التعليم الثانوي
االتجار بالبشر

صحيفة أسئلة "صح أم خطأ" حول اإلتجار بالبش
توجيهات :بعد مشاهدة الفيديو حول اإلتجار بالبشر ومناقشته ،اطلبوا من الطالب قراءة البيانات التالية واختيار ما إذا كانت صحيحة أم خاطئة.
يجب أن يكتبوا إجاباتهم على ورقة.
 .1اإلتجار بالبشر يقتصر بشكل أساسي على البلدان الفقيرة (خطأ)
الشرح :اإلتجار بالبشر منتشر على نطاق واسع .تو ّثق بيانات من قاعدة بيانات مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن ّاتجاهات
ّ
التعرف على غالبية ضحايا اإلتجار في
االتجار باألشخاص وجود اإلتجار باألشخاص في  127بلد ًا وحصول استغالل في  137بلد ًا .وقد تم ّ
التعرف على الضحايا المحليّين خالل السنوات الـ  15األخيرة .ولكن يتم اإلتجار بالضحايا عادة إلى بلدان
تزايد
جنسيتها.
يحملون
التي
البلدان
ّ
أخرى وتكون البلدان الغنية عادة وجهة شائعة.
لمعرفة المزيد من المعلومات ،الرجاء قراءة "التقرير العالمي بشأن اإلتجار باألشخاص" (.)2018
 .2يتم اإلبالغ عادة عن اإلتجار بالبشر لغرض االستغالل الجنسي بشكل أكثر من اإلتجار بالبشر لغرض العمل القسري (صح)
الشرح :يتم اإلبالغ عن اإلتجار بالبشر لالستغالل الجنسي بشكل أكثر تواتر ًا من اإلتجار لغرض العمل القسري .إال أن اإلتجار باألشخاص
المتجّر بهم لغرض العمل القسري أقل نجاحاً
لغرض العمل القسري ال يُعت َبر عادة كقضية مهمة في بلدان متعددة وكان ّ
التعرف على الضحايا ُ
من أولئك الذين ا ُتجر بهم لالستغالل الجنسي.
التعرف عليهم .حوالي ثلث ضحايا اإلتجار هم من األطفال .وعلى صعيد حاالت
يش ّكل النساء واألطفال غالبية ضحايا اإلتجار بالبشر الذين تم ّ
المبلغ عنها والتي شملت فتيان ،كان اإلتجار غالباً لغرض العمل القسري بينما كان الغرض في الحاالت التي تشمل فتيات ،هو
اإلتجار ُ
ً
التصور
من
الرغم
على
ا
شيوع
أقل
لإلتجار
بالغين
ذكور
ضحايا
على
ف
التعر
أن
إلى
اإلشارة
تجدر
األحيان.
أغلب
في
الجنسي
االستغالل
ّ
ّ
السائد بأن الرجال أكثر عرضة لإلتجار لغرض العمل القسري.
تعلّموا المزيد من خالل االطالع على معلومات عن البرنامج العالمي لمكافحة اإلتجار باألشخاص ومن خالل قراءة تقرير
"اإلتجار باألشخاص :األنماط العالمية" (.)2006
 .3السبيل الوحيد لمعالجة اإلتجار بالبشر هو التخلّص من األسواق التي تستقطب المت َّ ِجرين (خطأ)

تدر أرباحا ً للمتّجرين هو أحد السبل لمعالجة اإلتجار بالبشر ولكنه ليس السبيل الوحيد
الشرح :التخلّص من األسواق التي ّ
لمعالجة هذه الممارسة اإلجرامية.

وتتمثل استراتيجية الوقاية على األمد الطويل في معالجة األسباب الكامنة التي تزيد من اإلتجار ،مثل الفقر ،وعدم المساواة
بين الجنسين ،والتعليم السيء ونقص الفرص .تقدّم الظروف البائسة إمدادات ال متناهية من الضحايا المحتملين.
