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هــذه الوثيقــة مــن تنســيق وحتريــر ســيريا جاســتلوم فيليكــس ،وقــد صــدرت بالتعــاون مــع ســاندرا كوزشــنيك وهارســيمران
جيــل وقــام باملراجعــة الفنيــة واللغويــة العربيــة الدكتــور محمــد مطــر ،لصالــح مكتــب األمم املتحــدة املعنــى باملخــدرات واجلرمية
لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي فــى أبوظبــى باإلمــارات العربيــة املتحــدة .ويقــد الشــكر والتقديــر إلــى

حامت على
املمثل
بوريس زنامنسكى
مسؤول إدارة البرامج
جويل باسيل
مسؤول برامج وماليات
كرمي هالل
معاون املشروعات

يســتند هــذا اإلصــدار إلــى األعمــال التــى أجرتهــا وحــدة مكافحــة االجتــار بالبشــر وقســم الدعــوة إلــى املناصــرة التابــع ملكتــب
األمم املتحــدة املعنــى باملخــدرات واجلرميــة ،فض ـ ً
ا عــن املــواد التدريبيــة األخــرى التــى أصدرتهــا املكاتــب امليدانيــة التابعــة
للمكتــب واملنظمــات األخــرى العاملــة فــى مجــال التدريبــات اإلعالميــة بشــأن االجتــار بالبشــر وغيرهــا مــن املوضوعــات ذات
الصلــة.
وأعــدت مجموعــة أدوات االجتــار بالبشــر للصحفيــن بغــرض مشــاركتها ونســخها واســتخدامها كمرجــع
والتوســع فيهــا وتبنيهــا واالســتناد إليهــا .يرجــى نشــر اخلبــر.
ميكن إعادة نسخ الوثيقة احلالية لألغراض التعليمية بدون احلصول على تصريح بذلك شريطة ذكر املصدر.
لــم يحــرر هــذا اإلصــدار بشــكل رســمى ومحتوياتــه ال تعبــر بالضــرورة عــن آراء أو سياســات مكتــب األمم املتحــدة املعنــى باملخــدرات واجلرميــة أو
الــدول األعضــاء أو املنظمــات املســاهمة ،كمــا أنهــا ال تعنــى تأييــد أى منهــم لهــا.
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املغرب العربى :املغرب ،تونس ،اجلزائر
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متهيد
املبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية ملكافحة اإلجتار بالبشر في الدول العربية.
أطلقــت املبــادرة العربيــة لبنــاء القــدرات الوطنيــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر فــى الــدول العربيــة عــام  2012بالتعــاون مــع دولــة
قطــر ،جامعــة الــدول العربيــة ومكتــب األمم املتحــدة املعنــى باملخــدرات واجلرميــة.
وتهــدف املبــادرة إلــى بنــاء القــدرات فــى  22بلــد عضــو /إقليــم بجامعــة الــدول العربيــة بغــرض مكافحــة االجتــار بالبشــر
بفعاليــة مــن خــال تقــدمي املســاعدة الفنيــة فــى املجــاالت اآلتيــة:
 )1تشكيل حتالفات وطنية وإقليمية ملكافحة االجتار بالبشر.
 )2تشــجيع التصديــق علــى بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص ،وبخاصــة النســاء واألطفــال (بروتوكــول
منــع االجتــار باألشــخاص).
 )3تعزيز القدرات املؤسسية والبشرية لنظم العدالة اجلنائية.
 )4حتسني اآلليات املعنية بتحديد ضحايا االجتار بالبشر وإحالتهم ودعمهم وحمايتهم.
 )5رفع مستوى الوعى باجلرمية وآثارها املدمرة على األفراد واملجتمعات ككل.
يحــرص مكتــب األمم املتحــدة املعنــى باملخــدرات واجلرميــة منــذ انطــاق املبــادرة علــى تفعيــل شــبكات وطنيــة وإقليميــة تضــم
اخلبــراء فــى االجتــار بالبشــر والســلطات املعنيــة والصحفيــن وغيرهــم مــن األطــراف املعنيــة باملجتمــع املدنــى بغيــة تقويــة
أواصــر التعــاون فــى مجــال مكافحــة االجتــار بالبشــر .ومتثــل هــذه الشــبكات لبنــات بنــاء التحالفــات الوطنيــة ودون اإلقليميــة
واإلقليميــة التــى تكفــل اســتدامة نتائــج املبــادرة.

اإلعالم شريك أساسى فى املبادرة العربية
تعــد املبــادرة العربيــة فرصــة ثمينــة إلشــراك وســائل اإلعــام فــى احلــوار العاملــى واإلقليمــى الدائــر حــول مكافحــة
االجتــار بالبشــر.
وتســعى املبــادرة لتزويــد الصحفيــن وغيرهــم مــن اإلعالميــن بــاألدوات التــى تدعــم جهودهــم املبذولــة إلصــدار
التقاريــر ونشــر األخبــار حــول االجتــار بالبشــر.
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مقدمة
وتركــز مجموعــة األدوات احلاليــة علــى ممارســات االجتــار
بالبشــر فــى العالــم العربــى ،حيــث يــؤدى االفتقــار إلــى بيانــات
رســمية كافيــة ،جن ًبــا إلــى جنــب مــع الطبيعــة املعقــدة لتدفقات
وخصوصــا
الهجــرة وأســواق العمــل ،إلــى زيــادة صعوبــة األمــر،
ً
بالنســبة للصحفيــن.

إن االجتــار بالبشــر مــن اجلرائــم التــى تســتغل البشــر بأبشــع
طريقــة ممكنــة ،وال شــك أنهــا مــن أكبــر التحديــات التــى
تواجــه البشــرية .وفــى حــن يقــع املاليــن مــن األفــراد ضحيــة
لالجتــار فــى جميــع أنحــاء العالــم ،ولكننــا مــا زلنــا ال نعلــم
ســوى القليــل للغايــة عــن تلــك القضيــة .ومــن ث ـ ّم ال ميكننــا
إســدال الســتار عليهــا ووضــع نهايــة لهــا إال مــن خــال بــذل
جهــود ملموســة وتنســيقها مــا بــن املنظمــات الدوليــة والقطــاع
اخلــاص واحلكومــات واملجتمــع املدنــى ،وال ســيما وســائل
اإلعــام .ولعــل «املبــادرة العربيــة لبنــاء القــدرات الوطنيــة
ملكافحــة االجتــار بالبشــر فــى الــدول العربيــة» مثــاالً
واضحــا
ً
علــى رغبــة العالــم العربــى فــى التعــاون فــى مكافحــة االجتــار
بالبشــر .وتســعى هــذه املبــادرة إلــى بنــاء شــبكات تســاهم فــى
تعزيــز أنشــطة مكافحــة االجتــار بالبشــر علــى كل من املســتوى
احمللــى واإلقليمــى والوطنــى ،مبــا يســهم بــدوره فــى اجلهــود
العامليــة املبذولــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر.

وتهــدف األقســام التاليــة إلــى تقــدمي أدوات أساســية
للصحفيــن تســاعدهم علــى نشــر أخبــار عــن جرميــة االجتــار
بالبشــر بنزاهــة وشــمولية .وصمــم كل قســم بحيــث يســاعد
على إلهام احلوار والتأمالت وطرح بذرة ملعرفة جديدة.
كمــا تســعى مجموعــة األدوات احلاليــة لتكــون مجــرد بدايــة
للعديــد مــن األنبــاء التــى ينبغــى نشــرها علــى وجــه الســرعة.
ونأمــل أن تصبــح هــذه املجموعــة مــن املراجــع التــى تعــود
إليهــا غــرف معاجلــة األخبــار واألدلــة اإلرشــادية التــى يلجــأ
لهــا الصحفيــون وطــاب الصحافــة فــى املنطقــة.

وفــى هــذا الســياق يحظــى دور اإلعــام بأهميــة خاصــة،
إذ أن مكتــب األمم املتحــدة املعنــى باملخــدرات واجلرميــة
واملبــادرة العربيــة أجمعــا علــى أن اإلعــام مــن القــوى الفاعلــة
اجلوهريــة فــى مكافحــة اجلرميــة املنظمــة واالجتــار بالبشــر.

حامت على
ممثــل مكتــب األمم املتحــدة املعنــى باملخــدرات واجلرميــة
لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي
أبو ظبى ،اإلمارات العربية املتحدة

وال جــدال حــول أهميــة نشــر أخبــار عــن االجتــار بالبشــر،
وهــى األهميــة التــى ال تقتصــر علــى معرفــة املزيــد عــن تلــك
اجلرميــة اخلفيــة فحســب ،بــل متتــد كذلــك لتشــمل  -وهــو
األهــم  -منــع وقــوع املســتضعفني ضحايــا لهــذه اجلرميــة.
ونأمــل أن تــزود مجموعــة أدوات االجتــار بالبشــر للصحفيــن
احلاليــة وســائل اإلعــام بــأداة قيمــة تســاعدها علــى تصويــر
الطبيعــة املعقــدة لالجتــار بالبشــر بصــورة عادلــة ومتوازنــة
وأخالقيــة.
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قصة االجتار بالبشر

15

ما املقصود باالجتار بالبشر؟

يعـ ِّرف بروتوكــول األمم املتحــدة ملنــع االجتــار باألشــخاص
مصطلــح «االجتــار بالبشــر» علــى النحــو التالــى:
يشير تعبير «االجتار باألشخاص» إلى عملية
جتنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو تنقيلهــم أو إيواؤهــم أو
اســتقبالهم بواســطة التهديــد بالقــوة أو اســتعمالها أو
غيــر ذلــك مــن أشــكال القســر أو االختطــاف أو االحتيــال
أو اخلــداع أو اســتغالل الســلطة أو اســتغالل حالــة
اســتضعاف ،أو بإعطــاء أو تلقــى مبالــغ ماليــة أو مزايــا
لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر
لغــرض االســتغالل.
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17

أين يحدث االجتار بالبشر؟
حتــدث هــذه اجلرميــة فــى كل مــكان وتؤثــر تقري ًبــا علــى
كل بلــد فــى كل إقليــم حــول العالــم.
وهــو مــا تدلــل عليــه اإلحصائيات التى تشــير إلــى التعرف
علــى ضحايــا مــن  152جنســية مختلفــة مــن حوالــى 124
بلــد حــول العالــم خــال الفتــرة مــا بــن  2010و2012
فقــط.

18

19

كيف يحدث االجتار بالبشر؟

تبــدأ غالبيــة مواقــف االجتــار بالبشــر بوعــد بتقــدمي حيــاة
أفضــل ،بيــد أن بعضهــا كذلــك يبــدأ باختطــاف الضحايــا
وغيــره مــن أشــكال العنــف.
وفى معظم األحيان يُخدع الضحايا بشــكل أو بآخر حتى
يوافقــوا مبحــض إرادتهــم علــى املوقــف الــذى ســيؤدى بهــم
إلــى الوقــوع ضحايــا لالجتار بالبشــر فــى النهاية.
وفــى بعــض األحيــان يكــون األشــخاص الذيــن يخدعــون
الضحايــا ويســتدرجونهم مــن األشــخاص الذيــن يثــق بهــم
الضحايــا أو الذيــن وعدوهــم مبســاعدتهم أو حمايتهــم
مــن أســرهم.

