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 تمهید
یتم الذین واألطفال النساء الرجال، من المالیین محنِة على هائلًة أهمیًة فرنسیس البابا               یعلُق

تم والذین إنسانیتهم من دوا ُجرِّ الذین الناس أكثر بین من إنهم واستعبادهم. بهم               االتجاُر

بالبشر، االتجار "إن فرنسیس البابا یقول العالم. أرجاء جمیع وفي المعاصر العالم في               تجاهُلهم

." 123 هو آفٌة فظیعة ووباٌء شاذ وجرٌح مفتوٌح في قلب المجتمع المعاصر

لقضیِة للسالم العالمي للیوم السنویة رسالَته فرنسیس البابا َص خصَّ ،٢٠١٥ عام بدایة              في

أو مجتمع أّي قدرَة تتجاوز عالمیًة ظاهرًة نواجُه "نحن فرنسیس البابا یقول بالبشر.               االتجار

4 بلد، لذلك، نحن بحاجٍة إلى تعبئٍة تكون بحجم تلك الظاهرة نفسها".

"االتجار مثل الشریرة "األفعاَل إن قائًال المتحدة لألمم األقدس األُب َه توجَّ ،٢٠١٥ أیلول               في

بما واألطفال، والرجال للنساء الجنسي واالستغالل البشریة، واألنسجة وباألعضاء           بالبشر،

نحن وحدها. األولیة" "اإللتزامات خالل من لها التصدي یمكن ال القسري" والعمل البغاء               فیها

إطار ضمن فعالًة - جهوِدنا جمیُع الواقع وفي - مؤسساُتنا تكوَن أن من التأكد إلى                 بحاجة

5 النضال ضد هذه الثغرات".

ما  بالبشر، لالتجار وفهٍم قراءٍة تقدیُم هو بالبشر االتجار حول الرعوي التوجیه من               الهدف

 یحفز ویدعم  النضاَل الطویل األجل الذي تزداد الحاجُة إلیه.

.٢٠١٧ الثاني كانون من األول في والمهاجرین بالالجئین المتعلق بالقسم الفعلي العمُل              بدأ

الحاضر الوقت في والالجئین" "المهاجرین اسم تحت المباشر بإشراِفه فرنسیس البابا سُه             أسَّ

   البابا فرنسیس، تحیة إلى مؤتمر منظمة األمن والتعاون في أوروبا، 3 نیسان 12017
    البابا فرنسیس، التبشیر المالئكي، 30 تموز 22017
   البابا فرنسیس، خطاب موجَّه إلى المشاركین في المؤتمر الدولي لمكافحة االتجار بالبشر، 10 نیسان  32014
   البابا فرنسیس، رسالة بمناسبة الیوم العالمي للسالم، 1 كانون الثاني 42015
   البابا فرنسیس، كلمة ألقاها أمام أعضاء الجمعیة العامة لألمم المتحدة، نیویورك، 25 أیلول 52015
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مساعدة هي مهمََّته إن والالجئین. المهاجریَن قضایا وكذلك بالبشر االتجار قضایا             لمعالجة

 األساقفة في الكنیسِة الكاثولیكیة وجمیع الذین یخدموَن هذه المجموعاِت الضعیفة.

الكنیسة، قادِة مع 2018 عام خالل اإلستشارات من اثنتین والالجئین المهاجرین قسُم              عقَد

لمعالجة المجال هذا في عملت التي المشاركة والمنظمات الخبرة ذوي والممارسین             والعلماء

ذات الجوانب لمعالجِة نظرهم ووجهات خبراتهم المشاركوَن واالستعباد. تباَدَل االتجار           قضیِة

والفرص والضعف القوة حیث من الكاملة، الكنیسِة استجابِة في النظُر تم الظاهرة. بهذه               الصلة

 الرعویة والسیاسیة وكذلك تعزیز التنسیق في جمیع أنحاء العالم.

إنشاء في ساهمت الفترة هذه أشهر، ستة دامت فترة بعد األعظم الحبر قبل من الموافقة                 تمَّت

قسم عمل لتوجیه معدَّة هي التي بالبشر االتجار مجاِل في الحالیة الرعویة هات              التوجُّ

والرعایا الكاثولیكیة األبرشیات قبل من لالستخدام وكذلك وشركائه والالجئین           المهاجرین

أي قبل ومن المدني المجتمع منظمات من وغیرها الكاثولیكیة والمدارس الدینیة             والجماعات

عن التعاون وكذلك المحلیة، البرامج في تطبیقها إلى باإلضافة للتجاوب. مستعدة             مجموعات

 ُبعد، تقدِّم االتجاهات أیضًا نقاًطًا أساسیة للتوجیه األخالقي والتعلیم واإلعالم.

 هذه التوجهات الرعویة متاحٌة بمختلف اللغات والتنسیقات:
https://migrants-refugees.va/trafficking-slavery  

لمنع والعمل التواصل لتعلم بقوة االنخراط إلى الجمیع یدعو والالجئین المهاجرین             قسم

 االتجار بالبشر، وتغذیته، من خالل التأمل، والصالة، وتعالیم البابا فرنسیس.

Fabio Baggio C.S. and Michael Czerny S.J. 
Under Secretaries
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 مقدمة
بالبشر: 1- االتجار من الناجیات من شابٌة قالت ،2018 عام أوائل في بابوي لقاٍء 6              في

ومارسوا واسُتعِبدوا ُخِدعوا كاذبة، بوعود ضلِّلوا الذین الشباب من بالعدید ببلدي،             "أفكِّر

 الدعارة". كیف یمكننا مساعدتهم لتجنب الوقوع في فخ األوهام بأیدي الُمتاِجرین؟

أن 2- من التأكد یجب قلِت، "كما قائالً : وأضاف  بعمق، سؤالها فرنسیس البابا أخذ               

الضحایا من العدید أن ندرَك أن مروِّع هو وما المتاجرین. أیدي في یقعون ال                الشباب

قبل من رفضهم تم أنه معتبریَن أسرهم، قبل من أوًال عنهم التخلي تم قد                الیافعین

ذلك حدث لقد وأصدقائهم . عائالتهم قبل من لالتجار منهم الكثیر تعرض  تم ثم               مجتمعاتهم!

اسُتعبد وهكذا كعبد، باعوه سنًا األكبر یوسف أخوة أن تذكروا أیضًا: المقدس الكتاب               في

وراء والروح الدافع صان یلخِّ والجواب السؤال هذان .(36-12 :37 (تكوین  مصر!"             في

 هذه التوجهات الرعویة حول االتجار بالبشر.

-3. المسیح" جسد على وباٌء المعاصر، المجتمع جسد في مفتوح جرح هو بالبشر "االتجار               7

حول شدید تحذیر بمثابة تأتي 2014 نیسان في فرنسیس البابا قبل من القلبیة اإلدانة                هذه

حتى تستمر ومأساویة، مخزیة ظاهرة وهي المعاصر، التاریخ جوانب أحلك من             واحد

أنحاء جمیع في بالبشر االتجار ضحایا الیوم حتى زالوا ما الناس مالیین هذه .               أیامنا

ال العمل، قطاعات من العدید في االنتشار وواسعة مریبة حقیقة الیوم یشكل ما               العالم،

وحاالت بطرق بالبشر االتجار یتم والزراعة. واالستعباد والصناعة المنزلي العمل            سیما

بیع القسري، التسّول بالسخرة، العمل القسري، الزواج الجنسي، االستغالل           مختلفة:

یتجزأ ال جزء إنه واالستغالل. اإلساءة أشكال من وغیرها اإلنجابي االستغالل             األعضاء،

هو بالبشر االتجار والحكومیة. العامة المؤسسات وحتى والتجاریة، الخاصة الشركات            من

   البابا فرنسیس، حوار مع المشاركین في الیوم العالمي للصالة والتفكیر والعمل ضد االتجار بالبشر، 12 شباط 62018
   البابا فرنسیس، خطاب موجَّه إلى المشاركین في المؤتمر الدولي لمكافحة االتجار بالبشر، 10 نیسان 72014
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األطفال، األعمار، مختلف من النساء المجتمع: في ضعفًا الفئات أكثر على "تؤثر              حقیقة

یعانون الذین ومن مة محطَّ عائالت من ینحدرون الذین وأولئك فقرًا األكثر قین،             المعوَّ

اإلنسان وحقوق كرامة على رهیٌب اعتداٌء بالبشر االتجار . المجتمع" في صعبة 8            أوضاعًا

 للرجال والنساء والفتیان.

تجعله 4- الجناة من المتعددة وأنواعه ضحایاه وتنّوع بالبشر، االتجار أشكال            مختلف

كبیرة. تحدیات الفور على یواجه فعالة خدمات تخطیط في یرغب من للغایة. معقَّدة               مشكلًة

وتحدید وأسبابها، الظاهرة هذه لفهم التخصصات متعدِّد نهج اتباع یتطلب بالبشر             االتجار

عدم أو معرفة (عن والمستهلكین والجناة الضحایا - فیها المتورطین واألشخاص              األسالیب

 معرفة) - قبل تشكیل  الحلول والخطط  المناسبة.

من 5- البشریة الحیاة قدسیة تتشكل الواقع، في مسیحیة، أنثروبولوجیة نظر وجهة              من

كل انطالق نقطة هي اإلنسان وكرامة الطبیعي، الموت حتى جنینها المرأة حمل              بدایة

صورة على وهما الحب من ُیخلقان وامرأة رجل كل أن المقدس الكتاب "یعلِّمنا               مبادرة.

لیس "هو شخص، لكل الهائلة الكرامة لنا یبیِّن هذا .(1:26 تكوین (راجع ومثاله               اهللا

نفسه وإعطاء الذات، وحیازة الذات، معرفة على قادر ما شخص هو بل شيء،               مجرد

عام في بولس یوحنا القدیس ذكر كما . آخرین" أشخاص مع شراكة في والدخول 9              بحریة

اهللا حیة كصورة الشخصیة كرامته خالل من ُیَحب وال بالفرد ُیعترف ال "عندما ،1988              

اإلذالل منها "التالعب"، من مهینة ألشكال أكثر اإلنسان یتعرض ،(1:26 تكوین             (راجع

10 واالحتقار التي تزید نسبة المستعَبدین عن نسبة األقویاء."

الطویلة 6- العملیة وتجربتها وتدریسها الكنیسة فكر على الرعویة التوجهات           ترتكز

االتجار في المحاصرین والفتیات والفتیان والنساء الرجال الحتیاجات االستجابة في            األمد

   البابا فرنسیس، السفراء الجدد المعتمدین لدى الكرسي الرسولي بمناسبة تقدیم أوراق االعتماد، 12 كانون األول 82013
   البابا فرنسیس، "كن مسبَّحاً" 65، التعلیم المسیحي للكنیسة الكاثولیكیة 357، 24 أیار 92015

    یوحنا بولس الثاني، اإلرشاد الرسولي ما بعد السینودس ،ص. 5, 30 كانون األول 101988
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الكاثولیكیة الكنیسة أعادت الثاني الفاتیكان في والحاضر. الماضي في والعبودیة،            بالبشر

وبیع البغاء، "العبودیة، أن إلى مشیرًة القسري، العمل بشأن التاریخي قلقها على              التأكید

للربح كأدوات الرجال یعاَمل حیث المشینة العمل ظروف عن فضًال واألطفال،             النساء

.(Gaudium et Spes, 27) شیطانیة" أعمال هي [...] ومسؤولین أحرار أناس من بدًال               فقط

یقول بالبشر"، االتجار مراحل من مرحلة كل في التدخل الكاثولیكیة الكنیسة "تعتزم              اآلن

وتحررهم تجدهم أن ترید واإلغراء. الخداع من حمایتهم ترید الكنیسة فرنسیس.             البابا

11 عندما یتم نقلهم ومعاملتهم كعبید. ترید أن تساعدهم عندما یتم تحریرهم."

