
واالندماج والهجرة  للجوء  األورويب  االتحاد  صندوق  مع  مشرتك  بتمويل  املرشوع  هذا 

أخطار االتجار بالبشر بين 
الالجئين

التعرف عيل وح�ية ضحايا االتجار بالبرش خالل موجات تدفق املهاجرين

األمامية بالصفوف  للعاملين  التدريب  دليل 
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مهربو  يصطاد  األيام.  بمرور  أكبر  جريمة  بالبشر  االتجار  أصبح 
البشري  التدفق  خالل  األكثر ضعفاً  األفراد  قانونية  غير  بصورة  البشر 

األكثر  المجموعة  الالجئون  يصبح  أوروبا  إلى  القادمين  للمهاجرين 
بالخطوط  العاملين  يعي  أن  ينبغي  بالبشر.  االتجار  لخطر  عرضة 
منع عملية  في  دور جوهري  لعب  ويمكنهم  األخطار  هذه  األمامية 

الالجئين.  بين  بالبشر  االتجار 

للعاملين  التدريب  أدوات  تقديم  بإمكاننا  ألن  للغاية  مسرورون  نحن 
ليست  فهي  بها,  والتجارة  تهريبها  تم  الجئة  مع  األمامية  بالخطوط 

أفكار ووجهات  لنا عدة  قدمت  لقد   . ناجية عنيدة وقوية  إنها  بل  ضحية 
لقد  األمامية.  بالخطوط  العاملين  وتجهيز  تدريب  كيفية  عن  نظر 

التدريب  دليل  لتقدم  والحب   , الطاقة  و   , الوقت  الكثير من  استثمرت 
جزيالً! شكراً  أورينجو,  ماليكا  هذا. 

مساعدتها  على  هولندا  في  الوطنية  الشرطة  من  أيضاً   بالشكر  ونخص 
لنا! كبيرة  نعمًة  لقد كان وجودك  الزمالء.  الدليل وتدريب  كتابة هذا  في 

, شكراً من  تالدينشتين  ليمفارد  أيرين بالس من  آخراً,  وليس  وأخيراً 
المرحة! الجاد و روحك  , وعملك  المحب  قلبك  أجل 

 , األمامية  بالصفوف  العاملين  لتدريب  كاٍف  الدليل  هذا  يكون  أن  نأمل 
بكفاءة. المهاجرين  بين  بالبشر  االتجار  أخطار  محاربة  من  ويمكنهم 

بيوغن  فان  إينكيه 
بالبشر االتجار مكافحة برنامج مدير

هولندا الخالص--  جيش

األول/أكتوبر 8102 تشرين 

لمقدمة ا

المفوضية  تمويل من  و  المشروع علي دعم  هذا  »يقوم 
المؤلف وحده, وال  المنشور رأي  األوروبية. يعرض هذا 

استخدام  أي  عن  المسئولية  األوروبية  المفوضية  تتحمل 
به. الواردة  للمعلومات 



مقدمة إلى دليل التدريب

بتكليف من   ‹ آمنة  ليكون جزءاً من مشروع › مالذات  الدليل  تم تطوير 
بأوروبا  بالبشر  االتجار  مكافحة  إيه( وشبكة  إس  )تي  الخالص  جيش 

باالتحاد  , واالندماج  , والهجرة  اللجوء  بتمويل مشترك مع صندوق   ،
األوروبي. 

الالجئين  مع  الخالص  بجيش  األمامية  بالصفوف  العاملون  يستعمل 
تم  لقد  شاملة.  بطريقة  بالبشر  االتجار  ودعم ضحايا  لتحديد  كأداة  الدليل 

األمامية   بالصفوف  العاملة  الشرطة  قوات  مع  بالتعاون  الدليل  هذا  إنشاء 
بمراكز  والمسئولين  الخدمات  ومقدموا   ، المهاجرين  احتجاز  بمراكز 

اتصال  علي  كانوا  والذين  الخالص  بجيش  والممارسين  االحتجاز 
تم جمع  لقد  اليومي.  بهم من خالل عملهم  المتاجرة  تم  مع أشخاص  

المختلفة خالل  البالد  في  الظروف  و  الموقف  المدخالت في سياق هذا 
المسئولون عن  باريس )7102(  ألجل األفراد  الدولي في  المؤتمر 

بالبشر. االتجار  لمكافحة  أوروبا  في  الخالص  بجيش  الوطني  التواصل 

األمامية  بالصفوف  للعاملين  عملي  تدريب  إلي  الحاجة  الدليل  هذا  يعالج 
تدفقات  لاَلجئين في سياق   ‹ آمنة  توفير‹ مالذات  تحدي  في مواجهة 

اليومية  بالمخاطر  كافية  دراية  علي  ليسوا  أيضاً  ,وهم  الحالية  الهجرة 
الالجئين. جموع  بين  بالبشر  لإلتجار 

الكافي  بالشكل  التدرب  من  األمامية  بالصفوف  العاملون  يتمكن  أن  نأمل 
أن  قبل  البشر  تجارة  لمنع  فعله  ما عليهم  الدليل ومعرفة  هذا  من خالل 

تحدث. 

التدريبي الدليل  لهذا  األساسي  الهدف 
للعاملين  والمهنية  القدرة  تحسين  هو  الكتيب  لهذا  األساسي  الهدف 

بين صفوف  بالبشر  االتجار  أخطار  مع  للتعامل  األمامية  بالصفوف 
الالجئين. 

لهذا ، فإن الهدف العام من هذا التدريب هو زيادة قدرة المشارك علي :
تجارة 	  كونهم ضحايا  )المحتمل(  الالجئين  ودعم  علي  التعرف 

تواجدهم. يحتمل  أينما  البشر 
آمنة  ›، مأوي لرعاية الضحايا، خدمات 	  توفير › مالذات 

الضحايا. علي  للتعرف  معلومات  و  مراجع  الطوارئ، 
يمكن 	  كي  الخالص  جيش  مع  المتعاونين  والشركاء  الموارد  تمييز 

الضحايا. عن  بالنيابة  معهم  العمل 

يلي: مما  المشاركون  سيتمكن  التدريب،  نهاية  في 
دينامية، 	   ، ،أسباب  نطاق  بالبشر مع وصف  االتجار  تعريف 

بالبشر. االتجار  وتأثير 
و 	  العمل  هذا  لمنع  الالجئين،  بين  االتجاربالبشر  عالمات  تحديد 

)المحتملين(. للضحايا  الدعم  تقديم 

الدليل في  المستخدمة  األساسية  المصطلحات 
بهم  االتجار  تهريبهم  تم  الذين  األشخاص  إلي  التدريب  هذا  يشير  سوف 

لالتجار  االستغاللية  الديناميات  المصطلح  هذا  اختيار  ويبرز  بالضحايا. 
لحقوق  انتهاك  وكذلك   ، جريمة  بالبشر  االتجار  أن  وحقيقة  بالبشر 

بهم  تم االتجار  الين  الكثير من األشخاص  بأن  اإلنسان. كن علي دراية 
بعض ضحايا  يفضل  أنهمضحايا.  علي  أنفسهم  تمييز  علي  قادرين  غير 
بغرض  تهريبهم  سبق  أشخاص  مصطلح  والمتخصصين  بالبشر  االتجار 

ما  يوماً  االتجار  جميع ضحايا  يصبح  أن  نأمل  بهمأوالناجين.  االتجار 
الدليل، سوف  المضمون في هذا  اتساق  ناجين. ومع ذلك، من أجل 

بهم. االتجار  تم  الذين  األشخاص  إلى  لإلشارة  يستخدم مصطلح ضحايا 
نستخدم مصطلحشخص  ، سوف  التدريب  وهذا  الدليل  هذا  وخالل 

وإعماالً  الفرد ومراعاًة  للحفاظ علي كرامة  الدعارة   مهنة  في  منخرط 
كعاهرةأوعاملة  عادًة  المستخدمة  المسميات  من  اإلنسان،بدالً  لحقوق 
أشكال  من  بأي شكل  المنخرط  الشخص  إلي  لإلشارة  الجنس  بتجارة 

الربح. مقابل  الجنس 
أنه  حيث  مضلالً،  ذاته  حد  البشرفي  يصبح مصطلحتجارة  قد  وختاماً، 
إلي  الضحية  تحتاج  آخر. ال  إلي  مكان  الضحية من  نقل  ينطبق علي 

التجارة  تعريف)ات(  لتطابق  معين،  مكان  من  نقلها  حتي  أو  إرسالها، 
مكان  إلي  منزلها  من  نقلها  يتم  الضحية  أن  من  الرغم  )علي  بالبشر 

كان أي نشاط يندرج تحت شكل »شديد« من أشكال  أياً  غير مألوف(. 
بداخلها، بل  أو  الحدود  التنقل عبر  يعتمد علي  فإنه ال  أم ال  االتجار 

اإلجبار  أو  واالحتيال  القوة،  كاستخدام  بالموقف،  الخاصة  العوامل  علي 
واليوم،  باإلكراه.  أعمال  ألداء  أو  جنسياً  الضحية الستغاللها  الحتجاز 
إستغاللهم  يتم  الذين  بالبشر  االتجار  اآلالف من ضحايا  يوجد عشرات 

وبالدهم. موطنهم  في 
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لقد تم إنشاء هذا التدريب ليتكون من 
ثالث جلسات عمل )وحدات(.

بالبشر االتجار  تعريف  وحدة1: 
بالبشر؟ االتجار  هو  ما   1.1

بالبشر؟ االتجار  هم عمالء  من   2.1
بالبشر  االتجار  لمصطلح  الخاطئة  المفاهيم   	.1

بالبشر لالتجار  رئيسية  عناصر  ثالث   	.1
الضحية علي  بالبشر  االتجار  تأثير   5.1

متعاونين غير  بالبشر  االتجار  يكون ضحايا  أن  يحتمل  لماذا   6.1
الضحايا لتسجيل  الرئيسية  البيانات   7.1

الضحايا تسجيل  فى  الرئيسية  البيانات   8.1

والالجئين بالبشر  االتجار   :2 وحدة 
والصراع االضطهاد  من  الهاربين  بالبشر  االتجار  يتم   .1.2

مشروعة؟ غير  بصورة  المهاجرين  تهريب  ماهو   .2.2
المهاجرين وتهريب  بهم  للتجارة  البشر  تهريب  بين  رئيسية  اختالفات   .	.2

بهم ؟ لالتجار  الالجئون عرضة  يكون  لماذا   .	.2

الالجئين؟ مراكز  في  فعلھ  يمكنك  ماذا  وحدة3: 
الوقاية  .1.	
لتحديد ا  .2.	

الضحايا مساعدة   .	.	
	.	.  ما يجب فعله وما ال يجب فعله 

لملحقات ا
باليرمو بروتوكول   .1

األوروبي االتحاد  تشريعات   .2
بالبشر« االتجار  »لمكافحة  الموجه  الدولي  الخالص  جيش  بيان   .	

تمارين
1:  كن مهرب تمرين 

الجنس عن  لنتحث  تمرين2: 
بليسنج 	:  قصة  تمرين 

بالبشر االتجار  أسباب  تحديد   :	 تمرين 
بالبشر االتجار  عن  معلوماتك  اختبر   :5 تمرين 

التجارة بك؟ تم  أم  تهريبك  تم   :6 تمرين 
شيار قصة   :7 تمرين 

الالجئين/البشر وتجارة  وتهريب  أنت   :8 تمرين 
لمنع ا  :9 تمرين 

فعله يجب  وما  العالمات  تمرين 01: 
النفس علي  الحفاظ   :11 تمرين 



بالبشر؟ االتجار  ماهو   1.1

بالبشر  االتجار  تعريف  يتم  باليرمو،  بروتوكول  من  الثالثة  للمادة  طبقاً 
: التالي  النحو  علي 

استقبال  أو  اإليواء  النقل،  اإلرسال،  التجنيد،  باألشخاص  االتجار  »يعني 
أو أي شكل من أشكال  القوة  أو استخدام  الترهيب  األشخاص بواسطة 

وضع  السلطة،أو  استخدام  سوء  الخداع،  االختطاف،االحتيال،  اإلجبار، 
أومزايا  مالية  مبالغ  تلقي  أو  إعطاء  ،أو  الضعف  الشخص في موضع 

االستغالل. ،بغرص  آخر  له سيطرة علي شخص  لنيل رضا شخص 

أو سائر 1.  الغير  استغالل دعارة  أدنى،  االستغالل، كحد  ويشمل 
الرق  أو  الخدمة قسراً،  أو  السخرة  أو  الجنسي،  أشكال االستغالل 

نزع األعضاء؛ أو  االستعباد  أو  بالرق،  الشبيهة  الممارسات   أو 

المقصود 2.  االستغالل  على  بالبشر  االتجار  موافقة ضحية  تصبح 
البند غير ذات صلة في  )أ( من هذا  الفرعية  الفقرة  المبّين في 

في  المبّينة  الوسائل  أي من  فيها  اسُتخدم  قد  يكون  التي  الحاالت 
)أ(؛ الفرعية   الفقرة 

لغرض 	.  استقباله  أو  إيواؤه  أو  تنقيله  أو  نقله  أو  تجنيد طفل  يعتبر 
استعمال  على  ينطو  لم  وإن  حتى  بالبشر«،  »كإتجاراً  االستغالل 

هذاالبند؛ من  )أ(  الفرعية  الفقرة  في  المبينة  الوسائل  من   أي 

الثامنة عشرة؛ 1	.  »الطفل » يعني أي شخص دون سن 

الجريمة  بالبشر هو وسيلة خادعة من وسائل  االتجار  إن  اختصاراً، 
اإلجرامية  العصابات  من  بدءاً   ، المتاجرون  ويستغل  المحلية.   و  الدولية 
الرجال   ، األسرة  أفراد  ، وحتى  المحليين  القوادين  إلى  المتمرسة  الدولية 
القسري  العمل  مثل  بالرق  أشبه  في ظروف  الضعفاء  واألطفال  والنساء 

الريفية  البيئات  في   ، العالم  أنحاء  كافة  وفي  الجنسية.  والخدمات 
تعد وال  استغاللية ال  بالضحايا في حاالت  اإليقاع  يتم   ، والحضرية 

تحصى بما في ذلك ؛

الدعارة 	 
مثل:	  كالسخرة،  االستغالل 

البناء،	  أعمال 
المنزلي،	  االستعباد 
الزراعي،	  العمل 
إلى آخره. 	 

