
 عناصر االتجار بالجنس
 استقدام، أو نقل، أو تحويل، أو إيواء، أو تسلم األشخاص الفعل:

 

، أو اإلكراه، أواالختطاف، أو التهديد بالقوة أو استعمالها ئل:الوسا

االحتيال، أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو نقاط الضعف، أو دفع 
 مبالغ أو تقديم منافع للشخص الذي يتحكم في الضحية؛

 
استخدام اآلخرين في أعمال البغاء، أو االستغالل الجنسي، أو  الغرض:

 القسرية، أو االسترقاق.الخدمات العمل أو تقديم 
 

 باألشخاص، االتجار ومعاقبة وقمع منعل 0222من بروتوكول األمم المتحدة لعام 

 .بلدا 741الذي صدق عليه  واألطفال، النساء وبخاصة
 
 
 
-The 2000 UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in 

Persons, Especially Women and Children, ratified by 147 countries, 
outlines the international framework for addressing trafficking 

 صحيفة وقائع:

 االتجار بالجنس على الصعيد العالمي

 

بغرض االستغالل الجنسي هو أسرع المشاريع  االتجار بالنساء واألطفال

اإلجرامية نموا في العالم
1

. ويحدث هذا بالرغم من القانون الدولي وقوانين 

 التي تجّرم االتجار بالجنس. 02البلدان الـ

  من األشخاص البالغين ل على األقمليونا  70.1يجري شراء

على نطاق العالم لالسترقاق الجنسي التجاري، والعمل القسري والسخرةوبيعهم واألطفال 
2
. 

  حوالي مليوني طفل في تجارة االتجار العالمي بالجنس كل عاميجري تصدير
3
. 

 2  ستغالل الجنسيغراض االم التعرف عليهم تم االتجار بهم ألمن ضحايا االتجار الناجين الذين ت 72من كل
4
. 

  في المائة من ضحايا االتجار ألغراض االستغالل الجنسي 82تشكل النساء والفتيات نسبة
5
. 

 يشكل االتجار بالجنس انتهاكا لحقوق اإلنسان

__________________________________________________________________ 

في اليوم.  وكنت مضطرة ألن أعطي ]القّواد[ كل نقودي. وإذا  عميال 05جبروني على أن أنام مع عدد يصل إلى كانوا ي

لم ]أكسب مبلغا محددا[ كانوا يعاقبونني بنزع مالبسي وضربي بعصا إلى أن يغمى علي، وصعقي بالتيار الكهربائي، وإصابتي 

 بجروح.

 كوالب، ضحية ناجية من كولومبيا -

_____________________________________________________________________________ 

ينتهك حقوق اإلنسان، بما فيها الحق في السالمة الجسدية،  –سواء داخل البلد أو عبر الحدود الوطنية  –تجار بالجنس واإل

، بما ت حقوق اإلنسان الدولية الرئيسيةاوالمساواة، والكرامة، والصحة، واألمن، وعدم التعرض للعنف والتعذيب. وتنظر معاهد

نتهاكا لحقوق اعتباره شكال من أشكال التمييز وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى االتجار بالجنس با إفيه

اإلنسان
6
. 

ي الضحايا الناجون من االتجار بالجنس رووي

عما يتعرضون له من امتهان يومي للعقل  حكايات

والجسد
7

. فكثيرا ما يخضعون للعزل، والترهيب، 

ن، وبيع على سبيل االسترقاق بسبب الديوال

ويتعرضون لالعتداء البدني والجنسي على أيدي 

المتاجرين بهم. ويعيش معظمهم في ظل تهديد 

عقلي وبدني مستمر. ويعاني الكثيرون منهم 

أعراض  كالصدمات العاطفية الحادة، بما في ذل

واالنفصام.  عصبيةال صدمةال عن ناجمال جهاداإل

ن بدرجة أكبر لخطر اإلصابة ويكونون معرضي

باألمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي، 

 موسوما على رسغ امرأة يمثل امتالك القواد لها وشم للرمز الكودي 



وتجبرن على التعرض كثيرا لعمليات اإلجهاض غير للحمل الكثيرات تعرض بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز. وت

 المأمون.

 القضاء على االتجار بالجنس

من أجل الفعالية في مكافحة االتجار بالجنس. فالقوانين التي تنطوي على عدم املة وشاملة مطلوب ستراتيجية متكإن األخذ بإ

 للبغاء واالتجار. اتعرضهإنما من العنف  اك الفقر وتعجز عن حمايتهاع المرأة في شرالمساواة والتمييز بين الجنسين وتوق  

ضة لمزيد من الخطرالمرأة المحرومة من الموارد، كالسكن واألراضي والملكية والميراث، تكون معرو
8

 نساء والفتيات. وال

من العنف واالعتداء الجنسي. ومن األهمية البالغة أن تطبَّق متتالية ات نوبن فريسة لن ألغراض البغاء تقعيتاَجر به الئيال

ال تقوم على وأن توجد إمكانيات أكبر للخيارات التي  الضمانات القانونية للتخفيف من حدة الفقر الذي تعانيه المرأة والفتاة

 استغاللهما.