من 7- أیًضا ُتسَتمد التي الحالیة الرعویة التوجهات أساس هو فرنسیس البابا تعلیم              إن

العاملة الدولیة الكاثولیكیة الحكومیة غیر المنظمات من للعدید األمد طویلة العملیة             الخبرة

الحبر فیه وافق الذي الوقت في األساقفة. مؤتمرات ممثلي مالحظات ومن المجال هذا               في

فهي ذلك، من بدًال بالبشر؛ االتجار عن الكنیسة تعالیم استنفاد التوجهات تدعي ال               األعظم،

خدمتهم في وغیرهم للكاثولیك مفیدة تكون قد التي الرئیسیة االعتبارات من سلسلة              توفر

 الرعویة، في التخطیط والمشاركة العملیة، وفي مجال الدعوة والحوار.

الدولي، 8- القانون في إقراره تم الذي بالبشر لالتجار القانوني التعریف في النظر              بعد

هذه من واحد لجانب القاسیة والتحدیات "الحقائق" العشرة األقسام من قسم كل              یحلل

اللقاء ثقافة الخصوص، وجه على یؤید، بعضها الردود، من مجموعة یقترح ثم              الظاهرة،

مكامن من مجال كل في جدیدة حیاة نحو ضروریة كخطوة فرنسیس البابا لها یروِّج                التي

 الظلم اإلنساني ومعاناته.

  

  خطاب للمشاركین في الیوم العالمي للصالة والتأمل والعمل ضد االتجار بالبشر، 12 شباط  112018
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 تعریف

النساء 9- وبخاصة باألشخاص، االتجار ومعاقبة وقمع منع بالیرمو بروتوكول           یوفر

الوطنیة عبر المنظمة الجریمة لمكافحة المتحدة األمم التفاقیة المكمِّل 12          واألطفال

، 3 المادة بالبشر. لالتجار دولیًا علیه المتََّفق القانوني التعریف بالیرمو)             (بروتوكول

إیواؤهم أو ترحیلهم أو نقلهم أو أشخاص "تجنید بالبشر االتجار بتعبیر ُیقَصد (أ).               الفقرة

االختطاف أو القسر أشكال من ذلك غیر أو القوة استعمال أو التهدید بواسطة استقبالهم                أو

تلقي أو بإعطاء أو ضعف، حالة استغالل أو السلطة استغالل أو الخداع أو االحتیال                أو

االستغالل. لغرض آخر شخص على سیطرة له شخص موافقة لنیل مزایا أو مالیة               مبالغ

أو السخرة أو الدعارة، طریق عن الجنسي االستغالل أدنى، كحد االستغالل،             ویشمل

نزع أو االستعباد أو بالرق، الشبیهة الممارسات أو االسترقاق أو قسرًا،             الخدمة

 األعضاء".

سنة)10- 18 عن أعمارهم تقل (الذین باألطفال االتجار بالیرمو بروتوكول ف            یعرِّ

أو القوة أن إظهار الضروري من لیس الحاالت، هذه مثل في ما. نوعًا مختلفة                بطریقة

تم قد الضعف أو السلطة استخدام إساءة أو اإلكراه أشكال من آخر شكل أي أو                 الخداع

لغرض طفل استقبال أو إیواء أو ترحیل أو نقل أو تجنید عملیة أي إظهار إن                 استخدامها.

 محدَّد هو االستغالل.

 

 

  في 12 كانون األول 2018 ، صدقت 173 دولة من الدول األعضاء على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار12
باألشخاص. الكرسي الرسولي لم یلتزم بهذا الصك بعد. متاح على الموقع:

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/protocoltraffickinginpersons.aspx  
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خاللها 11- من یمكن معاییر دولیًا علیها المتََّفق التعریفات هذه عناصر            توفر

یكمِّل بالیرمو بروتوكول أن الى اإلشارة تجدر ذلك، ومع بالبشر. االتجار جریمة              مقاضاة

هذه ذات الجرائم على إال ینطبق ال فإنه للحدود، العابرة المنظمة الجریمة مكافحة               اتفاقیة

نقطة یوفر التعریف فإن ذلك، ومع منظمة. إجرامیة جماعات على تنطوي والتي              الطبیعة

 انطالق لمزید من التفكیر واتخاذ إجراءات ضد هذا البالء.

كمرادف12- ُیستخدم الحدیثة العبودیة عن التعبیر كان ما غالبًا الحدیث العصر             في

یصبحون ما غالبًا بهم االتجار یتم الذین األشخاص أن من الرغم على بالبشر.               لالتجار

للرق الصارم المثال من أوسع نطاق على متوفرًا یكون بالبشر االتجار فإن              مستعَبدین،

أن یمكن للعبودیة الحدیثة الصفة إضافة فإن ذلك، على عالوة أعاله). 9 الفقرة               (أنظر

في كانت عّما الحاضر الوقت في تختلف الظاهرة هذه بأن توحي قد ألنها مضللة                تكون

لو حتى كان، شكل وبأي عصر، أي في وتثور اإلنسانیة من د تجرِّ العبودیة               الماضي.

 كانت مقبولة على مر العصور كحقیقة من حقائق الحیاة.

إن13- دولة، لكل المحلیة القضائیة الوالیة نطاق في حصرًا تقع المحلیة الجرائم أن               بما

الوطنیة الحدود عبر تحركات ضمن بالبشر االتجار حاالت على ترتكز بالیرمو             اتفاقیة

طبیعة ذات أنشطة تحدث أن یمكن ولكن المنظمة. اإلجرامیة الجماعات أعمال             وعلى

(مثل أفراد یرتكبها أن ویمكن واحدة دولة داخل للضحایا المروعة النتائج وبنفس              ردیئة

المنظمة. الجریمة في یشاركون ال الذین األصدقاء) أو المعارف أحد أو األقارب              أحد

في علیها المنصوص التعاریف الرعویة التوجهات هذه تقبل األكبر، للجزء            بالنسبة

إجرامي عمل هو بالبشر االتجار بأن األساسیة القناعة تقدیم مع بالیرمو             بروتوكول

بكرامة یمس استغالل إلى یؤدي سوًءا أو إكراًها یشكل ألنه سواء حد على               وخطیئة

 الشخص.
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هو14- المهاجرین تهریب مختلفتان. ظاهرتان المهاجرین وتهریب بالبشر          االتجار

منفعة أي أو مالیة منفعة على مباشر، غیر أو مباشر بشكل الحصول أجل من                "الشراء،

یكون ال حیث حدودیة دولة الى ما لشخص مشروع غیر دخول خالل أخرى،من               مادیة

13 من مواطنیها أو مقیمًا دائمًا فیها".

االتجار15- ضد تعمل التي المنظمات من العدید بالیرمو، بروتوكول تعریف تقییم عند              

معاناة یجعل ما التربویة، و التواصلیة لقیمها أساسیة عناصر تبرز أو تضیف              بالبشر

أن إلى اإلشارة تجدر . الناس من للكثیر بالنسبة أوضح وعواقبها وأثرها بالبشر 14             االتجار

 االتجار بالبشر هو في حالة تغیُّر مستمر.

   األمم المتحدة، بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو، 2000 المادة 133
14www.osce.org/secretariat/trafficking   www.coatnet.org    www.caritas.org :انظر الى بین أمور أخرى   
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 واقع ... وردود
المالحظات16- هذه بالبشر، لالتجار المعاصر المفهوم حول مالحظات عشر           هناك

وتقترح بالبشر لإلتجار التصدي یواجهها التي والتحدیات القاسیة الحقائق           تحلل

المصادر الحسنة. النوایا ذوي والمؤسسات األفراد جمیع االعتبار بعین لألخذ            االستجابات

والتي بالبشر، االتجار على القضاء في الكاثولیكیة للكنیسة الحالیة والممارسة التفكیر             هي

تحت المالحظات تجمیع یتم فرنسیس. البابا تصریحات من العدید في عنها التعبیر              تم

والعشرین؟ الحادي القرن في العبودیة إستمرار سبب هو ما أوًال، فرعیة. عناوین              أربعة

بالبشر؟ االتجار یعمل كیف ثالثًا، الحد؟ هذا إلى مخفیًا بالبشر االتجار یبقى لماذا               ثانیًا،

 أخیرًا، ما الذي یمكن عمله أو القیام به بشكل أفضل.

إثارة المشاكل أكثر من واحدة عالمنا، في المفتوحة الجروح من العدید بین              من
تنتهك التي الحدیثة، العبودیة أشكال من شكل وهو بالبشر، االتجار هي             للقلق

 الكرامة التي منحها اهللا للعدید من إخواننا وأخواتنا [...]

 البابا فرنسیس، تحیة إلى الجمعیة األوروبیة الثانیة  للتجدید  ، ٧ تشرین الثاني ٢٠١٦

 

 فهم االتجار بالبشر: األسباب

 سلع واستغالل1.

ُیعاَملون17- حیث وحاالت مواقع في ویضعهم ضحایاه على بالبشر االتجار            یسیطر

ال متعددة بطرق خام" "كمواد حتى أو كعمال واستغالُلهم وبیُعهم شراؤهم لیتم              كسلع،

 یمكن تصوُّرها.
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اإلنسان لحقوق الجسیمة للمخالفات حد یوجد ال العالم، أنحاء من العدید             في
الظاهرة إن الدینیة. الحریة في والحق الحیاة في الحق وخاصة            األساسیة،

 المأساویة لالتجار بالبشر ما هي إال مثال واحد غیر مریح لهذا األمر.

 البابا فرنسیس، رسالة االحتفال بالیوم العالمي للسالم ٢٠١٤،  ٨ كانون األول  ٢٠١٣

من الرغم وعلى الرقیق. وتجارة باالستعمار مرتبطًا بالبشر االتجار كان بعیدة، غیر              لفترة

اآلن لكن ینتِه، لم اآلخرین قبل من البشر بعض استغالل فإن الصفة، لهذه الرسمي                اإللغاء

األنظمة مظاهر إن كبیر. حد وإلى واسع نطاق على رهیبة جدیدة بأشكال              یحدث

االستهالكیة المواقف تعزز األخالقیة، غیر واالقتصادیة والثقافیة اإلجتماعیة          والممارسات

الفردیة للنزعة نموًا عصرنا یشهد بینها. ما وفي المناطق داخل المساواة عدم من               وتزید

اإللتزام لمعاییر وفقًا وتقییمهم فائدة ذات اآلخرین اعتبار إلى تمیل التي المواقف              واألنانیة،

 والمنفعة الشخصیة.

