
 
 
 

 !!إدانة الدور التركي بمسؤولية أردوغانية في جرائم االتجار بالبشر
 

َُّن  أٗضحذ قد األخجبز، ٗػْبِٗٝ اإلػالٍٞخ اىزقبزٝس ٗمبّذ  ىيزحقٞق ثسىَبّٞخ رحسمبد ٍإخساً، ؼٖدد رسمٞب  أ

َِر  م٘زدٝبد ثٖب أدىذ ـبدٍخ؛ ؼٖبداد ثؽأُ ثْب ِّن  ٍِ ٕسَر ِّن  ؼٖبدارِٖ فٜ أمدُ ػطسِٝ، ثَدْٝخ ٍمزتطٖٞ  أّٖ

 ٍعزؽطٞبد ٗج٘د ػِ فضال .ىٞجٞب ئىٚ ُّقيزٔ اىزٜ اإلزٕبثٞخ ىيَيٞؽٞبد (ظجبٝب)مـ ٗاىجٞغ ىالغزفبة رؼسضِ

ُّن  ُٝؼزقد اىي٘ارٜ اىَمزتطبد؛ ٗاىطزٞبد اىْعبء ثجثث ٍيٞئخ أّقسح ظٞتسح ٍْتقخ فٜ  فٜ األىف ثيغذ قد أػدادِٕ أ

 قضبٝب ػِ اىَدافؼُ٘ اىحق٘قُٞ٘ ٝزبثغ!ػبٍِٞ ٍْر ْٕبك اىؼعنسٝخ رسمٞب ػَيٞبد ثؼد فقظ ػطسِٝ ٍْتقخ

 فٜ ؼطبف ثسىَبّٜ ثزحقٞق ٍتبىت ػِ رحدثذ اىزٜ األّجبء ريل اىؼداىخ، ٝقٗرحق اىَتبىت ٗريجٞخ اىؽؼ٘ة

 طيجب أٗغي٘الزٛ حبرٌ ر٘الٛ اىزسمٜ اىجسىَبُ ػض٘ ٍتبىجخ ػيٚ اطيؼْب ٍزبثؼزْب ٗفٜ !ثبىجؽس ارجبز جسَٝخ

 ّٗقيِٖ اىن٘زدٝبد ٍئبد اخزتبف ثؽأُ أٗغي٘ جبٗٝػ ٍ٘ى٘د اىزسمٜ اىمبزجٞخ ٗشٝس ٍغ اىجسىَبُ ثزحقٞق

ُّن  اىزقبزٝس، ريل أحد ٗأمد ؟!اىجْعٜ ٗاالظزؼجبد االظزغاله ثٖدف ىٞجٞب ئىٚ  اىؽؼ٘ة حصة ػِ اىْبئت أ

 ىي٘شٝس اىجسىَبّٜ اىزحقٞق طيت فٜ أثبزد أٗغي٘الزٛ، حبرٌ ر٘الٛ اىعٞدح اىَؼبزق، اىن٘زدٛ اىدَٝ٘قساطٜ

 ٗاىطزٞبد اىْعبء ىَئبد ا،رسمٜ ٍِ اىَدػٍ٘خ اىَعيحخ اىَجَ٘ػبد اخزتبف ثؽأُ ػدٝدح رعبؤالد اىزسمٜ

 ٍِ اىَدػٍِ٘ٞ ىيَعيحِٞ اإلجساٍٞخ األػَبه ثٖرٓ ٝزؼيق ثَب ٗر٘اطئٖب اىقضبئٞخ أّقسح ٍعإٗىٞخ ٍغ اىن٘زدٝبد

 .أزدٗغبُ طٞت زجت اىزسمٜ اىسئٞط ّظبً

ُّن    رْنبزٗاالض اىقسف ال ٝثٞس أٍس ثِٖ ٗاالرجبز ٗاىطزٞبد اىْعبء ٗاخزتبف اىجْعٜ االظزؼجبد جسائٌ اظزَساز ئ

