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سيع ٍ
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الحقوق ،واال ّتجار من االنتهاك ،تساعد منظامت املشتغالت بالبغاء
العاملي ملكافحة
الحلف
منسقُ برامج يف اال ّتصاالت واملنارص ،يف ِ
ِّ
ّ
ّ
ات الحقوق عىل َر ْف ِع الشكاوى ،ومعامل ِة الرشطة واملحاكم االتجار بالنساء  www.gaatw.orgو ُمح ِّر ٌر ،يف نرشة مكافحة
ُمنْت َه َك ِ
وسلطات الهجرة ،وقضاء الحاجات الرضورية ،وتجعل لهنّ املشورة اال ّتجار www.antitraffickingreview.org
النفسانية االجتامعية والوساطة ُاأل ْسية ،و ُت ِع ُني النساء عىل العودة
إىل أهلهنّ وعىل أن يجدن ألنفسهن وظيفة .و ُيط ِلقُ واضعو برامج
طلح خدمات إعادة اإلدماج أو
مكافحة اال ّتجار عىل ذلك ُم ْص َ
االجتامعي.
اإلدماج
ّ

اقع بفعل استحكام العادة من َخ ْلطٍ مغلوطٍ فيه ،بني أعامل
فام هو و ٌ
َّ
ّ
ُ
البغاء ك ّلها واالتجار ،ومن ر ٍأي يرى أصحابه أن كل البغاء استغالل،
إمنا مينع منظامت مكافحة اال ّتجار من رؤية وجوه الشبه بني جدول
أعاملها وعملها وبني جدول أعامل وعمل منظامت املشتغالت
بالبغاء .هذا مع أن الرض َبني ليس ينايف أحدهام صاحبه؛ فمنظامت
املشتغالت بالبغاء تعالج حاالت اال ّتجار ،ومنظامت مكافحة اال ّتجار
العاملي
الحلف
تصون حقوق املشتغالت بالبغاء .فاملأمول من بحث ِ
ّ
ملكافحة اال ّتجار بالنساء أن يؤدي إىل مقارب ٍة جديدة ُتق ّد ُر ما تعزم
علي ِه املشتغالت بال ِبغا ِء وما هنّ قادرات عىل فعل ِه ،و ُت ِق ُّر بأنهنّ
رشيكات رضور ّي ٌ
ٌ
ات يف مكافحة اال ّتجار بالبرش.
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الحلف
بدعم ِ
ّ
عن حقوق املستضعفني ومساندتهم’ ،وذلك ِ
ومشورتهwww.fmreview.org/ar/peopletrafficking .
GAATW (2018) Sex Workers Organising for Change: 5.
Self-representation, community mobilisation, and working conditions
املجتمعي وظروف العمل)
(ترتيب املشتغالت بال ِبغاء للتغيري :التمثيل الذا ّيت والحشد
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Ahmed A and Seshu M (2012) ‘“We have the right not to be .6
‘rescued’...”: When Anti-Trafficking Programmes Undermine the Health
and Well-Being of Sex Workers’, Anti-Trafficking Review, Vol 1: 149–165
صح َة املشتغالت بالبغاء
(“من ح ّقنا أن ُن ْن َق َذ” :حني توهي برامج مكافحة االتّجار بالنساء ّ
وحُ ْسنَ حالهنّ ) https://doi.org/10.14197/atr.201219

َع ْو َد ُة طالبي اللجوء ا ُمل ْستَضع ِف ْي إىل إيطاليا :حامية ضحايا اال ّتجار بالبرش
ُوره وأدِرْيَانا رُوْمِر ومَرْغاريتا زُوتِيـڤَـيه
لُوچِـيَا دِلَ ت ِّ

ُي ِث ُري عدم كفاية الرشوط اإليطالية املرشوط بها الستقبال طالبي اللجوء املستضعفني أسئل ًة خطري ًة َح ْو َل
رشع ّية أعامل َد ْب ِلن يف َن ْق ِل ا ُملت ََّجر بهم.
ذلك ّأن ا ُملب ّكر ِمن َت ْع ِي ِني َمن يحتمل كونه ضحي َة ا ّتجا ٍر يف
إجراءات اللجوء أم ٌر عظيم الشأن ،فتحقيقه يه ّيئ للضحية
أفضل أحوال ميكن تهيئتها ،لريفعوا طلب لجوئهم ،ولحاميتهم
من مزيد استغالل .وتح ِّد ُد اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة
االتجار بالبرشِّ ،
لكل دولة عضو كيف يجب عليها ضامن أن
يكون يف سلطاتها ّ
موظفون ُمد ّربون ومؤهّ لون لتعيني الناجني
وإعانتهم.