وراء ذواتهم، وراء ما إلى النظر على قادرین غیر الناس تجعل             النرجسیة
 رغباتهم واحتیاجاتهم الخاصة.

 البابا فرنسیس، اإلرشاد الرسولي ما بعد السینودس، فرح الحب، ١٩ آذار  ٢٠١٦

یحرم بالبشر االتجار الشخصیة، والمكاسب المتعة لتحقیق وسیلة هو اآلخرین استغالل             إن

 الكثیرین من هویتهم وكرامتهم، ویقلل من قیمتهم اإلنسانیة .

االستغالل ضحایا هم األبریاء واألطفال والنساء الرجال من آالف عام، كل             في
أذكِّر أن وأود إجرام! هذا محزن، هذا باألعضاء. واالتجار الجنسي،            واالعتداء
العبودیة أشكال من شكل وهو البغیض، الطاعون هذا مكافحة بواجب            الجمیع

 الحدیثة.

 البابا فرنسیس، التبشیر المالئكي، ٣٠ تموز ٢٠١٧

من یتغیر. أن نفسه المجتمع على فسیتعیَّن بالبشر، االتجار على القضاء في العالم رغب                إذا

في والتحكم احتیاجاتهم تبسیط إلى الناس كل یحتاج بالبشر، لالتجار حد وضع              أجل

روح عن فضًال ، واالنضباط واالعتدال البساطة تصبح أن "یجب شهواتهم. وكبح              عاداتهم
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على للتعود السلبیة العواقب من جمیًعا نعاني أن خشیَة الیومیة، الحیاة من جزًءا               التضحیة،

15اإلهمال لدى قلة من الناس"، وهذا ینطوي على تجنب دینامیكیة الهیمنة وتراكم الملذات"

الحدیثة18- المجتمعات تشكل التي والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة الظواهر إن           

من سیما ال اإلنسان، كرامة على الحفاظ الضروري من . عمیق أخالقي  تقییم إلى 16              تحتاج

السیاسات وتنفیذ المتكاملة البشریة للتنمیة شخص لكل حقیقیة فرص إتاحة            خالل

الكنیسة "عقیدة أن عشر السادس بندیكتوس البابا علَّم العائلة. تفید التي             االقتصادیة

اهللا" صورة على اإلنسان خلق إلى تستند ألنها محدَّدة، مساهمة تقدِّم أن یمكن               االجتماعیة

أخالقیات تحدد عندما انتهاكها. یجوز ال التي اإلنسان كرامة تكون معطیات (1:27              (تكوین

وتقع الممیزة، طبیعتها بفقدان حتمًا تخاطر فإنها العنصرین، هذین التجاریة            األعمال

خاضعة تصبح بأن تخاطر فإنها تحدیًدا، أكثر وبصورة االستغالل؛ من ألشكال             ضحیة

إلى السعي دائًما "یجب السیئة. جوانبها تصحیح من بدًال القائمة والمالیة االقتصادیة              للنظم

التعلیم في بوضوح ورد وكما لها. والترویج بشري شخص لكل الشخصیة النزاهة              تحقیق

التنمیة إلى بالبشر االتجار لمواجهة والتدابیر السیاسات تهدف أن یجب            الكاثولیكي،

الناس. على یركز شامل نهج على تعتمد أن وینبغي األشخاص، لجمیع المتكاملة              البشریة

االقتصادیة األصول تعزیز في المنخرطة الحكومات سیما ال الجمیع، أذّكر أن             "أود

هو قیمته وعلى علیه الحفاظ یجب الذي األساسي المال رأس بأن العالم، في               واالجتماعیة

ال . كلها" واالجتماعیة االقتصادیة الحیاة في والهدف التركیز المصدر، هو 17           اإلنسان:

الذي البشري، الشخص مركزیة على تتغلب أن وسیاسیة اقتصادیة ممارسة ألي             یمكن

 یجب أن تكون كرامته وحقوقه األساسیة الهدف النهائي لجمیع السیاسات واالقتصادات.

  یوحنا بولس الثاني، رسالة بمناسبة الیوم العالمي للسالم 1990، 8 كانون األول 1989- والبابا فرنسیس، "كن مسبَّحاً"15
 222, 24 أیار 2015،

  في هذا الصدد، تكرس األكادیمیة البابویة للعلوم واألكادیمیة البابویة للعلوم اإلجتماعیة جهدًا طویل األمد مع الجهات16
 الحكومیة وغیر الحكومیة، وكذلك المؤسسات الدولیة والوطنیة، في دراسة الظاهرة وتنظیم اإلجتماعات للمجموعات العاملة

 لمواجهة هذه الجریمة البشعة.
   بندیكتوس السادس عشر، "الصدقة في الحقیقة"،  29 حزیران 2009، 45#، 1725#
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حقوقه، وعلى لإلنسان العملیة الحریة على االقتصادیة الحریة تسود أن یجب             ال
 وال یجب  أن تكون السوق مطلقة، بل أن تفي بمتطلبات العدالة.

 البابا فرنسیس، كلمة أمام االتحاد العام للصناعة اإلیطالیة، ٢٧ شباط ٢٠١٦

عن19- الناتجة الناس، واستغالل السلعنة بإدانة العالم أنحاء جمیع في الكنیسة             تلتزم

 "الثقافة المهَمَلة" التي یدینها األب األقدس ویربطها بإله المال.

اإلنسان، من بدًال االقتصادي النظام مركز في المال یكون عندما هذا             یحدث
یكون أن یجب اقتصادي، أو اجتماعي نظام كل صمیم في نعم، البشري.              الشخص
انقالب یحدث الكون. على سلطانًا" "له لیكون خلق الذي اهللا صورة على              الشخص

 القیم عندما یتم تغییب اإلنسان ویصبح المال هو اإلله.

 البابا فرنسیس،  إلى المشاركین في االجتماع العالمي للحركات الشعبیة ، ٢٨ تشرین األول ٢٠١٤

تكون أن علیها ذلك، من واألكثر الزائف؛ اإلله هذا إدانة الكاثولیكیة المجتمعات على               یتوجب

نحو المحلي، المستوى على كبیرة تغییرات تشجیع خالل من المجتمعات داخل             "الخمیرة"

طریق عن بذلك القیام أیضًا المصلحة ألصحاب یمكن للجمیع. المتكاملة البشریة             التنمیة

 تأسیس اقتصاد مشترك.

وتغییر األصنام، عبادة مكافحة أجل من األرباح من بعض ورصد مشاركة             یمكنك
إعطاء أیضًا ویمكن المهملین، واألشخاص الضحایا خلق منع أجل من            الهیكلیة
الذي لالقتصاد "ال" كلمة لعل الكثیرین. خبز لتخمر بك الخاصة الخمیرة من              المزید
ویستخدم الفقراء، یشمل یشارك، ألنه للعیش، یسمح القتصاد "نعم" تصبح            یقتل

 األرباح إلنشاء شركة.

 البابا فرنسیس، كلمة للمشاركین : في اجتماع "اقتصاد الشراكة، برعایة حركة فوكوالري،
  ٤ شباط  ٢٠١٧

 2. جانب الطلب
یتم20- منهم قلًة أن من الرغم على للُمتِجرین، كبیر اهتمام توجیه یتم العام، الخطاب                في

فیها یعمل التي المختلفة المجاالت إلى وبالنظر إدانتهم. تتم بكثیر وأقل علیهم القبض               إلقاء
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فإن ذلك)، إلى وما والبغاء، المنزلي، والعمل (الزراعة، بالبشر االتجار            ضحایا

في هذا فإن واألطفال، والنساء بالرجال االتجار تم إذا كبیرًا. عددًا یشكلون              المستهلكین

 نهایة األمر یرجع إلى وجود طلب كبیر یجعل استغاللهم مربًحا.

شوارع في المطاف بهن ینتهي اللواتي االتجار ضحایا الشابات من الكثیر             هناك
السن وكبار السن ومتوسطي صغارًا - الرجال عدد ارتفاع لسبب ذلك یعود              مدننا،
إذن، أتساءل المتعة. ثمن لدفع استعداد على وهم الخدمات بهذه یطالبون الذین -             
هو الرئیسي السبب أن أعتقد المتاجرون؟ حًقا هو لالتجار الرئیسي السبب             هل
القبض إلقاء یعتبر الحال، بطبیعة عالمنا. في المنافقین من للعدید الضمنیة             األنانیة
الطلب وقطع القلوب، تنقیة هو الحقیقي الحل لكن بالعدالة. التزاًما المتاجرین             على

 من أجل  إنعدام هذه السوق .

 البابا فرنسیس، في الیوم العالمي للصالة والتفكیر والعمل ضد االتجار بالبشر، ١٢ شباط ٢٠١٨

على لسلوكهم المدمِّر للتأثیر الحقیقیة المسؤولیة یتشاركون الطلب یخلقون الذین            الناس

 األشخاص اآلخرین، وللقیم األخالقیة التي ُتنتَهك في هذه العملیة.

سلسلة21- لتطال والعقاب والمحاكمة المساءلة یجب بالبشر، االتجار على الطلب            لتقلیل

 االستغالل بأكملها،  من المتاجرین وصوًال إلى المستهلكین .

من شكل أي عن التخلي إلى مدعوون جمیعًا نحن انتباهنا: نشتت أن یمكن               ال
مكان في لیست المشكلة المشكلة. من جزء أننا حقیقة ونواجه النفاق،             أشكال
أو جهلنا ونعلن آخر مكان إلى ننظر أن لنا مسموح غیر بنا. تتعلق إنها                آخر:

 براءتنا.
 

 البابا فرنسیس، رسالة فیدیو للمشاركین  في المنتدى الدولي حول العبودیة الحدیثة، ٧ أیار٢٠١٨

إلى ببساطة تؤدي ألنها فعاًال، حًال تمثل والمسَتَغلین المحاَصرین األشخاص معاقبة أن یبدو               ال

الخدمات. لهذه الضخمة السوق كشف یجب ذلك، من بدًال ومعاقبتهم. الضحایا على اللوم               إلقاء

وممارسة اإلباحیة، المواد ذلك في بما أشكالها، بجمیع الجنسیة، بالخدمات یسمى ما شراء               إن

ضد خطیرة جریمة یشكل المثیرة، الرقص وأماكن التعّري، ونوادي اإلنترنت، عبر             الجنس

14 



في تنظر أن الدول على ینبغي البشري. للجنس وإهانة اإلنسان، وسالمة اإلنسان              كرامة

أولئك قبل من المقدَّمة الجنسي لالستغالل أخرى استخدامات أو البغاء یستغلون الذین              تجریم

یسهل عندما االستغالل سلسلة طول على المساءلة إلى حاجة هناك بهم. االتجار تم               الذین

واالستغالل األعضاء وحصاد القسري، والتسول والعبودیة، القسري، الزواج بالبشر           االتجار

االتجار في الطلب جانب والتزامات مسؤولیات بشأن التوعیة حمالت تعزیز ینبغي             اإلنجابي.

 بالبشر على المستویین الوطني والدولي، بالتعاون مع جمیع األطراف المعنیین.

