
ــة  ــات االتجــار باألعضــاء البرشي تصاعــدت أدوار عصاب
يف بعــض دول اإلقليــم، وهــو مــا بــدا جليًّــا يف مــر 
والســودان وليبيــا واملغــرب والجزائــر واليمــن ولبنــان 
وســوريا واألردن والعــراق وتركيــا، وبيعهــا يف الســوق 
الســوداء، ال ســيام مــع تحالفهــا مــع املافيــات اإلجراميــة 
أســاتذة  الشــبكة  تضــم  بحيــث  أخــرى،  مجــاالت  يف 
جامعــات وأطبــاء وأعضــاء هيئــة متريــض وأصحــاب مراكــز 
ومختــرات طبيــة ووســطاء وســامرسة و«أربــاب ســوابق« 
ــدود  ــرة للح ــارة عاب ــي تج ــة، وه ــات أمني ــي صف ومنتح
الرخــوة، ال ســيام يف ظــل األوضــاع األمنيــة غــر املســتقرة، 
ــد  ــة، وتزاي ــة العربي واشــتعال جبهــات الراعــات الداخلي
متطلبــات ضــخ متويــات للتنظيــامت اإلرهابيــة، فضــا عن 
ــة الضاغطــة،  ــط بالظــروف االقتصادي ــل أخــرى ترتب عوام
واألربــاح املاليــة التــي تحققهــا تجــارة األعضــاء البرشيــة، 

ــة. ــات الرادع ــاب الترشيع وغي

ــق عــى جرائــم االتجــار يف األعضــاء البرشيــة يف  ويُطلَ
دول الــرشق األوســط »الجرميــة الصامتــة«، التــي تحــدث 
بعيــًدا عــن املحاســبة واملراقبــة، وتُعــد إيــران الدولــة 
الوحيــدة يف اإلقليــم التــي تُبيــح التــرع باألعضــاء البرشيــة 
إلنســان عــى قيــد الحيــاة نظــر مقابــل مــادي )300 جنيــه 
إســرليني(، وهــو مــا يجعلهــا تجــارة مقننــة، يف حــن 
ــم عــى نحــو  ــة دول اإلقلي ــن بقي ــة ع ــب هــذه اآللي تغي

ــة. يرســخ »الســوق الســوداء« لتجــارة األعضــاء البرشي

ــار  ــرة االتج ــم ظاه ــد بحج ــات تفي ــد إحصائي وال توج
ــة يف املستشــفيات العامــة أو املصحــات  باألعضــاء البرشي
ــي عــدم وجــود ظاهــرة  ــة ال يعن ــدان األدل الخاصــة، وفق
التجــارة باألعضــاء، إذ إن الرسيــة التــي تكتنــف هــذه 
ــة مبــكان  ــن الصعوب ــة« تجعــل م ــر املرئي املامرســات »غ
ــاء  ــدد األعض ــوداء وع ــوق الس ــذه الس ــم ه ــد حج تحدي
التــي يتــم تداولهــا ســنويًّا بشــكل غــر قانــوين يف جميــع 
ــن  ــددة م ــعرات املح ــاف التس ــع اخت ــامل، م ــاء الع أنح

ــة ألخــرى. دول

ووفًقــا للتقديــرات الصــادرة عــن منظمــة الصحــة 
العامليــة لعــام 2015، فــإن هنــاك أكــر مــن 10 آالف 
ــوداء  ــوق الس ــة بالس ــاء البرشي ــع ورشاء لألعض ــة بي عملي
ســنويًّا، ومــا بــن 5 إىل %10 مــن جميــع عمليــات زراعــة 
ــات االتجــار  ــر عملي ــم ع ــامل تت ــكى عــى مســتوى الع ال
والتهريــب عــر الحــدود، وتحقــق أرباًحــا ســنوية تــراوح 
بــن 600 مليــون دوالر و1,2 مليــار دوالر، يف حــن ترفعهــا 

ــنويًّا.  ــارات دوالر س ــرى إىل 8 ملي ــرات أخ تقدي

أنماط متعددة:
تجــدر اإلشــارة إىل أن هنــاك عــدة أمنــاط حاكمــة 
لعمليــة االتجــار يف األعضــاء البرشيــة مثــل »الــكى« 
ــد«  ــة العــن« و«النخــاع« و«الجل ــد« و«قرني و«فــص الكب
و«الشــعر« يف بعــض دول اإلقليــم عــى النحــو التــايل:

POLICY BRIEF أبوظبي، العدد 140، ديسمبر  2016موجز سياسات

جرائم صامتة:
لماذا تزايدت تجارة األعضاء البشرية في الشرق األوسط؟
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لســلب  تســعى  مافيــات  تنشــط  الرسقــة:   -١
األعضــاء مــن الجســم دون علــم الشــخص يف عــدد مــن 
املستشــفيات، ســواء الحكوميــة أو الخاصــة يف عــدٍد مــن 
ــع  ــا »قط ــى أنه ــا ع ــل معه ــم التعام ــم، ويت دول اإلقلي
غيــار برشيــة«، خاصــة بالنســبة للراغبــن يف الســفر 

أثنــاء إجرائهــم بعــض الفحوصــات الطبيــة.

بتجنيــد  تنظيــم »داعــش«  يقــوم  ٢- االســتئصال: 
ــة املســلحة الســتئصال  ــات العربي ــؤر الراع ــاء يف ب أطب
ــه  ــث مقاتلي ــن جث ــط م ــس فق ــة، لي ــاء الداخلي األعض
املتوفــن الذيــن تــم نقلهــم برسعــة إىل املستشــفى، بــل 
أيًضــا مــن املصابــن الذيــن تــم التخــي عنهــم، أو األفــراد 

ــم. ــم اختطافه ــن يت ــاء الذي األحي

ــال  ــال أو أطف ٣- االختطــاف القــرسي: خاصــة لألطف
ــا  ــو م ــة، وه ــاء البرشي ــة األعض ــدف رسق ــوارع به الش
ــة  ــة وعراقي ــة وأردني ــات مري ــدة محافظ ــدث يف ع ح
وســورية وســودانية، إذ يتــم العثــور عــى جثثهــم بعــد 
فــرة مــن اختفائهــم وهــي منزوعــة القلــب والكبــد 
ــاف  ــم اختط ــال، ت ــبيل املث ــى س ــال. فع ــكى والطح وال
بعــض أبنــاء مناطــق رشق الســودان لبيــع أعضائهــم 
بعــد رسقتهــم يف األرايض الصحراويــة واملناطــق الخلويــة. 
وقــد يحــدث االختطــاف لاجئــن مثلــام تعــرض لــه 
الحــدود  عــى  اللجــوء  معســكرات  مــن  اإلريريــون 

الســودانية.

٤- الــزواج: ويتــم عــر تزويــج فتيــات فقــرات يـُـردن 
بيــع أعضائهــن مــن شــخصيات عربيــة ثريــة بشــكل 
ــزرع أو  ــة ال ــراء عملي ــد إج ــاق بع ــم الط ــمي، ليت رس
االســتئصال، وهــو مــا يشــر إىل وقوعهــن ضحايــا لعمليــة 

خــداع.

ــن  ــدد م ــامرسة يف ع ــض الس ــعى بع ــد: يس ٥- التعه
أو  الاجئــن  توقيــع  الحصــول عــى  إىل  اإلقليــم  دول 
ــزع  ــول لن ــتامرة قب ــى اس ــن ع ــر الرشعي ــن غ املهاجري

األعضــاء إلكســاب العمليــة »رشعيــة«.

ويعــود رواج ظاهــرة تجــارة األعضــاء البرشيــة يف 
التــي ميكــن  دول اإلقليــم إىل جملــة مــن العوامــل، 

تناولهــا عــى النحــو التــايل:

شبكة الموت:
١- تزايــد ســارسة األعضــاء البرشيــة: ينشــط يف 
تجــارة األعضــاء البرشيــة ســامرسة يعملــون يف ســوق 
ســوداء كوســطاء بــن الطرفــن، ينتحلــون صفــة صحفيــن 
أو عــامل إغاثــة أو ناشــطن يف منظــامت مدنيــة، والذيــن 
يتواجــدون يف املواقــع اإللكرونيــة واملؤسســات العاجيــة 
واملقاهــي الشــعبية، ورمبــا يحملــون تخصصــات يف أعضــاء 
ــار  ــون باختي ــرع« ويقوم ــزون »املت ــث يجه ــا، حي بعينه
عينــات التحاليــل وحجــز تذاكــر الســفر )يف حالــة الســفر 
للخــارج(، وتســديد املبالــغ املاليــة لبائــع أعضائــه وتوقيــع 