ميكن يف نظام َد ْب ِلن الثالث 1أن تطلب ٌ
دولة ع ُْض ٌو يف االتحاد
طالب لجو ٍء التمس
األوريب إىل دول ٍة ع ُْض ٍو أخرى أن تعيد إليها َ
اللجو َء من ُ
قبل يف أول بلد لجو ٍء دخله .ويفرض تطبيق هذا
النظام ضغوطاً غري متكافئة عىل أنظمة اللجوء يف هذه البالد،
التي ُت َعدُّ حدودها يف حدود االتحاد األوريب الخارج ّية ،وإيطاليا
إحدى هذه البالد .وإن جمعنا نتيجة هذا الضغط وآخر ما
وصلت إلي ِه األحوال السياسية والقانونية يف إيطالياَ ،ت َح ّصل
حاجات ُمع ّينة –ومنهم
ّأن ما بطالبي اللجوء املستضعفني من
ٍ
عي وال ُت َ
ضحايا اال ّتجار– يكرث أن ال ُت َّ َ
قض تعيينا وقضا ًء تحصل ومع ذلك ،ليس يف إجراءات اللجوء يف إيطاليا َف ْح ٌص عا ٌّم عن
معهام الكفاية ،فيفتح ذلك سبي ًال إىل ّ
الشك يف رشع ّية ‘أعامل مواطن الضعف ،وال تلتزم ما تقدّم من االلتزامات .وأخربت
منظمة غري حكومية مكافحة لال ّتجار ّأن موظفيها هم الذين
النقل ال َّد ْب ِلن ّية’.