أزياء	  كعارضات  العمل 
الشوارع 	  في  التسول 
األعضاء	  استغالل 
- وهذه 	  الدولية  القوانين  االستغالل كما حددتها  أخري من  وأشكال 

قد تشمل :
القسري	  الزواج 
اإلجبار	  أو  باإلكراه  التسول 
اإلجرامية 	  األنشطة  في  الضحية  استخدام 
االستعباد	  المسلحة،  الصراعات  في  الضحية  استخدام 
سراً	 

بديالت	  كأمهات  النساء  استعمال 
القسري 	  الحمل 

بالبشر؟ المتاجرون  2.1 من هم عمالء 
دولية  إجرامية  شبكات  مع  ارتباط  علي  يكونون  بالبشرقد  المتاجرون 

وقد  محلية.  أو عصابات  إجرامية صغيرة  شبكات  أو  ومتمرسة  منظمة 
أفراد األسرة، أصدقاء،   ، أو نساء  بالبشر رجاالً  المتاجرون  يكون 

المجتمع.  في  ظاهرياً  وشرفاء  ناجحين  أفراد  وأيضاً 
من  األشخاص  أو خداع  احتجاز،  يعملون علي  الذين  األفراد  المجندونهم 
أشخاص موثوق  أو  نساًء  يكونون  الغالب  في  و  بالبشر  المتاجرين  أجل 

األشخاص  بالبشر  المتاجرون  يستغل  المستهدفين.  الضحايا  لدي  بهم 
أو  الربح  أجل  بالعبودية من  أشبه  في ظروف  بوضعهم  الضعفاء 

بالبشر  المتاجرون  يستخدم   ، سابقاً  موضح  هو  كما  شخصية.  مصلحة 
الدعارة وصفقات  عدة طرق لإليقاع برجال ، نساء، أطفال في مجال 
أو عمل   ، المنزلي  كاالستعباد  السخرة،  أعمال  أو   ، الجنسية  التجارة 
األشكال  بحث  يتم  الزراعية. سوف  األعمال  أو  بالصناعة  المهاجرين 

الحقاً.  بالبشر  المتاجرين  قبل  من  المستخدمة  والعنف  للتالعب  المحددة 

الفاسدين  المسئولين 
عامل  الفساد  ويعتبر  شامل  فساد  إلي  المنظم  بالبشر  االتجار  يتطلب 
هذا  أن  المجرمون  يعتبر   ، لهذا  بالبشر.  المتاجرين  لنجاح  جوهري 

الرئيسي  التكلفة  عامل  الفساد  اعتبار  يمكن   . استثمار ضروري 
بالبشر. للمتاجرين 

الوثائق  توفير   ; الضحايا  تجنيد  من  بالبشر  االتجار  سلسلة  تتكون  متي: 
يتضمن  ، وقد  الضحايا  نقل   ; والتصاريح(  التأشيرات،  الهوية،  أوراق   (
األموال  عائدات  تبييض  إلي  باإلضافة   ; استغاللهم   ; الحدود  نقلهم عبر 

الجريمة.   هذه  عن 
قوات  تتضمن  قد  هذه  األنشطة  داخل سلسلة  الفاسدة  الجهات  من: 

الحدود  مراقبة  سلطات  سفارات/قنصليات،  الجمارك،  وضباط  الشرطة 

وحدة1

الوحدة 1تعريف االتجار بالبشر
الزمن: 	 ساعات
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االستخبارات  األخرى،  القانون  تنفيذ  جهات  الهجرة،  خدمات  مسئولي   ،
محليين  مسئولين   ، عالمية(  أو  )وطنية  المسلحة  القوات   ، األمن  /قوات 

 ، حكوميين  مسئولين  علي  تأثير  ذات  ،أشخاص/جماعات/أطراف 
السفر  المثال شركات  سبيل  على   ، الخاص  القطاع  ممثلي  إلي  باإلضافة 
النقل ، مؤسسات مالية ، بنوك ، إلي آخره.    ، شركات الطيران ، قطاع 

في  المشاركة   ، التغاضي   ، التجاهل  الفساد  أنشطة  تتضمن  ماهية: 
واالنخراط  الفساد  أو  بالواجبات  ، واإلخالل  باألشخاص  االتجار  وتنظيم 

المنظمة. الجريمة  في 

: منها  بالبشر  االتجار  تسهيل  تقوم علي  أخري  جهات 
الوهمية	  التدليك  أعمال  مديري  الدعارة و أصحاب و  بيوت 
المنازل	  خدم  مستخدم 
اإلجرامية	  الشبكات  و  العصابات 
الزراعة	  العمال في مجال  المزارعون و رؤساء 
أفراد األسرة 	   / شركاء حميمون 
العمالة	  سماسرة 
المؤسسات	  و  المصانع  أصحاب 
قوادين	 
مديريها	  و  الصغيرة  األعمال  أصحاب 

بالبشر تاجراً  كن   :1 التمرين 
: بعمل خطة عمل  قم  إلي مجموعات و كمجموعة  انضم 

معسكرات  في  الفتيات  من  أموال سريعة  ربح  يمكنك  كيف 
الالجئين؟

االعتبار: بعين  التالية  األمور  خذ 
بك؟ يثقون  تجعلهم  كيف   •

المساعدة؟ إلثنائهم عن طلب  تستخدمها  التي  الطرق  ما هي   •
عالية. أرباح  مخاطرة ضعيفة،  نصب:  عينيك  تضع   •

؟  التدريب  تعلّمت من هذا  ماذا 

بالبشر  التجارة  لمصطلح  الخاطئة  المفاهيم   3.1
 . فهمه  يساء  غالباً  و  متناقض  بالبشر« هي مصطلح  االتجار  كلمة » 
الحدود.  عبر  األفراد  نقل  علي  بالبشر  االتجار  كلمة  تنطبق   ، للبعض 
كاإليقاع  بالبشر  للمتاجرة  وضوحاً  أكثر  مصطلحات  هناك  تكون  وقد 
أعمال  بعض  تتضمن   ، نعم  العبودية.  أو  واحتجازه  بالفرد الستغالله 

 ، الدول  بين  الشخص  لنقل  إجرامية  وكيانات  شبكات  بالبشر  المتاجرة 
الفرد في  الدول من أجل أعمال السخرة و استغالل  المدن داخل  وبين 

الجنس.  تجارة 
بأنها  الحالة  تعريف  أجل  للضحية من  الفعلي  النقل  يلزم  ، ال  ذلك   ومع 

المتاجرين  قبل  من  المستخدمة  فالطرق   ، ذلك  من  بدالً  بالبشر.  اتجار 
به هي عوامل  استغالله  يتم  في وضع  فرد  واحتجاز  لتجنيد  بالبشر 

. بالبشر  االتجار  لتعريف حاالت  محددة 

في  نفسها محتجزاً  أو  نفسه  بالبشر  التجارة  يجد ضحية  قد   ، الواقع  في 
المثال خادم منزلي ألسرة فرد ما ، لسنوات عديدة  مكان ما ،علي سبيل 

ويتم  في موطنهم  الضحايا  احتجاز  يتم  قد  الهرب.  من  يتمكنوا  أن  قبل 
أو صالونات  محلية  دعارة  بيوت  في  تقديم خدمات جنسية  علي  إجبارهم 
ما طواعية  أداء وظيفة  بعد  بالشخص  اإليقاع  يتم  ، عندما  أخيراً  تدليك. 

. بالبشر  التجارة  يكون ضحية  قد 

بالبشر لالتجار  الرئيسية  عناصر  الثالث   4.1
استغالل  للتحكم و  األكثر وضوحاً  األقوي و  هو األسلوب  »العنف» 

. بالبشر  االتجار  ضحايا 
أكثرها  ولكن   ، وحشية التحصي  بصورة  البدني  العنف  نماذج  قائمة 

االعتداء   ، الجماعي  واالغتصاب  االغتصاب  االختطاف،  تتضمن  شيوعاً 
التجويع،  التشويه،  ،العزل،  االحتجاز   ، التقييد   ، الجنسي  و  البدني 

إدمان المخدرات عن قصد / باإلكراه ، االعتداء علي أفراد األسرة ، و 
القتل. أحياناً 

لتجنيد  المتاجرون  يستخدمها  أخري  طريقة  هي  أوالخداع  »االحتيال» 
الخداع  أساليب   ، الالجئين  حالة  في  إحتجازهم.  أو  بالضحايا  واإليقاع 

وهذا  الضعفاء  الالجئين  لتجنيد  المتاجرين  من  المستخدمة  الغش   /
يتعاون  قد  مبدئي.  بشكل  التوظيف  أو  بالزواج  زائفة  عادًة وعود  يتضمن 
لخلق  المحتملين  الضحايا  أصدقاء  أو  عائلة  مع  أيضاً  بالبشر  المتاجرون 

به. يعدون  لما  وهم 
إلي  القانونيين  غير  والمهاجرين  الالجئين  إلغراء  آخر  أسلوب  هناك 

بهم بوعود زائفة عن وظائف جيدة و ظروف  الخاصة  التجارة  شبكات 
بعيداً  للسفر  الالجئين  بالبشر  المتاجرون  يساعد  غالباً،  أفضل.  حياتية 
الوصول،  متفق عليها. عند  أجرة  مقابل  آخر  بلد  إلي  و  منازلهم  عن 
معينة  مجاالت  في  العمل  علي  الضحية  ويجبر  األجرة  المهرب  يرفع 

الوضع  نفس  في  الضحية  لحجز  الدين  استعمال  يتم  الدين.  لتسديد 
احتجاز  الدين،  لتسديد  كالعبودية  تهديدات  المهربون  يستخدم  قد  الراهن. 

الهوية(  تدل علي  السفر وأي وثائق أخري  الهوية )سحب جوازات 
ما  عادة  النفسي  المعاملة  النفسي. سوء  والضرر   ، العاطفي  االعتداء 

لهدم أي دفاعات  تم تصميمه خصيصاً  قد  دائم و متطرف و  يكون 
وجسدية. عقلية،وعاطفية، 

ألي  الجسدي  االحتجاز  الفعلي،  باألذي  تهديدات  «القهر»  يتضمن 
ٌيحتجز،  سوف  بأنه  الشخص  إليهام  مصمم  نمط  خطة،  شخص،مخطط، 

القانونية. اإلجراءات  عبر  باإليذاء  التهديد  أو  االعتداء 
أجل  من  بالبشر  االتجار  في  استخدامها  يتم  للقهر  شائعة  هناك طريقة 
في  الضحية  باحتجاز  المهرب  يقوم  أن  القهري وهي  العمل  أو  الجنس 

الضحية سواء  عائلة  بإيذاء  التهديد  من خالل  باإلكراه  الخدمة  حالة 
المهربين  أن  الضحايا  الكثير من  يعلم  الخارج.  في  أو  أوروبا  في 

تهديدهم. بتنفيذ  يقومون  سوف  بالبشر  والمتاجرين 

أكثر عرضة لالتجار بهم؟ ٥.1 من هم 
بك. االتجار  يمكن  أنه  األسباب توضح  كثير من  هناك 

الخاطيء. المكان  في  الخاطئة  اللحظة  في  تكون  قد 
لالختطاف  األكثر عرضة  األشخاص  بأن  القول  يمكننا  عام  بشكل  ولكن 

أو االتجار بهم هم:

نفسية	  مشاكل  من  يعانون  من 
عقلية	  مشاكل  من  يعانون  من 
الفقر	  من  يعانون  من 
مستقرة	  غير  عائالت  وسط  يعيشون 
جنسياً.	  عليهم  االعتداء  وإهمال  العنف،  من  سابقاً  عانوا  من 
أو في معسكرات 	  الحرب  تعاني من  مناطق  في  يعيشون  من 

لالجئين ا
الزواج	  أُجبروا علي  من 
أنفسهم	  عن  سلبية  لديهم صورة  من 
محافظة	  مجتمعات«  أو  خلفيات »عائالت  من  هم  من 
عليهم	  التنمر  تم  من 



الضحايا: علي  بالبشر  االتجار  آثار   6.1
يتم  الطبية.  المساعدة  علي  الضحية  بحصول  المهرب  أو  المتاجر  يتحكم 

اللقاءات،  إلغاء  أو  كمترجمين،  لقاءات  إلي  اصطحابهم  عبر  هذا  عمل 
النساء  الكثير من  الضحايا.  إسعاف  أو  يتم معالجة  أن  أو رفض 

رعاية  علي  الحصول  يمكنهم  لم  األعمال  لهذه  أُحضروا  ممن  الحوامل 
الوالدة.  قبل  ما 

قد تنتج اإلصابة الجسدية عن الضرب ، أو أي إيذاء أو إعتداء من قبل 
التاجر. كثير من هذه اإلصابات ال يتم عالجها ، و تؤدي  المهرب أو 

األساس  التئامها من  أو عدم  الصحيح  مكانها  في غير  العظام  التئام  إلي 
المنقولة  الجروح بأي عدوي; كما أن األمراض  الممكن إصابة  . من 
األنيميا  من  الحوامل  النساء  تعاني  قد  بكثرة.  ومنتشرة  موجودة  جنسياً 

أو حاالت و أمراض أخري سابقة للوالدة كمرض السكري  علي سبيل 
. التعرف عليه  أو  يتم تشخيصه  المثال وقد ال 

لعنات  عبر  خداعهم  أو  احتجازهم  يتم  قد  النيجيريين  الضحايا  من  العديد 
أو  هم،  يعانون  بأنهم سوف  تهديدهم  يتم  »الجوجو«  األفريقي  السحر 

عائالتهم لو تمكنوا من الهرب ، أو أن يتم اإلبالغ عن موقفهم .
الضحايا  بين  الصدمة  بعد  العصبي  الضغط  و  اإلجهاد  أعراض  تشيع 

تحملوه. الذي  لألذي  والصادمة  المأسوية  الطبيعة  بسبب 

كانوا  لو  كما  بهم  واالتجار   ، ،وإحتجازهم  بالضحايا  اإليقاع  يتم 
كانوا  لقد  معاملتهم.  وإساءة   ، وخداعهم  عليهم،  الكذب  تم  لقد  سلعة. 

القانون  إنفاذ  أو سلطات  الحكومات  تكون  األحيان  بعض  في  عاجزين. 
في  الثقة  في  لديهم صعوبة  تتولد  استغاللهم.  في  موطنهم طرف  في 

استعبادهم;  يتم  بأن  سمحوا  أنهم  الذنب  من  الضحايا  يعاني  اآلخرين. 
بين  عاجزين  بقوا  ثم  لألكاذيب،  وقعوا ضحية  ألنهم  بالخزي  ويشعرون 
والخزي  بالعار  النساء,  من  أكبر  بقدر  الرجال،  يشعر  محتجزيهم.  أيدي 

استغاللهم. تم  بأنه 
 

الضحية صنع  بإمكان  يعد  لم  عندما   ، الحرية  انتزاع  يتم  عندما 
علي  الحصول  بإمكانهم  يعد  ولم  بحياتهم،  أي شيء  بشأن  القرارات 

أو  مهربيهم  علي  واتكاليين  خاضعين  يصبحون  األخري  السلع  أو  الغذاء 
قرارات  صنع  علي  قادرين  غير  ويصبحون  ومستغليهم،  بهم  المتاجرين 
لدي ضحايا  عليها  التعرف  يتم  ظاهرة  هي  ستوكهولم  متالزمة  ألنفسهم. 

. االختطاف 
يواجهون  أنهم ضحايا حتي ال  أنفسهم علي  الضحايا علي  يتعرف  قد ال 

خداعهم.  تم  أنهم  حقيقة 

بها على  التي عوملوا  الطريقة  آثار  تؤثر  أن  المستغرب  من  ليس 
إلى  تؤدي  أن  ، ويمكن  أنفسهم  الضحايا على شعورهم حيال  كثير من 

واالكتئاب.  بالعجز  الشعور 

باختصار:
الجسدي	  اإليذاء 
الجنسية	  بالصحة  المتعلقة  القضايا 
على شكل طقسي	  اإليذاء 
الطبية	  الخدمة  علي  الحصول  عدم 
الصدمة	  بعد  ما  استجابات 
الثقة	  انعدام 
العار	  و  بالذنب  الشعور 
االتكالية	 
اإلنكار	 
االكتئاب	 

الجنس لنتحدث عن   :2 تمرين 
عينيك. أغلق 

به.ماذا كان  ،أو حلمت  الجنس  فيها  آخر مرة مارست  تخيل 
فكر  أثارك؟  ماذا  فعلت؟  لك،ماذا  بالنسبة  كان جيداً  ماذا  شعورك؟ 

في األمر!