ــة. ــة الجراحي تعهــدات إجــراء العملي

نقاط اشتعال:
٢- تصاعــد حــدة الرصاعــات الداخليــة العربيــة: 
الراعــات  بــؤر  البرشيــة يف  األعضــاء  تجــارة  تتزايــد 
يبــدو جليًّــا  مــا  املشــتعلة، وهــو  العربيــة  املســلحة 
ــة،  ــورية- العراقي ــورية، والس ــة- الس ــدود الركي ــى الح ع
والعراقيــة- الركيــة، واللبنانيــة- الســورية، والســورية- 
بلــور جامعــات مصالــح تعمــل يف  األردنيــة، بشــكل 
مجــال االتجــار يف األعضــاء البرشيــة، وبشــكل خــاص عــى 
الحــدود الســورية، حيــث امتنعــت القــوات الداعمــة 
ــن،  ــليم جثــث القتــى واملعتقل ــام األســد عــن تس لنظ

واكتفــت بتســليم بطاقاتهــم الشــخصية.

ووفًقــا لتريــح للدكتــور حســن نوفــل، رئيــس قســم 
الهيئــة  الطــب الرشعــي يف جامعــة دمشــق ورئيــس 
العامــة للطــب الرشعــي، لبعــض وســائل اإلعــام يف بدايــة 
ــاء  ــزع أعض ــة ن ــف عملي ــوايل 20 أل ــإن ح ــام 2016، ف ع
أُجريــت منــذ بدايــة الحــرب يف ســوريا، خاصــًة يف مناطــق 
بعيــدة عــن الرقابــة الرســمية، وأضــاف »أن غالبيــة هــذه 
العمليــات أُجريــت يف مخيــامت اللجــوء يف لبنــان وتركيــا 

وغرهــا مــن الــدول املجــاورة لســوريا«.

جغرافيا رخوة:
٣- انتشــار الحــدود الجغرافيــة الســائلة: واجهــت 
حدوديــة  تهديــدات  منظومــة  اإلقليــم  دول  بعــض 
التــي  الداخليــة  بالتحــوالت  الصلــة  وثيقــة  معقــدة 
اجتاحــت اإلقليــم عقــب الثــورات العربيــة، وخاصــة 
مــع عــدم قــدرة األجهــزة الرســمية عــى ضبــط الســيولة 
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الحدوديــة، وبصفــة خاصــة عرقلــة أو الحــد مــن عاقــات 
»جامعــات املصالــح« العابــرة للخطــوط الرســمية، حيــث 
انتــرش منــط الدولــة الهشــة واملترشذمــة وغــر املســيطرة 
ــة  ــر الدول ــاف أط ــد إضع ــا، بع ــن أراضيه ــزاء م ــى أج ع
ــاح الفرصــة  ــة، وهــو مــا أت ــة والحكومــات املركزي الوطني
ــا  ــون، ويف مقدمته ــن القان ــات الخارجــة ع ــروز الجامع ل
الجامعــات املســلحة العابــرة للحــدود، والتــي باتــت 
ــات  ــا العصاب ــأيت يف مقدمته ــب، وي ــاد والتهري ــؤرة للجه ب

ــة. ــاء البرشي ــارة األعض ــة يف تج املتخصص

ــى  ــة ع ــا املغربي ــيطر املافي ــال، تس ــبيل املث ــى س فع
ــن خــال  ــا م ــامل إفريقي ــة يف ش ــارة األعضــاء البرشي تج
ــز  ــم مراك ــارق، وتقي ــل ط ــق جب ــي، مضي ــا الرئي ممره
لهــا عــى حــدود املغــرب وتونــس والجزائــر، وتتخــذ مــن 
البحــر ســبيا للتهريــب. كــام فككــت الرشطــة العســكرية 
ــبكة  ــوام، ش ــة أع ــن ثاث ــرب م ــا يق ــذ م ــة، من الجزائري
تجــارة لألعضــاء البرشيــة مــن الجزائــر إىل املغــرب يديرهــا 