نرشة الهجرة القرسية 64

اال ِّتجار والتَّهريب

حزيران  /يونيو 2020

43
www.fmreview.org/ar/issue64

ُي ِحي ُلون أكرث الحاالت أو ُي ِحي ُلها إليهم عُ ّم ٌل اجتامع ُّيون الزيادة .فكان من ذلك ،أن نقصت قدرة املنظامت املحلية غري
4
مد ّربونُ ،ت ِّ
وظ ُفهم مراكز االستقبال ،وال يأيت من عند الرشطة الحكومية ،عىل إعانة ا ُمل َح ِ َ
الي إليها إعان ًة كافية.
املحل ّية إ ّال اليشء القليل القليل (وإن حصل ذلك ،فال يصدر
َق َرا ُر َس ْل ِفي ِني وأحوال االستقبال
عن الرشط ِة الذين يأخذون يف تسجيل طالبي اللجوء).
ملّا د ََخ َل قرار َس ْل ِفي ِني ح ّيز اإلنفاذ يف شهر أكتوبر/ترشين األول
إذ ّإن إجرا َء اللجوء يف إيطاليا يبتدئ برفع طلب لجو ٍء يف من سنة  ،2018وهو قرار عدّل كثرياً من موا ّد قانون الهجرة يف
مخفر رشط ٍة مح ّ
انح َّط حال ضحايا اال ّتجار َم ِز ْي َد انحطاط .فهو إضاف ًة
يل .ثم ُت ْج َم ُع املعطيات ال ِب ُيو ِمرت ّية ،إما عىل إيطالياَ ،
ٌ
ً
الفور إن أمكن ،وإما بعد ذلك .ثم ُيق َّيدُ ٌ
بيان مكتوب ،يأخذ إىل أ ّنه ألغى وضعية الحامية اإلنسانية (وهي وضعية كثريا ما
من الوقت بضعة أسابيع أو ،يف بعض األحيان ،شهوراً قليلة استعملها طالبو اللجوء الذين مل يبلغوا ح ّد معايري إنالة الحامية
بعد رفع الطلب أ ّول م ّرة .وال تصدر الدعوى إىل املثول بني الدولية) ،مل يعد ميكن طالبي اللجوء املستضعفني –ومنهم
يدّي اللجنة اإلقليم ّية املحل ّية (وعليها فحص َط َلب اللجوء) ،إ ّال ا ُملت َّجر بهم– أن يدخلوا مراكز االستقبال ،التي تتيح برامج
بعد أن ُي َعالَ َج البيان ،ثم بناء عىل ذلك ،ميثل طالب اللجوء بني استقبالٍ لفر ٍد فر ٍد .و ُت ْح َف ُظ هذه الربامج اليو َم ملَن نال وضعية
يدي اللجنة بعد بضعة شهور يف ّ
األقل من بدء إجراء اللجوء .الحامية الدولية ،أو لألطفال من طالبي اللجوء غري املصحوبني
وأما َمن ا ُّت ِج َر بهم ،فيعني لهم ما تق َّد َم أ ّنهم سيقضون وقتاً ببالغني ،وأما َمن ليس ِمن هؤالء فال يحق لهم اليو َم إال الدخول
طوي ًال بني إجراءات اللجوء حتّى ُيع ّينوا تعييناً صحيحاً.
إىل مراكز جامع ّية أكرب من تلك.
وقد نرشت وزارة داخلية إيطاليا ،مبعاونة املفوضية السامية
األورب لدعم اللجوء،
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واملكتب
ّ
إرشادات توجيه ّي ًة ُّ
ّ
تدل 2عىل تعيني ضحايا االتجار من بني
ٍ
طالبي اللجوء لته ّيأ لهم الحامية الدولية .وقد ُص ِّم َمت
هذه اإلرشادات للجان اإلقليم ّية خصوصاً ،ففيها ما يسمح
بإيقاف إجراء اللجوء ملدة تصل إىل أربعة شهور ،إذا رأت
اللجنة أن طالب اللجوء رمبا ا ُّت ِج َر به .ويف فرتة اإليقاف هذه،
ُت ِح ُ
يل اللجنة طالب اللجوء إىل منظمة محل ّية غري حكومية
موىص ب ِه يف اإلرشادات التوجيه ّية.
تخصصة ،عىل ما هو
ً
ُم ّ
وبعد أن ُتقا ِب َل املنظمة طالب اللجوء ،ترسل املنظمة إىل
اللجنة اإلقليم ّية تقديرها يف َز ْع ِم ّأن طالب اللجوء قد ا ُّت ِج َر
ب ِه ،وما يتّصل بذلك من َز ْع ِم الفرد يف حاجته إىل الحامية
الدول ّية.

ويف الوقت نفسه ،خ ّفضت الدولة إسهامها املا ّيل ملَن ُيستَوعَبون
يف هذه املراكز الجامعية ،فـ 35يور ّواً يف اليوم صارت  18يور ّواً
فقط .فخ ّفض هذا من مستوى مؤهّ الت ّ
املوظفني وخربتهم يف
وغي نسبة طالبي اللجوء إىل املوظفني ،فعرشةٌ
هذه املراكزَ َّ ،
إىل واحد ،إىل خمسني إىل واح ٍد ،صارت عرش ًة إىل واح ٍد ،إىل
خمسني إىل واحد .فاملراكز التي ال تستوعب أكرث من 150
إنساناً ،ال ُيتو ّق ُع أن يكون فيها ّ
موظفون يعملون َ
الليل ك َّله .وقد
املهني ،مثل الوسطاء الثقاف ّيني واملساعدين
ُخ ِّفض عدد املالك
ّ
الطبي ،تخفيضاً عظي ًام ،وأما مالك الدعم
االجتامع ّيني واملالك
ّ
النفساين ُفأخ ِر َج ك ُّله .وال يستطيع ّ
املوظفون املؤهلون أن يقضوا
أكرث من بضع دقائق يف األسبوع بصحبة ّ
كل طالب لجوء .فال
تتيح ق ّلة الوقت واالتصال الشخيص بنا َء الثقة العالقات ،وال
ّ
للموظف ما يحتاج إليه من الوقت لتعيني مواطن الضعف
تتيح
التغيات
عند ساكني املركز وا ّتخاذ التدابري املناسبة .فأدّت هذا ُّ
إىل رغبة بعض الجمعيات الخريية عن االستمرار يف إدارة هذه
املراكز ،إذ إ ّنها ال تستطيع أن تبلغ من درجة إيصال الخدمات
ٌ
مطلقة صغرى .ويف كثري من الحاالت ،يشغل
ما ترى أنه قيمة
املنظامت ّ
مكان هذه ّ
منظامت تركز ه ّمها يف الربح ،وليست
َ
َت َض ُع بالرضورة كرامة اإلنسان يف األولو ّية.