 العالم یحتاج إلى عالمات ملموسة من التضامن، خصوصًا إزاء تجربة الالمباالة

 البابا فرنسیس، التعلیم المسیحي لجمیع عمال الرحمة والمتطوعین، ٣ كانون األول  ٢٠١٦

ضد22- خطیرة جریمة إنها بالحب. له عالقة ال عاهرة من الجنسیة الخدمات              شراء

 كرامة اإلنسان.

مریضة. إجرامیة عقلیة هذه بالمصطلح. نخلط ال دعونا المرأة. تعذیب هي             لدعارة
یؤدي من كل عن الكاثولیكي المجتمع من و منكم المغفرة أطلب أن [...]               وأرید

18الى هذا العمل اإلجرامي. 

 البابا فرنسیس، اجتماع ما قبل السینودس مع الشباب، ١٩ آذار ٢٠١٨

إلى حاجة هناك نیجیریا، من بالبشر االتجار من الشباب الناجین ألحد فرنسیس البابا أكد                وكما

یدعم الذي الطلب على للقضاء ة المدعوَّ أیضًا، المسیحیة المجتمعات في اإلیجابي             التحوُّل

یعانون أشخاص مع لوجه وجهًا یقف شخص ألي یمكن "هل بأكملها. بالبشر االتجار               سلسلة

بشكل تصویرها یتم التي المآسي، هذه "أن یفسر أن الجنسي واالستغالل العنف من               بالفعل

عشر السادس بندیكتوس البابا طرحه الذي السؤال هذا ترفیه"؟ مجرد" تعتبر 19            افتراضي،

    مقتطفات من أسئلة وإجابات الشباب من األب األقدس. ترجمة غیر رسمیة18
   كلمة في حفل استقبال الشباب المشاركین في لقاء الشبیبة في بار انغارو، في 17 تموز 192008
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األخالقیة المستهلكین بمسؤولیات الوعي رفع في للمساهمة الكاثولیك لجمیع دعوًة            یمثل

 والمدنیة بالفعل.

االعتراف باالتجار  بالبشر: الخروج من الظالل

 3. تردد في االعتراف  بالواقع  الرهیب لالتجار بالبشر

الحكومیة،23- غیر الفاعلة والجهات الدول جانب من العامة االلتزامات من الرغم             على

طبیعة حول جهل هناك یزال ال ُنفِّذت، التي المتعددة التوعیة حمالت من الرغم               وعلى

 وانتشار االتجار بالبشر.

ألنها لماذا؟ القضیة. نطاق لفهم اإلرادة من القلیل هناك أن یبدو األحیان بعض               في
مع حتى الذین، أولئك هناك ثم مخجل. أمر ألنها شائكة؛ ألنها ضمیرنا؛              تالمس
كمستخدمین  اإلمداد"، "سلسلة نهایة في ألنهم التحدث یریدون ال بذلك،            علمهم

 "للخدمات" التي یتم تقدیمها في الشارع أو على اإلنترنت.

 البابا فرانسیس، حوار مع المشاركین في الیوم العالمي للصالة والتفكیر والعمل ضد االتجار بالبشر،
 ١٢ شباط ٢٠١

بالبشر االتجار اكتشاف بسهولة یمكن وال مرئیین، غیر بهم الُمتاَجر األشخاص یظل ما               عادة

دون من آخر، مكان في لإلتجار معرَّضون الناس من كثیر به. المحیط المجتمع اكتشاف                أو

 إدراك أنه یحدث أیضًا في المناطق المجاورة.

بالبشر االتجار شبكات ضحایا وعائالتهم، المهاجرین لألطفال االنتباه          یجب
یرجون جمیعًا هؤالء واالضطهاد. الطبیعیة والكوارث النزاعات بسبب          والنازحین
من یزید والذي والصامت المریح التواطؤ ذلك جدار لهدم الشجاعة لدینا تكون              أن

 كونهم بمفردهم، وأن نعیر انتباهنا، شفقتنا واهتمامنا.

 رسالة البابا فرنسیس، رسالة إلى مؤتمر المكسیك الثاني حول الهجرة الدولیة، 14 حزیران 2018
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ال نفسیة مكائد في وحبسهم بهم االتجار یتم الذین باألشخاص التالعب یتم ما غالبًا                لألسف،

كونهم بسبب واضح فهم لدیهم یكون أن حتى أو المساعدة، طلب أو الهرب، من                تمكِّنهم

 ضحایا النشاط اإلجرامي وما زالوا.

من اإلفتراضیة؛ المساحات هذه بعض في الكامنة بالمخاطر اإلستهانة یجب            ال
ما العبودیة، إلى وتوجیههم الشباب من العدید إغراء یتم اإلنترنت، شبكة             خالل

 یجعلهم یفقدون قدرتهم على تحریر أنفسهم.

 البابا  فرنسیس، حوار مع المشاركین في الیوم العالمي للصالة والتفكیر والعمل ضد االتجار بالبشر،
 ١٢شباط ٢٠١٨

مثل المواجهة، خط على یكونوا أن یحتمل الذین أولئك من كثیرًا فإن ذلك، على                عالوة

االجتماعي المجالین في والمهنیین القضائیة والسلطات العامین والمدعین القانون إنفاذ            موظفي

معهم والتعامل بالبشر االتجار ضحایا لتحدید كاٍف تدریب ینقصهم ما غالبًا             والصحي،

 ویحتاجون إلى الكفاءة وحسن التقدیر والحساسیة.

المنشأ24- مجتمعات إبالغ یجب ما، بلد حدود عبر بالبشر االتجار یحدث             عندما

بالبشر االتجار منع الصلة ذات المعلومات وتشمل صحیح. بشكل والمقصد            والعبور

الدولیة والقوانین بالبشر؛ االتجار وعواقب وطرق مخاطر ومحاكمتهم؛          وتحدیدهم

تعزیز إلى تهدف الذاتي، والتثقیف للتعلیم محدَّدة برامج تقدیم ینبغي الساریة.             والوطنیة

 القدرات للوقایة والحمایة والمالحقة القضائیة والشراكة، على مستوى المجتمع المحلي.

من الدولي المجتمع إلى نداءه [...] الرسولي الكرسي رفع األخیرة، السنوات             في
تنظیم تم كما اآلفة. لهذه حد وضع في الوكاالت مختلف بین والتآزر التعاون               أجل
هذه تستمر أن وآمل .[...] بالبشر االتجار ظاهرة إلى االنتباه للفت             اجتماعات

 الجهود في التوسع في السنوات المقبلة.

 البابا فرنسیس، رسالة بمناسبة الیوم العالمي للسالم ٢٠١٥، ٨ كانون األول ٢٠١٤

 كما ینبغي أن تتوخى هذه البرامج المشاركة المناسبة لألفراد الذین تم االتجار بهم.
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جدد، ضحایا لدعم ُتحصى ال مصادر هم لالتجار ضحایا وقعوا الذین أولئك              جمیع
 وموارد معلومات بالغة األهمیة إلنقاذ العدید من الشباب اآلخرین.

 البابا فرنسیس، حوار مع المشاركین في الیوم العالمي للصالة والتفكیر والعمل ضد االتجار بالبشر،
 ١٢شباط ٢٠١٨

المؤمن الزواج سیاق في مسؤولة جنسیة حیاة لتبني الشباب تثقیف ینبغي ذلك، إلى               باإلضافة

بحذر اإلنترنت واستخدام اآلخرین، لألشخاص األخالقي االحترام إلظهار الحیاة،           ولمدى

 وتمییز، وأن یبلِّغوا عن أصول وإنتاج البضائع التي یشترونها.

تهدف الذي الوقت في بالبشر، االتجار مكافحة إلى الرامیة المبادرات على             یجب
في متزاید نحو على تنظر أن اإلجرامیة، الهیكلیات تفكیك إلى محدَّد بشكل              فیه
للتكنولوجیا المسؤول باالستخدام المثال، سبیل على المرتبطة، األوسع          القضایا
النمو لنماذج األخالقیة اآلثار استكشاف عن شیئًا نقول ال كي اإلعالم،             ووسائل

ل الربح على األشخاص.  االقتصادي التي تفضِّ

 البابا فرنسیس، كلمة موجَّهة إلى أعضاء "مجموعة سانتا مارتا"، ٩ شباط ٢٠١٨

یجب على الكاثولیك االنخراط شخصیًا، داخل األسرة:25-   

بهذه فقط ألننا أنفسنا، مع المنزل، في الوعي زیادة في العمل یبدأ أن               یجب
ال حتى أنفسنا إلزام على یحفز ما درایة، على مجتمعاتنا جعل من سنتمكن               الطریقة

 یكون أي إنسان ضحیة لالتجار مرة أخرى.

 البابا فرنسیس، في الیوم العالمي للصالة والتفكیر والعمل ضد االتجار البشر، ٢شباط ٢٠١٨

 كما یجب أن ینخرطوا على مستوى المجتمع، في كل جهد لرفع مستوى الوعي وتثقیف

 الشباب بطریقة فعالة لمنع ومكافحة االتجار بالبشر.

وكسر بالموضوع، الوعي زیادة لضمان استراتیجیة وضع هي األولى           المهمة
یعاني، الذي اإلنسانیة من الجزء هذا مصیر یغطي أنه یبدو الذي الالمباالة              غطاء

 وهذه هي المعاناة.

 البابا فرنسیس، رسالة فیدیو للمشاركین في المنتدى الدولي حول الرق الحدیث، ٧ أیار ٢٠١٨
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 4. تحدید االتجار بالبشر واإلبالغ عنه
تحقیقات26- عنها. واإلبالغ بالبشر االتجار جرائم تعریف العوامل من العدید            یعرقل

اإلجرامي النشاط هذا عن األدلة جمع دون تحول التي العقبات وطویلة. صعبة              الشرطة

 تشمل أیضًا انتشار الفساد على نطاق واسع وعدم تعاون السلطات في بلدان العالم الثالث.

لتحقیق شيء أي لفعل مستعدین أشخاص جانب من الفساد هو للرق آخر              سبب
تواطؤ األحیان من كثیر في بالبشر واالتجار بالسخرة العمل یتطلب مالیة.             مكاسب
أو الدولة موظفي أو القانون بإنفاذ المكلَّفین الموظفین من كانوا سواء             الوسطاء،

المؤسسات المدنیة والعسكریة.

 البابا فرانسیس، رسالة االحتفال بالیوم العالمي للسالم ٢٠١٥،٨ كانون األول ٢٠١٤

بعدم یقترن ما وغالبًا والمحاكم، القانون إنفاذ خالل من للجریمة للتصدي كافیة غیر               الموارد

بتنفیذ القائمون یحتاج التقلیدي، النهج جانب وإلى للسلطة .  وحدود واضح اختصاص             وجود

والمتعددة المعقَّدة الطبیعة تشكل المالیة. التحقیقات مثل أخرى، أشكال في النظر إلى              القانون

الصحیح االعتراف تعوق ثقافیة قیود توجد كما كبیرة. تحدیات بالبشر لالتجار             القطاعات

ما وغالبًا مختلفة. مقنَّعة دوافع بسبب الجریمة عن الناجون یبلِّغ ال ما وكثیرًا بالبشر.                باالتجار

یواجهون الجناة. ضد والشهادة اإلدانة من شرعیًا خائفین بهم المتاَجر األشخاص             یكون

الوثائق إلى تفتقر أو عائالتهم. رفاهیة على أو الخاصة حیاتهم على ویخشون حقیقیة،               تهدیدات

وعالوة أیًضا. سیحاكمون أنهم من یخشون فهم للعمل، تصریح أو ما بلد في لكونهم                الالزمة

بأي الثقة على قادرین وغیر متروكین، بالخجل، األحیان من كثیر في یشعرون فهم ذلك،                على

قصصهم، سرد إعادة على قادرین غیر أو راغبین غیر صدمتهم تجعلهم أن یمكن               شخص.

