
"ا(تجار بالبشر في ا#نطقة العربية "
 أول دراسة ميدانية عربية أكاديمية و مرجعية عن ظاهرة
٢۲٠۰١۱٤ا(تجار بالبشر في ا#نطقة العربية.. صدرت في يوليو 

:ا#ؤلفة د. نهال فهمي

ا(تجار بالبشر في  "  هذه الدراسة العلمية وا#صحوبة ببيانات إحصائية والتى جاءت تحت عنوان  
 ا#نطقة العربية  وبها إط*لة على أربعة قوان$ عربية #كافحة ا(تجار بالبشر مصر ا&ردن " ( – –

 )سلطنة عمان البحرين  تهدف الى تقديم رؤية عملية للحكومات العربية و للمجتمع ا#دني العربي –
 حول أفضل النهج في مكافحة ا(تجار بالبشر و استعراض و تقييم حالة ا(تجار بالبشر في

ا#نطقة العربية و تحديد الصور و ا&نماط السائدة في ا#نطقة العربية.

 و في هذا ا)طار تقدم الدراسة إجابات عن العديد من التساؤ(ت البحثية الهامة و التي تشغل
:ا&كاديمي$ و ا#مارس$ على حد سواء و منها 

 ما تأثير العو#ة و الهجرة و ثورات الربيع العربي على ظاهرة ا(تجار بالبشر في ا#نطقة العربية؟
 كيف يمكن التصدي للطلب على ا&عمال و الخدمات التي تشجع على استغ*ل الغير؟

  ما هي معالم إطار البنية القانونية الشاملة لتحقيق العدالة الجنائية في مجال مكافحة ا(تجار
بالبشر؟ و ماهي معايير تقييم هذا ا)طار؟

 - ما درجة نطاق ا)نطباق و ا)متثال في التشريعات العربية ا&ربعة محل الدراسة بشأن مكافحة –
ا(تجار بالبشر مع بروتوكول منع و قمع ا(تجار بالبشر؟

  ما هي صور ا(تجار بالبشر ا#وجودة في ا#نطقة العربية؟ و ما هي أهم ا#ؤشرات في قياس
الجهود الوطنية في مكافحة الظاهرة التي يتع$ على الحكومات العربية ا&خذ بها؟

 ما دور ا#جتمع ا#دني العربي في مكافحة هذه الظاهرة؟ و ما هي معايير فعالية هذا الدور؟ ما
هي معايير فعالية ا%لية الوطنية الحكومية ا#نوط بها مكافحة ا(تجار بالبشر في الدول العربية؟

ً عن ا#نطقة  و تنبع أهمية هذه الدراسة من ندرة البحوث و الدراسات العربية عن الظاهرة وتحديدا
 العربية. و خصوصاً الدراسات النابعة من داخل ا#نطقة العربية عن ا#نطقة العربية ذاتها، و التي (

 تعتمد على التقارير ا&جنبية و ا&ممية فقط و تأتي البيانات و ا#علومات في هذه الدراسة إلى .
ً من ا#جتمع ا#دني العربي  جانب تقارير ا&مم ا#تحدة من داخل ا#نطقة العربية نفسها و تحديدا
 الفاعل و العامل على ا&رض و في ا#يدان في سياق مكافحة ا(تجار بالبشر. كذلك تنبع أهمية
 هذه الدراسة من ندرة الدراسات القانونية باللغة العربية التي تقارن ب$ التشريعات العربية في

 مجال مكافحة ا(تجار بالبشر و كيف يمكن بناء ا&طر القانونية الشاملة لتحقيق العدالة الجنائية
في هذا الخصوص.
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 و تتبع الدراسة منهاجية ا)ط*ع على الدراسات ا#يدانية ا#ختلفة و ا#تعلقة با)ستغ*ل الجنسي و
 العمل القسري و هجرة العمالة و كذلك اتباع منهج تحليل الوثائق و تقارير ا&مم ا#تحدة في هذا .

 السياق و في مجال مكافحة ا(تجار بالبشر. و أيضا اتباع ا#نهج التاريخي لدراسة تطور القانون
 الدولي في كل تلك ا#جا(ت. و بالنسبة للجانب العملي عن أنماط و صور ا(تجار بالبشر با#نطقة

 العربية تم إجراء مقاب*ت و حوارات مع ا#جتمع ا#دني العربي من خ*ل الزيارات ا#يدانية و
 ا#تنوعة التي قامت بها ا#ؤلفة لبعض الدول العربية و كذلك تم إجراء حوارات عبر ا)نترنت مع

 البعض ا&خر. و تستند الرؤى العملية لهذه الدراسة على تجربة الكاتبة ا)قليمية في منطقة الشرق
 ا&وسط وشمال أفريقيا و التي كان جزء منها جمع البيانات حول استجابة دول ا#نطقة لقضية