هذا ،وقد أجرى مجلس اللجوء السويرسيّ يف سبتمرب/أيلول
مقابالت يف جز ٍء من تقريره َ
حول أحوال
من سنة ،2019
ٍ
االستقبال يف إيطاليا 3،فأخرب ّ
موظفون من هذه املنظامت
املحلية غري الحكومية واللجان اإلقليم ّيةّ ،
بأن َن ْش الحكومة
ّ
اإلرشادات التوجيه ّية ،والتدريب ا ُمله ّيأ للموظفني ،كان لهام
أث ٌر ط ّي ٌب يف التعاون بني هذه الجهاتّ ،
وبأن َع َد َد ا ُمل َحالِ َ
ني
َ
يسء يف الناجني من
من اللجان اإلقليم ّية قد زاد .صحيح أن هذه الزيادة يف هدد َف ِلح َوالِ مراكز االستقبال
الجامعي أث ٌر ّ
ّ
ني خرب حسن ،ولكنّ املال الذي يرد عىل املنظامت اال ّتجار .إذ انتبهت املنظامت غري الحكومية ّ
ألن األفراد هناك
ا ُمل َحال َ
ً
املحلية غري الحكومية بالتمويل مل يزد عىل حسب تلك كثريا ما يرتكون مراكز االستقبال يف الليل ليتعاطوا ال ِبغاء .فقد
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خب
َي َق ُع اال ّتجار وإعادة اال ّتجار لق ّلة املراقبة ،وأيضاً فقد ُأ ِ َ
جنيس واغتصاب َ
داخل املراكز.
بحاالت اعتدا ٍء
ِ
ّ
ويفقد طالبو اللجو ِء الحقّ يف اإلقامة باملراكز إن غابوا عن املركز
أكرث من  72ساعةّ ،
وإن ر ّد الحقّ يف اإلقامة باملراكز بعد أن
صعب غاية الصعوبةُ ،محت ٌَاج إىل إنفاق
تسقطه الوالية َلَم ٌر
ٌ
َق ْد ٍر من الوقت كثري .ويحتمل أمر العائدين إىل إيطاليا مبوجب
نظام َد ْب ِلن الثالث –وفيهم طالبو اللجوء املستضعفون– أنهم
قد فقدوا الحق يف استقبالهم يف أيٍّ من ُطُــرق االستقبال،
أل ّنهم سبق أن أقاموا يف إيطاليا ،قبل أن ينتقلوا إىل بل ٍد أور ّيب
آخر .وهذا يناقض قانون السوابق القضائية يف محكمة العدل
5
باال ّتحاد األوريبّ.
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القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة ،إذ ليس ممكناً أن ُت ْض َمنَ
الرعاية الصحية الكافية عن القدوم .وأيضاً فقد أق ّرت املحكمة
اإلدارية االتحادية السويرسية ،ومعها ع ّد ُة محاكم أملان ّيةَ ،
بعض
اإلقرار بإشكال ّية الحال يف إيطاليا .مثال ذلكّ :أن يف قرا ٍر لهذه
املحكمة السويرس ّية ،صدر يف ديسمرب/كانون األول من سنة
 ،2019حكمت بوجوب أن ُته ِّيئ السلطات اإليطالية من الضامن
مبني عىل حال ٍة حالة ،متعلق ٍة بأحوال االستقبال.
ما هو ّ