تشلهم، والیأس والعنف التهدیدات الوحشیة. والمعاناة اإلساءات تأجیج إعادة في            مترددین

 تمامًا كما كان تجارهم قد حاصروهم سابقًا.
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بالبشر المشروع غیر واالتجار المنظمة الجریمة سوسیولوجیة: حقیقة          "هناك
العیش سبل من القلیل سوى الیوم لدیهم لیس الذین الناس بین ضحایاها              تختار
إهماًال، األكثر فقرًا، األكثر بین من وضوحًا: أكثر نكون أن للمستقبل. أقل              وأمل

 واألكثر تجاهًال".

 البابا فرنسیس، رسالة فیدیو للمشاركین في المنتدى الدولي حول الرق الحدیث، 7 أیار ٢٠١٨

الموظفین27- تدریب ینبغي عنه، واإلبالغ بالبشر االتجار عن الكشف تعزیز أجل من              

اإلجتماعیین والعاملین القضائیة والسلطات العامین والمدعین القانون بإنفاذ          المكلَّفین

وفقًا ومحاكمتهم بالبشر االتجار بشأن الصحیحة التعلیمات وإصدار جیدًا تدریبًا            والصحیین

من والتواطؤ الفساد واستنكار إدانة یتم أن وینبغي الساریة. والوطنیة الدولیة             للقوانین

المعنیین، جمیع جانب من الفعالة الدعوة تعزیز وینبغي الدولة. في الفاعلة الجهات              جانب

تهدف أن یجب والوطني. الدولي الصعیدین على بالبشر، االتجار من الناجین فیهم              بمن

حقوق تحترم التي الدولیة والمعاییر والقواعد االتفاقیات جمیع تنفیذ إلى الدعوة             هذه

ینبغي الكنیسة. تعلیم مع یتفق بما البشري، للشخص المتكاملة التنمیة وتعزیز             المهاجرین

مستغلیهم. محاكمة في المشاركة على إلزام) (دون بالبشر االتجار من الناجین             تشجیع

خوف أي تجنیبهم وینبغي بأمان. بذلك للقیام التعاون یختارون الذین أولئك دعم              یجب

باإلضافة خصوصیتهم، حمایة ذلك في بما لهم، الحمایة ضمان وینبغي وتوتر.             إضافي

حمایة توفیر وینبغي السواء. على واالجتماعیة النفسیة والمساعدة اآلمن المأوى            إلى

المصلحة مبدأ إلى لمستقبلهم خطة أي تستند أن وینبغي االتجار، ضحایا للقاصرین              خاصة

من غیرهم أو القانونیین األوصیاء أو والدیه وواجبات حقوق مراعاة مع للطفل              الفضلى

20 األفراد المسؤولین قانوًنا عنهم.

   اتفاقیة حقوق الطفل، المادة 203
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حقیقي خطر من یهربون الذین جمیع بكرامة االعتراف بواجب تذّكرنا            "الحمایة"
أیًضا یجب كما حمایتها، ویجب انتهاكها، یمكن ال كرامة وأمٍن؛ مالٍذ عن              باحثین
أكثر لكونهم واألطفال النساء في خاصة أفّكر األشخاص. هؤالء استغالل            منع

 عرضة للمخاطر واالنتهاكات التي تصل إلى استعبادهم.

 البابا فرنسیس، رسالة االحتفال بالیوم العالمي للسالم ٢٠١٨، ٢٤ تشرین الثاني ٢٠١٧

الدینیة، والمنظمات المدني، المجتمع ومجموعات للمحامین، السماح ینبغي االقتضاء،           حسب

على اإلثبات عبء یقع أن ینبغي ال والمحاكمات. التحقیقات في للناجین وكالء بمثابة تعمل                أن

أن دون من الغالب في مستمرة بالبشر االتجار جریمة دامت وما وحدهم. االتجار من                الناجین

بین سیعملون على اإلفالت من العقاب.  یكتشفها أحد فإن المهرِّ

أعمال28- یلهم زال ما بالبشر االتجار یمثله الذي الخزي ضد بالعمل الراسخ االلتزام               إن

والمجتمعات الكنائس حث ینبغي الكاثولیكیة. المنظمات بها تقوم التي والدعوة            الخدمة

على بهم االتجار تم الذین أولئك بثقة تتمتع التي األخرى الدینیة والمنظمات              المسیحیة

من الناجین من العدید أن هي "الحقیقة القانونیة. والعملیات الشرطة تحقیقات في              التعاون

ومالحقة تحریرهم یجعل ما القانون، تطبیق في الثقة أجل من یكافحون بالبشر              االتجار

ینمو أن علیهم األسهل من أنه التجربة أظهرت لقد بكثیر. صعوبة أكثر بهم               المتاجرین

العملیة في ثقتهم بناء یمكنهم الذین اآلخرین، الكنیسة وأفراد الدینیة، بالمؤسسات             یثقوا

. 21 القانونیة وتوفیر مالذ آمن لهم وأشكال أخرى من المساعدة"

  بول ر. غاالغر، التدخل في حمایة ومساعدة الضحایا، 28 أیلول 212017
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 دینامیكیات االتجار بالبشر: عمل شریر، قبیح

 5. العالقة بالعمل
الضمیر29- لعدیمي فرصًا توفر واالتصاالت النقل التجارة، الحدیث، التمویل           آلیات

األسماك وصید الزراعة مثل صناعات في البشر. واستغالل إغراق نظام في             للدخول

ومختلف الجناة من العدید بین التعاون خالل من بالبشر االتجار ع توسَّ والتعدین،              والبناء

تقصي على القدرة صعوبة ضاعف ومما تعقیدًا أكثر الظاهرة هذه جعل ما              أنواعهم،

على الغضب، الحالیة. األعمال نماذج في بسهولة الجریمة إخفاء یتم وتأثیرها.             أصولها

مربًحا باعتباره بالبشر لالتجار البارد المنطق حجب إلى یمیل تماًما، مالءمته من              الرغم

االتجار لمنع الحسنة الجهود بذل یتم عندما جیدة. تجاریة أعمال في مزروًعا              للغایة،

التدابیر لتجنب تكتیكاتها تغییر ببساطة ضمیر دون من المشاریع أصحاب یقوم             بالبشر،

 المضادة.

إلى30- تهدف التي الحالیة، التجاریة للنماذج أخالقي تقییم إلجراء ة ملحَّ حاجة             هناك

كال الكنیسة الشركات. تشجع تعتمدها التي واالستغالل االحتجاز آلیات عن           الكشف

هذا في االنخراط على - والمستهلكین األعمال رجال - التجاریة العالقة في              الجانبین

 التفكیر األخالقي ومن ثم القیام بالتغییرات المطلوبة.

المستدامة التنمیة أخالقیات لمراقبة أیًضا مطلوبة االقتصادیة النماذج فإن           لذلك،
 والمتكاملة، بناًء على القیم التي تضع اإلنسان وحقوقه في المركز.

السنوي، اللقاء بمناسبة العالمي" االقتصادي المنتدى " لـ التنفیذي الرئیس إلى رسالة فرنسیس،               البابا
٢٣ كانون الثاني ٢٠١٨

حًقا31- والشعوب األشخاص تمكِّن التي التجاریة والنماذج القیم بتعزیز الكنیسة            تلتزم

 من تنفیذ خطة اهللا للبشریة وتسهیل المشاركة في االقتصاد من قبل الجمیع.
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التزام خالل من تقدیس، أماكن تصبح أن لشركة واإلداریة التجاریة لألنشطة             یمكن
التنفیذیین والمدیرین األعمال رجال بین أخویة عالقات ببناء شخص           كل

 والموظفین، وتعزیز المسؤولیة المشتركة والتعاون في المصالح المشتركة.

البابا فرنسیس، خطاب إلى االتحاد المسیحي لرجال األعمال التنفیذیین، ٣١ تشرین األول ٢٠١٥

عدالًة أكثر المجتمعات جعل في استباقي بشكل ینخرطوا أن الكاثولیك جمیع على              یجب

 واحترامًا وشموًال، والقضاء على جمیع أشكال اإلستغالل، ال سیما تلك األكثر قسوًة.

ندعو فإننا العبودیة، من بخجل والجماعات األفراد فیه یستخف الذي الوقت             في
جمیع على للتغلب التعاون، من والمزید المزید تطویر إلى جمیًعا،            المسیحیین،
من یجعل ما بالضبط هي والتي التمییز، أنواع وجمیع المساواة، عدم             أنواع
التحدي هذا لمواجهة المشترك االلتزام عبدًا. آخَر رجًال یجعل أن لرجل             الممكن
والعدالة الحریة نحو ه موجَّ متجدد مجتمع لبناء قیِّمة مساعدة بمثابة            سیكون

 والسالم.

 البابا فرنسیس، رسالة فیدیو للمشاركین في المنتدى الدولي حول الرق الحدیث، ٧ أیار ٢٠١

 6. ظروف العمل وسالسل اإلمداد

األسواق32- تجبر اإلمداد. سالسل متاهة داخل بالبشر االتجار إخفاء یتم ما             غالبًا

الخام المواد إلى والوصول العمالة تكالیف خفض على الشركات متزاید بشكل             التنافسیة

 بأقل سعر ممكن.

ویفرض البشر، یستغل الذي اإلقتصادي النظام ثقل یحملون یوم، كل            الكثیرون،
 علیهم "نیرًا" ال ُیحَتَمل، والذي ال یرغب القلیلون المحظوظون في حملة.

البابا فرنسیس، التبشیر المالئكي، ٦ تموز ٢٠١٤

ما نادرًا استغاللیة. بشروط العقود توقیع سوى خیار أي العمال یملك ال األحیان، من كثیر                 في

إن التدویر. وإعادة والتوزیع واإلنتاج لإلمداد البشریة لألبعاد شامل أخالقي تقییم             یحدث

ولكن والمساءلة، الشفافیة تعزیز على یساعد اإلمداد سالسل دفع في اآلن بدأ الذي               اإلهتمام
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الحقیقیة للمسؤولیات والشامل الصادق التقییم عن الجمیع انتباه یشتت أن ینبغي ال              هذا

 للمستهلكین والبلدان التي یعیشون فیها.

مجاالت في اإلنسان كرامة حقًا تحترم تشریعاتها أن تضمن أن الدول على              یجب
التي المواد وبیع الخارج، في التجاریة األعمال وحركة والتبني، والعمل،            الهجرة،

 ینتجها عمال السخرة.

