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معالجة االّتجار يف البرش يف صناعة الِبغاء: آَن لإلقرار بإسهاِم امُلْشتغالِت بالِبغاء 

أن يكون
ُبورِْساَلف ِغرَاِسُموف

َر ما تعزم عليِه املشتغالت  ال بّد مع ما ُيبَذُل من جهٍد ملكافحة االّتجار يف البرش يف صناعة الِبغاء، أن ُيقدِّ
ُتِديُر أمرهّن من أصحاب املصلحِة  بالِبغاِء وما هّن قادرات عىل فعلِه، وأن ُيقرَّ بأّنهّن واملنظامت التي 

الرشعّيني يف حركة مكافحة االّتجار. 

زاد َنَشاُط نصريي مكافحة االّتجار إىل ُنصَتها زيادًة عظيمة، منذ أُِقّر 
النِّساء  الخصوص  وعىل  البرش،  يف  االّتجار  منع  ُبُروتوُكوُل  سنَة 2000 
واألطفال، وَقْمعِه ومعاقبة مرتكبيِه.1 وجذب الجهد املبذول يف مكافحة 
ِهَمَم جهاٍت  إليِه  الدوالرات، ورصف  التمويل ماليني من  االّتجار من 
حكومية،  مؤسساٌت  اليوَم  الجهات  هذه  يف  وتدُخُل  شّتى.  فاعلة 
ومنظامٌت دولية، ومنظامٌت من املجتمع املديّن معنّيٌة بحركات حقوق 
املرأة وحقوق املهاجرين وحقوق العامل، ونقاباٌت عاّملية، وجامعاٌت 
دينية، حتى إّن من بني هذه الجهات هيئاٌت استثامرّية.2 وكلُّ جهٍة من 
هذه الجهات آخذٌة يف جانٍب، أو أكرث، من جوانب ‘األركان’ التي تقوم 
املتحدة ثالثة  األمم  ُبُروتوكوِل  َ يف  ُبنيِّ االّتجار، وهي كام  بها مكافحة 

أركان: منع وحامية ومحاكمة. 

املتحدة  الواليات  خارجّية  وزيــرة  فأضافت   ،2009 سنة  كانت  ثم 
التشارك،  رابعاً، وهو  ركناً  الثالثة  األركان  إىل  كلننُت،  ِهَلري  األمريكية، 
فأرادت بذلك تأكيَد االحتياج إىل تعاوٍن وتنسيق ناجَعني بني الجهات 
الفاعلة. فام زال َبْعُد هذا الركن ُسّنًة تتبعها ِفرَُق عمٍل مختلفة، مؤلَّفٌة 
من أصحاِب مصلحٍة متعّددين، وطنّيني ودولّيني. ولكنَّام يستوقف النظر 
أْن ليس يف االستجابة التي ُجِرَي بها منّظامٌت تنوب عن الناس املشتغلني 
بالِبغاء  املشتغالت  َحْجَب  أّن  عىل  مصالحهم.  وُتبنّيُ  الِبغاء  بصناعة 
وامُلنظامِت املعنّية بهّن عاّم يوضع من سياساٍت تَؤثر فيهّن يشٌء غري 
جديد. وأصل هذا الحجب ما جرت بِه العادة من آراٍء حْشُوها الغلوُّ يف 
َل  إطالق األحكام األخالقّية عىل املشتغالت بالِبغاء وَوْصُمهّن، وماّم ُتوصِّ
ِنْسِوّيني  ِر مفّكريَن  ما ِصْيَغ بتصوُّ إليِه من مفهوم هذا الحجب أخرياً 
من بالد الشامل، أّن الِبغاَء رضٌب من رضوب العنف عىل املرأة، وأْن 
ليس َقُبول املرأة الِبغاَء صادٌر عن متام علٍم مبا هي مقبلة عليه. فقادت 
هذه اآلراء العمَل يف مكافحة االّتجار وقّوت تهميَش املشتغالت بالِبغاء، 

فأوقعت بَعيشهّن وعملهّن وُحْسن حالهّن من السوِء شيئاً شديداً.٣ 

يف  نرَش  كان  بالنساء4  االّتجار  ملكافحة  العاملّي  الِحلف  إّن  ثم 
باملستندات  فأثبت  املقالة،  هذه  عليه  ُبنَيت  بحثاً،   2018 سنة 

وامُلنظامُت  بالِبغاء  املشتغالت  تستعملها  التي  اإلسرتاتيجيات 
املعنّية بهّن ملنع ومعالجة ما يف صناعة الِبغاء من عنٍف وإكراه 
واستغالل، ومن ذلك حاالت االّتجار. وبنيَّ البحث الحاجة إىل أن 

