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مقدمة

االستغالل و اإلتجار بالبرش هام ظاهرتان مرتابطتان بشكل كبري و تؤثران عىل الناس
عاملي لإلتجار
يف جميع مناحي الحياة .يف السابق ،و تحديدا ً بعد استحداث مفهوم ٍّ
بالبرش عرب بروتوكول بالريمو  ،1تضافرت العديد من الجهود املحلية و الوطنية و
الدولية من أجل منع و مكافحة اإلتجار بالبرش.

اختارت مجموعة العمل رصاح ًة الرتكيز عىل قضيتَي االستغالل و اإلتجار بالبرش
كجز ٍء من النهج الشامل لحامية و مساعدة األشخاص و مساعدة األفراد املترضرين
أو املعرضني للخطر .تهدف هذه الورقة إىل إرشاد مجموعة العمل يف م َهمتها عن
طريق توضيح تعريف املجموعة لالستغالل و اإلتجار بالبرش  ،و وضع مسار لجهود
فريق العمل  .عالو ًة عىل ذلك  ،ستكون الورقة وسيل ًة للدعوة و أساساً للتواصل مع
أصحاب املصلحة و صانعي القرار.

املفاهيم:

مصطلحا „ اإلتجار بالبرش „ و „ االستغالل „ متقاربان إىل ٍ
حد بعيد و عاد ًة ما
يستخدمان بشكل متبادل ؛ و حسب التعريف فإ ّن الغرض من اإلتجار بالبرش
هو االستغالل .و يف حني أ ّن بروتوكول بالريمو يقدم أمثل ًة حول األشكال املختلفة
لالستغاللّ ،إل أن التعريفات القانونية للحد الذي يحدث عنده االستغالل ال تزال
ضئيلةً .عالو ًة عىل ذلك  ،ميكن لالستغالل أن يحدثَ خارج إطار اإلتجار بالبرش  ،عىل
سبيل املثال عندما ال تتوفر املعايري األخرى لتعريف اإلتجار بالبرش.
اإلتجار بالبرش:
إ ّن مفهوم اإلتجار بالبرش املُتَعارف عليه اليوم ُوضع أساساً يف بروتوكول بالريمو التابع
لألمم املتحدة عام .2000

و عىل الرغم من وجود تطو ٍّر يف عد ٍد من املجاالت يف انتهاك حقوق اإلنسان هذا ،2
ّإل أ ّن االستغالل و اإلتجار بالبرش ال يزاالن قامئان .أشكال االستغالل املتغرية باستمرار
ٍ
بيانات
نتيج ًة للتطور التكولوجي يف العرصالرقمي ص ّع َب من إمكانية الحصول عىل
موثوق ٍة حول الطبيعة الحالية لالستغالل و اإلتجار بالبرش ،لك ّن بعض التقديرات
تشري إىل أ ّن املاليني من الناس مترضرون  3.هذا ويع ّد طالبو اللجوء و املهاجرون غري
النظاميني ضمن أكرث الفئات املترضرة ؛ نظرا ً للمخاطر و العنف واالستغالل عرب رحلة
الهجرة  ،وصولهم املحدود إىل سوق العمل بشكلٍ قانوين  ،وغياب أسس الدعم
االجتامعي و الثقايف املتاحة لهم .إ ّن األطفال و املراهقني و البالغني الشباب يف هذه
املجموعة معرضون للخطر أك َرث من غريهم  ،خاص ًة إذا كانوا مسافرين وحدَهم.
و يف مواجهة هذا الواقع ،فإن مجموعة ناو املعن ّية باالستغالل و اإلتجار بالبرش
كجز ٍء من املبادرة الخاصة „ آكت.ناو „ والتي تهدف إىل تحقيق التناغم االجتامعي
عرب خلق شبكات تواصلٍ محلية و عاملية  ،تعتزم املساهمة يف الجهود الحالية عرب
رفع الوعي و تقديم الدعم ألصحاب املصالح لوقف االستغالل و اإلتجار بالبرش  ،و
حامية األفراد املع ّرضني للخطر أو ممن واجهوا خطراالستغالل أو اإلتجار بالبرش  ،و
محاكمة الجناة.

