ر فػراد ادصػ مء بػمر  ت   ،ارظواهر  مرقن ارػذكر بائن

  :االت مر بمربةر   ؿ أةكمؿتأدؼ كرأم ررق مء عر  كؿ 

 .1948 عمـ  اتقمقان ت راـ اإلبمدة ار  معان -

ارػػذي أصػػدرته اد ػػـ ار ت ػػدة عػػمـ   ػػف اإلعػػالف ارعػػمر   ر قػػوؽ اإلل ػػمف( 4)تػػلص ار ػػمدة رقػػـ  -
ال ا ػػوز ا ػػترقمؽ أو ا ػػتعبمد أي ةػػاص، وا ظػػر اال ػػترقمؽ وت ػػمرة اررقاػػؽ : "عرػػر ألػػه 1948

 ". بكمفن أو معأ م

واتقمقاػمت   1949 عػمـ   اتقمقان اد ػـ ار ت ػدة رق ػ  االت ػمر بمدةػامص وا ػتغالؿ دعػمرة ارغاػر -
   . ارال ئاف واتقمقان  قوؽ ارع مؿ ار أم راف

 .اإل بمريار ارة وارع ؿ ر ل  وت راـ   1975  ر لن  105 رقـ   لظ ن ارع ؿ اردوران  ناتقمقا -6
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تقصؿ ار مدتمف ار مد ن وار مبعن  ف ارعأد اردور  ارامص بمر قوؽ االقتصمدان واال ت معان  -7
  . اكوف بمالاتامر وبةروط عمدرن  ر ان أف أه أمو ف  ،قمرن ار ؽ ف  ارع ؿوار قمفان  عماار ك

 اػػث تػػـ عقػػد ارعداػػد  ػػف ر وا أػػن ظػػمهرة االت ػػمر بمربةػػر دوراػػن ار أػػود بػػذرت ارعداػػد  ػػف ار -8
ار ػػػؤت رات، ردرا ػػػن ارظػػػمهرة وارب ػػػث عػػػف ار رػػػوؿ ار لم ػػػبن، و لأػػػم ترػػػؾ ارتػػػ  تعقػػػد ت ػػػت رعماػػػن 

 وؿ، ارػػـز تطباقأػػم فػػ  كػػؿ دعداػػدة بػػإعالف اتقمقاػػمت دوراػػن تلتأػػا، وارتػػ   لظ ػػمت اد ػػـ ار ت ػػدة
 -:و ف أ  رن هذه االلتقمقامت  م ارر ارعمرـ،

  .1989عمـ اتقمقان  قوؽ ارطقؿ  *

 اربروتوكوؿ االاتامري التقمقان  قوؽ ارطقؿ بة ف با  ادطقمؿ وا تغالرأـ ف  اربغمء وف   *

 .2000 لن إلتمج ار واد اإلبم ان 

 . 1999عمـ  ار تعرقن ب ظر أ وأ أةكمؿ ع مرن ادطقمؿ 182اتقمقان  لظ ن ارع ؿ اردوران رقـ  *

  .1996  لن كأورـ وبرلم ج ارع ؿو إعالف  ت *

 . 2001عمـارتزاـ اوكوهو م ارعمر    *

ار ػػقار اراػػمص ر كمف ػػن   هلػػمؾ بعػػض ارػػدوؿ ادوروباػػن ارتػػ  بأػػم  لصػػبوت ػػدر اإلةػػمرة إرػػر أف 
ار قػػػرر ارػػػػوطل     عظػػػػـ دوؿ أوروبػػػم ارغرباػػػػن بأػػػم  لصػػػػب ، وأا ػػػم  ػػػؿ ار ػػػػواد  ت ػػػمر بمربةػػػػراال

وارذي  ف   ف   ئورامته كتمبن تقرار دوري  قصؿ  ػدا عػف تطػورات  ، ر كمف ن االت مر بمربةر
وكاػػػؼ ،وكاػػؼ تػػـ ت هاػػؿ ار ػػ مام  ،ار وقػػؼ بمرل ػػبن رو ػػ  االت ػػمر بمردورػػن  ػػف لم اػػػن  ادالاػػن

 و م ه  در ن ارتقدـ ارت  أ رزت عر  ار  توي اروطل  عر  كؿ ادصعدة  ، ـ اردورنتعم رت  عأ
 . ة ف  هذا ارف

 بمدةػػامصار ت ػػدة بروتوكػػوال ر لػػ  وق ػػ  و عمقبػػن االت ػػمر  اد ػػـتبلػػت   2000 ب رػػوؿ عػػمـ -9
وطلاػن راكوف  ك ال التقمقاتأم ارامصن ب كمف ن ار را ن ار لظ ن عبػر ار وادطقمؿوامصن ارل مء 
 لػػػ  و كمف ػػػن   اػػػ   والػػػب  إرػػػ توكػػػوؿ صػػػكم عمر اػػػم اأػػدؼ و واعتبػػػر اربر  ، 2000 ار لعقػػدة عػػػمـ

ارػػدوؿ بمتاػػمذ تػػدابار تةػػراعان رت ػػراـ  ػػروؾ االت ػػمر    اػػ  وارقػػ  ارتزا ػػم عرػػ  ،بػػمدفراداالت ػػمر 
واتاػػػػمذ تػػػػدابار تػػػػوفر رر ػػػػ مام ار عرو ػػػػمت وار  ػػػػمعدات  ،ار  ػػػػمه ن فاػػػػه أوارةػػػػروع  أو بػػػػمدفراد
وطػػ ة ارظػػروؼ ارتػػػ  تقػػرز ارظػػػمهرة   ػػػف رتاقاػػؼ ػػف ةػػػ لأم ا واتاػػمذ  ام ػػػمت وتػػدابار ،ارقملولاػػن

  . و اره م كمرققر والعداـ تكمفؤ ارقرص

 أوؿب  مبػػن  2007عػػمـ  أوائػػؿاعػػد  لتػػدي فاالػػم ر كمف ػػن االت ػػمر فػػ  اربةػػر ارػػذي لظػػـ فػػ   -10
اباػػر وبرر ػػمل    1200   دورػػ  تلظ ػػه اد ػػـ ار ت ػػدة ر كمف ػػن ترػػؾ ار را ػػن ب ةػػمركن  ػػوار ت  ػػ
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 ػػؿ ار بػػمدرة ارعمر اػػن أ ر رػػن  أ ػػن  ػػف  اعتبػػر ار لتػػدي هػػذه و  ػػؿ ،و  ػػئوؿ اقتصػػمدي و ام ػػ 
وارتػػ   ،ار ت ػػدة ار علػػ  بمر اػػدرات وار را ػػن اد ػػـ كتػػب  أعػػدهمر  مربػػن االت ػػمر بمربةػػر ارتػػ  

فػ  ار أػود اردوراػن ارتػ  تلػمهض هػذه ار را ػن وو ػ  تػدابار  إ ػرازهقااـ ارتقدـ ارذي تػـ تت  ف ت
  . بمدفرادر تمبعن  ل  االت مر 

 :أه أم ف رعؿ رامت اآلعف  ورد بعض  اإلعالفك م ةأد ار لتدي 

ت بع وان عدد  ف قرالم ادفرادتةكاؿ   رس ارقامدة ارل مئان رر بمدرة ارعمر ان رالت مر ف   #
  .رؤ مء ار  أورامت واروزراء وارةاصامت ارل مئان اربمرزة

  ، و  معدة رت  اف آرامت  ل  هذه ارظمهرة ادفرادصلدوؽ ر  مربن االت مر ف   ت  استـ # 
 . ار  مام وار كو مت عر  بلمء قدراتأم ف  ار كمف ن

  . تقرار  لوي عمر   عف و   هذه ارظمهرة  وؿ ارعمرـ إصدار #
ف دور ار لظ ػمت اردوراػن رػاس كؿ هذه ارتةراعمت وارقػوالاف إال أ أله عرر ارر ـ  ف: فى تقديرناو 

 ػػف اإلعػػالف ارعػػمر   ر قػػوؽ ( 4)أف ػػؿ  ػػمال  ػػف دور  عظػػـ ار كو ػػمت، فػػر ـ أف ار ػػمدة رقػػـ 
اإلل ػػمف ت ظػػر ا ػػترقمؽ أو ا ػػتعبمد أي ةػػاص، وت ظػػر ت ػػمرة اررقاػػؽ بكمفػػن ألواعأػػم، فػػإف دور 

ار ت دة اقتصر كمرعمدة عرر اإلدالن واال تلكمر رالت مر بمربةر، و طمربن ار كو مت بمتامذ اد ـ 
إ ػػػػراءات ر لعأػػػػم و عمقبػػػػن ار تػػػػورطاف فاأػػػػم، وركػػػػف دوف اتاػػػػمذ أي إ ػػػػراءات ع راػػػػن روقػػػػؼ هػػػػذه 

 .ار   مة

إرػػػػػر االعتػػػػػراؼ  1998بػػػػػؿ إف  لظ ػػػػػن ارع ػػػػػؿ اردوراػػػػػن ارتمبعػػػػػن ر  ػػػػػـ ار ت ػػػػػدة دعػػػػػت فػػػػػ  عػػػػػمـ 
صػػمدي بمرصػػلمعن ار ل ػػان و ػػ مف  قػػوؽ ارع ػػؿ وار لػػمف  رع ػػمؿ ار ػػلس، وت  ػػاف ظػػروؼ االقت

 .ارع ؿ ف  هذه ارصػلمعن، وت داػد ةػبكن ار ػرابن إرػر ارعداػد  ػف ادلةػطن ار رب ػن ار رتبطػن بأػم
 

حصائيات)االتجار بالبشر : ثانيا  (أرقام وا 

دوراػم وهػو  ػم  بػمدفرادلطػمؽ االت ػمر  ادااػرةلػه قػد ات ػ  فػ  ار ػلوات أ إر تةار ارتقمرار اردوران 
ارةػركمت ارع القػن  ألةػطنوتزااػد  اد ػواؽارتبط بعور ن االقتصمد وارت مرة والقتمح ار دود وت راػر 

ار ػػلظـ فػػ  ار ةػػروعمت  اإل ػػراـ ألةػػطنفػػ   ػػأورن تاقػػ    ػػ ء ػػم كػػمف رػػه تػػ  ار مرات، عػػمبرة ارقػػ
 اد ـتقمرار  كتب  أف إالاقن  وؿ ار و وع دق إ صمءاتله ال تو د أور ـ  ،ارت مران ار ةروعن

كبػر ت ػمرة  اػر  ةػروعن فػ  أ مرػث  أصػب ت ألأػم إر ار ت دة ار عل  بمر ادرات وار را ن تةار 
  . تأراب ار الحت مرة ار ادرات و ارعمرـ بعد 
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، تقراباػن و ػف ارصػعب قام ػأم ر ارابػراء ب ػبب طػمب  االت ػمر بمربةػر ار ػري  ػف أف باملمتػهذا و 
  .ابدو أله  ف ار  ت اؿ  عرفن ادرقمـ اردقاقن أو ار صوؿ عرر اإل صمئامت ار و قنو 

فػ   م مراػ اعاةػوف  راولػم عرػر ادقػؿ  5.5بػػ بمربةػر  لظ ن ارع ؿ اردوران   مام االت ػمروتقدر 
 ػلواًم، عبػر ار ػدود اروطلاػن وداارأػم عرػر  بأػـتم ر  راولم آاراف ا 0.5ظروؼ ا تغالران، وأف 

 .اء د  و 

 ػػف  211 111إرػػر  011 111اتػػراوح  ػػف  أف  ػػم اد راكاػػنامر اػػن ار وزارة تةػػار إ صػػمءتو 
 د ػراض ا ػتغالرأـ مأ م ػ -بأػـ عبػر ار ػدود اردوراػن كػؿ عػمـ  اتػم روارر مؿ وادطقمؿ  ارل مء

،  % 21أي  ػم اصػؿ إرػر  -اد رباػن بػاف أورئػؾ  وتةػكؿ ارل ػمء وارقتاػمت فػ  ار ػلس ارت ػمري
 %.51بال م اةكؿ ادطقمؿ 

قدر عدد ادفراد ارذاف اتـ االت مر فاأـ كؿ  2003اد راكان عمـ  ار ركزان ر كو ناف  تقرار و 
  .عرر ادقؿ ةاص أرؼ 900إرر أرؼ  800عمـ ف  ارعمرـ ب م اتراوح باف 

 راػػػوف  225 ػػػوار  رظػػػمهرة االت ػػػمر بمربةػػػر فتةػػػار إرػػػر أف اردوراػػػن  ارأ ػػػرة تقػػػدارات  لظ ػػػنأ ػػػم 
عم م، اقعوف   مام رالت ػمر  24و  18ةاص  ف بالأـ ل مء وأطقمؿ ركف  عظ أـ ةبمب باف 

واػػتـ االت ػػػمر بأػػـ ررع ػػػؿ بمر ػػارة، واال ػػػتغالؿ ار ل ػػ ، وبتػػػر . بمربةػػر فػػ  أل ػػػمء ارعػػمرـ  ػػػلوام
وة وعػال. أع مء وأ زاء  ف ار  ـ، وارزواج بمإلكراه، وتبل  ادطقمؿ، وارت وؿ، وت لاػدهـ رر ػرب

 ػػػف ار ػػػ مام  ػػػف ارعلػػػؼ أو االعتػػػداء ار ل ػػػ    ػػػب م ذكرتػػػه تقػػػمرار %  95عرػػػر ذرػػػؾ، اعػػػملر 
 .2007 عمـ ار لظ ن اردوران ررأ رة

ف كملت تقداران)وتةار بعض اإل صمئامت  إرػر  5راوح  ف إرر أف   ـ االت مر ف  اربةر ات( وا 
ن بتأراػػػب ارل ػػػمء وادطقػػػمؿ ت اإل را اػػػارعصػػػمبمت اػػػث تقػػػـو ارعداػػػد  ػػػف  م،دوالر  ػػػلوا  راػػػمر 9

 .واال تقمدة  لأـ  ف االؿ باعأـ أو عر أـ ك ر   ل ان رااصن

و ػػف أةػػد ارػػدوؿ ارتػػ  تلتةػػر فاأػػم هػػذه ار  مر ػػمت هػػ  رو ػػام ودوؿ أوروبػػم ارةػػرقان وارألػػد ودوؿ 
دورػن  17دورػن بالأػم  139أ راكم ارالتالان، وكةؼ تقرار أ راك  عف التةمر االت مر بمربةػر فػ  

بان واصلؼ ارتقرار اردوؿ إرر  الث در مت وفقًم ر أودهم فػ   كمف ػن االت ػمر بمربةػر، فػدوؿ عر 
اردر ػػن ادورػػر ترتػػـز بػػ دلر ار عػػماار ارتػػ  لػػص عراأػػم قػػملوف   ماػػن  ػػ مام االت ػػمر بمربةػػر رعػػمـ 

أ م  ودوؿ اردر ن ار ملان ال ترتـز ب دلر ار عماار، وركلأم ت عر ف   باؿ  عمر ن ار ةكرن، 2000
 . ر وظم ر كمف ن اإلت مر بمربةر ادوؿ اردر ن ار مر ن فال تبذؿ  أد

قمرة آ ام تعتبر أكبر قمرة  صدرة رت مرة اربةر وتعد تمااللد  أفاردوران  ارع ؿتؤكد تقمرار  لظ ن و 
وارامبػػمف وارألػػد وتػػماواف وبمك ػػتمف أهػػـ لقػػمط ةػػبكمت ارتأراػػب وت تػػؿ تمااللػػد وارصػػاف رأس قمئ ػػن 
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أك ػػر ارػػدوؿ ةػػعبان فػػ  هػػذه ارت ػػمرة فا ػػم ت تػػؿ ارألػػد وبػػل الداش وك بوداػػم و امل ػػمر قمئ ػػن أك ػػر 
 ػم بػ ف ار ػ مام ارقػمد اف  ػف ارػدوؿ اآل ػاوان التأػ  بأػـ ار طػمؼ فػ  اردوؿ تصػدارا رر ػ مام عر

بر اكػم وأر ملاػم واراولػػمف تػ ت  كػػ هـ دوؿ  أ ػم دوؿ   ػػؿو . وتركاػم وتمااللػػد وا  ػرائاؿكػؿ  ػف ارامبػػمف 
 .ار قصد ف  أوروبم

ن ، ر  ػػم عػػلأـ، وارغمرباػػمرتقػػمرار اد ػػـ ار ت ػػدة، هلػػمؾ أربعػػن  الاػػاف ةػػاص اأربػػوف  ػػلوا مووفقػػ
ك ػػم أظأػػرت اردرا ػػمت أف  ارتػػر ذكػػرت  ػػرقم،  ل ػػمء ا بػػروف عرػػر ارع ػػؿ فػػ  أ ػػد ألػػواع اراد ػػن

 عظػػـ ارل ػػمء اآل ػػاوامت اررػػوات  اعر ػػف ألق ػػأف اآلف ر  مر ػػن ارػػدعمرة، قػػد دارػػف ار ػػوؽ بغاػػر 
 .إرادتأف

 :درا ن أارى أ رات  وؿ ارعم الت ف  ت مرة ار لس أفكةقت لتمئج و 

 .أف أصدقمؤهف ارر مؿ ف ارل مء قد بمع% 3

 .ا تصبف وبعف% 4

 .ا تصبف  ف قبؿ أزواج أ أمتأف و ف  ـ بعف% 5

 .ادعف  ف قبؿ أةامص امرج عمئالتأف و ف  ـ بعف% 33

 .بعف  ف قبؿ عمئالتأف رت داد ارداوف% 8

 .اذهبف إرر ار دف إلا مد ع ؿ، وهلمؾ ُاعر ف رربا % 4
فأػػ    ، رئا ػػ   ػف  صػػمدر عمئػدات ار را ػػن ار لظ ػناالت ػػمر بمربةػر وهػػ   صػدر : تجـارة رابحــة

ف كػمف  ػف ارصػعب   ،  راػمر  ػف ارػدوالرات  ػلوام  12  رامرات و  7 تدر  برغم اقدر ب م اتراوح باف وا 
  . قامس ادرقمـ ار قاقان بمرلظر إر  هذه ارصلمعن  ار ارقملولان

وتقدر  لظ ن ارع ؿ اردوراػن أف   ، إال أف هذه ادرقمـ ت  د ادربمح ارت  تت قؽ  ف با  ادةامص
  32   بػػمر  إ ػػمفان قػػدرهم  ، بعػػد أف اصػػؿ  ػػ مامهـ إرػػ  ارػػبالد ار قصػػودة  ، ار تػػم راف ا صػػدوف

 . لصقأم ف  اربرداف ارصلمعان و م اقرب  ف ار رث ف  آ ام  ،  رامر دوالر أ راك   لوام

ادفراد ارذاف ت تكةؼ  القتلمصف  اربةر ألةطتأم ف  اآلولن اداارة،  االت مر ك ؼ عصمبمتوت
إر   ررداؿ و م تأـ ار م ن ررب ث عف ع ؿ، وار  تعداف بمرتمر  وافتقمرهـبؤ أـ ار عاة    دي
ار ػػلوان  ػػف هػػذه  ادربػػمحار قزعػػن  ادرقػػمـتكةػػؼ و ، إرػػ  أي و ػػارن كملػػت رر صػػوؿ عراػػه ءارر ػػو 

ار لوان  ف ارع مرن  ادربمح رامرا  لوام وتقوؽ  32تزاد عر   ااار اردعمرةارت مرة ار  ر ن ف   و 
  . رامر دوالر 35 بر   اإل بمران
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 ػم  ارراهلػن بتػداعامت كباػرة عرػ  بػالد  لةػ  ارأ ػرة، االقتصػمدانادز ػن فقػد أتػت و ف  أػن أاػرى 
، ة  ػلوامت ػمر را فػر هػذه، وتوقػ  ابػراء زاػمدة أعػداد اربةػر ارػذاف اػداروف  ةػكرنار تلػم  أدى إرػر 

