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 مقدمة
دنلكدددالتدددحمل لحدددح دددلل   دددلللليوليو  30 لننليومللA/RES/68/192لللقدددعلنت ادددعلة العادددللةلعدددحددددلللقدالةها دددع  ل  ل  ة ة دددح

ةعزيح ل حلهمددددددد ل ولط  لللانته ل ةص  حكحل دددددددح احلل ل ئيسدددددددداللل اوتالل  حلللتدددددددد حيحلةعزيح ل حلهمدددددددد ل لاع   ل قو  ال  لحي  ا 

ءل ةألطفحللدلنليقعونلف يسددددلل  لنيعتلةهاحط  نل ددددوةءل  ل  عةج ال اح ط ح ل  ا   لل  قوقلةإلنسددددحن ليلاللةمع لدنلةل طحلل ةل سددددحل

ةزفح اللةألدالللكال  عل  لةلعحلالدنلظح   لةعزيح ل حلهمددد  ل دددوةءلكحنلبلدلةل  عل ولةه مددد لن لصقنللةلع و لن لةهقادددعلل  ددد حيح ل ز ا ل

 ةداددللى تلزافادد لل لةهسددددددددددددددحتددع لل ددع لل  لط ول ددحلةللةها ددع لهفددحف ددللة ا  لددللةها لددللتاهلة  ددع للةلوطااددلل ةلاه زوكوع لةه  قددلل  ددحل

 لةلفق  ل)ن(لدنل   زوكوللةعزفح ال لةعزيح ل حلهمددددددددددد لل3   زوكوللداعلةإلزيح ل حلهمددددددددددد ل دعح  للةهاحط  نل حألفددددددددددد ح  ل  ع   لةهحل لل

  شدددددددفحلفلة  ا فل ل ةلمنلدنلجدددددددلا حلزيااعلةألفددددددد ح لن لصق  ال ز و   الن لىيوةء ال عةفعلةإل دددددددا  للن ل ا  اللقفددددددد ح لتنلل

ل  عيعلن لة ددااعةملةلقو لن لةتلدنلنشددفحللةلقسدد لن لةعاانح لن لةع ااحللن لة  عةإللن لةإل و ةسلن لى ددحء لة ددااعةملةلسدد نلللط  قلةل

ن لة ددا  للدوة الةلفددعالن لىتنحءلد حلللدحلاللن لد ةيحل عةفعلةلسددان  لت تلفدد رل ا لل  للةع ددا  ل ل يمددلالة  علةأللن لل

 ل  لشدددد فح لةلعتح  ل  ددددحئ لنشددددفحللةع ددددا  للة ا ملددددةنلن لةلعلحلللة احصالل ةل دددد   لن لةلعلاللدنلةع ددددا  ل لة ددددا  للةألفدددد حل

ل.كاعملن لةع وه حقلن لةهلح  ح لةلم ي لل حل ق لن لة اع حللةألف ح ل  ع لةع ااعةملة اسلحنيل ص إللةألتفحءل

حلة  فودح ل ددددددوةءل اوةطظلدنلةهسددددددظ لتنللةلمنلز زكب للزاددددددحتع لدظشدددددد ة لظح   لةعزيح ل حلهمدددددد لل ةألاته ا للةلسدددددداوة لل

ةلقوةصتنل ة ا ولل لحل دددددددددددح ال  لس حل لنتعةللتددددددددددد حيحلللة  فوداتنل حلع للص ايللل فسدددددددددددحلل  لة ا حسلةإللة تلل ع لل لن ل اقرل  

ل  لن  ددددحيلةلمددددعوالةلمنل عي ل  ل حع لل لكلحللةإلزيح ل حلهمدددد ل  لدانقللةلمدددد قلةأل  دددد 
ا
ةسلةل ل  كللةعزيح ل حلهمدددد لنيفددددح

ةلن ةتح لن لز دلةلمنلزف لدا ح ل دعلننلدع ودحزاحلبمد نلةعزيح ل حألفد ح لعلز ةللرتهلدكال ل لدنلةهعوه ل فلت تلصنحقل ة دعلل

لدنلةلعوةدالييعال
ا
 ننلتعلة

ا
لل  حط لةعزيح ل ةع ددددا  للبتلةلادددد ل ل يعااهلن لديالعحلدحلنكثهلت جددددللةطالحتال ن لفئلللللف لة

ةلالات لدنل اثلة   دحنلدنلة  قوقلةع اادددددحليلل ةعطالحتاللدنلةلعوةدالةه لللةلمنلزيعالبعخلةألفددددد ح لنشدددددعلت جدددددللل

ى تلللفدددحلالات ل ةلفق ليظليدددحنلى تلاادددح ة ل ادددحزادددللن دددال ن دددددددددددددون ل دنلةهلكنلننلزدددعفعل  عخلةألف ةلللرته ا   ن لةعزيدددح لدنلل

لز  الل حطحه الةأل دددددددددددددح دددددددددددددال ل  ةل  عليظلتلل  ع  خلنصفسددددددددددددد الل  ن ل ةزاحبل  ة ة للاليفوصوةللااا  حليودحل  ل حللكحصعلزاا 

ةعفاقددددح لى تلة  اددددح لة  قاقيل ددددع   لى تلةسليددددحللىدفددددحصاددددلل ع للبعخلةلفئددددح لى تلان لةعزيددددح  لدحددددالةأل  اددددح  ل ةه ددددحط  ن لل

ى تلة   دحنلةع اادحلتل  حع لتعملةهسدح ة  لدععلةلالات لت تلن دحللة ا اللن لةأل دالةلع   ل ةل سدحء ل ةلفااح  ل احإلجدحفللل

ل دنلةلعوةدالةه لللةلمنل علز علدنلة  اح ة لة  احزالل زيعالبعخلةألف ح ل ة االعح لنكثهلت جللل زيح 

نلدنل اا حلةلعلالة ااهتل ةلعاالل زاقسددددددددددددالط  لللةإلزيح ل حلهمدددددددددددد لت تلديلوتللدنلة ا ةئالةهاععل ل  قوقلةإلنسددددددددددددح

ة ا ملدددددددددةنلتنلط  قلةع دددددددددا  لل حإلك ة ل  لدلح  دددددددددللةلعتح  ل ةلع وليللة ا سدددددددددالل زيح  لةل  اقل ةعراادددددددددحالةهلا  ل ةل  ة لل

للةلقس تل ةه ك ل ةعزيح ل حلهم  ل  ععلز كاحلدنلن ةئالةلع للةهاوةطعل  حلش فح لع ا  للةل سحءلبمفالط ملةنلن ل  لدلح  لل
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ةلدعتدح   ل د ةلى  لطدحصدغلة دددددددددددددا  للةألطفدحللل قادحلل  لنددحكنلةلن ةتدح لة  ا فدللتنلط  قلةلاياادعلةلقسددددددددددددد ت ل   د ةلةإلطدح لدعدعل

 ةلاحزجلتنلدلح  دح لةلفسدحللل لسدئولتنللللحةإلزيح ل حلهمد لشدفالدنلنشدفحللةلعاالةهسدهغللقبنلةلافملدةنل ة اسدعتلل د حيح 

وللة  فودح لتنلد ح اللةل ح    ل  تلبعخلةأل احنل موهكلة  فودح ل  ل وةلثلل ح  فودح لن لجعالةلقوةصتنل زقحتاللط 

للةع دددددددددددددا  للل حلت  لل حإلزيح ل حلهمددددددددددددد للا قاقلداحفعلة اادددددددددددددحليللفح  فودللةلقن  للت تل دددددددددددددهاالةهححلل  خلةل اددددددددددددد لتنلل

د مدددددددا لك للةلعحلالدقح الز قاقلداحفعللةلمنليوةط حلةلعلحللةه حط  نلةهمدددددددوهكتنل  ل مددددددداعللللةلع وليللى تلز  تللةلمنلل ةإل دددددددحءة 

 لكلحلزعتالة  فودللةإلي ةصاللة ددددا  للل2022ة ااددددحليلل ةعص  حءلدنلةه مددددا لةلمنلزقحملت ي حل نولللك للةلعحلال  لشدددداحءلتحملل

 ددددددالل  لزا االة  و تنلةإل  حبيللقطفحلل  لداحطقلةلادددددد ةإلل حلقاحللن لانالةل سددددددحءلل زيح ل  ال  لدقح الز قاقلداحفعل دددددداح

لدانقللةلم قلةأل    

د اونلفد رل لنلفي الدنلتد حيحلللل12 ددددددددددددددلتعللتد حيحلةلعلالةلقسد تل  لةلعحلال كحصعلدا لللةلعلالةلع لالل عل ع  لل

لل اثلنشدح لل.ةع دا  للة ا ملدةن ل نشدح  لةلاقعي ة لى تلننل احكلةه يتنلز تدتلز عل د  دالز دلةهلح  دح لةهمديالل  لةلعحلا

ةل ددددددددددددد دحيدحلةلد ينلللى تلةن لل2019ةلاق   لةلعدحهيلتنلةعزيدح ل دحألفددددددددددددد دح لهكادغلةألدالةها دع لةهعةنل دح  دع ة ل ة ا  لدلللعدحملل

%لفااحن ل دنل تنل ظعءلةل د حيح ل   علل8 للفااح  %للل20%ل طحل ل لل21%لدنلةل د حيحل النسدحء ل ل51ليوطعلل عل ل و   ا

لل% 38 ةلعلالةلقس تللل% ل45نس للةل ينلزالةعزيح ل  الل  ا  للة ا ملةنل

ماعت للسالم  اللنميي  اقوو   طالةإل حطلل  ح   لةعزيح ل حلهمد ل  لدانقللةلمد قلةأل  د  لنط قعلدظ دسدلللن دنلل

 ك لدلةعزفح اح ل ةهوة اقلةلع لاللةلمنله ع ل  ةلةلاق    ل  ع لةلاع  لت تلنصلحيلةعزيح لةلسددددددحئع ل  لةهانقل للإلنسالالالالالالا   

ةهلدح  ددددددددددددددح لةلمنلزقومل  دحلة  فوددح ل ة   كدح لةهسددددددددددددد  دلل ةإل  دح ادلل د طدح للن اللكلدحلدع للةلاق   للى تلدفدحف دلل د  لةل دح    لل

