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معالجة اال ّتجار يف البرش يف صناعة ال ِبغاءَ :
تغالت بال ِبغاء
آن لإلقرار
بإسهام ا ُمل ْش ِ
ِ
أن يكون
بُو ِر ْس َلف ِغ َر ِاس ُموف

ال ب ّد مع ما يُب َذ ُل من جه ٍد ملكافحة اال ّتجار يف البرش يف صناعة ال ِبغاء ،أن يُق ِّد َر ما تعزم علي ِه املشتغالت
بال ِبغا ِء وما هنّ قادرات عىل فعل ِه ،وأن يُق َّر بأ ّنهنّ واملنظامت التي ُت ِدي ُر أمرهنّ من أصحاب املصلح ِة
الرشع ّيني يف حركة مكافحة اال ّتجار.

رصتها زياد ًة عظيمة ،منذ ُأ ِق ّر
زاد َن َش ُاط نصريي مكافحة اال ّتجار إىل ُن َ
سن َة ُ 2000ب ُروتو ُك ُ
ول منع اال ّتجار يف البرش ،وعىل الخصوص النِّساء
1
واألطفال ،و َق ْمع ِه ومعاقبة مرتكبي ِه .وجذب الجهد املبذول يف مكافحة
جهات
اال ّتجار من التمويل ماليني من الدوالرات ،ورصف إلي ِه ِه َم َم ٍ
فاعلة شتّىُ .
ٌ
مؤسسات حكومية،
وتدخ ُل يف هذه الجهات اليو َم
ٌ
ّ
ٌ
ٌ
ومنظامت دولية ،ومنظامت من املجتمع املدين معن ّية بحركات حقوق
ّ
ٌ
ٌ
وجامعات
ونقابات عملية،
املرأة وحقوق املهاجرين وحقوق العامل،
هيئات استثامر ّيةُّ 2.
دينية ،حتى ّإن من بني هذه الجهات ٌ
وكل جه ٍة من
جانب ،أو أكرث ،من جوانب ‘األركان’ التي تقوم
هذه الجهات آخذ ٌة يف ٍ
بها مكافحة اال ّتجار ،وهي كام ُب ِّ َي يف ُب ُروتوكو ِل األمم املتحدة ثالثة
أركان :منع وحامية ومحاكمة.
ثم كانت سنة  ،2009فأضافت وزيــرة خارج ّية الواليات املتحدة
األمريكيةِ ،ه َلري ُ
كلنت ،إىل األركان الثالثة ركناً رابعاً ،وهو التشارك،
فأرادت بذلك تأكي َد االحتياج إىل تعاونٍ وتنسيق ناج َعني بني الجهات
الفاعلة .فام زال َب ْع ُد هذا الركن ُس ّن ًة تتبعها ِف َر ُق عملٍ مختلفة ،مؤ َّلف ٌة
أصحاب مصلح ٍة متعدّدين ،وطن ّيني ودول ّيني .ولكنَّام يستوقف النظر
من
ِ
ّ
ٌ
ْأن ليس يف االستجابة التي ُج ِريَ بها منظامت تنوب عن الناس املشتغلني
بصناعة ال ِبغاء و ُت ّ ُ
بي مصالحهم .عىل ّأن َح ْج َب املشتغالت بال ِبغاء
نظامت املعن ّية بهنّ ّ
سياسات ت َؤثر فيهنّ يش ٌء غري
عم يوضع من
ٍ
وا ُمل ِ
جديد .وأصل هذا الحجب ما جرت ب ِه العادة من آرا ٍء ْ
حش ُوها الغل ُّو يف
إطالق األحكام األخالق ّية عىل املشتغالت بال ِبغاء و َو ْص ُمهنّ ّ ،
وص َل
ومم ُت ِّ
إلي ِه من مفهوم هذا الحجب أخرياً ما ِص ْي َغ بتص ُّو ِر مف ّكرينَ ِن ْس ِو ّيني
رضب من رضوب العنف عىل املرأةْ ،
وأن
من بالد الشاملّ ،أن ال ِبغا َء ٌ
علم مبا هي مقبلة عليه .فقادت
متام
عن
ليس َق ُبول املرأة ال ِبغا َء صاد ٌر
ٍ
هذه اآلراء َ
َ
ّ
العمل يف مكافحة االتجار وق ّوت تهميش املشتغالت بال ِبغاء،
ً3
ً
وح ْسن حالهنّ من السو ِء شيئا شديدا.
فأوقعت ب َعيشهنّ وعملهنّ ُ

ُ
نظامت
اإلسرتاتيجيات التي تستعملها املشتغالت بال ِبغاء وا ُمل
عنف وإكراه
املعن ّية بهنّ ملنع ومعالجة ما يف صناعة ال ِبغاء من ٍ
واستغالل ،ومن ذلك حاالت اال ّتجارَّ .
وبي البحث الحاجة إىل أن
5
ُي َروا رشكا َء رئيس َني يف الحرب عىل اال ّتجار.