 ادهػمر  ار ػغوط عرػ  ازدادتكر ػم امصػن فػر دوؿ ار لةػ   االقتصػمديوكر م طمرت فترة ارركود 
 .ودفعتأـ إرر دوؿ ار قصد

بغػػػرض  ادطقػػػمؿهػػػ  االت ػػػمر فػػػ   اإلل ػػػملانفػػػ   ػػػؽ  اداطػػػرار را ػػػن إف : االتجـــار باألطفـــال
 عػف وعػمئالتأـ ف ػال ادطقػمؿاردعمرة  ف اػالؿ ا ػتغالؿ  مرػن ارققػر وارعػوز ارتػ  اعاةػأم هػؤالء 

 ػػػف اػػػالؿ اال ػػػتاالء عرػػػاأـ  ،ادطقػػػمؿا ػػػتغالؿ ارلزاعػػػمت وار ػػػروب فػػػ  ار صػػػوؿ عرػػػ  هػػػؤالء 
إرػػر ار ػػ مام عبػػر ار ػػدود وت ػػوارأـ  ادطقػػمؿوااتطػػمفأـ أو ةػػرائأـ  ػػف ذواأػػـ  اػػث اػػتـ تأراػػب 

 . اردعمرة و  مر ن( اربورلو) وؽ أفالـ اردعمرة 

هػذه اركمر ػن قػد ا تةػرت فػ  ار ػلوات  فأ إرػ ارر  ان ار عرلػن  ػف ارأائػمت اردوراػن  ادرقمـوتةار 
لػه أار ت ػدة فػ  تقراػر رأػم  ر  ػـ لظ ػن اراولا ػاؼ ارعمر اػن ررطقورػن ارتمبعػن  أعرلت اث  اداارة
 ػف  راػوف طقػؿ وا ػرأة اتعر ػوف  أك ػرف أو  ادااػرةر لوات ارعةػر  راوف طقؿ االؿ ا  20 تـ با 

 أفار لظ ػػػن  وأكػػدت  . ررباػػ  وارةػػراء كػػؿ عػػمـ اػػالؿ ت ػػمرة ارػػرؽ ار عمصػػرة وار ت ػػمرعن فػػ  ارل ػػو
 أفراقاػماردوؿ ارصلمعان و دهم ت تورد  لوام ا  ن  الااف طقػؿ ررتبلػ  و عظ أػـ اػ ت   ػف دوؿ 

ار ت  ػرة بغربأػم وةػرقأم  ػوقم رائ ػن رأػذه ارت ػمرة  أوروبػموتعتبػر  ،ارالتالان وأ راكم أوروبموةرؽ 
 ػف ةػرؽ و لػوب ةػرؽ  أر ملاػم إرػ ار  ػتورداف  ادطقػمؿ ػف   %38 كػمف  ػوار   1995  فق  عمـ
   .  مبقموامصن  ف رو ملام وبورلدا ودوؿ االت مد ار وفات   ،أوروبم

 راػوف طقػؿ  0.5 ػف  ػ مام االت ػمر بمربةػر ب ػوار   ادطقػمؿتقدر  لظ ػن ارع ػؿ اردوراػن عػدد و 
ار رتبن ار ملان ف  قمئ ن ار را ػن ار لظ ػن  ادطقمؿوت تؿ ت مرة ، 02و عظـ ار  مام دوف  ف ارػ

 ادز ػنوب بب ارتراا  اردور  فػ  ارتعم ػؿ  ػ  هػذه  ،الرتبمطأم بمرلةمط ار ام   ف   عظـ اردوؿ
ارطمئرػػن ارتػػ  ت ققأػػم  ادربػػمحفػػ  تزااػػد   ػػت ر ب ػػبب  مؿادطقػػار تػػورطاف فػػ  ت ػػمرة  أعػػدادف إفػػ

 .ررعم راف ف  هذه ارت مرة

دوالر،  1200دوالر، و فػػػ  ارصػػػاف إرػػػػر  100واصػػػؿ  ػػػعر ارطقػػػؿ ارر ػػػػا  فػػػ  ك بوداػػػم إرػػػػر 
أف هلػػػمؾ أ أػػػمت فػػػ  ارػػػدوؿ ارققاػػػرة ا ػػػطررف رباػػػ  أطقػػػمرأف  ػػػف أ ػػػؿ  ارتقػػػمرار اردوراػػػنوكةػػػقت 

 . ارطعمـ وار  وى

ت ػػمرة ارل ػػمء ال تقتصػػر عرػػر ارػػدوؿ ارلم اػػن، ف وربػػم ار ت  ػػرة تعتبػػر  ػػوقم رائ ػػن إف  :الخالصــة
 ػف ادطقػمؿ ار  ػتورداف إرػر أر ملاػم  ػف ةػرؽ % 38ـ كمف  ػوار  1995رأذه ارت مرة، فق  عمـ 

و لػػػوب ةػػػرؽ أوربػػػم وامصػػػن  ػػػف رو ملاػػػم وبورلػػػدا ودوؿ االت ػػػمد ار ػػػوفات ، وفػػػر براطملاػػػم هلػػػمؾ 
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وفػ  بورلػدا أصػب ت ت ػمرة . م ف ا  ن آالؼ ةاص اقعوف   مام رالت مر بمربةر  ػلوا  أك ر
وتقػـو هػذه ارةػبكمت بلقػؿ ار ػادات  ،ادطقمؿ  ف ااتصمص ةبكمت ار مفام ب ػبب أربم أػم اركباػرة

 .اربورلػػػػػػػػػػدامت رو ػػػػػػػػػػ  أطقػػػػػػػػػػمرأف بمر ػػػػػػػػػػواد  ػػػػػػػػػػـ اتػػػػػػػػػػركلأـ هلػػػػػػػػػػمؾ  قمبػػػػػػػػػػؿ  برػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػف ار ػػػػػػػػػػمؿ
 

 وتنسى نفسياأمريكا توزع التيم : ثالثا

  ،أرغػػػػػػػت  كو ػػػػػػػػن اروالاػػػػػػػػمت ار ت ػػػػػػػػدة اد راكاػػػػػػػػن ت ػػػػػػػػمرة ارػػػػػػػػرؽ  لػػػػػػػػذ أك ػػػػػػػػر  ػػػػػػػػف  ػػػػػػػػمئتاف  ػػػػػػػػلن
وتػمراخ ت ػػمرة اررقاػؽ ا  ػػؿ    ػمة اإلل ػػملان واو زهػػم طػواؿ ارػػز ف ارقػداـ وبػػ ك ر   ػم ت ػػدث علػػه 

ؽ ،  اث أرقر ارقس اطمبم ف  واةلطف ب لم بن اراوـ ارعمر   ر قو 1965عمـ "  مرتف رو ر كلج"
فراقاػم، وفػتح وا ػدة  ػف  اد راكاػن اإلل مف، وت دث عػف ارتػمراخ ار ةػترؾ بػاف اروالاػمت ار ت ػدة وا 

 عػمـ اػالؿ ارقػروف ادربػ   ػف ،أ رؾ صق مت ارتمراخ، وه  ار ةمركن فػ  ت ػمرة اررقاػؽ اإلفراقاػن
 راولػػػم  ػػػف ادفمرقػػػن بػػػمرقوة إرػػػر  ػػػزارع ارعػػػمرـ  13تػػػـ ةػػػ ف ل ػػػو   اػػػث ،1870 عػػػمـ إرػػػر 1500

 .  ف هؤالء %5ار داد، ر ـ أف  ف تو ه  لأـ إرر اروالامت ار ت دة كمف ل بته 

 راػػوف  ػػلأـ  ػػف ارر ػػمؿ وارل ػػمء وادطقػػمؿ  ػػتقأـ  128ك ػػم قاػػؿ ألػػه اػػالؿ فتػػرة لقرأػػـ رقػػ   ػػوار  
 . دله أرق  بأـ ف   امه ار  اطمت

رـز وزارة ارامر ان اد راكان بإعداد تقرار قملولم  دادا اأقر اركول رس اد راك   2000ـ ف  عمو 
اة ؿ   ا  دوؿ ارعمرـ، اتـ  ف االره تقااـ  أود ار كو مت اد لبان فػ  ارق ػمء عرػر االت ػمر 
بمربةػػر،  صػػلقم ارػػدوؿ فػػ   ػػالث فئػػمت عرػػر أ ػػمس ترػػؾ ار أػػود، ك ػػم ألػػه ات ػػ ف عقوبػػمت  ػػد 

 .ف ف  ترؾ ارق مامار مرعا

وتصلؼ ار كو مت ارت  تلطبؽ عراأم ار عماار ارت  تـ و عأم ف  قملوف   مان   مام االت ػمر 
أ م ارقئن ار ملان فت ـ اردوؿ ارت  ت بت ارتزا ػم ب عمر ػن  ةػمكرأم، وركلأػم  ،بمربةر ف  ارقئن ادورر

لقس ارقئن ار ملان اردوؿ ارتػ  تبػدي وت ـ الئ ن ار راقبن ف  ، رـ تبر    توى ار عماار اردوران بعد
دالئػػؿ عرػػر  عمر ػػن ق ػػمام االت ػػمر بمربةػػر، فػػ   ػػاف تصػػلؼ ار كو ػػمت ارتػػ  ال تبػػذؿ  أػػودا 

 . ر وظن ررتقاد بمر عماار اردوران ف  ارقئن ار مر ن

فقػد توقػؼ ار كو ػن ، هذا، وقد تتعرض  كو مت اردوؿ ار صلقن ف  ارقئػن ادااػرة رعقوبػمت  عالػن
، ن تقػػػػداـ ار  ػػػػمعدات، بم ػػػػت لمء ار  ػػػػمعدات اإلل ػػػػملان وار  ػػػػمعدات ار رتبطػػػػن بمرت ػػػػمرةاد راكاػػػػ

وتتعرض اردوؿ ارت  ال تترقر   ؿ هذه ار  معدات إرر  ر ملأم  ػف ارت واػؿ رر ةػمركن فػ  بػرا ج 
قػد توا ػه   ػؿ فوبصورة  تطمبقن    قملوف   مان   مام ار تم رة بمربةر، . تبمدؿ تعرا   و قمف 
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رتقػداـ ار  ػمعدات  ػف  ؤ  ػمت  مراػن  اد راكاػن ار كو مت أا م  عمر ن اروالامت ار ت ػدةهذه 
 .دوران كصلدوؽ ارلقد اردور  واربلؾ اردور 

اتاػػػذت أ راكػػػم  ػػػف تقمرارهػػػم ارتػػػ  تار أػػػم وتل ػػػج  ػػػالمراوهمتأم فػػػ  أوكمرهػػػم ار اترقػػػن،  ػػػرة وقػػػد 
ذرػػػؾ كرػػػه ارباػػػت ادبػػػاض،  بػػػررا رتو اػػػه ارامر اػػػن، وأاػػػرى اربلتػػػم وف، و مر ػػػن اركػػػول رس، وقبػػػؿ 

فػػػ  دوؿ  اإلل ػػمفتت ػػدث تقمرارهػػم عػػف التأمكػػمت ر قػػوؽ  - االتأم ػػمت إرػػر دوؿ وةػػعوب ارعػػمرـ
ارعػػمرـ، وتلم ػػت  ػػ ولأم ار تلقرػػن وارطػػمئرة، ذات ار ػػ عن ار ػػائن، وار لتةػػرة فػػ  كػػؿ قػػمرات ارعػػمرـ، 
و ػػم  والتملػػم و إال ل ػػوذج وا ػػد فقػػط  ػػف عةػػرات ارل ػػمذج اداػػرى، ارتػػ  هػػ  أ ػػوأ  ػػف  ع ػػكر 

 راكػػ ، تأػػم ـ دوال، وتطػػاح ب لظ ػػن ةػػرعان، ت ػػت  بػػرر   ماػػن اد ػػف ارقػػو   ادو  -  والتملػػم و
وتعاػػث فػػ  ادرض ارق ػػمد ت ػػت  بػػرر لةػػر اردا قراطاػػن، وتقصػػؼ ادبراػػمء ت ػػت  بػػرر  ال قػػن 

 . ، وتزرع اررعب واراوؼ ف  كؿ  كمف ت ت  برر إةمعن ارعدؿ وار الـاإلرهمبااف

أػذه إف رروالامت اد راكان ار ت دة   ال  مفال بمالت مر بمربةر وأصب ت  ػف ار راكػز ار  وراػن ر
 م ُا برف عرر ارع ؿ ف   تم ر  مبردا و مرب 51 فا تاف  اأم ارذاف   مام إر اث القؿ ارة ت مر ار

ب ػػوا   رػػوس أل رػػاس، وفػػ  دور ارػػدعمرة فػػ   ػػمف فرال ا ػػكو، وفػػ  ار ملػػمت فػػ   ار البػػس
ار ت ػدة إرػر أف  اروالاػمت   ػئوروواةار   ع كرات  زارع ارع ؿ كعباد ف  فرورادا لاو ر  ، وف 

 .د راض ا تغالرأـ ةاص ُا ربوف إرر اربرد كؿ عمـ 01 511إرر  01 511ف  م اتراوح  

ار تػػػم رة )ار ػػػوؽ ادبػػػاض: ه ػػػمرأػػػذه ارت ػػػمرة  أكبػػػر  ػػػوقافواو ػػػد بمروالاػػػمت ار ت ػػػدة اد راكاػػػن 
االت ػػػمر  ( مفاػػػم)، أ ػػػؼ إرػػػر ذرػػػؾ أف عصػػػمبمت (ار تػػػم رة بػػػمر لس)وار ػػػوؽ اد  ػػػر ( بمربةػػػر

 كتػب ارت قاقػمت ارقػدرار  اد راكػ  و   صػمئامت وزارة ارعػدؿ اد راكاػنبمربةر ت ل   لوام وفقػم إل
FBI  رامرات دوالر 01و 2 م باف  . 

ر ػػ مام  "T-visa"  ػػ رتاػػلص قػػملوف اروالاػػمت ار ت ػػدة عرػػر  ػػلح ت ةػػارة  5111و لػػذ  ػػلن 
ر دة تصؿ  رأـ اربقمء ف  اربرد وهذا اتاح. االت مر بمربةر ارذاف ار بوف ف    معدة وكالء ارلامبن

 .دائ ن إرر  الث  لوات اتقد وف بعدهم بطرب ار صوؿ عرر إقم ن

وكةؼ تقرار إلدارة ارأ رة وار  مرؾ اد راكان و ف ارت قاقمت ار مران بةػ ف االت ػمر بمربةػر ألػه 
وارتبطػػت هػػذه ارزاػػمدة بزاػػمدة طرداػػن كػػذرؾ بغ ػػاؿ ، 5115اػػالؿ ارعػػمـ % 111قػػد ازداد بل ػػبن 

 .ت مرة لقؿ ادع مء و ارهم  ف ار رائـو   ادرات وتزوار ارو مئؽ وارتأراباد واؿ وتأراب ار

أ راكػم رأػم  ػ ؿ  مفػؿ بمر تػم رة اربةػران ب ةػكمؿ أك ػر صػرا ن و ف كؿ  م  ػبؽ ا كػف ارقػوؿ أف 
  ػػػب تعراػػػؼ وتصػػػلاؼ بروتوكػػػوؿ اد ػػػـ ار ت ػػػدة فا ػػػم  ،ادك ػػػر اطػػػورة وا  ػػػمءة( أ)وتتبػػػ  ارقئػػػن 

 .اربةري ااص  رؼ االت مر واررؽ
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ارعداػػد  ػػف ارطػػرؽ رإلاقػػمع بمر ػػ مام، و ػػف  اد راكاػػن وت ػػتادـ ارعصػػمبمت فػػ  اروالاػػمت ار ت ػػدة
أك رهم التةمرا تقداـ اروعود رقتامت  ف رو ػام وبعػض دوؿ أوروبػم ارةػرقان وأ راكػم ار لوباػن وآ ػام 
بتوفار ع ؿ ةراؼ وداؿ  اد رأف عرر ادرا ػ  اد راكاػن،  اػر ألأػف ا ػدف ألق ػأف   بػرات 

د أف ت ػ ب  ػلأف  ػوازات ار ػقر واأػددف عرر ارع ؿ فػ  باػوت ارػدعمرة أو   ػتعبدات  ل ػام بعػ
 . بمرتعذاب وارت راـ رر رطمت أو ارتةراد

وف  لػوع آاػر  ػف أةػكمؿ االت ػمر بمربةػر، تو ػه ارك اػر  ػف اد ػراكااف رةػراء أطقػمؿ  ػف رو ػام 
 7وتتقم ر  برغم اتػراوح  ػم بػاف  ،بدعوى ارتبل ،  اث تو د ةركمت  تاصصن ف  هذا ار  مؿ

  ػػػب  مرػػػن ارطقػػػؿ ارصػػػ ان وةػػػكره اراػػػمر  ، و  ػػػب ار واصػػػقمت ارتػػػ   أرػػػؼ دوالر، 55إرػػػر 
وا بػر ادطقػمؿ فػ   ػمالت ك اػرة بعػد إ  ػمرهـ رروالاػمت ار ت ػدة عرػر  ،اطربأم ارزبػوف اد راكػ 

  مر ن ادع مؿ ارادوان ارةمقن ف  ار زارع وار صمل   ار ارقملولاػن، إ ػمفن رتعر ػأـ اللتأمكػمت 
 . ل ان

 تاصصػػن فػػ  تأراػػب اربةػػر بعقػػد صػػققمت  ػػ  فتاػػمت  ػػف ار ك ػػاؾ   ػػف ك ػػم تقػػـو عصػػمبمت 
 تػر اك رػف  فوالص االتقمؽ عرػر أف تع ػؿ ارقتاػمت ر  ػمبأ، ار بف بمرع ؿ ف  اروالامت ار ت دة

ارقتاػمت ار ك ػاكامت ترػؾ واػتـ تةػغاؿ ، أرػؼ دوالر 35ت داد تكمراؼ تأرابأف، وارتػ  تصػؿ إرػر 
باػػوت ارػػدعمرة والتأػػمء بمرع ػػؿ كامد ػػمت فػػ  ار لػػمزؿ  اػػث اػػتـ  فػػ  ارك اػػر  ػػف ار واقػػ  ابتػػداء  ػػف

 . ا تعبمدهف  ل ام

، أف 8998وكملػػػػت اد ػػػػـ ار ت ػػػػدة قػػػػد أكػػػػدت فػػػػ  أك ػػػػر  ػػػػف  وقػػػػ ، و لأػػػػم تقراػػػػر صػػػػدر عػػػػمـ 
ار ك اؾ اعتبر  ركزا رتزواد اروالامت ار ت دة بمدطقمؿ، وقمرت إلأـ ابػمعوف ر  لاػمء بعػد أف اػتـ 

والتقػػػػدت ارعداػػػػد  ػػػػف . إرػػػػر أف عػػػػددا  ػػػػلأـ اتعر ػػػػوف فا ػػػػم بعػػػػد رال تصػػػػمبااتطػػػػمفأـ،  ةػػػػارة 
تقػمعس ار كو ػن ( AASG") ار   وعن اد راكان ر  مربن ارعبودان"ار ؤ  مت اإلل ملان، و لأم 

، اد راكاػػػن فػػػ    مربػػػن ارػػػرؽ عرػػػر أرا ػػػاأم بعػػػد رصػػػدهم ررعةػػػرات  ػػػف ق ػػػمام االت ػػػمر بمربةػػػر
أرؼ ةاص فػ  أل ػمء  اترقػن  ػف  85ت رار أك ر  ف  واصصت ار   وعن، وارت  ا تطمعت

 .ارعمرـ، رق م   ملام ررتبرا  عف   ؿ هذه ار مالت عرر ادرا   اد راكان
 ػ ف ارػدوؿ ارتػ  ت  ػؿ ارو أػن ادااػرة فػ   اد راكاػن تػ تر اروالاػمت ار ت ػدةأف  :خالصة القـول