للزادددحتعل اثلي ك لت تل ل2020يولاوللل30ى تلل2019يولاوللل30ظح   لةإلزيح ل حلهمددد ل  لدانقللةلمددد قلةأل  ددد لا للةلفوه لدنلل

 ة ددددددددا  للةألطفحلل ةل سددددددددحءلدنل  الةه يمدددددددداح لةهسدددددددد  للةهعتودللدنلة  فودللةإلي ةصالل  لداحطقلللل حلهمدددددددد للةعزيح للتل اح 

حلد يمددددداح لل  ل ك لدلةص  حكح ل قوقلةلعلحللةه حط  نل  ل ن لاح دددددلل  لظالزف دددددة للة  وثيةلن ةإلل حلمددددد قلةأل  ددددد ل اادددددو دددددا

علةتالعلةلاق   لت تلدا االل  دعل زو اقلةهوةللةإلت دالللز كاح ل  للةااللشد فح لةعزيح ل حلهمد لز ةيعفته للكو  صح ل ك لدلل

 ةإلا ح  للةهاع قلل  ح   لةإلزيح ل حلهمدددددد ل  لدانقللةلمدددددد قلةأل  دددددد لدعلةلوهكت لت تلةلمدددددد حلة لة  اللل دددددد حيحلةل ح   لتنل

لط  قلةهوةللةإلت داللة  ا فلل حلوهكت لت تلفاعيو ح لةلو حئ لةهاععل  لل

دكاغلةألدالةها ع لةهعةنل ح  ع ة ل ة ا  لللل مددددددددد قلةأل  ددددددددد ل شدددددددددلحللةف  قاح ل ةهكاغلةإل  ا نللة اعي ل حل ك لنن

ل لا لللةلع لاللل  ا  ل  لدانقللةلمدددددددد قلةأل  دددددددد ل شددددددددلحللةف  قاح لنط قوةل ل للزوتاللى  الالل سددددددددال لهع لن دددددددد وإللز علل

 ددحلهمددددددددددددد لل ل ه لد ددحل  لتددحهاددللل  ددحل لةلوة لهفددحف ددللةعزيددح للقيلالال  للولالالز ل    جدددددددددددددلنلن ددعة لللل ل ه تاوةنل" فظلةلك ةدددل"
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 ز  ته لت تلة االع ل سدددددددلتلة  ل للى تل ادددددددااعلدمدددددددح كللة  فودح ل ة االعلةهعنيل  نحإللةلمددددددد كح ل ةألف ةللت تل عل دددددددوةء لل

ل إلل حملةلعلال ةهسحتع ل  لداعل   لة ا  لل

 إعادة الهيكلة: هشاشة اإلطار القانوني لمكافحة ظاهرة اإلتجار بالبشر
لقعل عنلةلعحلا لبععلةلكحتهلدنلةلايح ال ةل د حع  لدسدد اقظلت تل قاقللزاع قلبمددفال عيثلدنلنشددفحللةل ق ل ن دد  لل

ل ا  نلدنلنطالةهحل ل ن دد  علةلاهه
ا
ليفوه ددونلبمدد ة

ا
حصح لزاددع ل وةصتنلهفحف لل   للةلاحلل   ددحئالةإلت مليع كونل  نلبمدد ة

تنلط  قلةه  علدنلةه  قللةلقفدددددددددددددحئالل ن فحملةإللةصل لللةل ح    ل  وةطفلةلقفدددددددددددددحءلدسدددددددددددددظ لاافلتنلدفحف للةعزيح ل حلهمددددددددددددد 

ا للةلسددددددددددداوة لةهحجدددددددددددال لزفدددددددددددحتالتعللةل  عةنلةلمنلةزا  لانوة للاافا لن الةزفحقلل   لل  علدنل   لةل ح    ل  ولل ل

 اعلننل احكل  عصحلتعيع  ل ع الحل  لنف  قاحل دانقللةلم قلةأل   لعلالةها ع لهفحف للةعزيح ل حألف ح  لل   زوكوللةألد

 حه  قللةلقفددددددددددحئالللللةأل  دددددددددد للةلمدددددددددد قلل  لبعخلةلع للل وةصتنلل سددددددددددل لعز ةللزفاق لى تلةلاددددددددددفوكلةلقحصوصاللةلفدددددددددد    ل ل اثلل

كلحلنج حللالزارلت تل عو فدددح لداح ددد للتنلط ةئالةإلزيح ل حلهمددد لة  ا فل ل  ل تنلللل ةلسددد لالله زكجنلط ةئالةإلزيح ل حلهمددد 

لالياالز ةنلىطح لشدددددددددحداللفالتددددددددد حيحلةإلزيح ل حلهمددددددددد ل  لبعخلةلع لل حإل  االدحاللاهاحلةلمنلعلزع  لةلعلحللةه حط  نلجدددددددددلنل

لزيح ل حلهم  ت حيحلةإل

حللل مييفدحلقدحصونلةل اجنلل ملةعزيدح ل دحلعلد  فلعليي   للفقدحصونلةلعقوادح ليي مل  لدوةل ل للبعخلنشدددددددددددددفدحللةإلزيدح ل دح ا الللكاد 

ل ع  الةعزيح لعليانح قلدعلةلقحصونلللل بعخلنشدددددفحللةعزيح ل ح ا الل ةلمنل مدددددلالةل سدددددحءل ةألطفحلل420 للل419 للل418 رتهلنن 

ل10ت تلتقواح لزادددددددالى تللل418رلةهحل للزاةلع    لف ولعلدمدددددددلالط ةئالةعزيح لةلمنلعلزفونل ن اع  حلتح   لل  ع للةلوطاال لل

( ل ه لتقواح للل368 للل74لياح للاجنل)نتل تنلل500 للل100 دددددددددددداوة ل حل ددددددددددددانل ر ةدللزوهة  ل تنلل
ا
 دلل لحلفافل ددددددددددددحليسددددددددددددعللل ع ة

ل 1ةلكفحيلل علز اح غلدعلةلعقواح لةهق    ل ا ةئالانته لنا نلدحالةعرااحا

ننلةلقحصونلةإلي ةنيلةهاع قل حعزيح ل حلهمددددددددد لعلي   لطلاعلنشدددددددددفحلفلف يالحليقومل    لةلايح  ل  لةألفددددددددد ح لتاهللكلحلل

ا  للجدعالةل د حيحلإلط ح  الت تلةلعتح  لن لةلع وليللةل  عيعلن لة دااعةملةلقو ل ةإلك ة ل س دحء لة دااعةملةلسد نل لن لة دل

 ددددداوة لتقواللهنلياحط ل  لنفددددد ح لبعاا ال تقواللةإلتعةملل ا ةئالجدددددعلةألطفحل ل  ل تنللالل10ن لةلعلحلللةلقسددددد تل  ق  لل

 ولعلدعوه ل  حللي  نلةلقحصونلتددددددددددددد حيحلةع دددددددددددددا  للة ا ملدددددددددددددةنلف الدع جدددددددددددددح لل ه حمل ح زفحالةل صحل ه له لللتقوا  حلةإلتعةملف

ت تلةزفح اللةلالات لجددعلةه ن ل ةلمنل عااهلىطح ل حصونيل حملل منلةمنلننلىي ةنللالزو علللكلح لل2تدد اللدنلتدد حيحلةعزيح ل حلهمدد 

 
  https://bit.ly/2X3XRIa،  2018، سفارة الواليات المتحدة األمريكية التقرير السنوي للعام ليبيا  2018 لعام بالبشر اإلتجار حول  األمريكية الخارجية وزارة تقرير 1
   https://bit.ly/2CUnLXO، وكالة االناضول إيران  في بالبشر االتجار  حاالت في ارتفاعا يظهر تقرير 2

https://bit.ly/2X3XRIa
https://bit.ly/2CUnLXO
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ت تلةزفدح ادلل لعلةعزيدح ل دحألفددددددددددددد دح للللزادددددددددددددعيق دح د ةل دحإلجدددددددددددددحفدللى  لتدعملللل 3   لدحيدللةه ن لدنلةع دددددددددددددا  لل ةإلزيدح ل دحلهمدددددددددددددل

ل 4 ا ملةنل حل رالدنلةلاو اعلت ي ح ةع ا  للة

ل كدللى تلةلعدعيدعلدنلةعزفدح ادح للةهةصفدددددددددددددلدعلل ادثة االةهمددددددددددددد إللةل    ةنل لفدحف دللط ةئالةعزيدح ل دحلهمددددددددددددد  لل  لةهقدح دا ل

 حلهمددددددد  للبمددددددد نلدفحف للةعزيح لللل2008(للسددددددداللل1ةلع لاللةهاععل لةألط ة ل ةلاه زوكوع لةهكل للل ح ل ن دددددددع  لةلقحصونل  ال)

 لل5ليادح ل علييوسلةلاادحسللتا دحلدنل  دالةل ددددددددددددد ادللل10,000ليادح ل علزايدح سلللل2000 دحإلجدددددددددددددحفدللى تلةل  ةددللةهدحلادللةلمنلعلزقدالتنلل

على دددعة ل حصونلاح ليي ملةإلزيح ل حلهمددد ل فحفللنشدددفحلفل  ولةلقحصونل  ال
 
لسددداللللل64  عااهلداددد لى عنلز دلةلع للةلمنلز  

للل2010   ةل حإلجدددددددددددددحفللى  لةع دددددددددددددوهةزايادللةلوطاادللهفدحف دلللل ل لو ةدح لةلع لادللةلمنل ددددددددددددد قل زالةلاادددددددددددددعيقلت ي دحةل تلطحءل فحءا

لل2012(للسدددددداللل28 حصونلدفحف للةإلزيح ل حلهمدددددد ل  ال)لل2012 ل يالحلة ددددددع لةلاههحنلةلع ة  ل  لل6(لل2021لل-2016ةعزيح ل حلهمدددددد )

لاادددحلقللل2016 ل  تلزوناللزالى دددعة ل حصونلل7    لةإلزيح ل حألفددد ح ة دددايح للهادددحل للةلع ةقلت تلةزفح اللةألدالةها ع لل

 حصونلي   لةل  ة لللل2018 ل   لةه  الن دددددددددددددع  لة  فودلل  للدسدددددددددددددلاهل8ت تلةلقحصونلةهاع قل لاعلةعزيح ل حلهمددددددددددددد ل دفحف اف