ال ِّدراية ُق ّوة

العاملي ملكافحة اال ّتجار بالنساء حديثاً مع ممثيل
الحلف
أجرى ِ
ّ
سياقات مختلفة،
منظامت معن ّية باملشتغالت بالبغاءَ ،تع َم ُل يف
ٍ
ٍ
إ ّال أ ّنها َت ْجري عىل مقارب ٍة واحدة لدعمهم .فتُدي ُر ُّ
كل منظم ٍة
منها مح ًّال هو َمرك ُز َع ْونٍ واستشارةُ ،
سهل الوصول إليه ،يأتي ِه
أفراد املجتمع املح ّ
يل ،فيتآكلون ويتآلفون ويتحادثون فيام
فدروس
همهم .وميكن أن َي ْبلغوا هناك أيضاً صنوفاً من املنافع،
ُي ُّ
ٌ
وصحة .هذا ،وتعمل ُّ
وخد ُ
كل
يف اللغة و ِف َر ُق دعم ِ
ْمات مشور ٍة ّ
املنظامت أيضاً عىل اال ّتصال باملشتغالت بالبغاء إليصالهنّ إىل
تدخل و ُت ِح ُيلٌّ ،
ُأ ُف ِق ال َو ْعي ،ف ُتن ُ
ْصت وتنصح و َت َّ
كل عىل حسب
حاجات الفرد.