أخبر جارك! افتح عينيك،  اآلن 

التحدث عن هذا  تمتنعون كلكم ، عن  تترددون و  حسناً، سوف 
باإلكراه في مجال  الشرطة عن عملك  تخبر  أن  تخيل  األمر: 

واالغتصاب!   ، التفاصيل  الدعارة، 

بالبشر غير  االتجار  يكون ضحايا  قد  لما   7.1
ونين متعا

علي  االعتماد  وعدم  ستوكهولم/الخوف/العاطفية/االتكالية  متالزمة 
لنفس ا

أن،«وهذا  بالبشر  االتجار  لضحايا  يمكن  االحتجاز،  كحال ضحايا 
مع  يحدث  ما  بخاطفيهم. وعلي غرار  يرتبطون عاطفياً   ، أنهم«  يحدث 

بالمتاجرين  العاطفي  الضحايا  ارتباط  يكون   ، المنزلي  العنف  ضحايا 
وعلي  القضايا.  بهذه  المساعدين  المتخصصين  علي  الفهم  صعب  بهم 

بد  العاطفي نمط واضح وموجود وال  الرغم من ذلك، مازال االعتماد 
بالبشر  اتجار  مع ضحايا  مقابلة  إجراء  عند  االعتبار  بعين  من وضعه 
فقد   ، العاطفي موجود  . وإذا كان االعتماد »أو االرتباط«  محتملين 

لقوات  التحدث  ، وترفض  األساس  المكان من  الضحية مغادرة  ترفض 
في  بهم  المتاجرين  أو  الشهادة ضد خاطفيهم  ترفض  أو  القانون  إنفاذ 

تؤدي  الخيارات  هذه  فإن  األوروبيين،  غير  للضحايا  بالنسبة  المحكمة. 
ذلك  ، وعالوة علي  الخدمات  تلقي  في  أهليتهم  إلي عدم  المطاف  بنهية 
احتجازهم سوف  الناتجة عن  الصدمة  أن  على  العاطفي  االعتماد  يؤكد 
بين  العالقات  إنقاذهم. وتنشئ شدة  تم  أن  أكبر عندما وإن حدث  تكون 

رابطة. الخاطف)ين(  و  الضحايا 

الضحايا.  عاطفة  في  يؤثر  والذي  النفسي   التالعب  الخاطفين  ويستخدم 
،أو  أخر غير خاطفيهم  أحد  لهم رؤية  يتسني  بعزلهم حتي ال  يقومون 

عدم  من  بالتأكد  يقومون  عليهم.  باالعتداء  يقومون  الذين  األشخاص 
يجبرون  إنهم  الوقت.  أغلب  اآلخرين  مع  التواصل  الضحية علي  قدرة 

الجسدي و  ويضغطون علي الضحية من خالل دورة من اإليذاء 
الثقافي.  والتعارف  والمرح،  والصحبة،  اإليذاء،  عدم  يتبعها  العاطفي 

»عملهم«  يكافئون  وأحياناً   ، المفضلون«  بأنهم«  الضحية  ُيشعرون  قد 
لذيذة. وجبة  أو  جيدة،  بكلمة طيبة، ومالبس 

بيد  عاطفي  اعتماد  إنشاء  الخاطفين،يتم  علي  الضحايا  بقاء  يعتمد  عندما 
يقدمونه،  الذي  الغذاء  خاطفيهم-  علي  يعتمد  الكلّي   الضحايا  بقاء  أن 

علي  تعتمد  الضحايا  أن صحة  وحتي  المال،  والمالبس،المأوي، 
االحتياجات  األحيان  بعض  في  يلبون  المتاجرين  أن  وحقيقة   . محتجزيهم 

بين  ستوكهولم(  متالزمة  )مثل  قوية  صلة  يخلق  للضحايا  األساسية 
وضعهم. الضحايا  يحتقر  عندما  حتي    ، والُمتِجرين  الضحايا 

خاطئة معتقدات 
مغلوطة  معتقدات  هناك   ، المنزلي  العنف  مواقف  في  الحال  هو  كما 
ارتباط  تنشئ  التي  وهي  معرفية(  وانحرافات  التأثير)تشوهات  قوية 
التي  المغلوطة  المعتقدات  أمثلة  ومن  وخاطفيهم.  الضحايا  بين  وثيق 

الخاطفين: بواسطة  ُتغرس 
أنني 	  أحد  لن يصدق   ، اقترفتها  التي  الفظيعة  األشياء  »بعد كل 



نيئجاللا نيب رشبلاب راجتالا راطخأ

ذلك.« فعل  مجبراً علي  كنت 
الوضع.«	  هذا  في  لوجودي  «إنها غلطتي 
الخروج من هنا 	  ،يمكنني  ديني  العمل وسددت  استمررت في  إذا   »

قريباً.«
[المهرب)ين(].«	  إال صديقي)أصدقائي(  أحد  بي  «اليهتم 
بمساعدة أصدقائي 	  إال  هنا  الخروج من  يمكنني  « ال 

[والمهرب)ين(]«

االحتجاز تسهل  أخري  عوامل 
المنزلي  العنف  في  بها  المعمول  االحتجاز  علي  المساعدة  العوامل 

االحتجاز  عوامل  تتضمن  بالبشر.  االتجار  في  أيضاً  بها  العمل  يمكن 
البقاء  موارد  نقص  المخدرات;  إدمان  ودينية;  ثقافية  اآلتي: عوامل 

المجتمع;  وموارد  الدعم،  الوظيفة،  الدخل،  كالمسكن،  الحياة  قيد  علي 
االكتئاب  و  النفسية  الصدمات  الحياة;  ومهارات  التوظيف  فرص  انعدام 
هو  المنزلي،  العنف  في  كما  لالحتجاز،  أخطر سالح  وأخيراً،  الموهن. 

الخوف. لغرس  العنف  استخدام  أو  الخاطفين  تهديدات 

النفسية  السيطرة 
الضحية  إبقاء  المثال،  سبيل  علي   ، تتضمن  قد  النفسية  السيطرة  أساليب 

تغذية خوف  الضحية;  عائلة  أفراد  بإيذاء  تهديدات  ومشوشة;  معزولة 
بمعلومات  بتزويدهم  المحلية  الشرطة  قوات  من  وارتيابهم  الضحايا 

التي  الالإنسانية  األنشطة  في  االنخراط  على  الضحية  وإجبار  مغلوطة; 
بالذنب. والشعور  العار  مشاعر  تعزز 

الضحايا علي  االقتصادية  السيطرة 
علي  الخاطفين  قبل  من  المتبعة  االقتصادية  السيطرة  أساليب  تتضمن  قد 
اإلطالق(;  إعطائها علي  )أو عدم  متساوية  أجور غير  إعطاء  الضحايا: 

المالبس،المأوي;   ، كالغذاء  أساسية  احتياجات  علي  باهظة  رسوم  فرض 
ألغراض  الضحية  قبل  من  مستحقة  أموال)الدين(  لتسديد  كاذبة  مطالبات 

الهوية، أو تأشيرات، أو ديون سابقة  إثبات  كاالنتقاالت ، أوراق 
الدين(  مقابل  االستعباد  )تسمي  العائلة  أفراد  أحد  علي  مستحقة  مضاعفة 

وتقاليد دينية  طقوس  استخدام 
في  تأقلم  كاستراتيجية  لالجئين  جوهري  الدين«العقيدة«  ويعتبر 

بالبشر.  المتاجرين  قبل  من  االستغالل  إلي  هذا  يؤدي  وقد  المعسكرات. 
لعنة  خرافة  اإلريتريون  بالبشر  المتاجرون  يستخدم   ، المثال  سبيل  علي 
السيطرةعليهم  يتم  أن  من  اإلريتريون  يخاف  حيث  الشريرة،  بودا  عين 

لديهم  الناس  أن هؤالء  يعتقدون  قوة خارقة.  الشريرة.  العين  بواسطة 
لجعلهم  الشريرة  األرواح  مع  التواصل  يستطيعون  و  خارقة  قوي 

عليهم. اللعنات  تسليط  يتم  أو   ، ُيَجُنون  ،أو  يمرضون 
 ، نيجيريا وغينيا  في   المثال  ، علي سبيل  أفريقيا  في حالة غرب 
فهم  بالبشر.  المتاجرين  بواسطة  للسيطرة  كوسيلة  الفودو  ُيستخدم 

عمل  فرص  على  للحصول  العقود  إبرام  في  طقسية  عمليات  يستخدمون 
يؤدي  خاطئة.  معلومات  إلى  تستند  ما  غالباً  والتي  )»توظيف«(  مربحة 

والصمت.  الطاعة  بعهود  الضحايا  إللزام  طقوس  الفودو  سحر  كهنة 
بالبشر  االتجار  يؤمن ضحايا  بشدة.  الدينية  الشعائر  هذه  في  ويعتقدون 
الكاهن)الجنون،المرض،الموت(  إليه  أشار  الذي  العقاب  كان  أًي  بأن   ،

وإليك  الهرب.  تمكنوا من  إن  أفراد عائالتهم،  أو  سوف يصيبهم هم 
الفودو: لعنة سحر  علي  مثال 

»لوجود دمائك في مكان ما ، فقد أقسمت بأال تخبر أحد. وإذا كنت 
أفعل ذلك وعليك أن  فلم   ، إلي هنا بال مقابل  قد أحضرتك  بأني  تعتقد 

تفعل ما أخبرك به أو سوف تحدث لك أشياء سيئة. عليك أال تهرب أو 
أحداً.« تخبر 

نيجيريا( )من  بليسنج  قصة   :3 تمرين 

بليسينج؟  قصة  من  تعلمه  يمكننا  ما   .1
تاجرها؟  باسم  اإلدالل  بليسينج  بإمكان  أن  تعتقد  2. هل 

فقراً  المناطق  أكثر  أحد  إيمو،  والية  في  قرية  في  بليسينج  ترعرعت 
، وتوقفت هي و  السابعة  بعمر  والدها وهي  توفي  نيجيريا.  في 

علي  الحصول  شقيقها  علي  تحتم  المدرسة.  إلي  الذهاب  عن  أشقائها 
و  المياه  ببيع  بدأوا  بالعائلة  اآلخرين  األطفال  بعض  ميكانيكي.  مهنة 

للتسول.  اتجهوا  أو  الشوارع  في  الخبز 
القرية. »أعرف  بليسينج في سوق  اقتربت سيدة من   ، ذات يوم 

أخبرتها  المال »  إلي  يحتاجون   ، المساعدة  إلي  تحتاج  أن عائلتك 
السيدة  تحدثت  مساعدتك.«  ويمكنها  بأوروبا  أختي  »تعيش  السيدة. 

بأن  وأخبرتها  بعمر 51،   ، بليسينج  إلي »جيفت«  صديقة  أيضاً 
طباخين.  إلي  يحتاجون  بأوروبا  العائالت  من  الكثير 

موبايل  هاتف  رقم  أعطانا  رجل  بالمطار  قابلنا  إيطاليا،  بلغنا  عندما 
بأن وأخبرنا 

عنا«. المسئولة  »المدام  بسيدتنا  نتصل 
العمل  علَي  بأن  أخبرتني   ، المسئولة عني  المدام  إلي  ذهبت  »عندما 

فوراً ألرد دين الرحلة. في تلك اللحظة، أدركت أن ديني كان 
	000,0 يورو.« 

الشارع  إلي  قائلًة : هذا هو عملك.  اذهبي  »أعطتني حمالة صدر ، 
الليل في 

المال.« الصباح ومعك  في  وعودي 
يجب  بأني  يحدث؛ صرخت  بما  إلبالغها  شقيقتي  هاتفت  وعندما 

أكن  لم  أموالهم.  باسترجاع  المهربين  سيطلب  أو  بالبغاء  أعمل  أن 
بالخزي.« شعرت  لقد  غاضبة. 

أرغمت على  بالعمل.  قبلت  أن  إلى  أنها ضربت  بليسنج  وقالت 
أشهر.  يومياً، وذلك على مدار ثالثة  أفراد  الجنس مع ستة  ممارسة 

أقول 02 يورو  السيدة أن  وقالت »لم أكن أعرف اإليطالية« علمتني 
أو 	0 يورو، وذلك على حسب ما يطلبه مني الرجال. ولقد كان 
الرجال  بقيام  األمر  النتهاء  التواصل،  فى  الصعوبة  بالغ  الوضع 

البداية. منذ  علمتها  لو  عليها  أوافق  كنت  ما  بأمور 

بمنطقة  الرجال  بعض  بواسطة  إنزالي  بعد  طريقي  وعندما ضللت 
أحد  أسفل  سيارتهما  يقودان  كانا  قابلت زوجين  أعلمها،  أكن  لم 

الشرطة،  إلى  الزوجان  أخذني  بطمأنتي.  قاما  وقد  الكباري؛ 
أناس سيئون  الشرطة  أن  قبل  من  قالت  فالسيدة  خائفة؛  كنت  ولكني 

إلى مركز  الزوجان  يأخذني  أن  قبل  فهربت  السجن.  إلى  وسيقتادوني 
الشرطة.

الطريق.  مستاءة ألني ضللت  أقلتني وهى  والتي  السيدة،  وهاتفت   
لي  أقتربت مني سيدة وقدمت  ليالً،  أعمل  األيام وبينما  أحد  وفى 
زيارتها  فبإمكاني  أمر  فى حاجة ألي  كنت  إذا  وأخبرتني  القهوة؛ 

وقد  إليهم.  ذهبت  عندما  بقصتي  أخبرتهم  الجوار.  فى  بمكتبها 
أن جميع من  المشكلة،  تكمن  اآلن.  أقيم  آمن حيث  لمنزل  أخذوني 
أستطيع  ال  ولكني  ربة عملي؛  اسم  معرفة  يريدون  مساعدتي  يريد 

ذلك. يدرك  يسألني ال  من  ولكن  فعائلتي ستضر،  إياه  منحهم 



ناشئ في  قلق  المدَبر مصدر  الزواج  السنوات األخيرة، أصبح  خالل 
ارتبط بشكل  القسري  الزواج  الخطاب األوروبي ، أن  أوروربا. تضمن 

الخطاب  أثار   ، معين  إلي حد  الثقافات.  وتعدد  الهجرة  بقضايا  وثيق 
اإلتحاد  إلي  القسري هي مشكلة حضارية مصدرة  الزواج  أن مشكلة 

القمع و تشديد  إلي مبادرات سياسية تركز علي  األوروبي ، مما يؤدي 
القسري عبر أوروبا،  الزواج  الهجرة. تم اإلبالغ عن حاالت  ضوابط 
المتحدة.  المملكة  و  ألمانيا،  إسبانيا،  بلغاريا،   ، سلوفينيا  مثل  بالد  في 

حالة  أول  قضائياً  المتحدة  المملكة  /حزيران 5102، الحقت  يونيو  في 
القسري باإلكراه في 102	،  زواج قسري منذ سن قوانين الزواج 

وبحسب ما ورد ساعدت وحدة الزواج القسري 	92 ضحية دون سن 
81 ، و 	72 ضحية تتراوح أعمارهم بين 81 و 52 عام 5102.

باختصار:
صدمات)عديدة(.	  من  يعانون 
للتاجر.	  أوفياء  الضحايا  ستوكهولم  متالزمة  تجعل 
التاجر.	  /انتقام  عواقب  يخشون 
الشرطة 	  قبل  القبض عليهم من  يتم  كأن  أخرى،  الخوف من عواقب 

الدعارة. لممارسة 
ثبوتية »تدل علي 	  أوراق  لعدم حيازة  الشرطة  الخوف من 

الهوية«.
بأحد.	  اليثقون 
كونهم ضحايا.	  الدعارة،  ممارسة  أجل وضعهم،  من  العار 
ممن 	  العائلة  أفراد  ، عمالء،  آخرين  لضحايا  أوفياء  يكونون 

. بهم  تاجروا 
بأنفسهم.	  ارتكاب ( جرائم  أُجبروا علي  )أو  ارتكبوا  قد 

3 2 الضحايا  تسجيل  فى  الرئيسية  البيانات   8.1
غامضة  مشكلة  بالبشر  االتجار  مشكلة  إن  األخير،  الفصل  فى  ذكر  كما 

ولكنها  بالبشر  االتجار  نطاق  األرقام  هذه  وتوضح  الحل،  للغاية وصعبة 
األكثر عرضة  هم  من  معرفة  على  الميدانيين  العاملين  أيضاً  تعين 

الناجين  من  قليال  أن  ننسى  أال  ويجب  تحت مالحظتهم.  للخطر ووضعهم 
أو  منهم  االنتقام  من  الخوف  بدافع  وذلك  المساعدة،  يطلبوا  والضحايا 

دائماً  ليست  لهم. األرقام  الذي سيحدث  ما  فهم  أو عدم  بالخزي  الشعور 
الحقيقية  القصص  معرفة  بمكان  األهمية  لمن  إنه  ولذلك  الحقيقة.  هى 
أفضل. بطريقة  الضحايا  مساعدة  من  للتمكن  وذلك  األرقام،  هذه  خلف 

تم تسجيل 	1,0	6 من الضحايا فى 82 دولة من أعضاء االتحاد 	 
األوروبي، وذلك فى الفترة من 102	/6102.