ل 9لةلقس تل ةلا  شلة ا ملةنل  لةألدحكنلةلعحد

 زح  خللل40 للط ةئالةعزيح ل حألفددددددددد ح ل لوطغلةه  دددددددددوملةه فيل  ال دددددددددع لص حملدفحف   لةهل كللةلع االلةلسدددددددددعوليللل

اع  فح لةألدلاللل ا  لل ل د ة   حل ن دددددددددحلاب حل عل ةفقعلل حلةلو ةمل ةل تلل(لتنلدي اللةلوس ةءلةلسدددددددددعولت لل2009)21/ل7/ل1430

 ل  دعلكدحنلل2000للةهعالدع ل  لتدحمللةهل كدللةلع اادللةلسدددددددددددددعوليدللت تلةزفدح ادللةألدالةها دع لهفدحف دللة ا  لدللةها لدللتاهلةلوطاادل

 ل  ددددعلز علبلدددددلةتالددددحللةهل كددددللل اه زوكوللةهكلددددالل دددد  لىعلىج ددددحلز ف ددددعلت تلبعخل اول ددددح لل2004ةتالددددحللةهل كددددلل  لتددددحملل

ةعزفح الل ةهاع قل لاعل دعح  للةعزيح ل حألفددددددددددد ح  ل ااح دددددددددددللةل سدددددددددددحءل ةألطفحل ل  عل دددددددددددح غل  ةلةعتالحللز ف ح لدنلل

حل   زوكوللدفحف لله   غلةه حط  نلتنلط  قلةلاهل ةل   للطحصغلةهل  كللةلع االلةلسدددددددددددددعوليل ل  علةتالع لةلسدددددددددددددعوليللنيفدددددددددددددا

 ة او ل ةهكلدالعزفدح ادللةألدالةها دع لهفدحف دللة ا  لدللةها لدللتاهلة  دع ل للي  لبلددلةصفدددددددددددددلدحملةهل كدللل لعدح دعة لةهاع قدللل

لالات لجددددددددددددددعلةه ن  ل ةزفددح اددلل قوقلةلنفددا ل تلددالةلنفددا ل سل ددحءلةل ددددددددددددد    ل ددحل قل زيددح  لةل  اقل ةلقفددددددددددددددحءلت تلنشدددددددددددددفددحللة

ل 10 ةزفح اح لةلعلال ةلسنلةلقحصوصاللل علا ل لفحف للةعزيح ل حلهم 

ىعلللل  طوللديلوتللدنلةهعح عة لةلع لالل ةلاادددددددو لةلقحصوصاللةلمنلنشدددددددح  لى  لتل اللةإلزيح ل حلهمددددددد ة اعي ل حل ك لل

وطوللىطح لشددددددحدال دوجددددددوة للافسددددددتهل ز  االةل ح   ل زي  ل حلل لل ليالت ننل   زوكوللداعل  لعل دعح  للةعزيح ل حألفدددددد ح 

 
   https://bit.ly/3g8hkPp، عشوائيات، !سيداو؟ اتفاقية وتتجاهل المرأة  ضد التمييز على القضاء رسميًا أمريكا ترفض لماذا 3

4 Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others https://bit.ly/2P3oto3   
  https://bit.ly/3f6CtIl، 2019، وكالة األنباء البحرينية، يونيو الجريمة  مواجهة في بالبشر االتجار مكافحة شعبة دور 5
  https://bit.ly/306AYFK، 2018، المفكر القانونية، الجريمة؟  افحةلمك كاف القانون  هل: مصر في بالبشر اإلتجار 6
   https://bit.ly/2Dfcr8k، 2012، مجلس النواب العراقي، فبراير بالبشر اإلتجار مكافحة قانون 7
  https://bit.ly/2X5L8V9ة الجريمة، ومكافح باألشخاص االتجار بمنع يتعلق 2016 لسنة 61 عدد أساسي قانون 8

9   Morocco bans forced marriage and sexual violence. Bbc . September 2018https://bbc.in/2WImLNe  
  https://bit.ly/305czR0لجزيرة ، ، االعربي  الخليج دول في بالبشر االتجار 10

https://bit.ly/3g8hkPp
https://bit.ly/2P3oto3
https://bit.ly/3f6CtIl
https://bit.ly/306AYFK
https://bit.ly/2Dfcr8k
https://bit.ly/2X5L8V9
https://bit.ly/305czR0
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ىرفدحلل دح  لةألط ةءللللدعىبلكدحصدعلكدالةهعدح دعة ل ةعزفدح ادح لةلسدددددددددددددح قدللل د ةلةلاهزوكوللزي ملط ءلدنلةل دح   لللل ت تلص ولشدددددددددددددحددا

دنللةزفح الل   لةعزيح ل حألفددددددددددد ح ل ة دددددددددددا  لللتح  للل17ةهحل للللت افلةهعح عة لدحلزارةألا نل دنل تنل   لةعزفح اح ل ل

دنللل6 ل يالحلزارلةهحل لل11ةل تهلت تلج    لةزاحبلةلع لل الوتللدنلةإلط ةءة لةل حلفللى  لدفحف للةلعتح  ل ة ا  للةل سحء

فحف للةإلزيح ل حه ن ل دلح  لللهزاحبلةلع للةلاعة تهلةل سدلللةةزفح اللةلقفحءلت تلطلادددددددددعلنشفحللةلالات لجعلةه ن لت تلج    لل

ت تلجدددددددد    لةزاحبلةلاعة تهلةل ةداللى  لداعل اعلةألطفحلللدنلةعزفح الللل35 مددددددددتهلةهحل للكلحللل 12ةل  حءل لحلفي حلةلاعة تهلةل مدددددددد يعال

زفح الل قوقلةلنفالبمددددددددددددد نلةشدددددددددددددوهةكلةألطفحلل  للدنلةلاه زوكوللةعاااح تلعل2 للكلحلزارلةهحل لل13 ةاانحف الن لةإلزيح ل  ا

دنلةلاه زوكولللل10 ل احلسداحقل مدتهلةهحل لل14ةهاحستح لةهسد  للت تلداعلزيااعلةألطفحلل  لةلقوة لةهسد  للةل  دلاللل  فودح 

ةلاعح نلةلع   ل تنلللةعاااح تلعزفح الل قوقلةلنفالبمد نل اعلةألطفحلل ة دا  للةألطفحلل  لةل  حءل   لةهوةللةإل ح اللجد    

دنلةعزفدح ادللةلدع لادلل  لدحيدلل قوقللل11للةهدحل لل ل  ل تنلزار15ةلدع للهاعلة دددددددددددددا  للةألطفدحلل  لةل  دحءل ةلسدددددددددددددادح دللة ا سدددددددددددددادل

لليارللكلح لل16طلاعلةلعلحللةه حط  نلت تلجدددددددد    لتعمل ع للةلعحدالةه حط لن لنتلف للدنلن دددددددد زفلل  ددددددددوه حقلن لةع دددددددداع حل

 للي  يل  ةلةألد ل حلو ةدنلدعلل17داعل  لعل دعح  للةعزيح ل حألتفدددددددددددحءل ااح دددددددددددللةل سدددددددددددحءل ةألطفحلللى  لجددددددددددد    لل   زوكولل حلتهدو

ل طوللدوةلل حصوصاللنا نلبة لةلا للت تلةهساو ح لةإل  الالل ةلوطااللزي ملتل اللةإلزيح ل حلهم ل زاح م ح لل

ىعلنصدفلدعااهلةلمنله دع لى تلة  دعلدنل د  لةل دح    لل للل ةعزفدح ادح لةلدع لادلل ةلقوةصتنلةلوطاادللل طولل د  دنلل ت تلةل رالل

  لل  حيلل افلةلععيعلدنلةلح  ة لةلمنل سددددل ل   حل لظح   لةإلزيح ل حلهمدددد  لف لزوطعلصاددددو ل حصوصالل ةتدددد للل حصونيلىطح لل

لالزادددح  لدوةللزياادددعلةألطفدددحلللللكلدددحللهمددددددددددددد لن ل سدددددددددددددل ل  دددح لاو اعلتقوادددح لت تلةلدددع للةلمنل سدددددددددددددددحتدددعل  لتل ادددح لةإلزيدددح ل دددحل

  لتل اح لللليل  لةلالنلدنلزيااعلةألطفحلل سشد ةك اة  وثللدحلزقومل فلد يمداح ة دا  ل الدنل  الةلفحت تنلدنلل نلةلع للدحال

حملة االعلةلع   لن لةلن ةتح ل ةلاددددددددددددد ةتح لة  ا فدللةهاا طللدعلة ااوشلةلا دحدادلللاو  ن دحل  لةص  دحكح ل  قوقلةإلنسدددددددددددددحنلنددل

امن ثم تطالز مؤسالالالالالالالالالسالالالالالالالالال  ماعت للسالالالالالالالالالم    احلل  ةلةألد  للللنةلع لاتلسددددددددددعلةلاا ل  لةهقحز تنلدعلتعملةلارلت تلةهسددددددددددئولتنلل

  ةلةألد ل احلسدداحقلز نلةهظ ددسددللننلة االعلةلع   ل  لل لاح مددللن  ددعلدنلااهةءلةلقحصونلةلع   ل  اللنميي  اقوو  ل نسالالا   

لل  لعلللداعل   زوكوللنلةلو حئقلةلقحصوصاللةلمنلزي ملتل اح لةإلزيح ل حلهمددددددددددد ل ادددددددددددو  لد حشددددددددددد  ل  ددددددددددد   فلدحالل حطفلى  لد  علد