 البابا فرنسیس، رسالة اإلحتفال بالیوم العالمي للسالم ٢٠١٥، ٨ كانون األول ٢٠١٤

إلى33- یحتاج الرخیصة العمالة على تعتمد التي الرخیصة البضائع على الطلب             إن

التشریعات. خالل من أو العام الوعي زیادة خالل من سواء والفعالة، السریعة              المعالجة

یشمل أن ینبغي للجمیع، المتكاملة البشریة التنمیة لتعزیز عادل اقتصادي نموذج             لتشجیع

واالستعانة الوطنیة الحدود عبر تعمل التي تلك سیما وال الشركات، جمیع             التشریع

في والمساءلة الشفافیة من جو في لالستثمار النمو، طور البلدان في خارجیة              بمصادر

 سالسل اإلمداد الخاصة بها.

كافیة ورواتب كریمة عمل ظروف ضمان واجب الشركات عاتق على            یقع
االتجار أو القهر أشكال أن من الحذر توخي أیضًا علیها یجب ولكن              لموظفیها،

22بالبشر ال تجد طریقها إلى أي عملیة إنتاج.

 البابا فرنسیس، رسالة بمناسبة الیوم العالمي للسالم ٢٠١٥، ٨ كانون األول ٢٠١٤

خالیة تكون أن على األصول، حسب إنشاؤها تم عمل عقود تتطلب التي اآللیات وضع                یجب

المستهلكین الحمالت تجعل أن یجب األصول. حسب محترمة وتكون المسیئة البنود             من

 النهائیین على علم عندما یشارك ضحایا االتجار بالبشر في أي عملیة إنتاج.

   "كن مسبَّحاً"، 22123
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یكون أن بأسره، العالم في یرید، الذي الجدید الشر هذا عن الوعي رفع علینا                یجب
التي بالمدینة یعترف أن یحب أحد ال سیاسیًا". صحیح "غیر و فاضح ألنه               مخفیًا
نعرف بینما العبودیة، من جدیدة أشكال توجد الدولة، أو المنطقة في فیها،              یعیش

 أن هذا یضرب جمیع البلدان تقریًبا.

 البابا فرنسیس، للمشاركین في الجلسة العامة األكادیمیة البابویة للعلوم اإلجتماعیة، ١٨ نیسان ٢٠١٥

ومن - فقط اقتصادیًا ولیس - أخالقي تصرف دائمًا هو الشراء أن الناس یدرك أن الجید                  "من

المسؤولیة مع جنب إلى جنبًا تسیر والتي محدَّدة، اجتماعیة مسؤولیة لدیه المستهلك فإن               ثم

. 23 اإلجتماعیة للمشروع"

خالل34- من التنفیذ موضع الكنیسة تعالیم وضع الكاثولیك األعمال رجال على             یجب

الشخصي البعد إدراك "إن أحدهم: عائلة لدعم مناسب وأجر الئقة عمل ظروف              توفیر

ولیس لإلنسان هو العمل هذا أن رؤیة على یساعدنا إنه وأهمیته. بكرامته یقر               للعمل

أن یجب . بشري" مال "رأس أو بشریة" "موارد مجرد لیسوا الموظفین إن 24             العكس".

التدریب أیًضا الكاثولیكیة والمنظمات الدینیة والتجمعات الكنائس مكاتب جمیع           تكِّرس

صحیح، بشكل العمل وعقود الشراء سیاسات مراقبة أجل من الالزمة والخبرات             والموارد

 لضمان أنها تحترم حقوق اإلنسان األساسیة وكرامته.

العامة الكیانات بین للشفافیة أكبر ثقافة یتطلب الرجاء أجل من متحدین كوننا              إن
یمكن ال الكنسیة. المنظمات هنا أستبعد ال أنا . المدني والمجتمع الخاص              والقطاع
االلتزام إلى ویدعو منه الوقایة یمكن الفساد العملیة. هذه من شخص أي              استبعاد

 من جانب الجمیع.

مقر الحكومة، قصور الدبلوماسي، والسلك المدني المجتمع السلطات، إلى خطاب فرنسیس،             البابا
 حكومة بیرو، لیما ، ١٩ كانون الثاني ٢٠١٨

     بندیكتوس السادس عشر، "الصدقة في الحقیقة" #66، 29 حزیران 23،2009
    دیكاستیر لتعزیز التنمیة البشریة المتكاملة، مهنة قائد األعمال. انعكاس #49، روما 242018
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 7. االتجار بالبشر وتهریب المهاجرین
أن35- یمكن رفیع. بالبشر واالتجار المهاجرین تهریب بین الفاصل الخط إن الواقع،              في

وفي األخیرة، السنوات في بالبشر. االتجار الى بسهولة المهاجرین تهریب وضع             یتحوَّل

الذین الیائسین ، األشخاص من العدید بدأ والالجئین، المهاجرین من مختلطة هائلة             تدفقات

المقیدة الهجرة سیاسات بسبب - وقانونیة إلیها الوصول یسهل بدائل إلى االفتقار              اضطرهم

البرامج ر تقصِّ عندما للمتاجرین. ضحیة لیصبحوا للمهربین كعمالء متزاید،           بشكل

إلى یسعون الذین األشخاص أعداد مع التعامل في الحكومیة وغیر الحكومیة             اإلنسانیة

یثبت الدولیة، واإلنمائیة اإلنسانیة المساعدات تقلیص ومع التوطین، إعادة أو            الحمایة

بو المهاجرین ومن ثم المهربون أنهم خبراء في االستفادة من أوجه القصور هذه.  مهرِّ

یعیشون أخالق، دون ومن رادع، دون من أشخاصًا المتاجرون یكون ما             غالبًا
أجل من الناس ویأس البشریة المشاعر ویستغلون اآلخرین، مصائب           على
النساء عدد في نفكر أن یكفي خاضعین. عبیدًا یجعلهم ما إلرادة،             إخضاعه
ظانین أفضل، حیاة بدء أمل على شواطئنا إلى یصلن اللواتي الشابات             األفریقیات
ممارسة إلى یضطررن ُیستعبدن ذلك من وبدًال صادقة، حیاة على یحصلن             أنهن

 البغاء.

بالبشر، االتجار ضد والعمل والتفكیر للصالة العالمي الیوم في المشاركین مع حوار فرنسیس،               البابا
 ١٢ شباط ٢٠١٨

ینبغي36- المتاجرین، أیدي في والوقوع المهربین خدمات إلى اللجوء من الناس             لمنع

أشكال أكثر فإن ثم، ومن أوطانهم. مغادرة على باإلكراه شعورهم عدم یضمنوا أن               أوًال

الناس وصول وضمان إقامته ومكان المرء بلد في البقاء حق على الحفاظ هو جذریة                المنع

حدة أكثر األساسیة الناس احتیاجات إن بل المتكاملة. البشریة والتنمیة األساسیة السلع              إلى

األدنى الحد دون الفرار على تجبرهم ما غالبًا التي العنف أو المسلح الصراع حاالت                في

أو األسباب، من سبب ألي المغادرة قرروا قد یكونون عندما الحمایة. أو االستعداد               من
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یسهل قانونیة مسارات توفیر تم إذا واالتجار التهریب منع یمكن ذلك، على              ُأجبروا

 الوصول إلیها من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة.

لدخول والالجئین للمهاجرین أوسع خیارات  تقدیم  شيء، كل وقبل یعني،            الترحیب
وتبسیط لزیادة ملموسًا التزامًا یتطلب وهذا قانوني. وبشكل بأمان المقصد            بلدان

 عملیة منح التأشیرات اإلنسانیة وإلعادة توحید األسرة.

 البابا فرنسیس، رسالة بمناسبة الیوم العالمي ال ١٠٤ للمهاجرین والالجئین ٢٠١٨. ١٥ آب ٢٠١٧

 یجب اإلبالغ عن المعلومات الموثوقة حول الهجرة واللجوء ونشرها.

الناس یحترم سطحًیا، لیس - واٍع الهتمام نتیجة هي لالتصال األخالقیة الجودة              إن
إطار في منهم، كل یدعى الرسالة. متلقي أو المعلومات موضوع أكان سواًء              دائًما،
من عاٍل مستوى على الحفاظ في الحذر توخي إلى الخاصة، ومسؤولیته             دوره

 األخالقیات في االتصال.

والتلفزیون اإلذاعة شبكة في والموظفین التنفیذیین المدیرین إلى موجَّه خطاب فرنسیس،             البابا
 اإلیطالیة (راي) ١٨ كانون الثاني ٢٠١٤

المغادرة، قبل وموثََّقة موثوقة معلومات تقدیم وتتطلَّب المنشأ، بلد في تبدأ             الحمایة
 وتوفیر السالمة من ممارسات التوظیف غیر القانونیة.

 البابا فرنسیس، رسالة بمناسبة الیوم العالمي ١٠٤ للمهاجرین والالجئین ٢٠١٨، ١٥ آب ٢٠١٧.

تهریب في تعمل التي المنظمة للجریمة ومكثََّفة خاصة مالحقة هناك تكون أن              یجب

قبل من التواطؤ مقاضاة جانب إلى الحدود ،  وعبر الوطني المستوى على واالتجار              األشخاص

 السلطات المحلیة والوطنیة.

فظیعة شرور أمام األبواب ویفتح الدیموقراطیة ضد تزویر عملیة هو الفساد             إن
باألعضاء واالتجار والعبودیة بالبشر واالتجار والبغاء المخدرات مثل          أخرى

واالتجار باألسلحة وما إلى ذلك.

التنفیذیین األعمال لرجال المسیحي لالتحاد الدولي المؤتمر في للمشاركین كلمة فرنسیس،             البابا
  UNIAPAC , ١٧ تشرین الثاني ٢٠١٦
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 تلتزم الكنیسة الكاثولیكیة بحمایة ضحایا االتجار بالبشر.37-

في برامج تنفیذ إلى ُیترَجم أخالقي حتمي أمر واألخوات اإلخوة هؤالء حمایة               إن
من یستفید الذي البشري" باللحم "االتجار محاربة في وإنسانیة المناسب            الوقت

 سوء حظ اآلخرین.

 البابا فرنسیس، خطاب في المنتدى الدولي حول "الهجرة والسالم"، ٢١ شباط ٢٠١٧

تشجیع ینبغي المتاجرین. ضد حماة كأول دورهم حول العائلة وأفراد األهل بتذكیر ذلك               یبدأ

مختلفة مبادرات في واالنخراط وإدانته، القانونیة غیر التوظیف ممارسات كشف على             الجمیع

للمهاجرین القانونیة المسارات وتعزیز اإلنصاف روح تحقیق على والعمل أیدیهم متناول             في

 وطالبي اللجوء.

 االستجابة لالتجار  بالبشر  : كیفیة التحسین
 8.  تعزیز التعاون

والمالحقة38- والحمایة الوقایة شكل في عادة بالیرمو بروتوكول تنفیذ تقدیم            یتم

هذا على وبرامجها سیاساتها والدولیة الوطنیة المؤسسات من العدید وضع وقد             القضائیة.

ضعیفة. تظل قد ولكنها أهمیة، تقل ال التي الشراكة، هناك ذلك، على عالوة               األساس.