ار علػػر   كتػػب اد ػػـ ار ت ػػدة صػػمدر عػػف 2006  ػػب م ذكػػر تقراػػر عػػمـ  ع راػػن االت ػػمر بمربةػػر
أف ارل ػمء اةػكرف ارل ػبن ارعظ ػر ،  ػداتقد ن وو عأم ف   رتبن  ، ار لظ ن ر ادرات وار را نبم

 ػػف ترػػؾ ارع راػػمت، واػػ ت  بعػػدهف ادطقػػمؿ  ػػف ار ل ػػاف، فا ػػم تعػػد ع راػػمت االت ػػمر بمرر ػػمؿ فػػ  
 . أ راكم وكلدا ه  ادك ر ورودا ف  ارتقمرار عرر   توى ارعمرـ
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أرقػم  55إرػر  45وكمف تقرار  داث روكمرن اال تابمرات اد راكان قػد أكػد أف هلػمؾ  ػم بػاف هذا 
 ف ادطقمؿ وارل مء ا ربوف رروالامت ار ت ػدة كػؿ عػمـ بطػرؽ  اػر ةػرعان أو بم ػتاداـ ادعػمءات 

رت كمذبن،  اث ا بروف عرر ارع ؿ كادـ أو ف  باوت اردعمرة، أو اتـ ا تعبمدهـ  ل ام، فا م قم
تػػـ ار كػػـ فػػػ   3554ولػػػوف بر  3558وزارة ارعػػدؿ اد راكاػػن إلػػػه اػػالؿ ارقتػػرة  ػػػم بػػاف فبرااػػر 

ق ػػان أاػػرى  ػػف  366ق ػػان  تػػم رة بمربةػػر، ك ػػم تػػـ فػػ  لقػػس ارقتػػرة فػػتح ارت قاػػؽ فػػ   868
 .لقس ارلوع

 

 

 

 

 العرب واالتجار بالبشر: رابعا 

. رػـ ااػؿ أ ػد  لأػم  ػف دوؿ عرباػن وا  ػال ان  2000عػمـ  ارامر ان اد راكاػن  لذ صدور تقمرار
 . وتوزعت ترؾ اردوؿ باف ارقئمت ار الث ررتقرار، ركف  واقعأم ااترقت  ف عمـ آلار

التةػػمر هػػذه ار   ػػمة فػػ    اػػ  ارػػدوؿ ارعرباػػن تقرابػػم، فػػإف إدراؾ ار  ت ػػ  رأػػم ال   ػػف  ـوعرػػر ارػػر 
ا فعمرػػن ر وا أتأػػم أو  تػػر رصػػدهم، اكػػمد اػػذكر، بػػؿ إف  عظػػـ ار كو ػػمت ارعرباػػن رػػـ تتاػػذ  أػػود

ورب ػػم كػػمف ارتقراػػر ارػػذي تصػػدره وزارة ارامر اػػن اد راكاػػن  ػػلوام  ػػوؿ ت ػػمرة اربةػػر هػػو ارو ػػارن 
 .  ت علم ارعربرار و قن ارو ادة ارت  ا كف ارر وء إراأم ررصد هذه ار   مة ف  

ارصػمدر عػف  ارتقراػر راػص ظػمهرة االت ػمر بمربةػر فػر ارػدوؿ ارعرباػن ا كػف رصػد و تر تت ح 
 :ك م ارر( 3)ارامر ان اد راكان  ف االؿ  دوؿ رقـ 

 

 (3)جدول رقم 

 يوضح حجم تورط الدول العربية فى ظاىرة االتجار بالبشر ودرجة تصينفيا

 در ن تصلاقأم   ـ تورطأم ف  االت مر بمربةر ا ـ اردورن

 ار زائر

القؿ ار  مام إرر أرا اأم واتعر وف 
ك م . اإل بمري ار ل ان وارع ؿراللتأمكمت 

 .ت تادـ أرا اأم ف  لقؿ ار  مام إرر أوروبم

 اردر ن ار ملان
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 ارب راف
القؿ ار  مام إراأم ررع ؿ اإل بمري أو 

 .االلتأمكمت ار ل ان
 اردر ن ار ملان

  صر

 .ت تادـ أرا اأم رلقؿ ار  مام إرر إ رائاؿ

واتـ ار تم رة بمدطقمؿ دااؿ أرا اأم ررع ؿ 
 .اإل بمري

 اردر ن ار ملان

 رابام

اتعرض ار  مام ررع ؿ اإل بمري وااللتأمكمت 
رلقؿ ار  مام إرر  ار ل ان وت تادـ أرا اأم
 .أوروبم

 اردر ن ار ملان

  وراتملام
تصدر ادطقمؿ وت تقبرأـ ال تغالرأـ ف  ارع ؿ 

 .اإل بمري
 اردر ن ار ملان

 ار غرب
راأم وعبر  أرا اأم القؿ ار  مام  لأم وا 

 .ارق ري رال تغالؿ ار ل   وارع ؿ
 اردر ن ادورر

 ادردف
القؿ ار  مام إراأم وعبر أرا اأم واتعر وف 

 .اإل بمري اللتأمكمت  ل ان وارع ؿ
 اردر ن ار ملان

 اركوات
اقصدهم ار  مام ررع ؿ وركلأـ اتعر وف 

 اإل بمري اللتأمكمت بدلان و ل ان وارع ؿ
 اردر ن ار ملان

 ربلمف
اتعرض ار  مام راللتأمكمت ار ل ان واربدلان 

 وارع ؿ اإل بمري
 اردر ن ار ملان

 ع مف
اتعرض ار  مام عرر أرا اأم ررع ؿ 

 .اإل بمري
 اردر ن ار ملان

 قطر
اا   ار  مام امصن ادطقمؿ ررع ؿ 

 .اإل بمري
 اردر ن ار ملان

 ار عودان
اتعرض ار  مام ررع ؿ اإل بمري وااللتأمكمت 

 .وار ل ان اربدلان
 اردر ن ار مر ن

 ار وداف
تصدر ار  مام ررع ؿ اإل بمري وااللتأمكمت 

 .ار ل ان
 اردر ن ار مر ن
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والقؿ إراأم ارل مء ررع ؿ ف  ظروؼ    موان 
 .ررعبودان

ك م اتعرض ادطقمؿ رال تعبمد دااؿ 
 .ار وداف ار  معمت ار  ر ن ف 

 اإل مرات
وارع ؿ اتعرض ار  مام راللتأمكمت ار ل ان 

 .ارق ري
 اردر ن ار ملان

 ارا ف

تصدر اربةر ررع ؿ ارق ري وااللتأمكمت 
 .ار ل ان

 .القؿ إراأم ارل مء ررع ؿ ف  اردعمرة

 اردر ن ار ملان

 تولس

 . عبر رر  مام إرر أوروبم

 .تصدر ادطقمؿ ررع ؿ ف  ت مرة ار لس

ار كو ن تعمقب ار  مام وك لأـ  أم راف  ار 
 .ةرعااف

 ار ملاناردر ن 

  ورام
اتعرض ار  مام ررع ؿ ارق ري وااللتأمكمت 

 .ار ل ان
 اردر ن ار مر ن

 .تم بتصرف من الباحث: المصدر*

رربرػداف ار ػمرعن فػ  " ار ػوداء"فػ  الئ تأػم   أدر ػت اروالاػمت ار ت ػدة، كػال  ػف إاػراف و ػوراموقد 
كان أف هذا اربرػد ا ت ػاؼ ل ػمء اوف   م اتعرؽ ب ورام أو  ت ارامر ان اد ر ، االت مر بمربةر

رو ػػػام وأوكرالاػػػم ورو ػػػام  أتػػػاف  ػػػف  لػػػوب آ ػػػام وأفراقاػػػم ررع مرػػػن ار لزراػػػن، فا ػػػم تػػػ ت  ل ػػػمء  ػػػف
ررع ؿ كراقصمت ف  ارلوادي ارراران، ف  ظروؼ ةباأن بظػروؼ ارعبوداػن،  اػث تصػمدر  اربا مء

 . وازات  قرهف

هم ار ػلوي رأػذا ارعػمـ عػف االت ػمر بمربةػر، أربػ  كان كذرؾ ف  تقرار اوأ مفت وزارة ارامر ان اد ر 
 .باراز والوس وأوزبك تمف وزا بمبوي: دوؿ أارى إرر الئ تأم ار وداء ه 

وتل ـ هذه اردوؿ إرر بور م وكوبم وكورام ارة مران وار عودان وار وداف وفلزواال، راصبح إ  مر  
 .ا لت  عةرة دورن كاناارقمئ ن ار وداء اد ر 
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ت مهػؿ ارتقراػر اد راكػ  ررعػراؽ ر ػـ ازدهػمر ت ػمرة اربةػر فاأػم  لػذ بػدء اال ػتالؿ، و ف ار ػدهش 
فقػػػد أعرلػػػت  لظ ػػػن  راػػػن ار ػػػرأة ارعراقاػػػن اطػػػؼ أك ػػػر  ػػػف أرقػػػ  ا ػػػرأة فػػػ  ارعػػػراؽ  لػػػذ اال ػػػتالؿ 

 .، رطرب ارقدان أو رالت مر بأف2003اد راك  ف  إبراؿ 

أ ػد قػمدة ارةػرطن ارعراقاػن ر  رػن لاوزواػؾ ورب م أ كف تق ار ذرػؾ ارت مهػؿ  ػف اػالؿ تصػرا مت 
 اػػػث أكػػػد ارقمئػػػد ارعراقػػػ  عرػػػر أف قػػػوات اال ػػػتالؿ اد راكػػػ  أ بػػػرتأـ عرػػػر إطػػػالؽ  ،اد راكاػػػن

ارعمهرات وار و  ػمت وارقػواداف بعػد اعتقػمرأـ فػ  بغػداد، وتؤكػد ار  رػن أف أ ػمكف   مر ػن ارػدعمرة 
 .ر عراأم وت  اأم وهو  م  عرأم ت مرة رائ ن عروفن و لتةرة وأف قوات اال تالؿ اد راك  تت ت

 ػػػورج بػػػوش بػػػزرع ةػػػركمت  تاصصػػػن فػػػ  االت ػػػمر  ار ػػػمبؽ ك ػػػم قم ػػػت إدارة ارػػػرئاس اد راكػػػ 
بػػمر لس فػػ  قرػػب ارعػػراؽ، وارػػدراؿ عرػػر ذرػػؾ  ػػم قػػمـ بػػه اربلتػػم وف  ػػاف أ ػػلد عقػػود إدارة ار ػػ وف 

أػػم إرػػر ةػػركن دالكػػورب اد راكاػػن وهػػ  و تػػر إدارة ارق ػػمء فا ،وتػػدراب اركػػوادر اد لاػػن ارعراقاػػن
 .ةركن  بؽ تورطأم ف  ت مرة اررقاؽ وباعأف رقوات  قظ ار الـ ف  اربو لن

دوؿ ارعرباػن ارػفػ  ظػؿ   ػموالت   ا ػن  ػف  ملػب ( 2008)اػ ت  تقراػر هػذا ارعػمـ : عربيـةجيود 
وارغرباػػن  رر ػػد  ػػف  ظػػمهر االت ػػمر بمربةػػر عرػػر أرا ػػاأم ررتاقاػػؼ  ػػف  ػػدة ار ػػغوط اد راكاػػن

 .بأذا ارة ف

وزارات اردااراػػػػن وارامر اػػػػن وارعػػػػدؿ وارةػػػػئوف  - أػػػػمت  كو اػػػػن  7فقػػػػ  ار ػػػػعودان  ػػػػ ال قم ػػػػت 
بػػمرتوقا  عرػػر ارصػػام ن  - اال ت معاػػن وارع ػػؿ، وهائتػػم  قػػوؽ اإلل ػػمف وارت قاػػؽ واالدعػػمء ارعػػمـ

ة   ف  أود ار  ركػن هذه اراطو عد وت، ارلأمئان رلظمـ  كمف ن االت مر بمربةر ف  أبراؿ ار م  
رر د  ف  رائـ   ؿ ا تغالؿ ارع مرن ف  ار لس أو ارت وؿ و  ب  واز ارعم ػؿ أو إقم تػه وتركػه 

 .دوف هوان رر غط عراه ر زاورن ع ؿ  م

 :فا كف اإلةمرة إراأم ك م ار  اإل مرات أ م  أود دورن

وتراو ػت ارعقوبػمت ارتػ  قملولػم ر كمف ػن االت ػمر فػ  اربةػر  اإل مرات أصدرت  2006  ف  عمـ -
ارب ػػراف قملولػػم  أصػػدرتك ػػم   ، اػػلص عراأػػم بػػاف ار ػػ ف ر ػػدة ا  ػػن أعػػواـ وار ػػ ف  ػػدي ار اػػمة

وأعرلػت ار كو ػن ارا لاػن عػف  ،وقم ت بتةكاؿ ر لن وطلاػن ر كمف ػن االت ػمر بمربةػر أا مامصم 
  .  بمدرة  دادة وةم رن ر  مربن تأراب ادطقمؿ واالت مر بمربةر

وارػػذي  ػػرط ار ػػوء عرػػػر  2007أوؿ تقراػػر  ػػوؿ  كمف ػػػن االت ػػمر بمربةػػر فػػ   ػػػماو  رصػػداإ -
وقػػػد أةػػػمر ارتقراػػػر إرػػر ألػػػه تػػػـ ت ػػػ اؿ عةػػػر ق ػػػمام  تعرقػػػن  ،اإل ػػراءات ارتػػػ  اتاػػػذتأم اإل ػػػمرات

، وصػدرت أ كػمـ بمإلدالػن فػ  ا ػس ق ػمام وا ػه 2007ب رائـ االت ػمر بمربةػر  تػر لأماػن عػمـ 
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بمر ػػ ف تتػػراوح بػػاف  ػػالث إرػػر عةػػر  ػػلوات، وذرػػؾ ب ػػبب ار  ػػمعدة أو ار تأ ػػوف فاأػػم عقوبػػمت 
 .ارت راض عرر ارتكمب  رائـ االت مر بمربةر

ار ت ػػػدة ر كمف ػػػن هػػػذه  اد ػػػـ راػػػوف دوالر رػػػدعـ  أػػػود   15 بػػػػ 2007ارعػػػمـ  اإل ػػػمرات تبرعػػػت -
  .ارت مرة

 وا أػن ظػمهرة االت ػمر بمربةػر، وف  قطر عقد ارعداد  ف اررقمءات وار ػؤت رات ارتػ  تتلػموؿ  ػبؿ 
ارػذي عقػد فػ  " ار ؤت ر ارعر   ادوؿ ر كمف ن االت مر بمربةػر بػاف ارلظراػن وارتطباػؽ"آارهم كمف 

ةأر  مرس ار م  ، ارذي دعم االره اد اف ارعمـ رر  رس ادعرر رةئوف اد ػرة فػ  قطػر عبػد 
فػػ  ار لػػمهج ارتعرا اػػن فػػ  اربرػػداف اهلل بػػف لمصػػر آؿ اراقػػن، إرػػر إدراج ق ػػان االت ػػمر فػػ  اربةػػر 

 .ارعربان

إرػػر بلػػمء إ ػػتراتا ان وطلاػػن ر كمف ػػن االت ػػمر بمربةػػر و ػػددت  2003وكملػػت قطػػر قػػد دعػػت عػػمـ 
وألةػ ت ارعداػػد  ػف ار ؤ  ػمت ارتػػ  تتػر ـ توصػػامت  ،و ػػلت ارعداػد  ػف ارقػػوالاف ،آراتأػم ارتلقاذاػن

 .ار كتب اروطل  ر كمف ن االت مر بمربةر هذه اإل تراتا ان وت عأم  و   ارتلقاذ،  ف أبرزهم

وقم ػت بتةػكاؿ ر لػن وطلاػن  أصدرت ارب راف قملولػم ر كمف ػن االت ػمر بمربةػر، 2007وف  المار 
اد ر ارذي دفػ  تقراػر ارامر اػن اد راكاػن إرػر إارا أػم  ػف ارقئػن ار مر ػن  ر كمف ن االت مر بمربةر

  .إرر ار ملان

عػػف  بػػمدرة  داػػدة وةػػم رن ر  مربػػن تأراػػب ادطقػػمؿ  2007اػػالؿ عػػمـ وأعرلػػت ار كو ػػن ارا لاػػن 
  . واالت مر بمربةر

بػػػر ـ ار  ػػػموالت ارارا اػػػن وارعرباػػػن ر وا أػػػن ق ػػػمام االت ػػػمر بمربةػػػر، ركػػػف  ألػػػه :ويمكـــن القـــول
وكػ ف ارأػدؼ اد م ػ  رػذرؾ رػاس  ،ار غوط اد راكان وارغربان ال تتوقؼ بؿ تتزااػد او ػم بعػد اػوـ

 ،عرػػر هػػذه ار ػػرائـ، ارتػػ  ال تو ػػد فقػػط فػػ  هػػذه ارػػدوؿ بػػؿ تو ػػد فػػ    اػػ  أل ػػمء ارعػػمرـارق ػػمء 
وبةػػػكؿ أكبػػػر بك اػػػر  ػػػف ارػػػدوؿ ارارا اػػػن وارعرباػػػن واإل ػػػال ان، بػػػؿ ارأػػػدؼ هػػػو ت قاػػػؽ  كم ػػػب 
 ام ان واقتصمدان، امصن ف  ظؿ االرتقمعمت ارقام ان ار تتمران د عمر ارلقط، ارذي او د ار زء 

فػػ  أرا ػػ  هػػذه ارػػدوؿ ار تأ ػػن بإعػػمدة ارػػرؽ وارعبوداػػن  ػػرة أاػػرى  ػػف ر ػػـ ارتػػمراخ،  ادكبػػر  لػػه
 .وك ف ارتمراخ طوى صق ن اررؽ  ف قبؿ

إف ار تػػػػمب  رتطػػػور االهت ػػػمـ بظػػػػمهرة االت ػػػمر بمربةػػػر ا ػػػػد ألأػػػم ارتبطػػػت أ م ػػػػم  :وفـــى تقـــديرنا
راكػ   ػورج بػوش إرػر ار كػـ بمرتطورات ار ام ان ارت  ةأدهم ارعمرـ  لذ    ء إدارة ارػرئاس اد 

و ػم ارتػبط بأػم  ػف تطػورات ةػكرت  لعطقػمت  ػمدة  اػرت ارك اػر  ػف قواعػد  ،ف  بداان هذا ارقرف
 .ارعالقمت اردوران
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هذه اإلدارة ارت  ارتبطت ب ةروع إ براطوري علصري هدفه هو ار اطرة عرر ارعمرـ بكؿ ارو ػمئؿ 
 .مهدهم و مزاؿ اةمهدهم ارعمرـ عرر ذرؾ ك ارةارةرعان و ار ارةرعان، واددرن ار ر و ن ارت  ة

ارتػػػ  ةػػػكؾ ك اػػػروف فػػػ  طباعتأػػػم  2001كملػػػت اربدااػػػن  ػػػ  أ ػػػداث ار ػػػمدي عةػػػر  ػػػف  ػػػبت بر ف
 ػػـ  ػػمء ا ػػتالؿ أفغمل ػػتمف و ػػف بعػػده ارعػػراؽ ارػػذي أراػػد رػػه أف اكػػوف  لطرقػػم  ،وأهػػداؼ  رتكباأػػم

رـ كرػػه، بمعتبػػمر أف ارعػػمرـ عبػػمرة عػػف رر ػػاطرة عرػػر بقاػػن دوؿ ار لطقػػن ت أاػػدا رر ػػاطرة عرػػر ارعػػم
وأف  لطقن ارةرؽ ادو ػط تعتبػر ار رقػن اد ػعؼ ارتػ   ،   وعن  ف ار رقمت ار رتبطن ببع أم