20

21

متى يحدث االجتار بالبشر؟
إن االجتــار بالبشــر ظاهــرة معقــدة حتــدث حينمــا جتتمــع
مجموعــة مــن العوامــل التــى تدفــع بعضهــا األشــخاص
إلــى حــاالت اســتضعاف فــى حــن يجذبهــم بعضهــا اآلخــر
إلــى مواقــف اســتغالل.
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عوامل الدفع
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•االفتقار إلى خيارات العمل أو
التعليم.
•االحتياج العاجل للمال و/أو
املأوى.
•عدم وجود نظم أو مؤسسات
تدعم األسر واألفراد املعرضني
للخطر وتقدم لهم احلماية.
•ممارسة التمييز ضد الفرد أو
إقصائه من مجتمعه.
•االفتقار إلى لوائح مالئمة للتبنى
أو التبرع باألعضاء.
•اجلهل بحقيقة االجتار بالبشر.
•عدم وجود قنوات هجرة شرعية.
•التمييز على أساس النوع
االجتماعى.
•انعدام االستقرار السياسى
والعسكرة واالضطرابات املدنية
والنزاع الداخلى املسلح والكوارث
الطبيعية.

عوامل اجلذب
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•الطلب الذى ال يتزحزح على
العمالة الرخيصة.
•تشغيل األشخاص بصورة غير
مشروعة فى أنشطة إجرامية و/
أو أعمال استغاللية.
•وجود وظائف مدفوعة األجر
أكثر وأفضل فى أماكن أخرى.
•الطلب العالمى المتزايد على
األعضاء.
•أنشطة الشبكات واالتحادات
العالمية لالتجار بالبشر.
•ارتفاع الطلب على األطفال أو
المواليد لتبنيهم.
•الممارسات الثقافية الحالية التى
تسمح بزواج األطفال /بالزواج
القسرى.
•التطلع لحياة أفضل.
•طمع المجرمين والمجتمع بشكل
عام.
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َمن األشخاص املتأثرين باالجتار بالبشر؟
يؤثــر االجتــار بالبشــر علــى حيــاه املاليــن مــن النســاء والرجــال
واألطفــال فــى جميــع بقــاع العالــم.
ورغم ذلك فبعي ًدا عن املتاجرين بالبشــر والضحايا واألطراف
الوســيطة ،ينبغــى أن يتضمــن احلــوار العاملــى بشــأن االجتــار
بالبشــر األطــراف التاليــة:

24

اجلهــات احلكوميــة مــن أجــل منــع االنتهــاكات وســن
التشــريعات الالزمــة وتطبيقهــا وتقــدمي احلمايــة املطلوبــة
ومالحقــة املنتهكــن قضائ ًيــا.

املنظمــات غيــر احلكوميــة مــن أجــل تقــدمي الدعــم للضحايــا
ومناصــرة حقوقهــم واملســاهمة فــى إثــراء القاعــدة املعرفيــة
احلالية.
املنظمــات الدوليــة مثــل مكتــب األمم املتحــدة املعنــى
باملخــدرات واجلرميــة مــن أجــل إجــراء مــا يلــزم مــن
األبحــاث وبنــاء قــدرات احلكومــات فــى مجــال التصــدى
لالجتــار بالبشــر وتوفيــر منبــر للحــوار العاملــى.
القطــاع اخلــاص الــذى مبقــدوره توفيــر فــرص عمــل
للناجــن مــن االجتــار بالبشــر وتشــجيع ممارســات العمالــة
األخالقيــة وتعزيزهــا.
مناصــرى حقــوق اإلنســان مــن أجــل منع االنتهــاكات والدفاع
عــن حقــوق الضحايا.

املؤسســات األكادمييــة والبحثيــة من أجــل حتليل االجتاهات
وطرح التوصيات لصناع السياســات.
آخرا ،أنتم ،وسائل اإلعالم.
وأخيرا وليس ً
ً
25

لم يحظى اإلعالم بأهمية كبيرة؟
َ
التوعيــة :رغــم أن جرميــة االجتــار بالبشــر حتــدث فــى جميع
أنحــاء العالــم ،ولكــن أكثــر النــاس ال يعرفــون شــي ًئا عنهــا.
يســتطيع اإلعــام أن يســاهم فــى رفع مســتوى الوعــى العاملى
بشــأن االجتار بالبشــر.
املنــع :ميكــن للمعلومــات أن تســاهم فــى متكــن األشــخاص
املعرضــن للخطــر وحتذرهــم مــن املخاطــر والتهديــدات.
يســتطيع اإلعــام أن يســاعد علــى متكــن الفئــات الســكانية
املســتضعفة.
املعرفــة :إن االجتــار بالبشــر مــن القضايــا اخلفيــة التــى ال
نعلم ســوى القليل عنها؛ ومن ث ّم تســتطيع الصحافة تســليط
بعــض الضــوء علــى مــا يحيــط بهــا مــن عوامــل وأطــراف
وشــبكات.
يســتطيع اإلعــام زيــادة مســتوى معرفتنــا باالجتــار بالبشــر
مــن أجــل إيجــاد حلــول أفضــل.
األمــل :إن األمــل الوحيــد الــذى منلكــه هــو أن نفعــل ذلــك
ســو ًيا .نحــن بحاجــة إلــى أن يشــترك كل فــرد فــى محاربــة
تلــك اجلرميــة إن كنــا نرغــب ح ًقــا فــى وضــع نهايــة لهــا.
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دعونا ننتقل اآلن من قصة االجتار بالبشر

إلى قصة أخرى عن األمل.
27

28

القسم ()٢

االجتار بالبشر  -التعريفات واملفاهيم والفروق

29

يعــد بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص،
وبخاصــة النســاء واألطفــال ،هــو أول صــك عاملــى ملــزم
قانون ًيــا يحتــوى علــى تعريــف متفــق عليــه ملصطلــح االجتــار
بالبشــر.
دخــل هــذا البروتوكــول حيــز النفــاذ اعتبــا ًرا مــن  25ديســمبر
:2003

1-2
تعريف األمم املتحدة لالجتار بالبشر
تعــ ِّرف الفقــرة (أ) مــن املــادة ( )3فــى بروتوكــول
منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص مصطلــح

العبودية احلديثة

قــد اســتخدم مصطلــح العبوديــة احلديثــة مؤخــرا
فــي ســياق ممارســات أو جرائــم مختلفــة مثــل االجتــار
باألشــخاص ،والعمــل القســري ،والــرق ،ولكــن أيضــا
عمــل األطفــال والــزواج القســري وغيــر ذلــك .والقاســم
املشــترك لهــذه اجلرائــم هــو أنهــا جميعــا أشــكال
االســتغالل التــي يكــون فيهــا شــخص مــا حتــت ســيطرة
شــخص آخــر .وللمصطلــح أثــر هــام فــي مجــال رفــع
الوعــي واعتمــد فــي بعــض التشــريعات الوطنيــة لتغطيــة
األحــكام املتصلــة باالجتــار باألشــخاص ،غيــر أن
االفتقــار إلــى تعريــف متفــق عليــه أو معيــار قانونــي علــى
الصعيــد الدولــي يــؤدي إلــى اســتخدام غيــر متســق.

االجتــار بالبشــر علــى أنــه جتنيــد أشــخاص أو
نقلهــم أو تنقيلهــم أو إيواؤهــم أو اســتقبالهم
بواســطة التهديــد بالقــوة أو اســتعمالها أو غيــر
ذلــك مــن أشــكال القســر أو االختطــاف أو االحتيال
أو اخلــداع أو اســتغالل الســلطة أو اســتغالل
حالــة اســتضعاف ،أو بإعطــاء أو تلقــى مبالــغ
ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة
علــى شــخص آخــر لغــرض االســتغالل .ويشــمل
االســتغالل ،كحــد أدنــى ،اســتغالل دعــارة الغيــر

تنــص الفقــرة (ب) مــن املــادة ( )3فــى بروتوكــول منــع
االجتــار بالبشــر علــى أن موافقــة ضحيــة االجتــار
باألشــخاص علــى االســتغالل املقصــود ال تكــون
محــل اعتبــار فــى احلــاالت التــى يكــون قــد اســتُخدم
فيهــا أى مــن وســائل اخلــداع أو القســر أو القــوة أو
غيرهــا مــن الوســائل احملظــورة .وعليــه فإنــه ال ميكــن
اســتخدام موافقــة الضحيــة كمبــرر لتنصــل الشــخص
مــن املســؤولية اجلنائيــة.

أو ســائر أشــكال االســتغالل اجلنســى ،أو الســخرة

بروتوكول منع االجتار بالبشر

الشــبيهة بالــرق ،أو االســتعباد أو نــزع األعضــاء.

إن بروتوكــول منــع االجتــار بالبشــر املكمــل التفاقيــة األمم
املتحــد ة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة  -والــذى يعــرف كذلــك
باســم اتفاقيــة باليرمــو  -هــو الصــك القانونــى الدولــى
الوحيــد الــذى يتصــدى ملوضــوع االجتــار بالبشــر باعتبــاره
جرميــة وهــو يخضــع لواليــة مكتــب األمم املتحــدة املعنــى
باملخــدرات واجلرميــة.

أو اخلدمــة قســ ًرا ،أو االســترقاق أو املمارســات

ويعتبــر االجتــار بالبشــر شــكال
معاصــرا مــن أشــكال الــرق.
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إشكالية املوافقة

وفيما يلى أهداف بروتوكول منع االجتار باألشخاص:
 منع جرمية االجتار بالبشر ومكافحتها. حماية ضحايا االجتار ومساعدتهم. تشــجيع التعــاون بــن الــدول األعضــاء بغيــة حتقيــق تلــكاألهداف.

ويســهم بروتوكــول منــع االجتــار باألشــخاص فــى
النهــوض بالقانــون الدولــى عــن طريــق تقــدمي تعريــف
عملــى لالجتــار بالبشــر للمــرة األولــى ،فضــ ً
ا عــن
مطالبــة الــدول التــى تصــدق علــى البروتوكــول بتجــرمي
تلــك املمارســات.

2-2
عناصر االجتار بالبشر
يتضــح لنــا بنــا ًء علــى التعريــف الــوارد فــى بروتوكــول منــع االجتــار باألشــخاص أن االجتــار بالبشــر مكــون مــن ثالثــة عناصــر
كالتالــى:

الفعل (ماهية الفعل املرتكب)

جتنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم.

الوسيلة (كيفية ارتكاب الفعل)

بواســطة التهديــد بالقــوة أو اســتعمالها أو القســر أو االختطــاف أو االحتيــال أو اخلــداع أو اســتغالل الســلطة أو اســتغالل
حالــة اســتضعاف ،أو بإعطــاء مبالــغ ماليــة أو مزايــا للســيطرة علــى الضحيــة.

الغرض (ملاذا يرتكب الفعل)

لغــرض االســتغالل ،ويشــمل اســتغالل دعــارة الغيــر أو االســتغالل اجلنســى أو العمــل القســرى أو االســترقاق أو املمارســات
الشــبيهة بالــرق أو نــزع األعضــاء.

الفعل

(ماهية الفعل املرتكب)
جتنيد
نقل
تنقيل
إيواء
استقبال أشخاص

الوسائل

(كيفية ارتكاب الفعل)
اإلكراه
اخلطف
الغش
االحتيال
استغالل لنفوذ أو حالة
االستضعاف
إعطاء مبالغ أو فوائد

الغرض

(ملاذا يرتكب الفعل)
دعارة الغير
االستغالل اجلنسي
العمل القسري
الــرق أو املمارســات الشــبيهه
بالــرق
نزع األعضاء
غير ذلك من صور اإلستغالل.