التابعة الفاعلة الجهات مختلف بین - المنافسة حتى أو - التعاون عدم یؤدي ما                وكثیرًا

 للدولة إلى عدم فعالیة السیاسات والبرامج ذات النوایا الحسنة.

ُیتَركون األشخاص من العدید أن الدول بین التعاون عدم یعني الحاالت، بعض              في
في یصبحوا أن على یجبرهم ما حقوقهم، لتأكید فرصة دون ومن القانون              خارج
سوء ضحایا لیصبحوا االستقالة أو اآلخرین قبل من استغاللهم یتم            موقف

 المعاملة.

 البابا فرنسیس، رسالة إلى رئیس بنما بمناسبة القمة السابعة لألمریكتین،١٠ نیسان ٢٠١٥
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فعالیة من المماثلة الصعوبات وتقلل والمحلیة. والوطنیة الدولیة المستویات على صحیح             هذا

 اإلجراءات التي تتخذها منظمات المجتمع المدني.

المبادرات تنسیق إلى التبعیة، مبدأ مع تماشیًا الدولیة، الحكومیة المنظمات            تدعو
على تشرف التي للحدود العابرة المنظمة الجریمة شبكات مكافحة إلى            الرامیة
التعاون أن الواضح ومن بالمهاجرین. المشروع غیر واالتجار باألشخاص           االتجار
ووكاالت والدولیة الوطنیة المؤسسات ذلك في بما عدة ، مستویات على            مطلوب

 المجتمع المدني وعالم التمویل.

 البابا فرنسیس، رسالة االحتفال بالیوم العالمي للسالم ٢٠١٥، ٨ كانون األول ٢٠١٤

األخرى الفاعلة الجهات مع المنسقة اإلجراءات في واإلعالم األعمال قطاع إشراك یزال              ال

 ضعیًفا للغایة.

وأساسیَّین39- حاسَمین أمَرین والدولیة الوطنیة المؤسسات بین والتنسیق التعاون           یعد

أماكن في سواء وفعالیة، سرعة أكثر فرد كل أعمال ولجعل بالبشر االتجار على               للقضاء

 المنشأ أو العبور أو المقصد.

للجهود أفضل تنسیق وتحقیق العام الوعي زیادة مستوى على الكثیر عمل             یجب
 التي تبذلها الحكومات والقضاء وموظفو إنفاذ القانون والعاملون اإلجتماعیون.

 البابا فرنسیس، تحیة إلى الجمعیة األوروبیة الثانیة للتجدید،٧ تشرین الثاني ٢٠١٦

األخرى الدول مع بالبشر االتجار بشأن الصلة ذات المعلومات تتبادل أن الدول على               ینبغي

حاجة هناك القضائیة. والمالحقة والحمایة بالوقایة یتعلق ما في مشتركة استجابات تضع              وأن

البلدان إلى المساعدات من وغیرها التقنیة المساعدات توفیر وكذلك التعاون، من مزید              إلى

والتنسیق التعاون یشمل أن یجب فعالة، تكون وحتى اإلتجار. من التحریر طریق طول               على

األعمال قطاع إلى باإلضافة الدینیین، والزعماء الدینیة والمنظمات المدني المجتمع            أیًضا

 ووسائل اإلعالم.
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الخاصة، وطبیعته مهمته حسب كلٌّ المدنیة، والسلطات األساقفة بین التعاون            إن
حاسمة خطوة هو الدقیقة، المهمة هذه إلنجاز الممارسات أفضل  إلى            للوصول
وثابتة وفوریة مباشرة بطریقة الضحایا إلى تصل الحكومات إرادة أن من             للتأكد

 وفعالة وملموسة.

 البابا فرنسیس، تحیة إلى الجمعیة األوروبیة الثانیة للتجدید،٧ تشرین الثاني ٢٠١٦

نحو40- الهامة الخطوات بعض بالفعل اتخذت قد الكاثولیكیة الكنیسة أن حین             في

التعاون من مزیدًا فإنَّ الكنیسة، داخل للتحسین. مجال هناك مؤسساتها، بین الفعال              التنسیق

الكاثولیكیة والمنظمات الدینیة والتجمعات الفردیة، واألبرشیات األساقفة، مؤتمرات          بین

برامج إلى وتؤدي فاعلیة أكثر بالبشر االتجار تستهدف التي القائمة البرامج یجعل              أن

مع والتعاون األخرى المسیحیة والمجتمعات الكنائس مع العمل أیًضا المفید من             جدیدة.

 أتباع الدیانات األخرى.

بدورها التي الخیر بذور یجلب أن الموثوق االحترام على المبني للحوار             یمكن
خدمة في خاصة المجاالت، من العدید في وتعاون صداقة إلى تتحول             قد
بالمهاجرین، الترحیب خالل من السن، كبار  إلى وصوًال شأنًا األقل            الفقراء،
ببعض بعضنا معتنین معًا المشي یمكننا مستبَعدین.. هم بمن           واالهتمام

 والخلیقة كلها.

 البابا فرنسیس، الذكرى الخمسین لتأسیس الحوار بین األدیان، ٢٨ تشرین األول ٢٠١٥

بالبشر االتجار من الناجین وعودة المنشأ أماكن في الكنائس بین التعاون فإن ذلك، على                عالوة

 یمكن أن یحسنا برامج إعادة اإلدماج.

 9. تقدیم الدعم للناجین من االتجار بالبشر
بالنظر41- بسیطة، مسألة لیست المجتمع في بالبشر االتجار من الناجین إدماج إعادة              إن

 إلى الصدمات التي عانوا منها.
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بترحیب الضحایا تزوید هي واإلجتماعي اإلنساني المجال في العاملین مهمة            إن
 ودفء إنساني وإمكانیة بناء حیاة جدیدة.

بالبشر،١٠ االتجار لمكافحة الدولي المؤتمر في : المشاركین إلى موجَّه خطاب فرنسیس،              البابا
 نیسان ٢٠١٤

الصدمة من الشفاء إلى یحتاجون هم والروحیة. والنفسیة بالجسدیة تبدأ العدیدة             احتیاجاتهم

 والوصمة والعزلة اإلجتماعیة.

الذین والمساعدة، بالتضامن ینادون الذین ذلك، على أشدد بشریون، أناس            إنهم
 یحتاجون إلى عمل عاجل، ولكنهم، قبل كل شيء، یحتاجون للتفاهم واللطف.

للمهاجرین الرعویة للرعایة البابوي للمجلس العامة الجلسة في للمشاركین كلمة فرنسیس،             البابا
 األشخاص المتجولین، ٢٤ أیار ٢٠١٣

تحدید أجل من التحدید وجه على التدریب إلى الصحیة الرعایة مقدمو یحتاج ما               غالبًا

العملیة التحدیات بالبشر. لالتجار األبعاد متعددة كانت وإن الفریدة، اآلثار ومعالجة             األعراض

جدیدة، مھارات وتعلم السکن، وتأمین الدیون، لسداد للمساعدة  الضحایا یحتاج            كثیرة.

یتم بالبشر االتجار من الناجین فإن ذلك، ومع علیھ. والحفاظ الالئق العمل علی               والعثور

المهینة األشیاء أن لو كما فداء، كبش جعلهم حتى أو معاقبتهم أو رفضهم أو عنهم                 التغاضي

 التي ُأجبروا على فعلها كانت في الحقیقة خطأهم الخاص.

تأهیلهم42- وإعادة الضحایا لحمایة وآلیات برامج ن تحسِّ أو تنشئ أن الدول على              ینبغي

 وإعادة إدماجهم، وتخصیص الموارد االقتصادیة التي یستولي علیها المتِجرون.

"إن المجتمع؛ في دمج وإعادة تأهیل إعادة إلى یحتاج من أول هم              الضحایا
بالتشریعات یتعلق ما في سیما ال الوعي، هذا في ینمو أن إلى مدعٌو كله                المجتمع
وإعادة العدالة إلى المتاجرین تقدیم ضمان من یتمكن لكي والدولیة،            الوطنیة

 توجیه أرباحهم الظالمة إلعادة تأهیل الضحایا".

،2016 حزیران 3 المنظمة"، والجریمة بالبشر االتجار حول القضاة "قمة إلى بیان فرنسیس،               البابا
 والى الجلسة العامة األكادیمیة البابویة للعلوم اإلجتماعیة، ١٨ نیسان ٢٠١٥
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الوصول من التمكن إلى باإلضافة الهامة، األولویات من الالئق والعمل المناسب المأوى              یعتبر

الطبیین والممارسین والمحامین والمعالجین النفس وعلماء االجتماعیین العاملین خدمات           إلى

التدریب یتطلب هذا كل المهنیین. من وغیرهم المستشفیات في الطوارئ قسم             وموظفي

یفضل عندما لها. واالستجابة بهم االتجار تم الذین لألشخاص المعقََّدة باالحتیاجات             لالعتراف

دمجهم إلى تهدف وبرامج جید تعلیم إلى للوصول یحتاجون المقصد، بلد في البقاء               الناجون

 االجتماعي والمهني.

بتعلیم بدءًا المتكاملة، البشریة للتنمیة فرص خلق في األساسیة االستجابة            تكمن
المبكرة، الطفولة من الجید التعلیم األساسیة، النقطة هي هذه عالیة: جودة             ذي

 لالستمرار في تولید فرص جدیدة للنمو من خالل التوظیف، التعلیم والعمل.

 البابا فرنسیس، رسالة فیدیو للمشاركین في المنتدى الدولي حول الرق الحدیث،٧ أیار ٢٠١٨

 یجب أن تكون مسارات لّم الشمل مع العائلة متاحة.

 یجب عدم إغفال البعد األسري لعملیة الدمج

 البابا فرنسیس، التوجه للمشاركین في المنتدى الدولي حول "الهجرة والسالم"، ٢١ شباط ٢٠١٧

عقلیة أو عاطفیة اضطرابات من یعانون الذین بالناجین خاص اهتمام إلیالء حاجة              هناك

العملیة اإلجراءات عن النظر بغّض شيء، كل قبل المخدرات. تعاطي أو المدى              طویلة

 المتََّخَذة، هؤالء الناجون هم بشر ویجب أن یشعروا دائمًا بأنهم یعاَملون باحترام كبیر.

والمنظمات43- الدینیة والتجمعات المحلیة الكنائس تشجیع على فرنسیس البابا           یحث

جهودها لتعزیز بالبشر، االتجار من الناجین دعم برامج في رائدة كانت التي              الكاثولیكیة

 وتنسیقها على نحو أفضل، مع تذكیر اآلخرون مسؤولیاتهم.

جمعیات سنوات مدى على بها قامت التي والصامتة الهائلة بالجهود التذكیر             أوّد
 رهبانیة عدة، ال سیما النسائیة منها، لتقدیم الدعم للضحایا.

 البابا فرنسیس، رسالة بمناسبة الیوم العالمي للسالم ٢٠١٥، ٨ كانون األول ٢٠١٤
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 تلتزم الكنیسة برفع الوعي بالحاجة المتزایدة لدعم ضحایا ھذه الجرائم من خالل 
مرافقتھم على طریق إعادة االندماج في المجتمع واستعادة كرامتھم اإلنسانیة. 