دعللتوه حلدي الل قوقلةإلنسدددددددحنل حألدالةها ع لى  لجددددددد    لىنمدددددددحءلللل ةألطفحلللةل سدددددددحءل ااح دددددددللل حألفددددددد ح للةعزيح لل دعح  ل

 
  https://bit.ly/301iVj6، منيسوتا  جامعة  اإلنسان حقوق مكتبة، الغير دعارة واستغالل باألشخاص االتجار حظر اتفاقية 11
  https://bit.ly/3enzcDY، األمم المتحدة حقوق اإلنسان ، المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية 12
  https://bit.ly/3ekuzdY، الجمعية العامة لألمم المتحدة ، الطفل حقوق اتفاقية 13
  https://bit.ly/3ei5yR1، منيسوتا  جامعة اإلنسان حقوق مكتبة، المسلحة المنازعات في األطفال اشتراك بشأن الطفل حقوق التفاقية االختياري البروتوكول 14
،  منيسوتا  جامعة اإلنسان حقوق مكتبة اإلباحية،  المواد وفي البغاء في األطفال واستغالل األطفال بيع بشأن الطفل حقوق التفاقية االختياري البروتوكول 15

https://bit.ly/2WbQNIK  
   https://bit.ly/2Zl6aAJ، األمم المتحدة، أسرهم وأفراد المهاجرين العمال جميع حقوق لحماية الدولية االتفاقية 16
   https://bit.ly/2CmvOfo، دراسات في حقوق اإلنسان، اإلنسان حقوق حماية إطار في بالبشر لالتجار الدولية المواجهة 17

https://bit.ly/301iVj6
https://bit.ly/3enzcDY
https://bit.ly/3ekuzdY
https://bit.ly/3ei5yR1
https://bit.ly/2WbQNIK
https://bit.ly/2Zl6aAJ
https://bit.ly/2CmvOfo
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 االلدسددددددددددداق للهاح مدددددددددددللدسدددددددددددحئالةإلزيح ل حلهمددددددددددد لكوج حلدسدددددددددددحئ للد ك للز اوتلت تلديلوتللدنلةعص  حكح لة  ا فلل  قوقل

لةإلنسحن لل

 االستثمار السياسي: السكوت التركي على عمليات اإلتجار بالبشر 
ديلوتللدااوتللللا لللدنللبلدل ع سلل  ع للدن لللبمدددفا حلهمددد للةاالز كاحلا للةلعحملة  ح  لللز ةيع لشددد فح لةإلزيح 

ةلمنل سدددددا الدعحصح لةل طئتنلةلسدددددو  تنل لةع دددددا  للة ا ملدددددةنلل  سدددددحءللللةلهمددددد  للل حألتفدددددحءللةإلزيح للشددددد فح دنلةألشدددددفحللدنل تنل

ةلقحلدتنلدنلداحطقلداا فللدنلةلعحلال  ع لةلعلال  لةلسدددددددداح للن لةلفاحلقل لكا حلزك مددددددددالنج حلدياه لت تلةلعلال  لةلعتح  لل

ى  لةع دددددددا  للة ا ملدددددددةنلل طئح لللل بلدلبععلزي  ع حلدنلكالةلو حئقلةل  دددددددلاللةلمنل  وسه حل   دددددددحئالةعزادددددددحل ل  ةل حإلجدددددددحفل

ةلسددددددددددددو  ح ل  لننمددددددددددددنللةلعتح  لى  لطحصغلزاددددددددددددحتعلظح   لةل  ة لةه ك ل ةلقسدددددددددددد تلدحل تنلةل طئتن لي  يل  ةلةألد ل حلو ةدنلدعلل

ةلكمددددددددددالتنل فددددددددددالل ددددددددددح قللزحهعلزو يل فسددددددددددحللةهسددددددددددئولتنل  لز كاحلتاهل سدددددددددد االتلالتاددددددددددح ح لةإلزيح ل حلهمدددددددددد لت تلكحفللل

ل طوللىطح ل حصونيلجعاالعليقومل  لحيللت حيحل   لةل ح    للةهساو ح لدعلل

ت تلدسددددددداونللللل للل15للن دددددددونز االز كاحلةه ز للةأل  تلت تلدسددددددداونلن   احل  لط ةئالةإلزيح ل حلهمددددددد لكلحلنج حلدنلجدددددددلنل ل

للز كاللللتددددددددددددد الل200ل عيعز ل ت تلةل رالدنل عح نلة  فودللةلوهكاللدعل فودح لةلع للةألطاهاللت تللل18ةلعحلال  ل   لةل ح   

للىتددحصددح للللاقددعياللى  الاددللل لددحيددلللدفددحزددغللةل ا  للإللة  للةلعددحدددلللةهددعي  ددللل ل ننمددددددددددددددحء2019ا للةلعددحمللللة ااهتلللةلعلدداللدنللد ال ددل

دنلظح   لةعزيح  لىعلننل   لة  نوة لشدددف الل جدددعافللل  حيلل  لظال حصونلدسدددل ل حص مدددح لةل ح   للللل  ددد حيحللشددد   للصقعيل

تحمل هتلل12ى  لل8 ةلعلالةلقسدد تل زاددالةلعقواللدنلللل ح ا الللزيح ةإلزي ملللةلوهكيللةلعقواح لل حصونلللدنل80بمددفالك تهلفحهحل لل

بمدددددددددددفالدسدددددددددددال  ل احلسددددددددددداحقلعلزوطعل لحيلل حصوصاللكحفاللل طئتنللتقواللرتهل ةلتلل حه  ل  سدددددددددددل ل للح  دددددددددددلل   لةعص  حكح لل

ل 19ةلسو  تنلدنلةلعلالةلقس تلن لةعص  حكح لة ا ساللل  سحءلةهالح لل  لةل  ة لةلقس تل ةه ك ل ةع ا  للل علال  لةلعتح  

دسددددد الةع دددددا  للة ا ملدددددةنللقطفحللل حصونلةلعقواح لةلوهكيلت تلدعح  للنتلفددددد رلدنللل227لل  تل  ةلةإلطح لزارلةهحل 

 ياداعلت افل حل دانلدنلن بعللى  لتمد  ل داوة ل ل ت تلةل رالدنلزو اعلز كاحلت تلكالةعزفح اح لةلع لاللة  ح دلل ح دا  للل

ل  لز كاحل ةلمنلز االللة ا ملدددددةنللةع دددددا  للألر ةلللبلدل  ل لح لل حلهمددددد للةعزيح للتددددد حيح  ةألطفحللف لزوطعل لحيللكحفالللقطفحل

  ولدحليفسدد لزاددحتعلظح   لللل ةألطفحلللت تللة ا ملددةنلل ةعتاعةءللل  ددا  لللةلع للللة ددايح لل للل  لدظشدد للل60دنل تنللل18ةه ز للل

حللفالدنلةل طحلل ةل سددددددددددحءل18ي  للةلسددددددددددنلةلقحصونيلل   ة ل  لز كاحلل ل يالحل20ةل  ة لةه ك ل تنلةل طئتنل  لز كاحلل  احكلل لكنللللتحدا

دنلةلقحصونلةهعنيلةلوهكيلت تلنصفليلكنلل فم لن لةلفاح للل124اارلةهحل للفلل ةع ددددداتاحءة ل سدددددل للقطفحللةلاددددد ح ل حل  ة بعخل

ل16 سدل لةهحل لصفسد حلل قفدح ل حلسدلح ل   ة لةألطفحلل  ل دنلل للطحهحلنج لحلي اد نلت تلدوةفقللةلوةلعينلل17ننليو   ل  ل دنل

 
   https://bit.ly/2Co9e6e، 2019، أحوال تركيا، يونيو بالبشر  اإلتجار أرض تركيا 18

19 2019 Trafficking in Persons Report: Turkey. U.S. Department of State  2019 .https://bit.ly/3ehFZPL  
20 SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN IN Turkey. Ecpat. https://bit.ly/2CrHAVX  

https://bit.ly/2Co9e6e
https://bit.ly/3ehFZPL
https://bit.ly/2CrHAVX
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يل عللعل اح لل   ة لةه ك لز علللل لةعد لةل تلاحءة لرتهلد عل ل زافددددددددددعللاقعي لةلقفددددددددددح   ل حع لدعاالل لكنل   لةع ددددددددددات

للل  طدحللللدسدددددددددددددل ة  ددحكال  لز كاددحلل   الةلعددعةلدلل ةلاالاددلللزالزقددعيال دحصونلدنلصوةالزدحبعتنلللل2020  تلياددحي لل لل21 د ةلةع ددددددددددددداتاددحء

 يعااهلدي للداح مدددددلل  ةلةلقحصونلزك يالللللتددددد حيح نللدنلةل  ة للط  قللتنللةلقح ددددد ة للةلفااح للةراادددددحالت تللةلعقحالل اياغ

ل 22 ةع ا  للة ا ملةنللقطفحللةلقحصونيلل ةعرااحاللةألطفحللل  ة  ل او  لةلالنالللةاالة االعلةلمنل سل ل

ظ   لت تلةلسددددددح لل فدددددداللزو يلديلوتللدنلةهسددددددئولتنلةألز ةكل  ل سدددددد االتل اح لل زيح ل حلهمددددددد لللل2020  تلدح للل

لل  اقللبمددفاللتل وةللةلوهكالللة  ح  ة دنللللجدد حيللن ددلحء ةع ددا  للة ا ملددةنلل فااح ل  سدد االتلال   لةلعاددح ح  ل دنل اا ال

  حدوةل  سددد االةه حملة  ا فللل ال  عوللزفح ددداالةلقفدددالللل ةها لللل ة ا  لللل ح ا الللةعزيح ل   لللةه  لتن للا  للةهمددد  فللدع

زالللى ددددددددددددد ةئا ادددلللدوةطادددل دددحددددعلة  فوددددللةلوهكادددلل دددحإلف ة لتنلللل2020 ل  تلفاهةي لل23ز كادددحللر اللىسدتهلل  لدقدددحطعدددللل2011ل عدددحملل

ل 24بم  للل  تفحءلل حإلزيح لزاع قلل فالل      حل السللش و للللحةتاقحل 

حللفدددددددددعالةإلطح لةلقحصونيلة  ح الل ح   لةإلزيح ل حلهمددددددددد ل  لز كاحل حإلجدددددددددحفللى  ل  للط وللةلع لللل   تل  ةلةإلطح ل ط قا

 فسدددحللةهسدددئولتنل ةلاوةطظل  لبعخلةأل احنل  سددد االتلالتادددح ح لةإلزيح ل حلهمددد لن ل للح  دددللزك لللادددو  لصلناللألصلحيلل

العلكحل  ة لةه ك لن لةع دددددددا  للة ا ملدددددددةن لياع للةل طئتنللةاالز كاحللعل اح للدعااللدنل دددددددو لةإلزيح ل حلهمددددددد للةاالة ا

للتل اح لل  للس اع لل ل حللللنتفددحم اللل اعةلعي للت تلل ع ه ال تعمللةهحليلل حطحه الة ددا  لللياال اثىزيح ل حألتفددحءلةلهمدد  للل