التعرف على المتّجرين والوسائط الذين يستفيدون من هذه الممارسة
وهناك سبيل آخر لمعالجة اإلتجار بالبشر وهو
ّ
اإلجرامية ،واستهدافهم .يسمح ذلك لوكاالت إنفاذ القانون بالتحقيق مع المجرمين ومالحقتهم وإدانتهم.
تعلّموا المزيد من خالل االطالع على معلومات عن البرنامج العالمي لمكافحة اإلتجار باألشخاص ومن خالل قراءة تقرير
"اإلتجار باألشخاص :األنماط العالمية" (.)2006
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التعليم الثانوي
االتجار بالبشر
المهرب والشخص المتَّجَر به كالهما ضحايا (خطأ)
المهاجر
.4
َّ
ِ
الشرح :األشخاص المت ّ َجر بهم ضحايا .الموافقة أو القبول الصريح أو تعاون ال ُمت َّ َجر به ليست مهمة .في العديد من حاالت
اإلتجار بالبشر ،هناك موافقة أو تعاون أولي بين الضحايا وال ُمتَّجرين ،قبل أن يستخدم ال ُمتَّجرون سلوكا ً ينطوي على اإلكراه
والتعسّف واالستغالل للسيطرة على ضحاياهم.
تجدر اإلشارة إلى أن الطفل دون الـ  18من العمر ال يمكنه بأي حال من األحوال منح الموافقة .حتى لو لم يتعرض الطفل للتهديد أو اإلكراه أو
الخطف أو الخداع ،ال يمكنه(ا) الموافقة قانونياً على أن ُي َّت َجر به(ا) لغرض االستغالل .ينطبق األمر نفسه على حاضن الطفل :ال يمكنهم منح
موافقة على استغالل الطفل الذي في عهدته.
المهرب ليس ضحية .يشير القانون الدولي بشأن تهريب المهاجرين إلى أنها
لكن تهريب المهاجرين مسألة مختلفة .المهاجر
َّ
ليست جريمة ضد األشخاص وإنما ضد حقوق البلدان في تحديد إجراءات الهجرة.
تعلّموا المزيد من خالل قراءة األسئلة المتكررة حول اإلتجار بالبشر.
 .5في حال أعطى (ت) ضحية اإلتجار بالبشر موافقتها للمت ّ ِجر ،فهو(هي) ال يعتبر عندئذ ضحية لإلتجار (خطأ)
الشرح :قد يعطي ضحايا اإلتجار بالبشر في البداية موافقتهم ولكن هذه الموافقة تصبح غير ذات أهمية بسبب وسائل
التعسّف واإلكراه والخداع التي يستخدمها ال ُمتَّجرون للحصول عليها .كما أن الطفل دون الـ  18من العمر ال يمكنه منح
ي .إذ ال يمكنهم منح الموافقة الستغالل الطفل الذي في
موافقة .ينطبق األمر نفسه على الوالد(ة) الحاضن (ة) أو على الوص ّ
عهدتهم.

تعلّموا المزيد عبر قراءة "التقرير العالمي بشأن اإلتجار باألشخاص" (.)2018
 .6النزاع المسلّح يزيد من احتمال حدوث اإلتّجار بالبشر (صحيح)
الشرح :يتيح النزاع المسلّح الظروف المثالية لإلتجار باألشخاص واالنتهاكات األخرى لحقوق اإلنسان .كما أن العيش في
تعرض شخص ما لإلتّجار بالبشر.
منطقة نزاع يزيد من ّ
تشهد فترات النزاع استجابة ضعيفة للجريمة والخروج عن القانون ،ويتراجع خاللها الوصول إلى الخدمات األساسية.
جراء ذلك باليأس .تستغل الجماعات المسلّحة الوضع .فتُحتَ َجز النساء والفتيات لغرض االسترقاق الجنسي أو
يشعر الناس ّ
َّ
الزواج القسري .ويُت َجر بالشباب الستخدامهم في القتال المسلح أو في العمل القسري.