 1بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال ،املك ّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية .اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضامم مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم
املتحدة  25الدورة الخامسة والخمسون بتاريخ  15ترشين الثاين/نوفمري للعام .2000
 2عىل سبيل املثال  ،ج ّرمت  158دول ًة اإلتجار بالبرش متاشياً مع بروتوكول بالريمو اعتبارا ً من شهر آب عام  ( 2016التقرير العاملي لإلتجار باألشخاص الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات و الجرمية عام  ، ) 2016تم
تأسيس مراكز إيواء وطنية و غري حكومية ووضع أطر للمساعدة يف عد ٍد من الدول  ،وضع أسس دولية للتنسيق داخل األمم املتحدة  ،املجلس األورويب  ،االتحاد األورويب  ،منظمة األمن و التعاون يف أوروبا و غريها من الهيئات
الدولية .
 3يشري التقدير العاملي للعمل الجربي لعام  2012الصادر عن منظمة العمل الدولية أ ّن حوايل  21مليون شخص حول العامل معرضون للعمل الجربي  .هذا و تشري تقديرات التحالف العاملي للرق الحديث رقم ِ 8.7ل  2017أ ّن ما
يفوق ال 40مليون شخصاً حول العامل معرضون „ لل ّرق الحديث „ و من ضمن تعريفه أنّه يتضم ُن العمل الجربي و الزواج القرسي.
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املوجهة ألصحاب العمل التابعة لالتحاد األورويب  5تقدم بعض اإلرشادات حول هذه
القضية من خالل تعريفها „ لظروف العمل االستغاللية عىل وجه الخصوص „ عىل
أنها :
ظروف العمل التي تشمل تلك الناتجة عن التمييز بني الجنسني أو غريها من
أنواع التمييز ،التي تشهد تفاوتأ كبريا ً مقارن ًة برشوط توظيف العامل القانونيني
و التي من املمكن أن تؤثر عىل صحة و سالمة العامل  ،و اإلساءة للكرامة
اإلنسانية.
و يف سياق الحديث عن „ االستغالل الحاد يف العمل „ تع ّرف وكالة االتحاد األورويب
للحقوق األساسية االستغالل عىل أنه :
ظروف العمل التي تحي ُد بشكلٍ واضح عن رشوط العمل املعيارية كام تم
تعريفها يف الترشيعات أو غريها من اللوائح القانونية امللزمة  ،فيام يتعلق
بأجو ٍر معينة ،ساعات العمل  ،استحقاقات اإلجازات  ،معايري الصحة و السالمة و
6
املعاملة الالئقة.
ميكن الحصول عىل تعريفات إضافية يف العديد من النصوص الوطنية ؛ حيث تعرف
كل من بلجيكا و فرنسا بوج ٍه عام االستغالل يف العمل عىل أنه إجبار شخص ما عىل
ٌ
7
ٍ
العمل يف ظروف مخالفة للكرامة اإلنسانية .
ٍ
إرشادات من املحكمة النمساوية العليا التي تعترب أن
أيضاً  ،ميكن الحصول عىل
أي اعتبا ٍر
االستغالل يبلغ حدّه عندما تتم االستفادة من األشخاص بال رحمة و دون ّ
8
ملصالحهم الحياتية .
و يف حني أ ّن هذه املصادر تقدم توجيهاً أولياً ّ ،إل أ ّن تحديد املقصود ب „ مخالف
للكرامة اإلنسانية „ و „ تفاوت كبري „ و „ املصالح الحياتية للشخص“ ال يزال تعهدا ً
ذاتياً .و يف ظل غياب أطر عملٍ أخرى فإ ّن مجموعة عمل ناو ستعتمد عىل هذه
املصادر كإرشا ٍد عام.
و عليه فإن فريق العمل يدرس االستغالل خارج سياق اإلتجار بالبرش عىل أنّه فئة
ٍ
إساءات مرتبطة كالعمل الجربي  ،و االستعباد  ،الزواج القرسي ،
أوسع تتضمن
الزواج املؤقت  ،زواج األطفال  ،الزواج االنتقامي  ،االستعباد بسبب الدَّين  ،التسول
القرسي  ،اإلجبار عىل اقرتاف أعامل جرمية  ،استغالل األطفال يف البغاء و املواد
اإلباحية باإلضافة إىل انتهاكات حقوق اإلنسان مبا فيها

و بحسب املادة رقم  3من الربوتوكول :
يقصد بتعبري „االتجار باألشخاص“ تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو
إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعاملها أو غري ذلك من
أشكال القرس أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل
حالة استضعاف ،أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له
سيطرة عىل شخص آخر لغرض االستغالل.
نص الربوتوكول
و عليه فإ ّن اإلتجار بالبرش يتضمن فعالً ووسيلة و غاية .هذا و قد َّ
أيضاً أنه باإلمكان املتاجرة باألطفال دون
اللجوء إىل الوسائل غري املرشوعة املذكورة سابقاً.
يُلزم هذا الربوتوكول الدول األطراف عىل اعتبار اإلتجار بالبرش جرمية جنائية حسب
التعريف الوارد يف املادة رقم .3
حظي التعريف املنصوص عليه يف الربوتوكول باستحسانٍ دويل كبري  ،و قد بدا ذلك
واضحاً حيث أ ّن ما يزيد عىل  170دول ًة هم أطراف يف الربوتوكول  ،4ويف انعكاسه
عىل الصكوك الدولية الالحقة املتعلقة باإلتجار بالبرش مثل اتفاقية مجلس أوروبا
بشان مكافحة اإلتجار بالبرش.
و يف حني أن خصوصيات الترشيع الوطني ملكافحة اإلتجار بالبرش سيؤدي إىل أنشطة
عىل أرض الواقع ،فإ ّن مجموعة ناو تلتزم بالتعريف الدويل لإلتجار بالبرش حسب
بروتوكول بالريمو التابع لألمم املتحدة.
االستغالل:
ال يوجد تعريف عاملي معتمد لالستغالل خالفاً لإلتجار بالبرش؛ ففي سياق الحديث
عن اإلتجار بالبرش فإ ّن املادة الثالثة من بروتوكول بالريمو تذكر أنواعاً مختلفة
لالستغالل  ،حيث جاء يف النص :
„ و يشمل االستغالل ،كحد أدىن ،استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال االستغالل
الجنيس ،أو السخرة أو الخدمة قرسا ً ،أو االسرتقاق أو املامرسات الشبيهة بالرق،
أو االستعباد أو نزع األعضاء „ .
مع ذلك  ،ال يزال هناك تحديان قامئان :

من ظروف العمل الجائرة .يف هذه الحاالت يتم التعامل مع الناس عىل أنهم ِسلَع
مسلوبة من اإلنسانية  ،وال يُنظَر إليهم عىل أنهم أفراد بل „ أشياء „ .