تعرب الكنیسة عن امتنانھا لكل الجھود المبذولة لجلب رحمة اهللا للمعاناة، وھذا 
یمثل أیضاً خطوة أساسیة في شفاء وتجدید المجتمع ككل. 

ه الى "مجموعة سانتا مارتا"،٩ شباط ٢٠١٨  البابا فرنسیس، موجَّ

أهمیة دومًا یتذكروا أن بالبشر االتجار من الناجین یخدمون الذین الراعویین العمال على               یجب

بشكل ُتقدَّم والتي الشافیة، اإلیمان بقدرة اإلعتراف مع الروحیة، هؤالء احتیاجات مع              التعامل

نحو الطریق للجمیع ُتظهر أن واجبها فمن المصالحة. وسّر اإلفخارستّیا في للكاثولیك              خاص

في وأخًتا أًخا یكن، أیا باآلخر، واالعتراف القریب، إزاء النظرة لتبدیل یقود والذي               االرتداد،

 اإلنسانیة، واالعتراف بكرامته المتداخلة في الحقیقة والحریة،

 إّن الكنیسة من واجبها أن تظهر الطریق نحو االرتداد، الذي یقود لتغییر النظرة
 إزاء جیراننا، واالعتراف باآلخر، أیًا یكن، أًخا أو أخًتا في عائلتنا البشریة،

 واالعتراف بكرامته  المتداخلة  في الحقیقة والحریة.

البابا فرنسیس، رسالة بمناسبة الیوم العالمي للسالم ٢٠١٥، ٨ كانون األول ٢٠١٤ 

تأهیل وإعادة تحویل في أیًضا المؤمنون یساهم قد الرحوم، اهللا لمحبة الشهادة خالل               من
 مرتكبي االتجار بالبشر.

نحن المسیحیّین نؤمن ونعلم أنَّ قیامة المسیح ھي رجاء العالم الحقیقي، الرجاء 
ة حبّة الحنطة، قّوة المحبّة التي تتنازل وتبذل ذاتھا حتى  الذي ال یُخیِّب. إنھا قوَّ
أقصى الحدود وتجّدد العالم حقاً. ھذه القّوة تحمل الیوم أیًض ا ثماًرا في أخادید 

تاریخنا المطبوع بالظلم والعنف. تحمل ثمار رجاء وكرامة حیث ھناك بؤس 
وإقصاء، حیث ھناك جوع وینقص العمل، وسط النازحین والالجئین – الذین غالبًا 

ما ترفضھم ثقافة اإلقصاء الحالیّة – ووسط ضحایا تجارة المخّدرات واإلتجار 
باألشخاص وعبودیات زمننا.  

 رسالة البابا فرنسیس، الرسالة والبركة، عید الفصح، ١ نیسان ٢٠١٨
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 10. تعزیز إعادة االندماج
یجب44- األصلیة، أوطانهم إلى وإعادتهم بهم المتاَجر األشخاص عن اإلفراج            بعد

القلة تستلزم ما وكثیرًا جدًا. نادرة والدولیة الوطنیة البرامج هذه لكن الدمج، إعادة               متابعة

إلى اإلعادة وأخطار للعقبات قلیل اعتبار مع وإلزامیة، سریعة عودة بالفعل توَجد              التي

بالبشر االتجار من الناجین تزوید في مسؤولیته یحترم أن المقصد لبلد ینبغي              الوطن.

في أوطانهم إلى إعادتهم قبل بدیلة عیش وسبل متخصصة نفسیة ومساعدة إقامة،              بتصریح

 نهایة المطاف.

أوطانهم45- إلى أعیدوا سواء - بالبشر االتجار من الناجین عودة تكون أن أبدًا ینبغي                ال

الدعم تقدیم ینبغي المقابل، وفي الوطن. داخل دیارهم إلى أعیدوا أو أجنبیة أرض               من

األقل البلدان "في دیارهم. إلى العودة یختارون الذین بالبشر االتجار من للناجین              الكامل

لمنع فعالیة أكثر آلیات تطویر إلى حاجة هناك الضحایا، معظم منها یأتي التي               نموًا

اآلمنة العودة لهم یضمن أن وینبغي . ضحایاهم" إدماج وإعادة باألشخاص 25           االتجار

تعرضهم أو أخرى مرة بهم االتجار ضد الفعالة والحمایة حیاتهم في المالئمة              والمساعدة

للناجین متاحة الداعمة الخدمات تكون أن یجب الُمتِجرین. قبل من المضایقة أو              لالنتقام

 وعائالتهم. إن التدریب على العمل وإمكانیة الوصول إلى العمل مهمان للغایة.

إلى الحاجة على التأكید أرید وطنهم، إلى العودة یقررون الذین ألولئك             بالنسبة
 تطویر برامج إعادة دمج اجتماعیة ومهنیة.

 البابا فرنسیس، رسالة بمناسبة الیوم العالمي ال١٠٤ للمهاجرین والالجئین ،١٤ كانون الثاني ٢٠١٨

وصمة  إزالة تتم ولن بالبشر، لالتجار البشع المسار تفكیك یتم لن الكامل، الدمج إعادة                بدون

أن أو كاملة فرصة على الحصول من بالبشر االتجار من الناجي یتمّكن ولن والمعاناة،                العار

 ُیمنح فرصة لعیش حیاة جدیرة بحقوقه اإلنسانیة وكرامته.

  یوحنا بولس الثاني ، رسالة إلى رئیس األساقفة جان لویس توران بمناسبة المؤتمر الدولي "العبودیة في القرن الحادي25
 والعشرین - أبعاد حقوق اإلنسان في االتجار بالبشر" ، 15 أیار 2002
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دائمًا46- بالبشر االتجار من الناجین تعالج التي اإلدماج إعادة برامج تتضمن أن              ینبغي

یجب النهائي. هدفها وهو المتكاملة، البشریة التنمیة في أساسي كعنصر الروحي             البعد

من والمستوحاة الكاثولیكیة المنظمات جمیع عمل في بالكامل الروحي البعد هذا             دمج

  العقیدة والتي تخدم بسخاء الناجین من االتجار بالبشر.
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 خالصة
بالبشر.47- االتجار أنواع مختلف ضحایا من الكثیر تجاه باألسى أشعر دائمًا كنُت              "لقد

أختك أو أخوك أین .(4:9 (تكوین أخوك؟" "أین اهللا، صرخة منا كل یسمع أن أتمّنى                 كم

هذه نعتقد. مما أكبر تواطؤ هناك اآلخر. االتجاه في وننظر نتظاهر ال دعونا               المستعَبَدة؟

26 القضیة تعني الجمیع!"

أو الجرح أو للتهدید تعرضوا الذین هؤالء كل یحرر قد "اهللا إن قائًال یصّلي األقدس                 األب

الوحشیة". هذه من نجوا للذین الراحة ویجلب بالبشر، واالتجار التجارة بسبب المعاملة              سوء

كرامتهم من تماًما المحرومیَن أولئك بؤَس لنرى أعیننا، نفتح "أن منا واحد كلَّ یناشد                وهو

27 وحریتهم، وأن نسمع صراخهم من أجل المساعدة".

بمثابة الراعویة التوجهات هذه تكون قد وتشجیعه، المتكررة فرنسیس البابا لتوجیهات             ووفقًا

المتمثل والعاجل الهام الهدف تحقیق إلى الرامیة اإلجراءات من كاملة مجموعة تخطیط              إطار

هو المباشر الهدف أن حین في وتقییمه. وإجرائه وتحدیده، بالبشر، االتجار على التغلب               في

تفكیك هو النهائي الهدف إنَّ بالبشر. االتجار في العالقین جمیع تأهیل وإعادة              تحریر

هذه تتطلب واالستغالل. والهیمنة والسیطرة الخداع من الشریر المشروع هذا            واستئصال

جانب من وعالمیًا مشتركًا جهدًا والمثابرة، الصبر الشجاعة، تحتاج التي الهائلة،             المهمة

هذا في دوًرا أیًضا الكنائس تلعب أن یجب المجتمع. تشكل التي الفاعلة الجهات               مختلف

28 المجال."

  

   البابا فرنسیس، اإلرشاد الرسولي فرح اإلنجیل #211، 24 تشرین الثاني 262013
   البابا فرنسیس، رسالة إلى مؤتمر األساقفة الكاثولیك في إنجلترا وویلز في یوم الحیاة، 17 حزیران 272018
   البابا فرنسیس، رسالة فیدیو للمشاركین في المنتدى الدولي حول الرق الحدیث، 7 أیار 282018
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 صالة
 أیها اآلب السماوي، نشكرك على القدیسة جوزفین بخیتة المثال الملِهم.

 

معاملتك وتمت وبیُعك، شراؤك تم لقد طفلةً، وأنت استُعِبدِت لقد بخیتة، جوزفین القدیسة               أیتها

االتجار شرك في یقعون الذین أولئك جمیع أجل من نناشدك، شفاعتَك، نطلب              بوحشیة.

  والعبودیة. فلیسمح لهم آسروهم  بالرحیل، ویختفي هذا الشر من على وجه األرض.
 

  أیتها القدیسة جوزفین بخیتة، بمجرد استعادتك حریتَك، لم تَدعي معاناتك تكبٍّل حیاتك.

  اخترِت طریَق اللطف والكرم. ساعدي أولئك الذین أعماهم الجشع والشهوة،

البغض، سالسل كسر على ساعدیهم وأخواتهم. إخوانهم وكرامة اإلنسان حقوق یدوسون             الذین

 لیعودوا الى إنسانیتهم مرة أخرى، ویصبحوا على مثالك باللطف والكرم.
 

الحیاة إلى اهللا دعاك ثم وكنیسته للمسیح وجهتك حریتك بخیتة، جوزفین القدیسة              عزیزتي

  الدینیة كأخت كانوسیة. لقد مارست الصدقة العظیمة والرحمة والوداعة السارة في مهنتك.

ولیس بعیدًا ننظر ألن باإلغراء نشعر عندما خاصًة ، مثلك نكون أن في دائمًا                ساعدنا

قلوبنا المسیح یمأل حتى لنا توسطي معاملتهم. إساءة حتى أو اآلخرین لرفض أو               للمساعدة

 بفرح كما مأل قلبك دائمًا.
 

  أیها اهللا المحب، ضع رحمتك في عالمنا المضطرب، دعها تغمره في الظالم .

  أعطي الخالص لألبریاء الذین یعانون من سوء المعاملة.

  لتمنح العون للذین نجوا من العبودیة. أعِطنا القوة للنمو في الحریة الحقیقیة.

 أعطنا أن نحبك وأن نحب بعضنا بعضاً و  بیتنا المشترك . آمین.
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"االتجار - والالجئین المهاجرین موقع على والموارد األفكار من مزید على اإلطالع              یمكن
/https://migrants-refugees.va/trafficking-slavery " والرق  

هذا في نشاط وصور حساب لمشاركة أو التوجیهات، حول أسئلة أو تعلیقات لدیك كان                إذا
info@migrants-refugees.va المجال الذي شاركت فیه، یرجى الكتابة إلى  
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