 ا(تجار بالبشر، وذلك كجزء من التقرير العا#ي ل'مم ا#تحدة بشأن ا(تجار بالبشر، الصادر عن
  و يُعتبر هذا التقرير فريداً من .2009مكتب ا&مم ا#تحدة ا#عني با#خدرات والجريمة في فبراير 

ً مكتب ا&مم ا#تحدة ا#عني با#خدرات و –  نوعه كونه يمثل أول تقرير تصدره ا&مم ا#تحدة و تحديدا
الجريمة يكون فيه تقرير مفصل عن حالة ا(تجار بالبشر في كل دولة من دول العالم على حده و –

 عن جهود كل دولة في مكافحة تلك الظاهرة على أراضيها و تعتبر تلك أول مرة تُقدم فيها ا&مم
 ا#تحدة على وضع هذا التقرير بهذه الصورة و ذلك على غرار التقريرا&مريكي الذي تصدره وزارة

  بنفس2012 و لم يأتي تقرير ا&مم ا#تحدة العا#ي الثاني في . 2000الخارجية سنوياً منذ عام 
 الدرجة من التفصيل و لم يخصص تقريراً عن حالة ا(تجار بالبشر في كل دولة على حده مثلما

  و ذلك &سباب عدة توضحها  و تحللها الكاتبة  بدقة هذا وقد تطلبت تجربة .2009فعل تقرير 
  كمستشار2009ٍالكاتبة و الخبرة العملية ا#يدانية عند العمل في التقرير العا#ي ا&ول لعام 

 إقليمي للمكتب ا)قليمي للشرق ا&وسط و شمال إفريقيا ا#عني با#خدرات و الجريمة و ا#كلفة
 بتغطية جهود كافة دول منطقة الشرق ا&وسط و شمال إفريقيا في مجال مكافحة ا(تجار بالبشر و

 إعداد التقرير الخاص بتلك ا#نطقة، من تحقيق التعاون الوثيق و العمل مع ا#ؤسسات الحكومية
 وا#نظمات غير الحكومية ومؤسسات ا#جتمع ا#دني في ا#نطقة العاملة في مجال مكافحة ا(تجار

بالبشر.

 و تنقسم  الدراسة إلى أربعة فصول رئيسية. و يتناول الفصل ا&ول الظاهرة والتعريفات و القضايا
 ذات الصلة في مبحث$ ا&ول و الثاني كما يتم توضيح التمييز ب$ ا(تجار بالبشر و الجرائم
 ا&خرى ذات الصلة مثل تهريب ا#هاجرين و ا(ستغ*ل في العمل. و في الفصل الثاني يتم
 استعراض و تحليل التطور التاريخي للقانون الدولي في مجال ا(ستغ*ل الجنسي و العمل

 القسري منذ القرن التاسع عشر و حتى ا%ن  و ذلك في ا#بحث$ ا&ول و الثاني و في ا#بحث
الثالث يتم تحليل التطور ا#واكب في نهج مكافحة ا(تجار بالبشر و كيف يتم وضع السياسات
 الشاملة #كافحة الظاهرة و طرق التصدي للطلب على ا&عمال أو الخدمات التي تشجع على

 استغ*ل الغير. و في ا#طلب الثالث من هذا ا#بحث يتم توضيح دور ا#جتمع ا#دني في مجال
 مكافحة ا(تجار بالبشر مع التركيز على أهمية بناء التحالفات في هذا السياق. و ما هي معايير

 فعالية هذا الدور. و في الفصل الثالث يتم دراسة و مقارنة بعض التشريعات العربية ا#عنية
بمكافحة ا(تجار بالبشر حيث يتم في ا#بحث ا&ول توضيح ا#فاهيم ا#همة ال*زم ا&خذ بها عند

وضع التشريعات الخاصة بمكافحة ا(تجار بالبشر و يقدم ا#بحث الثاني مقارنةً ب$ أربعة
 :تشريعات عربية في هذا الخصوص و هي تشريعات كل من البحرين سلطنة عمان ا(ردن – – –

مصر. و يتم ا#قارنة من ناحية نطاق ا)نطباق و مدى ا)متثال لبروتوكول منع و قمع ا(تجار
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 با&شخاص، ا#كمل )تفاقية ا&مم ا#تحدة للجريمة ا#نظمة عبر الوطنية ا(تجار بالبشر. و في
 ا#بحث الثالث يتم وضع ا)طار القانوني للبنية القانونية الشاملة لتحقيق العدالة الجنائية في مجال

 مكافحة ا(تجار بالبشر و معايير تقييم ذلك ا)طار. وفي الفصل الرابع و ا&خير يتم دراسة
 مؤشرات و أنماط و صور ا(تجار بالبشر في ا#نطقة العربية من خ*ل دراسة ظاهرة هجرة العمالة
 في ا#نطقة العربية و الخطوات التي اتخذتها بعض الدول العربية نحو إلغاء نظام الكفيل بها و ذلك