ولقد زاد يف نظام االستقبال اإليطا ّيل سوء األحوال التي كانت غري
الترشيعي
مستق ّر ٍة أص ًال ،والذي زادها سوءاً ما جاء من اإلصالح
ّ
ّ
مؤخراً ،ثم ّإن تعيني ضحايا اال ّتجار يف وقت ِه ،وتيسري ما هو
ّ
ُ
ٌ
عريض .فإذا مل
مناسب من األحكام ،أم َران َس ِبيل الشك فيهام
ٌ
ُيض َمنْ ضامناً رصيحاً لفر ٍد فر ٍد ،أن ُيس َت ْق َب َل طالبوا اللجوء الذين
ني
سبب ّ
ال َّن ْق ُل ال َّد ْب ِل ّ
للشك يف ّأن هذا
ا ُّت ِج َر بهم استقباالً صحيحاً (أو إذا ُو ِج َد ٌ
ممكن تحقيقه يف الواقع)َ ،و َج َب عىل الدول أن
ومع أن نظا َم َد ْب ِلن الثالث ال ُيح ِّر ُم رصاح ًة َن ْق َل طالبي اللجوء الضامن غري
ٍ
ْ
ني لطالبي اللجوء هؤالء،
املستضعفني ،تلتزم الدول بقانون حقوق اإلنسان وأحكام هذا متتنع عن التحريض عىل ال َّنقل ال َّد ْب ِل ّ
النظام .فبموجب أحكام اتفاق ّية مجلس أوربا ملكافحة اال ّتجار ،إىل إيطاليا.
تعاف وتأمُّلٍ تبلغ  30يوماً ،وميكنه يف هذه
ُ ْين َُح من ا ُّت ِج َر ب ِه مد َة ٍ
وچـ َيا ِد َل ُتو ِّره lucia.dellatorre@osar.ch
املدّة البقا َء يف أرايض الدولة الطرف يف اال ّتفاقية .ويف ضوء أحكام ُل ِ
نظام َد ْب ِلن الثالث ،قد تكون هذه اإلقامة ا ُمل َو ّقتة هي نفسها سبباً أ ِد ْريَانا ُر ْو ِمر adriana.romer@osar.ch
يكفي ألن ُتح َّو َل مسؤول ّية تقدير طلبات اللجوء إىل الدولة التي َم ْرغاريتا ُزو ِت َ
يـڤـيه margarite.zoeteweij@unifr.ch
ُت ِت ُيح مدة التعايف والتأ ُّمل هذه.
فإن ق ّررت الدولة ،مع ذلك ،وبعد انقضاء مدة التعايف والتأ ُّملّ ،أن
مسؤولة تقدير الطلب هي عىل ٌ
دولة أخرى ،وجب عليها تبليغ
تلك الدولة بذلك ،وال ب ّد لتلك الدولة أن توافق رصاح ًة عىل
احتامل مسؤولية الفرد ،وأن ُتع ِلنَ رصاح ًة أيضاً أ ّنها ستُه ِّيئُ لذلك
الفرد الرعاية املناسبة عند ُق ُبولِ ِه .وال ميكن أن تطلب الدولة أن
ُيج َرى َت ْح ٌ
ويل إ ّال إذا مل يكن التحويل نفسه (بسبب ما يحتمله
من َخ َط ِر الرضر الجسام ّين أو النفسا ّين) وال أحوال االستقبال الذي
سيليه مخال َفني ألحكام لها صلة بهام يف القانون األوريبّ ،ومن
ذلك –عىل سبيل املثال ال الحرص– االتفاقية األوروبية لحقوق
اإلنسان ،واتفاقية مجلس أوربا.
ات يف
هذا ،وأصــدرت هيئات املعاهدة الدول ّية األخرى ق ـرار ٍ
ني إىل إيطاليا .ويف سنة  ،2018قررت لجنة
قانون ّية ال َّن ْقلِ ال َّد ْب ِل ّ
مناهضة التعذيب يف األمم املتحدة يف حالتَني ّأن َن ْق َل طالبي
تنص عليها
اللجوء الذين تع ّرضوا للتعذيب َيخ ِر ُق حقوقهم التي ّ
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة

ُم َحا ِم ٌ
يات ،يف املجلس السويرسيّ

www.refugeecouncil.ch
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