ــي. أســتاذ جامع

وتنفــذ املافيــا اللبنانيــة عملياتهــا يف االتجــار باألعضــاء 
يف مناطــق الجنــوب والبقــاع والشــامل اللبنــاين، إذ متثــل 
بيئــة مغريــة للشــباب العاطــل عــن العمــل املعــرض 
للمــوت بســبب الراعــات، حيــث يتــم تهريــب أعضائــه 
ــو  ــق، نح ــة إىل دمش ــور الجنوبي ــة ص ــال مدين ــن خ م

ــا. ــا وروماني تركي

ــات  ــع عصاب ــل م ــوريا تتعام ــات يف س ــاك عصاب وهن
ــن  ــل م ــن، وتنتق ــة الع ــرة بقرني ــة للمتاج ــة ودولي عربي
دمشــق إىل بعــض الــدول األوروبيــة واآلســيوية. كــام 
ــة يف كردســتان، خاصــة  ازدهــرت تجــارة األعضــاء البرشي
ــة  ــق عراقي ــرش يف مناط ــم، وتنت ــن إىل اإلقلي ــن النازح ب
ــة  ــارات املتتالي ــلحة واالنفج ــات املس ــع املواجه ــرى م أخ
التــي وقــع عــى إثرهــا ضحايــا عــدة، مــا أســهم يف ازدهــار 
تجــارة بيــع األعضــاء مــن خــال اســتفادة تلــك املافيــات 
مــن أعضــاء الجثــث املجهولــة يف معهــد الطــب الرشعــي.

خزان الجهاد:
تُعتــر  اإلرهابيــة:  للتنظيــات  متويــات  ٤- ضــخ 
تجــارة األعضــاء البرشيــة أحــد مصــادر متويــل التنظيــامت 
اإلرهابيــة، حيــث تقــوم عنــارص »داعــش« بالتعــاون 
ــدول  ــض ال ــح يف بع ــات املصال ــض جامع ــارص بع ــع عن م

يف اإلقليــم مثــل تركيــا بتوفــر أعضــاء برشيــة مبواصفــات 
ــتئصال  ــش« باس ــوادر »داع ــوم ك ــة، ويق ــات معين وكمي
تلــك األعضــاء، ســواء مــن الذيــن يقعــون يف األرس أو 
ــراء  ــقطون ج ــن يس ــى الذي ــى والجرح ــث القت ــن جث م
العمليــات العســكرية، ســواء مــن مقاتليهــم أو مــن 
األطــراف األخــرى يف الــراع، ال ســيام بعــد تصاعــد حــدة 

ــه. ــى مقاتلي ــدويل ع ــف ال ــات التحال رضب

ــوداء،  ــوق الس ــة يف الس ــاء البرشي ــع األعض ــم بي ويت
خاصــًة بعــد تقلــص مصــادر متويلــه مــن مراكــز اســتخراج 
النفــط. وقــد بــرزت عمليــات بيــع األعضــاء البرشيــة 
ــام 2015  ــال ع ــدويل خ ــف ال ــوات التحال ــور ق ــد عث بع
يف إحــدى الغــارات الجويــة التــي نفذتهــا يف ســوريا عــى 
وثائــق وفتــاوى للتنظيــم يجيــز فيهــا أخــذ أعضــاء برشيــة. 
كــام قــال الســفر العراقــي لــدى األمــم املتحــدة محمــد 
عــي الحكيــم يف كلمتــه أمــام مجلــس األمــن، يف 18 فراير 
2015، أن »تنظيــم داعــش يســتخدم االتجــار يف األعضــاء 
البرشيــة كمصــدٍر للدخــل يف العــراق، وأقــدم عــى قتــل 
ــت  ــث تنصت ــل معــه«، حي ــن رفضــوا التعام ــاء الذي األطب
الحكومــة العراقيــة عــى اتصــاالت لكــوادر التنظيــم كان 
يتــم فيهــا تلقــي طلبــات للحصــول عــى أعضــاء برشيــة، 
وبعــض الجثــث التــي تــم العثــور عليهــا كانــت مشــوهة 

وبعــض أعضائهــا مفقــودة.