في ا#بحث$ ا&ول و الثاني. أما ا#بحث الثالث فيتناول ا(تجار بالبشر في النازح$ و ال*جئ$
 و في ا#بحث الرابع يتم دراسة و تحليل أهم ا#ؤشرات ا)حصائية ذات الصلة على ا#ستوي$

 العا#ي و ا)قليمي. و في ا#بحث الخامس يتم دراسة و تحليل صور و أنماط ا(تجار بالبشر في
 ا#نطقة العربية و ع*قتها بأمن ا(نسان العربي. كما يتم استعراض التحديات التي تواجه ا#نطقة
 العربية في مجال مكافحة ا(تجار بالبشر في ا#بحث السادس و تلك تشتمل على نسبة ا)دانات
 بصفة عامة و مقارنتها ببقية أقاليم العالم ا&خرى و كذلك توفر نوعية معينة من البيانات في هذا
الخصوص عن نسبة إدانات ا#واطن$ إلى غير ا#واطن$ في الدول العربية و كذلك مدى إهتمام

ً في التقرير العا#ي ا&ول الصادر عن ا&مم الدول العربية بتوفير ذلك البيان تحديدا
  و يأتي ذلك في ا#طلب الثالث من ا#بحث السادس. و في ا#طلب الرابع و2009ا#تحدة في 

 الخامس و السادس يتم تقديم مجموعات متنوعة من التوصيات الخاصة با#قاضاة و بالوقاية و
 الحماية و أخيراً للمجتمع ا#دني العربي على التوالي. و يُخصص ا#طلب السابع و ا&خير #ناقشة

 ا%لية الوطنية الحكومية ا#نوطة بمكافحة ا(تجار بالبشر و معايير فعالية هذه ا%لية من ناحية
ا(ستق*ل ا#الي و ا(داري الكامل$ عن الوزارات الحكومية با)ضافة الي تفرغ القيادة #هام
 تلك ا%لية. ونوهت الكاتبة لقضية طرأت جديداً على الساحة العربية، وهى ظاهرة ا(تجار فى

 النازح$ وال*جئ$ أثناء النزاعات.. ونبهت إلى ضرورة أن تدرك الحكومات وا&جهزة ا#عنية فى
.الدول العربية مخاطر وتداعيات قضية ا(تجار بالبشر على صعيد ا&من وا(ستقرار والتنمية

 لقد جاءت هذه الدراسة لتوضح مجمل قضايا ا(تجار بالبشر فى ا#نطقة العربية، وركزت على 
 الصور وا&نماط ا#ختلفة لعملية ا(تجار، وهى تعكس فى واقع ا&مر ومن خبرة الكاتبة فى هذا
 ا#يدان، ما ينبغى أن يتم العمل به من أجل مكافحة أفضل #حاصرة هذه الجريمة ا#عقدة والتى

 تهدد ا&من ا)نسانى بمفهومة الواسع فى ا)قليم.. مشيرة إلى أن ا&هم فى هذا ا#نحى هو إقامة
تعاون وثيق ب$ مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، وكافة الفعاليات ونشطاء العمل التطوعى ومنظمات

 لقد أصبحت قضية ا(تجار بالبشر قضية عا#ية، فهى لم تعد قضية تتعلق بأمن.  ا#جتمع ا#دنى
 الحدود وحسب، ومن هنا أصبحت الدولة على ا#ستوى ا#حلى ( تستطيع وحدها مجابهة هذه

 أن هذه القضية محل الدراسة،. القضية، وهذا هو نتاج ظاهرة العو#ة التى تعم كوكب ا&رض
 وغيرها من القضايا التى ظهرت فى العالم كنتيجة للعو#ة تحتاج إلى تضافر جهود ا#جتمع الدولى

  فقد رأت الكاتبة أن العو#ة تزيد من الطلب على.#كافحتها، وهو ما أدركته هذه الدراسة وأوصت به
الخدمات والسلع التى تشجع على حدوث ا(ستغ*ل وبالتالى زيادة معد(ت ا(تجار بالبشر.