✻ ولتحديــد مــا إذا كان ظــرف معــن يشــكل اجتــارا باالشــخاص ،عليــك أن تلقــى نظــره كذلــك فــي التعريفــات الــواردة فــي
التشــريع الداخلــي.
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االجتار باألطفال
إن االجتــار بالبشــر ســواء كان باألطفــال أو البالغــن ،هــو بــا شــك انتهـ ٌ
ـاك صــارخ حلقــوق اإلنســان ،وفــى حالة األشــخاص
وخصوصــا حقهــم فــى احلمايــة
الذيــن لــم يصلــوا إلــى ســن الرشــد بعــد فهــو يعــد انتهــا ًكا مضاع ًفــا حلقوقهــم كأطفــال،
ً
مــن االســتغالل.
ولعــل التهديــد بالقــوة أو اســتعمالها أو القســر أو االختطــاف أو االحتيــال أو اخلــداع أو اســتغالل الســلطة أو
اســتغالل حالــة اســتضعاف فــى أى مرحلــة مــن مراحــل التجنيــد والنقــل هــى ظــروف ال ينبغــى بالضــرورة حتققهــا فــى
ـخصا بال ًغــا) ولكنهــا مــع ذلــك مؤشــرات
حالــة األطفــال (وذلــك علــى النقيــض مــن احلــاالت التــى تكــون فيهــا الضحيــة شـ ً
قويــة علــى االجتــار باألطفــال.
مقتطــف مــن الدليــل التدريبــى ملنظمــة العمــل الدوليــة واليونيســف ومبــادرة األمم املتحــدة العامليــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر بشــأن مكافحــة
االجتــار باألطفــال ألغــراض العمــل أو االســتغالل اجلنســى أو األشــكال األخــرى مــن االســتغالل.2009 ،
http://www.ilo.org/ipec/areas/Traffickingofchildren/WCMS_111537/lang--en/index.htm

االجتار بالبشر :ديناميكيات السيطرة
(أسلوب العمل املتبع من قبل التجار /املجنِّدين /أصحاب العمل):
• •إبعــاد الضحايــا عــن أســرهم أو باقــى أفــراد املجتمــع (أو مــن يشــاركونهم نفــس العــرق /الديــن) الذيــن ينتمــون إليــه
واحلــد مــن /مراقبــة اتصالهــم مــع اآلخريــن فــى العالــم اخلارجــى.
• •مصادرة جوازات سفرهم و /أو وثائقهم التعريفية األخرى.
• •ممارسة العنف أو التهديد مبمارسته على الضحايا و /أو أفراد أسرهم.
• •تهديــد الضحايــا بإحلــاق العــار بهــم عــن طريــق فضــح بعــض الظــروف اخلاصــة بهــم (االعتــداء البدنــى واجلنســى
..إلــخ) لعائالتهــم أو للمــأ.
• •يُســتبقى الشــخص رهــن عبوديــة الديــن أو التزامــات ماليــة أو واجــب أخالقــى يحتــم عليــه اســتيفاء الديــن .وتشــمل
عبوديــة الديــن بشــكل عــام مصاريــف االنتقــال األوليــة ومصاريــف الطعــام واملســكن وامللبــس واملصاريــف الطبيــة أو
اجلــزاءات الناجتــة عــن عــدم أداء قــدر اإلنتــاج أو اخلدمــات املقرريــن لليــوم والتــى تظــل تتكــرر وتتضاعــف مــع مــرور
الوقــت إلــى أن يســتحيل علــى الضحيــة الفــرار مــن املوقــف.
• •إخبار الضحايا بأنهم سيتعرضون للسجن أو الترحيل إذا تواصلوا مع السلطات.
• •التحكم فى أموال الضحايا ومتعلقاتهم الشخصية األخرى.
• •عــاد ًة مــا يتــم نقــل الضحايــا مــن موقــع آلخــر أو مقايضتهــم بــن منشــأة وأخــرى ممــا ينتــج عنــه عــدم معرفتهــم للقريــة/
املدينــة /الواليــة التــى هــم فيهــا وبالتالــى عــدم قدرتهــم علــى طلــب املســاعدة.
• •خلــق عالقــة تتســم باالعتماديــة بــن الضحيــة واجلانــى باســتخدام حيــل وأســاليب قائمــة علــى اإليــذاء النفســى
والعاطفــى.
ويعــد الغــرض مــن اســتخدام هــذه احليــل واألســاليب هــو بــث اخلــوف فــى نفــوس الضحايــا ممــا يفاقــم بــدوره مــن
شــعورهم بالعزلــة ،إذ أنهــم ال يعرفــون وقتهــا مــع مــن ميكنهــم التواصــل لطلــب املســاعدة.
تذكر :عدم ضرب الضحية أو تقييدها جسد ًيا ال يعنى أنها ليست ضحية.
مقتطــف مــن إجــراءات العمــل املوحــدة للتحقيــق فــى جرائــم االجتــار بالبشــر ألغــراض العمــل القســرى ،مكتــب األمم املتحــدة املعنــى
باملخــدرات واجلرميــة ،احلكومــة الهنديــة.2008 ،
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/India_Training_material/SOP_-_Investigation_-_Forced_Labour.pdf
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تدريب:
قــم باالطــاع علــى تعريــف االجتــار بالبشــر املســتخدم
فــى التشــريعات الوطنيــة ببلــدك أو كمــا ورد فــى
القوانــن احملليــة.

مــا أوجــه الشــبه أو االختــاف بــن هــذا التعريــف
وتعريــف األمم املتحــدة لــه؟
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تدريب:
عبــر بأســلوبك عــن فهمــك ملســألة موافقــة الضحيــة
فيمــا يخــص االجتــار بالبشــر .مــا الــذى يحــدث فــى
احلــاالت التــى يوافــق فيهــا أحــد األشــخاص فــى بــادئ
األمــر علــى ظــروف معينــة تــؤدى الح ًقــا إلــى وقوعــه
ضحيــة لالجتــار بالبشــر؟

مــا وجــه االختــاف بــن تعريــف االجتــار باألطفــال
وتعريــف االجتــار بالبشــر؟ كيــف يُعــرف االجتــار
باألطفــال فــى قانــون بلــدك احمللــى /الوطنــى؟
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تدريب:
تعــرف علــى احلــد األدنــى لســن املوافقــة فــى بلــدك وقــم بإيجــاد مثــال علــى االجتــار بالبشــر مــن األخبــار احملليــة .تأمــل
املســائل املتعلقــة بالتغطيــة اإلخباريــة حلــوادث االجتــار بالبشــر املتعلقــة بالضحايــا األطفــال.

مــا هــى االعتبــارات اخلاصــة التــى ينبغــى النظــر إليهــا عنــد احلديــث عــن االجتــار باألطفــال؟ (يعــرض القســم الرابــع مزيـ ًدا
مــن املعلومــات فــى هــذا الصــدد).
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3-2
األشكال املختلفة لالجتار بالبشر
عــاد ًة مــا يحــدث االجتــار بالبشــر فــى ظــل أنشــطة إجراميــة
أخــرى أكبــر ،فيمكــن االجتار بالبشــر على ســبيل املثــال ليجبروا
علــى ارتــكاب جرائــم أخــرى .ومــع ذلــك جنــد حــاالت اجتــار
بالبشــر حتــدث فــى ظــروف قــد تبــدو مشــروعة ظاهر ًيــا فــى
القطاعــات االقتصاديــة املختلفــة .ولعــل أغلــب حــاالت االجتــار
بالبشــر التــى يتــم توثيقهــا حتــدث فــى قطاعــات الزراعــة أو
البســتنة و البنــاء و صناعــة املالبــس أو املنســوجات فــى ظــروف
مضنيــة مســتغلة للعمــال وجتميع األجهــزة اإللكترونية وخدمات
التعهــد واملطاعــم والعمــل املنزلــى والتعديــن واحلِ طابــة والترفيه
وصناعــة اجلنــس.

مــا هــى أكثــر أشــكال االجتــار بالبشــر التــى يتــم
التعــرف عليهــا؟
تشــير اإلحصــاءات املجمعــة إلــى أن االســتغالل اجلنســى
يعــد حال ًيــا أحــد أكثــر أنــواع االجتــار بالبشــر توثي ُقــا وذلك
نظــ ًرا لكثــرة اإلبــاغ عنــه .وباملقارنــة بــه تعــد األنــواع
التاليــة لالســتغالل هــى أقــل األنــواع مــن حيــث اإلبــاغ
عنهــا :العمــل القســرى أو الســخرة والعبوديــة املنزليــة
والــزواج القســرى ونــزع األعضــاء واســتغالل األطفــال فــى
التســول وجتــارة اجلنــس واحلــروب.
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مالحظات

أمثلة أخرى على االجتار بالبشر حسب املتوخى فى بروتوكول منع االجتار باألشخاص:
• •قــد تنطــوى حــاالت الــزواج (زواج األطفــال) القســرى
علــى أفعــال ووســائل وأغــراض تنــدرج فــى تعريــف
االجتــار باألشــخاص الــوارد فــى البروتوكــول .وهنــا قــد
يكــون الفعــل هــو نقــل شــخص أو اســتقباله ،وقــد تكــون
الوســيلة هــى اســتخدام القــوة أو التهديــدات أو القســر
أو االختطــاف ،أمــا الغــرض فقــد يكــون االســتغالل
اجلنســى و /أو االســتعباد.

• •فــى بعــض البلــدان ،خاصـ ًة البلــدان التــى لديهــا ســوق
تَ ٍـ َـن راســخة بالفعــل ،يــزداد شــيوع ممارســات التبنــى
غيــر املشــروعة ،وميكــن مالحقــة أصحابهــا حتت مظلة
جرائــم االجتــار بالبشــر .فقــد يكــره األطفــال علــى
االنفصــال عــن أمهاتهــم الالتــى ترغمــن قســ ًرا علــى
توقيــع مســتندات علــى بيــاض حتــول بعــد ذلــك إلــى
عقــود غيــر مشــروعة .وهنــا قــد يكــون الفعــل هــو نقــل
أو اســتقبال طفــل ،وقــد يكــون الغــرض هــو االســترقاق
أو االســتغالل اجلنســى .وال يلــزم حتديــد وســيلة
عندمــا يكــون ضحيــة االجتــار دون الثامنــة عشــرة ،إال
أنــه يشــيع اســتخدام القســر واالحتيــال واخلــداع حيــال
األمهــات حلملهــن علــى تقــدمي توقيعــات وعينــات دم
أطفالهــن وشــهادات ميالدهــم.