 )1ال يحدد الربوتوكول الحد الالزم لتصنيف الحالة عىل أنها حالة استغالل.
 )2ال يوجد تعريف عاملي معرتف به لالستغالل خارج نطاق اإلتجار بالبرش.

و كقاعدة عامة  ،تع ّرف املجموعة لغاياتها االستغالل عىل أنه اإلساءة أو العنف
املو ّجه ضد شخص أو مجموعة من األشخاص من أجل تحقيق ربح مادي أو
9
اجتامعي أو سيايس للجناة.

هذه املجاالت متعلق ٌة باالستغالل يف العمل بشكل خاص ؛ حيث أن الخط الرابط
بني ظروف العمل السيئة و االستغاللية قد يكون رفيعاً جدا ً  .توجيهات العقوبات

 4يضم الربوتوكول  173من الدول األطراف منذ تاريخ  12أيلول لعام https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg_no=xviii-12-a&chapter=18&lang=en 2018
 5املادة الثانية ( )iمن التوجيه  EC/2009/52و الصادر عن الربملان األورويب و املجلس بتاريخ  18حزيران من عام  2009بشأن املعايري الدنيا للتدابري و العقوبات عىل أصحاب العمل امل ُب ِقني عىل رعايا الدول الثالثة بشكل غري
قانوين.
 6وكالة االتحاد األورويب للحقوق األساسية ( . )2015االستغالل الحاد يف العمل :العامل املتنقلون داخل أو إىل دول االتحاد األورويب  ،االلتزامات و حقوق الضحايا  .لوكسمبورغ  :مكتب املنشورات التابع لالتحاد األورويب  ،صفحة
.10
 7املبادئ التوجيهية ملنع و التعرف و مكافحة حاالت اإلتجار بالبرش لغايات االستغالل يف العمل و الذي تم تطويره ضمن إطار عمل مبادرة التنفيذ اإلقليمية ،صفحة .5
 8املحكمة النمساوية العليا  ،الحالة رقم  ، 9Os185/76القرار الصادر يف  15شباط لعام  1977حول املادة  216من القانون الجنايئ „ استغالل األجنبي „  .ميكن الوصول إليه عرب:
 (. https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJR_19770215_OGH0002_0090OS00185_7600000_003/JJR_19770215_OGH0002_0090OS00185_7600000_003.pdfتاريخ الوصول  12 :أيلول . ) 2018
 9تقدم اليونيسيف و املنظمة الدولية للهجرة تعريفاً متشابهاً يف تقريرهام املشرتك رحالت مروعة :أطفال و شباب يتنقلون عرب البحر األبيض املتوسط يف مواجهة خطر االستغالل و اإلتجار بالبرش  ،صفحة .21
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أو مل يكن لديهم أقارب من العائلة يف دولة الوجهة هم أكرث عرض ًة لالستجابة
ألحد مؤرشات االستغالل .و قد ُو ِج َد أن التمييز أيضاً كان مرتبطاً بقابلية التعرض
لالستغالل.

عوامل التأثر باالستغالل و اإلتجار بالبرش

بإمكان االستغالل و اإلتجار بالبرشالتأثري عىل الرجال أو النساء أو األطفال من
مختلف الفئات االجتامعية و االقتصادية .لكن هناك مجموعة من العوامل التي
ميكن أن تزيد من احتاملية تعرض األفراد لإلتجارأو االستغالل.

السكان املترضرون من األزمات هم أيضاً عرض ًة لالستغالل و اإلتجار بشكلٍ خاص
 ،ألن عوامل التأثري القامئة عاد ًة ما تتفاقم مع األزمة مام يؤدي إىل ظهور مخاط َر
أحد هذه العوامل البارزة التي ُوجِد أنه يرفع احتاملية التع ّرض لالستغالل و اإلتجار
و مؤثر ٍ
ات جديدة كنتيج ٍة لهذا الوضع 14.يشكّل ذلك حقيق ًة يف حاالت النزاعات
بالبرش هو الهجرة غري القانونية .
ِ
املسلحة  ،الكوارث الطبيعية و الحاالت طويلة املدة .و يُع َزى ذلك إىل مجموعة
و يف الوقت الذي تكون فيه الهجرة القانونية مرتبطة عاد ًة مبناف َع لكلٍ من
من العوامل تشمل يف عد ٍد من الحاالت  :فقدان فرص كسب الرزق  ،تآكل سيادة
القانون  ،اضطراب أسس الدعم التقليدية و تأقلم الشبكات اإلجرامية  .تؤثر األزمات املهاجرين و املجتمع ،فإ ّن غياب الطرق القانونية للهجرة قد تدفع ببعض
املهاجرين إىل اتخاذ وسائل غري قانونية و غري آمنة يف طريق الهجرة .القوانني
15
أيضاً عىل االستغالل و اإلتجار يف الدول التي تستضيف سكاناً مرشدين.
الدولية لحقوق اإلنسان تطبّق عىل الجميع بغض النظر عن ظروفهم و يجب عليها
حامية املهاجرين غري القانونيني من التعرض لإلساءة ّ ،إل أ ّن إطار عمل حقوق
التعرض السابق للعنف يجعل األفراد مع ّرضني بشكلٍ أكريٍ ألن يتم استغاللهم
10
اإلنسان نادرا ً ما يتم تطبيقه كاستجابة وطنية للهجرة غري النظامية.
أو اإلتجار بهم  .أوضحت الدراسات أن غالبية األشخاص الذين تعرضوا لجرمية