اإلناث.	  المسجلين من  08% من 
الجنسي.	  بأكثر من 0001 طفل من أجل االستغالل  تم االتجار 
جنسياً.	  الستغاللهم  بهم  االتجار  تم  المسجلين  الضحايا  من   %96
اإلناث.	  من  جنسياً  بهم  لالتجار  المسجلين  الضحايا  من   %59
الذكور.	  من  األعمال  فى  المسجلين الستغاللهم  الضحايا  من   %17
األوروبي.	  االتحاد  من  مواطنين  المسجلين  الضحايا  من   %56
الضحايا 	  بيانات  تباين  فى  مميزة  اتجاهات  عدم وجود  لوحظ  كما 

المرجعية  الثالثة  األعوام  األوروبي خالل  االتحاد  مستوى  على 
المذكورة.

بتقارير 	  أدرجوا  بالبشر  االتجار  بجرائم  المتهمين  من   508,8
الدول األعضاء خالل األعوام 102	-6102

الرجال. وذلك فى حالة 	  بالبشر من  المتاجرين  أكثر من 07% من 
بالبشر. باالتجار  واإلدانة  واالتهام  االشتباه 

الدول 	  بواسطة  بالبشر  باالتجار  إدانة  حالة  تسجيل 	,558  تم 
المذكورة.  أعوام  الثالثة  األعضاء خالل 

بالبشر  االتجار  عن  معلوماتك  اختبر   :4 تمرين 

ببروتوكول  الموجودة  المصطلحات  جميع  دائرة حول  1. ضع 
بتعريف الخاصة  باليرمو؛ 

بالبشر: االتجار 
»استغالل  »العبودية«،  »الدين«،  الجنسي«،  »االستغالل 

األعضاء«، »الخوف«،  العمل«، »سرقة  فى  األطفال 
»االنتقال«،  الحدود«،  عبر  »التهريب  »التجنيد«،  »االحتيال«، 

»االختطاف«،  السلطة«،  استخدام  »سوء  بالقوة«،  »اإلجبار 
المختلفة«،  االستضعاف  »مواقف  »الترهيب«،  »االعتداء«، 
»االسترقاق«،  المنظمة«،  »الجريمة  الخاطئة«،  »المعتقدات 
األطفال«،  »إباحية  الحديث«،  »الرق  البحري«،  »التهريب 

»النقل«. »التهريب«،  »البغاء«، 
األتية؟  األمور  أيا من  بالبشر  االتجار  يتضمن   .2 

المناسبة( اإلجابات   )اختر 

الدولية. للحدود  القانوني  العبور   o
الدولية. للحدود  القانوني  غير  العبور   o

العبور. العمل بال مقابل حتى سداد دين   o
بطاقات هويتهم. أو  الضحايا من جوازات سفرهم  تجريد   o

المعاملة. وسوء  التعدي   o
الداخلي. النزوح   o

بالسجن. الضحية  وعزل  االسترقاق   o 

يتم عادة عن طريق الضحايا  تجنيد   .3 
المناسبة(. اإلجابات  )اختر 

العنف. باستخدام  االختطاف   o
البالد. o عرض عمل حقيقي خارج 
األجنبية. بالبالد  o إعالن عن عمل 

بالزواج.  الكاذبة  الوعود   o
الصديق. أحد أصدقاء   o

o أحد األقرباء من اإلناث.



نيئجاللا نيب رشبلاب راجتالا راطخأ

الوحدة 2

الالجئون واالتجار بالبشر

الالجئين  فئة  أن  بالبشر، ستالحظ  االتجار  االطالع على موضوع  عند 
المهددة. الفئات  أكثر  من 

باختصار:
مختلفة،	  بصدمات  متأثرين  أتوا  لقد 
بالمستقبل.	  تجاه  األمان  لشعور  ويفتقدون 
يعرفوهم، 	  بأناس ال  الثقة  عليهم  االرتحال  أجل  ومن 
والجيران.	  األهل  من  كذويهم  مجتمعهم  حماية  مفتقدين 
ارتحلوا 	  التي  البلد  قوانين  يعلمون  وال  القانون،  بحماية  يتمتعون  ال 

ليها. إ
المال.	  إلى  بحاجة  وهم 
ثقافتها.	  أو  البلد  لغة  يفهمون  ال 

بالالجئين االتجار  والصراعات  الحروب  تسهل 

الصراعات  من  الهاربين  باألشخاص  االتجار   .1.2
والمدانين 

اإلنسانية  والحاالت  المسلحة  النزاعات  من  الفارين  األشخاص  يعد 
سعيهم  وذلك خالل  بالبشر،  لالتجار  األكثر عرضة  هم  الطارئة 

المساعدة  جهات  لندرة  ولمواجهتهم  والحماية.  السالمة  على  للحصول 
اللجوء  و طالبو  -الالجئون  األسرة؛ أضحى  ولم شمل  الهجرة  كشئون 

مضطرين  المسلحة-  النزاعات  من  الفارين  داخلياً  المشردون  والسكان 
القانونية فى  المساعدة من األطراف غير  إلى خيار واحد وهو طلب 

الماسة  حاجتهم  تؤدي  قد  آمن.  مكان  على  للحصول  الحثيث  سعيهم 
لقرارات خاطئة  اتخاذهم   إلى  لالنتقال  الحاجة  الناتج عن  والضغط 

بالهجرة.
بعد  األغلب  فى  السوريين  لالجئين  بالنسبة  بالبشر  االتجار  عملية  تتم 

مناطق  من  وهرباً  للحماية  طلباً  إليها  نزحوا  والتي  اللجوء،  لبلد  وصولهم 
واحتياجهم  الالجئين  حاجة  فرصة  بالبشر  المتاجرون  ينتهز  النزاع. 

الدولية؛  الحماية  الضحايا  هؤالء  منح  من  وبالرغم  آخر.  لمكان  لالنتقال 
المنطقة. فى  أخرى  ببالد  أو  المضيف  البلد  فى  بهم  يتجر 

يتم االتجار عن طريق شبكات إجرامية عتيدة،  وفى غالب األحوال، ال 
الجيران. يحدث االتجار  المعارف أو  ولكن عن طريق أفراد األسرة أو 

استطالعاً  وينجح  أماناً.  أكثر  مكان  إيجاد  مسار  في  أيضاً  بالبشر 
البلقان  مسار غرب  بمحازاة  المختلفة  األجناس  هجرة  تدفق  عن  للرأي 
الدولية  المنظمة  نظمته  والذي  أوروبا،  إلى غرب  واليونان  تركيا  من 

فداحة  فى تصوير  ديسمبر5102 ومارس 6102،  بين   )OMI(للهجرة
هذه الظاهرة. وقد ذكر فى تقريرOMI؛ أن ما يزيد عن 7 بالمائة من 
للعمل دون أجر  إجمالي 2,	58 شخص استطلع رأيهم    قد تعرضوا 

الرحلة.  أو خبروا مواقف استغاللية أخرى مرة واحدة على األقل خالل 
بالمائة.  9 إلى  الجنسية  لسوريي  النسبة  ارتفعت  بينما 

الالجئين؟ تهريب  ماهو  .2.2
وذلك  مهرب  مع  الشخص طواعية  يتفق  عندما  الالجئين  تهريب  يقع 

حددت  وقد  قانونية.  غير  بطريقة  أجنبية  لدولة  الدولية  الحدود  أحد  لعبور 
بواسطة  المهاجرين(  تهريب  )ببروتوكول  المهاجرين  تهريب  وسائل 

الجريمة  لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقية  بذلك  مؤيداً  والجو،  والبحر  البر 
الغالب؛  فى  المهاجرين  تهريب  يتضمن  كما  للحدود.  العابرة  المنظمة 
الدولة، وفى  النقل عبر حدود  مزيفة، ووسائل  وثائق  الحصول على 

إلى  الوصول  فور  براً وبحراً  النقل  توفير وسائل  يتضمن  قد  البالد  بعض 
المنشود. البلد 

قبل وصولهم  وذلك  الخاطفين  من  للعديد  مرات  عدة  الالجئين  »ويباع 
الذين وصلوا  الالجئين  لبعض  البيع  مرات  عدد  حتى وصلت  لسيناء. 

إليهم ككيانات  ينظر  لم  أو خمس مرات.  أربع  إلى  إلى سيناء  النهاية  فى 
	 كسلع.«  إليهم  نظر  إنما  بشرية، 

األجل قصيرة  عقود 
وسيلة  توفير  على  المهِرب  يوافق  األجل.  قصير  عقد  التهريب،  عقد  يعد 

االتجار  جريمة  الرحلة.  بانتهاء  العقد  وينتهي  للحدود.  المهَرب  لعبور 
االتجار  نقل ضحايا  يتم  قد  اآلن.  بالبشر هى جريمة مستمرة حتى 

يكون ضحية  أن  فى طريق  البداية  ولكنها مجرد  الحدود،  عبر  بالبشر 
للبلد  الوصول  عند  فيبدأ  الضحية  استغالل  أما  بالبشر،  االتجار  لجريمة 

المقصود.

وتهريب  بالبشر  االتجار  بين  رئيسية  اختالفات  .3.2
الموافقة المهاجرين 

قد  الموافقة.  هو  بهم  واالتجار  البشر  تهريب  بين  الرئيسي  الفارق   
لكافة  النتهاكات  متعرضاً  وصعبة،  خطيرة  فى ظروف  المهَرب  يوضع 

يوافق ضحايا  لم  بينما  التهريب.  على  وافق  قد  ولكنه  اإلنسان،  حقوق 
الظروف. وحتى فى حال  التهريب تحت وطأة هذه  بالبشر على  االتجار 
تعرضهم  بعد  خاصة  القيمة  عديمة  الموافقة  هذه  فتعتبر  مبدئياً،  موافقتهم 

المهربين. قبل  من  المعاملة  وسوء  واالحتيال  والخداع  للتهديد 
ما  وعادة  مختلفتان  جريمتان  هما  المهاجرين  تهريب  و  بالبشر  االتجار 
األخرى.  بدالًعن  اإلشارة إلحداهما  أو  بشكل خاطيء  بينهما  الخلط  يتم 

لتطوير  وذلك  اختالفاتهما  بين  التفرقة  بمكان،  األهمية  لمن  وإنه 
أن ضحايا  الرئيسية،  الفروق  ومن  رصينة.  حكومية  سياسات  وتطبيق 

تهريب  بينما  الدولي،  التصنيف  تحت  جريمة  هم ضحايا  بالبشر  االتجار 
فالمهَرب  اإلجبار؛  ركن  توفر  لعدم  وذلك  كجريمة  يصنف  ال  المهاجرين 

الجيدة  التوعية  حركتهم.  لتسهيل  وذلك  للمهِرب  بالمال  يدفع  من  هو 
التي  المهمة  األمور  من  المهاجرين  وتهريب  بالبشر  االتجار  بين  للتفرقة 

استغاللهم. تكرار  وتجنب  الضحايا،  حماية  طرق  لتحسين  تؤدي  قد 



أم مهربون؟ بهم  تمرين 5: دراسة حالة كمثال متجر 

األول:  السيناريو 
إذا  أنها  بهولندا، ووعدت  العائلة  أحد أصدقاء  دعيت ريتا من 

 00,001 قيمته  أسبوعياً  أجراً  ستتقاضى  بالمنزل  لديهم  عملت 
إلى هولندا مع رب  نقلها  لها وثائق مزيفة، وتم  يورو. وفرت 
كانت  ولكنها  تفعل،  ما  شرعية  بعدم  تعلم  كانت  الجديد.  عملها 

للمخاطرة. استعداد  وعلى  للمال  بحاجة 
السؤال: هل هربت ريتا أو تم االتجار بها؟ ولماذا؟

الثاني: السيناريو 
قبو  الناس فى  بمعزل عن  إلى هولندا، وضعت  وبوصول ريتا 

لسلطات  تسليمها  سيتم  أو  التحدث ألي شخص  بعدم  وأمرت  للنوم 
لم يدفع لريتا ما وعدت به من األموال، وشعرت  الهجرة.  شئون 

للمساعدة. أي شخص  بعدم وجود 
بها؟ اتجر  أم  النقطة، هل هربت ريتا  السؤال: عند هذه 

بالبشر؟ لالتجار  الالجئون  يتعرض  لماذا   4.2
تعيش في مخيم لالجئين في  كانت جين في 51 من عمرها وكانت 

متنكرا  كان  بالبشر  االتجار  بأحد رجال عصابات  ُخدعت  وقد  أوغندا. 
إلى دولة ال  يأخذها  بأن  باإلنجيل. وعدها  في هيئة رجل دين ممسكاً 

التي  اللحظة  وفي  المدرسة.  إلى  الذهاب  يمكنها  بها حروب وحيث  توجد 
وأجبرت على  ُهددت  النخاسة.  في سوق  بيعت  إلى هولندا،  فيها  وصلت 
تكسبه. ولم  الذي  المال  من  تأخذ شيئاً  تكن  ولم  الجنس.  تجارة  العمل في 

وأجبرت. لقد خدعت  بها.  ُتعامل  كانت  التي  الطريقة  ترض جين عن 

بالالجئين لالتجار  الرئيسة  والجذبوالمحركات  الشد  عوامل 
السياسي  االستقرار  وعدم  االقتصادية  واألزمات  العولمة  لقد صنعت 

االجتماعي  والظلم  العرقية  والتطهيرات  األهلية  والحروب  والنزاعات 
الواسعة  التحول  وعمليات  الجنساني  والتمييز  السوق  اقتصاديات  وتطور 
الهجرة  من  هائلة  لموجة  أرضاً صلبة  األخيرة  العشر سنوات  في  خاصة 
العولمة  غيرت  وقد  البشر.  في  االتجار  ــ  المتحولة  ولصورتها  العالم  في 

للعالم.  الناس  من  الكثير  رؤية 

الهجرة 
في  الحياة  ونوعيات  المعيشة  بمستويات  وعياً  أكثر  الناس  أصبح  حيث 

القصص  أو  التلفاز  المثال من خالل  العالم، على سبيل  أخرى من  أماكن 
بالفقر  إحساسهم  تزايد  حيث  العائدين،  المغتربين  ثروة(  وأحيانا   (

لتأمين  الهجرة  على  الناس  ذلك  حفز  وقد  للحياة.  توقعاتهم  وتغيرت 
في  يفكرون جدياً  تحديداً  الشباب  أن  أيضاً  دليل  أكبر. وهناك  دخالً 

العيش ورؤية » األضواء  الفرار من ضنك  الهجرة ألنهم يرغبون في 
عدد  بدأ  الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  فبعد  الكبيرة«.  للمدينة  الساطعة 

سكان األرض في االزدياد بصورة هائلة. ففي عام 91	5 كان عدد 
التي  البلدان  السكان 2 مليار نسمة، األن أصبحوا  8.7 مليار.  معظم 

فيها  نشأ  التي  البلدان  اليوم هي  في عدد سكانها  األكبر  الزيادة  تواجه 
االجتماعية  الظروف  من  مجموعة  هناك  ذلك،  ورغم  بالبشر.  االتجار 
والمستغلين  الضحايا  من  كل  أفعال  على  أيضاً  تؤثر  التي  واالقتصادية 

العديد من  توجد  الظروف،  تلك  بين  بالبشر. ومن  االتجار  وتسهل حدوث 
الغالب  في  ألنهم  والمتاجرين،  للضحايا  المحلية  البيئة  في  الدفع  عوامل 
الضحايا  المتاجرون  ويشجع  والثقافية.  القومية  الخلفية  نفس  يتشاركون 