• •فــى بعــض املجتمعــات عندمــا يرتكــب أحــد أفــراد
األســرة جرميــة قــد تُرســل امــرأة شــابة مــن أســرة
اجلنــاة لتعيــش عيشــة العبيــد مــع كاهــن أو مــع أســرة
الضحيــة مــن أجــل «دفــع ديــة» اجلرميــة .وهنــا قــد
يكــون الفعــل هــو اســتقبال أو إيــواء شــخص ،وقــد تكــون
الوســيلة هــى القســر أو اســتغالل الســلطة أو اســتغالل
حالــة اســتضعاف ،وقــد يكــون الغــرض هــو االســتغالل • •تهيــئ عمليــات حفــظ الســام والعمليــات التــى تعقــب
الصراعــات ظرو ًفــا ترعــرع فيهــا فــى املاضــى االجتــار
اجلنســى أو الســخرة أو االســتعباد أو االســترقاق».
بالبشــر ،ال ســيما النســاء بغــرض اســتغاللهن جنسـ ًيا.
• •«كثيــ ًرا مــا يســتعني املوظفــون الدبلوماســيون بخــدم.
وهنــا قــد يكــون الفعــل هــو التجنيــد أو النقــل أو
وقــد شــهدت شــتى أنحــاء العالــم عــدة حــاالت مت فيهــا
االســتقبال ،وقــد تكــون الوســيلة هــى القســر أو اخلــداع
جتنيــد هــؤالء اخلــدم وإرغامهــم علــى خدمــة أســيادهم.
أو اســتغالل الســلطة أو اســتغالل حالــة اســتضعاف،
ـخاصا باإلكــراه وقــد يكــون الغــرض هــو االســتغالل اجلنســى أو
• •كمــا ميكــن مالحقــة مــن يختطفــون أشـ ً
ويجنــدون األطفــال والبالغــن باإلكــراه فــى القــوات االســتعباد أو العمــل القســرى.
املســلحة أثنــاء أوقــات الصراعــات باعتبارهــم ارتكبــوا
جرميــة اجتــار بالبشــر .ويكــون األطفــال مســتضعفني
بوجــه خــاص عنــد جتنيدهــم عســك ًريا نظــ ًرا لعــدم
نضجهــم االنفعالــى واجلســمانى .وهنــا قد يكــون الفعل
هــو جتنيــد طفــل أو بالــغ أو نقلــه أو اســتقباله ،وقــد
تكــون الوســيلة (فــى حالــة البالغــن) هــى اســتخدام
القــوة أو التهديــد باســتخدامهما ،أو اســتغالل حالــة
اســتضعاف ،أمــا الغــرض فقــد يكــون هــو االســتعباد أو
العمــل القســرى أو االســتغالل اجلنســى.
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تدريب:
مــا هــى أشــكال االجتــار بالبشــر التــى تالحــظ تركيــز
وســائل اإلعــام عليهــا معظــم الوقــت؟ هــل تعتقــد أن
هنــاك أشــكال أخــرى مــن االجتــار بالبشــر ال يتناولهــا
اإلعــام بالقــدر الكافــى؟

ملــاذا فــى رأيــك قــد جنــد أن اإلعــام يركــز علــى أشــكال
بعينهــا لالجتــار بالبشــر أكثــر مــن أشــكال أخــرى؟
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العمل القسرى واالجتار بالبشر
ليــس بالضــرورة أن تكــون جميــع حــاالت العمــل القســرى ناجتــة عــن االجتــار بالبشــر .ومــع ذلــك فــأن جميــع حــاالت
االجتــار بالبشــر تقري ًبــا ينتــج عنهــا العمــل القســرى( .ويســتثنى مــن ذلــك االجتــار بالبشــر ألغــراض نــزع األعضــاء).
ومــن وجهــة نظــر منظمــة العمــل الدوليــة فإنــه مــن املهــم التفريــق بــن العمــل القســرى الــذى ينطــوى عــن اســتخدام
أشــكال مــن القســر واخلــداع لتشــغيل العامــل واســتبقائه رغ ًمــا عــن إرادتــه احلــرة مــن ناحيــة ،وبــن ظــروف العمــل
غيــر الالئقــة مــن ناحيــة أخــرى .وقــد يجبــر غيــاب البدائــل االقتصاديــة املجديــة األشــخاص علــى البقــاء فــى ظــل
ظــروف عمــل مســتغلة ولكــن ذلــك ال يشــكل فــى حــد ذاتــه عمـ ً
ا قســر ًيا.
وعلــى الرغــم ممــا ســبق فــإذا تعمــد أحــد املشــغلني أو أصحــاب العمــل انتهــاز فرصــة غيــاب البدائــل الســتغالل العامــل
فقــد يشــكل ذلــك اســتغالل حالــة اســتضعاف حســب املتوخــى فــى بروتوكــول باليرمــو .وبنــا ًء علــى مــا ســبق ينبغــى أن
توضــع القيــود اخلارجيــة التــى ميكــن أن يكــون لهــا تأثيــر علــى حريــة املوافقــة لــدى العامــل فــى االعتبــار عنــد ســعينا
حتديــد مــا إذا كان أحــد املواقــف يشــكل حالــة اجتــار بالبشــر ألغــراض العمــل القســرى أم ال.
مقتطف من إصدار منظمة العمل الدولية املعنون «العمل القسرى واالجتار بالبشر :مجموعة أدوات للنقابات العمالية فى زامبيا»

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_100460.pdf
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تدريب:
عبــر بأســلوبك عــن كيفيــة ارتبــاط العمــل القســرى
باالجتــار بالبشــر .ابحــث عــن التغطيــات اإلعالميــة
احلديثــة التــى تعــرض حــاالت العمــل القســرى فــى
بلــدك .حلــل الكيفيــة التــى متــت بهــا تغطيــة القضيــة
مــن حيــث عالقتهــا باالجتــار بالبشــر.
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4-2
هل ميكن أن تكون هذه حالة اجتار بالبشر؟
متى ينبغى التحقيق :مؤشرات االجتار بالبشر
قــد ال تتحقــق جميــع املؤشــرات املعروضــة أدنــاه فــى جميــع حــاالت االجتــار بالبشــر .وعلــى الرغــم مــن أن حتقــق أى مــن
املؤشــرات التاليــة أو غيابهــا ال يثبــت بالضــرورة حــدوث االجتــار بالبشــر أو ينفيــه ،فــإن حتققهــا ميكــن اعتبــاره نقطــة انطــاق
كافيــة ميكــن علــى أساســها بــدء التحقيــق.
قد تدل املؤشرات التالية على وقوع األشخاص ضحية االجتار بالبشر:
• •لديهم اعتقاد بأنهم مجبرون على العمل رغم إرادتهم.
• •عدم قدرتهم على ترك بيئة عملهم.
• •تبدو عليهم أمارات توحى بأن حتركاتهم خاضعة للمراقبة.
• •يخضعون للعنف أو للتهديد باستخدام العنف ضدهم أو ضد ذويهم أو أحبائهم.
• •تلحق بهم إصابات أو عاهات يشيع اقترانها مبهن معينة أو تدابير سيطرة معينة.
• •يُ َه َددوا بتسليمهم للسلطات.

• •يخشون اإلفصاح عن وضعهم كمهاجرين.
• •ال تكــون بحوزتهــم جــوازات ســفرهم أو غيرهــا مــن مســتندات الســفر أو الهويــة ،نظ ـ ًرا الحتجازهــا مــن قبــل شــخص
آخــر.
• •تكون لديهم مستندات هوية أو سفر مزورة.
• •يسمحون آلخرين بالتحدث نياب ًة عنهم عندما يخاطبون مباشر ًة.
• •يتصرفون وكأنهم خاضعون لتعليمات صادرة عن شخص آخر.
• •يحصلون على أجر زهيد أو ال يحصلون على أى أجر.
• •ال ميكنهم احلصول على أجورهم.
• •ال يعرفون عنوان مسكنهم.
• •يعملون ساعات طويلة للغاية على امتداد فترات طويلة دون إجازات عمل.
• •يكونــوا جعلــوا ميســرين يدفعــون نيابـ ًة عنهــم رســوم نقلهــم إلــى بلــد املقصــد ،بحيــث أصبــح يتحتــم عليهــم أن يــردوا لهــم
املبالــغ التــى دفعوهــا عــن طريــق العمــل أو تقــدمي خدمــات فــى بلــد املقصــد.
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تدريب:
نظ ـ ًرا ألن االجتــار بالبشــر يحــدث فــى كل مــكان ،فقــد تصــادف مواقــف ميكــن علــى أساســها إجــراء حتقيــق فــى قضيــة
اجتــار بالبشــر .قــم مبالحظــة املجتمــع القريــب منــك ،وتأمــل األشــخاص فــى محيطــك وأماكــن عملهــم ومســكنهم.
وتســاءل عمــا إذا كنــت قــد الحظــت أى عالمــات تشــير إلــى وقــوع جرميــة االجتــار بالبشــر .فتــش عــن هــذه العالمــات
فــى املصانــع القريبــة منــك أو املطاعــم التــى ترتادهــا فقــد جتــد هنــاك نــواة لقصــة إخباريــة محتملــة .مــا هــى العالمــات
التحذيريــة التــى ينبغــى علــى الصحفــى التحــرى عــن وجودهــا والتــى تســاعده علــى اكتشــاف قصــة إخباريــة محتملــة؟
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5-2
اإلجتار بالبشر والهجرة
يتنقــل الســكان بصفــة مســتمرة ،يجوبــون جميــع أنحــاء العالــم جيئــة وذهاب ـاً ،يتنقلــون بحث ـاً عــن فرصــة عمــل أفضــل ،أو
للدراســة ،أو لتكويــن أســرة جديــدة ،أو للهــروب مــن العنــف ،وقــد يعــودون ،وقــد ال يعــودون أبــداً ،إنهــم اليكفــون عــن التنقــل.
• •ويطلق على التنقل الهجرة الشرعية عندما يتنقل األشخاص باالستعانة بالطرق العادية واتباع القوانني املعمول بها.
• •وهذه الهجرة حق من حقوق اإلنسان ،فالهجرة لبلد آخر ألغراض العمل هى حق من حقوق العمل.

الهجــرة موضــوع مثيــر للجــدل ،فالصــورة التــى يكونهــا الســكان احملليــون عــن «الغربــاء» ميكــن تسييســها واســتغاللها لبــث
اخلــوف فــى مجتمعــات معينــة ،فالقوالــب النمطيــة واالفتراضــات الزائفــة  -مــن قبيــل «األجانــب يســرقون منــا فــرص
العمــل»« ،األجانــب ميثلــون تهديــداً لقيمنــا وعاداتنــا»  -تذهــب عــن األذهــان فكــرة أن الهجــرة تســاعد علــى ازدهــار
االقتصــادات والثقافــات ،والعالــم ملــىء بالقصــص امللهمــة عــن املهاجريــن وإســهاماتهم فــى املجتمعــات ،مــا هــى القصــص
املماثلــة فــى الســياق اخلــاص ببلــدك؟ وهــل هنــاك أى افتراضــات شــائعة عــن املهاجريــن؟ وهــل ميكنــك حتديــد القوالــب
النمطيــة فــى الوســائط اإلعالميــة؟
ميكــن أن يتــم اإلجتــار بالبشــر داخــل حــدود بلــد مــا ،أو فــى املنطقــة نفســها ،إال أن املهاجريــن  -واملهاجريــن املهربــن حتديــداً
 -غالبـاً مــا يكونــون أكثــر عرضــة لإلجتار بالبشــر.

متى يكونون أكثر عرضة خلطر اإلجتار بالبشر؟
• •ال يكونون على دراية باللغات والعادات احمللية
• •يخشون الشرطة /السلطات
• •مجتمعاتهم األصلية هدف للتميير والهجمات.
• •ليس لديهم شبكة للدعم االجتماعى
• •خارجني لت ِ
َوه ْم من وضع مؤلم
• •مهمشني اقتصادياً
• •ال تدعمهم أى مؤسسات
• •ال يعلمون إلى أين يتوجهون لطلب املساعدة أو العون
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تدريب:
فكر فى املهاجرين فى مجتمعك.
مــا األوضــاع األخــرى التــى جتعلهــم أكثــر عرضــة خلطــر اإلجتــار بالبشــر؟ مــا القصــص األكثــر شــيوعاً التــى تغطيهــا
الوســائط اإلعالميــة عــن املهاجريــن؟ هــل هنــاك فئــة معينــة مــن املهاجريــن حتظــى بتغطيــة أكثــر إيجابيــة عــن الفئــات
األخــرى (علــى ســبيل املثــال :املغتربــن مقابــل الالجئــن)؟
كيف تؤثر التغطية اإلعالمية على التصورات املتكونة عن الفئات املختلفة من املهاجرين فى مجتمعك؟
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6-2
اإلجتار بالبشر مقابل تهريب املهاجرين
على الرغم من استخدام املصطلحني فى الوسائط اإلعالمية بنفس املعنى ،فإن لكل مصطلح منهما معنى مختلف.
ما املقصود بتهريب املهاجرين؟
يعــرض بروتوكــول تهريــب املهاجريــن  -املكمــل التفاقيــة مكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة  -تعريفــاً لتهريــب
املهاجريــن علــى أنهــم «تدبيــر الدخــول غيــر املشــروع لشــخص مــا إلــى دولــة طــرف ليــس ذلــك الشــخص مــن رعاياهــا أو
مــن املقيمــن الدائمــن فيهــا ،وذلــك مــن أجــل احلصــول ،بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،علــى منفعــة ماليــة أو منفعــة
ماديــة أخــرى».
(املادة  3من بروتوكول تهريب املهاجرين)

االختالفات األربعة الرئيسية بني اإلجتار بالبشر وتهريب املهاجرين:
• •املوافقــة  -يتضمــن تهريــب املهاجريــن املوافقــة ،علــى الرغــم مــن حدوثــه فــى ظــروف خطيــرة أو مهينــة ،أمــا ضحايــا
ـدى بســبب مــا يتعرضــون
اإلجتــار فــا يوافقــون مطلقـاً ،حتــى فــى حالــة موافقتهــم املبدئيــة ،فــإن هــذه املوافقــة تذهــب سـ ً
لــه مــن قســر وخــداع واســتغالل علــى أيــدى التجــار.