أوضاع ضاغطة:
٥- احتــدام األزمــات االقتصادية والضغوط املعيشــية: 
ــم  ــات يف اإلقلي ــل املجتمع ــات داخ ــع فئ ــا يدف ــو م وه
ــات  ــد تعاظــم دور املافي ــة، وق ــا البرشي ــع أعضائه إىل بي
املحليــة يف العــراق بســبب األوضــاع الداخليــة الضاغطــة، 
أعضائهــم  لبيــع  الضحايــا  مــن  املزيــد  واســتقطبت 
البرشيــة مقابــل مبالــغ ماليــة. كــام أن بعــض الســامرسة 
يقومــون بالذهــاب إىل ســكان مخيــم البقعــة، وهــي 
ــراد  ــن األف ــر يف األردن، للبحــث ع ــة شــديدة الفق منطق
الذيــن يعرضــون أعضاءهــم البرشيــة للبيــع، مــع األخــذ 
يف االعتبــار أن الغالبيــة منهــم يجهلــون انعكاســات ذلــك 
عــى صحتهــم. ولــذا باتــت تجــارة األعضــاء البرشيــة، يف 
ــا مــن تجــارة  ــا وأمًن ــة اتجاهــات عديــدة، أكــر ربًح رؤي

ــلحة. املخــدرات واألس

لماذا تزايدت تجارة األعضاء البشرية في الشرق األوسط؟
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٦- ضعــف األطــر القانونيــة الناظمــة لنقــل األعضــاء 
وســط  البرشيــة  األعضــاء  تجــارة  تعــززت  البرشيــة: 
غيــاب أو ضعــف أو قصــور لوائــح وقوانــن خاصــة 
ــى  ــق ع ــا ينطب ــو م ــة، وه ــاء البرشي ــار يف األعض باالتج
العديــد مــن الــدول العربيــة التــي ال تعــرف إال بالتــرع 
ــزرع  ــع وال ــات البي ــذا أصبحــت عملي ــع. ل وتناهــض البي
ــتار، أو  ــف الس ــن خل ــدار م ــض تُ ــرع إىل املري ــن املت م
مــا يطلــق عليــه »بيــع تحــت مســمى التــرع« نظــرًا ملــا 
تنطــوي عليــه مــن مخالفــات قانونيــة ومخاطــر صحيــة.

ــي ال ينــص  ــون اليمن ــإن القان ــال، ف فعــى ســبيل املث
عــى تجريــم االتجــار باألعضــاء البرشيــة، مــا يدفــع 
القضــاة لإلفــراج عــن بائعــي الــكى. وقــد اعرفــت 
الحكومــة اليمنيــة، يف عــام 2012، ألول مــرة بانتشــار 
ظاهــرة االتجــار باألعضــاء البرشيــة بعــد قيــام عصابــات 
بتهريــب مينيــن مــن داخــل البــاد إىل مــر بغــرض 
الحــال يف دولــة مثــل  بأعضائهــم، وكذلــك  املتاجــرة 

ــراق.  الع

تجارة علنية:
الحكوميــة:  الرقابــة  جهــات  أدوار  محدوديــة   -٧
تنتــرش عمليــات االتجــار باألعضــاء البرشيــة بســبب 
ــم  ــفيات، إذ يت ــددة يف املستش ــة مش ــود رقاب ــدم وج ع
إجــراء العمليــات فيهــا وفــق مبــدأ شــخص مريــض وآخــر 
متــرع. فضــا عــن انعــدام الرقابــة األمنيــة يف حالــة 
ــارة  ــارت تج ــث ص ــوريا بحي ــل س ــق داخ ــض املناط بع
علنيــة، عــى نحــو مــا تعــر عنــه امللصقــات املنتــرشة يف 
بعــض الشــوارع الســورية وأمــام املؤسســات الحكوميــة، 
ــر  ــذي يش ــر ال ــكى«، األم ــن بال ــب »مترع ــي تطل والت
ــن  ــاع م ــر قط ــاهدة أك ــامن مش ــو ض ــدف ه إىل أن اله

ــة.  ــة رقاب ــان، دون أي ــن لإلع املواطن

ســياحة األعضاء البشرية:
٨- تأثــرات جاعــات املصالــح الدوليــة: حــذر تقريــر 
ــن دور  ــام 2015، م ــان األورويب، يف ع ــن الرمل ــادر ع ص
ــا  ــة يف دول رشق أوروب ــة، خاص ــدول األوروبي ــاء ال أثري
وكوســوفو، يف تســهيل ورواج هــذه التجــارة. وعــى الرغم 
ــيوية  ــة وآس ــخاص يف دول إفريقي ــا أش ــن أن مصدره م
)خاصــة الصــن والهنــد وباكســتان(، إال أنهــا تتفاقــم 