أفضل. بحياة  وعود  على  استنادا  غالباً  بمبادرات خطيرة،  القيام  على 

واالقتصادي  السياسي  االستقرار  لعدم  نتيجة  الالجئين  ويكون ضعف 
ناحية  ومن  الهجرة.  أثناء  المختلفة  المراحل  كل  في   ويحدث  والمالي 
االجتماعي  االتصال  الالجئون  يفقد  عندما  الضعف  هذا  يزداد  أخرى، 

في  ويقعون  لعائالتهم  والوالء  الثقافية  القيم  ويفقدون  المال  وينقص 
للمهربين. الَدين  عبودية 

شيار قصة   6 التمرين 

إلى  شيار هو الجئ سوري ذو 	1 ربيعاً، مرتحالً مع عائلته 
متاجرون.  إلى  المهربين  يتحول  كيف  قصته  تحكي  أوروبا. 
على  للتعرف  مفتوحتان  وعيناك  مصغية  أذناك  فلتكن  ولذلك 

االتجار  عن  الالزمة  بالمعلومات  وإمدادهم  المخيم،  فى  الضحايا 
حالة  فى  به  االتصال  يمكنهم  الذي  الهاتف  برقم  وإمدادهم  بالبشر 

بالخطر.  إحساسهم 

أننا ال  وأدركنا  القائم فى سوريا  بالوضع  يقول شيار، »فكرنا 
أحبائنا  جميع  وهالك  منطقتنا،  دمار  رأينا  لقد  البقاء.  نستطيع 

المهربين  بعض  أبي  قابل  الرحيل.  قررنا  ولذلك  الحرب،  بسبب 
الشباب  المهربون من  كان  معارفه.  الذين عرفهم من خالل بعض 
المسدسات  بعضهم  يحمل  سنة.  بين 	0 و	0  أعمارهم  وتتراوح 

انتقلنا  لقد  ومجانين.  حقراء  كانوا  لقد  البنادق.  األخر  والبعض 
إلى شاطئ  لمدة 8 ساعات مع 	5 شخصا أخر،  بالحافلة 

وباكستانيين.  وبنغالين  وعراقيين  سوريين  كانوا  لقد  طروادة. 
وذلك  للشخص $000,1 -$002,1،  الرحلة  تكلفة  تتراوح 

لكل شخص. التفاوض  مهارات  حسب 
أرغب  لم  للقارب،  متهالكة. وعند صعودي  القوارب  كانت  لقد 

المحرك ثالث  توقف  والداي. وقد  المغامرة ولكن أصر  بخوض 
أو أربع مرات. لم تتوفر لدينا أجهزة جي بي أس أو هواتف 
بقرب  شعرت  ولقد  واألطفال.  النساء  وبكت  المساعدة.  لطلب 

 هالكنا.

من  القيادة  عن  المسئول  الشخص  وتمكن  األطفال.  تهدئة  وحاولنا 
وعندما  للغاية.  محظوظين  كنا  لقد  تعطل.  ما  كل  المحرك  إصالح 
إال  ولدنا من جديد.  قد  كنا سعداء. وكأننا  اليونان  لشاطئ  وصلنا 

طالبين  بالمعسكر  إقامتنا  من  شهرين  بعد  للظهور  عادوا  أنهم، 
والدي.  بقتل  هددوا  لقد  سالمين.  ألننا وصلنا  المال،  من  لمزيداً 
أنهم ال زالوا  باليونان، إال  القرى  إلى إحدى  نقلنا  وبالرغم من 

ذلك  منذ  نظافة  كعامل  أعمل  ولذلك  إلينا.  الوصول  قادرين على 
لهم. أعطيه  أكسبه  وما  الحين، 

للنقاش: سؤال 
المستفادة من قصة شيار وما هى اإلجراءات  الدروس  ما هى 

للمهربين  الدين  يقع شيار فى فخ رابطة  لم  اتخذت،  إذا  التي ربما 
آمن؟ إلى مكان  نقله  بعد  حتى 

الهجرة  أثناء  وفي 
يستطيعون  ال  ثم،  ومن  الهجرة.  عملية  أثناء  أموالهم  ُتسرق  وأحيانا 

العبور  بلدان  بمغادرة  ملزمون  فإنهم  ذلك،  ومع  السفر.  في  االستمرار 
المال.  فإنهم يقومون بعمل أي شئ من أجل  لذلك  خالل وقت محدد. 

ويستخدم  بالبشر.  لالتجار  بها ضحايا  يصبحون  التي  الطريقة  هي  وهذه 
كوسيلة  العبور  بلدان  في  الضحايا  تكبدها  التي  الديون  المهربين  بعض 

الناس  هؤالء  ويتحول  المفرطة.  القوة  آخرون  يستغل  بينما  الستعبادهم، 
وثقافته  المضيف  البلد  لغة  معرفة  لعدم  نتيجة  إلى ضحايا  بسهولة 



نيئجاللا نيب رشبلاب راجتالا راطخأ

الشرطة. في  الثقة  وفقدان  المحيطة  بالبيئة  والجهل 
االجتماعي  االتصال  فقدان 

ُعرضة  مخيم  في  المقيمين  الالجئين  االجتماعي  االتصال  فقدان  يجعل 
بالنواحي  المعرفة  عدم  أو  اللغوية  القدرة  لنقص  نتيجة  بالبشر  لالتجار 

الثقافية. أو  الجغرافية 

» من هناك نذهب إلى صبراته، رغم أن الجميع يطلقون عليها ‘الساحل‘، 
ألنه المكان الذي يأخذون فيه الفتيات إلى إيطاليا. يأتي الرجال الليبيون،  
وإذا رأوا صبياً، فإنهم يجبرونه على العمل عندهم. وإذا رأوا فتاة فإنهم 

يغتصبونها. أردت الهروب لكني لم أتمكن من ذلك ــــ  فال مال عندي وال 
هاتف. حتى أنني لم  يكن لدي طعام.

اللجوء عملية  خالل 
ينتظرون  الذين  كبيرة.  استغالل  مخاطر  في  اللجوء  رفض  ويتسبب 

ليسوا  لكنهم  أوروبا ضعفاء،  في  المخيمات  في  أو  اللجوء  مراكز  في 
بشكل  الموقف  يتغير  سلبية  قرارات  اتخاذ  بمجرد  ولكن  يائسين. 

الخفي. االقتصاد  في  البقاء  يحاولون  الضغط  وجود  فعند  مأساوي. 

وثائق  بال   / بال جنسية  يصبحون  عندما 
أي دولة مواطناً  تعتبره  الذي ال  الشخص  بدون جنسية هو  الشخص 

بالبشر  االتجار  الالجئون ضحايا  يجد  ما  وغالباً  تشريعها.  بمقتضى  فيها 
القانوني  لوضعهم  نتيجة  اإلساءة  عن  اإلبالغ  على  قادرين  غير  أنفسهم 
بدالً  عليهم  القبض  إلقاء  في  يتسبب  قد  السلطات  إبالغ  أن  ولخوفهم من 

إليهم. المسيئين  على  القبض  إلقاء  من 

الزواج
الفتيات  أنه وسيلة إلخراج  للزواج  على  العائالت  بعض  تنظر 

من  الزواج  المثال،  سبيل  فعلى  كالجئة:  الحالي  الوضع  من  الصغيرات 
بالجنسية  المطالبة  على  السوريات  الالجئات  يساعد  اللبنانيين  الرجال 

ترى  ما  وغالباً  والمستوطنات.  الالجئين  مخيمات  مغادرة  وعلى  اللبنانية 
بناتهن  عذرية  »لتأمين«  الوحيدة  الوسيلة  أنه  على  الزواج  العائالت 

القضاء في حالة  إلى  للجوء  لعدم وجود أي خيار  يتزوجن، وذلك  حتى 
الفتيات. على  الجنسي  االعتداء 

لهم. ويجعلونهن ضحايا  الفتيات  من  للزواج   المتاجرون  يتقدم  أن  يمكن 

والذنب  العار 
وقد  لالتجار،  يتعرضن  الالئي  على  آخرون جنسياً  أو  المتاجر  يعتدي  قد   
يشعرن  وقد  إليهن مرض جنسي.  ينتقل  أو  مدمنات  أو  يصبحن حامالت 

أو  السلطات  إبالغ  يستطعن  ال  أنهن  لدرجة  الشديدين  والذنب  بالعار 
استغاللهم،  يجري  الذين  للذكور  بالنسبة  والعائلة.  األصدقاء  إلى  الرجوع 
أنه  شائع  بشكل  به  المعترف  من  ليس  أنه  حقيقة  يأتي من  بالعار  فالشعور 

أيضاً. بهم  االتجار  يمكن 

هي: الالجئين  بين  الضعف  الشديدة  األخرى  المجموعات 
األطفال	 
المعاقون	  البالغون  أو  األطفال 
المخيمات.	  في  التمييز  يواجهون  ما  كثيراً  الميم؛   مجتمع 



الالجئين بين  بالبشر  االتجار  مخاطر  تحديد  كيفية 

الوقاية:  1.3
بين  وقائي  بعمل  للقيام  فريد  في وضع  فأنت  ميدانياً،  عامالً  بصفتك 

أحد  يخبرني  لم  أحد،  يحذرني  لم  يقولون:  سمعنا ضحايا  فقد  الالجئين. 
أجد  فعله عندما  أحد عما يجب على  يخبرني  لم  االتجار،  عن مخاطر 

دوراً رئيساً! تلعب  أن  يمكنك  استغالل.  نفسي في وضع 

الالجئين مخيمات  في  المعلومات  مشاركة 
بالبشر  االتجار  بشأن  الوعي  رفع  إلى  تهدف  التي  المعلومات  مشاركة 
األرواح. إنقاذ  فبإمكانك  األهمية،  غاية  في  أمر  الالجئين  مخيمات  في 

معلومات  كتابة  مثل؛  المعلومات  لمشاركة  مختلفة  استراتيجيات  في  فكر 
الذهاب  إلى  إنسان  المراحيض )يضطر كل  في  بالبشر  االتجار  عن 

إليك ألنهم  تتحدث  التي ال  الناس  إلى  الوصول  يمكنك  لذلك  للمرحاض، 
مساحة  وخلق  الحمراء  والبطاقات  النشرات  مشاركة  بذلك(  لهم  الُيسمح 

وعمل  مخاوفهم  عن  للتحدث  المحتملين  للضحايا  المخيم  داخل  آمنة 
المخيمات. داخل  بالبشر  االتجار  لالجئين عن  عمل  ورش 

الحمراء: البطاقة  استخدام  يمكنك 
إلى منظمتك. أو  إليك  الوصول  الناس من  يمكن  الذي  الرقم  ضع 

بالبشر واالتجار  والالجئون  أنت  7؛  تمرين 

عند  بالك  تخطر على  التي  الكلمات  الجدار جميع  دون على 
بالبشر. واالتجار  بالالجئين  التفكير 

لهم. بالنسبة  كلمات وضوحاً   	 أكثر  يرقمون  اجعلهم  ذلك،  بعد 
اختيارها؟ التي جرى  الكلمات  أكثر  ما 

عن: وتحدث  مجموعات صغيرة  كون 
عملك؟ على  الكلمات  هذه  تأثير  كيفية 

مخفي  آمن  مكان  توفير 
مخيمات  داخل  بالبشر  االتجار  الالجئين ضحايا  مع  التواصل  وأحد طرق 
للمجئ  واألطفال  النساء  دعوة  المتاجرين، عن طريق  علم  دون  الالجئين 
خاص.  مكان  في  والصحة  الشخصية  النظافة  النساء  وتعليم  اللغة  وتعلم 

في  خيمة  المنظمات  كانت إلحدى  اليونان،  في  المثال  سبيل  فعلى 
معلومات عن  وتلقي  إليها  يومياً  النساء  دعوة  يجري  كان  حيث  معسكر 

الفرصة  هذه  استغلوا  ذلك،  ومع  اللغة.  وتعلم  النفس  والدفاع عن  الصحة 
حالة  في  به  لالتصال  رقماً  وأعطوهم  بالبشر  االتجار  للتحدث عن 

الضحايا على  اآلمن ساعد  المكان  وهذا  بهم.  االتجار  يجري  بأنه  شكهم 
ذلك،  على  وعالوة  آمنة.  بطريقة  االجتماعيين  اإلخصائيين  إلى  التحدث 

فيها  يشعر  هناك غرفة خاصة خفية حتى  كانت  اآلمن،  المكان  داخل  ففي 

الخط  ويأخذون رقم  ويتحدثون عن خبراتهم دون خوف  باألمان  الضحايا 
بأنهم ضحايا  أو شكهم  للخطر  تعرضهم   في حال  به  لإلتصال  الساخن 

بالبشر. لالتجار 

الالجئين. مخيم  في  الحقيقية  سابرينا  قصة 
المبكر  التحديد  عن  الجيدة  الممارسات  لنموذج  أننا عرضنا  بما  واآلن 

الخامسة  في  لفتاة  القصة  هذه  في  نتأمل  دعونا  التصرف،  وكيفية  لالتجار 
لالتجار عن  تعرضت  الالجئين  مخيمات  أحد  في  من عمرها  عشر 

مجموعة  في  األحمر.  للصليب  كعامل  متنكراً  كان  المتاجرين  أحد  طريق 
المجموعة ماذا  أفراد ، أعد رواية قصتها واشرح في داخل  من أربعة 

بالبشر. االتجار  لمنع حدوث  تفعل  أن  يمكنك  كان 
تقريباً  الكيو  في  لالجئين  مخيم  قد عشتفي  وكنت  الخامسة عشر  في  كنت 

أثناء  قتال  قد  والداي  اجتماعية ألن  اتصاالت  لدي  يكن  لم  طيلة حياتي. 
الحاجة إلى  الماء وكنت في أمس  الحرب، ولم أكن أملك الطعام أو 

وفي  لألصلح.  البقاء  كان  المخيم  في  الحظ،  ولسوء  يساعدني.  شخص 
الصليب  إلى مخيمي، وكان مرتديا زي  أبيض  أحد األيام، دخل رجل 

طعاماً  وأعطاني  معي  بالتواصل  قام  المقدس.  بالكتاب  وممسكاً  األحمر 
اللحظة  تلك  بِك« في  بأنني سأعتني  ومالبس. وقال لي: » أعدك 

بأنه  وأخبرني  بثقتي  وقد حظى  السماء.  أُرسل من  يبدو كمالكاً  كان 
وبإمكاني  وفير  والطعام  توجد حرب،  بلده حيث ال  إلى  سيحضرني 

وإال  المعلومات  بهذه  أحداً  أخبر  بأال  أعده  للمدرسة. وجعلني  الذهاب 
بوعدي. أوفيت  السبب،  ولهذا  للخطر.  خطتنا  ستتعرض 

أفريقيا.  لكل مآسي  قلت وداعاً  الطائرة  في  قدمي  أن وضعت  وبمجرد 
إلى قساوة أشد و كان  تقودني  الثانية كانت  أكن أعلمه أن خطوتي  مالم 
القادم هو األسوأ . ورغم الخوف من الطيران للمرة األولى، فإن وعده 

كانت  التي  البلد  في  وهبطنا  الطيران.  تحمل حمى  على  أقوى  جعلني 
بلدي. عن  جداً  مختلفة 

أنه كان يجري  وتصافح مع رجل يتكلم لغة ال أعرفها. لم أكن أدري 
آخر  وكانت  لألطفال.  الجنسي  االستغالل  في  واستخدامي  لبيعي  صفقة 

أبداً. يأِت  لم  لكنه  كلماته لي: » سآتي ألجلك الحقا«. وقد صدقته 
داخل  آمن في  لوجود مكان  الجيدة  الممارسة  وبالتأمل مجدداً في   «