• •االســتغالل  -ينتهــى تهريــب املهاجريــن مبجــرد وصولهــم للجهــة التــى يقصدونهــا ،أمــا فــى حالــة اإلجتــار فيســتمر
اســتغالل الضحيــة.
• •عبــر الوطنيــة  -دائم ـاً مــا يكــون التهريــب عبــر وطنــى ،أمــا اإلجتــار فقــد ال يكــون كذلــك ،إذ ميكــن أن يحــدث بغــض
النظــر عمــا إذا كانــت الضحيــة ســتؤخذ إلــى دولــة أخــرى أم تتنقــل داخــل حــدود الدولــة نفســها.

• •مصــدر األربــاح  -فــى حــاالت التهريــب تتحقــق األربــاح مــن نقــل األشــخاص املهربــن أو تيســير دخولهــم غيــر املشــروع،
أو إقامتهــم فــى بلــد آخــر ،أمــا فــى حــاالت اإلجتــار فتتحقــق األربــاح مــن االســتغالل.
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مــن هــذا املنطلــق  -مــاذا يحــدث عنــد اخللــط بــن مصطلــح تهريــب املهاجريــن ومصطلــح اإلجتــار بالبشــر فــى الوســائط
اإلعالمية؟
قــد يــؤدى ذلــك إلــى ســوء فهــم اجلمهــور للحقائــق ،كمــا يــؤدى إلــى حتويــل االنتبــاه عــن القضايــا الفعليــة ،والتركيــز علــى
تبريــر االســتجابة اخلاطئــة ،علــى ســبيل املثــال وصــف املهربــن خطــأ بالتجــار ميكــن أن يترجــم علــى أنــه نهــج غيــر فعالــة
إلنفــاذ القوانــن تتجاهــل حقــوق طالبــى اللجــوء.
مــا العواقــب األخــرى التــى ميكــن أن تنتــج عــن هــذا اخللــط مــن وجهــة نظــرك؟ هــل صادفــت أى أمثلــة علــى ذلــك فــى
اإلعــام مؤخــراً؟
الفــروق بــن التهريــب واالجتــار غالبـاً مــا تكــون واهيــة للغايــة،
وأحيانــاً مــا تتداخــل ،كمــا أن حتديــد نوعيــة احلالــة  -مــا
إذا كانــت إجتــار بالبشــر أم تهريــب املهاجريــن  -واجلرائــم
املتعلقــة بهــا ميكــن أن يكــون فــى غايــة الصعوبــة لعــدد مــن
األســباب:

قــد يكــون التهريــب النيــة املبيتــة مــن البدايــة ،ولكــن الفرصــة
الذهبيــة التــى التعــوض لإلجتــار بالبشــر تتــاح للمهربــن/
للتجــار فــى مرحلــة مــا مــن مراحــل العمليــة ،فيقــوم املجرمــون
بتهريــب األشــخاص واإلجتــار بهــم أيضــاً ،مســتغلني نفــس
الطــرق والوســائل لنقلهــم.

ومــن الضــرورى أن نــدرك أن عمــل مهربــى املهاجريــن غالب ـاً
مــا يعــود بالنفــع علــى مــن يتاجــرون بالبشــر ،إذ ميكــن أن يقــع
هــؤالء ضحايــا للتجــار ،وال ميلكــون مــا يضمــن لهــم أن مــن
يقــوم بتهريبهــم لــن يقــوم بالفعــل فــى اإلجتــار بهــم.

قــد يبــدأ بعــض األشــخاص الذيــن يقعــون ضحايــا اإلجتــار
رحلتهــم باملوافقــة علــى تهريبهــم إلــى بلــد آخــر بصــورة غيــر
شــرعية ،ولكنهــم يقعــون فيمــا بعــد فريســة لعمليــات خــداع
أو إكــراه ،أو يخضعــون ألشــكال مــن االســتغالل (علــى ســبيل
املثــال إجبارهــم علــى العمــل بأجــور متدنيــة للغايــة مقابــل باختصــار ،املهاجريــن املهربــن أكثــر عرضــة للوقــوع
االنتقــاالت).
فريســة خلطــر اإلجتــار ،وتتطلــب مكافحــة اإلجتــار
وقــد يقــدم التجــار «فرصــة» تبــدو علــى األرجــح تهريبــاً بالبشــر التعامــل مــع تهريــب املهاجريــن كأولويــة.
للضحايــا احملتملــن ،فقــد يطلــب منهــم دفــع رســوم مماثلــة
لتلــك التــى يدفعهــا املهربــون ،علــى الرغــم مــن أن النيــة املبيتــة
لــه مــن البدايــة فــى اســتغالل الضحيــة ،و»الرســوم» كانــت
جــزءاً مــن االحتيــال واخلــداع وطريقــة للحصــول علــى املزيــد
مــن األمــوال.

46

تدريب:
اذكــر االختالفــات بــن اإلجتــار بالبشــر وتهريــب املهاجريــن فــى مجتمعــك .ابحــث فــى األخبــار باالســتعانة مبصطلــح
«إلجتــار بالبشــر» ومصطلــح «تهريــب املهاجريــن» .اختــر قصتــن كمثــال علــى كل حالــة وقــارن بينهمــا فيمــا يتعلــق بطريقــة
متثيــل املســألتني املختلفتــن فــى القصتــن .حــدد مــا إذا كان كل مصطلــح مــن املصطلحــن قــد اســتخدم مبعنــاه الصحيــح.
اشــرح الفــرق بــن املصطلحــن فــى ضــوء القصتــن ،واكتشــف كيــف ميكــن أن تؤثــر صياغــة املفاهيــم علــى فهــم النــاس
للمســألة.
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7-2
اإلجتار بالبشر والنوع االجتماعى
الغالبيــة العظمــى مــن ضحايــا اإلجتــار بالبشــر مــن النســاء،
ووفقــا آلخــر تقريــر صــادر عــن مكتــب األمم املتحــدة املعنــى
باملخــدرات واجلرميــة فــإن  %70مــن إجمالــى ضحايــا اإلجتــار
بالبشــر  -األطفــال والبالغــن  -مــن اإلنــاث ،ممــا يحتــم علينــا
النظــر فــى املســألة مــن منظــور النــوع االجتماعــى.
يأخــذ املنظــور القائــم علــى النــوع فــى مســألة اإلجتــار
بالبشــر فــى إطــار العالقــات الهرميــة غيــر املتكافئــة بــن
الرجــل واملــرأة ،والقوالــب النمطيــة لألنثــوى والذكــورى،
واألحــكام والتحيــزات التــى تترجــم إلــى أشــكال التمييــز
ضــد هــؤالء الذيــن ال يناســبون الشــكل .وتشــير عبــارة
«الفــروق اجلنســية» إلــى اخلصائــص البيولوجيــة التــى متيــز
الرجــل واملــرأة ،بينمــا تشــير «الفــروق بــن اجلنســن» إلــى
البنيــات االجتماعيــة ،اســتناداً إلــى مــا يصفــه املجتمــع علــى
أنــه قــدرات املــرأة وقــدرات الرجــل ،والفــروق بــن اجلنســن
دقيقــة ،وتختلــف مــن ثقافــة ألخــرى.

والتحيــزات القائمــة علــى أســاس النــوع االجتماعــى والتــى
تصــف املــرأة بأنهــا ليســت إال كائــن إجنابــى ،أدنــى مــن الرجــل
 ومــن ثــم ينبغــى أن تذعــن للرجــل وللدولــة  -تيســر ممارســةصنــوف القهــر ضــد املــرأة ،وعندمــا تتأصــل هــذه التحيــزات
فــى التقاليــد الثقافيــة القدميــة تصبــح املــرأة أكثــر عرضــة
لإلجتــار بالبشــر واالســتغالل وغيرهــا مــن صنــوف اإلســاءة.
واعتمــاد منظــور جنســانى فــى التغطيــة اإلعالميــة ملســألة
اإلجتــار بالبشــر يعنــى أخــذ العوامــل التــى تــؤدى إلــى عــدم
املســاواة بــن الرجــل واملــرأة فــى االعتبــار ،مبــا فــى ذلــك
األدوار االجتماعيــة التقليديــة ،ومــن هــذا املنظــور ،يتعــن
علــى الصحفــى التفكيــر النقــدى فــى تقســيم العمــل ،وإشــراك
املــرأة فــى االقتصــاد ،وإمكانيــة حصولهــا علــى التعليــم ،وكيــف
تترجــم هــذه العوامــل ضمــن ســياق اإلجتــار بالبشــر.

وميكن أن يكون ضحايا االجتار من النساء والرجال والفتيان والفتيات
ضحايا اإلجتار بالبشر املتعرف عليهم بحسب العمر واجلنس:2016 ،

نساء
االجتــار بالبشــر مســألة ال تتعلــق %51
بالنــوع االجتماعــى ،فالرجــال
والنســاء ومغايــرى الهوية اجلنســية
يقعــون فريســة لإلجتــار ،إمنــا رجال
هــو فــى الواقــع مســألة تختلــف %21
باختــاف النــوع االجتماعــى أى
تؤثــر علــى كل نــوع مــن األنــواع فتيان
%20
االجتماعيــة بشــكل مختلــف.
فتيات
%08
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تدريب:
ماهــى األدوار التقليديــة للرجــل واملــرأة فــى ثقافتــك /بلــدك /مجتمعــك؟ هــل تســتطيع حتديــد الفــروق القائمــة علــى النــوع
االجتماعــى فــى ثقافتــك؟ مــا رأيــك فــى أن هــذه التحيــزات تعكــس اإلجتــار بالبشــر فــى بلــدك؟ هــل هنــاك أى تقاليــد ثقافيــة
تتعلــق بالنــوع االجتماعــى حتــول دون تنفيــذ قوانــن مكافحــة اإلجتــار بالبشــر؟
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8-2
اخلرافات الشائعة عن اإلجتار بالبشر
اخلرافات
• •ال يوجد إجتار بالبشر فى بلدى
• •اإلجتار بالبشر يركز على جتارة اجلنس
• •االجتار بالبشر يتضمن السفر الطويل وعبور احلدود
• •اإلجتار بالبشر يقتصر على اإلجتار بالنساء فقط
• •اإلجتار بالبشر يبدأ باخلطف أو أحد أعمال العنف
• •اإلجتار بالبشر يتضمن أعمال عنف
• •اإلجتار بالبشر مثله مثل الدعارة
احلقائق
• •اإلجتــار بالبشــر يؤثــر فــى كل بلــد مــن بلــدان العالــم ،ســواء فــى بلــد املنشــأ ،أو بلــد العبــور ،أو بلــد املقصــد ،أو فيهــم
جميعاً .
• •يحــدث عبــر احلــدود وداخــل البلــد علــى حــد ســواء ،وعلــى الرغــم مــن أن معظــم حــاالت اإلجتــار وطنيــة أو إقليميــة،
فــإن هنــاك أيضـاً عــدد ملحــوظ مــن حــاالت اإلجتــار بالبشــر عبــر املســافات الطويلــة.
• •اإلجتار بالبشر له العديد من األغراض االستغاللية وليس فقط االستغالل اجلنسى.
• •ميكن ألى أحد  -طفل ،أو امرأة ،أو رجل  -أن يقع فريسة لإلجتار بالبشر.
• •علــى الرغــم مــن أن اإلجتــار بالبشــر دائمـاً مــا يكــون صنــف مــن صنــوف اجلرميــة املنظمــة ،إال أنــه ليــس بالضــرورة
أن يتضمــن عصابــات إجراميــة منظمــة.
• •معظــم حــاالت اإلجتــار بالبشــر لغــرض العمــل القســرى تؤثــر علــى العاملــن علــى هامــش االقتصــاد الرســمى ،الذيــن
يعانــون مــن عــدم االســتقرار فــى العمــل أو فــى وضعهــم كمهاجريــن.
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القسم ()3