 ضغظ ىَصٝد رسمٞب فٜ ٗاىعالً اىؼده ق٘ٙ ػيٚ ٗاججبد رطسق اىزٜ اىَجبؼسح اىفسٝحخ اإلداّخ ثو حعت

 ٝزتيت اىرٛ ذارٔ األٍس ٕٗ٘ اىؼقبة ٍِ ٗؼسمبئٌٖ اىَجسٍِٞ ئفالد ٍْٗغ اىجسَٝخ ٗٗقف ٗاىَقبضبح ىيزحقٞق

 ً ً  ٍ٘قطب ً  ّ٘ػٞب  رحذ ٝجسٛ ٍٗب اىْمبظخ أظ٘اق ثاداّخ ٝخاىَؼِ اىحق٘قٞخ ٍٗإظعبرٖب اىدٗىٞخ اىَْظَخ ٍِ حبشٍب

 ٗؼؼ٘ثٖب أٍخ أمجس حَبٝخ ثبرجبٓ ىيزحسك األٍِ ٍجيط دٗز رطؼٞو ػِ فضال اىزسمٞخ؛ اىؼعنسٝخ األّؽتخ أظزبز

 .ٗحق٘قٖب ٍٗتبىجٖب ىزتيؼبرٖب رعزجٞت دٗىخ ثال ٍْٝ٘ب حزٚ ٍبشاىذ اىزٜ
ب  .الٕبٛ ٗالئحخ ٗاىساثؼخ، اىثبىثخ جْٞف ارطبقٞبد  ٙئه ّحٞو اىقضٞخ؛ ٕرٓ فٜ ٗأؼَو أٗظغ ٕ٘ ثَب ٗىيزرمٞس ئّّْن

 اىدٗىٞخ اىجْبئٞخ ىيَحنَخ األظبض ٗاىْظبً ط٘مٞ٘ ٗفٜ ّ٘زٍجسؽ فٜ اىدٗىٞخ اىؼعنسٝخ اىَحنَخ ٍٞثبق ٍِ ٗمو

 ىيَحنَخ اىجسائٌ ٗأزمبُ اإلّعبُ ىحق٘ق اىؼبىَٜ ٗاإلػالُ ٗاىعٞبظٞخ اىَدّٞخ ثبىحق٘ق اىمبؾ اىدٗىٜ ٗاىؼٖد

 ىيَحنَخ األظبض ثبىْظبً ٗزد ٍثيَب حسة مجسَٝخ ْٕب اىجْعٜ االظزؼجبد رؼسٝف حٞث اىدٗىٞخ، اىجْبئٞخ

 االغزفبة ٗضغ ثؽأُ اىَزحدح، ىألٌٍ اىزبثؼخ اإلّعبُ ىحق٘ق اىطسػٞخ اىيجْخ ٗرقسٝس اىدٗىٞخ، اىجْبئٞخ

 ضد اىؼْف ثؽأُ ٗمرىل اىحسة شٍِ فٜ ىيؼج٘دٝخ اىَؽبثٖخ ٗاىََبزظبد اىجْعٜ، ٗاالظزؼجبد اىََْٖج،

 ٗػ٘اقجٔ أظجبثٔ اىَسأح،

ًا  ٍػلي القضاء ّيجة ّرسيؼح ّجَ تأي تثشيشٍ يوني ال أهش الجٌسي السلْك فسْء  ٍنبُ الّ ًِاائا

 ىؽإُٗ اىَزحدح ىألٌٍ اىعبٍٞخ اىَط٘ضٞخ ثٞبّبد ر٘زد مَب اىجْعٜ اىزحسغ أٗ االػزداء أٗ ىالظزغاله

 االظزغاله ثؽأُ اىَط٘ضٞخ ػَو ىقٞبدح 2018 ٍبزض فٜ أٗه ٍْعق رؼِٞٞ رٌ ٗقد ..اىالجئِٞ،ٗرقبزٝسٕب

 اىجْعٜ ٗاىزحسغ ٗاالػزداء

 اىزحقٞقبد ازئط فٜ ثزطؼٞئ ّْبدٛ اىرٛ األٍس ”اىحدٝثخ اىؼج٘دٝخ ٍنبفحخ قبُّ٘“ رتجٞق ألجو ػَئ ذىل فٜ ثَب 