 .أ رت اد راكااف بإ كملان ار اطرة عراأم بكرقن   دودة

ركػػػف  ػػػ  ارقةػػػؿ ار تػػػوار  فػػػ  ت قاػػػؽ ادهػػػداؼ اد راكاػػػن، امصػػػن بعػػػد تصػػػمعد ار قمو ػػػن ارعرباػػػن 
وارأزا ن ار قارن ارت  ترقتأم إ رائاؿ عرر اد  ػزب  ،ةروع اد راك  ف  ارعراؽ وفر طاف وربلمفرر 

، وعدـ ارقدرة عرر  وا أن ارت دي اإلارال  ار ت  ؿ ف  بلمء 2006صاؼ عمـ  االؿ اهلل ارربلمل 
رـ اتبػؽ أ ػمـ برلم ج لووي هدفه ار مر  ا تالؾ ارتكلورو ام ارلووان و  تقبال رب م ار الح ارلووي، 

 ػػوى   مورػػن اال تقػػمظ ب ػػم تبقػػر  ػػف  ،عرػػر و ػػه اراصػػوص اد راكاػػن ارغػػرب واروالاػػمت ار ت ػػدة
لقػػػوذ رأػػػم فػػػ  ار لطقػػػن  ػػػف أ ػػػؿ   ماػػػن  صػػػمر أم ار اواػػػن وأه أػػػم بطباعػػػن ار ػػػمؿ أ ػػػف إ ػػػرائاؿ 

 .وارلقط

ارارا اػن وارعرباػن، واال تقمظ بأذا ارلقوذ  اكوف  ف االؿ ا تالؾ أوراؽ  غط قواػن عرػر ارػدوؿ 
 ام ػػان واقتصػػمدان و قمفاػػن بمد ػػمس بعػػد فةػػؿ ارااػػمر ارع ػػكري، وتػػ ت  ق ػػمام االت ػػمر بمربةػػر 

 .و ارهم  ف ارق مام رت  ؿ أوراؽ ار غط ترؾ

ور  ؼ ارةداد، رف ت ػتطا  ارك اػر  ػف ارػلظـ ارعرباػن واإل ػال ان اروقػوؼ أ ػمـ هػذه ار اططػمت 
دلأػػم لظػػـ فم ػػدة ال ت رػػؾ  ةػػروعان  ام ػػان وةػػعبان كمفاػػن  ،اآلاػػر ارغرباػػن ارتػػ  تػػ ت  وا ػػدا ترػػو

، هػذا  ػ  افترا ػلم بو ػود اال ػتع مران رت ل أم ار لمعػن وارصػالبن رروقػوؼ بو ػه هػذه ار اططػمت
 .لان رداأم  ف اد مس ررقامـ بذرؾ
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 المحور الثالث

 مصر واالتجار بالبشر

 الدور األىميبين غياب الدور الرسمي وتراخي 

 تمييد

هػػػر  إرػػػر  ال ػػػن  واقػػػؼ  اترقػػػنتلق ػػػـ  واقػػػؼ ار كو ػػػمت إزاء االت ػػػمر بمربةػػػر اػػػرى ارابػػػراء أف 
 تػػػػداف ت ػػػػمرة اربةػػػػر ر ػػػػـ التةػػػػمرهم عرػػػػر أرا ػػػػاأم،   ػػػػؿ اروالاػػػػمت ار ت ػػػػدة:  كو ػػػػمت ازدوا اػػػػن

 .وبراطملام ارت  تتعرض اللتقمدات ك ارة ب بب تامذرأم عف   مربن هذه ارت مرة اد راكان

  ؿ  عظـ ار كو مت ارعربان ارت  رـ ت رؾ  مكلم إزاء هذه ارق ان وكػ ف اد ػر  : كو مت  ربان
و كو مت اتاذت إ راءات  مدة وفعمرن إللأػمء ار   ػمة   ػؿ ارامبػمف ارتػ  عػدرت قػملوف ، ال اعلاأم
 .الت مر بمربةر ا ت مبن ر غوط ار  ت   ار دل  كمف ن ا

وتصػػلؼ تعتبػػر ار كو ػػمت ار صػػران ار تعمقبػػن طبقػػم رر واقػػؼ  ػػمرقن ارػػذكر ب لأػػم اتاػػذت ار وقػػؼ 
ار مل  فرـ ت رؾ  مكلم ورـ تبد أي اهت مـ بمرظمهرة، فراس هلمؾ باملمت أو إ صمءات  ػوؿ   ػـ 

 ػتراتا ان ر وا أتأػم، بػؿ ا كػف ارقػوؿ ألػه رػوال ارظمهرة ف   صر، وأبعمدهػم، ورا ػت هلػمؾ رؤاػن إ
ر ػم اهت ػت و ػمئؿ  -ارػذي لةػؾ فػ  لزاهتػه و اػمده  – 2000تقرار ارامر ان اد راكاػن  لػذ عػمـ 

 .اإلعالـ بإ مرة ارظمهرة أ م م
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واعلػػ  هػػذا ار  ػػور بإرقػػمء ار ػػوء عرػػر ظػػمهرة االت ػػمر بمربةػػر فػػ   صػػر  ظمهرهػػم، وأبعمدهػػم، 
ر بذورػػػػػن ر وا أتأػػػػػم، وارػػػػػدور ارغمئػػػػػب ر لظ ػػػػػمت ار  ت ػػػػػ  ار ػػػػػدل ، وارػػػػػدور وار أػػػػػود ار صػػػػػران ا

 :اإل رائار  ار ةبوه ف  التةمر ارظمهرة عرر ادرا   ار صران، وذرؾ ك م ار 

 . ظمهر االت مر بمربةر ف   صر: أوال

  .دور  لظ مت ار  ت   ار دل :  ملام

  .ار أود ار صران ر كمف ن االت مر بمربةر:  مر م

 .   ةبوهدور إ رائار: رابعم

 

 

 

 

 مظاىر االتجار بالبشر في مصر: أوال

 -: صر ف  تقرار ارامر ان اد راكان -1

و مربػم  ػم اػ ت   2000ارامر اػن اد راكاػن  لػذ صػدوره عػمـ كملت  صر  اقم دائ ػم عرػر تقراػر 
 ػػف اتأم ػػمت تصػػلاؼ  صػػر فػػ  ارقئػػن ار ملاػػن، و ػػلكتق  بم ػػتعراض ارتقراػػر ادااػػر و ػػم ت ػػ له 

 :ر صر ف  هذا اإلطمر

 لظ ػن تع ػؿ "عصػمبمت  إراأػمأ د أهـ  راكز ارعػمرـ فػ  االت ػمر بمربةػر بعػد أف ت ػررت   صر -
 . كبارًا  لو  ه فا م بعد اترعب إ رائاؿ ف  دع أم دور " بةكؿ  ري

 . صر برد عبور رالت مر بمرل مء وارقتامت ال تغالرأم  را ف    مر ن اربغمء -

ارتقراػػر ب أػػود وزارة اردااراػػن ار صػػران فػػ   ػػبط عصػػمبمت تأراػػب اربةػػر إال ألأػػم  ةػػمدةإر ػػـ  -
، وفػػر هػػذا أي فػػرد  تػػ  اآلف بأػػذه ار را ػػن إدالػػنإرػػ  قصػػور ارقػػوالاف ارتػػ  رػػـ تػػؤد إرػػ   أةػػمرت

إف ار كو ن ار صػران ال ترتػـز ب قػؿ ار عػماار ار طروبػن ر لػ  االت ػمر "ارتقرار بمرلص ار امؽ ذكر 
 ."ا ل   ف ألأم تبذؿ  أودا  ر وظن ررقامـ بأذه ار أ ن ركف هذا ال ،اؽ ادباضبمررق

 ،ر  راػػػمء  ػػػف ارارػػػاج  ػػػلنً  18أةػػػمر ارتقراػػػر إرػػػ  ظػػػمهرة زواج ارقتاػػػمت ارقمصػػػرات أقػػػؿ  ػػػف  -
ركلأػم رػـ تةػر إراأػم إال أف  ،بمإل مفن إر  لةمط بعػض ار ػدف ارتػ  تعػد  قصػدا رر ػام ن ار ل ػان

 . اربعض ار ح إر  ألأ م ادقصر وةـر ارةاخ وارغردقن
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  ارل ػمء" بمربةػر  االت ػمر  رع رامت "و قصد وعبور  صدر دورن"  ب لأم   صر ارتقرارصلؼ  -
   ف  بع م  وأف  ار ل  ، واال تغالؿ  ارق ري  ارع ؿ  د راض  لقرأـ  اتـ  ارذاف  "وادطقمؿ
  وارقتاػػػمت ارصػػػبان   ػػػف  طقػػػؿ   راػػػوف 3بل ػػػو  عػػػددهـ ار قػػػدر   صػػػر  فػػػ   ارةػػػوارع  أطقػػػمؿ

  .وارت وؿ  اردعمرة  ألةطن  ف   ق را رال تغالؿ   ار واء  عرر  اتعر وف

  وزارة  عػػػف ارصػػػمدر  ارتقراػػػر و و ػػػوعان   صػػػداقان  فػػػ   ارتةػػػكؾ  ر ػػػـألػػػه :  ويمكـــن القـــول
   ػػػػػػػػػف  تلطرػػػػػػػػػؽ   ةػػػػػػػػػبوهن  ك اػػػػػػػػػرة  تقػػػػػػػػػمرار  فػػػػػػػػػ   ةػػػػػػػػػأرتأم  ب ػػػػػػػػػبب  اد راكاػػػػػػػػػن ارامر اػػػػػػػػػن
  رر ام ػػػمت و عمر ػػػتأم   ملعتأػػػم  وك ػػػر  تاواقأػػػم  أ ػػػؿ  ػػػف ارػػػدوؿ  عرػػػر  ار ػػػغوط   مر ػػػن

   ػف  بأػم لعترؼ أف ا ب  أ ور  إرر  والبه  ف  ملب  ف   اةار ارتقرار  أف  إال  اد راكان،
  ارقػػػػػػػػملوف  فػػػػػػػػ    ػػػػػػػػواد  و ػػػػػػػػود  عػػػػػػػػدـ، ورعػػػػػػػػؿ أه أػػػػػػػػم ت ػػػػػػػػتق ؿ  أف  قبػػػػػػػػؿ عال أػػػػػػػػم  أ ػػػػػػػػؿ

، كػوف  رتكباأػم و عمقبػن  ار را ػن  أركػمف وت داػد اربةػر،  فػ  االت مر   رائـ  ر عمر ن ار صري
  تقػػدره  ارػػذي  ارةػػوارع  أطقػػمؿ   رػػؼبةػػكؿ رئا ػػ  عرػػر    صػػرر تأم ػػمتا هاػػتو ا ػػتلمد ارتقراػػر 

  الهػمئ  بةػرام ازالػم  اةػكروف  طقػؿ،  الاػاف  3  إرػ   2  بػاف  ارر ػ ان  ةػبه  ار أمت  بعض
 ، وتةػػػػػػػػػػارما ل ػػػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػػػتغالره  أو  ارةػػػػػػػػػػرعان،   اػػػػػػػػػػر  ارع مرػػػػػػػػػػن  فػػػػػػػػػػ   ا ػػػػػػػػػػتغالره  ا كػػػػػػػػػػف
 .ةواذ أصب وا  ادطقمؿ  هؤالء   ف %95 أف إرر اإل صمئامت بعض

  أرقػػمـ    ػػب  رػػداأم  ار أػػم راف أعػػداد   ػػف   صػػر  لصػػاب  أف وا ػػمؼ إرػػر  ػػم  ػػبؽ أا ػػم 
  فػػ    صػػر  ل ػػمح  رعػػدـ ولتا ػػن ،ةػػاص  الاػػاف  5   ػػوار   ابرػػ   اردوراػػن  ارع ػػؿ   لظ ػػن
  لقػص  ظػؿ  فػ   وارعبوداػن، بمر ػارة  أةػبه  رظػروؼ  اتعر ػوف  فػإلأـ  أم راأم   رؼ  إدارة

  فػػرص   ػػف  كػػذرؾ  وا ػػعؼ االقتصػػمدان، فرصػػأـ  ػػف ا ػػعؼ  ػػم، وارتػػدراب   ارعر ػػ  تػػ هارأـ
  .بمربةر ار تم راف  قب ن   ف إفالتأـ

  ف تقرار ارامر ان  رردوؿ ار تورطن فر االت مر بمربةر  ار ملان  ارقئن  ف   صر  و    فإ
  قػػملوف   عػماار   ػف  اددلػر  ر ػداتػػوافر رػداأم ا ال ارتػ  ارػدوؿ  بمركراػن تعكػس ارتػ اد راكاػن، و 

  إ ػال ان  كدورػن و ػ عتأم  ر صػر   ةػاف  ارو ػ   هػذا فػإف ،بمربةػر ار تػم رة   ػ مام  ان  م
  .ب االقامته  أهرأم  وارتـز بمإل الـ  تداف  رائدة

   ػػف اآلالؼ  ا ػػتغلت  فقػػد ار ةػػكرن،  بأػػذه  عالقػػن ار مراػػن  ارعمر اػػن  االقتصػػمدان ر ز ػػنوكػػمف 
  الاقػػمض  إرػػر  أدى  بػػدوره  وهػػذا  بأػػم، ارعػػم راف   ػػف  كباػػرة  أعػػداد  عػػف ارعمر اػػن  ارةػػركمت
 اصػػػػػػػػػػػػػػبن  أر ػػػػػػػػػػػػػػم  اةػػػػػػػػػػػػػػكؿ  كرػػػػػػػػػػػػػػه  وهػػػػػػػػػػػػػػذا ار عاةػػػػػػػػػػػػػػان،   اد ػػػػػػػػػػػػػػواؿ  وتػػػػػػػػػػػػػػدل  اد ػػػػػػػػػػػػػػور
   ؤ  ػػػػػمت  أاػػػػػف  ركػػػػػف  ارصػػػػػعبن، ظػػػػػروفأـ    ػػػػػتغراف اربةػػػػػر فػػػػػ  ررت ػػػػػمرة وارو ػػػػػطمء ررت ػػػػػمر
   ار رائـ؟  هذه   ؿ ت ل   أف ف    ئوراتأم  وأاف   صر؟  ف  اردورن
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أب ػػػػمث ار ركػػػػز ارقػػػػو   ررب ػػػػوث اال ت معاػػػػن  مفن إرػػػػر تقراػػػػر ارامر اػػػػن اد راكاػػػػن فػػػػإفإ ػػػػ -2
 -:ف   صر وار لمئان

ب ػم فػ   ،أكدت أف  صر تعد  صدرا رالت ػمر بمدطقػمؿ وتعرا ػأـ رال ػتغالؿ ار ل ػ  وارت ػمري
ذرػػػػؾ ا ػػػػتغالؿ أطقػػػػمؿ ارةػػػػوارع فػػػػ  ارػػػػدعمرة وةػػػػراء اد راػػػػمء ارعػػػػرب ررقمصػػػػرات بت ػػػػأاؿ أ ػػػػرهف 

 . وو طمء

ف  صر ةأدت عػدة  ػمالت رالت ػمر أ صدر عف ار ركز  ؤارا إرر تقرارف  هذا اإلطمر أةمر و 
عػػػمـ  إفتقػػػوؿ  إ صػػػمئانعػػػف وزارة اردااراػػػن ار صػػػران  ولقػػػؿ ،ربةػػػر اػػػالؿ ار ػػػلوات ادااػػػرةفػػػ  ا

 مرػن ررػذكور  33 كملػت هلػمؾ 2004وف  عػمـ . رإللمث مرن  27 مرن ررذكور و 52ةأد  2003
 2006وف  عمـ  رإللمث مرن  23 مرن ررذكور و 49  رت  2005وف  عمـ . رإللمث مرن  34و

وار ال ػظ أف االت ػمر فػ  اربةػر بمرل ػبن ررػذكور فػ  . رإللمث مرن  12 مرن ررذكور و 30  رت 
 . اإللمث صر   ؿ  عدالت أعر   ف 

 2003ررقئن ارع ران   ؿ ف  عمـ  مً ررامرج وفقإر  أف   مام تأراب ادفراد  موأةمر ارتقرار أا 
 مرػػػن وا ػػػدة ررصػػػبان و ػػػالث  2004 ػػػمالت رر ػػػادات و ػػػالث ررقتاػػػمت بال ػػػم  ػػػ ؿ عػػػمـ  6عػػػدد 

 .  مالت رر ادات 5ررقتامت و

 ػػػمالت رر ػػػادات و ػػػالث  4 ػػػمالت ررقتاػػػمت و 5 ػػػ ؿ  مرػػػن وا ػػػدة ررصػػػبان و 2005وفػػػ  عػػػمـ 
الت ررقتاػمت و ػالث  ػمالت رر ػادات و ػالث  ػمالت  ػم 5 ػ ؿ  2006 مالت ررر مؿ وف  عػمـ 

 . أاري ررر مؿ

   اػػر ارع مرػػن   ركػػن  اةػػ    االقتصػػمدان  ررعور ػػن االقتصػػمدي  ار ملػػب  كػػمف  إذا :الخالصــة 
  فػػ   ارع ػػؿ  أ ػػواؽ  فػػ   ارػػلقص  ر ػػد ار ػػدود،  عبػػر  ار لاق ػػن ار أػػمرات  ذات  أو  ار ػػمهرة
  وقاػمـ  اراػمرج  فػ  ار أػم راف  ار صرااف  ر رؼ اردورن  ؤ  مت   إدارة  فإف  وأوروبم، اراراج

  ارأ ػػػػػرة   ػػػػػوؽ  تلظػػػػػاـ   ػػػػػـ هػػػػػؤالء،   قػػػػػوؽ  عرػػػػػر  رر قػػػػػمظ  بػػػػػدورهم وارقلصػػػػػرامت  ار ػػػػقمرات
عػػداد  بمراػػمرج، وارع ػػؿ   ةػػ له   ػػف  ذرػػؾ  كػػؿ، ف اػػدا  وتعرا اػػم  تػػدرابم إعػػداًدا  ارع مرػػن  هػػذه  وا 

  .بمربةر  ت مراال   رؼ  عف   صر  ابعد  أف

  اػػتـ  ارالتػػ  ارقمصػػرات  ارقتاػػمت   رػػؼ  فػػ   ب  ػػئورامتأم  تقػػوـ  ال  اردورػػن  ؤ  ػػمت  أف ك ػػم 
  وأف  امصػػػػن  رػػػبداب،  ار لمفاػػػػن ادع ػػػمؿ    ػػػمؿ  فػػػػ   ررع ػػػؿ  أهرأػػػف  قبػػػػؿ   ػػػف  إ بػػػمرهف
   ةػػمكؿ  فػػ  اروقػػوع  إرػػ   دفعأػػف    ػػم  أهرأػف   ػػف  هربػػم  ارةػػمرع  إرػػ   ر ػػ ف   ػػلأف ك اػرات
   .وارت وؿ  واال تصمب االاتطمؼ    ؿ  أكبر

 -:ت مرة ادطقمؿ ف   صر -3
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 ١١ أرقػػت ار ػرطمت ار صػػران ارقػبض عرػػر 2009 ػف ارعػػمـ ار ػمرر  اػالؿ ةػػأر  ػمرس ار م ػػ 
 اث   ف اد ملب و صراوف ا  روف ار ل ان اد راكان فر ق ان با  ادطقمؿ، ٢، بالأـ م تأ 
 4600 ػػف دار أاتػػمـ تمبعػػن ركلا ػػن  صػػران  قمبػػؿ دة، أطقػػمؿ  ػػدا ر ارػػوال ٤بػػمعوا واةػػتروا ألأػػـ 
  ك ػن  وق ت، مرتزوار فر ادوراؽ ارر  ان، وتأراب ادطقمؿ امرج اربالدببغرض ارتبل  دوالر 