اإلتجار بالبرش كانوا قد واجهوا العنف يف مرحل ٍة ما من حياتهم قبل أن يتم اإلتجار
بهم 16.خالل البحوث التجريبية التي أجرتها منظمة أتينا غري الحكومية و املوجودة
العنف املامرس ض ّد النساء
يف رصبيا يف النصف األول من عام ُ ، 2017و ِج َد أ ّن َ
الالجئات و املهاجرات هو ظاهرة واسعة االنتشار تشمل إلحاق األذى الجسدي ،
العنف املنزيل  ،الزواج القرسي  ،مامرسة البغاء باإلكراه و العنف الجنيس 17.لك ّن
قليلً إىل ٍ
حد ما؛ أل ّن
العديد من حاالت العنف و االستغالل ال يزال اإلعالن عنها ً
النساء املترضرات ال يعرتف َن دامئاً بتع ّرضه ّن للعنف وعاد ًة ما يصربون و يخفونه ،
18
األمر الذي يقلل من عواقبه.

يؤثر الجنس أيضاً عىل حساسية األفراد تجاه االستغالل و اإلتجاربالبرش مبا يف ذلك
نوع االستغالل الذي من املحتمل أن يتعرضوا له ،و عاد ًة ما يرتبط االستغالل و
اإلتجار بالبرش بالنساء و األطفال .بل ويبدو انعكاس هذا التاثري جلياً يف االسم
الكامل لربتوكول بالريمو التابع لألمم املتحدة عرب إضافة „ و خاص ًة النساء و األطفال
„  .هذا و قد كشف التقرير العاملي بشأن اإلتجار باألشخاص التابع ملكتب األمم
املعني باملخدرات و الجرمية عام  2016أ ّن ما نسبته  79%من ضحايا
املتحدة
ّ
19
اإلتجار الذين تم التعرف عليهم كانوا إما نسا ًء أو أطفاالً .بالرغم من ذلك ،هناك
وعي متزاي ٌد بأن الذكور مع ّرضون لالستغالل و اإلتجار بالبرش أيضاً .يف الواقع ،
ٌ
املستوى العايل من الربط بني النساء و األطفال عاد ًة ما يعني أن الرجال – و خاص ًة

و بغض النظر عن الظروف التي تدفع بهم إىل الهجرة  ،هذا النقص يف السياسات
القامئة عىل حقوق اإلنسان يعني أن غياب الوضعٍ القانوين للهجرة ميكن أن
11
يزيد من احتاملية تع ّرض األفراد للعنف  ،اإلساءة  ،االستغالل و اإلتجار بالبرش.
بحسب كلٍ من برونوفسيك و سورتيز  ،فإ ّن قابلية التأثر عاد ًة ما تُ َعزز بشكل
و
ِ
متبادل و تشمل غياب املهارات اللغوية املحلية  ،غياب املعرفة بحقوقهم و تدابري
املساعدة املتاحة  ،غياب املوارد املالية الالزمة لتوفري املتطلبات االساسية للمعيشة
أو للميض قدماً يف رحلتهم  ،قصور الدعم اإلنساين لبعض الفئات من طالبي اللجوء
و املهاجرين  ،خطر التعرض لإلساءة يف العمل  ،التهديدات للسالمة الشخصية و
12
التعرض للعنف داخل األرسة أو املجتمع .
و قد أكدت الدراسات التي نُ ِفذَت من قبل املنظمة الدولية للهجرة عىل املهاجرين
و طالبي اللجوء عىل طول الطرق الرشقية و الوسطى للبحر األبيض املتوسط منذ
عام  2015أ ّن االستغالل يشكل واقعاً يف طرق الهجرة هذه.
يف املجمل  ،ما نسبته  37%م ّمن متت مقابلتهم أكّدوا أنهم قد اختربوا شخصياً
13
مؤرشا ً واحدا ً عىل األقل من مؤرشات االستغالل أو اإلتجار بالبرش.
و قد ُو ِج َد أ ّن املهاجرين و طالبي اللجوء الذين كانوا مسافرين وحدهم  ،أو م ّمن
مستوى تعليمي ّمتدنٍّ،
أمضَ وا ما يزيد عىل الستة أشه ٍر يف السفر  ،أو الذين لديهم
ً

نهج للحل نحو ميثاق عاملي يخفف من حدة التأثر و ميكّن املهاجرين  ،صفحة .1
 10املنظمة الدولية للهجرة ( )2017ورقة معلومات أساسية  :التعرف عىل مواطن تأثر املهاجرين ٌ :
 11املنظمة الدولية للهجرة التعرف عىل مواطن تأثر املهاجرين  ،صفحة .1

