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بالبشر
االتجار

بعض مؤلفي فيهم بما للكثيرين، بالنسبة
عدد في القضية هذه حول الواردة المقاالت
نشاطات هذا، فإن الهجرة القسرية نشرة
االهتمام تلقى أن يجب التهريب مكافحة
القانوني وتمكين أولئك الالزم لتقوية الرد
وإفاداتهم بشهاداتهم إدالء المتضررين من
ويركز باستغاللهم. قاموا الذين أولئك ضد
على بالبشر االتجار مكافحة بعض رواد
اإلستغالل ألغــراض االتــجــار قضايا
معاقبة أن بسذاجة  فقط معتقدين الجنسي
أولئك وأخفق التهريب. سينهي الدعارة
األشحاص عــودة على يركزون الذين
من انقاذهم أو أوطانهم إلى المهربين
األخرى في العمل مواقع أو الدعارة دور
كانوا اذا األحيان أغلب في الضحايا سؤال
والعودة العمل عن التوقف في يرغبون
البقاء يفضلون إذا كانوا أو – أوطانهم إلى
وظائف على الحصول استطاعوا إذا

األجر. مدفوعة قانونية

الباحثون يدرس أن مؤخرًا دارجًا وأصبح
الطلب بمسألة المتعلقة الجوانب والنشطاء
أخرى، مرة ولكن، المهّربين دراسة عند
العالقة الدراسات هذه من العديد درست
لوجود «الحاجة و للجنس» «الحاجة بين
وإذا المهربين». لألشخاص عمل/خدمات
بشكل نظريًا موضحة االحتياجات تكن لم
إن للغاية. صعب تعبير تكون فقد جيد،
وجوليا أندرسن لبريجيت الرائد العمل
المؤخر والعمل  ديفيدسن، أوكونيل 
االحتياجات حول الدولية العمل لمنظمة
عقد شخص ألي القّيمة المصادر من هو

االحتياجات١. حول برامج طور أو بحثًا

للمتاجرة القانون الدولي الحالي تشكيل تم
المتحدة األمــم اتفاقية بموجب بالبشر
والنظام العالمية المنظمة الجريمة لمكافحة
وقمع لمنع باليرمو) (بروتوكول اإلضافي
وخصوصًا األشخاص، تهريب ومعاقبة 
الجمعية قرار تبنى وقد واألطفال٢. النساء
نوفمبر/ في الصادر المتحدة العامة لألمم

ودخل  النظام، هذا  ٢٠٠٠ الثاني تشرين
األول ديسمبر/كانون في التنفيذ حيز
دولة.   ٩٧ اآلن عليه صّدق وقد .٢٠٠٣
بما - الكبرى من الدول العديد صادقت وقد
المتحدة والمملكة المتحدة الواليات فيها
باليرمو. بروتوكول على مؤخرًا فقط -
على وقعت التي  الكبرى ــدول  ال ومــن
الهند عليه تصادق لم لكنها البروتوكول
أن إال وفرنسا. وأندونيسيا واليابان وألمانيا
ذلك٣. من بأي والباكستان لم تقوما الصين

لحقوق المتحدة األمم إتفاقية قدمت وقد
عليها  التصديق تــم التي  – الطفل٤ 
المتحدة الواليات باستثناء عالميًا تقريبًا 
تهريب لحالة الرئيسي المرجع -
االختياري النظام أثار وقد األطفال.
الطفل، لحقوق المتحدة األمم إلتفاقية
ودعارة األطفال بيع بقضايا الخاص
اإلباحي٥ إلى  األطفال وإعالم واألطفال
األطفال، لحقوق الخطرة اإلنتهاكات
متزايد عام وعي تبني أهمية على وأكد

مكافحتهم. لجهود دولي وتعاون

للعديد منا الذين بالنسبة ويعتبر هذا الوقت
االتجار مكافحة موضوع على عملوا
األهمية. في غاية  سنوات لعدة  بالبشر
ومن الممكن نكافحه، عما وناقشنا الكثير
لتوضيح نص لوضع حان  قد الوقت أن
أصبحت الهجرة  أن من وبالرغم هدفنا. 
زالت ما  أنها  إال اليوم عالمنا في حقيقة
يعتبر ولكن من الناس. العديد يهدد خطر
شخص لكل ضــرورة المأجور العمل
الذين الناس من العديد يوجد اآلن ولحد
أنهم بل لعملهم، عادلة أجور يستلمون ال
في مواقع ويستغلون أسوأ، هو يعانون بما
لدينا نظام تعريف كان عملهم. وحتى إذا
بكفاءة يتمتع المهربين لتحديد األشخاص
من بكثير أصغر عدد  سيشكلون  عالية،
أيضًا يحتاجون  الذين المهاجرين العمال 
لكل يمكن عالم تصورنا لو لذا، للحماية.
وظائف على فيه يحصلوا أن المهاجرين
تركيزنا ننقل يجب علينا أن وآمنة، عادلة
جريمة ومعالجة والعمل الهجرة إلى

التهريب ضمن ذلك السياق.

المبادرات جاءت  األخيرتين السنتين في
والمجتمع الدولي  المجتمع من  الهامة
من منظور الهجرة والعمالة المدني لفهم
مجموعات وتعمل اإلنــســان٦. حقوق
أفضل تنظيم على حقوق المهاجرين اآلن
االقتصادية. الناحية من للعمال ومتساوي
للموافقة التقليدية العمال اتحادات وتستعد
وهذه الموثقين. غير  العمال  قضية على

إيجابية يجب االنتباه إليها. إشارات
للتحالف المنسق الدولي باتانيك هي باندانا

www. تهريب النساء العالمي لمكافحة
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المنصفة غير بالممارسات أو المتأثرين بها و/ أولئك األشخاص إنسان
لقمعها؟
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