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يكرن كلررهك وكرذلا  نراا ممرره ممارسرات أخررر  موجرروداف فرع  عررا أنحرال العرال   ن لرر  ال زال الررق وتجارتره 
تشرر ه الرررق ممررل تجررارة النسررال واسررتخدام ن فررع ممارسررة ال هررالك ويزيررد مررن  ررذ  الم سرراة   ررور ممارسررات 
ج ررار   علررع الرردعارة ومررا  ررو أخ ررر مررن ذلررا تجررارة   جراميررة  ررد ال فررال تمملررت فررع خ ف رر  و رريع   واد

ة أستخرج في ا مرن ال فرال أجرزال مرن أجسراد   ل يع را الع ال ال شرية التع شاعت وم تت حاالت عديد
(ك فإذا كان الرق شائعاف عند الشعوب القديمرةك فكران ذلرا  سر ب كمررة 1لمن يريدون است دال أع ال  شرية)

الهرررزوات والحرررروب الترررع ترترررب علي رررا اسرررترهاق السرررر  نتيجرررة  رررذ  الهرررزوات والحرررروبك أمرررا فرررع الع رررر 
ال شر اختلف النه أ  ح متممل فع ال روف االهت ادية السيئة التع يمر   را الحديث فس ب االتجار فع 

(ك  ا  رررافة  لرررع ذو ررران 2الشرررخاح محرررل تلرررا التجرررارةك والع رررا ات ا جراميرررة المن مرررة الممارسرررة ل رررا )
الحدود السياسرية للردولك الرذع جعرل  رذ  التجرارة وممارسرت ا  مرن جانرب ع را ات الجريمرة المن مرة ع رر 

 شعل عادع ش نه ش ن أع تجارة أخرع .  الو نية
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 موقع وزارة الخارجية األمريكية المنشور على شبكة األنترنت  – 2003بالبشر عام ( تقرير وزارة الخارجية األمريكية ِبشأن االتجار 2)



فررإذا كرران الرررق معروفرراف فررع الح ررارات الشرررهية والهر يررة وكررذلا لرردع العرررب فررع الجا ليررةك وكرران يمررار  
 اعت ار  تجارة داخلية وخارجية وهد تناولته الشررائ  السرماوية حترع جرالت الشرريعة ا سرنمية  ن را  محكر  

ن لرر  ترر ت  رررنح حاسرر  و ررريح يحرررر   (ك علررع مرررا سرروف نررر  ك ولكن رررا  ال ررت  وجرروب حسرررن 3الرررق)واد
معاملررة الرهيررق و رريقت مررن أسرر اب االسررترهاق وشررجعت علررع تحريررر الشررخاح محررل الرررق عررن  ريررق 
العتررقك و مرررور الررزمن كرران ل ررذا الن ررا  دور ال ينكررر فررع محار ررة الرررق وتجارتررهك وهررد أكررد مجمرر  ال حرروث 

 ( 4زل من أجزال العال  يقر  ا سن . )ا سنمية علع عد  وجود الرق فع أع ج
 

 ذا وهد حرمت المواميق الدوليرة ممارسرة الررق  كرل أنواعره وأشركاله فقرد جرالت المرادة الرا عرة مرن ا عرنن 
العالمي لحقوق ا نسان ون ت علع أنه: "ال يجوز استرهاق أو استع اد أع شخح ويح ر االسترهاق أو 

 ق وتجرارة الرهيق  كرافرة استع اد أع شخح ويحر ر االسرترها
 أو  اع ا". 

 
 -وجالت المادة المامنة من االتفاق الدولع للحقوق المدنية والسياسية ون ت علع أن:

 " ال يجوز استرهاق أحد " وكذلا حرمت االتفاهات الور ية واالتفاهية المريكية لحقوق ا نسان الرق.
وعلع الرغ  من ذلا فمازال ملف تجارة الرهيق مفتوحاف علع الساحة ا هليمية والدولية ول  ي و  التاريخ  

 فحاته  عد ومازالت آمار  السيئة تتحك  فع عقول ال شر لما ي اح  ا دائماف من شعور  الدينونة وكرا ية 
 للمجتم   ما يتنافع م  الت ور ومقت يات الع ر. 

 
لتع تواجه ال شرية فع ع رنا الحديث  و جعل الحيراة ا نسرانية سرلعة تترداول  رين النرا  فمن التحديات ا

رجررل أو  مرررأة أو  فررلك … علررع مختلررف اجناسرر   مررن خررنل  ور ررة تحرردد القيمررة الماليررة لحيرراة ا نسرران
ت خرذ فاالتجار  ال شر يرت    شكل وميق  جرائ  أخرر  ممرل الع را ات المن مرة وغسريل المروال والترع هرد 

 شكل هانوني أو غير هانوني علع ما سوف نر . 
 

فاالتجار  ال شر لي  شيئاف جديداف ولكنره مشركلة تتزايرد  شركل سرري  وتحتراج  لرع  يجراد حرل جرذر  للق رال 
 علي ا  شكل ن ائي  ن عودة. 

 
ن كان يممل سجن لل راع  ين ال لمة والنور..  ين االست داد والتحرر  ين الكرامرة  …فالتاريخ ا نساني واد

االنسررانية وتفتح ررا فررع رحرراب الحيرراة لجميرر  ال شررر و ررين االنحرردار الررذع يريررد أن يررتحك   م ررائر ال شرررك 
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وينفرد  المناف  متو ما أن  است اعته أن يتحك  فع حياة النا  فقد نسرع أن ع رر الع وديرة هرد ولري منرذ 
ن كان  ؤالل يحاولون  عادته  لع الوجود تحت مسم ي آخر ف ذا لن يسرتمر الن  نراا ج رود زمن  عيدك واد

 تسعي للق ال عليه. 
 

من خنل  ذ  الدارسة سروف نتنراول الررق والرهيرق مرن من رور الح رارات القديمرة الشررهية من را والهر يرةك 
وكرذلا و رعه فرع المجتمعرات العر يرة ه رل ا سرن  و عرد   لرع أن جرال الع رر الحرديث  ت لعاتره وت رور  

 ا الت ور فإن الرق مازال موجوداف فع  ور مختلفة وأشكال مت اينة. اال أن  الرغ  من  ذ
 
 