االجتار بالبشر فى املنطقة العربية
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املنطقــة العربيــة هــى منطقــة ثريــة ومتنوعــة ثقافيـاً متتــد
مــن احمليــط األطلنطــى فــى الغــرب وحتى البحــر العربى فى
الشــرق ومــن البحــر األبيــض املتوســط فــى الشــمال وحتــى
القــرن األفريقــى واحمليــط الهنــدى فــى الشــرق اجلنوبــى.
كمــا تتمتــع املنطقــة العربيــة مبجموعــة متنوعــة مــن العادات
والتأثيــرات التاريخيــة والبيئــات اجلغرافيــة باإلضافــة إلــى
وجــود حقائــق اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية تضيــف تعتبــر البيانــات املتوفــرة عــن قضيــة االجتــار بالبشــر فــى
إلــى مســتوى تعقيــد العالــم العربــى.
املنطقــة  -كمــا هــو احلــال فــى ســائر مناطــق العالــم -
ســيكون تعميــم أى شــئ بشــأن املنطقــة العربيــة أمــر غيــر ضئيلــة جــداً لتشــكل صــورة شــاملة عــن تلــك القضيــة
مجــدى وال ســيما اســتحالة ذلــك بشــأن االجتــار بالبشــر ،فــى العالــم العربــى ،وليــس هنــاك صــورة واحــدة تشــرح
ففــى هــذه املنطقــة جنــد أقصــى مســتويات الثــراء بجانــب أبعــاد تلــك املنطقــة والقصــص املتعــددة بهــا .هــذا القســم
أقصــى مســتويات الفقــر ،االزدهــار واحلــرب ،احلريــة سيســاعدك علــى العمــل ببحــث خــاص بــك عــن حقائــق
قصصــك أنــت بشــأن قضيــة االجتــار بالبشــر.
والعبوديــة والكثيــر مــن االنقســامات املتضاربــة.
واليــوم نــرى نســبة تدفــق املهاجريــن فــى بعــض البلــدان
أكبــر مــن أى وقــت ســابق فــى حــن أن بعــض البلــدان
األخــرى تنتــج نســبة متزايــدة غيــر مســبوقة مــن طالبــى
اللجــوء السياســى واألشــخاص املشــردين داخليــاً .خلقــت
تلــك املفارقــات املوجــودة بالفعــل بلــدان «املعبــر» و»الغايــة»
داخــل نفــس املنطقــة.

1-3
الهجرة داخل املنطقة العربية
ظلــت الهجــرة تشــكل العالــم العربــى ملئــات الســنني ،فيربــط شــك يرتبــط النمــو االقتصــادى باملنطقــة العربيــة بالعاملــن
الشــرق األوســط قــارات آســيا وأفريقيــا وأوروبــا وبالتالــى املهاجريــن بهــا.
يخلــق موقــع اســتراتيجى للهجــرة الشــرعية وغيــر الشــرعية .وفقـاً ملــا ورد عــن املنظمــة الدوليــة للهجــرة فيعتبــر الصــراع
يرعــى حاليـاً الشــرق األوســط ماليــن من العاملــن املهاجرين
وفــى بعــض احلــاالت  -يتعــدى عددهــم التعــداد احمللى لبعض
الــدول .تزايــدت أعــداد املهاجريــن بصــورة ملحوظــة خــال
العقــد األخيــر ومــن املتوقــع أن يســتمر تزايــد أعدادهــم فــى
الــدول األكثــر ثــراءاً فــى املنطقــة عبــر العقــد التالــى ،وبــا
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املســتمر والركــود االقتصــادى واالضطــراب السياســى
هــم الدوافــع األساســية للهجــرة داخــل وخــارج املنطقــة
العربيــة .فالهجــرة غيــر الشــرعية  -وال ســيما هجــرة الفئــات
االجتماعيــة الفقيــرة  -تعــرض املهاجريــن إلــى خطــر االجتــار
بالبشــر بصــورة متزايــدة.

تدريب:
فــى الدولــة التــى تعيــش فيهــا  -مــن أيــن يأتــى معظــم
املهاجريــن بهــا؟ ملــاذا يأتــوا؟ أى قطاعــات اقتصاديــة
توظــف العاملــن املهاجريــن؟ ملــاذا يهاجــر األشــخاص
خــارج دولتهــم؟ إلــى أيــن يذهبــون؟

حــاول احلصــول علــى البيانــات الرســمية بشــأن الهجــرة
مبــا فيهــا عــدد مســتوطنات الالجئــن وتأشــيرات
الدخــول املؤقتــة وإلــخ .فكــر فــى تدفقــات الهجــرة
املذكــورة ،هــل هنــاك أى قصــص عــن االجتــار بالبشــر
تتعلــق بهــم؟
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نظام الكفالة
يحمــى نظــام الكفالــة أو الرعايــة حيــاة معظــم املهاجريــن العاملــن فــى املشــرق ودول مجلــس التعــاون اخلليجــى عندمــا
يكــون وضــع هجرتهــم مرتبــط بجهــة راعيــة معينــة خــال فتــرة العقــد اخلــاص بهــم.
ذكــرت جلنــة اخلبــراء مبنظمــة العمــل الدوليــة أن نظــام الكفالــة فــى بعــض الــدول بالشــرق األوســط ميكــن أن يكــون قائــم
علــى ابتــزاز العمالــة القســرية .هنــاك ممارســة منتشــرة مــن جانــب الكفــاء (الرعــاة) بتشــغيل العاملــن األجانــب بأعمــال
غيــر موجــودة بالفعــل ثــم عــرض تأشــيرات الدخــول اخلاصــة بهــم للبيــع باملــزاد ألعلــى مقــدم ســعر ،فيحصــل الكفيــل علــى
ربــح جيــد لنفســه ولكــن العامــل يجــد نفســه محجــوزاً داخــل الدولــة الغايــة  -وفــى معظــم األحــوال مديــون  -بــا عمــل
وكجبــر علــى إيجــاد عمــل غيــر شــرعى .يواجــه هــؤالء العاملــن فــى ظــروف عمــل ومعيشــة غيــر مســتقرة وفــرص محــدودة
لدعــم اآلليــات والعدالــة.
(من منظمة العمل الدولية  -منخدع ومحصور :االجتار بالبشر فى الشرق األوسط )2013

تدريب:
فــى رأيــك كيــف يؤثــر نظــام الكفالــة علــى قضيــة االجتــار بالبشــر فــى بلــدك؟ هــل هنــاك أى اجــراءات تتخذهــا الســلطات أو
املنظمــات ملواجهــة حتديــات نظــام الكفالــة؟ فكــر فــى إعــداد تقريــر عــن نظــام الكفالــة ،مــا هــى النقــاط اإليجابيــة والســلبية
التــى ستشــملها فــى تقريــرك.
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2-3
حملة عامة عن املنطقة
ال ميكــن فهــم قضيــة االجتــار بالبشــر فــى املنطقــة العربيــة
كتيــار أحــادى االجتــاه بــل كظاهــرة متعــددة األوجــه تشــمل
عناصــر محليــة وإقليميــة وعامليــة مــن شــأنها دفــع
وجــذب املهاجريــن إلــى أوضــاع العبوديــة.
فلدينــا مــن ناحيــة تدفــق هائــل ومتزايــد مــن املهاجريــن

العاملــن املدفوعــن مبســتوى ثــراء بعــض الــدول ومــن ناحيــة
أخــرى األعــداد املتزايــدة مــن الشــعوب املهجــرة اللذيــن دفعــوا
خــارج مدنهــم بفعــل العنــف والفقــر .يواجــه أيضــاً الشــباب
بالــدول العربيــة (أكثــر مــن النصــف البالغــن مــن العمــر حتــت
ســن  )25ضغوطــاً بفعــل نــدرة املــوارد وعــدم ثبــات الوضــع
السياســى ومنــو البطالــة .فلذلــك تعتبــر الظــروف االجتماعيــة
واالقتصاديــة التــى تفتــح املجــال أمــام العاملــن باالجتــار
بالبشــر فــى األونــة األخيــرة واضحــة متامــاً فــى املنطقــة
العربيــة.
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هنــاك تنــوع كبيــر فــى الــدول العربيــة مــن حيــث • •فــى لبنــان واألردن تــرى االجتــار بالبشــر فــى حــاالت
حكوماتهــا وتنميتهــا وحجــم شــعوبها وأســواق العمالــة
االســتعباد املنزلــى وبغــرض االســتغالل اجلنســى،
بهــا ،وهــذه البنــود احملــددة هــى التــى جتعــل االجتــار بالبشــر
كمــا يوجــد االجتــار بالبشــر فــى القطاعــات االنتاجيــة
يتخــذ أشــكاال مختلفــة.
فــى األردن .خــال الســنوات األخيــرة أســتقبلت لبنــان
واألردن أعــداد ملحوظــة مــن الالجئــن مــن البلــدان
بالتالــى يؤثــر االجتــار بالبشــر فــى كل دولــة بصــورة مختلفــة
املجــاورة وبالتالــى أصبحــت ترعــى كثافــة ســكانية كبيــرة
مبــا فيهــا أنــواع مختلفــة مــن األنشــطة االجراميــة ممــا يؤثــر
مهــددة باخلطــر.
علــى الشــعوب التــى تأتــى مــن خلفيــات عديدة وعلــى قطاعات
اقتصاديــة مختلفــة.
• •عــادة مــا تأتــى النســاء املتجــار بهــن واللواتــي
يتــم اســتغاللهم جنســيا ،مــن مناطــق شــديدة التأثــر
فيمــا يلــى بعــض األمثلــة ملمارســة االجتــار بالبشــر فــى
بالصراعــات احلربيــة داخــل نفــس املنطقــة ،ولكــن منهــن
املنطقــة العربيــة:
مــن تأتــى مــن أوروبــا الشــرقية ووســط آســيا أيضــ ًا.
• •مصــر  -كأكثــر دولــة كثيفــة الســكان فــى املنطقــة تواجــه
حتديــات خاصــة فيمــا يخــص االجتــار بالبشــر ،فتعرفــت • •أبــرز املراقــب اخلــاص لــأمم املتحــدة املعنــي باالجتــار
باألشــخاص ،والســيما النســاء واألطفــال ،جرائــم االجتــار
الســلطات املصريــة علــى شــبكات عامليــة لتجــارة األعضاء
تعمــل داخــل الدولــة .كمــا يتضــح االجتــار بالبشــر فــى
باألشــخاص إلــى مناطــق النــزاع لتقــدمي اخلدمــات فــي
ســياق حــاالت الــزواج قصيــرة املــدى وزواج األطفــال
مواقــع العمــل العســكرية ،علــى ســبيل املثــال ،فــي حالــة
والعمــل القســرى (وال ســيما فــى صناعــة القطــن)
العمــال اآلســيويني الذيــن يتــم االجتــار بهــم إلــى مناطــق
واالســتغالل اجلنســى.
الصــراع فــي الشــرق األوســط.