 12أ .برونوفسيك و ر .سورتيز ( )2017التأث ّر و االستغالل عىل طول طريق البلقان  :التعرف عىل ضحايا اإلتجار بالبرش يف رصبيا  ،صفحة .14
 13إ .جالوس  ،ل.بارتوليني ،ه.كوك و ن.جرانت ( )2017تع ّرض املهاجرين إىل االتجار بالبرش واالستغالل  :أدلة من طرق الهجرة يف وسط ورشق املتوسط ،جينيف  :املنظمة الدولية للهجرة  ،صفحة .20
ٍ
معلومات حول ما إذا كان املتلقّي قد واجه أم مل يواجه خالل رحلته :
تحصل املؤرشات
ّ
 .1القيام بأعامل دون تلقّي األجر املطلوب
 .2اإلجبار عىل القيام بأعامل عكس رغباتهم
 .3االستدارج من قبل ٍ
شخص يقدّم فرصاً للعمل
 .4االستدراج من قبل شخص يقدم فرصاً للزواج املنظم ( للمتلقّي أو أي من أفراد عائلته  /ها ) .
ٍ
ٍ
مخالف لرغبته من ِق َبلِ
أشخاص آخرين غري السلطات املعنية .
 .5إذا تم االحتفاظ به يف مكانٍ معني
ٍ
 14املنظمة الدولية للهجرة ( )2015معالجة االستغالل و اإلتجار بالبرش يف أوقات األزمة  .أدلة و توصيات ملزيد من اإلجراءات لحامية السكّان الضعفاء و املتنقلني  ،جينيف  :املنظمة الدولية للهجرة  ،صفحة .3
 15نفس املرجع  ،صفحة .31
 16ريتش واليونيسيف ( )2017أطفال متنقلون يف إيطاليا و اليونان – حزيران  ، 2017صفحة .5
 17أتينا – رابطة املواطنني من أجل مكافحة اإلتجار بالبرش و جميع أشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي ( . )2018العنف ض ّد النساء و البنات بني فئات الالجئني و املهاجرين يف رصبيا  ،تقري ٌر صاد ٌر عن فريق خرباء املجلس
املعني مبكافحة العنف ضد املرأة و العنف املنزيل ( ، )GREVIOصفحة .3
األورو ّيب
ّ

 18نفس املرجع  ،صفحة . 5

 19مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات و الجرمية ( )2016التقرير العاملي حول اإلتجار باألشخاص  ،فيينا  :مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات و الجرمية  ،صفحة .1
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الذين يسافرون وحدهم مبوارد مالية ضئيلة هم غالباً ما يكونون عرض ًة لالستغالل و
26
اإلتجار بالبرش بنفس اآللية التي تؤثر عىل األطفال.

الشباب  ،العازبون – ال يُنظَر إليهم عىل أنهم مع ّرضني للخطر  ،و يف ٍ
عديد من
20
األحيان يتم استثناؤهم من املساعدة و تقديم أسس الدعم.

و نظرا ً للحساسية العالية عند األطفال و البالغني الشباب للتعرض لالستغالل و
اإلتجار بالبرش ،فإ ّن فريق العمل سريكّز جهوده عىل تقديم املساعدة لهذه الفئة
املستهدفة بغض النظر عن جنسيتهم و نوع الهجرة.
اعرتافاً بأ ّن االستغالل و اإلتجار بالبرش ميكنهام التأثري عىل الرجال  ،النساء  ،األوالد
و البنات بشتى الطرق و الوسائل  ،فإن مجموعة العمل ستوظّف النهج القائم عىل
النوع االجتامعي لضامن أ ّن اإلجراءات املتّخذة بإمكانها مساعدة األشخاص املحتمل
الجنيس.
تع ّرضهم لالستغالل و اإلتجار بغض النظر عن هويتهم الجنسية أوميولهم
ّ
العوامل األخرى كالهجرة غري القانونية ووضعها  ،االنتامء إىل األقليات  ،و الحالة
االجتامعية و االقتصادية سيتم أخذها بعني االعتبار لضامن أن ال يت ّم استثاء أي من
فئات السكان املعرضة للتأثر ضمن هذه الفئة ال ُعمرية من الحصول عىل الدعم .

تتفاقم هذه الحالة مع حقيق ِة أ ّن العديد من أسس الدعم تهدف فقط ملساعدة
األشخاص الذين تم استغاللهم جنسياً ؛ ظاهر ٌة تطال عددا ً أكرب من النساء مقارن ًة
بالرجال.
يع ُّد العمر منبّئاً آخرا ً الحتاملية الـتأثر  ،و بحسب منظمة االمم املتحدة للطفولة (
اليونيسيف ) فإ ّن األطفال كثريي التنقل هم أكرث عرض ًة لإلتجار و االستغالل  ،خاص ًة
إذا كانوا يسافرون وحدهم 21.السفر الذي يتم مبساعدة امله ِّربني يزيد من احتاملية
تع ّرض األطفال لإلتجار و االستغالل نظرا ً لالختالل الكبري يف القوة و اعتامد الطفل
عىل امله ّرب  .هذا ما تؤكّده إحصاءات املنظمة
الدولية للهجرة التي وجدت أ ّن كالً من األطفال و البالغني الشباب حتى عمر
السادسة و العرشين كانوا بشكلٍ عامٍ أكرث عرض ًة للترضر خالل الرحلة مقارن ًة
بالبالغني األكرب منهم س ّناً .غالباً ما ت ّم احتجاز هذه املجموعات ال ُعمرية عكس
جبون عىل العمل أو كانوا يعملون دون
إرادتهم  ،و حسب ما ور َد أنهم كانوا يُ َ
22
تلقي األجوراملتفق عليها.