ومثال ذلــكّ ،أن منظم ًة يف تايلند ،اسمها إ ْم ـ َب ـ َور ،تجعل
للمشتغالت بالبغاء دروساً يف اللغة التايلندية واللغة اإلنجليزية.
وال تقترص فائدة هذه الدروس عىل معاملة العمالء (كاملفاوض ِة
ّواصل) ،بل هي -إىل ذلك-
يف الخدمات واألمثان ،وتجن ُِّب سوء الت ُ
تفيد ا ُمل ْشتغل َة بالبغاء إن هي رأت َت ْر َك هذه الصناعة واألخذ يف
عملٍ آخر .وتشري ُّ
كل املنظامت عىل املشتغالت بالبغاء باملشورة
الخ ُ
القانونية ،إما مبارش ًة وإما إحال ًةّ ،
الف
ومم تشري عليهنّ في ِه ِ
ُ
والحال التي عليها هجرتهنّ .
بينهنّ وبني
عمالئهم ومديريهنّ
ّ
ُ
معلومات
نظامت املبتدئات باالشتغال بالبغاء
و ُيب ِل ُغ عد ٌد من امل
ٍ
ِ
َ
وس ُبل التواصل واال ّتفاق
ُتع ِّر ُفهنّ األماكنَ التي ُي ْؤ َمنُ العمل فيهاُ ،
ُ
بينهنّ وبني العمالء ،والعمال َء الذين ينبغي تجنُّبهم ،وط ُر َق
َ
العاملي ملكافحة اال ّتجار بالنساء 4كان ن َ
واألمثان التي ينبغي
رش يف اإلعالنِ واألماكنَ التي ينبغي أن ُيع َلن فيها،
الحلف
ثم ّإن ِ
ّ
َ
ً
ُ
سنة  2018بحثاُ ،بن َيت عليه هذه املقالة ،فأثبت باملستندات أن تطلب .فإبالغ املعلومات هذا الذي ُيع ِّرف ما يدور حول
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العمل من قوانني وحقوق ورشوط ،هو ُس ّن ُة عملٍ حسن ٌة ُم ْرسا ٌة،
ُسنّت لتقليل ما عند املهاجرين ّ
والعمل ذوي األجور الزهيدة ،من
ّ
مواطن الضعف التي تنفذ فيها سهام االستغالل واإلساءة ،ومنها االتجار
يف البرش ،وكث ٌري من منظامت مكافحة اال ّتجار تتبع ذلك يف عملها.
فكل املنظامت التي حادَثنا ُم َّ
وأيضاً ُّ
وظفيها مقبل ٌة عىل أعاملٍ غايتها
املصلحة العامة ،كاملحارضة والتظاهر والعمل مع اإلعالم ونرصة
الخطط والسياساتُّ ،
كل ذلك ملعالجة تجريم البغاء و َو ْصم املشتغالت
ب ِه .وهذا أم ٌر مهم ،ذلك أن ا ُملتّجرين يستغ ُّلون التجريم والوصم لغرض
ُّ
التمكن من ّ
املترضرات ،ف ُيث ّبتون لديهنّ أنهنّ إذا َق َصد َْن الرشط َة فلن
ُيصدِّقهنّ أحد ،بل يكون من ذلك اعتقالهنّ وسجنهنّ بتهمة البغاء،
وأنهنّ إن كنّ مهاجرات ُأب ِعد َْن من البلد .فإذا ُأ ِم َ
يط الوصم والعقوبات
اإلدارية والجنائية عن االشتغال بالبغاء ،وإذا ُم َّد َح ْب ُل عالق ٍة بني
املشتغالت بالبغاء والرشطة يحرتم فيها ُّ
يس تعيني
كل أح ٍد اآلخرَ ،ت َّ َ
ضحايا اال ّتجار يف هذه الصناعة (ومن ذلك أن تعل َم الضحية أنها
ضح ّية).
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العاملي ملكافحة اال ّتجار
الحلف
وبني هاتني الحالتني ،وما و َّثقَ ِ
ّ
حاالت أخرى ،اشرت ٌاك يف ّأن الحلول فيها
بالنساء يف البحث من
ٍ
غري دامئة البيان أو التعارف؛ إذ ينبغي للمشتغالت بالبغاء يف بعض
الحاالت أن ُيع ِم ْلنَ اإلبداعَ ليهتدينَ إىل أحسن الحلول .وقد جرت
اءات لتعيني الضحايا ،كإجرا ِء
العادة يف مكافحة اال ّتجار باعتامد إجر ٍ
‘ال َك ْب ِس واإلنقا ِذ’ الذي تقوده املنظامت غري الحكومية أو الرشطة،
ٌ
أحداث من شأنها العنف والرضر النفسا ّين،
إال ّأن هذه اإلجراءات
6
يقعان عىل ٍّ
كل من املشتغالت بالبغاء وضحايا اال ّتجار .و ُيظ ِهر بحثنا
التدخل هو -بخالف ما تقدّمُّ -
أن ما يقوده األقران من ُّ
تدخ ٌل مركو ٌز
ه ّم ُه يف حاجات الفرد ُم َر ٍاع لحقائق الصناعة.