بعض  على  للحصول  االستمالة  فترة  أثناء  هذا  يساعد  فقد  المخيم، 
لإليقاع  المتاجرون  يستعملها  التي  المختلفة  التقنيات  عن  المعلومات 

سابرينا.« ذكرت  الضعفاء.  باألشخاص 

الوقاية أسئلة حول  أربعة   تمرين 8: 
الالجئين من مخيمك لالتجار  أخذ  يمكن  قد  أين  إلى  1. في ظنك، 

بهم؟
االتجار  عن  مخفية  معلومات  استراتيجية إليصال  لديك  هل   .2

لالجئين؟ بالبشر 
الالجئين؟ أخرى إلخبار  في طرق  التفكير  يمكنك  	. هل 

مع  اليومية  المحادثة  في  بالبشر  االتجار  تتحدث عن  كيف   .	
الالجئين؟

وحدة 3

ماذا يمكنك أن تفعل؟



نيئجاللا نيب رشبلاب راجتالا راطخأ

التعريف:  2.3
بالبشر. االتجار  دالئل  معرفة  المهم  فمن  بالالجئين،  اتصال  على  كن 

تتحدث مع  أن  المهم  بالبشر، من  االتجار  تحديدك إلشارات على  عند 
البدء. ال  كيفية  معك  يقرروا  أن  ويمكنهم  بمخاوفك.  وتخبره   منسقك 

نفسك. تلقاء  من  تتصرف 
معهم  التشاور  وبعد  زمالئك  مع  وتحدث  المحتملة  الضحية  مع  تحدث 

اتخذ خطوات أخرى. أو  الشرطة  أخبر 

التعرف على  عند  يلزم عمله  فريقك عما  مع  بروتوكول  المهم عمل  من 
بالبشر. لالتجار  إشارات 

بالبشر: االتجار  إشارات 
يرغبون. 	  كما  والمجئ  المغادرة  في  الحرية  لديها  أو  لديه  ليس 
ومذعور	  منفعل  أو  ومتوتر  ومذعن  ومحبط  وقلق  خائف 
إنفاذ 	  بعد طرح  المعتاد  غير  القلق  أو  بالخوف  يتسم  سلوكاً  يظهر 

القانون
البصري	  التواصل  يتجنب 
بالزمن	  اإلحساس  يفقد 
سناً.	  منه  أكبر  أو  عليه  مهيمناً  ما  بشخص  على عالقة 
ما	  لشخص  مديناً  أنه  يبدو 
عليها	  وُمدرب  مكتوبة  األسئلة  على  إجاباته  تبدو 
الخدمات 	  العمل  ويرفض صاحب  الطبية  الرعاية  إلى  يفتقر 

. أو كالهما  أحدهما  الطبية، 
التعرض 	  عليه عالمات  تظهر  أو  التغذية  بسوء  مصاباً  يبدو 

الضارة الكيميائية  للمواد  المتكرر 
أحدهما 	  أو  والجنسي  الجسماني  االستغالل  عالمات  عليه  تظهر 

التعذيب أو  واالحتجاز  البدنية  والقيود 
لديهم سجالت 	  أموالها وليس  السيطرة على  تملك  أو ال  يملك  ال 

بنكي. أو حساب  مالية 
)البطاقة 	  وثائق هويتها  السيطرة على  تملك   أو ال  يملك  ال 

السفر( جواز  أو  الشخصية 
قد يصر 	   ( بمفردهم  الكالم  يتمكنون من  أو ال  لهم  غير مسموح 

أو كالهما( أحدهما  والترجمة  الحضور  على  ثالث  طرف 
أو حكايتها	  في حكايته  متعددة  اتساق  أوجه عدم  لديهم 

ر  والقُصَّ لألطفال  بالنسبة 
أنه 	  يبدو  الحدود بدون والديه أو  إذا الحظت نقل طفل صغير عبر 

بمفرده
والعالقة 	  البالغين  بأحد  غيرمصحوب  القاصر  أو  الطفل  كان  إذا 

واضحة  غير 
إذا أظهر القاصر مخاوف جسدية و / أو عاطفية ؛ إصابات ال 	 

اإلجهاد  ، عالمات  المواد  استخدام بعض  إساءة   ، تفسيرها  يمكن 
للصدمة. الالحق 

إذا عمل  بالبشر, حتى  االتجار  من  ذلك  فيعتبر  بالبغاء  القاصر  عند عمل 
طواعية. بالبغاء  القاصر 

التعامل وكيفية  العالمات   :۹ تمرين 
قد تضمنت عالمات  والتي  لها،  تعرضت  التى  بالمواقف  فكر   .1

بالبشر. االتجار  على  تدل 
وما هو االختالف فى ردود أفعالك اآلن؟

لكيفية  إليها  تنتمي  التي  بالمنظمة  متبع  بروتوكول  يوجد  هل   .2
ناحية  ومن  بالبشر،  االتجار  حالة مالحظة عالمات  فى  التعامل 

المنظمة؟ قيادة  مع  البروتوكول  مناقشة  تستطيع  هل  أخرى 

عمل  المتوقع  المناطق  إلى  الوصول  يمكنكم  كفريق  الميداني:  العمل 
بالبغاء بها  الالجئين 

المرة  الناس  بعض  ”بسبب عودة  السابقين:   الضحايا  تعليق ألحد  ”وفى 
أحدهم سيهتم فى  أن  بعين األسى، علمت  لي  تلو األخرى، ونظراتهم 

األمر.“ نهاية 

الضحايا: مساعدة   3.3
فريقك  على  ذلك  ويتوقف  تقديمها،  يمكنك  التي  الخدمات  بعض  هناك 

الخدمة. به  تقدم  الذي  والمكان 
يقدمها. إلى من  فلتشر  بنفسك،  الخدمات  هذه  تقدم  لم  إذا 

تقديم  أو  للعائالت  مأوى  إيجاد  أو  مستقل  كمنزل  الرعاية,  مالجىء 
المحلي(.  للتصنيف  تبعاً  وذلك  المسميات  تختلف  )قد  سكني  غير  برنامج 

السالمة.  على  وذلك حرصاً  الرعاية سراً  مواقع مالجئ  إبقاء  ينبغي 
االتجار  جرائم  مقابلة ضحايا  عدم  للقانون  المنفذة  الهيئات  على  ينبغي 

المالجئ  هذه  مناطق  محيط  فى  االجتماعية  الرعاية  ومختصي  بالبشر، 
االتجار. لمساعدة ضحايا  وذلك  أبداً 

تقديم  عند  خاصة  عظيمة؛  تحديات  المالجئ  موظفوا  يقابل  ربما 
التحديات  هذه  تنطوي  بالبشر.  االتجار  عن ضحايا  والدفاع  المساعدة 
المعقدة،  القانونية  واالحتياجات  الثقافات  واختالف  اللغة  حواجز  على 

بعيد  المستوى  على  عنهم  والدفاع  والنصح  المساعدة  لتقديم  إضافة 
المدى.

بالبشر،  االتجار  جرائم  لضحايا  العون  يد  النفسي:لتقديم  اإلرشاد 
التقدير  عملية  ولتسهيل  الصادمة  تجاربهم  تخطي  على  ومساعدتهم 

قاسية. لجرائم  كضحايا  وأيضاً  والحاجات  الحقوق  يحمل  كشخص  الذاتي 
االجتماعية  النشاطات  يشمل  ببرنامج  تفكر  أن  يجب  االجتماعي:  اإلرشاد 

والتدريبية. والتعليمية 



لتعرضهم  السلبية  اآلثار  من  الضحايا  هؤالء  البرنامج  يحرر  ولكي 
بمهارات  لتزويدهم  الدورات  شتى  البرنامج  يضم  أن  ينبغي  بهم؛  لالتجار 
للدفاع عن  إلى دورات  فقد يصمم لضم دورات كالحاسب اآللي  جديدة، 

لنفس. ا
المضاف  اصطحاب  خدمة  تقديم  واالجتماعية:  الصحية  الرعاية  خدمات   
خدمات  وأيضاً  والدورية  الطبية  الفحوصات  لعمل  المحلية  الخدمات  إلى 

االجتماعية.  االستشارات 

عليها:  والتدريب  األعمال  توفير  لمهام  والمهني,  التعليمي  اإلرشاد 
ينبغي  بالمجتمع؛  عملياً  وتضمينهم  ودعمهم  الضحايا  مهارات  لتحسين 

التطوير  ودورات  اللغة  كدورات  التدريبية  الدورات  من  بالعديد  إمدادهم 
العمل. على  الحصول  بعد  المهني 

القانونية  وخياراتهم  بحقوقهم  الضحايا  إلمداد  المجاني:  القانوني  اإلرشاد 
العمل  وتصاريح  اإلقامة  تصاريح  طلبات  تقديم  فى  كمساعدتهم  المتاحة؛ 

قانونياً  لتمثيلهم  أيضاً  والخ.  الطرد  أوامر  األسرة وسحب  ولم شمل 
بارتكاب جرائم  أي دعوى قضائية ضدهم  لهم خالل  العون  وتقديم 

العام. المدعي  ومكتب  للقانون  المنفذة  الهيئات  مع   والتواصل 

وفى  بطالقة  البلد  للغة  المتحدثين  غير  الضحايا  الثقافي:إلمداد  التوسط 
الالزمة  بالمعلومات  الثقافية،  البالد  تقاليد  يعرفون  ال  األحيان  أغلب 

نفس  إلى  ينتمون  أو  الضحايا  جنسية  نفس  من  محترفين  بواسطة  والدعم 
العرقية. األصول 

مقابلتك  عند  مراعاتها  يجب  التي  النصائح  بعض   4.3
المحتملين: الضحايا  مع 

انظر فصل رقم 1.	  الحديث،  الناس فى  تقبل عدم رغبة بعض 
يعرفونك 	  ال  ألنهم  وذلك  )الكاملة(،  للحقيقة  الناس  قول  عدم  تقبل 

أنهم خائفون أو لديهم والء ألناس آخرين أو لشعورهم  أو 
ولكن  الكاملة  الحقيقة  بسرد  الناس  يبدأ  الوقت  بمرور  بالخزي. 

الحقاً  تكتشف  قد  مقابلة.  كل  فى  بسيطة  وبمعلومات  فترات  على 
تعتقد. مما  أسوأ  الكاملة  القصة  أن 

تفعل.	  ما  تقول، وقل  ما  افعل  ثقة:  فلتكن موضع 
يعلموا 	  دعهم  المحتملين.  بالضحايا  اتصال  على  البقاء  حاول 

بهم. تفكر  وأنك  اهتمامك، 
كانوا فى خطر. 	  إذا  تدخلك  ذاتياً. يجب  قراراتهم  يتخذوا  دعهم 

هل  »كالسؤال،  التالية:  بالطريقة  المساعدة  عرض  بإمكانك  ولكن 
ستبلغ الشرطة أو هل تريد أن أفعل ذلك أو هل تريد أن أساعدك 
مسئولون عن  أنهم  الضحايا  يشعر  أن  المهم  من  أخرى؟  بطريقة 

القرارات. اتخاذ  وبإمكانهم  حياتهم، 
به.	  تثق  من  تعرف على  المشاركين،  تعرف على 

القول: خالصة 
المخاطر. بعض  بالبشر  االتجار  مع ضحايا  العمل  يتضمن  قد 

حكايات  من  إليه  تستمع  ما  تجاه  بالعجز  األحيان  بعض  تشعرفى  قد 
مريعة.

باآلخر. منكم  كالً  يهتم  وأن  بنفسك  االهتمام  المفيد  من  ولكن 

الذاتية الرعاية   :01 تمرين 
للمحتاجين.  الظالم  فى  منارة  أو  نجاة  كسفينة  تكون  أن  بإمكانك 
المهم أن  الكثير من األلم وفقدان األمل، فمن  إذا وجدت  ولكن 

باآلخر. منكما  كالً  يهتم 
يعطي  أن  بالطائرة،  تكون  عندما  لالهتمام  المثير  من  وأنه 

بوضع  عليك  الطوارئ  حالة  »فى  النجاة  تعليمات  الرحلة  مضيف 
مساعدة طفلك.« قبل  أوالً،  أنفك  على  األكسجين   قناع 

ما  للمسافرين؟  الرسالة  هذه  الطيران  يوجه مضيفوا  لماذا   .1
قناع  لها فى حالة عدم وضع  نتعرض  قد  التي  المخاطر  هى 

أخر؟ أي شخص  قبل مساعدة  أنوفنا  األكسجين على 
فلتضع  إليه؟  تحتاج  الذي  ما  باآلخر؟  منكما  كالً  سيعتني  كيف   .2

خطة!



Human Traffi  cking knows no bounds!  
The modern day form of slavery claims 
victims of all ages and ethnicities. 

Especially YOU in this vulnerable position! 
Your life can be saved by knowing the 
warning signs and report the matter to 
someone you trust!

Are you a victim, do you have questions,  
or do you have doubts about an off er? You 
always can contact The Salvation Army

Anyone can be a victim. Even you!

LOOK 
 beneath the surface!

humantrafficking_ldhA5_engels_DEF2.indd   2 15-11-18   11:24

On the back of the red card you can fill in 
the telephone number of your organisation



باليرمو بروتوكول 
برنامج  وهو  باليرمو.  بروتوكول  عن  األول  الفصل  فى  بالفعل  تكلمنا 

تهريب  )والذي يضم  أشمل  برنامج  األهمية، ويعد جزءاً من  بالغ 
وتهريبها(. األسلحة  تصنيع  فى  المشروعة  غير  والتجارة  المهاجرين 

المحاور)الوقاية  ثالثي  اإلطار  على  الضوء  المتحدة  األمم  هيئة  ألقت 
التهريب.  نشاطات  لمكافحة  أساسي  عمل  كإطار  والمقاضاة(  والحماية 

البرنامج  مراحل  فى جميع  االهتمام  محور  الضحية هى  تكون  أن  ينبغي 
الضحايا.  وكرامة  اإلنسان  حقوق  احترام  لضمان  وذلك  المحاور،  ثالثي 

بين  الثقة  لتولد  أساسية  ركيزة  االهتمام-  محور  -الضحية  مبدأ  ويعد 
األعراض  تولد  لمنع  أنها ضرورية  كما  القانون؛  ومنفذي  الضحايا 

بعد  المفرطة  الحساسية  نتيجة  لها  التعرض  يتم  والتي  للضحايا  الثانوية 
الضغط«  »عوامل  تعالج  والتي  الوقاية،  نشاطات  طبقت  كما  الصدمة. 

بالغة  قروض  وتوفير  المهني،  التدريب  كتوفير  الهجرة؛  عن  الناتجة 
من  وبالرغم  التعليم.  على  للحصول  الضعفاء  األطفال  لمساعدة  الصغر 

التأثير،  وتقييم  والتخطيط  البحث  على  المستندة  األدلة  لقلة  ونتيجة  ذلك، 
من  كثير  فى  بالسياسات  إدراجها  فى  الوقاية  نشاطات  سياسة  تنجح  لم 

 الحاالت.