تعلّموا المزيد عبر قراءة "التقرير العالمي بشأن اإلتجار باألشخاص" (.)2018
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التعليم الثانوي
االتجار بالبشر
التعرف عليهم يأتون من أميركا الشمالية (خطأ)
 .7الغالبية العظمى من ضحايا اإلتجار الذين يتم
ّ
التعرف عليهم يأتون من شرق آسيا أو من أفريقيا جنوب الصحراء
الشرح :الغالبية العظمى من ضحايا اإلتجار الذين يتم
ّ
التعرف عليهم في هذه المناطق منخفض بالمقارنة مع
الكبرى .ومن الملحوظ أنه بينما يعتبر عدد ضحايا اإلتجار الذين يتم
ّ
مناطق أخرى إال ّ
أن تدفّق الضحايا من هذه المناطق مرتفع نسبياً.
تعلّموا المزيد عبر قراءة "التقرير العالمي بشأن اإلتجار باألشخاص" (.)2018
 .8يستهدف ال ُمت َّ ِجرون مواطن الضعف لدى ضحاياهم مثل الفقر والتمييز والعيش في منطقة نزاع (صح)
صت دراسات إلى أن ضحايا اإلتجار يعيشون غالبا ً في الفقر وتحصيلهم العلمي محدود .يسمح ذلك لل ُمتجرين
الشرح :خلُ َ
بخداع األشخاص الذين يستهدفونهم .مثالً ،قد يخدع المتّجرون باألشخاص لغرض نزع األعضاء ضحاياهم عبر االدعاء
بأن الكلى تنمو من جديد بعد استئصالها أو أن وجود كليتين لدى شخص ما أمر غير اعتيادي.
تعلّموا المزيد عبر قراءة "التقرير العالمي بشأن اإلتجار باألشخاص" (.)2018
 .9من المعروف أن اإلتجار يؤذي النساء والفتيات بقدر ما يؤذي الرجال والفتيان (خطأ)
الشرح :يعترف تقرير األمين العام لألمم المتحدة في عام  2010حول اإلتجار بالنساء والفتيات بأن األذى المتصل باإلتجار
تعرض النساء والفتيات ألشكال
يعتبر بالنسبة للنساء والفتيات أسوأ مما هو عليه بالنسبة للرجال والفتيان .ويعود ذلك إلى ّ
والتسول ،واالستعباد المنزلي وفي الوقت
متعددة ومتزامنة من االستغالل مثل االستغالل للعمل القسري ،والزواج القسري،
ّ
التعرض للعنف الجنسي من قبل المتّجرين بهن كوسيلة للسيطرة عليهن.
نفسه
ّ
تعلّموا المزيد عبر قراءة "اإلتجار بالنساء والفتيات :تقرير األمين العام"(.)2010
 .10يستخدِم ال ُمت ّ ِجرون اإلنترنت لتجنيد الضحايا والمتواطئين (صحيح)
الشرح :يعتبر االستخدام المستجد لإلنترنت والعالم اإللكتروني من الخصائص الجديدة لإلتجار بالبشر .تسمح شبكة
اإلنترنت للمتّجرين بالعمل على صعي ٍد عالمي .يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي وتقنيات اتصاالت إلكترونية أخرى
إلخفاء هوياتهم وعملياتهم.
يستخدم المتّجرون وسائل التواصل االجتماعي ويتمعّنون في الحسابات الشخصية لتحديد األشخاص الضعفاء والمتواطئين.
يخلقون حسابات وهمية ،وينضمون إلى مجموعات ويلتمسون متقدّمين لوظائف ُمربحة بغية التواصل مع الضحايا
المحتملين .تساهم مزايا إخفاء الهوية على اإلنترنت في تسهيل أنشطتهم.
تعلّموا المزيد عبر قراءة "مجموعة أدوات لمكافحة اإلتجار باألشخاص" (.)2006
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