نصفلكحنلةهقالتنل  لز كاحلللةلسدددددددددو  تنلةل طئتنللن ع حلللل2020ةلوهكال ل  تلدحيوللللةلسددددددددد نح   ددددددددد لراحالكحدالدنللللك ته للة ااحل

ل ع للكافل  لل10000دعحنيلدنلجددددددددحئقللدحلالل حل لدحلطع فلياهمل ددددددددفقللدعل ددددددددلسددددددددح ل اعلةألتفددددددددحءلل اعلى عنلك ا افلدقح الل

ي ح لةلا حيلللالي اددددال ددددونلت تلصاددددالةه  للدنلةلسددددلسددددح لةل تلةااف ل  نعلكالانويلةعزاددددحللةلمنلكحنلياوة ددددالدعفلت 

لىصفللالزقعمللفلنتل تحيللط اللع قلل ا ة للةلف ال لفالحل حتعلعطئللنا نلصادددددددددددالك ع حللا ادددددددددددالت تللفعلل
ا
طو لندفدددددددددددافح

  لتل اح لل زيح للللةلوهكيلة اي  ل يالحل مدددددددددتهلبعخلةلسددددددددداح ح لى  لزو يلتاح ددددددددد لدنلل25دسدددددددددكا حلةهسدددددددددا قللت ي حلهع لتحدتن

ل 26 ل حلهم ل  لدعياللتف  نلةلسو  للة  ا

زالةلكمدددددددالتنل فددددددداللة دددددددا  لللفااح لدنلةه  الل علال  لز كاحل حلفاحلقل ةلسددددددداح لل يالحل الي للللل2020  تلياحي لل

ى  لى ددددنا وللزقوملةلعاددددح ح لةلمنل حدعل ح دددداع ةط ال  ا لكالةهاع قح ل ةأل  ةقلةل  ددددلاللة  ح ددددلل  ال  وةزف اللللن  ددددول 

فاح لد  االللللةت تلةلعلال حلعتح  ل ةع ددا  للة ا ملددةنل  لظالتعمل طولل  ح للكفحيللدنلةلمدد طللةلوهكال ل  مددتهلصو لللن زياه 

 
21 SYRIAN REFUGEES IN TURKEY PARTICULARLY AT RISK OF SEXUAL EXPLOITATION. Ecpat. FEBRUAR 2020   .

https://bit.ly/2C1UeuR   
22 New Turkish law will allow men to legally rape young girls - if they marry them. Dailystar. Dailystar. https://bit.ly/38OLggD   
23 Turkey’s spy agency officers involved in sex trafficking, human smuggling, wiretaps reveal. Nordicmonitor May 31, 2020  

https://bit.ly/3iUm7FP  
  https://bit.ly/2C5GPlk،  2020، اليوم الجديد، فبراير بالبشر اإلتجار قضية في إسرائيلية سبيل تخلي تركيا 24
  https://bit.ly/3ekNHsc  2020، جريدة البعث، مايو تركيا في باألعضاء اإلتجار شبكات ضحية  السوريون الالجئون 25
  https://bit.ly/3fmDgFR، 2019، نوفمبر عفرين في بالبشر بـاإلتجار متورط التركي الجيش ريجيون ذا صحيفة 26

https://bit.ly/2C1UeuR
https://bit.ly/38OLggD
https://bit.ly/3iUm7FP
https://bit.ly/2C5GPlk
https://bit.ly/3ekNHsc
https://bit.ly/3fmDgFR
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لللفاعقل  لةلعلال  ع للز كاحل تىلل حط  للنج  حن علتددددددددد حيحل   لةلعل اللى  لل
ا
للدفدددددددددافل لل يلاعلل ددددددددد اكفالل  ج  حلن اع  حلةلو دددددددددانلللنن 

 ل لكنل لي للننللد  بيللل  الل ع لل10للزدعفعلننللدقدح داللى دددددددددددددنا وللللددعيادلل  لل ةلسدددددددددددددكنللةلعلداللل دحلل  ددددددددددددداوف للةلسدددددددددددددف للىط ةءة 

زالزي  ع حلدنلكالةلو حئقلة  ح ددددلل  حل زالنطاه حلت تلةلعلال  لةلعتح   ل دحلن ددددب حل ا ح لصفسددددالل دددديئلللللى ددددنا ولللى تلل  دددد ع

حلدعل ددح غلةهفحنللللةل  حيل لكلحل حلعلصو ل نج حللالياالةلسددلح لل حل حلعول لى  ل  ل حلىعلتاعدحل حدعل ااددو  لدقنعلداالط سدداا

للز كاحلل  للةلعتح  للشددد كلن لللةه  االللةلو دددانلللجدددعلل فدددحئاللللتونللل فعلةصو لللز فخ لل م لعلزقومل ل  ق  ال ةإل  غلتنلندحكا ا 

ل
ا
 ددددف  نلى  لز كاحلبمددددفالد حشدددد لللع لكلحلزالدقاالفااح لنا  ح لبعدا حللةعصاقحملن ة  ح ل  حللللة ا ملددددةنلةلفاعيوللنمدددد للدنلاوفح

ل 27  ل تنليااف لةلو ا لةل تل حملبعل اللةلسف 

ل علال  لةلعتح  ل حلعةاالةلوهكيلن لتنلط  قلةل  ة لةه ك  لص تهلدقح الدحلتلللل ددو  ح للعطئح  احلسدداحقلياالة ددا  للل

حلل لحل للز كاحلةه ز للةلعحشدددد  ل وللةلعحلال  لزيح  لةلعتح  للللز اا لة اعي ل حل ك لل28 بلدل  لظال لحيللةلقحصونل دنللل227 ط قا

نلالدنلةل سدددددددددددحءللل100كلحليوطعلنكثهلدنللللتح  لد الل حصوصالل  لز كاح  عااهلدلح  دددددددددددللةلعلل(5237)  الةلعقواح لةلقحصونلل حصونلل

نلال يدعللل15دعل نل دحلدعتدح  ل بعفددددددددددددد نلدياهلت تل د ةلةألد لتنلط  قلةعااندح لن لة  دحطدللةهدحليدل ل د ةل دحإلجدددددددددددددحفدللى  ل طولل

ل وه  جلل ددعتددح  ل ةع دددددددددددددا  للل لل يالددحليقومل دد ةلةهو علل29د اددح ة لل ع لكددالتددحملل4لتددح  لد ارلدعل االة ددددددددددددد حلددح ة ل قالددللل

 ل دنل الزنحلغلدظ سللدحتعلل30ة ا ملةنل  لز كاحل  ل تنلزقوملة  فودللةلوهكاللب  قلدوة علةهعح جتنل  اغلةم ةءلةهعح جل

ل سدد مل ةلاالالل  قوقلةإلنسددحنلة  فودللةلوهكالل فدد    لىر قلةهوة علةلمنلز   لل  ددا  للة ا ملددةنلدعلةلسددلح لل لعح جددلل

ح  ددلل ق حلتاهلةألصوهصعل تعمل اغلةهوة علة  ح ل ف لة اعي ل حل ك لننلةلعحئ  لةلسددو  لل  لةلفوه لةألاته ل ن احءلزف ددة لل لل

فته للكو  صحل ةفقعلت تلز   جل احه نل  ل ددددنلد ك لبسددددهغلة  حطللةهحليلل  ولدحليلكنلةتا ح  حلظح   لل  ددددا  للة ا ملددددةنلل

ل لل31 ةإلزيح ل حلهم 

 الجديد: وضع العمال المهاجرين في قطرالرق 
ن جدددددددددددددحإللةلعلدحلل  ل ن ل ددحليوةط وصدفلدنلةجدددددددددددددن دحلة ل ظ   لتلدال دددددددددددددع دل لكدحصدعل ددحلز ةلل دعيدثلةهظ دددددددددددددسدددددددددددددح للننلل

ننل ع لةلعلددحللةه ددحط  نلةلدد ينليا ددع  نلدنلن دددددددددددددولل  ددددددددددددداو ددلل ةلدد ينلدعل ونل  للل اددثة  قو اددلل  كددحع لةألص ددحءلةلعددحهاددل لل

دددحلي ددعثل  ل ن ليددعقلصددح وللة  ن ل وللةص  ددحكلكلددحلننللللنلنصفسددددددددددددد ال  لظ   لنشددددددددددددد ددفل ددحل قل ةلع وليددلدوة علةل اددحء لييددع ل

ةل    لة ج فللةلمنلدعلالفي حلةلعلحلل  سددددددددددد هعل  ل فح لةهئح  لدا حلة زفحإللل طلل اح دددددددددددلل  لظالللل.نبسددددددددددد ل قوقلةإلنسدددددددددددحن

ل- سنل  اتهلن دلفل- حع لةلوفاح لى تلطحصغلص حملةلكفحللللللل طللدئو ل ل  سد هعلبمدفال ئيالل  لة زفحإلل50ة   ة  لةلمنلزايح سلل

يوة دددددال ا لةلعلحلل  اددددد حالةلعلالهع لزادددددالى تلالالل ددددداوة  ل ةلمنلياع للفي حلةلعلحلل  ن لةلعلالةلقسددددد ت ل ةلقاوللل

 
   https://bit.ly/32aIGQr 2020، االنتدابيات البريطانية، يناير بالبشر  االتجار ضحايا  مغربيات كابوس ينقلب التركي الحلم 27
   https://bit.ly/3iTr2Xn، 2020، تركيا اآلن، أبريل أردوغان شرطة عيون تحت بتركيا الدعارة في  السوريات النساء استغالل أسرار 28

 https://bit.ly/3fyPTxX، 2019، تركيا اآلن، نوفمبر أردوغان حكم تحت  الدعارة العربي اقتصاد 29
30 Turkey. Hookuptravels .https://bit.ly/2ZlDFCW  

   https://bit.ly/322L9wu،  2020، يوليو 24، أخبار تركيا  في السوريات  القاصرات تزويج تجارة ازدهار 31

https://bit.ly/32aIGQr
https://bit.ly/3iTr2Xn
https://bit.ly/3fyPTxX
https://bit.ly/2ZlDFCW
https://bit.ly/322L9wu
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ن دغلدنلل تدحد  لةهادحسلللةهف  جددددددددددددددللت تلزاق  ا ل  تلبعخلةأل ادحنلزاددددددددددددددالى تلداددددددددددددددحل  لة اوةسة  ل دحإلجددددددددددددددحفدللى تلنصدفلعلي ةللي 