الضغط« 	  »عوامل  تعالج  والتي  الوقاية،  نشاطات  طبقت  كما 
قروض  وتوفير  المهني،  التدريب  كتوفير  الهجرة؛  عن  الناتجة 

التعليم.  على  للحصول  الضعفاء  األطفال  لمساعدة  الصغر  بالغة 
البحث  على  المستندة  األدلة  لقلة  ونتيجة  ذلك،  من  وبالرغم 

فى  الوقاية  نشاطات  سياسة  تنجح  لم  التأثير،  وتقييم  والتخطيط 
الحاالت. من  كثير  فى  بالسياسات   إدراجها 

سواء 	  الضحايا  تجاه  الفورية  الحماية  مبدأ  تطبيق  ينبغي  الحماية؛ 
كما  سالمتهم.  على  حفاظاً  وذلك  المعروفين،  أو  منهم  المحتملين 

الفورية  الحاجات  لتوفير  الحماية  مبدأ  تضمن  االعتبار  فى  يوضع 
القانونية،  واالستشارات  النفسية  الرعاية  من  بداية  للضحايا، 

الثنائي  التعاون  يعد  والملبس.  كالغذاء  األساسية  بالحاجات  وانتهاء 
تحسنت  وقد  الحدود،  الضحايا عبر  استرجاع  فى  القوة  من عوامل 

الخدمات بمرور األعوام. وبالرغم من ذلك، بسبب عدم  جودة 
نهاية  فى  محميين.  غير  يظلون  الضحايا،  من  العديد  هوية  تحديد 
الدولة. قرار  على  ومساعدتهم  الضحايا  حماية  أمر  يتوقف   األمر، 

 
للحكومات 	  هاماً  عنصراً  العامة  النيابة  تعد  القضائية؛  المالحقة 

أن  الرغم من  بالبشر. على  االتجار  القضاء على ظاهرة  فى 
إلزامي  حكم  من  يتألف  االتجار  لمكافحة  المتحدة  األمم  بروتوكول 

إلى  الجريمة ال تزال دون محاكمة  المتاجرين ، إال أن  لتجريم 
قوانين  تطبيق  المقاضاة؛  نشاطات  تتضمن  عقاب.  ودون  كبير  حد 
الشرطة  ألفراد  الالزم  التدريب  وتوفير  بالبشر،  االتجار  مكافحة 

مكافحة  من  المرجو  التأثير  لحدوث  وذلك  والقضاة،  والمحامين 
بالبشر. االتجار  لمكافحة  خاصة  قوة  وتأسيس  بالبشر  االتجار 

بمنع ومكافحة  أمر رسمي  إصدار  األوروبي  االتحاد 
الضحايا.  حماية  وواجب  بالبشر  االتجار 

الهدف من األمر الرسمي؟  ما هو 
االتجار  جريمة  تحديد  فى  الدنيا  العامة  القوانين  الرسمي  األمر  يسن 
الظاهرة  هذه  لمنع  تدابير  على  ينص  كما  مرتكبيها.  ومعاقبة  بالبشر، 

الضحايا. حماية  ولتعزيز  أفضل  بشكل 

أساسية  نقاط 
لتعريفات  ا

التالية: 	  المقصودة  األفعال  على  الدولي  القانون  يعاقب 
 	، لتجنيد ا
التوصيل،	 
االنتقال،	 
بغرض 	  بالقوة،  المهددين  األشخاص  استقبال  أو  بحرياً  النقل 

استغاللهم..
لالستغالل: 	  األدنى  الحد  معيار 
أوالبغاء	  الجنسي  االستغالل 
والعبودية 	  التسول  )ويضم  الخدمات  تقديم  أو  القسري  العمل 

األعضاء(. إزالة  أو  اإلجرامية  النشاطات  فى  واالستغالل 

هذه  تجاه  للعقوبات  األقصى  الحد  الرسمي  األمر  يحدد  العقوبات:  
الجرائم بالسجن لمدة ال تقل عن 5 سنوات وعلى األقل  01 سنوات فى 
تجاه  الجرائم  هذه  ارتكبت  إذا  المثال،  سبيل  فعلى  الشنيعة,  الجرائم  حالة 
منظمة  ارتكبت عن طريق   أو  )كاألطفال(  الضحايا   من  المستضعفين 

إجرامية.

مواطنيها عن  مقاضاة  األوروبي  االتحاد  دول  تستطيع  المقاضاة:   
الدول، مع حق استخدام أدوات  من هذه  أياً  المرتكبة فى  الجرائم 

أو  التليفونية  المحادثات  على  )كالتنصت  التنصت  كتقنيات  التحقيق 
اإللكتروني(. البريد 

الجنائية  اإلجراءات  بدء  قبل  الضحايا  مساعدة  تتم  الضحايا:  دعم 
وفقاً    حقوقهم  ممارسة  من  لتمكينهم  وذلك  منها،  االنتهاء  وبعد  وأثنائها 

المساعدة  تتضمن  وقد  الجنائية.  اإلجراءات  فى  القانوني  لوضعهم 
والنفسية  الطبية  بالرعاية  إمدادهم  أو  بالمالجئ،  الضحايا  استقبال 

الشفوية. والترجمة  المعلومات  وخدمات 

ملحق

بعض أطر العمل الخاصة 
باالتجار بالبشر



نيئجاللا نيب رشبلاب راجتالا راطخأ

بخدمات  التمتع  لهم  يحق  سنة(  تحت 81  )لألعمار  والمراهقون  األطفال 
ذلك  كان  وحيثما  التعليم،  وحق  والنفسية  الطبية  كالرعاية  إضافية 

مع  فورية  مقابالت  إجراء  يجب  ممثل.  أو  تعيين وصي  إمكانية  ممكناً، 
بحق  الضحايا  يتمتع  كما  محترفين.  بواسطة  مناسب  مكان  فى  الضحايا، 
من   لتمكينهم  وذلك  القانونية  المساعدة  وحق  الشرطة  بواسطة  الحماية 

بالتعويضات. المطالبة 

تجاه: اتخاذ خطوات  األوروبي  االتحاد  ينبغي على دول  الوقاية: 
بالبشر، 	  االتجار  على  الطلب  تشجيع  تمنع  تدابير 
الضحايا 	  لمعرفة  تؤهلهم  للموظفين  توعوية  حمالت  إطالق 

معهم.  التعامل  وكيفية  بالبشر،  لالتجار  المحتملين 

وذلك  بالبشر  االتجار  لمكافحة  المتحدة  لألمم  تابع  منسق  عين  كما 
الظاهرة. هذه  معالجة  فى  المطرد  والتقدم  التنسيق  مهام  من  للتحقق 

أصدرت  التنقل،  حرية  خرق  مكافحة  فى  المحلية  السلطات  ولمساعدة 
وغير  األوروبي  االتحاد  مواطني  بين  الوهمية  الزيجات  عن  كتيباً  اللجنة 

مظاهر  على  القسرية  الزيجات  بعض  تنطوي  قد  وكمثال،  المواطنين. 
بالبشر. االتجار 

الدولي  الخالص  جيش  لموقف  التوضيحي  البيان 
بالبشر  واالتجار  المعاصر  الرق 

الموقف  بيان 

المعاصر  الرق  مكافحة  تجاه  العميق  بالتزامه  الخالص  جيش  يتعهد 
بالبشر  االتجار  المعاصر  الرق  مظلة  تحت  يدخل  بالبشر.  واالتجار 
االستغاللي  العمل  األعضاء،كممارسات  تجارة  أو  للعمل  أو  جنسياً 

ذلك  يتضمن  المبكر. وال  والزواج  القسري  والزواج  األطفال  وعمالة 
يعتنق  واقتصادية.  اجتماعية  أنظمة  أيضاً  يتضمن  ولكن  أفراد  مجرد 

المتساوية  الفطرية  بالمكانة  الخاصة  اإلنجيلية  المبادئ  الخالص  جيش 
يحول  البشر  استغالل  إن  بالجيران.  االهتمام  وواجب  البشر،  لجميع 
يكافئ  كما  إنسانيتهم،  من  ويجردهم  سلع  إلى  بالبشر  االتجار  ضحايا 

أخالقياً  المجتمعي  النسيج  يضعف  مما  إنسانيته؛  ال  بالبشرعلى  المتاجر 
تجاه  السلطة  استخدام  سوء  الخالص  جيش  يقاوم  واقتصادياً.  واجتماعياً 

بالبشر. واالتجار  الحديث  الرق  فى  متأصالً  يعد  والذي  البشر، 
ذلك  يتضمن  أن  ينبغي  بالبشر،  واالتجار  الحديث  الرق  مشاكل  ولحل 

جميع  مع  بالتعاون  الخالص  جيش  يلتزم  والطلب.  العرض  مشكلتي  حل 
المتعرضين  تأهيل  إعادة  عملية  تكون  قد  العدالة.  لتحقيق  وذلك  األطراف 
االعتراف  ويعد  ومعقدة.  طويلة  عملية  الصدمة،  بعد  ما  وآثار  لالستغالل 

من  حياتهم،  على  وسيطرتهم  اختيارهم  حق  وإعادة  الفطرية،  بمكانتهم 
عنها. مناص  ال  األمورالتي 

الجميع؛  على  المسئولية  تقع  بالبشر.  واالتجار  الحديث  الرق  وقف  ينبغي 
واالتجار  الرق  براثن  من  الضحايا  تحرير  على  للعمل  وأفراد  مؤسسات 

الرق  منع  على  تعمل  التي  االجتماعية  والنظم  القوانين  سن  يجب  بالبشر. 
من  الجرائم.  هذه  فى  المتورطين  معاقبة  ينبغي  كما  بالبشر،  واالتجار 

له  قلوب وعقول كل من كانت  تغيير وشفاء  الضروري  بل من  الممكن 
بالبشر. واالتجار  الجديدة  العبودية  بصور  عالقة 

والسياق  الخلفية 
الطلب  ينشئون  الذين  أولئك  بالبشر  واالتجار  الحديثة  العبودية  تشمل 

تصنيعها  يتم  التي  السلع  على  الطلب  ينشئون  والذين  بهم  يتاَجر  من  على 
والموكلين  المتاجرين  تشمل  كما  قسرية.  ظروف  ظل  في  وبيعها 

البنوك(.   القانون،  تطبيق  القضاء،  )الحكومة،  المجتمعات  بحماية 
تكون  ما  غالًبا  عديدة.  أشكاالً  بالبشر  واالتجار  الحديثة  العبودية  تتخذ 

المتحدة  األمم  بيان  ف  ُيعرِّ مفقودة.   كاٍف  بشكل  الشاملة  التعاريف 
»«االتجار  بأنه:  بالبشر  االتجار  باليرمو  بروتوكول  باسم  المعروف 

استقبالهم  أو  إيواؤهم  أو  تنقيلهم  أو  نقلهم  أو  أشخاص  باألشخاص«تجنيد 
أو  القسر  أشكال  ذلك من  أو غير  استعمالها  أو  بالقوة  التهديد  بواسطة 

أو استغالل حالة  السلطة  استغالل  أو  الخداع  أو  أو االحتيال  االختطاف 
موافقة شخص  لنيل  مزايا  أو  مالية  مبالغ  تلقي  أو  بإعطاء  أو  استضعاف، 
كحد  االستغالل،  ويشمل  االستغالل.  لغرض  آخر  له سيطرة على شخص 

أو  الجنسي،  أشكال االستغالل  أو سائر  الغير  استغالل دعارة  أدنى، 
بالرق،  الشبيهة  الممارسات  أو  االسترقاق  أو  قسراً،  الخدمة  أو  السخرة 

أو االستعباد أو نزع األعضاء.« 5
العمل  المتحدة،  لألمم  تابعة  وكالة  وهي  الدولية،  العمل  منظمة  ف  وتعرِّ

أنه  »كل أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص تحت  الجبري على 
اختياره  بمحض  ألدائها  الشخص  هذا  يتطوع  ولم  عقوبة  بأي  التهديد 
العديد  يغطي  شامل  هو مصطلح  الحديثة«  »العبودية  6 مصطلح   .«

بالبشر ألغراض  االتجار  عموماً  وتشمل  المحددة.  غير  الممارسات  من 
، والعمل االستعبادي  القسري  والعمل   ، أو األعضاء  العمل  أو  الجنس 
 ، األطفال  ، وعمالة  المنزلية  والعبودية   ، النسب  القائم على  والعمل   ،

شاملة،  ليست  القائمة  هذه   7 القسري.  والزواج  )الطفل(  المبكر  والزواج 
الرضع  أخذ  تشمل  بالبشر  واالتجار  الحديثة  العبودية  من  أخرى  وأشكال 

وأيضاً  دينية  أدوار طقوس  في  الناس  وحبس  للتبني،  لبيعهم  واألطفال 
التضحية  أشكال  على  تنطوي  التي  الدينية  للطقوس  يؤخذون  الذين 

البشرية. 
العبودية  أشكال  من  العديد  موثوقة ألن  بيانات  إنشاء  الصعب  من 

أن  التقديرات  أفضل  فإنه على  ذلك،  ومع  مخفاة.  بالبشر  االتجار  الحديثة 
وكثيراً   8 الطريقة.  بهذه  استغاللهم  يتم  العالم  الناس حول  من  الماليين 
من  هم  بالبشر  واالتجار  الحديثة  العبودية  األشخاص ضحايا  يكون  ما 
األعمار  جميع  تشمل  وهي  المجتمعات.  في  المستضعفة  الفئات  أكثر 
الالجئين،  الفئات ضعفاً  أشد  وتشمل  والعقائد.  واألعراق  واألجناس 

واألشخاص  واألطفال،  والنساء،  األقليات،  ومجموعات  والمهاجرين، 
المتاجرون  يستخدمها  التي  والتقنيات  المدقع.  الفقر  من  يعانون  الذين 

هو  بينها  شائع  هو  ما  لكن  متنوعة،  االستغالل  فيها  يظهر  التي  واألشكال 
استغالل بعض األشخاص عن طريق أشخاص آخرين.  لكل شكل من 

يجب  والتي  خاصة،  بالبشر خصائص  واالتجار  الحديثة  العبودية  أشكال 
الجنسي  االستغالل  ألغراض  بالبشر  االتجار  معالجتها.  ليتعين  ُتفهم  أن 

أجل  بهم من  االتجار  يتم  العالم. غالبية من  أنحاء  موجود في جميع 
الفتيان،  نسيان  يجب عدم  ذلك،  والفتيات. ومع  النساء  من  الجنس هن 

يرغبون  وال  مختبئين،  يظلون  ما  وغالباً  جنسياً.  والمتحولين  والرجال، 
بنفس  المساعدة  إلى  بحاجة  ولكنهم  وإذاللهم  خزيهم  التحدث عن  في 
اإلباحية  المواد  يشمل  بل  الدعارة  االستغالل على  يقتصر  القدر. ال 

فرصاً  خلق  والتكنولوجيا  االنترنت  توسع  إن  الجنسية.  والسياحة 
التدابير  بشأن  الدولي  التعاون  هذا،  مكافحة  وتتطلب  لالستغالل.  جديدة 

القانون.  وإنفاذ  القضائية 

العمل. 	  وضع  في  األشخاص  استغالل  الحديثة  العبودية  تشمل 
في ظروف غير  العمل  واألطفال على  والنساء  الرجال  ُيجبر 

بأجورة زهيدة وعدم  األحيان خطرة، وغالباً  بعض  مقبولة وفي 
نوع خاص  المنزلية هي  العبودية  العمل.  هذا  ترك  القدرة على 
النساء  من  معظمهم  الناس  يشمل  الذي  العمل  في  االستغالل  من 
قادرات على  غير  المنازل. وألنهن  في  كخادمات  يعملون  الذين 

والجنسي  الجسدي  لإليذاء  يتعرضن  ما  فغالباً  العمل،  ترك صاحب 
قانونية.  حماية  لديهم  ليس  األماكن  بعض  في  المالي.  واالستغالل 

تزال  النسب هي ممارسات ال  القائم على  والعمل  بالديون  القيد  إن 
في  استغاللية  هي  الممارستين  كلتا  الثقافات.  بعض  في  تحدث 

معاملة  على  للحصول  السعي  عن  عاجزاً  المدين  جعل  مع  طبيعتها 
المعاملة  والوقاية من سوء  الجيدة  العمل  ممارسات  دعم  إن  عادلة. 