• •فــى اليمــن  -مت توثيــق بعــض حــاالت األطفــال اللذيــن • •ألقــى الضــوء علــى دول مجلــس التعــاون اخلليجــى
يخضعــوا لالجتــار بالبشــر فــى اململكــة العربيــة
بصــورة خاصــة حملاربتهــا لالجتــار باألطفــال
الســعودية بغــرض التســول وخاصــة أثنــاء احلــج.
اللذيــن يســتغلوا فــى ســباقات الهجانــة ،ومــن ناحيــة
أخــرى ألقــت القصــص املســردة مؤخــراً فــى اإلعــام
• •متثــل كل مــن ليبيــا واليمــن وســوريا والعــراق حــاالت
العاملــى الضــوء علــى زيــادة نســبة االجتــار بالبشــر فــى
االجتــار بالبشــر مــن خــال القــوات املســلحة مبــا فيهــم
أعمــال البنــاء والصناعــات االنتاجيــة واخلدميــة،
األحــداث بغــرض العمــل القســرى وزواج األطفــال.
كمــا تعتبــر حــاالت االجتــار بالبشــر مــن أجــل اســتغاللهم
• •فــى املغــرب وتونــس عــادة مــا يتخــذ االجتــار بالبشــر
فــى االســتعباد املنزلــى قضيــة تســتحق االهتمــام
هيئــة العمــل القســرى واالســتغالل اجلنســى ،فوجــدت
الشــديد.
الســلطات حــاالت أطفــال خضعــوا لالجتــار بهــم فــى
تونــس وهــم مجبريــن علــى التســول فــى املــدن الكبيــرة.
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حاالت الزواج واالجتار بالبشر
بالرغــم مــن كــون الــزواج مؤسســة ثقافيــة وقانونيــة هامــة فــى املنطقــة ،مــن املمكــن أن يتحــول إلــى االجتــار بالبشــر فــى
بعــض احلــاالت .ففــى بعــض املجتمعــات التقليديــة تســمح التقاليــد بحــاالت الــزواج القســرى ممــا يفيــد جميــع خصائــص
االجتــار بالبشــر بغــرض االســتغالل اجلنســى و/أو االســتعباد.
مــن احملتمــل أن يترجــم الــزواج القســرى إلــى ممارســة «الــزواج التعويضــى» الــذى يجبــر الفتيــات علــى الــزواج كتعويــض
عــن جرائــم أو ديــون داخــل العائــات.
منــوذج آخــر هــو «عقــد املهــر» الــذى فيــه يكــون للعروســة ثمــن محــدد حيــث يتــم شــراؤها وبيعهــا مــن خــال معامــات
اقتصاديــة.
وهنــاك أيضـاً الــزواج املؤقــت (املتعــة) وهــو أحــدى أشــكال الــزواج الــذى تتــم ممارســته فــى بعــض الــدول العربيــة والــذى
يتحــول إلــى االجتــار حتــت ظــروف معينــة بغــرض االســتغالل اجلنســى.
تنتشــر حــاالت الــزواج محــدد املــدة فــى بعــض الــدول حيــث يتخــذ أجنبــى زوجــة مــن خــال  -وســيط الــزواج  -ثــم
يأخذهــا معــه إلــى بلــده األم وميكنــه اســتغاللها.
هــل هنــاك أى ممارســات مماثلــة مذكــورة فــى ثقافتــك؟ مــن الشــخص املهــدد بــأن يكــون ضحيــة؟ مــن هــم اجلنــاه؟ مــا
هــى القوانــن احلاكمــة لهــذه القضيــة فــى بلــدك؟ هــل هنــاك أى تدابيــر عمليــة حلمايــة النســاء فــى الــزواج؟ هــل هنــاك
أى قصــص جديــدة متاحــة؟

للمزيد من املعلومات عن وضع الزواج واالجتار بالبشر والشريعة اإلسالمية برجاء استشارة :مكافحة االجتار بالبشر وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية.

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/UNODC_Trafficking_and_Islamic_Law_-_Amended.pdf
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تدريب:
تعــد رســم صــورة لالجتــار بالبشــر فــى املنطقــة العربيــة مهمــة ضخمــة ولكــن ميكنــك أن تبــدأ فــى جمــع العناصــر التــى قــد
تفيــدك لفهــم كيفيــة حــدوث االجتــار بالبشــر فــى بلــدك.
أبحــث عــن االحصــاءات الرســمية واملعلومــات األخــرى املتاحــة عــن مختلــف أشــكال االجتــار بالبشــر التــى قــد حتــدث فــى
بلــدك وأبــدأ فــى ملــئ الفراغــات باألدنــى.
						
االجتار بالبشر هو

(اسم الدولة)

هل هى مدينة منشأ أم مقصد أم عبور؟
أكثر الصور املتعارف عليها لالجتار بالبشر هى:
يأتى معظم الضحايا من:
أكثر القطاعات االقتصادية تأثراً باالجتار بالبشر هى:
كيف يؤثر قضية االجتار بالبشر على الرجال فى مقابل النساء؟
ما هى صور االجتار بالبشر التى تؤثر على األطفال؟
هل يتم االجتار بأشخاص من هذه الدولة فى دولة أخرى؟ وكيف يتم ذلك؟ من هى الفئات األكثر عرضة لذلك؟
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3-3
حملة عامة عن أحدث التوجهات
وف ًقــا للتقريــر العاملــى بشــأن االجتــار بالبشــر لعــام  2016ملكتــب األمم املتحــدة املعنــى باملخــدرات واجلرميــة ،فــإن جتــارب
منطقــة الشــرق األوســط حتــدت نســب ًيا فــي االجتــار احمللــى ومــا بــن بلــدان املنطقــة فــى مقابــل أجــزاء أخــرى مــن العالــم.
ســت وخمســون باملائــة مــن الضحايــا التــى ُكشــف عنهــا كانــت مــن خــارج املنطقــة ،بينمــا  35باملائــة مــن األشــخاص ا ُ ُتــر
بهــم داخــل املنطقة.

نسب الضحايا املكتشفة بسبب االجتار دون اإلقليمي( 2014 ،أو أحدثها)

%94 %6

أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

%93 %7

ﺷﺮق أﺳﻴﺎ
واﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻚ

%96 %4

أﺳﻴﺎ
اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

%77 %23

%73 %27

وﺳﻂ وﺟﻨﻮب
ﺷﺮق أوروﺑﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻏﺮب
وﺟﻨﻮب أوروﺑﺎ

%94 %6

%65 %35

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

%98 %2

ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﺒﺮى
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳌﻨﻄﻘﺔ
دون اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

%69 %31

%89 %11
أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

داﺧﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ
دون اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
أو اﻟﺒﻠﺪ
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عن التقرير العاملى لعام  2016ملكتب األمم املتحدة املعنى باملخدرات واجلرمية:
• •يقــدم التقريــر حملــة عامــة عــن أمنــاط وتدفقــات االجتــار باألشــخاص علــى املســتويات العامليــة واإلقليميــة والوطنيــة،
بنــا ًء علــى قضايــا االجتــار امل ُ َ
كشــف عنهــا بــن عامــي  2012و 2014
• •يلقــى الضــوء علــى دور اجلرميــة املنظمــة فــى االجتــار بالبشــر ،ويتضمــن فصـ ًـا حتليل ًيــا بشــأن أســلوب العمــل الــذى
يتبعــه املتاجريــن.
• •ترتكــز النتائــج علــى البيانــات الرســمية التــى أرســلتها الســلطات الوطنيــة إلــى مكتــب األمم املتحــدة املعنــى باملخــدرات
واجلرميــة ،ومتثــل هــذه النتائــج مــا قــد ُكشــف عنــه فقــط.

النتائج األساسية
• • ُحدد إجمالي  63,251ضحي ًة من جنسيات مختلفة فى  106بل ًدا عبر العالم بني عامي  2012و.2014
• • ُكشف على األقل  500تدف ًقا لالجتار بالبشر.

• •تتزايــد حصــة الرجــال بــن حــاال ضحايــا االجتــار املكتشــفة ،وفــي عــام  ،2014كان الرجــال يشــكلون  21فــي املائــة
مــن الضحايــا الذيــن مت الكشــف عنهــم.
• • 51باملائة من الضحايا املُكشف عنها هى من النساء البالغات.

• •في عام  ،2014كان األطفال يشكلون  28في املائة من الضحايا الذين مت الكشف عنهم.
• •معظــم املتاجــرون هــم مــن الذكــور ولكــن نســبة املتاجــرون النســاء تتنامــى ،وحوالــي ال 63فــي املائــة مــن املتاجريــن
املدانــن هــم مــن الرجــال ،و 37فــي املائــة هــم مــن النســاء.
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أغلــب الضحايــا املُكشــف عنهــا فــى الشــرق األوســط هــى ضحايــا آســيوية ،تليهــا ضحايــا مــن إفريقيــا جنــوب الصحــراء
الكبــرى .وعــاوة علــى ذلــك 31 ،باملائــة مــن ضحايــا الشــرق األوســط هــى ضحايــا ا ُ ُتــر بهــا ونُقلــت مــن بلــدان داخــل
املنطقــة (ضحايــا شــمال إفريقيــة ،وســورية وجنســيات أخــرى) إلــى بلــدان أخــرى أغنــى بالشــرق األوســط.

أصول ضحايا اإلجتار بالبشر في الشرق األوسط ،نسب العدد اإلجمالي من الضحايا املتعرف عليها،
( 2014أو أحدث)

أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
%9
ﺷﺮق آﺳﻴﺎ
واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

ﺟﻨﻮب أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ %65
آﺳﻴﺎ
) %28داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪان(
%9
وداﺧﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ
%13
 %37دون اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﺒﺮى
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

 %100أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل
 825اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺿﺤﻴﺔ
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احتاط من إحصائيات االجتار بالبشر.
علــى مــدار بحثــك الصحفــى قــد جتــد تقاريــر حتتــوى علــى معلومــات متناقضــة .فمــن املهــم أن تتذكــر أن األرقــام الفرديــة
نــاد ًرا مــا تعكــس احلقيقــة الكاملــة لالجتــار بالبشــر.
إن االجتــار بالبشــر يُعــد جرميــة ،وهــو نشــاط مــراوغ وســرى بطبيعتــه .وعــاد ًة مــا يجلــب العــار والصدمــة لضحايــاه ويفلــت
مــن اإلبــاغ عنــه فــى أكثــر األحيــان .ولــذا مــن الصعــب إيجــاد بيانــات إحصائيــة دقيقــة .ومــا يهــم هــو احلصــول علــى
معلومــات مــن مصــادر متعــددة؛ مثــل مراكــز الرعايــة الصحيــة واجلمعيــات اخليريــة واحملاكــم اجلنائيــة وشــرطة احلــدود
واحتــادات التجــارة ومفتشــى العمــل واجلمعيــات الدينيــة ،إلــخ.