و متاشياً مع تعريف االمم املتحدة ل „ الشباب „ سرتكز مجموعة العمل أنشطتها
27
نحو االفراد حتى عمر الرابعة و العرشين.

دور و أهداف فريق عمل ناو يف معالجة االستغالل و
اإلتجار بالبرش

ٌ
مشرتك قامت به اليونيسيف و املنظمة الدولية للهجرة عام
تحليل
ٌ
وقد كشف
 2017أ ّن األطفال و الشباب العابرين للبحر األبيض املتوسط كثريا ً ما يُقاسون
23
اإلساءة و االستغالل و اإلتجار بالبرش أكرث من البالغني.

موضح أعاله  ،سيشمل نطاق أنشطة فريق العمل التدابري الالزمة ملعالجة
و كام هو
ٌ
خاص عىل مرحلة
االستغالل و اإلتجار باألطفال و البالغني الشباب.
سينصب تركي ٌز ٌ
ّ
االنتقال من الطفولة للبلوغ ؛ حيث أ ّن بلوغ الثامنة عرشة من العمر يعني غالباً أ ّن
طالبي اللجوء صغار السن و املهاجرين غري القانونيني يتوقفون عن تلقي خدمات
الرعاية و االهتامم املقدّمة لألطفال.
سيقوم فريق العمل باستخدام األسس و الشبكات املوجودة إضافة إىل الخرباء
املوجودين عىل أرض الواقع
باالتجاه نفسه مع أطر العمل واإلرشادات الدولية مثل أهداف األمم املتحدة
للتنمية املستدامة  ،امليثاق العاملي للهجرة اآلمنة و املنظمة  ،و امليثاق العاملي بشأن
املهاجرين  .وينعكس الرتكيز اإلقليمي للفريق العامل عىل أعضائه حيث يضم :
الرشق األوسط  ،جنوب رشق أوروبا و دول أوروبا الوسطى.
سيكون عمل املجموعة مك ّمالً لعمل أصحاب املصلحة القامئني و سيتجنب ازدواجية
الجهود .و من أجل ضامنِ تحقيق التأثري األكرب عىل العمل  ،ستعقد مجموعة العمل
رش ٍ
اكات مع خرباء محليني سوا ًء عند تقييم املناطق التي سيتم معالجتها و عند
تنفيذ إجراءات العمل .سوف تتضمن هذه الرشاكات ،عىل سبيل املثال ال الحرص،
ٍ
منظامت غري حكومية محلية  ،السلطات العامة  ،وحدات الرشطة املتخصصة ،
باحثني اجتامعيني  ،املدافعني عن حقوق الطفل  ،منظامت دولية و جهات خاصة
ذات عالقة.

و عىل الرغم من آليات الدعم يف دول االتحاد األورويب لألطفال و طالبي اللجوء ّإل
أ ّن خطر تع ّرض األطفال و الشباب البالغني لإلتجار و االستغالل ال يتوقف مبج ّرد
الوصول إىل أوروبا .و بحسب دراس ٍة أُجريت يف إيطاليا و اليونان فإ َّن عددا ً كبريا ً
من األطفال و طالبي اللجوء يغادرون وحدات استقبال الالجئني بسبب طول فرتة
االنتظار و الغموض القانوين بشأنهم ليمضون قدماً يف السفر وحدَهم بشكلٍ غري
24
قانوين.
يعيش هؤالء األطفال عاد ًة غري مستقرين؛ ينامون يف الشوارع مع صعوبة الحصول
عىل الطعام  ،املاء و املوارد املالية  .يط ّور بعض املهاجرين الشباب و طالبي اللجوء
طرقاً ِ
اليومي مبا فيها بيع الخدمات الجنسية أو القبول
خطرة للتأقلم مع واقعهم
ّ
لجني املال لالستمرار يف
بظروف العمل االستغاللية من أجل العيش  ،أو كوسيلة ِ
رحلتهم أو إرسالها لعائلالتهم يف بالدهم 25.إضاف ًة إىل تعريض األطفال لخطر اإلساءة
عواقب خطري ًة
الجنيس ما ميكنه أن يؤدي إىل اإلدمان عىل املخدرات و
و االستغالل
َ
ّ
عىل الصحة العقلية.
لكن و حتّى بعد بلوغ سن الثامنة عرشة و االنتقال إىل مرحلة البلوغ ّ ،إل أ ّن
االعتامدية و الخطورة التي واجهوها ال تختفي فورا ً .الشبّان البالغون  ،خاص ًة أولئك

 20هذا هو وضع املساعدات اإلنسانية يف مناطق األزمة يف العادة باإلضافة إىل أسس الدعم و املساندة لألشخاص املتا َجر بهم.