ُيَروا رشكاَء رئيسنَي يف الحرب عىل االّتجار.٥ 

راية ُقّوة الدِّ

أجرى الِحلف العاملّي ملكافحة االّتجار بالنساء حديثاً مع ممثي 
منظامٍت معنّية باملشتغالت بالبغاء، َتعَمُل يف سياقاٍت مختلفة، 
َتْجري عىل مقاربٍة واحدة لدعمهم. فُتديُر كلُّ منظمٍة  أّنها  إاّل 
يأتيِه  إليه،  الوصول  َعْوٍن واستشارة، سهُل  َمركُز  منها محالًّ هو 
فيام  ويتحادثون  ويتآلفون  فيتآكلون  املحّي،  املجتمع  أفراد 
هم. وميكن أن َيْبلغوا هناك أيضاً صنوفاً من املنافع، فدروٌس  ُيهمُّ
يف اللغة وِفرَُق دعم وِخْدماُت مشورٍة وصّحة. هذا، وتعمل كلُّ 
إىل  إليصالهّن  بالبغاء  باملشتغالت  االّتصال  عىل  أيضاً  املنظامت 
وُتِحيُل، كلٌّ عىل حسب  ل  وَتتدخَّ فُتْنصُت وتنصح  الَوْعي،  ُأُفِق 

حاجات الفرد.

تجعل  ــَور،  ــَب إْم اسمها  تايلند،  يف  منظمًة  أّن  ذلــك،  ومثال 
للمشتغالت بالبغاء دروساً يف اللغة التايلندية واللغة اإلنجليزية. 
وال تقتص فائدة هذه الدروس عىل معاملة العمالء )كاملفاوضِة 
يف الخدمات واألمثان، وتجنُِّب سوء الّتواُصل(، بل هي -إىل ذلك- 
تفيد امُلْشتغلَة بالبغاء إن هي رأت َترَْك هذه الصناعة واألخذ يف 
عمٍل آخر. وتشري كلُّ املنظامت عىل املشتغالت بالبغاء باملشورة 
القانونية، إما مبارشًة وإما إحالًة، وماّم تشري عليهّن فيِه الِخالُف 
هجرتهّن.  عليها  التي  والحاُل  ومديريهّن  عمالئهّم  وبني  بينهّن 
وُيبِلُغ عدٌد من امُلنظامِت املبتدئات باالشتغال بالبغاء معلوماٍت 
ُتعرُِّفهّن األماكَن التي ُيْؤَمُن العمل فيها، وُسُبَل التواصل واالّتفاق 
وُطُرَق  تجنُّبهم،  ينبغي  الذين  والعمالَء  العمالء،  وبني  بينهّن 
اإلعالِن واألماكَن التي ينبغي أن ُيعَلن فيها، واألمثاَن التي ينبغي 
حول  يدور  ما  ُيعرِّف  الذي  هذا  املعلومات  فإبالغ  ُتطَلب.  أن 
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العمل من قوانني وحقوق ورشوط، هو ُسّنُة عمٍل حسنٌة ُمرْساٌة، 
ُسّنت لتقليل ما عند املهاجرين والعاّمل ذوي األجور الزهيدة، من 
مواطن الضعف التي تنفذ فيها سهام االستغالل واإلساءة، ومنها االّتجار 

يف البرش، وكثرٌي من منظامت مكافحة االّتجار تتبع ذلك يف عملها. 

فيها مقبلٌة عىل أعامٍل غايتها  وأيضاً فكلُّ املنظامت التي حاَدثنا ُموظَّ
ونصة  اإلعالم  مع  والعمل  والتظاهر  كاملحارضة  العامة،  املصلحة 
الخطط والسياسات، كلُّ ذلك ملعالجة تجريم البغاء وَوْصم املشتغالت 
بِه. وهذا أمٌر مهم، ذلك أن امُلّتجرين يستغلُّون التجريم والوصم لغرض 
ن من املترّضرات، فُيثّبتون لديهّن أنهّن إذا َقَصْدَن الرشطَة فلن  التمكُّ
قهّن أحد، بل يكون من ذلك اعتقالهّن وسجنهّن بتهمة البغاء،  ُيصدِّ
وأنهّن إن كّن مهاجرات أُبِعْدَن من البلد. فإذا أُِميَط الوصم والعقوبات 
بني  عالقٍة  َحْبُل  ُمدَّ  وإذا  بالبغاء،  االشتغال  عن  والجنائية  اإلدارية 
َ تعيني  املشتغالت بالبغاء والرشطة يحرتم فيها كلُّ أحٍد اآلخر، َتيرسَّ
أنها  الصناعة )ومن ذلك أن تعلَم الضحية  ضحايا االّتجار يف هذه 

ضحّية(. 