 لمامت ارقمهرة لأمان  بت بر ار م   بمر  ف ر دة عم اف عرر أ اػركااف وزو تاأ ػم ار صػراتاف 
ا  ن  تأ اف آاراف باػلأـ  وظػؼ فػ  دار ر اتػمـ وصدر ار كـ بمر  ف  د ، ف  هذه ارق ان

وطباػػب رقتػػرة تتػػراوح بػػاف عػػم اف وا  ػػن أعػػواـ فػػ  لقػػس ارق ػػان، وتغػػراـ   اػػ  ار  كػػـو عرػػاأـ 
 (.أرؼ دوالر 18)أرؼ  لاه  100

 2008ر ػلن  126ارقػملوف رقػـ  د كػمـ مهذه ارق ان ه  ادورػ  ارتػ  اصػدر فاأػم  كػـ وفقػ تعدو 
وهػػو  ػػمء فػػ   ػػامؽ ارتزا ػػمت  صػػر اردوراػػن ، قوبػػمت وارطقػػؿ واد ػػواؿ ار دلاػػنار عػػدؿ رقػػوالاف ارع

 . ب و ب اتقمقات  اد ـ ار ت دة ر قوؽ ارطقؿ و ر قمته فا م اتعرؽ ب ظر االت مر ف  اربةر

 :وقد أ مرت هذه ارق ان ارعداد  ف ردود ادفعمؿ لذكر  لأم

اعتبراف ألأ ػم  اػر  ػذلباف وأف  ػم قم ػم بػه قمؿ   م   إ دى اد رتاف ار  التاف إف ارزو اف  -
 .عبمرة عف تبل  أطقمؿ،  عتبرا أف هذه را ت  را ن   ب ارقملوف ار صري

ت ببت ارق ان ف    ب لةطمء   ا ااف  صرااف،  عتبراف أف ارقاود اإل ال ان ف   صر  -
 .ت ل  ار  ا ااف  ف ارتبل 

فػ  ارر ػ  وادطقػمؿ ارصػغمر ا ػدث فػ   اؤكد لمةطوف ف    ػمؿ  قػوؽ اإلل ػمف أف االت ػمر -
االت ػػمر ارػػذي   صػػر، وأف ارر ػػ  فػػ   ال ػػئ اداتػػمـ وأبلػػمء ارةػػوارع اوا أػػوف  اػػمطر أكبػػر  ػػف

 مربػػم  ػػم اكػػوف ر صػػر ن أزواج ال ا كػػلأـ اإلل ػػمب،  اػػر ألػػه ال تو ػػد آراػػن قملولاػػن ب صػػر تتػػاح 
 .ررعمئالت  واء كملت   ر ن أو   ا ان تبل  ادطقمؿ

ل م ادطقمؿاد ر ال اقتصر عر  إف  :القولويمكن  ا تػد إرػ  ةػبمف ا ر ػوف بمر ػقر ب  ػم عػف  وا 
فػػػ   ركػػب صػػػاد تغػػرؽ بأػػػـ أو  ألق ػػأـفا ػػدوف  ،ع ػػؿ اػػدر عرػػػاأـ رب ػػم أو القػػػذهـ  ػػف اربطمرػػػن

اد ػر ارػػذي اتكػرر فػ   لطقػػن ، اع رػوف راػؿ لأػػمر عرػ  ظأرهػم أو اقعػػوف فػ  أ ػر اقػػر ار ػوا ؿ
 .  لوب ةرق  آ ام

ورقػػػد بػػػدأ ار صػػػراوف اعػػػملوف واقعػػػوف فرا ػػػن ررلصػػػمباف ارػػػذاف اقػػػد وف رأػػػـ وعػػػودا ورداػػػن بمر ػػػقر 
 . تر ارأـ أوار  ف  إر تلتأ  بأـ ، بغار عقود ع ؿ وبت ةارات  زورة، وارع ؿ ف  أوروبم

 -: ادع مءت مرة  -4
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ت ورػت ظػمهرة االت ػمر وقػد  ،اربةران  ملب  ف  والب االت مر بمربةر ادع مءاعد االت مر ف  
االؿ اآلولن اداارة إرر  م هو أةبه بػمر مفام أو ارعػمرـ ار ػري ارػذي  ف  ادع مء اربةران ب صر

ار ػؿ ادقصػر وادو ػد  أع ػمء ار  ػـبعد أصبح با  بمت اةكؿ قطمًعم ت مرًام  تةمبؾ اد واء، 
رققراء ارةعب ار صري ارذي اب ث عف و ارن اأربوف بوا طتأم  ف ظروفأـ االقتصمدان ارصعبن 

 . ارت  أ  ت   ن  ف   مت  امتأـ اراو ان عرر ارصعاداف ارقردي واد ري

اػػتـ  إعػػالف صػػغار بق ػػـ اإلعاللػػمت ار بوبػػن فػػ  إ ػػدى ارصػػ ؼ،  اػػثوتبػػدأ ار   ػػمة  ػػف اػػالؿ 
 . اإلعالف عف أف هلمؾ ر ؿ اعمل   ف  ةكرن ص ان اطارة وب م ن ر تبرع

( صػػػم ب اإلعػػػالف)وبػػػمرر ـ  ػػػف ذرػػػؾ، اػػػدرؾ ارب ػػػطمء طباعػػػن ارةػػػ ء ارػػػذي ا ػػػعر هػػػذا ارر ػػػؿ 
أو " ارو اط"بعد ذرؾ، ا ت  دور  م اعرؼ بػ . وهو ارتبرع بكران أو ب زء  ف اركبد: رر صوؿ عراه

عقد ارصققن  م باف أ د ارةبمف ار صرااف ارققراء وهذا ار راض ار ري ارذي ارذي اقـو ب" ار   مر"
اكػػوف فػػ   م ػػن ركوراػػن، وذرػػؾ علػػد م ا ػػت اب أ ػػد ار تبػػرعاف رإلعػػالف ار لةػػور فػػ  ارصػػ اقن، 
و الأػػم اقػػـو ارةػػاص ارو ػػاط بمصػػط مب ار تبػػرع إرػػر أ ػػد ار عم ػػؿ ارطباػػن  ػػف أ ػػؿ إا ػػمعه 

ذ. الاتبػػػمرات ررػػػدـ وادل ػػػ ن ا  ػػػمءت ارلتػػػمئج  توافقػػػن  ػػػ  ا تام ػػػمت ارةػػػاص ار ػػػراض، ابػػػدأ وا 
 .ارتقموض عرر ار عر

أكدت  لظ ن ارص ن ارعمر ان عرر أف  صػر تعتبػر اردورػن ار  وراػن فػ  ارةػرؽ  وف  هذا اإلطمر
بعػػػد ارصػػػاف، " بػػػؤر  ػػػمالن"ادو ػػػط رالت ػػػمر فػػػ  ادع ػػػمء اربةػػػران، ووا ػػػدة  ػػػف أكبػػػر ا ػػػس 

 . وارقرباف، وارألد

 Coalition for Organ Failureت ػػػمرؼ  كمف ػػػن ت ػػػمرة ادع ػػػمء تقراػػػر رأكػػػد ك ػػػم 

Solutions  عرػػػر تزااػػػد ةػػػعبان االت ػػػمر  2009 ػػػف ارعػػػمـ ار ػػػمرى  صػػػدر فػػػ  اوراػػػو ار م ػػػ
بمدع مء ف   صر ، واعتبرهػم و ػارن ةػمئعن رر صػرااف ارػذاف اب  ػوف عػف ارعػوف ار ػمر  وعرػر 

تقراػر ك ػم أةػمر ار. دوالر 2500ار صػوؿ عرػر  برػ  اقػدر بػػ ا تعداد رت  ؿ ار اػمطر  ػف أ ػؿ 
إرر أف ارققراء هـ  ف اتـ ا تأدافأـ ف  ترػؾ ارت ػمرة  ػف اػالؿ اإلعاللػمت ار بوبػن فػ  ارصػ ؼ، 

ارقػمهرة،  اػث اػتـ  ػل أـ وعػود بػ ف ا ػوعأـ  أ اػمءوكذرؾ  ف االؿ ار قمه  ارت  تو د بػ فقر 
 .مكرأـ ار مرانرع ران  را ان ب اطن  تكوف ار ؿ ر ة

تقراػػر إرػػر ارقػػوؿ بػػ ف  صػػر تقتقػػد دي لػػوع  ػػف ألػػواع ارتلظػػاـ بةػػ ف ارتبػػرع بمدع ػػمء، ارو  ػػ  
تركػػوف عر ػػن رر  مر ػػمت ارطباػػن  اػػر ار طمبقػػن اوهػػو  ػػم اعلػػ  أف ارػػرا باف فػػ  باػػ  أع ػػمئأـ 

تػػوافر أاػػن بغػػرؼ ارع راػػمت ارارقاػػن، وات ػػـ ارو ػػطمء بمر ةػػ  وارط ػػ ، وال ت تػػتـرر واصػػقمت ارتػػ  
 . أ واؿ أو  وارد رتقداـ اررعمان اروا بن ف  أعقمب ارع رامت ار را ان
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فػ   صػر  اربةػران  ـ اةػار ارتقراػر إرػر ألػه فػ  اروقػت ارػذي تبػدو فاػه ع راػن االت ػمر بمدع ػمء
ت ظر فاه أا م لقمبن ادطبمء ار صرااف با  ادع مء، إال أله  ، ار ةرعان  ف ارلم ان ارلظران

فػػ  ادربػػػمح، د قػػوالاف   راػػػن   ػػددة ررتعم ػػػؿ  ػػ  ت ػػػمرة ادع ػػمء، و ػػػ  إ كملاػػن ارتقم ػػػـ ال تو ػػ
 . ارلظـ ارامصن بلقمبتأـ مات مهؿ ادطبمء ع و 

ف ػػػح ار  ػػػمؿ أ ػػػمـ ار  م ػػػرة أف  صػػػر ت ظػػػر ع راػػػمت زرع ادع ػػػمء  ػػػف ار ػػػوتر، وهػػػو  ػػػم ود
، وهػػػػو COFSاهػػػػم ت ػػػػمرؼ وب  ػػػػب درا ػػػػن ب  اػػػػن أ ر . ار ةػػػػعاف ال ػػػػتأداؼ ارققػػػػراء ارب ػػػػطمء

ار لظ ن ار صران ارو ادة ارت  تتعم ػؿ  ػ  االت ػمر فػ  ادع ػمء اربةػران، فػإف  عظػـ ار تبػرعاف 
ادةػامص ادك ػر تػ  را هػـ ارققػراء و  ،عػمـ 27إرػر  22 ف ارر ػمؿ ارػذاف تتػراوح أع ػمرهـ  ػم بػاف 

ةكؿ أ م   عف طراػؽ واتـ ارتوصؿ إراأـ ب، و ار ار تعر اف ارذاف ا روف بظروؼ  مران صعبن
اإلعاللمت ار بوبن،  ـ عف طراؽ ار  م رة ف  ار قمه ، بال م اقـو اربعض بمرذهمب  بمةػرةً  إرػر 

 ". ار  تةقامت  اث اقو وف بمال تق مر عف إ كملان با  كراته أـ ال

ع راػػن تبػػرع  600ع راػػن تبػػرع  زئػػ  بمركبػػد و  300واقػػدر ادطبػػمء ار صػػراوف أف هلػػمؾ  ػػوار  
 . ع ران  ف كال ارلوعاف امرج لطمؽ ارقملوف 100 رى ل و ترر تتـ كؿ عمـ، و بمركُ 

واكةؼ ارابراء عف أف  عر اركوران عرر  باؿ ار  مؿ ااترػؼ   ػب ارزبػوف، فتتػراوح أ ػعمرهم  ػم 
دوالر، وذرػػؾ فػػ  اروقػػت ارػػذي ابػػدي فاػػه ار ػػامح اروافػػدوف  ػػف ارػػدوؿ  10000إرػػر  2000بػػاف 

 .  زاد  ف اد واؿ ارارا ان  مهزاتأـ ردف 

ف هلمؾ عدد  ف ار لظ مت اردوران وار صران ارت  تع ؿ  ف أ ؿ ت رار فإصرن،  يوف    ور ذ
دكتػور  اقػوؿوف  هذا اإلطػمر، ، قملوف لقؿ وزراعن ادع مء اربةران  ف  ملب اربرر مف ار صري

عرػر ع راػمت زراعػن  ػاكوف رأػذا ارقػملوف تػ  اره اركباػر " لقاب ادطبػمء ار صػرااف –  دي ار اد 
بتلم فقط أف لوقؼ ول ف ل موؿ  ف االؿ لقم، فال او د ردالم قملوف ا كـ هذه ار را ن، ادع مء

أ م بمرل بن ررقملوف ار داد، ف اوق  عقوبمت صمر ن ررغماػن عرػر . ذرؾ  ار كمؼ هذا اد ر، ركف
وب و ػػػب ، ملوفادةػػػامص ارػػػذاف ا ػػػموروف واقو ػػػوف بع راػػػمت زراعػػػن ادع ػػػمء اػػػمرج لطػػػمؽ ارقػػػ

 ،ارقػػملوف ار داػػد  ػػاتـ  رػػؽ ار  تةػػقامت عرػػر ادر ػػح، ك ػػم  ػػاتـ تعراػػؽ ارتػػراااص ارامصػػن بأػػـ
و ػػاتعرض  ػػدارو   ػػؿ هػػذه ار  تةػػقامت رغرا ػػمت قم ػػان  ػػدا ب ػػبب اػػرقأـ ررقػػملوف وقػػد اصػػؿ 

 ". اد ر ر د ار  ف

 2009ارعػمـ ار ػمرر اػالؿ ةػأر أبراػؿ ار م ػ   ػف اعتقرت ار رطمت ار صران وف  هذا ار امؽ 
أفػػراد عصػػمبن دوراػػن رالت ػػمر ب ع ػػمء اربةػػر بتأ ػػػن ا تئصػػمؿ كرػػر عةػػرة أطقػػمؿ ا لاػػاف دااػػػؿ 

 . قمبؿ ا  ن آالؼ دوالر إ دى ار  تةقامت ارامصن بمرقمهرة بعد ا تدرا أـ إراأم
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فػػ   ارتبػػمط أفػػراد ترػػؾ ارعصػػمبن بةػػبكن دوراػػن تلةػػط إرػػرارت قاقػػمت ادوراػػن  ػػ  ار تأ ػػاف  توأةػػمر  
وتتعػػموف  ػػػ    تةػػقامت امصػػػن  ،االت ػػمر ب ع ػػمء اربةػػػر فػػ   اترػػػؼ ارػػدوؿ ارعرباػػن واد لباػػػن

 .  تورطن ف  ار را ن وتقـو بع رامت طبان  ران

 -:ع مرن ادطقمؿ -5

 راػػوف طقػػؿ فػػر ارقئػػن 250 لظ ػػن ارع ػػؿ اردوراػػن عػػدد ادطقػػمؿ ارعػػم راف فػػر ارعػػمرـ بل ػػو  تقػػدر  
اع رػوف  %7024 ػلأـ اع رػوف كػؿ اروقػت واك ػر  ػف  ر ػاأـ  ػوار   راوف 120 ، لن14-5ار ف 

، فػػػر بعػػػض ارػػػدوؿ ارلم اػػػن ع مرػػػن ادطقػػػمؿ ل ػػػو  رػػػث قػػػوة ارع ػػػؿ ارزراعاػػػن اػػػث تةػػػكؿ  بمرزراعػػػن
 ػػػـ أ راكػػػم ، %32بل ػػػبن  تراأػػػم أفراقاػػػم ، ػػػلأـ %61واتركػػػز ادطقػػػمؿ ارعػػػم روف فػػػر أ ػػػام بل ػػػبن 

 ، ػػلن14-5ل ػػبن ع ػػؿ بػػاف أطقػػمؿ أفراقاػػم فػػر ارقئػػن ار ػػف واف كملػػت أعرػػر  %7ارالتالاػػن بل ػػبن 
  . ب  راكم ارالتالان %17، وفر أ ام %22و ،%41وارتر تبر  

عرػػػػر أ ػػػػمس  فػػػػر  صػػػػر ع مرػػػػن ادطقػػػػمؿ   ػػػػـ  ةػػػػكرنوفػػػػر هػػػػذا ار ػػػػامؽ البغػػػػر اإلةػػػػمرة إرػػػػر 
قػػوقأـ ار  مر ػػمت ارقمد ػػن ارتػػر ترتكػػب فػػر  ػػؽ هػػؤالء ادطقػػمؿ، وارتػػر ت  ػػؿ التأمكػػم صػػمرام ر 

 . وتداؿ فر إطمر ظمهرة االت مر بمربةر كلتا ن ررتعم ؿ ارالل ملان  عأـ

ف  عظـ اربرداف ارتر رأم لقس ارظػروؼ  لأم ة رة ع مرن ادطقمؿ بو وح فر  صر ةتتوا د ظمه
فر ارقمهرة أف ارع ػمؿ ادطقػمؿ  ػف  1999االقتصمدان واال ت معان، فقد تباف  ف   ح أ رى فر 

وهػو  ، ػمعمت او ػم فػر ار تو ػط وأك ػر  ػف  ػتن أاػمـ أ ػبوعام 9اع روف أك ر  ف ار ل اف كملوا 
 ػػم ات ػػموز أوقػػمت ارع ػػؿ ارتػػر اق ػػاأم اركبػػمر دااػػؿ ارعالػػن ذاتأػػم، وقػػد تبػػاف أف   اػػ  ادطقػػمؿ 

 ػػم اعلػػر ، ارعػػم راف تقرابػػم اع رػػوف بصػػورة  اػػر ر ػػ ان وبػػدوف بطمقػػمت ع ػػؿ أو ةػػأمدات صػػ ان
 ماػػن قملولاػػن، ك ػػم أو ػػ ت اردرا ػػن أف ل ػػبن  ػػف هػػؤالء ادطقػػمؿ  ػػوار  ألأػػـ ال ات تعػػوف بػػ ى  

ار رػػػث اعػػػملوف  ػػػف ار عم رػػػن ار ػػػائن وارعداػػػد  ػػػف أةػػػكمؿ ارعلػػػؼ ارتػػػر ارقولػػػه  ػػػف أربػػػمب ارع ػػػؿ 
 .وار ةرفاف عراأـ

 1988ار أػػمز ار ركػػزى ررتعبئػػن ارعم ػػن واإل صػػمء عػػمـ   ػػراهأووققػػم ر  ػػح ارع مرػػن بمرعالػػن ارػػذى 
 %12 لن بل بن 14-6رؼ طقؿ فر ارقئن ار ف أ 1309ر   ـ ادطقمؿ ارعم راف بل و وارذى قد

 .أ  مر  قوة ارع ؿ  ف %726ول و ،  ف أ  مر  ادطقمؿ بأذه ارقئن ارع ران

ااترقػػت ار  ػػوح وتبمالػػت اإل صػػمئامت وارباملػػمت ار تعمقبػػن ارتػػر أ راػػت فػػر  صػػر عػػف هػػذا وقػػد 
و   م رالاتالؼ فر ارتقدار وارتبماف وارتعمراؼ،  اث ألػه  ع ؿ ادطقمؿ فر تقدار   ـ ارظمهرة

 . مزاؿ هلمؾ  دال وا عم باف ارابراء  وؿ إدراج ع مرن ادطقمؿ ردى ذواأـ  ف عد ه
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ك ػػػم أ ػػػرى ار أػػػمز ار ركػػػزى ررتعبئػػػن ارعم ػػػن واإل صػػػمء بمرتعػػػموف  ػػػ  ار  رػػػس ارقػػػو ر ررطقورػػػن 
رػػؼ أ ػػرة، ااػػذ ار  ػػح بػػمرتعراؼ أ 20  أػػم ةػػ ؿ عالػػن برػػ    2001واد و ػػن   ػػ م قو اػػم فػػر 
 اػالؿ ػلن  14ػػػ6هو كؿ لةمط اقتصمدي قمـ به طقؿ فر ارقئن ارع ران "اإل رائ  رع مرن ادطقمؿ 