غذي االتجار بالجنس وصناعة الجنس التجاري. وبمساءلة "المشترين" للجنس التجاري يتم الحد من االتجار بالجنس. يالطلب و

جار بالجنس وذلك عن طريق رفع الجرم عن فقد نجحت السويد والنرويج وأيسلندا في التصدي الفعال للجنس التجاري واالت

نخفض حجم البغاء في الشوارع وقّل االتجار بالجنسين يبتاعون الجنس. ونتيجة لذلك، إتجريم الذضحايا البغاء و
9

. والبلدان 

التي تتغافل عن التركيز على الطلب الذي يغذي االتجار بالجنس، أو التي جعلت صناعة الجنس التجاري قانونية، شهدت تزايدا 

بهن إلشباع نهم فيض متدفق من سياح الجنس التجاري األجانب فضال عن زيادة النساء والفتيات المتاجر  في البغاء وفي أعداد

الطلب المحلي عليه
10
. 

لد آخر أيضا القضاء على سياحة الجنس. واألشخاص الذين يطلق عليهم سياح الجنس هم أفراد يسافرون إلى ب ويشمل التصدي

تتجاهل اإليذاء الجنسي، وال سيما للفتيات المنتميات إلى الستغالل ضعف النظم القانونية التي البتياع الجنس التجاري أو 

 مجتمعات فقيرة ومهّمشة.

______________________________________________________________________________ 

وما قيقا جنسيا. في المائة من جميع األشخاص المتاجر بهم يستخدمون ويساء إليهم باعتبارهم ر 22تشير التقديرات إلى أن نسبة 

تحويل البشر إلى سلع في و .يدفع عملية االنتهاك لحقوق اإلنسان هذه هو الطلب على الخدمات الجنسية والربح الذي تدّره

مرتعا خصبا لالتجار  كلها توفر شكل أدوات جنسية، والفقر، وانعدام المساواة بين الجنسين، وأوضاع النساء والفتيات المتدنية

 بالبشر.

 باشيليه، رئيسة هيئة األمم المتحدة للمرأة والرئيسة السابقة لشيلي ميشيل-

______________________________________________________________________________ 

 المساواة اآلن تمسك بزمام المبادرة في بذل الجهود إلنهاء االتجار بالجنس

م على كبح جماح االتجار واالستغالل الجنسي التجاري للمرأة للشعبية حول العاتعمل المساواة اآلن باالشتراك مع المنظمات ا

والفتاة. وقد كانت المساواة اآلن، بصفتها أقدم جماعة دولية للدفاع القانوني عن حقوق المرأة، من أولى الجهات التي سلطت 

مع المنظمات المحلية ومنظمات الضحايا الناجيات إطارا  باالشتراكأضرار سياحة الجنس. وتعتمد المساواة اآلن الضوء على 

 واسعا لحقوق اإلنسان يتصدى لألسباب الجذرية النعدام المساواة بين الجنسين وللطابع االستغاللي لصناعة الجنس التجاري.

للضحايا. وأصبحت  توفير حمايات قانونية وخدماتفي وقد نجحت المساواة اآلن في دعوتها إلصدار قوانين قوية لالتجار، و

 الكثير من جهودنا للدعوة واقعا. فعلى سبيل المثال، قامت المساواة اآلن بما يلي:

  تصّدرت قضية أربع فتيات برازيليات جرى استغاللهن في البرازيل على أيدي سياح الجنس األمريكييين وساعدتهن

 احة الجنس.رفع أول دعوى مدنية اتحادية في الواليات المتحدة ضد شركة لسيعلى 



  مارست الضغط من أجل إصدار قوانين قوية لمكافحة االتجار في الهند وباكستان يترتب عليها منع االتجار، بما فيه

 االتجار المنزلي ، ومعاقبة المستغلين.

  دعت بنجاح إلى إصدار أول قانون في الواليات المتحدة )في هاواي( لتجريم سياحة الجنس صراحة، كما نجحت في

 ة شركة لسياحة الجنس بموجب قانون والية يجّرم الترويج للبغاء.مقاضا

  ساعدت المساواة اآلن بوصفها عضوا مؤسسا لتحالف مكافحة االتجار في والية نيويورك على إصدار أشمل قانون

 من قوانين الواليات لمكافحة االتجار بالجنس في الواليات المتحدة.

 WWW.EQUALITYNOW.ORG ل في هذا الصدد في الموقعبعم /ينالمزيد وتقوم /يبوسعك أن تعرف
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