حلول مجتمعية

وُيظِهر بحُثنا أن املشتغالت بالبغاء يتذرّْعَن مبا لهّن من ذرائع ملساعدة 
أقرانهّن. فهذه ِدْرِبن يف إفريقيا الجنوبية، يعمل فيها مرشداٌت من 
الوعي،  أفق  إىل  أقرانهّن  إيصال  عىل  ِسُسْنك  منظمة  من  األقران 
فصادفن هناك يوماً شاّباٍت ومراهقات، أمرُهنَّ يف يدي قّواٍد، يقف 
بالقرب منهّن. ثم تظاهرَن بأّنهّن موزّعات أرِفلٍة )= عوازل ذكرّية( 
فأوصْلَن إليهنَّ رقَم هاتٍف يف املنظمة مخصصاً للمساعدة، ثم اّتصلَن 
فو هاتِف املساعدة الرشطَة األمَر. وكان من ذلك أْن أُجِرَيت  فبلَّغ موظَّ
أخرياً محاكمٌة موّفقة عىل قضيٍة من أكرب قضايا االّتجار يف األطفال 

لغرض االستغالل الجنّس بجنوب إفريقيا. 

من  تعاونية  بغاٍء جمعيًة  بيِت  قــّوادُة  فقد قصدت  الهند،  يف  أّما 
 Veshya Anyay( املشتغالت بالبغاء اسمها ِفْشَيا أْنِيي ُمْكِتي َبريَشد
 ،)VAMP( َفْمب اسم  اختصاراً  Mukti Parishad( وُيطلق عليها 
ففاَتَحْتهّن يف أّن قّواداً جاَءها ببنٍت، فخالَجها ظنٌّ يف أّن البنَت مل تبلغ 
سّن الرشد. وملّا اتجهت لجنٌة إىل بيت البغاء لتحقق األمر فإذا القّواُد 
قد أخذ البنت معه بسّيارة أجرة إىل غري موضع بغاء. ثم نّبهت اللجنة 
نظراَءها يف ذلك املوضع، فعرف النظراء املكان الذي انتهى القّواُد 
بالبنت إليِه. فوجدت عضوات اللجنة البنَت، وتيقنَّ أنها بالحّق مل تبلغ 
سّن الرشد، ثم اّتصلَن بوالَديها، وأرشَن عليهام وعىل البنت، فأَحْلَنُهم 
إىل الرشطة. وإن يكن القّواُد قد فّر مرًة أخرى، فقد بلغ من ِفْعِل 

اللجنة أْن مل َيُعْد إىل تلك الجامعة البّتة. 

االّتجار  ملكافحة  العاملّي  الِحلف  وثََّق  وما  الحالتني،  هاتني  وبني 
الحلول فيها  أّن  البحث من حاالٍت أخرى، اشرتاٌك يف  بالنساء يف 
غري دامئة البيان أو التعارف؛ إذ ينبغي للمشتغالت بالبغاء يف بعض 
الحاالت أن ُيعِمْلَن اإلبداَع ليهتديَن إىل أحسن الحلول. وقد جرت 
العادة يف مكافحة االّتجار باعتامد إجراءاٍت لتعيني الضحايا، كإجراِء 
‘الَكْبِس واإلنقاِذ’ الذي تقوده املنظامت غري الحكومية أو الرشطة، 
إال أّن هذه اإلجراءات أحداٌث من شأنها العنف والرضر النفسايّن، 
يقعان عىل كلٍّ من املشتغالت بالبغاء وضحايا االّتجار.6 وُيظِهر بحثنا 
ٌل مركوٌز  ل هو -بخالف ما تقّدم- تدخُّ أن ما يقوده األقران من التدخُّ

هّمُه يف حاجات الفرد ُمرَاٍع لحقائق الصناعة. 

وكان يف بعض البالد التي أجرينا فيها بحثنا أن أقامت منظامت 
املشتغالت بالبغاء تعاوناً نفعّياً )َبرَْغامتّياً(، وإن أصابه االضطراب 
أحياناً، بينها وبني هيئات الدولة واملنظامت غري الحكومية، ملعالجة 
الحاالت التي ُيرَتاُب يف كونها حاالت اّتجار. مثال ذلك أْن تعاونت 
يف جنوب إفريقيا منظمتا إْسِوت )SWEAT( وِسُسْنك مراراً هام 
 National Human( بالبرش  االّتجار  من  الوطني  املالذ  وخطُّ 
Trafficking Resource Line(، ويف الهند، أقّر بعض أفراد الرشطة 

بالحاجة إىل العمل مع جمعية َفْمب التعاونّية ملَْنع االّتجار. 