 راوف 2  مر  رعدد ادطقمؿ ارعم راف إالتأر ار  ح إرر تقدار ، " الث ةأور  مبقن أ راء ار  ح
واةػار توزاػ  ادطقػمؿ ، %83لػمطؽ راقاػن و بع مئن و ت   ملوف آرؼ طقػؿ اقطػف ا رػبأـ فػر  

 .   ادطقمؿ ارعم رافتإلمث  ف   % 27و ،ذكور% 73 إرر أف ارعم راف ب  ب ارلوع

 ف    وع % 28.4اظأر ار  ح ارقو ر أف ادطقمؿ ارذاف اع روف فر أع مؿ دائ ن ا  روف ك م 
هػػذا فػر  ػػاف كملػػت  ، ػلن 14:  6 ػف    ػػوع ادطقػمؿ فػػر ارقئػن ارع راػػن  5.97ادطقػمؿ وا  ػػؿ 

 ػف %  5421ا  رػوف ، أعرر ل ب ع ؿ ادطقػمؿ بػاف ارػذاف اع رػوف اػالؿ اإل ػمزة ارصػاقان فقػط
 ف ادطقمؿ ارعم راف اع روف بدوف ا ػر رػدى %  74ك م اةار ار  ح إرر أف . ادطقمؿ ارعم راف

 (. ف اإللمث%  78،  ف ارذكور % 67) أ رهـ فر ألةطن اقتصمدان فر   اط اد رة

 ػػػلن أف ارغمرباػػػن ا مر ػػػوف 14:  6ظأػػػر ارتوزاػػػ  ارل ػػػب  ر طقػػػمؿ ارعػػػم راف فػػػر ارقئػػػن ارع راػػػن وأ
ار  ػػػػػمؿ %  2اراػػػػػد مت و%  9ت مراػػػػػن و %  11 رفاػػػػػن و %  14زراعاػػػػػن و %  64ألةػػػػػطن 
 .ارصلمع 

فػإف  كبر ل بن إ  مران  ف ادطقمؿ ارعم راف فػر ارقطػمع ارزراعػ أتو د  هلأر ـ  :وخالصة القول
، ب لأـ  عر وف رعدد  ف ار امطر ارص ان والتأمكمت ار قػوؽ ارتػر ال لظاػر رأػم تؤكد را متارد

ف ػػال عػػف تعػػرض  اػػمتأـ دو ػػم رراطػػر  ػػف اػػالؿ لقرأػػـ فػػر عربػػمت  اػػر    ولػػن وكػػمف أارهػػم 
وقبرأم فر  ػماو  0طقال وفتمة  م باف قتاؿ و راح 46 مدث طراؽ اإل  معاران ارذى راح   اته 

قػػػال وفتػػػمة  صػػػرعأـ  ػػػف أبلػػػمء ارقاػػػـو  صػػػرعأـ إ لػػػمء لقرأػػػـ ررع ػػػؿ فػػػر  ػػػزارع ط 41رقػػػ   2002
وقػد تبػاف  ػف  .ارتػر ت ػدث بةػكؿ  تكػرر عةرات ار ػوادث اداػرى، إ مفن إرر   مفظن ارب ارةب

 ،أك ػػر  ػػف  راػػوف طقػػؿ ا ػػتاد وف  و ػػ ام كع ػػمؿ ر  ػػ  ارقطػػف أف 2000درا ػػن أ راػػت عػػمـ 
 40عن او ام و بعن أاػمـ أ ػبوعام فػر در ػمت  ػرارة تصػؿ  م11فو د ألأـ اع روف بةكؿ ل ط  

در ػػن  ئواػػن، أا ػػم ع ػػؿ ادطقػػمؿ فػػر  قػػوؿ ارقطػػف بعػػد رش ار باػػدات ار ةػػران اراطاػػرة بقتػػرة 
ف   اػػػ  ادطقػػػمؿ ابرغػػػوا عػػػف تعر ػػػأـ بةػػػكؿ ا  و  و اػػػزة اعر ػػػأـ ررعداػػػد  ػػػف ار اػػػمطر ارصػػػ ان،

 .روتال  رر رب بعصم اةبان  ف  ملب  ةرف  ارع مؿ
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عمر اػػن، واطورتأػػم تك ػػف فػػ  عػػدـ طر أػػم ررلقػػمش فػػ  ت  ػػؿ طػػمب  ارإف ظػػمهرة االت ػػمر بمربةػػر 
فػ  اروقػت ارػذي تقػدر فاػه  لظ ػن ارع ػؿ اردوراػن عػدد  ػ مام االت ػمر بمربةػر فػ  ارعػمرـ ، و  صر

إ صمء فإف اد ر ازدد تعقادا كوف  صر ال اتوفر بأم أى  أرؼ إل مف ٣٣٣ راولم و ١٢ب وار  
إ صػػػمءات أو أرقػػػمـ بعػػػدد أطقػػػمؿ ارةػػػوارع  ورػػػاس هلػػػمؾ ،أو تقػػػدار رعػػػدد  ػػػ مام االت ػػػمر بمربةػػػر

أف اردرا ػػمت واإل صػػمءات ار و ػػودة ب م ػػن  ، ك ػػمبأػػـ فػػ   صػػر االت ػػمروادةػػامص ارػػذاف اػػتـ 
عػدـ و ػػود  ػواد فػػ  إ ػمفن إرػػر  ،درا ػمت ار صػػران راكػز ادب ػػمث واروهػػذا دور  إرػ  إعػػمدة لظػر

 .ارقملوف ار صري تعمرج  رائـ االت مر ف  اربةر، وت دد أركمف ار را ن وتعمقب  رتكباأم

 صػػر دورػػن فػػر ار  ت ػػ  ار صػػرى امصػػن ارلظػػرة  ار كو اػػن رأػػذه ارظػػمهرة أف  ف ارقكػػرة ار ػػمئدةإ
بةػػكؿ كػػػمفر ا ػػمعد عرػػػر   عتػػرؼ بأػػػم بمربةػػر، وارظػػػمهرة دااراػػم  اػػػر االت ػػػمرعبػػور فػػػ    ػػمؿ 

ر ػـ ذكػر ا ػـ  صػر فػر تقػمرار دوراػن عداػدة  ػف ، ارت رؾ وت مفر كؿ ار أود  ف أ ؿ عال أم
ألأػػم دورػػن   وراػػن فػػر   ػػ رن ت ػػمرة ادع ػػمء اربةػػران، إ ػػمفن إرػػر كولأػػم تصػػلؼ وفػػؽ ارتقراػػر 

اطػػوات صػػوب  كمف ػػن هػػذه  ادااػػر ررامر اػػن اد راكاػػن  ػػف ارقئػػن ار ملاػػن، ارتػػر ال تقػػـو بمتاػػمذ
ارت مرة، عر م ب ف  صر وفؽ ارتقرار ذاته ألأم را ػت فقػط دورػن عبػور، وركلأػم أا ػم دورػن  قصػد 

 .و صدر فر ذات اروقت

و ػػػف هلػػػم فػػػإف ارو ػػػ  فػػػر  صػػػر ا اػػػذ  ل ػػػر اطاػػػر ب ػػػبب عػػػدـ اإلعتػػػراؼ اروا ػػػح وار قاقػػػر 
رر برصد و  مورن عالج كؿ أركمف هػذه بمرظمهرة  ف قبؿ اد أزة ار كو ان وار عالن بمردر ن ادو 

عرػػ  تػػوفار رعماػػن  لظ ػػمت ار  ت ػػ  ار ػػدل  ارػػذى بلبغػػر أف اركػػز دور ارظػػمهرة، وبمرتػػمرر ابػػرز 
عػػف ار ػػمالت ار ت ػػررة ف ػػال عػػف تقػػداـ  إلبػػالغوا ،رر ػػ مامكم رػػن  ػػف   اػػ  أو أأػػم وصػػورهم 

 . ب ار  ػػػػػػػػر افار عولػػػػػػػػن ارقملولاػػػػػػػػن وار مداػػػػػػػػن ر ػػػػػػػػف ا ػػػػػػػػموؿ ار صػػػػػػػػوؿ عرػػػػػػػػ   قػػػػػػػػه فػػػػػػػػ  تعقػػػػػػػػ
تـ ك اػػرا  ػػم اػػو  ، ػػمفرف ررع ػػؿ فػػ  ارارػػاجارالئػػ  ا ػػادات ار امصػػن اإلعال اػػنارتوعاػػن  إ ػػمفن إرػػر
، و ػف هلػم تػ ت  تعر ف ر غوط ررع ؿ ف   أف  قارة تصؿ إر  اال ػتغالؿ ار ل ػ ااداعأف و 

 . وارت كػػػػػػػد  ػػػػػػػف صػػػػػػػدؽ  أػػػػػػػن ارع ػػػػػػػؿ فػػػػػػػ  اراػػػػػػػمرج ، ػػػػػػػرورة تػػػػػػػوعاتأف بكاقاػػػػػػػن تو اػػػػػػػؽ ارعقػػػػػػػود
 
 الجيود المصرية لمكافحة االتجار بالبشر: الثثا

دوروبم عف طراؽ دوؿ   ؿ رابام ك م ألأم  ر لظ ن صر عف  ارهم بظمهرة ارأ رة  ار ا تت از
تعتبر لقطن الطالؽ إر  أوروبم  أفراقام لطقن ة مؿ   اث أف ،لقطن هروب ر فمرقن إر  إ رائاؿ

 . وهذا هو  بب  ذب عصمبمت ارتأراب إراأم



 53 

أف  إالف   كمف ن االت مر بمربةر  ان صر ار أود مربأةمدت ار أمت اردوران  أف بعضص اح 
ف مزارت  ظمهر االت مر بمربةر ارت  أةرلم إراأم تعـ أر مء ار طمربن بمر زاد رـ ت ت  ف فراغ 

 :عر    وراف ان صر  اربالد ، ورإللصمؼ فقد ت ركت ار كو ن

ت ـ    راف  ف  اترؼ اروزارات واد أزة اد لان  ر     اث قررت تةكاؿ ر لن قو ان :أورأ م
ك ػػم وافقػػت اد ػػـ ار ت ػػدة فػػ   ػػؤت ر  كمف ػػن ار را ػػن ، رصػػام ن اطػػط  كمف ػػن االت ػػمر بمربةػػر

 . ار لظ ن عر  اقترا مت  صران امصن بمالت مر ف  اربةر

ات كباػرة وأكد ار كتب اإلقرا   ر  ـ ار ت دة ار علػ  بمر اػدرات وار را ػن أف  صػر اطػت اطػو 
 اػػػث تقػػػد ت ب بػػػمدرة تةػػػراعان  ،فػػػ    ػػػمؿ  كمف ػػػن االت ػػػمر بمربةػػػر اػػػالؿ ارعػػػم اف ار م ػػػااف

إرػػ  ت  ػػاس ارر لػػن اروطلاػػن ر كمف ػػن و ػػ  االت ػػمر فػػ   بمإل ػػمفنال تصػػدار تةػػرا   تاصػػص 
 . ادفراد

 بمدرة أي عرر إتامذ وتبلر  ة عت اردورن ار  عامت ادهران ور مؿ ادع مؿأهر   اث  : ملاأ م
 . ت أـ ف  توفار ارقدرات ار مران واال ت  مران وارتقلان رر  معدة ف   وا أن هذه ارظمهرة اراطارة

ألأػػم كػػؿ "إرػػ   ػتتوصرػػإرػػر أف  تعراػػؼ رأػػذه ار را ػػن ػػف ا ػػؿ و ػػ  ك ػػم أقا ػػت لػػدوات عداػػدة 
أو بػػمال لاف  عػػم  بػػمإلكراهلةػػمط اقػػـو بػػه فػػرد أو   معػػن ال ػػتاداـ ةػػاص أو أك ػػر بمراداعػػن أو 

 .رت قاؽ ارربح أو رت قاؽ اررذة ار ل ان

 :و ف  أن أارى ا كف اإلةمرة إرر بعض ار أود ار صران ك م ار 

ار كو ن ار صران عرر بروتوكوؿ اد ـ ار ت دة ر ل  وق   و عمقبن ار تم رة فر اربةر  صدقت -
وارتػػر  ػػبؽ اإلةػػمرة إراػػه  ارػػدوؿ ار ك ػػؿ ر ا ػػمؽ اد ػػـ ار ت ػػدة فػػر  وا أػػن ار را ػػن ار لظ ػػن بػػاف

  .وار داث عله  مرقم فر ار  ور ادوؿ

وطلاػن ر كمف ػن االت ػمر بمربةػر وتةػكاؿ آراػن وطلاػن ت ػدد أدوار ار  رػس  إ تراتا انتـ و    -
ووزارات  ،اإلل ػػمفوار  رػػس ارقػػو   ر قػػوؽ  ،وار  رػػس ارقػػو   ررطقورػػن واد و ػػن ،ارقػػو   رر ػػرأة

 ـ   اعػػموارتقعاػػؿ وارتل ػػاؽ باػػلأ  ، وار ػػام ن ر لػػ  هػػذه ارت ػػمرة واإلعػػالـارامر اػػن واردااراػػن وارعػػدؿ 
  . رت قاؽ أف ؿ ارلتمئج روقؼ ا تةرائأم

ر لن ارتل اؽ اروطلان ر كمف ن و لػ  االت ػمر فػ  اربةػر  2007أ  ت ار كو ن ار صران عمـ  -
ررطباعن ار تلوعػن وار تغاػرة رر ةػكرن  موذرؾ إدراك ، مت اردورانبرئم ن   معد وزار ارامر ان رر لظ
طربػت ارر لػن  ػف ار ركػز ارقػو    2009 و ػ  بدااػن هػذا ارعػمـ. وارت  تتطرب تبل   ػلأج  تكم ػؿ

ك ػػم  ،ررب ػػوث اال ت معاػػن وار لمئاػػن إ ػػراء درا ػػن ةػػم رن  ػػوؿ و ػػ  االت ػػمر بمربةػػر فػػر  صػػر
 .ارقل  وار مر  رأذه ار بمدرة بمرتعموف    اد ـ ار ت دة  عت هذه ارر لن رر صوؿ عرر اردعـ
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وا ت مبن رأذه ار بمدرة اتقػؽ كػؿ  ػف  كتػب اد ػـ ار ت ػدة ر كمف ػن ار را ػن وار اػدرات وصػلدوؽ 
اد ػـ ار ت ػػدة رر ػػكمف وبرلػػم ج اد ػػـ ار ت ػػدة اإلل ػػمئ  وصػػلدوؽ اد ػػـ ار ت ػػدة ررطقػػؿ وصػػلدوؽ 

بمإل ػمفن إرػر ار لظ ػن اردوراػن ررأ ػرة عرػر  ،و  لظ ػن ارع ػؿ اردوراػناد ػـ ار ت ػدة رتل اػن ار ػرأة 
  ػػملدة ار ركػػز ارقػػو   ررب ػػوث اال ت معاػػن وار لمئاػػن فػػ  إ ػػراء درا ػػن ةػػم رن تغطػػ  كمفػػن أل ػػمء 

  .ار  أوران وتتلموؿ ات مهمت االت مر بمربةر ب صر

أف تقػـو  لظ ػمت اد ػـ ار ت ػدة  عرر ارلتمئج ارت   تارص إراأم هذه اردرا ن ف ف ار توقػ  وبلمءا
 ػ   ،بمرتعموف    ار لظ ن اردوران ررأ رة بتك اؼ  أودهم فػ  ارتعم ػؿ  ػ  ق ػان االت ػمر بمربةػر

و ػف اػػالؿ بلػمء قػػدرات ادطػػراؼ  ،ارتركاػز عرػػر رفػ  ارػػوع  ارعػمـ  ػػف اػػالؿ ار  ػالت اإلعال اػػن
 .ذات ارصرن بمرق ان

اردوراػن بمرتعػموف ارو اػؽ  ػ   قو ػان اد ػـ ار ت ػدة  قم ت  لظ ن ارأ رة 2009 ف  بداان عمـ -
رةػػػػػؤوف ارال ئػػػػػاف وصػػػػػلدوؽ اد ػػػػػـ ار ت ػػػػػدة ررطقػػػػػؿ و كتػػػػػب اد ػػػػػـ ار ت ػػػػػدة ر كمف ػػػػػن ار را ػػػػػن 
 ،وار ادرات وبرلم ج اد ـ ار ت دة اإلل مئ  وصلدوؽ اد ـ ار ت دة رتل ان ار رأة بعقد ورةن ع ؿ

ورفػ  ارػوع  بمرصػرن  ،بمربةػر بمالت ػمرتعػددة ار رتبطػن ا تأدفت إعػالـ فراػؽ ارب ػث بمر قػمهاـ ار 
 . بمربةر وتأراب ار أم راف واالت مرارو اقن ارت  تربط  م باف ارأ رة 

قرا ػػر إبتلظػػاـ أوؿ ا ت ػػمع  2008دا ػػ بر  فػػ قم ػػت وزارة ارامر اػػن وار لظ ػػن اردوراػػن ررأ ػػرة  -
 .ررابراء  وؿ   معدة   مام االت مر بمربةر

 بػػر   ػػمعد  عقػػدت ار ػػقارة لمئرػػن 2009فػػ  بدااػػن ةػػأر  ػػبت بر ار م ػػ   ػػف ارعػػمـ ار ػػمرى  -
ر كمف ػػن االت ػػمر فػػر  وزاػػر ارامر اػػن رةػػئوف ار لظ ػػمت اردوراػػن ورئػػاس ارر لػػن اروطلاػػن ارتل ػػاقان

وأهػداؼ  ةػروع ارقػملوف ار داػػد  ادفػراد، رقػمء  ػ     رػر ار  ت ػػ  ار ػدلر فػر  صػر رةػػرح فر ػقن
و قتر ػػمت هػػذه ار ؤ  ػػمت  ػػوؿ هػػذه   ػػراـ االت ػػمر فػػر ادفػػراد وارتعػػرؼ عرػػر رؤىاراػػمص بت

  .ارق ان

بمد مس عرر   مان  قوؽ ار  مام  ف االؿ ارت كاد عرر عدـ  تقـو فر قن  ةروع ارقملوفهذا و 
ار ةروعن ارت  قػد اقو ػوف بمرتكمبأػم وتقػداـ كمفػن أةػكمؿ ار  ػمعدات ارصػ ان  ت راـ ادفعمؿ  ار

 ك م اأدؼ  ةروع ارقملوف إرر ت راـ كمفن أةكمؿ ،واال ت معان واالقتصمدان ارالز ن رأـ لولانوارقم

، االت مر فػ  ادفػراد وفػرض عقوبػمت صػمر ن عرػر   اػ  ادطػراؼ ار تورطػن فػ   را ػن االت ػمر
ارتبطػت بكولػه  وعدـ  عمقبن ار  ان وا تلمع   ئوراته ار لمئان وار دلان عف أان  را ػن لةػ ت أو

اروقماػن وار  ماػن  وتبلػر  ػلأج اقػوـ عرػر ،وت تػ  ار ػ ان بكػؿ  قػوؽ اإلل ػمف اد م ػان ، ػ ان
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 ملػب ار ال قػن وار  مك ػن  وتقداـ ار  معدة رر  مام ب م فر ذرؾ إلةمء صػلدوؽ ر  ػمعدتأـ إرػر
  .وارتعموف اردور 

د  ػف ارقػوالاف  ر رن إعداد وصام ن ارقػملوف االطػالع عرػر عػد وأو  ت لمئرن  بر أله تـ االؿ
دورػن أاػرى إرػر  15قملوف اإل مرات وارب راف وع مف وقوالاف  م ازاػد عرػر  ارعربان واد لبان  لأم