العبودية  إلغاء  في  رئيسي  العمل عنصر  في سوق  واالستغالل 
بالبشر. واالتجار  الحديثة 

باألطفال 	  واالتجار  لألطفال  الجنسي  واالستغالل  األطفال  عمالة  إن 
يتم  التي  لألطفال  اإلساءة  أشكال  األطفال هي جميعها  وزواج 

على  سلًبا  تؤثر  جميعها  الحديثة.  العبودية  مصطلح  في  تضمينها 
أي  في  القسري  الزواج  ويشمل  ورفاهيته.  وتعليمه  الطفل  صحة 
مغادرة  على  قادر  غير  لطرف  الجنسي  واالستغالل  العمل  عمر 

الوضع.
الجسم ألي 	  أجزاء  من  للحصول على جزء  بالبشر  االتجار  يعتبر 

الدينية -  غرض - زرع أو تضحية أو لالستخدام في الطقوس 
بيع  على  وافق  قد  الشخص  يكون  عندما  حتى  للشخص.  انتهاًكا 
يتم  لم  له ألنه  االتفاق ال تعطى  فتفاصيل  عضو من أعضائه، 

األشخاص  أن  المعروف  من  العملية.  على  المترتبة  اآلثار  شرح 
)مثل،  األساسية  األعضاء  يحصلون على  لهم  الذين ال ضمير 

قتل  جريمة  يرتكبون  قد  أو  للموت(،  المتبرع  تاركين  الكليتان، 
األعضاء. على  للحصول 

وقد 	  لضحاياه،  مشابهة  خلفية  من  االستغالل  مرتكب  يأتي  وقد 
إلى مشقة  توقفوا عن استغالل اآلخرين  إذا  الدخل  فقدان  يؤدي 

ستستمر  بديل،  اقتصادي  مصدر  توفير  يتم  لم  ما  لعائالتهم.  شديدة 
االستغالل. دورة 

على:  الخالص  جيش  رسالة  تستند 
لهم  البشر  التكوين 62:1( كل   اإلنسان مخلوق على صورة هللا )سفر 

قيمة عند هللا، ولهم مكانة خاصة في خليقة هللا )مزمور5:8( ومع ذلك، 
اآلن عند  الحال  مثلما هو  المقدس يصف حقائق مروعة،  الكتاب  فإن 
يخدع  الذي  الشخص  المقدسة: يصف مزمور 01 شّر  األسفار  كتابة 
المسكين  يخطف  المسكين.  ليصطاد  االنتظار  في  » يكمن  اآلخرين. 
براثينه.  تحت  المساكين  وتسقط  وتنهار  فتنسحق  شبكته .  في  بجذبه 

ُه  َولِكنَّ أبداً«. يقول أشعياء 	22:2 ، »  ويقول لنفسه، »لن يالحظ هللا 
اْلُحُبوِس  ُبُيوِت  َوِفي  ُكلُُّه،  اْلُحَفِر  ِفي  اْصِطيَد  َقِد  َوَمْسلُوٌب.  َمْنُهوٌب  َشْعٌب 

 ».»! َيقُوُل: »ُردَّ َمْن  َوَلْيَس  َوَسَلًبا  ُمْنِقَذ،  َوالَ  َنْهًبا  اْخَتَبأُوا. َصاُروا 
َوأَْعَطْوا  َشْعِبي،  َعَلى  قُْرَعًة  »َوأَْلَقْوا  )يوئيل 	:	(،  النبي  يوئيل  وقال 
المقدس  الكتاب  يؤكد   « لَِيْشَرُبوا.  ِبَخْمٍر  اْلِبْنَت  َوَباُعوا  ِبَزاِنَيٍة،  ِبيَّ  الصَّ

القناعة  إن  تدميره.  أو  الظلم. اليجب استغالل أي شخص  على هذا 
الكلمة  ليست  والخاطئة  المكسورة  الحالية  العالم  حالة  أن  هي  المسيحية 

البشر ال يشاء ألحدهم أن يضيع.  األخيرة. هللا الذي خلق 
أَْفَضُل.)يوحنا 01:01(  َلُهْم  َولَِيُكوَن  َحَياةٌ  َلُهْم  لَِتُكوَن  لِلَِعاَلْم  َيُسُوٌع  َجاََء 

ِباإلِْطالَِق  لِْلَمأُْسوِريَن  ألَُناِدَي  اْلقُلُوِب،  اْلُمْنَكِسِري  ألَْشِفَي  »أَْرَسَلِني  وقال، 
بِّ  الرَّ ِبَسَنِة  َوأَْكِرَز  ِة،  يَّ اْلُحرِّ ِفي  اْلُمْنَسِحِقيَن  َوأُْرِسَل  ِباْلَبَصِر،  ولِْلُعْميِ 

اْلَمْقُبوَلِة«.)لوقا 	: VEC  91-81 ( عندما قال يسوع هذا، كان 
يقتبس من سفر إشعياء 16: 1-2. الحًقا في إشعياء 16 يقول، »ألَنِّي 
ميخا  ويسأل  )آية8(  ْلِم.«  ِبالظُّ اْلُمْخَتلِِس  ُمْبِغُض  اْلَعْدِل!  ُمِحبُّ  بُّ  الرَّ أََنا 

النبي في 6: 8، »ماذا يطلبه منك الرب؟« ويجاوب: »أن تصنع الحق 
)متى  كنفسك  قريبك  تحب  إلهك.«  مع  متواضعا  وتسلك  الرحمة،  وتحب 

22: 	9؛ الويين 91: 81( 
جميع  على  القضاء  أجل  من  العمل  المسيحيين  من  ُيطلب  وبالتالي، 

بالبشر. واالتجار  الرق  أشكال 

عملية  استجابات 
الحد من ظاهرة اإلساءة ألفراد  إلى  الخالص  تأسيسه، سعى جيش  منذ 

قبل اآلخرين.  الناس من  أو مجموعات من 

كثف  بالبشر،  واالتجار  الحديثة  العبودية  بقضية  االعتراف  زيادة  ومع 
بل  العالم،  أنحاء  في جميع  الشر  هذا  لمكافحة  الخالص من جهوده  جيش 

قيادًيا في بعض األماكن.  ولعب دوًرا 

القتال من خالل أعضاءه وفرقه ومراكزه.  الخالص  يواصل جيش 
هذا حول  بني  وقد  العمل.  هذا  فعالية  لزيادة  دولية  استراتيجية  ووضع 
يتضمن  ولكنه  باليرمو،  بروتوكول  في  المطلوبة  االستجابات  اقتراح 

بالكنيسة.  خاصين  عنصرين 
يلي: مما  أكثر  أو  واحدة  االستجابات تضمن 

مكافحة 	  في  الخالص  لدى جيش  أساسية  الصالة ممارسة  الصالة – 
طريقة  الناس  تعطي  الصالة  بالبشر.   واالتجار  الحديثة  العبودية 

تحافظ  الصالة  المعقدة.  المواقف  في  وإرشاده  منظور هللا  الكتساب 
عملنا. وتمكن  باهلل  عالقتنا  على 

المعركة ضد 	  في  هام   عامل  المحلية  الكنيسة   – المشاركة 
المجتمعات  بعض  في  وتخدم  بالبشر،  واالتجار  الحديثة  العبودية 
الرغم من  األخرى. على  الوكاالت  إليها  التي ال تصل  المنعزلة 

يمكن  والناجين،  الضحايا  مع  للعمل  المناسب  التدريب  إلى  الحاجة 
هذا  مثل  مجتمعاتها عن وجود  في  الوعي  تنشر  أن  كنيسة  لكل 

في  هم  لمن  الدافىء  للترحيب  مكاًنا  وتوفر  واالستغالل،  االعتداء 
وتوفير  قدراته  بناء  في  الخالص  جيش  سيستمر  الشفاء.  رحلة 

ستشارك. التي  وللمراكز   ، وجنوده  الموارد ألعضائه، 
العبودية 	  الوعي عن  نشر  نعرفه.  ما ال  مكافحة  يمكننا  الوقاية – ال 

الوقاية  وتشمل  للوقاية.  حيوي  عنصر  بالبشر  واالتجار  الحديثة 
والتي  الناس ضعفاء  تجعل  التي  العوامل  من  كل  معالجة  أيًضا 

ويمكن  الجنسي.  لالستغالل  أو  َلة  المستغَّ العمالة  على  الطلب  تخلق 
المجرمين،  مع  العمل  الطفل،  رعاية  للدخل،  خلق مصدر  تشمل  أن 

األخرى. األنشطة  من  والعديد  العادلة  التجارة  تعزيز 
ويسعى 	  للصحة  شاملة  نظرة  الخالص  جيش  –لدى  الحماية 

وعاطفًيا  وعقلًيا  جسدًيا  صحتهم  استعادة  على  الناجين  لمساعدة 
استغاللهم  أماكن  في  للحماية  الضحايا  يحتاج  وروحًيا.  وعقالنًيا 
ويمكن  تأهيلهم.  إعادة  أثناء  والمساعدة  الحماية  الناجون  ويحتاج 
العمل غير اآلمنة والدعوة  أن يشمل ذلك اإلبالغ عن ممارسات 

وسيلة  توفير  للناجين  الرعاية  توفير  يتضمن  قد  التغيير.  إلى 
آمنة  وتوفير مالذات  آمن،  مكان  إلى  ونقلهم  للضحايا،  خروج 
أو  القصير  المدى  الناجين، سواء على  تأهيل  وفرص إلعادة 

الطويل.
وثيق 	  بشكل  الخالص  يعمل جيش  ما  غالًبا  القضائية –  الدعاوى 

المثال،  سبيل  على  القضائية.  والهيئات  القانون  إنفاذ  وكاالت  مع 
هناك  الضحايا.  وتلقي  اإلحاالت  وقبول  التدريب  توفير  من خالل 
عائالتهم. أو  المجرمين  مع  الخالص  فيها جيش  يعمل  أماكن  أيضاً 

وواضعي 	  المشرعين  جميع  الخالص  جيش  يدعو   – سياسة 
الحديثة  العبودية  لمكافحة  آليات  وتنفيذ  وضع  إلى  السياسات 

جيش  سيعمل  المعنيين.  لجميع  العدالة  وتحقيق  بالبشر  واالتجار 
هذا  في  المجتمعية  والمؤسسات  والشركات  الحكومة  مع  الخالص 

الصدد. 
يتم 	  التي  الخدمات  على  الطلب  بسبب  بالبشر  االتجار  يزدهر 

توفيرها.  على  المسَتَغلين  األشخاص  إجبار  يتم  أو  بها  االتجار 
الوعي  ونشر  تثقيفية  بأنشطة  يقوم  الخالص  جيش  فإن  ولذلك، 

مقدمة  خدمات  أو  منتجات  يستخدمون  الذين  أولئك  يضع  بحيث 
البؤس  أمام  مواجهة  في  المسًتَغلين  أو  بهم  المتجر  األشخاص  من 

لهذه  استخدامهم  استمرار  عن  الناتج  البشري  والظلم  والمعاناة 
أعمالنا  مراقبة  الخالص  جيش  سيواصل  المنتجات.  أو  الخدمات 

من  خالية  تكون  أن  على ضمان  والعمل  الشرائية  وممارساتنا 
االستغالل.

المنظمات ذات 	  الخالص وجود عدد من  الشراكة –يدرك جيش 
االتجار  على  للقضاء  وعالمًيا  محلًيا  تعمل  التي  الطيبة  السمعة 

أنه ال يمكن ألي وكالة  لدرجة  بالبشر. إن مدى االستغالل كبير 



نيئجاللا نيب رشبلاب راجتالا راطخأ

هذه  مع  والتواصل  التعاضد  ُيشجع  بمفردها.  معه  تتعامل  أن  واحدة 
وتقديم  بالبشر  واالتجار  الحديثة  العبودية  على  للقضاء  الوكاالت 
للشفاء.  رحلتهم  في  وهم  استغاللهم  تم  الذين  ألولئك  شاملة  خدمة 

أبريل 8102 الجنرال،  وافق على ذلك 
لجيش  الرسمي  الموقف  الدولي  البيان  هذا  في  المعبر عنها  اآلراء  تشكل   

تكييفها  أو  تعديلها  يجوز  وال   ، تناولها  تم  التي  القضية  بشأن  الخالص 
الرئيسي  المقر  إذن كتابي صريح من  بأي شكل من األشكال دون 

الدولي.
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  :6102/	0/12 الدخول  تاريخ  والمنفيين  بالالجئين  المعني  األوروبي  المجلس   ,»000,01 بحوالي  المفقودين  القصر  عدد  »يقدراليوروبول   .5
http://ecre.org/component/content/article/70-weekly-bulletin-articles/1372-europol-estimates-10000-underage-refugee-children-have-gone-

missing.html

أكثر من 000,01 طفل مفقودين‹‹, أخبار بي بي سي, 	1 يناير، 6102, تاريخ الدخول 0/61	/6102:    .6
http://www.bbc.com/news/world-europe-35453589

 

الدخول 0/61	/6102:  تاريخ  األوروبي، 5102(، صفحة 	5،  )االتحاد  بالبشر,  االتجار  األوروبية،   للجماعات  المكتب اإلحصائي   .7
  https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eurostat_report_on_trafficking_in_human_beings_-_2015_edition.pdf

8.               )سبتمبر، 102	(. »سلسلة  االتجار بالبشر« فى قانون العقوبات الدولي لالتجار بالبشر. ورقة بحثية مقدمة فى   
فرنسا. السياسية،بوردو،  للبحوث  األوروبي  لالتحاد  العام  للمؤتمر  السابعة  الدورة   

اآلليات الوطنية لإلحالة                                                 تم استخراجها بتاريخ 	 يوليو، 102	, من   .9
 http://www.hillingdon.gov.uk/article/18994/National-Referral-Mechanism-NRM

01.                                               )2102(. العمالة المهاجرة واالتجار بالبشر في جنوب شرق أسيا: منظور حرج. 
والتعاون  للتنمية  السويسرية  الوكالة   

الثاني/نوفمبر 102	.  الثاني/ يناير 8002. الشبكة. 	 تشرين  وضع االتجار بالبشر في تايالند.        1 كانون     .11
 <http://www.notrafficking.org/thailand.html>.

االتجار   باألشخاص1	.  االتجار  ومكافحة  مكتب رصد  العاصمة:  واشنطن   .)1102( والمقاضاة..  والحماية  الوقاية  المحاور:  ثالثي  اإلطار   .21
أوروبا. في  والتعاون  األمن  منظمة  فيينا:   .)1102( المحتملين.  الضحايا  على  التعرف  بالبشر:   

https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/eurostat_report_on_trafficking in_human_beings_-_2015_edition.pdf 

Magliveras K.
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نيئجاللا نيب رشبلاب راجتالا راطخأ

المراجع

انظر التفاصيل،  من  لمزيد    1
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx

النشر   تم  تاريخ 0/61	/6102:-  األوروبي، 5102( صفحة 	9،  )االتحاد  بالبشر  االتجار  األوروبية،  للجماعات  اإلحصائي  المكتب   2
بين عامي 2102-0102.    بيانات مجمعة  التقرير  يعكس  فى عام 5102 ولكن   

 https://ec.europa.eu/antitraffi cking/sites/antitraffi cking/fi les/eurostat_report_on_traffi cking_in_human_beings_-_2015_edition.pdf 

أيضا   انظر  تاريخ 0/61	/6102،  األوروبي،5102(صفحة 	9،  )االتحاد  بالبشر  االتجار  األوروبية،  للجماعات  اإلحصائي  المكتب   	
المتحدة، 9002(، صفحة 21،   )األمم  أوروبا،  تحليل عن   ، بالبشر  االتجار  تقرير عن  والمخدرات،  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  األمم  مكتب   

تاريخ 0/11	/6102:  
  

المصدر:   	
https://www.state.gov/documents/organization/272325.pdf

واألطفال  النساء  وبخاصة  باألشخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول   -1  5
 www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolonTrafficking.pdf

المادة 2     ، لعام 91	0 )رقم 92(  الجبري  العمل  بشأن  الدولية  العمل  اتفاقية منظمة   6
)www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/genericdocument/wcms_346435.pdf(

الدولية  الرق  مكافحة   7

)www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery(

  7102 القسري،  والزواج  الجبري  العمل  الحديث:  للرق  العالمية  التقديرات   8

 )www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf(