داخــل أوروبــا، مــع األخــذ يف االعتبــار أن هنــاك ســياحة 
لألعضــاء البرشيــة يســتفيد منهــا عــدد مــن املــرىض 
ــة  ــون إىل دول أوروبي ــن يتوجه ــاء الذي التونســين األثري
لــرشاء أعضــاء برشيــة وزرعهــا. يف حــن تُعــد مــر 
ــاء،  ــياحة زرع األعض ــا س ــرش فيه ــي تنت ــدول الت ــن ال م
ــات زرع  ــم بعملي ــياحة، وقيامه ــب للس ــيء أجان أي مج

ــق ســامرسة. ــا عــن طري أعضــاء بعــد رشائه

سياسات المواجهة:
هنــاك عــدد مــن السياســات التــي تُســهم بدرجــات 
متفاوتــة يف الحــد مــن تجــارة األعضــاء البرشيــة يف دول 

اإلقليــم عــى النحــو التــايل:

١- التنســيق املســتمر بــن أجهــزة الدولــة لتتبــع 
ــا  ــو م ــى نح ــة: ع ــاء البرشي ــار باألعض ــات االتج عملي
ــر  ــة يف م ــة والعاجي ــة والرقابي ــزة األمني ــه األجه فعلت
للقبــض عــى أكــر شــبكة دوليــة يف مــر يف 6 ديســمر 

.2016

التــرع  ٢- إشــاعة ثقافــة مجتمعيــة مــن شــأنها 
ــك عــر إطــاق حمــات يف  ــاة: وذل باألعضــاء بعــد الوف
مواقــع التواصــل االجتامعــي يف دولــة مثــل املغــرب، 
ــم  ــدف ترســيخ قي تحمــل اســم »مغــرب اإلنســانية« به
وثقافــة التــرع لــدى املغاربــة، وتشــجيع املواطنــن عــى 

ــاة. ــد الوف ــن بع ــجات املانح ــامئهم يف س ــجيل أس تس

٣- بلــورة أطــر ترشيعيــة ومظــات قانونيــة: بهــدف 
مواجهــة حــاالت االتجــار باألعضــاء عــى نحــو مــا حــدث 
مــن مصادقــة الرملــان املغــريب عــى قانــون ينظــم التــرع 
املترعــن،  ويحمــي  البرشيــة،  واألنســجة  باألعضــاء 
ويســمح لهــم بالتــرع يف حــاالت خاصــة لحاميــة منوهــم 

وســامتهم.

٤- تطويــر أطــر الرقابــة الداخليــة يف املؤسســات 
أخاقيــات  مجلــس  تشــكيل  خــال  مــن  العاجيــة: 
ــاء متخصصــن،  طبــي واجتامعــي يضــم يف عضويتــه أطب
ــى  ــويل اإلرشاف ع ــدين لت ــع امل ــي املجتم ــاًة، وممث وقض
واملصحــات  املستشــفيات  يف  العمليــات  هــذه  مثــل 
املرخصــة واملحــددة بقانــون ومراقبــة التزامهــا بتطبيــق 

رشوط ومواصفــات فنيــة وتقنيــة.
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ــدين  ــع امل ــات املجتم ــى دور مؤسس ــل ع ٥- التعوي
ــد  ــة بع ــاملة: خاص ــة الش ــة املواجه ــة بأهمي يف التوعي
ورود شــكاوى مــن مواطنــن تــرروا مــن فقــدان تلــك 
األعضــاء، مثــل دور جمعيــة »حركــة أطبــاء ضد الفســاد« 

يف تونــس.

خاصــة القــول، تحولــت األجســاد يف بعــض دول 
اإلقليــم إىل ســلع. غــر أن هذه العوامل الســابقة تســاهم 
ــة  ــة قانوني ــف يف مواجه ــي تق ــات الت ــة العقب يف مواجه
ــادة توافــر األعضــاء  زراعــة األعضــاء ونقلهــا، كــام أن زي
املعروضــة للتــرع أو البيــع بطريقــة رشعيــة ســيؤدي إىل 
تأســيس عاقــة أكــر إيجابيــة يف ســوق زراعــة األعضــاء، 
ويحــول هــذه التجــارة إىل ســوق رســمية دوليــة، تتحــدد 

ــا للعــرض والطلــب. أســعارها وفًق
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــام يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرشق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرشق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيام   والتــي 

باهتاممــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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