وكان يف بعض البالد التي أجرينا فيها بحثنا أن أقامت منظامت
املشتغالت بالبغاء تعاوناً نفع ّياً ( َب َر ْغامت ّياً) ،وإن أصابه االضطراب
أحياناً ،بينها وبني هيئات الدولة واملنظامت غري الحكومية ،ملعالجة
اب يف كونها حاالت ا ّتجار .مثال ذلك ْأن تعاونت
الحاالت التي ُير َت ُ
ً
وس ُسنْك مرارا هام
يف جنوب إفريقيا منظمتا ْإس ِوت (ِ )SWEAT
ُّ
وخط املالذ الوطني من اال ّتجار بالبرش (National Human
حلولمجتمعية
 ،)Trafficking Resource Lineويف الهند ،أق ّر بعض أفراد الرشطة
َ
َ
ّ
و ُيظ ِهر بح ُثنا أن املشتغالت بالبغاء يتذ ّرعْنَ مبا لهنّ من ذرائع ملساعدة بالحاجة إىل العمل مع جمعية ف ْمب التعاون ّية ملنْع االتجار.
ٌ
مرشدات من
أقرانهنّ  .فهذه ِد ْر ِبن يف إفريقيا الجنوبية ،يعمل فيها
ٌ
محجوبة يف أكرث الحاالت يف
نظامت املشتغالت بالبغاء
األقران من منظمة ِس ُسنْك عىل إيصال أقرانهنّ إىل أفق الوعي ،عىل ّأن ُم
ِ
ات ومراهقات ،أمرهُ نَّ يف يدي ق ّوا ٍد ،يقف املؤسسات والسياسات .فهذه إسبانياُ ،ر ِف َض فيها أن يكون ملنظمة
فصادفن هناك يوماً شا ّب ٍ
َ
ّ
ّ
موضع يف شبكة املنظامت غري الحكومية املعن ّية
تظاهرن بأنهنّ موزعات أر ِفل ٍة (= عوازل ذكر ّية) ِهت َْيا ()Hetaira
بالقرب منهنّ  .ثم
ٌ
ُ
ً
هاتف يف املنظمة مخصصا للمساعدة ،ثم ا ّتصلنَ مبكافحة اال ّتجار .وهذه جنوب إفريقيا ،أل ِز َمت فيها منظمة ْإس ِوت
فأوص ْلنَ إليهنَّ رق َم ٍ
فب َّلغ َّ
ائتالف َكيب الغربية ملكافحة اال ّتجار (Western
هاتف املساعدة الرشط َة األم َر .وكان من ذلك ْأن ُأج ِر َيت أن تخرج من
ِ
موظفو ِ
أخرياً محاكم ٌة مو ّفقة عىل قضي ٍة من أكرب قضايا اال ّتجار يف األطفال  ،)Cape Counter-Trafficking Coalitionوسبب ذلك ما لق َيته
من اعتداء بعض أعضاء االئتالف عليها لِام ي َرو َن ُه من االشتغال
الجنيس بجنوب إفريقيا.
لغرض االستغالل
ّ
بالبغاء.
بيت بغا ٍء جمعي ًة تعاونية من
أ ّما يف الهند ،فقد قصدت قـ ّواد ُة ِ
ريشد (َ Veshya Anyayجدْول أعاملٍ مشرتك
املشتغالت بالبغاء اسمها ِف ْش َيا أ ْن ِيي ُم ْك ِتي َب َ
 )Mukti Parishadو ُيطلق عليها اختصاراً اسم َف ْمب ( ،)VAMPوأخرياًّ ،إن منظامت املشتغالت بالبغاء هي منظامت ُألِّفت للعناية
ببنت ،فخالَجها ظنٌّ يف ّأن َ
البنت مل تبلغ بحقوق العامل ،وعىل رأس ما ُع ِه َد إليها بفعل ِه ،أن تضمن ملؤلِّفيها
ففا َت َحتْهنّ يف ّأن ق ّواداً جا َءها ٍ
سنّ الرشد .وملّا اتجهت لجن ٌة إىل بيت البغاء لتحقق األمر فإذا الق ّوا ُد والعاهدين إليهاَ ،ص ْو َن الجهات الفاعلة من الدولة ومن غريها
قد أخذ البنت معه بس ّيارة أجرة إىل غري موضع بغاء .ثم ن ّبهت اللجنة لحقوقهم اإلنسانية واالقتصادية واالجتامعية والسياسية والعملية.
نظرا َءها يف ذلك املوضع ،فعرف النظراء املكان الذي انتهى الق ّوا ُد ثم ّإن عملها ،يف وج ٍه من وجوه ِه ،كثري الشبه بعمل املنظامت غري
بالبنت إلي ِه .فوجدت عضوات اللجنة َ
العاملي
الحلف
البنت ،وتيقنَّ أنها بالحقّ مل تبلغ الحكومية املكافحة لال ّتجار التي هي من أعضاء ِ
ّ
سنّ الرشد ،ثم ا ّتصلنَ بوالدَيهاَ ،
وأرشن عليهام وعىل البنت ،فأَح ْل َنهُم ملكافحة اال ّتجار بالنساء .إذ ُتب ّل ُغ منظامت املشتغالت بالبغاء ،مث ًال،
قصدُ
إىل الرشطة .وإن يكن الق ّوا ُد قد ف ّر مر ًة أخرى ،فقد بلغ من ِفعْلِ
ٍ
معلومات يف الحقوق ورشوط العمل ،ويف األماكن التي ُت َ
لطلب املساعدة يف حال انتهاك الحقوق .ويقال عن هذا عموماً يف
اللجنة ْأن مل َي ُع ْد إىل تلك الجامعة البتّة.
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مدارك ومتكني .فإن ان ُت ِه َك ِت
سيع ٍ
ميدان مكافحة اال ّتجار إ ّنه َمن ٌْع و َت ْو ُ
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اس ُموف borislav@gaatw.org
بُو ِر ْس َلف ِغ َر ِ

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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َ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’.