َ ها  ىّن  .اىَجسٍٜ ئفالد ٍْٗغ  تخضغ هحسلح أسااٍض  ّضاعأل ااستغالًا  النْسد الٌسْج تؼض تجاٍ الئْم يُْجّن

 ُْ القْاخ تلل طشف هي هذػْهح أّ هؼِا هسؼاًّح أّ لِا تاتؼح هسلحح  سُاتئح ّهئلئشئاخ تشمئح إلداسج

 الوفْضئح هي فاػلح توشاسمح تشأًَ السحقئقاخ  ػغى يجة هذاى جٌسي ّااسؼثاد صشيحح حشب جشيوح

 أال ّيجة .الجٌسي االاسؼثاد جشيوح ّماسثح الثششب ّاالتجاس الؼثْديح تونافحح الوؼٌئح ّالوٌظواخ الذّلئح



 ّجْد هغ تخاصح الجشيوح، استناب في الٌافزج للؼٌاصش قضااي ّتشخئص ػقاب تغ اثِللح القضئح تُسشك

 الوئلئشئاخ حئي في الْطٌي ّالثشلواى طشاتلس الطح تئي تؼئٌِا هفاّضاخ في ّائطا الوسحذج األهن

 رقسٝس حق ػِ اىدفبع ئطبز فٜ ثثجبد ّقف اىحق٘قٞخ ٍْظَبرْب فٜ ئّْب. فشاا ّحشي تشنل الجشاان تلل تشتنة

 ٍِ االّؼزبق فٜ ٗحقٔ .األٕيٜ ٗاىعيٌ ٗاألٍبُ ىألٍِ اىن٘زدٛ اىؽؼت رتيؼبد رتَِٞ ػيٚ ٗاىؼَو اىَفٞس

 :ٍْٖب  ٍمف٘ؾ ثؽنو ضذ اإلًساًئح ّجشاان الحشب جسائٌ ٗثْٖٞب جسائٌ ٍِ ٝسرنجٔ ٍٗب اإلزٕبة أفؼبه

 ٍثيَب اىَداُ اىجْعٜ االظزؼجبد رحذ زقٞقب ٗٗضؼٌٖ اظزؼجبدٌٕ أٗ\ٗ اىضحبٝب ٗرفطٞخ ٗاالخزتبف االغزفبة

 …ٗاىحق٘قٞخ اإلػالٍٞخ ٗاىَساـد األّجبء ٗمبالد ٗرزْبٗىٔ اىًٞ٘ ٝجسٛ

 

 ٝسرنت ٍٗب اىَجسً ٍغ اىَ٘قف ٗىُٞحعٌ اىعبٍٞخ اإلّعبّٞخ اىجٖ٘د رنبرف ثطضو ٗرْزٖٜ اىجسَٝخ فيزْدحس 

  اىَعإٗىٞخ ٗرؽمٞؿ زـدٓ ض٘ء فٜ ػيٞٔ اىؼق٘ثبد أؼد ٗر٘قغ

 اىحعبة فٜ رأخٞس ٗمو اىؼقبة ٍِ ٝطيذ اىَجسً رزسم٘ا ٗال اىضحبٝب أّقرٗا أُ اىؼبىٌ أحساز ئىٚ ّداؤّب .

ً  ظٞنُ٘ ً  ..اإلّعبّٞخ ثٔ ر٘ـٌ ٗػبز ئٕبّخ ىَصٝد ختٞسا ظججب ً  فَؼب  ٗاالظزؼجبد زقاه ػيٚ اىقضبء أجو ٍِ ٗظ٘ٝب

 .ٝدػٌَٖ ٍِٗ اإلزٕبثِٞٞ ّمبظخ ٗاظ٘اق

 

 السجوغ الؼشتي لٌصشج القضئح النْسديح

الوشصذ السْهشي لحقْق اإلًساى 

  للذساااخ ّالثحْثالوؼِذ النْسدي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 