ل 32ة  اوللت تل"د ب صاللة     "لدنلنطالد حل  لةل  ل

دنلةعص  حكح لتاهل دددددددداح ددددددددحه حلةل مدددددددد يعالل ةلاافا يلل ةلقفددددددددحئاللةلمنل زوة ددددددددالةلسدددددددد نح لةلقن  للن زكب حلنصلحيل ح افلل

د حلئل قوقلةإلنسددحنلةلع لال ل بلدلت تلةلاقاخلدعلةلع دداو لةلقن تل تعللدنلةل مدد يعح لةلقن  للةلمنلللةص  حكن دد لعل  ل

كلحلننلةإلطح لةهظ ددددملددددةنلةلقن تلةهعةنللل.دحلسةلعلبعاع لطعةلتنلز ةنلص  ل قوقلةإلنسددددحن ل  حئلللت تلنففح لتاادددد  لل زلات يل

ص  حكح ل قوقلةإلنسدددحنل جدددلحنلدسدددحءلللد زكب ح ل الزالة دددااعةملكال  قوقلةإلنسدددحنللاليف نلننلدمدددفال ةفعللل قفدددحءلت تلة

ةلسددددددددداح دددددددددح لةلقن  للزاادددددددددحلمل اوجدددددددددو لدعلدعحيتهللكلحلننللل.ةهفوصح لةلقن  للةهعاالل  قوقلةإلنسدددددددددحنلل ا ناللت تلة ا ةئا

لل قوقلةإلنسحنلةلع لال ل دعلن اللةلع علةلع   لل  قوقلةهعصالل ةلساح ال 

ة  فودددللةلقن  ددللتنل دددددددددددددنلةإلط ةءة لةلقددحصوصاددللةلو ددحئاددللة  ددحف ددلل  قوقلةلعلددحلددللةألطاهاددلل اددثلننل  ددحقدددددددددددددةنل اددحملل

ز دعيدعةل ةنعكاللةيفدددددددددددددحل ان  قدلل ددددددددددددد  ادلل  لةص  دحكل قوقلةه ن ل ة  قل  لة ا سدددددددددددددادلل ةلعلدال  قلةلايلعل زفو نلة العادح لل

ل33. ةعصفلحملىلي ح

 ت تلةل رالدنلى  ة لدا لللةلعلالةلع لالل حلا اتهة لةل اف اللةلمنلنلا   حل ن ل ةلمنل مددددددلالةتالحلل علنلن لدظ علل

 سلاحللز سدددياح لت تلص حملةل ددد لل ةلسددد دلل ص حملزفاي ل سنمدددحءل احنلل سدددو للةهاحستح لل اعحدالل2017لقطو ل  لنكاوا ل

ةلعلحلللالدعول ةل  حطللى تلىبنلنادددددددددددد حالةلعلاله حل  لةل  للىعلنج الدحلسةلوةللدعلشددددددددددددفح نلةلعلحل ل ت تلةل رالدنلننلدع ال

  فخلةلععيعلدنلنادد حالةلعلالزقعيال ل  حطللى تلدحلدع  لشدد حل لتعملدلحنعللدنل ددح غلةلعلاللا اتهل ظحئف ال  ل ن  ل

 تلالالل ددددددددددددداوة  لكلحلننلةلعلحللةل ينلدحال   لةلمددددددددددددد حلة  ل  ياهلةلعلحللت تلةل قحءل م لةص  حءلتقول ال ةلمنل علزادددددددددددددالى

ليلكنلننلزظلتلى تلةعتاقحلل ةلوه اال الليوهكونل ظحئف الل نلىبنل دددددح غلةلعلاليلكنلةإل  غلتنلةلف ة ل ط غله لللطاحئالل

ل34ياعح للدعل وةصتنل دعحيتهلةلعلالةلع لال لل لح

صي حللظ  فحلرتهل لداللدنل اثلة  ادددوللاح دددللةلقحلدللدنلةل اعل ااي لد ل لل  ل ن شددد ع لن جدددحإللةلعلحللللكلحلل

ت تلةلنعحمل ةلمدددددد ةا لففدددددد لتنلندحكنلعلزادددددد نلل سددددددكنل حل سدددددد للل ا لى تلطحصغلتعمل اددددددوللبعفدددددد الت تل  ةزب اللق ة للل

 ك ج ال عحدالةلعحد تنللعي حل  لدمدددددددد  تح لةلعلحللل ن لل ز حللةلع   للاقح ح لةلعلحللنشددددددددح لى تلننل   لزق   لللل.السددددددددللنشدددددددد  

ت اع لاح ددددلل  لظالةل    لةهاحااللةلاددددع لل ةلمنلزيع  الدعل ونلز علل طح ل  ة  لد زفعللبمددددفالك تهلل  حيلل  لفاددددال

ل.35ةلااا لدلحلدمفالان لت تل اح لةلعلحل

 
 https://bit.ly/2uVKcDU، الرابط، 2018يوليو  22شخص يتعرضون للعبودية الحديثة في قطر، كيوبوست،  4000 - 32
-أنماط-يوثق-جديد-دولي-تقرير/https://qatarileaks.com/ar/leak، الرابط، 2019ابريل  30تقرير دولي جديد يوثق أنماط العبودية الحديثة في قطر، قطريليكس،  - 33

 قطر-في-حديثةال-لعبوديةا
34 - David Conn, Qatar migrant workers are still being exploited, says Amnesty report, the Guardian, 26 Sep 2018, link, 

https://www.theguardian.com/football/2018/sep/26/qatar-world-cup-workers-still-exploited-says-amnesty-report 
، الرابط،  2019يوليو  13قطر تخدع المجتمع الدولي بحمالت شكلية وعقوبات هزلية بعد انتهاكات ضد عمال المونديال، قطريليكس،  - 35

https://qatarileaks.com/ar/leak/المونديال -عمال-ضد- انتهاكات-بعد-هزيلة-وعقوبات-شكلية-بحمالت -الدولي-المجتمع-تخدع-الدوحة 

https://bit.ly/2uVKcDU
https://qatarileaks.com/ar/leak/تقرير-دولي-جديد-يوثق-أنماط-العبودية-الحديثة-في-قطر
https://qatarileaks.com/ar/leak/تقرير-دولي-جديد-يوثق-أنماط-العبودية-الحديثة-في-قطر
https://www.theguardian.com/football/2018/sep/26/qatar-world-cup-workers-still-exploited-says-amnesty-report
https://qatarileaks.com/ar/leak/الدوحة-تخدع-المجتمع-الدولي-بحملات-شكلية-وعقوبات-هزيلة-بعد-انتهاكات-ضد-عمال-المونديال
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ىنل ع لةلعلحللةه حط  نلةل ينليا ع  نلدنلن دددددددددددددولل  ددددددددددددداو لل ةل ينلدعل ونل  لدوة علةل احء لييع نلنصفسددددددددددددد ال  ل

نظ  لةهظشددد لل اثللل.  لنشددد فل دددددددددددددددددحل قل ةلع وليللدحلي عثل  ل ن ليعقلصح وللة  ن ل وللةص  حكلنبسددد ل قوقلةإلنسدددحنظ ل

لفالنلالفددددددد رلدنل دددددددفحنل ن (لدعيمدددددددونل  لت وليلل عيحل لل50 1 ع لفددددددد رل)ن لللل4ننل وة  لل2018ةلعحهيلل ع وليلل  ل

ةلى تلننل د اونلنسدددددددللل  لل4 2لحلطحء ل ن لةلمنليادددددددالتعلل دددددددفحج حلى تلفددددددد رلياع جدددددددونلل ع وليل لكل100لفاللل72 37دمدددددددتها

حلع ايح للة  فودللل  علدنلةلع وليلل سغلةهظش  ل36. عة  ل حئلللةلع للةأل اللتلا

ةكدع لة  فوددللةلاي دحلادللننلدع الةلمددددددددددددد كدح لةلدع لادللةلعدحد دلل  ل ن لعلزفيل لان  دح لةلسددددددددددددد ددل لفدحلعدعيدعلدنللللكلدح

ه الدنلا لل  ةلةإل لحللة اسدددددددددداال اثلةكع لةلععيعلدنلةلاقح   لة  قو الل  لصي حللىنلنادددددددددد حالتلحللةل احءليفقع نل اح

تحدالد حط لرحل للل1300ةلعلال  ل ن لفمدد وةل  له ائللظ   لتلال  لحيللادد للةلعلحلل اثلنكع لةلاقح   لننلدحلياددالى تل

للحللةه حط  نلةلقا تلى تلصي حللكاليوم صي حللت تلن حلليوديلل وظحئال  لة   اج ل زالىتحل لةلععيعلدنلةلع

نفددددددد ح لكالتحم لل110  فقحلأل  حملة  فودللةلاي حلاللف نلة  وةلثل  دددددددوءلةأل وةللةهعيمددددددداللز سدددددددهغل  ل فح ل وة  لل

 ننلةلعددعيددعلدنلةلعلددحللةلاي ددحلاتنللقوةل اف الىدددحل  ل اددحءلةه تددغلن لنتلالدددددددددددددةنءلداع قل ددحه تددغل  ل ن  للقددعل ددح لددعلة  فودددلل

ى حدلللتونلجدددددعلناددددد حالةلعلاللكنلدنلةلادددددعغلةلا قاقلبسدددددهغلةلو دددددنحءلةهاو طتنل  لزوظاالةلعلحلل اثلنصفلعلزوطعل

  حئقلداح دد للل عحد تنلةلاي حلاتنلص ايللل لدللياللدنلةلسدد الى  ح لدسددظ لاللةلمدد كل ل دنلةلاددعغلى  ح لدسددحءلللةلمدد كح لل

ةنعدعةملةلمدددددددددددددفدحفادلل  لتل ادللةلاوظاالدسدددددددددددددل لل مددددددددددددد كدح ل دحل   الدنلةلدعتدح نلل للFIFAةهمددددددددددددددح كدلل  لةلا فدددددددددددددتهللفد للةلعدحلالل

ل37ةلقفحئال 

كلحليوةطفلةلعحد ونل  لةهاحسلل دع ل الدنلةل سددددددحءل جددددددعحلنكثهل ددددددعواللدنل اثلةلاع للل  ددددددحء ل ةع ددددددا  للألنل