طفل  .حامية األطفال املتنقلني من العنف  ،اإلساءة و االستغالل  ،صفحة .6
الطفل ٌ
ُ
 21اليونيسيف ()2017

 22إ و أل  .جالوس  ، ،حساسية املهاجرين للتعرض لإلتجار بالبرش و االستغالل  :أدلّة من طرق الهجرة عرب وسط و رشق البحر األبيض املتوسط  ،صفحة .20
 23اليونيسيف و املنظمة الدولية للهجرة ( )2017رحالت مروعة  :أطفال و شباب يتنقلون عرب البحر األبيض املتوسط يف مواجهة خطر االستغالل و اإلتجار بالبرش  .جينيف و نيويورك.
 24ريتش واليونيسيف ( )2017أطفال متنقلون يف إيطاليا و اليونان – حزيران  ، 2017صفحة .5
طفل  ،صفحة  ، 40و اليونيسيف و ريتش  ،أطفال متنقلون يف إيطاليا و اليونان – حزيران  ، 2017صفحة .5
الطفل ٌ
ُ
 25اليونيسيف ،
 26اليونيسيف و املنظمة الدولية للهجرة  ،رحالت مروعة  ،صفحة .22
 27تقرير األمني العام للجمعية العامة . A/36/215, 1981 ،
4|7

ورقة سياسات
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يكمن الهدف العام من هذه التدابري يف منع االستغالل و اإلتجار بالبرش قبل
حدوثهم  ،توعية و حامية األفراد املع ّرضني للخطر  ،و األشخاص الذين تم استغاللهم
أو اإلتجار بهم باإلضافة إىل املساهمة يف تحقيق محاكمة أفضل للجناة.

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ، 182االتفاقية بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال
(.)1999

التوقعات املستقبلية:

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ، 189االتفاقية بشأن العاملني يف املنازل
(.)2011

ستتناول خطة العمل األولية للفريق موضوع الوعي حول االستغالل و تقاطعه مع
اإلتجار بالبرش بني كلٍ من عامة الناس و أصحاب املصلحة املعنيني .استثامر خربات
التشبيك املوجودة عند أعضاء مجموعة آكت ناو و مجموعة العمل  ،و أولوية
أخرى هي التقريب بني أصحاب املصلحة املعنيني لتعزيز التعاون ملواجهة االستغالل
و اإلتجار بالبرش.

االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم (.)1990
اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة االتجار بالبرش (.)2005
اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حامية األطفال من االستغالل الجنيس واالعتداء الجنيس
()2007

الخطوة األوىل ستكون تنظيم فعالية التقاء ملنظامت املجتمع املدين عام  2019حول
االستغالل و الرتكيز خصوصاً عىل االستغالل خارج مفهوم اإلتجار بالبرش .و سيضم
هذا الحدث جلسات تفاعلية متبادلة بني املشاركني و سيق ّرب بني منظامت املجتمع
املدين من أوروبا و منطقة الرشق األوسط ملناقشة خرباتهم و اسرتاتيجياتهم يف
مواجهة االستغالل .و سيناقش املشاركون أيضاً مفهوم االستغالل كام هو موضّ ٌح يف
هذه الورقة .سوف يتيح هذا الحدث للفاعلني يف املجتمع املد ّين تعزيز الرشاكات
القامئة و إقامة عالقات جديدة .وعالوة عىل ذلك  ،ستساهم املناقشات يف إيجاد
فهم أفضل لتعريف االستغالل وكيفية تحسني الخدمات واالستجابة عىل جميع
املستويات.

التوجيه  EC/2009/52الصادر عن الربملان األورويب و املجلس بتاريخ  18حزيران
من عام  2009بشأن املعايري الدنيا للتدابري و العقوبات عىل أصحاب العمل امل ُب ِقني
عىل رعايا الدول الثالثة بشكل غري قانوين.
التوجيه  EU/2011/36الصادر عن الربملان األورويب و املجلس بتاريخ  5نيسان عام
 2011حول منع و مكافحة اإلتجار بالبرش و حامية الضحايا.
القرار اإلطاري  JHA/2004/68ملجلس االتحاد األورويب الصادر بتاريخ  22كانون
األول عام  2003حول مكافحة االستغالل الجنيس لألطفال و استخدام األطفال يف
املواد اإلباحية .
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املصادر
أتينا – رابطة املواطنني من أجل مكاحة اإلتجار بالبرش و جميع أشكال العنف القائم
عىل النوع االجتامعي ( . )2018العنف ض ّد النساء و البنات بني فئات الالجئني و
املعني مبكافحة
املهاجرين يف رصبيا  ،تقري ٌر صاد ٌر عن فريق خرباء املجلس األورو ّيب
ّ
متاح عرب:
العنف ضد املرأة و العنف املنزيل ( ( ٌ ،GREVIO
https://rm.coe.int/report-for-grevio-ngo-atina-30-9-2018-/16808e2f8c
أ.برونوفسيك و ر .سورتيز ( )2017التأث ّر و االستغالل عىل طول طريق البلقان :
متاح عرب:
التعرف عىل ضحايا اإلتجار بالبرش يف رصبيا ٌ ،
https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2017/02/vulnerability-exploitation-along-the-balkan-route-tip-in-serbia-2017.pdf
مجلس أوروبا ( )2018تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والزواج القرسي  ،متاح عرب:
https://rm.coe.int/female-genital-mutilation-and-forced-marriage/16807baf8f
وكالة االتحاد األورويب للحقوق األساسية (  . )2015االستغالل الحاد يف العمل :
العامل املتنقلون داخل أو إىل دول االتحاد األورويب  ،االلتزامات و حقوق الضحايا .
لوكسمبورغ  :مكتب املنشورات التابع لالتحاد األورويب  .متاح عرب:
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-severe-labour-exploitation_en.pdf