اإلرةػػػمدان ارتػػػ  و ػػػعتأم اد ػػػـ ار ت ػػػدة،  ػػػ  اداػػػذ فػػػ  االعتبػػػمر االرتزا ػػػمت   ملػػػب اراطػػػوط
 بروتوكػوؿ اإل ػمف ار ترتبن عرر ال  مـ  صػر رالتقمقاػمت اردوراػن واإلقرا اػن امصػن ار ارتعمقدان

اال ترةػػمدي  ارعربػػ ر لػػ  وق ػػ  و كمف ػػن االت ػػمر فػػر ادفػػراد امصػػن ارل ػػمء وادطقػػمؿ وارقػػملوف 
  .ر كمف ن االت مر ف  ادفراد

وبعػػػد ا ػػػتعراض ار أػػػود ار صػػػران فػػػ   وا أػػػن ظػػػمهرة االت ػػػمر بمربةػػػر البػػػد  ػػػف ارت كاػػػد عرػػػر 
 : ال ظتاف أ م اتاف

إال  ررق مء عراأم ابو ود أز ن بداان لم  ن ر عمر ن هذه ارظمهرة ت أادف اعتراؼ اردورن إ: ادورر
% 54و ػػف هػػذه ارت ػػمرب إلةػػمء  ،هلػمؾ  م ػػن رال ػػتقمدة  ػػف ابػرات اآلاػػراف فػػ  هػػذا ارصػددأف 

 ػػف دوؿ ارعػػمرـ % 63 ػػف دوؿ ارعػػمرـ رةػػرطن امصػػن ب كمف ػػن االت ػػمر بمربةػػر فػػ   ػػاف قم ػػت 
 .ف  اربةر اررئا اناالت مر  أةكمؿبو   قوالاف ت دد 

ف ل ػػمح  أػػود ار كمف ػػن تعت ػػد عرػػ  ارتل ػػاؽ  ػػف قبػػؿ اد أػػزة ار علاػػن وهػػو  ػػم ااةػػ  إ: ار ملاػػن
ف أ ، ك ػػػمعراػػػه  ػػػف االصػػػطداـ بقواعػػػد ارػػػروتاف وارباروقراطاػػػن ار  تةػػػران فػػػ  اد أػػػزة ار صػػػران

 م ارقػت االلتبػمه إرػرم،  ػإرػ  ظػمهرة اعتبػر  ػدا االت مر بمربةر  و ود  لذ فترة طوارن ركف ت ورػه 
 . فػػػػػػػػػػػػػ  اربةػػػػػػػػػػػػػر االت ػػػػػػػػػػػػػمرار اترقػػػػػػػػػػػػػن  ػػػػػػػػػػػػػف  ادةػػػػػػػػػػػػػكمؿأه اػػػػػػػػػػػػػن و ػػػػػػػػػػػػػود تةػػػػػػػػػػػػػراعمت ت ػػػػػػػػػػػػػـر 

 

  ي مشبوهدور إسرائيم: رابعا

 ػػػ  ظأػػػور  ةػػػكرن االت ػػػمر فػػػ  اربةػػػر فػػػ   صػػػر كػػػمف  ػػػف ارطباعػػػ  أف اكػػػوف هلػػػمؾ تػػػ  ار  ػػػف 
وارػػدراؿ تقراػر وزارة ارامر اػػن اد راكاػن ارػػذي أكػد أف فتاػػمت اربغػمء ارعػػم الت فػ  إ ػػرائاؿ  إ ػرائاؿ

 ،امصػػن ارقمد ػػمت  ػػف أوروبػػم واالت ػػمد ار ػػوفات  ار ػػمبقن ،ا ػػررف إراأػػم عبػػر ادرا ػػ  ار صػػران
إرػػ  ظػػمهرة هػػروب ادفمرقػػن إرػػ  إ ػػرائاؿ ب  ػػمعدة عصػػمبمت دوراػػن عبػػر ادرا ػػ   موأةػػمر أا ػػ

 . ار صران

بػػػ ف رػػداأم وا ػػػدة  ػػف أكبػػػر ةػػبكمت االت ػػػمر فػػ  اربةػػػر عمر اػػم بعػػػد أف  واعترفػػت إ ػػػرائاؿ  ػػؤارا
وت ػػػتغؿ هػػػذه ارعصػػػمبمت ار ػػػ مح رإل ػػػرائارااف ، ا ػػػت رت فػػػ  لةػػػمطأم ار ػػػري دك ػػػر  ػػػف عػػػم اف
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دااػػؿ ادرا ػػر   ػػم ا ػػأؿ ع راػػن ارػػداوؿ وتل ػػاؽ ار ػػرائـ، بػػداوؿ  ػػالمء بت قاػػؽ ارةاصػػان فقػػط
 .ار صران

رتقراػر اد ػـ ار ت ػدة  موفقػ 2007بأػف فػ  إ ػرائاؿ اػالؿ عػمـ تػـ االت ػمر قد وصؿ   ـ ارػذاف و 
عمدة تػوطالأف  وأطرت ، مرن 75إر   ار كو ن إر  ت  اس باوت إلاواء   مام االت مر بمربةر وا 
 . رداأم

االت ػػمر ال ةػػؾ فػػر أف ارػػدور ارر ػػ ر رر كو ػػن ار صػػران فػػر  كمف ػػن ظػػمهرة  ألػػه: وفــى تقــديرنا
و واقػػػؼ  مبتػػػن تػػػدع أم تةػػػراعمت  ،بمربةػػػر عرػػػر   ػػػتوى ارػػػدااؿ  ػػػمزاؿ ا تػػػمج إرػػػر  أػػػود   ا ػػػن

صػػمر ن ت ػػـر هػػذه ارت ػػمرة فػػر كػػؿ أةػػكمرأم وصػػورهم، ور ػػـ  ػػم  ققػػه ارلظػػمـ ارر ػػ ر فػػر  صػػر 
بة ف ذرؾ إال أله او د ارك ار  ف  ػواطف ارارػؿ عال ػم وتقمداػم رب ػمر ارلم  ػن عػف   مر ػن هػذه 

ت ػػمرة عرػػػر واقػػ  ار  ت ػػػ  ار صػػرى امصػػػن عرػػر فئػػػمت ادطقػػمؿ وارل ػػػمء، وب ةػػمركن ادطػػػراؼ ار
اردوراػػن ارقمعرػػن  ػػف أ ػػؿ ت قاػػؽ أف ػػؿ وأقصػػر در ػػمت ارتل ػػاؽ بالأػػم وبػػاف ار كو ػػن ار صػػران 
ا كػػف  قمو ػػن  قماػػم ارعصػػمبمت اإل را اػػن  ػػف ارت ػػمر وارو ػػطمء ار لتةػػراف فػػر  صػػر و تػػمبعتأـ 

 . وؿ ارعمرـ

رؾ البغر عرر ار  ت   ار دلر أف اقوـ ب  ئورامته اإلل ملان واإلاالقان ت مه هػذه ارظػمهرة  ػف كذ
أ ؿ ار  معدة فر اروقمان  لأم بمد مس، و  مان أفػراد ار  ت ػ   ػف اروقػوع  ػ مام وصػادا  ػأال 

دلر ررت مر وارو طمء، و ف هلم ف ملب ارتوعان هػمـ ررغماػن، إ ػمفن إرػر أف  لظ ػمت ار  ت ػ  ار ػ
رأػػم دور  ػػؤ ر وفمعػػػؿ و ك ػػؿ ررػػدور ار كػػػو ر فػػر تقػػػداـ كػػؿ أةػػكمؿ ارػػػدعـ وار  ػػمعدة ر ػػػ مام 

 . االت مر بمربةر

ول ػػف  ػػف  ملبلػػم إذ لؤكػػد عرػػر  ػػرورة ارتصػػدى رتقةػػر هػػذه ارظػػمهرة امصػػن فا ػػم اتعرػػؽ بةػػكرأم 
راػػن ب ملػػب ار ػػرتبط بت ػػمرة ادع ػػمء اربةػػران، كػػوف  صػػر وفػػؽ  عظػػـ ارتقػػمرار اردوراػػن دورػػن   و 

ارصاف وارألد فر هذه ارت مرة، البغر رقػت اإللتبػمه إرػر اركاػمف ارعلصػرى اإل ػرائارر ارػذى رػه دور 
 ةػػبوه فػػر إدارة هػػذه ارت ػػمرة، وفػػؽ  ػػم أةػػمرت رػػه أصػػمب  اإلتأػػمـ فػػر ك اػػر  ػػف ارق ػػمام ار رتبطػػن 

ر ػػدق  ارػػذاف بع راػػمت باػػ  أع ػػمء بةػػران ر صػػرااف ر  ػػمب ر ػػمؿ أع ػػمؿ اأػػود،   ػػتغراف ارققػػر ا
اعاش فاه  الااف ار صرااف  ف ارقئمت ار أ ةن و أرأـ وهو اد ػر ارػذاف اػوقعأـ ت ػت تصػرؼ 

 . و طمء هذه ارت مرة
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 رؤية مستقبمية

 تجارة البشر والحاجة إلى تضافر الجيود

رتبط اػػو    فػػ  اربةػػر هػػو ار را ػػن ار ملاػػن فػػ  ارعػػمرـ  مراػػم فػػ  قمئ ػػن ار را ػػن ار لظ ػػن االت ػػمرإف 
امصػػػن ار ػػػام ن ارقمئ ػػػن عرػػػ  ا ػػػتغالؿ ادطقػػػمؿ وارل ػػػمء فػػػ    ، بعض ارػػػدوؿرػػػارلةػػػمط ار ػػػام   
كرػػه عمر اػػم  قاقاػم ا تػػمح دوؿ ارعػمرـ  ا، وقػػد أصػب ت ت ػػمرة اربةػر اراػػـو وبػمء ادلةػطن ارالاالقاػن

ت ػمر بأػـ م ػتعبمد اربةػر واال  ػؿ وصػ ن عػمر فػ   بػاف اربةػران، فتو ارغلان وارققارة عرر ار ػواء، 
 . وا تغالرأـ  ل ام،  د كؿ  بمدئ  قوؽ اإلل مف و د كرا ن اإلل مف

م اف ارذاف  متت  ػ مئرهـ، ال ا ػب ارت ػمهؿ  عأػـ، وال ا ػب أا ػم ارت ػمهؿ اهؤالء ارلك م أف 
كػػوف  ػػرعن تُبػػمع وتةػػترى فػػر  ػػوؽ ارلام ػػن تعرػػر أف  وأطقمرأػػم  ػػ  اد ػػر ارتػػر أر  ػػت بلمتأػػم

 .انوك لأـ قط   امر بةر 

اردوراػػن  ػػف  لظ ػػمت عرػػر كػػؿ ار  ػػتوامت ار  راػػن واإلقرا اػػن و  رػػذا البػػد  ػػف ت ػػمفر كمفػػن ار أػػود
قرا اػػػػن و كو ػػػػمت   راػػػػن و لظ ػػػػمت ار  ت ػػػػ  ار ػػػػدل  ر وا أػػػػن هػػػػذه ارظػػػػمهرة  وهائػػػػمت دوراػػػػن وا 

 .اراطارة، وارتر بمتت تأدد اد ف اال ت معر رك ار  ف اردوؿ

 ف   ـ هذه ارت مرة اكوف  ف لصاب %  50و 40اتراوح باف ف  م فإب  ب ارتقمرار اردوران، و 
رأػم  ػرة اتغاػر ار ل لػ  ارقكػري  دوؿو ر لظ ػمت اردوراػن ، ورب م  ػم ابعػث عرػر اد ػؿ أف اادطقمؿ

وآ ػمره ار  ػتقبران ار ػد رة عرػ   ادطقػمؿ ػف رصػد  ػربامت ع ػؿ  ،ف   وا أػن ظػمهرة ت ػمرة اربةػر
درا ػػػمت تتلػػػموؿ  إعػػػداد إرػػػ وعرػػػ  ار  ت ػػػ   اد ػػػرةطقػػػؿ وعرػػػ  ار والػػػب اربدلاػػػن وارلق ػػػان عرػػػ  ار

   . ارعمرـ أل مءف  ةت   ادطقمؿت راال  تكم ال رتكمراؼ وفوائد ارق مء عر  ع ؿ 

درا ػػػن ررتكػػػمراؼ وارقوائػػػد ار ترتبػػػن عرػػػ   2008اػػػالؿ عػػػمـ  لظ ػػػن ارع ػػػؿ اردوراػػػن  أصػػػدرتفقػػػد 
ب ػػػم اقػػػدر ب ػػػبعن  اإل ػػػراءتػػػب عرػػػ  هػػػذا ر تتقػػػوؽ ارتكػػػمراؼ ارتػػػ  ت ادطقػػػمؿارق ػػػمء عرػػػ  ع ػػػؿ 

ف ػف ار لتظػر وفقػم  ، ام ػن ا ت معاػن  اػدة أا ػمف ار ام ػن االقتصػمدان ار اػدة هػ  ود ه،أ ػعمف
اـ  ػف وراء  ب ردود  ادطقمؿاعود ارق مء عر  ع ؿ  أف إراأماردرا مت ار ةمر  إراهر م تذهب 

 .ادطقمؿق مئأم عر  ع ؿ 
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عرػػ  ا ػػتقمدة  قمبػػؿ ارتكػػمراؼ أ أفراقاػػموةػػ مؿ  ادو ػػطعرػػ   ػػباؿ ار  ػػمؿ  ػػت قؽ  لطقػػن ارةػػرؽ ف
دلػػػ  و ػػػتبر  ترػػػؾ اال ػػػتقمدة فػػػ  و لػػػوب ارصػػػ راء اركبػػػري ل ػػػبن ارقوائػػػد اد أفراقاػػػمبال ػػػم  ػػػت قؽ 

وبػػذرؾ   %5.3  ارالتالاػػن أ راكػػمو ػػتبر  فػػ    %5.1 وارػػدوؿ ارتػػ  ت ػػر ب ر رػػن ت ػػوؿ ،% 7.1 آ ػػام
  . ارداؿ ارقو   اركر  إ  مر  ف   %2 ر  ار لمف  االقتصمدان ارعمر ان رربرلم ج االفترا  تب

ار قمرلػػن بػػاف ارتكػػمراؼ وارقوائػػد ارتػػ  تتصػػدي رأػػم هػػذه اردرا ػػن رػػاس  أف إراػػه بمإلةػػمرةو ػػف ار ػػدار 
ن طمربػػت بػػه  لظ ػػ أفوارػػذي  ػػبؽ  ،ادطقػػمؿارأػػدؼ  ػػف ورائأػػم تبراػػر ارقاػػمـ بمرق ػػمء عرػػ  ع ػػؿ 

ل م ادطقمؿع ؿ  أةكمؿ ب  وأارامصن و ر ف ارع ؿ   138 ارع ؿ اردوران  ف قبؿ ف   ا مقأم رقـ  وا 
  . قأـ اردالالت االقتصمدان واالرتزا مت اردورانربأدؼ 

ارقوائػػػد  ػػػتقوؽ دف ارقمد ػػػن  اد اػػػمؿهػػػو ا ػػػت  مر فػػػ   ادطقػػػمؿارق ػػػمء عرػػػ  ع ػػػؿ  أفوالةػػػؾ 
وب قمرلػػػػػن ارتكػػػػػمراؼ  أ راكػػػػػ  راػػػػػوف دوالر   60  اػػػػػث تبرػػػػػ  ار لػػػػػمف  ار ػػػػػلوان  ػػػػػوار  ،ارتكػػػػػمراؼ

تقػػؿ ك اػػرا عػػف تكرقػػن  ادطقػػمؿف  عػػدؿ ارتكرقػػن ار ػػلوان ررق ػػمء عرػػ  ع ػػؿ إفػػ اداػػرىاال ت معاػػن 
قرا ػػػ ارصػػػرؼ عرػػػ  ارقػػػوات ار  ػػػر ن وا  ػػػؿ ذرػػػؾ ارتػػػزاـ قػػػو    أوارقوائػػػد عرػػػ  ارػػػداوف  ا ػػػب  وا 
  . و عه ف  االعتبمر

ور م كملت ارغمربان ارعظ ػ   ػف ارػدوؿ ارعرباػن قػد صػدقت بمرقعػؿ عرػ  اتقمقاػن  قػوؽ ارطقػؿ ارتػ  
 ادعػػػداد وأ ػػػمـارالز ػػػن رتلقاػػػذهم  اإل ػػػراءاتبمرتػػػمر   رز ػػػن بمتاػػػمذ  وأصػػػب ت  1989 صػػػدرت عػػػمـ

اع ػؿ بع ػأـ  ، راوف طقؿ عم ػؿ  13.4  وار   2003 ارعم راف ارت  برغت عمـ ر طقمؿار تزاادة 
عرباػن  إ ػتراتا انبصػام ن  اإل ػراعرذا و ب  ،ادع مؿترؾ  أةكمؿ أ وأف   أواطارة  أع مؿف  

  . أةكمرأم أ وأوارق مء ارقوري عر   ،ر وا أن ترؾ ارظمهرة

بؿ البد أف  ،فقطاك ف  رأم ف  اردوؿ ارققارة ال ف  اربةر  االت مرف  ةكرن والبغ  اإلةمرة إرر أ
فػػ   قمبػؿ  ػف اباػ  فػ  دورػػن   دلػه  ، ارػػدوؿ ارغلاػن عرػ   ػد  ػواءود  وازاػن تبػذرأم تكػوف هلػمؾ  أػ

 .هلمؾ  ف اةتري ف  اردورن ارغلان  ، فقارة

ةػػؽ اع ػػؿ فػػ  ارػػدوؿ ارققاػػرة راػػتـ تأراػػب اربةػػر   : الق ػػ وف إرػػ  ةػػقاف أو ارو ػػطمء ت ػػمر اربةػػرف 
بةػػر ارػػذاف اػػتـ ا ػػتادا أـ فػػ  أ رػػب وار ػػمل  فػػ  ارػػدوؿ ارغلاػػن ارتػػ  تب ػػث عػػف هػػؤالء ار  ،  لأػػم

اد واؿ ف  ألةطن  ار  ةروعن كمردعمرة وارع ػؿ فػ  ار واقػ  اإلبم اػن وفػ  ارعصػمبمت ار لظ ػن 
اتـ با  اربةر ف  صورة أطقمؿ ب  عمر زهادة    وف  أف ؿ اد واؿ  ، أو ف  ار صمل   ار ارةرعان

 . إر  اد ر اررا بن ف  تبل  طقؿ

لق ػأم بػدور كباػر رر ػد  ػف التةػمر هػذه ارظػمهرة دف  اركبػرىأف تقوـ ارػدوؿ  اعل  أا م أه ان  م
   .ارق مء عراأم اعل  ارق مء ك ارا عر  بعض ار ةكالت ارت  توا أأم بمرقعؿ
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ف  اربةر  ف  االت مرأك ر قوة وت  ارا ف    مربن ظمهرة  همرب م اكوف دور ف ار لظ مت ادهرانأ م 
بمعتبػمر أللػم لت ػدث هلػم عػف   ، دور  كو مت اردوؿ وار لظ مت اردوران وعر  رأ أم اد ـ ار ت ػدة

ع اقن دااؿ كػؿ   ت ػ  قػد اػؤدي ارق ػمء عراأػم  و ام ان  ةكرن رأم  ذور ا ت معان واقتصمدان
  . إر  ارق مء عر  أ بمب ارظمهرة لق أم

إال   ، دوراػن ت ػ  ارقػوالاف اركقارػن بمر ػد  ػف هػذه ارظػمهرةص اح أف  كو مت ارػدوؿ وار لظ ػمت ار
و ار  تمح رأم اروصوؿ إرػ  أع ػمؽ اربةػر ألق ػأـ ارػذاف اػتـ   ، ألأم  ار قمدرة عر  عالج ار ذور