عىل أّن ُمنظامِت املشتغالت بالبغاء محجوبٌة يف أكرث الحاالت يف 
املؤسسات والسياسات. فهذه إسبانيا، رُِفَض فيها أن يكون ملنظمة 
ِهَترْيا )Hetaira( موضٌع يف شبكة املنظامت غري الحكومية املعنّية 
مبكافحة االّتجار. وهذه جنوب إفريقيا، أُلزَِمت فيها منظمة إْسِوت 
 Western( االّتجار  ملكافحة  الغربية  َكيب  ائتالِف  من  تخرج  أن 
Cape Counter-Trafficking Coalition(، وسبب ذلك ما لقَيته 
االشتغال  يرَوَنُه من  لاِم  عليها  االئتالف  أعضاء  بعض  اعتداء  من 

بالبغاء. 

َجْدول أعامٍل مشرتك 

وأخرياً، إّن منظامت املشتغالت بالبغاء هي منظامت أُلِّفت للعناية 
بحقوق العامل، وعىل رأس ما ُعِهَد إليها بفعلِه، أن تضمن ملؤلِّفيها 
الدولة ومن غريها  من  الفاعلة  الجهات  َصْوَن  إليها،  والعاهدين 
لحقوقهم اإلنسانية واالقتصادية واالجتامعية والسياسية والعملية. 
ثم إّن عملها، يف وجٍه من وجوهِه، كثري الشبه بعمل املنظامت غري 
الحكومية املكافحة لالّتجار التي هي من أعضاء الِحلف العاملّي 
ملكافحة االّتجار بالنساء. إذ ُتبّلُغ منظامت املشتغالت بالبغاء، مثالً، 
ُتقَصُد  التي  األماكن  ويف  العمل،  ورشوط  الحقوق  يف  معلوماٍت 
لطلب املساعدة يف حال انتهاك الحقوق. ويقال عن هذا عموماً يف 
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ميدان مكافحة االّتجار إّنه َمْنٌع وَتْوسيُع مدارٍك ومتكني. فإن انُتِهَكِت 
الحقوق، واالّتجار من االنتهاك، تساعد منظامت املشتغالت بالبغاء 
ُمْنتَهَكاِت الحقوق عىل رَْفِع الشكاوى، ومعاملِة الرشطة واملحاكم 
وسلطات الهجرة، وقضاء الحاجات الرضورية، وتجعل لهّن املشورة 
النفسانية االجتامعية والوساطة األرُْسية، وُتِعنُي النساء عىل العودة 
إىل أهلهّن وعىل أن يجدن ألنفسهن وظيفة. وُيطِلُق واضعو برامج 
أو  اإلدماج  إعادة  خدمات  ُمْصطلَح  ذلك  عىل  االّتجار  مكافحة 

اإلدماج االجتامعّي.

فام هو واقٌع بفعل استحكام العادة من َخْلٍط مغلوٍط فيه، بني أعامل 
البغاء كّلها واالّتجار، ومن رأٍي يرى أصحابُه أن كلَّ البغاء استغالل، 
إمنا مينع منظامت مكافحة االّتجار من رؤية وجوه الشبه بني جدول 
املشتغالت  منظامت  وعمل  أعامل  جدول  وبني  وعملها  أعاملها 
بالبغاء. هذا مع أن الرضَبني ليس ينايف أحدهام صاحبه؛ فمنظامت 
املشتغالت بالبغاء تعالج حاالت االّتجار، ومنظامت مكافحة االّتجار 
تصون حقوق املشتغالت بالبغاء. فاملأمول من بحث الِحلف العاملّي 
ملكافحة االّتجار بالنساء أن يؤدي إىل مقاربٍة جديدة ُتقّدُر ما تعزم 
عليِه املشتغالت بالِبغاِء وما هّن قادرات عىل فعلِه، وُتِقرُّ بأنهّن 

رشيكاٌت رضورّياٌت يف مكافحة االّتجار بالبرش.

borislav@gaatw.org ُبورِْساَلف ِغرَاِسُموف 
ُق برامج يف االّتصاالت واملنارص، يف الِحلف العاملّي ملكافحة  منسِّ

ٌر، يف نرشة مكافحة  االّتجار بالنساء www.gaatw.org وُمحرِّ

 www.antitraffickingreview.org االّتجار

bit.ly/UN-Palermo-Protocol-AR .1
 Bernstein E )2018( Brokered Subjects: Sex, Trafficking, and the Politics of .2