شمس أسدي  ،مكتب حقوق اإلنسان ملدينة فيينا  ،النمسا  ،مضيف
جينفيه كوالس  ،كريتاس  ،فرنسا
جهان السعيد  ،أبعاد  ،لبنان
كلري هييل  ،املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة  ،النمسا
ليندا الكلش  ،متكني  ،األردن
كايت كالفينبوك  ،املنظمة الدولية للهجرة  ،النمسا
هيلكا كونراد  ،املبادرة اإلقليمية ملنع ومكافحة االتجار بالبرش  ،النمسا
ماريانا سافيك  ،منظمة آتينا  ،رصبيا
لونا شامية  ،الجامعة الوطنية للخدمة العامة  ،بودابست  ،املجر

مراجع ذات صلة
إطار العمل القانوين الدويل
بروتوكول األمم املتحدة ملنع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص  ،وبخاصة النساء
واألطفال  ،املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية
(. )2000
اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل ( )1989والربوتوكول االختياري املتعلق ببيع
األطفال ،و استغالل األطفال يف البغاء و املواد اإلباحية (.)2000
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ، 29االتفاقية بشأن العمل الجربي ( )1930و
الربوتوكول االختياري (.)2014
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طفل  .حامية األطفال املتنقلني من
الطفل ٌ
ُ
صندوق األمم املتحدة للطفولة ()2017
العنف  ،اإلساءة و االستغالل .متاح عرب:
https://www.unicef.de/blob/141422/acaf7e52cf898706ebbfc71702fb471c/unicef-report-a-child-is-a-child-2017-data.
pdf

إ .جالوس ل.بارتوليني ،ه.كوك و ن.جرانت ( )2017تع ّرض املهاجرين إىل اإلتجار
بالبرش واالستغالل  :أدلة من طرق الهجرة يف وسط ورشق املتوسط ،جينيف :
املنظمة الدولية للهجرة  .متاح عرب:
https://publications.iom.int/system/files/pdf/migrant_vulnerability_to_human_trafficking_and_ exploitation.pdf

صندوق األمم املتحدة للطفولة و املنظمة الدولية للهجرة ( )2017رحالت مروعة:
أطفال و شباب يتنقلون عرب البحر األبيض املتوسط يف مواجهة خطر االستغالل و
اإلتجار بالبرش .جينيف و نيويورك  :اليونيسيف و املنظمة الدولية للهجرة  .متاح
عرب:
_https://www.iom.int/sites/default/files/press_release/file/Harrowing
Journeys_Children_and_youth_on_the_move_across_the_Mediterranean.pdf

املبادئ التوجيهية ملنع و التعرف و مكافحة حاالت اإلتجار بالبرش لغايات االستغالل
يف العمل و الذي تم تطويره ضمن إطار عمل مبادرة التنفيذ اإلقليمية.

املعني باملخ ّدرات و الجرمية ( )2008مقدمة لإلتجار بالبرش :
مكتب األمم املتحدة
ّ
املعني باملخ ّدرات و الجرمية .متاح
املتحدة
األمم
مكتب
:
فيينا
الفعل.
التأثر  ،األثر ،
ّ
عرب:
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/An_Introduction_to_Human_Trafficking_-_Background_Paper.pdf
مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات و الجرمية ( )2016التقرير العاملي حول
اإلتجار باألشخاص  ،فيننا  :مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات و الجرمية  .متاح
عرب:
_https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016
Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf

املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة ( )2015استهداف نقاط الضعف  .أثر الحرب
السورية وحالة اللجوء عىل اإلتجار بالبرش دراسة حول سوريا  ،تركيا  ،لبنان  ،األردن
والعراق  .فيينا  :املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة .متاح عرب:
https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Anti-Trafficking/
Targeting_Vulnerabilities_EN__SOFT_.pdf
املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة ( )2018اإلتجارعرب طرق الهجرة إىل أوروبا:
ردم الفجوة بني الهجرة واللجوء ومكافحة اإلتجار .فيينا  :املركز الدويل لتطوير
سياسات الهجرة .متاح عرب:
https://www.icmpd.org/fileadmin/1_2018/Bridging_the_Gap_between_Migration__Asylum_and_Anti-Trafficking.pdf
منظمة العمل الدولية ( )2012تقدير منظمة العمل الدولية العاملي للعمل الجربي :
النتائج و املنهجية  ،جينيف  :منظمة العمل الدولية  .متاح عرب:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_182004.pdf
منظمة العمل الدولية و مؤسسة امليش الحر ( )2017التقديرات العاملية للرق
الحديث :العمل الجربي والزواج القرسي .متاح يف :
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/
documents/publication/wcms_575479.pdf
املنظمة الدولية للهجرة ( )2015معالجة االستغالل و اإلتجار بالبرش يف أوقات األزمة
 .أدلة و توصيات ٍ
ملزيد من اإلجراءات لحامية السكّان الضعفاء و املتنقلني  ،جينيف
 :املنظمة الدولية للهجرة  .موجود يف :
https://publications.iom.int/system/files/addressing_human_trafficking_dec2015.pdf
املنظمة الدولية للهجرة ( )2017ورقة معلومات أساسية  :التعرف عىل مواطن تأثر
نهج للحل نحو ميثاق عاملي يخفف من حدة التأثر و ميكّن املهاجرين .
املهاجرين ٌ :
ريتش و صندوق األمم املتحدة للطفولة ( )2017أطفال متنقلون يف إيطاليا و
اليونان – حزيران  .2017موجود عرب:
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-docu_ments/reach_ita_grc_report_children_on_the_move_in_italy_and
greece_june_2017.pdf
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