و ػػػف  أػػػن أاػػػرى ال زارػػػت هػػػذه ارتةػػػراعمت و ػػػم تت ػػػ له  ػػػف عقوبػػػمت دوف ار  ػػػتوى   . تأػػػرابأـ
وراس أدؿ عرر ذرؾ  ادطقمؿ وارل مء ك رعن تبمع وتةترى ار   وؿ رردع  ف ت وؿ ره لق ه اتامذ

ار را ن ادقؿ  عمقبن ف  ارعمرـ  اث اداف أقؿ  ف اعد االت مر بمربةر     م اذكره ارابراء  ف أف 
 .ةاصاف  قمبؿ كؿ ا  ن آالؼ  را ن ترتكب

لم  ػن ب أػود ذاتاػن فقد لقذت برا ج   ، دورا فعمال ررغمان  ادهران ار لظ متوف  بعض اربرداف أدت 
ك ػم لقػذت   ، ركزت عر  ار والب ارتعرا ان وارت قاقان وعر  دعـ ارتل ان االقتصػمدان و  مربػن ارققػر

ووصػػؿ اد ػػر إرػػ  در ػػن أف بعػػض هػػذه ار لظ ػػمت  ػػمعدت   ، بػػرا ج اهت ػػت بتعزاػػز  كملػػن ار ػػرأة
ا ػػن وتلقاػػذ قػػوالاف أاػػري عرػػ  تعػػداؿ بعػػض ارقػػوالاف اركقارػػن بت ػػراـ ار ةػػتغراف بأػػذه ارت ػػمرة اربغ

   .  عطرن ف  هذا ارصدد

رػػ   ملػػب هػػذه اد ػػور   اردوا ػػن  فقػػد كػػمف هلػػمؾ اهت ػػمـ بمر ػػ مام ألق ػػأـ ارػػذاف دارػػوا فػػ  هػػذه  ، وا 
ور ػ ت فػ  هػذه ارلقطػن   ، إذ اهت ت هػذه ار لظ ػمت ببػرا ج   ماػن ار ػ مام  ، وار وا  لأم  ، بمرقعؿ

 ػف ت ػمرب اآلاػراف ارػذاف  ػبقوهـ فػ  هػذا   ار  ت رػوف  ار ػ مام بمرذات إر  ارةقمفان رك  ا ػتقاد
ك ػػػػم اهت ػػػػت ار لظ ػػػػمت ادهراػػػػن بمرع ػػػػؿ عرػػػػ  إعػػػػمدة ت هاػػػػؿ ار ػػػػ مام وتػػػػوفار   ، ارطراػػػػؽ اد ػػػػود

   .  ةروعمت صغارة رأـ ت عرأـ قمدراف عر   واصرن  امتأـ

 ت  ا ار ذرػؾ   ، اربةر  تريتة  وركف ابق  ار طروب تدعاـ دور ار لظ مت ادهران ف  اردوؿ ارت 
دف ار ةػػكرن  ػػتبق  قمئ ػػن  ػػمداـ   ، ب ملػػب ار أػػود ارتػػ  تؤداأػػم هػػذه ار لظ ػػمت فػػ  ارػػدوؿ ارققاػػرة

وفػػػ  ارػػػدوؿ ارغلاػػػن ، هلػػػمؾ فقاػػػر اتعػػػرض ر غراػػػمت  ػػػف ا ذبػػػه إرػػػ  اػػػمرج وطلػػػه بةػػػت  ارو ػػػمئؿ
  . كبارة عةرات  ف ار  عامت ادهران ارت  ت تطا  ارقامـ بأذا اردور بقمعران

:   مور رئا ان ف  ارتعم ػؿ  ػ  هػذه ارق ػان وهػ   ال نعت د ار لظ مت ادهران عرر وا كف أف ت
 .توعان اررأي ارعمـ، وار طمربن بتعداؿ ارقملوف، و  معدة ار  مام

 -:توعان اررأى ارعمـ: ادوؿ
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رتػػ  ا ػػتغرأم تةػػكاؿ رأي عػػمـ  ػػدرؾ راطػػورة االت ػػمر بمربةػػر واد ػػمراب ا اػػتـ ارتركاػػز فاػػه عرػػر
ارت ػػمر رإلاقػػمع ب ػػ مامهـ، وت هاػػؿ ار  ت ػػ  ررتعم ػػؿ  ػػ  ار ػػ مام، ف ػػ ال اػػلظـ   ػػالت توعاػػن 
ررطربػػػن فػػػ  ار ػػػدارس عػػػف االت ػػػمر بمربةػػػر وكاقاػػػن   ماػػػن ألق ػػػأـ، وتعػػػرض أفػػػالـ دااػػػؿ و ػػػمئؿ 

عرػػر ةػػبكن اإللترلػػت ات ػػ ف أهػػـ ار عرو ػػمت  نكػػز و مئقاػػا ر  مءلةػػا  ار واصػػالت  ػػوؿ ارق ػػان، و 
قلػػمع عػػدد  ػػف ارقلػػمدؽ ووكػػمالت ار ػػام ن وار ػػقر ب  مربػػن تأراػػب   ػػوؿ ت ػػمرة ار ػػلس وارػػدعمرة، وا 

 .اربةر  ف االرأم

( JNATIP)وتت ػػح أه اػػن ار  أػػور بػػمرلظر إرػػر  أػػود ةػػبكن ارامبػػمف ر كمف ػػن االت ػػمر بمربةػػر 
ت ػػػمر ارتػػ  ت كلػػت بق ػػؿ  ةػػد ارػػرأي ارعػػمـ  ػػف إ بػػمر ار كو ػػن عرػػر إقػػرار قػػملوف  لػػمهض رال

، فقػػد  رصػػت ارةػػبكن عرػػر تػػوفار ارباملػػمت 2008عػػمـ  أةػػأر  ػػف بػػدء   رتأػػم 6بمربةػػر اػػالؿ 
لةػػػػمء ت ػػػػمرؼ  ػػػػف ار لظ ػػػػمت  اػػػػر ار كو اػػػػن  ارتػػػػ  تعكػػػػس و ػػػػ  ت ػػػػمرة اربةػػػػر فػػػػ  ارامبػػػػمف، وا 

 .وادةامص ار  تعداف ررع ؿ ف   كمف ن االت مر بمربةر

أف االت ػػمر بمربةػػر لػػوع  ػػف ار را ػػن ى ر قػػوؽ اإلل ػػمف اػػر   ركػػز ادرضفػػر هػػذا ارصػػدد فػػإف و 
و ف هلم ادعو رذرؾ ال ا كف إلأمء هذه ار   مة دوف تعموف دور ، ، ار لظ ن ارت  تتاطر ار دود

إللةمء لظمـ ررتعموف باف اردوؿ ار صدرة وار  ػتقبرن رر ػ مام، فك اػرا  ػم ا ػطر ار ػ مام  ار ركز
مهػم عػمئالتأـ  ػف ارت ػمر أو لتا ػن ألأػـ فةػروا فػ  إرر با  ألق أـ  ملان لتا ن ارتأدادات ارتػ  تترق

 .دف   ت عمتأـ  ار  ؤهرن ال تقبمرأـ ،ارع ور عرر  صدر رزؽ

 -:ار طمربن بتعداؿ ارقملوف: ار مل 

قػرار قػملوف ر  ماػن  ػ مام االلتأمكػمت واالت ػمر و   مك مت  لمئان ر أرب  اربةر، البغر أف تتـ  ا 
 . ف االؿ االعت مد عرر ابرات ار  مام ودعـ و مئؿ اإلعالـ وار  ت   ،بمربةر

 -:  معدة ار  مام: ار مرث

ز عرر إ م ن ار  مام ارتػ  تةػ ؿ تقػداـ اتركادهران عرر أداء أع م عدادة  لأم ار ار لظ متتقوـ 
 .  معدات لق ان وص ان رأـ وتوفار  ر   آ ف رأـ

 :عرر  رورة  م ار  ل مف  ف االؿ هذا ارتقرارر قوؽ اإل ف   صر اؤكد  ركز ادرضو 

 .وطلان ر كمف ن االت مر بمربةر إ تراتا انو   # 

 ،وار  رػػس ارقػػو   ررطقورػػن واد و ػػن ،تةػػكاؿ آراػػن وطلاػػن ت ػػدد أدوار ار  رػػس ارقػػو   رر ػػرأة# 
وار ام ن ر ل  هذه  واإلعالـووزارات ارامر ان واردااران وارعدؿ  ،اإلل مفوار  رس ارقو   ر قوؽ 

  . وارتقعاؿ وارتل اؽ بالأم رت قاؽ أف ؿ ارلتمئج روقؼ ا تةرائأم  ، ارت مرة
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 لظ ػػمت ار  ت ػػ  ار ػػدل   ػػ  اد أػػزة ار كو اػػن وارتعػػموف  ػػف أ ػػؿ  وا أػػن هػػذه  تقعاػػؿ دور# 
 ػـ ار ت ػدة وا ػت رار ار أػود  ػ   لظ ػن اد  ، وارتوعان ب امطرهػم بمرل ػبن ررقػرد وار  ت ػ   ، ارظمهرة

   . رتبمدؿ ارابرات  ف أ ؿ ارتصدي رأذه ار ةكرن

إ ػراءات  م ػ ن ر وا أػن هػذه ارظػمهرة و كمف تأػم عػف طراػؽ  البد أف تتاذ ار كو ن ار صػران #
لةمء و دات  تاصصػن ررتعم ػؿ  ػ  ار ػ مام، امصػن  لػ  زواج ارقمصػرات  ،ارقوالاف ارصمر ن وا 

أ ػػػبمب زاػػػمدة  أهػػػـ تعػػػد  ػػػفكولأػػػم كباػػػرا  م ػػػف اد راػػػمء ارعػػػرب، وهػػػر دعػػػوة ترقػػػر صػػػدى   ت عاػػػ
 . عدالت ار را ن وارترا   ارقا ر فر ار  ت  
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 . ارقمهرة ، 2/1999
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بمرتعػػػموف  ػػػ  ار  رػػػس ارقػػػو ر ر قػػػوؽ  ار ركػػػز ارقػػػو ر ررب ػػػوث اال ت معاػػػن وار لمئاػػػن، ،بمربةػػػر

 .2008ارقمهرة،  االل مف،

ارتعػػػموف فػػػ   كمف ػػػن  لػػػ  ار را ػػػن ار لظ ػػػن ارعػػػمبرة ررػػػدوؿ و  ػػػاؿ اد ػػػواؿ ،  ػػػ ارػػػػ لػػػم ر، 29
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 . 2002 م عن ارقمهرة،  ار قوؽ،

 ركػز ارب ػوث واردرا ػمت بةػرطن  ،ار ال ح ارعم ن رر را ػن ار لظ ػن، أ  د  الؿػ عز ارداف، 32
 .1994، دب 

، دار ار را ػػن ار لظ ػػن فػ  االتقمقاػػمت اردوراػن وارقػػوالاف اروطلاػػن، (دكتػور) فػػمئزة اػؤلس اربمةػػمػػ 33
 .2002ارلأ ن ارعربان، ارقمهرة، 
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1983. 

 لظ ن ار مفام، تر  ن    د  مـز  راـ،   رن اد ف ارعمـ،   عان لةر ار قمفن،  طمب   -35
 .1967دار ارةعب، ارقمهرة، المار 

دار ارلأ ػن ،  را ػن   ػؿ اد ػواؿ فػ  لطػمؽ ارتعػموف ارػدور ، (دكتػورة) قةقوش  م د هدىػ 36
 .2003ارقمهرة،  ارعربان،

ر مرن  ،ار  ئوران ار دلان ف   وا أن فاروس ار م ب ةكالت ، عزة    ود أ  د اراؿػ 37
 .1994 ، م عن ارقمهرة ، كران ار قوؽ،دكتوراه

، ر ؤت ر اردور  ار مل ، ا  مان ار عرو مت واراصوصان ف  قملوف االلترلت، ار اد، ل ـػ 38
 .6/2008-2، ارقمهرة

ـ ار ت دة ار علػ  بمر اػدرات  كتب اد  ،ر كمف ن االت مر بمربةر الماف  لتدى ، وزاف  بمرؾػ 39
  . 2008فبراار فاالم،  ،وار را ن

اآل مر االقتصمدان واال ت معان وظمهرة ، (دكتور) عبد ارأمدي عبد ار مفظػ عبد ار  اد، 40
 .2005ارطبعن ادورر، اررامض، ، ،  م عن لماؼ ارعربان ررعروـاالت مر بمدةامص
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 املسبمهخ فً وقف تذهىر هنظىهخ احلقىق االقتصبديخ واالجتوبػيخ فً الفرتح األخريح ،خبصخ فً ظل سيبسبد التحزر االقتصبدي التً تتجنبهب* 

 .الذولخ

ً تنتهل حقىقهن االقتصبديخ واالجتوبػيخ، ثسجت ػذم هشبرمخ النشف ػي الزؤي واالحتيبجب*  د احلقيقيخ للفئبد الت

 .هؼظن تلل الفئبد فً صنغ القزار
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  انبزاعى انًصزَت حغخاس نهزعاَت وانغُاة االينه عك االطفال فً اننًى انظهُى وانصغًانبزاعى انًصزَت حغخاس نهزعاَت وانغُاة االينه عك االطفال فً اننًى انظهُى وانصغً    --6666

 4885مارس        4880طفل خالل عام  354مقتل 

ــد لمحيــاة انيــار الــدم بالمتوســط  -67  7838مصــرع وفقــد لمعبــور لمــوطن البــديل ... المــوت ىــو االمــل الوحي
 4885ابريل        4880مياجر مصرى خالل عام 

 4885يونيو    اوروبا واليجرة غير المنظمة فى مصر بين الواجب والمسئولية -70
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 مجلس األمناء
 

ألبير بشارة. د8أ  
 أستاذ االقتصاد الزراعي

فتحى عبد الفتاح. د8أ  
رئيس مركز الدراسات و المعلومات 

 بجريدة  الجمهورية
محمود السقا.د8أ  

 أستاذ تاريخ القانون بجامعة القاهرة
 

 هض انعايهُنيض

 
 يدَز حنفُذٌ              كزو صابز ابزاهُى

 ينظك وعدة انبغىد                يضدي انًدنً 

 ينظك انىعدة انمانىنُت        نصغٍ سخارٌ 

 ينظمت انىعدة االدارَت                ينار طالو

  تينظك وعدة انعاللاث اندونُ       صانظ انبكزي

 ينظمت وعدة انخىرُك و انًعهىياثيها عظن        

 يغايٍ                       يغًىد هندٌ    

 يغايٍ                           يغًىد طالو

 يغايٍ                            اعًد يغًد 

 ناهد طاَع                              يغايُت

 شغاحه صًعت                          يغايٍ

 يغايً                    ىد عضاب    يغً

 باعذ                         عًدٌ يعبد   

 باعذ                         ابزاهُى عهً 

 باعزت                       يُزفج صدَك   

 يخزصًت                         انشًُاء رسق 

 يىرك                      أعًد عبد انفخاط 

 يىرمت                            صًاليُزفج 

 

 

 
 
 

 اإلنسان مؤسسة ال تيدف إلى الربحمركز األرض لحقوق 
 7557فى ديسمبر عام  أنشىء                                       

 مركز األرض؟ لماذا

أنشئ مركز  األر  للزدفاع عزض يازايا الفالحزيض والريزر الم زرظ مزض من زور حقزو  ا نسزاض   
بعد     أض تبيض لمؤسسي المرك  خلو  ساحة العمل األهلي في م ر مض المن مات التي تعمزل فزي 

 :ومض بيض القاايا واالحتياجات الحقيقية التي دفعت في اتجاه إنشاء المرك . هذا المجال
م التوا ض في االهتمام بحقو  الفالحيض والمسألة ال راعية في م ر وت حيح معالجة عد-

المسار في  ل األوااع الجديدة المتعلقة بتحرير سو  األر  واألسعار مع دراسة أثر ونتائج 
 .                            هذه السياسات عل حياة الفالحيض وااليت اد ال راعي 

 م أوااع العامليض في يطاع ال راعة  وبالتالي تعراهم النتهاكات عدم وجود بنية تشريعية تن-
عديدة شبه يومية  سواء على  عيد حقويهم االيت ادية واالجتماعية أو على  عيد الحقو  

 .                           المدنية والسياسية
جعل يطاع اتساع الفجوة بيض الرير والحار في م ر  خا ة على  عيد الخدمات  مما ي - 

عري  مض سكاض الرير عراة النتهاكات مااعفة بسبب تردى األوااع االيت ادية 
 .واالجتماعية

تفايم مشكلة عمالة األطفال في الرير في القطاع ال راعي أو غيره مض القطاعات  و يادة  -
 .معدالت األمية والتسرب مض المدارس بينهم

ة  على  عيد األسرة والعمل  أو بسبب األوااع االنتهاكات التي تتعر  لها المرأة الريفي -
 . االجتماعية العامة

 :مجاالت عمل المرك 
الدفاع عض  الفالحيض والعمال ال راعييض بسبب أوااع العمالة ال راعية الدائمة والمؤيتة -

الناجمة عض غياب التن يم القانوني  وخا ة فيما يتعل  بعقود العمل وا جا ات واللوائح التي 
 .تن م حقويهم وواجباتهم

 .دعم وتشجيع دور التن يمات النقابية والتعاونيات والجمعيات والروابط الفالحية - 
 .مواجهة  اهرة عمالة األطفال مض حيث أسبابها وم اهرها وآثارها مض من ور حقو  الطفل -
االنتهاكات  العمل على تمكيض المرأة الريفية  وخا ة العامالت في يطاع ال راعة  لمواجهة -

 .التي تتعر  لها بسبب واعها النوعي واالجتماعي
الدفاع عض البيئة ال راعية وبيئة المجتمع الريفي اد مخاطر التلوث  وتوعية الفالحيض بقاايا  -

 . التلوث البيئي

 أهداف المركز
 .المساهمة في تحسيض األوااع االيت ادية واالجتماعية للفالحيض في رير م ر -
اكات حقو  ا نساض التي تحدث داخل القرية الم رية وخا ة المتعلقة بالحقو  ر د انته-

 .االيت ادية واالجتماعية
تنمية وعى المواطنيض بنشر ثقافة حقو  ا نساض وتشجيع  العمل المشترك والتنسي  بيض -

 .مؤسسات المجتمع المدني ودعم استقاللها وتع ي  ييم الديمقراطية وحقو  ا نساض 
همة في  ياغة برنامج ا  الح االيت ادظ ال راعي في م ر بحيث يكفل للفالحيض المسا

 .. حقويهم ويؤمنهم في  راعة أراايهم
الكشر عض رؤى واحتياجات الفئات المهمشة والفقيرة في م ر وأشراكهم في  ناعة القرار  

 و ياغة البرامج التي تطب  عليهم 

 :آليات عمل المرك 
انونية للفالحيض في القاايا ذات ال لة بحقويهم االيت ادية واالجتماعية أو تقديم المساعدة الق-

 .المدنية والسياسية
إ دار التقارير والدراسات والبيانات لكشر االنتهاكات التي يتعر  لها الفالحوض والرير -

 .الم رظ
الم رية تن يم دورات تدريبية وإ دار المطويات مض أجل تنمية وعى المواطنيض في القرية  -

 .بالحقو  المتعلقة بقااياهم
تكويض شبكة مض المتطوعيض والمهتميض والنشطاء لدفع العمل األهلي والتطوعي في مجال   -

 .حقو  ا نساض
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 .تن يم الندوات وعقد ورش العمل لمنايشة القاايا المتعلقة بأوااع الرير الم رظ السياسية واالجتماعية والثقافية والبيئية-
 يامة عاليات وطيدة مع المؤسسات المحلية والدولية المهتمة بالعمل في مجال التنمية وحقو  ا نساض للمساهمة في السعى  -

 تحقي  أهدافنا

 ويتلقي كافه الشكاوى املتعلقة
ً
 املركز يقدم الدعن القانوني جمانا

 الفالحني والعمال والصيادين واملرأة واألطفال في الريف حبقوق