 و عرضت الكاتبة، وبشكل دقيق لظاهرة جديدة فى استغ*ل أطفال الشوارع، حيث عرضت لصورة
 لم تكن مألوفة من قبل، وهى استخدام هؤ(ء ا&طفال فى القيام بأعمال تخريبية وإرهابية، وأعمال

دول الربيع العربى  وقد توصلت الكاتبة .» «بلطجة تحت غطاء سياسى فى بلدان ما اصطلح عليه 
 إلى عدد من الحقائق والنتائج، وأبرزت أن أمن ا)نسان هو الركيزة ا&ساسية للتنمية البشرية، وأن

.تهديدات ا&من ا)نسانى فى الدول العربية، تنطلق من تلك التى تتعرض لها الفئات ا#ستضعفة
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 الضحايا ا#حتملون وهم وأشارت الدراسة إلى ظهور فئة أخرى من ا#ستضعف$، أو ما يطلق عليهم
والذين بحسب احصاءت الدراسة يبلغ عددهم نحو  -ال*جئون والنازحون العرب    م*ي$ (جئ،7.5-

  فى ا#ائة تقريباً من إجمالى عدد ال*جئ$ حول العالم.. وأكدت أن قضية50وهو ما يبلغ نسبة 
 ا(تجار بالبشر هى عملية مستمرة ( تتوقف، وهى فى امتدادها وانتشارها عبر حدود الدول تأخذ
 مسارات  عدة، ولذا وجب ضرورة الرصد والتقييم ا#ستمر لخطوات ا#عالجة وا#كافحة، وهذا كله
 يتطلب ا#زيد من الدراسات وا&بحاث العملية، من أجل محاصرة الظاهرة والقضاء عليها، خاصة

  ونبهت الكاتبة إلى.وأنها تأخذ شك*ً جديداً لعودة ا(سترقاق وما كان يسمى قديما بسوق النخاسة
 نمط جديد وهو ما وصفته با(ستغ*ل التجارى الجنسى والزواج السياحى ا#وسمى وسياحة

.الجنس فض*ً عن ا(تجار با&عضاء البشرية ب$ الفقراء

 وأنتهت إلى ضرورة إتباع النهج الشامل فى مواجهة هذه الجريمة التى تلحق أضرارا وانتهاكات
 جسيمة لحقوق ا)نسان، وعلى سبيل ا#ثال ا(عتداء الجنسى والجسدى والنفسى وصو( إلى حد

  على أحد عشر جدو(ً إحصائياًو الجدير بالذكر أن الدراسة تشتمل . العبودية فى جميع أشكالها
 با&لوان عن الكثير من ا#ؤشرات الهامة بظاهرة ا(تجار بالبشر في ا#نطقة العربية و منها على

 سبيل ا#ثال ( الحصر التوزيع ا)قليمي لصور ا(تجار بالبشر ا#ختلفة و التوزيع النسبي للضحايا
 حسب انتماءاتهم ا)قليمية و التوزيع ا)قليمي لنسب الضحايا من البالغ$ و ا&طفال و معدل

 ا(دانات في جرائم ا(تجار بالبشر في أقاليم العالم ا#ختلفة و الدول العربية ا#توفر عنها بيانات
 عن نسبة ا)دانات للمواطن$ و لغير ا#واطن$ في جرائم ا(تجار بالبشر. كما تشتمل الدراسة على
 خمسة أشكال توضيحية با&لوان توضح لعدة مؤشرات ذات د(لة منها على سبيل ا#ثال ( الحصر
 التوزيع النسبي لجنسيات الضحايا عربياً و أقليمياًو التوزيع النسبي #ظاهر ا(تجار بالبشر في

ا#نطقة العربية و معدل زواج الصفقة كمظهر ل*تجار بالفتيات في بعض الدول العربية.

الدكتورة نهال فهمى وان كانت كاتبة أكاديمية فهى فى نفس الوقت مناضلة، ويبدو لي أن     " 
 الكتابة  بالنسبة لها س*ح تستخدمه فى كفاحها ا#ستمر من أجل معالجة قضية ا(تجار بالبشر

ً بالتنمية البشرية وا&من ا(نساني بشكل عام.إننى  التي تتصاعد  فى ا&ونة ا&خيرة لتلحق أضرارا
 أرى، أن ا#كتبة العربية ازدادت بدراسة مهمة عن ا(تجار بالبشر، فقد عرضت صورة واسعة #ختلف

. جزء من مقدمة د. بطرس بطرس غالي للدراسة )أنماط ا(تجار بالبشر فى ا#نطقة العربية.  ) ”

 "و ( شك أن هذا الكتاب يمثل إضافة قيمة إلى ا#كتبة العربية و مكتبة حقوق ا(نسان السياسية و
 ا#دنية و ا(قتصادية و ا(جتماعية و الثقافية، كما أنه إضافة إلى ا)سهامات ا&خرى في مجال

 حقوق العمل و العمال التي تهتم بها و تعكف على متابعتها منظمة العمل الدولية بتشكيلها الث*ثي
”من حكومات و عمال و أصحاب أعمال. من تصدير السفير الدكتور محمد منير زهران ( /

)مندوب مصر السابق لدى ا&مم ا#تحدة بجنيف وكبير مفتشي منظمات ا&مم ا#تحدة سابقاً
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