لعلالياع للةلععيعلدنلتحد  لةهاحسللل حصونلةلعلالة اعيعل  ل ن لدسددد  ععل ددد ة للتحد  لةهاحسل ل حإلجدددحفللى تلةص  حكح لة

ل ي ةءلةل عنيل ة ا ملددددةن ل   ددددول الى تلةهع ودح ل ةلعتال  االزق ارل دددد الةعصااددددح لبمددددفالاح ل اثليلا ونلى تلةلعي ل

  لنددحكنلادحجدددددددددددددعدللل سدددددددددددددان  ل  لةهادحسللة  دح ددددددددددددددللألاددددددددددددد دحالتل  الدعلتدعمل طولل   دلل  لةلااقدالن لن  دح لل  ة دلل زقاادعل

ل 38ل حزال ةإلصوهصعة ااعةملة

  لةلو ددعلةلمنل ددعن لفاددفلبعخلةلددع للةزاددحبلديلوتددللدنلةلاددعة تهلةلمنل سددددددددددددددحتددعلت تلة  ددعلدنلةص مددددددددددددددح لفته للكو  صددح ل

كو الةألنمددددددددددنللةلاع الالل ةل  حجددددددددددالل ةعطالحتال ل ك لدل  الةلعلال  لةلقنحتح لرتهلةلفدددددددددد    لل زن اقل لاح لةلا حتعلل

  لشددددددداحءللللحن  للت تلة دددددددال ة لةلعلال  لد مدددددددا لك للةلعحلالةلمنلدنلةهفوهللةنل سدددددددافددددددداف ةعطالحة  لن ددددددد  لةلسددددددد نح لةلق

 
- رسمي-تقرير/https://www.qposts.com، الرابط، 2018يوليو  22تعرضون للعبودية الحديثة في قطر، وقع كيوبوست، شخص ي 4000تقرير رسمي حقوقي:  - 36

 للعبودي/-يتعرضون-شخص-4000-قوقيح

 
37 - Sanjay Kumar, Qatar: Nepal confirms ‘many deaths’ in Qatar as show says figure as high as 1,400, Arab News, 11 June 2019, 

link, http://www.arabnews.com/node/1509121/sport 
38 -  Accountability for forced labor in globalized economy: lessons and challenges in litigation, with examples from Qatar, ECCHR, 

p.7- 9, link, https://www.ecchr.eu/fileadmin/Publikationen/ECCHR_QATAR.pdf 

https://www.qposts.com/تقرير-رسمي-حقوقي-4000-شخص-يتعرضون-للعبودي/
https://www.qposts.com/تقرير-رسمي-حقوقي-4000-شخص-يتعرضون-للعبودي/
http://www.arabnews.com/node/1509121/sport
https://www.ecchr.eu/fileadmin/Publikationen/ECCHR_QATAR.pdf
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د اونلدنلةلعلددحللةه ددحط  نل ان لةإل دددددددددددددددح ددلل فته للكو  صددح لدايددح  ددلل قوقل ظعءلةلعلددحللةلدد ينللل2 لدع جدددددددددددددددفلص ولل2022

علزايدح سلةلسدددددددددددددادللةلمنلهل لدادل ل نطو  الل لزاع قل دحلعلدال  لظ   لرت  دالةص مدددددددددددددح لفته للكو  صدحل م يوةط ونلةص  دحكدح لتدع لل

 ل يعيمددددونل  لدعسددددك ة لدكا لل حلهمدددد ل  ل  دددد لةل دددد  ةءلعلزادددد نلكسددددكنل لدي ل علزالاعل     لدعيمدددداللل
ا
ل ع ة ليوداح

لن ددال ددع  لت تل لددحيددللنصفسددددددددددددد الدنلةإل ددددددددددددددح ددلللللاددددددددددددد اددللن لعئقددل ل اددثلعلزوطددعلداددح لن لك  اددحء 
ا
دلددحلدعةنلننلةلعلددحلل ال الددح

ياحملل حلفته ل لكلحلننل  الةلعلحللدنلبعفدددددددد الةل عخل  لة  الح لةلفدددددددداقللعلدسددددددددل ل  تلصوإللدنلةلا حتعلةعطالحة  ل اثل

 تنلةلعلحللةه حط  ن للفته لل لةلحةص مدددددللةألد لةل تل دددددح ال  لل ن ددددد  لدنلطح قتنفي حلص ولتمددددد  لنفددددد ح ل  لر فلل ة ع لت تل

ةجدددددددددددددن  لل توهة ل ةإل  ة للىعلىج ددحل  لةألاتهلل تنلةلعلددحللةألطددحصددغ لل دد  لةإل ددددددددددددددح ددح للللةلاكاالت ت ةلدد تل ددح لددعل ن ل  لةل ددعةيددللل

طدحءلةتوهة ل ن لنددحمل دددددددددددددادالدنلةلاقدح   لةلدع لادلل ةإلت دادللة  د   لدنلكدح  دللل للل. وطوللى دددددددددددددح دح ل اا ال رالزق ا  دحلدنلةلعدعل

ةءلزف ةنلفته للكو  صحل تنلةلعلحللةألطحصغلةهوطولينلت تلن ةجي ح ل د ال للط  

 االتجار بالبشر.. جريمة تحت إشراف مليشيا الحوثي في اليمن 
 لدنل اا دحلةااندح لل  ل قلةلالااتنللزقوملد يمدددددددددددددادحلة  وثيلةهعتودللدنلىي ةنل ليلوتللدنلةعص  دحكح ل  قوقلةإلنسدددددددددددددحن

 حدعلتاددددددح ح ل و اللنسددددددو لل حاانح لللل2019فا للشدددددد  للدسددددددلاهللةل سددددددحءل زيااعلةألطفحلل  لةلن ةتح لةهسدددددد  للة  ا فل ل

 يمدددددددح كلديلوتللدنلةل سدددددددحءلةلمنلياالزيااع نل  ل للل39فاح ل طحل للدنلندحكنلةلع ة دددددددلل ةلعلال بلدلل زيح ل  الل35نكثهلدنلل

بلدلةلاا االةل تلي اونلت تلديلوتللدنللللةل  اهاح قلةإلنسددددحنلل ته نلدنلةل سددددحءلز علة ددددالزا االتل اح لةص  حكح ل  قول

للةلفدحطلادح ل مدددددددددددددكادالزا االطدعيدعلي لدالة دددددددددددددالد يمدددددددددددددادحلة  وثيلةل سدددددددددددددحءلةلمنل مدددددددددددددح كنل دحلقادحلل  لة اب دح لة  ا فدل ل ز دح للل

ل 40لاافاالةلع حءلتنلةلاا االةأل لل

 وثيل ح ددداع ة لةل مدددنحءل ةلسددداح ددداتنل  لةلالنلتاهلشددد فح لةلعتح  للاافا لديلوتللدنللة للد يمددداح  تل  ةلةإلطح لزقومل

  سدددددددااعمل  لبلدلةل سدددددددحءلت تلرتهل جدددددددح لي  يل  ةل  ل ددددددداحقل طولل حع لتعيع لدنللل ةهسدددددددح دح لةلسددددددداح ددددددداللدع الفالحلبعع

 دحددعلطلدحتدللة  و تنل انالةلندحل دللللل2020فاهةي لل ل  تل41ةعراادددددددددددددحاللقطفدحللت تلطب دح لةلقادحللب  للةلوهفادفلتنلة ااول

للط سدددداح للدددددنللنسددددحءلل اددددحكل سصلددددحلةلالددددنللنسددددحءلت دددد لةألد لفق لليقاادددد ل لددددا ل42  قياللت علةلع   لدنلندحملةهع  للة  ح لل  ح

 ع جوةلل اانح لب  لللةلالددددددددنلفدددددددديللتحد ددددددددللل لاددددددددللها لددددددددح لزحبعددددددددلل سرح اددددددددللط اددددددددللطوة ددددددددالجلددددددددنللدعل ددددددددنلدع ل ددددددددنلنادددددددد نل

لطلحتددددددددلللاحلدددددددد لك ادددددددد  للدحلاددددددددلللد حلددددددددللدقح ددددددددالتلحصاددددددددللل  ددددددددحطللت دددددددد لدا ددددددددنلةل عددددددددخلز   دددددددد للزدددددددداةع ا  لل فحفللنصوةتفل لكنلل

ل 43ة  و ددي

 
   http://bit.ly/36t4Agn، 2019-12-19اختطاف الفتيات ظاهرة جديدة ترعب أهالي صنعاء، االنتدبنت العربية ،  39
   https://bit.ly/300UUZx 2020، االنديبنت البريطانية ، يوليو  2020، يوليو جديد  تشكيل ضمن امرأة 2000 لتجنيد حوثية مساع 40
   https://bit.ly/3folGkL،   2020، اليوتيوب، أبريل الحوثيين ومواجهة للتوحد اليمنيين تدعو يمنية ناشطة 41
  https://bit.ly/32bCEiS،  2020اليمن تزايد ظاهرة اختطاف الطالبات والفتيات في مناطق جماعة الحوثي، جورنال ، فبراير  42
  https://bit.ly/2CoVN63،   2020، مارس  اإلنسان لحقوق رادار رايتس ، الحرب  مهب يف النساء: اليمن 43

http://bit.ly/36t4Agn
https://bit.ly/300UUZx
https://bit.ly/3folGkL
https://bit.ly/32bCEiS
https://bit.ly/2CoVN63
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زالزعة للدقحطعلفاعيولت تللل2020زقوملطلحتللة  وثيل ح ددددددددددا  للةألطفحللل قاحللت تلداا الة اب ح لففيلدح لللللكلح

  ددددحئالةإلت مل  تلدوة علةلاوة ددددالةعطالحة ل الوتللدنلةألطفحللةل ينل  عوةل  لةأل دددد لبععلةلقاحللدعلطلحتللة  وثيل   فيلل

لة ا ة لل سدنلل ح دالد لعللمت علةلسد ل ل يالحلت للةلنفال44داا فلل عل ع جدوةلل حلل ظعءلةألطفحللهحل  د وةلىلي حلدنلةص  حكح 

للةلقادحلة لللةلن  قدللةلمنلزقومل  دحلطلدحتدللة  و اتنل  لة دددددددددددددادع ة لةألطفدحللل قادحللدع الىبل دحملن دعللةل ةبعلةلادددددددددددددالل  للطدحلدغلل  و