 Freedom, The University of Chicago Press
)مواضيع خاضعة للسمرسة: الجنس، واالّتجار بالبرش، وسياسة الحرّية(

 See for example Chuang J )2010( ’Rescuing Trafficking from Ideological  .٣
 Capture: Prostitution Reform and Anti-Trafficking Law and Policy‘,

 University of Pennsylvania Law Review, Vol 158)6(: 1655–1728
)إنقاذ االّتجار يف البرش من القبضة اإلديولوجّية: إصالح الِبغاء وقانون مكافحة االّتجار 

bit.ly/Chuang-2010 )وسياستها
4. كانت أخرجت نرشة الهجرة القرسية عدداً سنة 2006 عنوانه: ‘االّتجار بالبرش: الدفاع 

عن حقوق املستضعفني ومساندتهم’، وذلك بدعِم الِحلف العاملّي ملكافحة االّتجار بالنساء 
 www.fmreview.org/ar/peopletrafficking .ومشورته

  GAATW )2018( Sex Workers Organising for Change:  ٥.
 Self-representation, community mobilisation, and working conditions

)ترتيب املشتغالت بالِبغاء للتغيري: التمثيل الذايّت والحشد املجتمعّي وظروف العمل(
bit.ly/GAATW-Organising-for-Change-2018

 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

)“من حّقنا أن ُنْنَقَذ”: حني توهي برامج مكافحة االّتجار بالنساء صّحَة املشتغالت بالبغاء 
  https://doi.org/10.14197/atr.201219 )وُحْسَن حالهّن

َعْوَدُة طالبي اللجوء امُلْسَتضعِفنْي إىل إيطاليا: حامية ضحايا االّتجار بالبرش 
لُوچِـيَا داِلَ تُورِّه وأدِرْيَانا رُوْمِر ومَرْغاريتا زُوتِيـڤَـيه

ُيِثرُي عدم كفاية الرشوط اإليطالية املرشوط بها الستقبال طالبي اللجوء املستضعفني أسئلًة خطريًة َحْوَل 
رشعّية أعامل َدْبِلن يف َنْقِل امُلتََّجر بهم.

االتحاد  ُعْضٌو يف  دولٌة  تطلب  أن  الثالث1  َدْبِلن  نظام  ميكن يف 
األوريب إىل دولٍة ُعْضٍو أخرى أن تعيد إليها طالَب لجوٍء التمس 
لجوٍء دخله. ويفرض تطبيق هذا  بلد  أول  قبُل يف  اللجوَء من 
النظام ضغوطاً غري متكافئة عىل أنظمة اللجوء يف هذه البالد، 
التي ُتَعدُّ حدودها يف حدود االتحاد األوريب الخارجّية، وإيطاليا 
ما  وآخر  الضغط  هذا  نتيجة  جمعنا  وإن  البالد.  هذه  إحدى 
َتَحّصل  إيطاليا،  يف  والقانونية  السياسية  األحوال  إليِه  وصلت 
أّن ما بطالبي اللجوء املستضعفني من حاجاٍت ُمعّينة –ومنهم 
َ وال ُتقىَض تعيينا وقضاًء تحصل  ضحايا االّتجار– يكرث أن ال ُتعنيَّ
‘أعامل  الشّك يف رشعّية  الكفاية، فيفتح ذلك سبياًل إىل  معهام 

ْبِلنّية’.  النقل الدَّ

يف  اّتجاٍر  ضحيَة  كونه  يحتمل  َمن  َتْعِينِي  ِمن  امُلبّكر  أّن  ذلك 
للضحية  يهّيئ  فتحقيقه  الشأن،  عظيم  أمٌر  اللجوء  إجراءات 
أفضل أحوال ميكن تهيئتها، لريفعوا طلب لجوئهم، ولحاميتهم 
ُد اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة  من مزيد استغالل. وتحدِّ
أن  ضامن  عليها  يجب  كيف  عضو  دولة  لكلِّ  بالبرش،  االتجار 
الناجني  يكون يف سلطاتها موّظفون ُمدّربون ومؤّهلون لتعيني 

وإعانتهم. 

ومع ذلك، ليس يف إجراءات اللجوء يف إيطاليا َفْحٌص عامٌّ عن 
وأخربت  االلتزامات.  من  تقّدم  ما  تلتزم  وال  الضعف،  مواطن 
الذين  أّن موظفيها هم  لالّتجار  منظمة غري حكومية مكافحة 
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