للج حي  حلل  لل  ددا اددالللي الل ل  للل   صاللل يح للى تللفي حللدسددالعلل قحفالللل   لى تلل حل  حا   احإللةلنفالل ددح نلل ااعلل  عةتلة  و ال

للددحللل اياادعة  و اتنللل  ل  مدددددددددددددتهلةلاقدعي ة لى  ل ادحملد يمدددددددددددددادح45 للكنل دعللدنلبلددلب دغلى  لطب دح لةلقادحللة  ا فدلتادعيدلللت ت

ل لل46ت تلطب ح لةلقاحللة  ا فلل  ولةألد لةل تليلكنلةتا ح  لط  لللل زيح ل حلهم لطفالنلالل30لليقح ا

  تلىطح لةعص  حكح لةهسددددددددددال  ل  قوقلةألطفحلل حدعلطلحتللة  و تنل ح ددددددددددا  للظ   لزف ددددددددددة لفته للكو  صحل  لزيااعلل

للدنلللنشدددددد  لة اب ح ل  للةهو للشددددددعح تللل عزل2020ل عحملللةلاددددددافاللةلاع الاللل ةألنمددددددنللةلع  لللةصن قلتنللنت اعةألطفحللىبل

 ل ةل دع لدنل د  لللسدددددددددددددان ه دحلة  دحجدددددددددددددعدلللة   ادللل ةإلبةتدح للةلقاوة للدنللتدعلللتاهلللكنلل ط دحلللت اللةلادددددددددددددافادللل د ةك صدحللكو  صدح

 سدددددددددددددا دال لة ادعي ل دحلد ك لننلة الدحتدللل47ةلدع  ة لةلادع   دلله لدادحبعدللزياادعلنكاهلتدعللدنلةألطفدحللت تلطب دح لةلقادحللة  ا فدل

ل 48ةألطفحلل  لس ةتللةألل حمل ةع ا  للة ا ملةنل ةلعتح  

 لكمددددددددفعلزقح   ل قو الل احملد يمدددددددداحلة  وثيلبعل اللشدددددددد ةءلن بعللنطفحلل  لد حف للىالةلوة عللل2020   لشدددددددد  لدحيولل

ادح لةلمنلتل دعلت تلز دعل دددددددددددددان  لد يمدددددددددددددادحلة  وثي ل ه لةلعل ادللةلمنلزاه نلت تلدعدحصدح لةهوةطاتنلةلالااتنلدنلط ةئالةه يمدددددددددددددل

  لللفقعلة ددددددددددا الن علةهاالتنلى تلةه يمدددددددددداحد  قللةلععيعلدنلةلعحد تنل  لدا لح لةعزيح ل حلهمدددددددددد لا للةلسدددددددددداوة لةهحجددددددددددال ل

يعةتل) كاال دح نلةلفحط ن( لة دا الة  حلللةلافسداللهوةطنل عملدنلد حف لل  للليعةتل"ى دلحتاالرحلغل دح نللد حف للىا

 دددددددالللل١٤ دددددددالل سشددددددد ةقلى دددددددلحتااللل١٥"لبمددددددد ةءلنطفحلفلةأل بعلل لفعفلل او اعلت تلزاحسللتا ال  ال)زوفاقلى دددددددلحتااللللت علهللا

ةألملةلوة عللبععلةزاددحللة ا حلةألكاهللاااه حل اوةطع اللعنلللل مددفع  علةكلل. ددالل١٢ ددالل  ددح  لى ددلحتااللل١٣ تلحللى ددلحتاالل

فددددددددددددد رل  لددعي  دللةلقف ل ل ددحف ددللىا ل  دح لدعلةألملة ددددددددددددداعددحل لنطفددحل ددح لىعلننل"ةهمدددددددددددددوهت"ل فخلىتدحله ال  دعللدنلينددحل ددفل

ل نسدحصالل  قوقلةألطفحلللللىنل   لةلوة عللةهق س  لزلحالط  لللطسداللل ةص  حكحل دح اح ز تلدظ دسدللدحتعللل ا  حألطفحلل حلقا

ل 49قل ةألمل صوتحلدفيعحلدنلةلع وليلل ةل ل

دكاغلةها لللةلالااللهفحف للةعزيح لل  ر قللشددددددددددددد  لفاهةي لدنلةلعحملةهحقدددددددددددددةن ل كحصعلد يمددددددددددددداحلة  وثيل عل حدعلا لل

ل. قللةلعحد تنللعنلةها لل حلهم  ل  ل اعحء لةلمنلف  علزو يلةها يماحل  لط ةئالةلايح  ل حألتفحءلةلهم  ل ل  حدعل ل ل

 
   https://bit.ly/2Zjad0r،  2020، العربية نت ، مارس األسر في وقوعوهم بعد يبكون الحوثي جندهم ألطفال مشاهد 44
   https://bit.ly/328Q7rr، العربية ،  2020، يونيو الجبهة  إلى الحوثي  مليشيا استدرجته كيف يروي طفل  الجيش قوات لدى أسيراً  وقع أن بعد 45
   https://bit.ly/2WdA2gn، العربية ،  2020، يونيو الحوثي مليشيات استدرجته  كيف يروي طفل الجبهات على حارب 46
   https://bit.ly/2Zo6heZ،  2020، الشرق األوسط ، يونيو كورونا من أشرف الجبهات في الموت األطفال لتجنيد الحوثيين شعار 47
   https://bit.ly/3ej4Out،  2020ر ، أبريل ، صوات الداالحوثيين يد على لألطفال الجنسي االستغالل  جرائم تكشف حقوقية ناشطة 48
 https://almashhadalaraby.com/news/181288#للمزيد انظر:  49

https://bit.ly/2Zjad0r
https://bit.ly/328Q7rr
https://bit.ly/2WdA2gn
https://bit.ly/2Zo6heZ
https://bit.ly/3ej4Out
https://almashhadalaraby.com/news/181288
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 التوصيات
لل داععل لطعيع لل دداح ددح للة افح للفدد     ااحءلت تلدحل دد قلزويددةنلدظ ددسددح لدحتعلل سدد مل ةلاالالل  قوقلةإلنسددحنل 

ل:هفحف لل   لةل ح   لزالحالفالحلي  لةألبعحل

 لى  ل حطفل  للةلع   للة االعلننللةهظ ددددددسددددددلللز نللل احلسدددددداحقل ح   لةإلزيح ل حلهمدددددد لللةلع   للةلقحصونللااهةءللدنللن  ددددددعللداح مددددددل

لل دعح  لللل  لعللداعل   زوكوللللدحالل  ددددد   فللد حشددددد  لل ادددددو  لل حلهمددددد للةإلزيح للتل اح للزي مللةلمنللةلقحصوصالللةلو حئقللدنللد  ع

ل االللىنمددددددحءللجدددددد    لى  للةها ع ل حألداللةإلنسددددددحنلل قوقلللدي اللللتوه حللدعلل ةألطفحلللةل سددددددحءلل ااح ددددددللل حألفدددددد ح للةعزيح 

ل  قوقلللة  ا فدلللةعص  دحكدح للدنللديلوتدللت تللز اوتلللد ك دلللدسدددددددددددددحئ دللكوج دحلل دحلهمددددددددددددد للةإلزيدح للدسدددددددددددددحئداللهادح مدددددددددددددلللدسددددددددددددداق دل

  ةإلنسحن

 ة  ا فللجدددددددددد    ل جددددددددددعلىطح ل حصونيل ونلدنل  الة  فودللةلوهكالل  ح اللظح   لةإلزيح ل حلهمدددددددددد لزيح لةل طئتنل اددددددددددو  لل

  وةءلكحنلتنلط  قلدلح  للةلعتح  لن لةل  ة لةلقس تلن لزيح  لةألتفحء 

 ز كادحل دحلسدددددددددددددادح دلل لكنللل  للل علداللةه  اادح لللفاادح ةللة دددددددددددددا  للل فدددددددددددددادلجددددددددددددد    لفا لز قاقلدنل  دالة  فوددللةلوهكادلل  لل

   قاقللةألد لياالة ا  ل نل حلعتح   

 لةلوة علهع فلل قاقللدحلي عثلدنلةص  حكح لجدعلةلعلحللةه حط  نل  ل ن جد    لةط ةءلز قاقح لة داقادحئاللت تلة للل 

  ةلمنلزاالى تل علةلع وليلل ةل ق 

 ت تل ن ل جددعلطع للسدةنلل  دد  ل نمدد لتحطال  نللتلال و لل فعحلللإلسةلللةلقاوللةهف طللةلمنلزلكنلنادد حالةلعلالل

 دنل هاللةلعلحللةه حط  نل  ل حع لة ا  ل 

 ظ  لت تل ادح لةلعلدحللةه دحط  ن ل زفعادالةلقدحصونلةها الأل جددددددددددددددحإللةلعلدحلدللةهن لادلل  ل ن  لزللعيدالةلقوةصتنلةلمن عدلجددددددددددددد    لل

 ةط ةءلد  علدنلةإل ددددد  ح لةهاع قللبسدددددحتح لةلعلال ايئللةلعلالةمدالل   دددددوملةلاوظاا لدعلةع الحمل ح ااحطحه ال احءلل

 .للةلعلحللةهن لاتنلةه حط  نت تلة  احئرلة  عل لل  ةلةلعلالدنلنطال لحي

 جدد    لةلفدد  لت تلد يمدداحلة  وثيلل او التنلةعص  حكح لةلمنلز زكب حل  قلةلالااتنلاح ددللفالحلياع قلبعل اح لةعزيح لل

  حلهم  ل ةلعلالت تلفا لز قاقلل   لدساقال  ل  ةلةإلطح  ل د ح  للةهسظ لتنلتنلة زفحال   لة ا ةئا 

 ف احكلن لاللها لح لة االعلةهعنيل  قوقلةإلنسدددددددحنل دددددددوةءل حلاوتاللن لةلفددددددد  لت تللةهعنيللة االعللدا لح للل  لللتا

 ة  فودح لة  ا فللهاحبعللةل ح   ل ح ال ة ل ة  علدا ح ل

 لةاالل للةإل  اال ليلوتللدنلةلقوةصتنلة  ا فلل  مدددددددددددعيعلةل  ح للةهسدددددددددددال  لت تلتلالدوظفيللللةلقفدددددددددددح يللةلا حملزقو ل

لودل لة  ف

ل