تدريب:
مــا هــى املنظمــات التــى بإمكانهــا أن تقــدم لــك معلومــات حديثــة بشــأن االجتــار بالبشــر؟ هــل هنــاك أى تقاريــر صــادرة عــن
املنظمــات غيــر احلكوميــة والتــى تخــص كل بلــد بعينــه؟ قــم بإعــداد قائمــة باملنظمــات التــى مــن املمكــن أن تكــون تتعامــل
علــى أرض الواقــع مــع ضحايــا االجتــار بالبشــر أو الناجــن منــه فــى بلــدك .اكتشــف إن كان لديهــا أيــة تقاريــر قــد تســاعدك
علــى تكويــن بانورامــا أكثــر كمـ ً
ـال عــن أنشــطة االجتــار بالبشــر فــى مجتمعــك أو بلــدك.
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ضحايــا اإلجتــار بالبشــر املكشــف عنهــا فــي
منطقــة شــمال أفريقيــا والشــرق اإلوســط،
بحســب العمــر والنــوع( 2014 ،أو أحــدث)

النتائــج اإلقليميــة الرئيســية لتقريــر مكتــب األمم
املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة لعــام 2016
• •أغلبية الضحايا التي يتم الكشف عنها :النساء٪38 ،
• •معظم أشكال االستغالل املكتشفة :العمل اجلبري %44
• •اجلناة املدانني من املنظور القائم على النوع %75 :رجال

٪ ٣٨
٪15

٪ 34

• •حصة املواطنني الوطنيني بني اجلناة%3 :
• •نبذة موجزة عن تدفقات االجتار:
º ºمقصــد لالجتــار عبــر احلــدود (الشــرق األوســط).
مصــدر االجتــار احمللــي واألقاليمــي (شــمال أفريقيــا).

٪1٣

 8دول

• •القضيــة الناشــئة :النــزاع واإلجتــار القائــم علــى
االضطهــاد علــى البعــض مــن طــرق الهجــرة.

األشــخاص الذيــن تــك التحقيــق معهــم
فــي مــا يخــص قضايــا اإلجتــار بالبشــر فــي
شــمال أفريقيــا والشــرق األوســط ،بحســب
النــوع( 2014 ،أو احــدث)

أنــواع اإلســتغالل بــن حــاالت اإلجتــار
بالبشــر املكشــف عنهــا فــي شــمال أفريقيــا
والشــرق األوســط( 2014 ،أو أحــدث)

٪ 34

٪ ٣٨

اإلجتار بغرض
العمل اجلبري
٪٤٤

 ٨دول

 7دول

اإلجتار بغرض
اإلستغالل
اجلنسي
٪٣٩

اإلجتار بغرض
نزع األعضاء
٪٣
اإلجتار بغرض
أهداف أخرى
٪١٤
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العمل املنزلى واالجتار بالبشر
عــاد ًة مــا يخضــع العمــال املنزليــن ملمارســات اســتغاللية تتضمــن العمــل ســاعات إضافيــة واعتــداء جســدى وجنســى.
وغال ًبــا مــا يأتــون مــن آســيا (الهنــد ،ونيبــال ،وبنجالديــش ،والفليبــن ،وســيريالنكا) أو إفريقيــا (كينيــا ،والســنغال،
ومدغشــقر ،وإثيوبيــا ،والكاميــرون ،وبوركينــا فاســو) بواســطة وكاالت توظيــف تعدهــم مبنحهــم اعمــاالً الئقــة وتأخــذ منهــم
رســوم إضافيــة .وعنــد وصولهــم يجــدون أنفســهم فــى أوضــاع عمــل تشــبه االســترقاق وال يتمكنــوا مــن الرحيــل .وتُعــد
املشــكلة ســائدة للدرجــة التــى دفعــت بلــدان املنشــأ للعمــال املنزليــن املهاجريــن إلــى أخــذ تدابيــر مثــل منــع مواطنيهــا مــن
قبــول عمــل فــى بعــض البلــدان العربيــة أو مطالبــة أصحــاب األعمــال بإيــداع بنكــى تأمينــى كضمــان.
قصصــا تتداولهــا وســائل اإلعــام عــن العمــال املنزليــن .ولألســف،
وفــى بعــض بلــدان املنطقــة ليــس مــن النــادر رؤيــة
ً
عــاد ًة مــا يفتقــر اإلبــاغ عــن القضايــا املتعلقــة باالجتــار بالبشــر و/أو االعتــداء اجلســدى إلــى العمــق واألهــم مــن ذلــك،
احلساســية.
قــد مييــل الصحفيــون إلــى الوقــوع فــى فــخ إضفــاء اإلثــارة علــى اجلرميــة بالتركيــز علــى تفاصيــل شــهوانية .فتصبــح
الضحايــا؛ ضحايــا مــرة أخــرى نتيجــة الســتهدافها فــى قصــص إخباريــة حتمــل تفاصيــل تصويريــة عــن االعتــداء.
ابتعــد عــن هــذا النــوع مــن اإلبــاغ ،فمــن املهــم أن يكــون التصويــر اإلعالمــى لقضيــة االجتــار بالبشــر دقيــق ،وخــالِ مــن
األحــكام ،ورحيــم بــل وأخالقــى ً
أيضــا .وفــى القســم التالــى ســتجد املزيــد مــن األدوات املفيــدة لروايــة قصــص االجتــار
بالبشــر.
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4-3
استجابات بشأن االجتار بالبشر
اســتحدثت جميــع البلــدان فــي هــذه املنطقــة التــي لديهــا مــن ورش العمــل املعنيــة ببنــاء القــدرات والتدريــب لتحســن
تشــريعات بشــأن االجتــار باألشــخاص عقــب دخــول بروتوكــول اســتجابة املجتمعــات العربيــة فيمــا يخــص االجتــار بالبشــر.
األمم املتحــدة املتعلــق باالجتــار باألشــخاص حيــز النفــاذ ،وعلــى الصعيــد اإلقليمــي ،وضعــت اجلامعــة العربيــة قانونــا
وقــد قــام أكثــر مــن نصــف البلــدان بذلــك بعــد عــام  .2008منوذجيــا يجــرم االجتــار بالبشــر .وفــى إطــار املبــادرة العربيــة،
ومــع بعــض االســتثناءات ،لــم تكــن بلــدان املنطقــة تنظــر فــي الزال اخلبــراء مــن مختلــف البلــدان يجتمعــون لتأســيس
الســابق إلــى االجتــار باألشــخاص علــى أنــه جرميــة ،كمــا منتــدى إقليمــى للتبــادل املعتــاد للمعلومــات واخلبــرات.
كان عــدد قليــل مــن الــدول جتــرم إمــا االجتــار باألطفــال أو
كمــا تشــارك اجلامعــات ومراكــز املشــورة القانونيــة فــى أنحــاء
االجتــار بهــم ألغــراض االســتغالل اجلنســي.
املنطقــة فــى املناقشــات اجلاريــة وفــى وضــع شــبكات جديــدة
ففــى الوقــت الراهن،أنشــأت كثيــر مــن البلــدان جلــان وطنيــة مناهضــة لالجتــار بالبشــر.
ملواجهــة االجتــار بالبشــر وأنشــأت أخــرى إدارات فــى
ولكــن الزالــت اســتجابة العدالــة اجلنائيــة غيــر محــددة .فقليل
املؤسســات املســؤولة عــن إنفــاذ القانــون والعاملــن.
جـ ًدا مــن البلــدان تزودنــا بالبيانــات احملــددة بشــأن املدانــن،
ومــن الهــام ً
أيضــا مالحظــة البرامــج األخيــرة للتواصــل وإذا توافــر بيانــات عــن هــؤالء املدانــن ،تكــون قليلــة بصفــة
والدعــم التــى تتنفــذ فــى املنطقــة باإلضافــة إلــى املبــادرات عامــة مــع بضعــة اســتثناءات.
البحثيــة األخــرى بالتعــاون مــع األطــراف املعنيــة املتعــددة.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،نفــذ مكتــب األمم املتحــدة املعنــى
باملخــدرات واجلرميــة وشــركائه فــى املنطقــة العربية مجموعة
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خطة العمل الوطنية
عــادة مــا يكــون أســاس اســتراتيجية أى بلــد ملواجهــة االجتــار بالبشــر هــى خطــة العمــل الوطنــى أو اخلطــة الوطنيــة
للعمــل .فصياغــة هــذه الوثيقــة هــى نتــاج تقييــم جــاد للموضــوع ومشــاورات واســعة النطــاق تضــم قطاعــات مختلفــة
مــن املجتمــع ومــن بينهــم اإلعــام.
كمــا أن هــذه الوثائــق مصــدر عظيــم للقصــص ألنهــا توضــح بإيجــاز التحديــات الرئيســة ملواجهــة االجتــار بالبشــر
واألطــراف األساســية املعنيــة بهــذا .حيــث أنهــا تعطينــا املؤشــر األساســى أيــن بلــدك وإلــى أيــن هــى ذاهبــة.
فخطــة العمــل الوطنيــة هــى وســيلة هامــة لبــدأ فهــم مســألة االجتــار بالبشــر علــى الصعيــد الوطنــى .ابحــث عــن خطــة
العمــل الوطنيــة لبلــدك واســتنتج هــل لإلعــام دور فيهــا .هــل تعتقــد أن اخلطــة مناســبة لبلــدك؟ هــل يوجــد بعــض
املســائل الهامــة التــى مت التغاضــى عنهــا؟ مــاذا عــن املــوارد التــى تنفيــذ هــذه اخلطــة -هــل هــى محــددة؟ مــاذا عــن
النتائــج؟ كيــف تعتقــد حتســن اخلطــة؟
فكر فى مزيد من هذه األسئلة االفتراضية .هذه القائمة ميكن أن تزودك ببعض األفكار للقصص.

66

تدريب:
ابحث عن كيفية تطبيق التشريعات التى جترم االجتار بالبشر على أرض الواقع.
ما البيانات املتاحة بخصوص املدانني ،والتحقيقات اجلنائية ،وإحصاءات العمالة والهجرة ،واملؤشرات الصحية؟

وهل تنفيذ التشريع يشكل مشكلة؟ وكيفية حساب نتائج األعمال املناهضة لالجتار؟ من املعلومات فى هذا الصدد).
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5-3
اإلطار التشريعى ملناهضة االجتار بالبشر فى املنطقة العربية
• •فــى عــام  ،2004تبنــت اجلامعــة العربيــة امليثــاق العربــى حلقــوق اإلنســان الــذى مينــع كافــة األعمــال القســرية واالجتــار
بالبشــر:
º ºاملادة  9متنع االجتار بأعضاء البشر واالجتار من أجل استخدامها فى «التجارب الطبية»
º ºاملادة  20متنع «كافة أشكال الرق واالجتار بالبشر.
• •تناولــت االتفاقيــة العربيــة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر احلــدود الوطنيــة  2012االجتــار بالبشــر كمــا دعــت البــاد إلــى
اتخــاذ التدابيــر الالزمــة فــى القوانــن احملليــة لتجــرمي أى عمــل ترتكبــه جماعــة إجراميــة منظمــة ومــن بــن هــذه األعمــال
االجتــار بالبشــر (مــادة  ،)11واالجتــار بأعضــاء البشــر (مــادة.)12
• •تبنــى مجلــس وزراء العــدل العــرب عــام  2005ومجلــس وزراء الداخليــة العــرب  2006القانــون العربــى االسترشــادى
ملكافحــة االجتــار بالبشــر (القانــون النموذجــى ملكافحــة االجتــار بالبشــر) والــذى يتبــع تعريــف االجتــار املذكــور فــى
بروتوكــوالت باليرمــو والــذى يــزود البلــدان باملبــاديء والدعــم الــذى يخــص صياغــة التشــريع الوطنــى املناهــض لالجتــار
بالبشــر.
االجتار بالبشر والشريعة اإلسالمية
لــم متنــع الشــريعة اإلســامية االجتــار بالبشــر علــى وجــه التحديــد ،ولكنهــا متنــع صرحـ ًة أفعــال كثيــرة تكــون بشــكل
ً
شــكل مــن أشــكال االجتــار بالبشــر ،فاإلســام مينــع صرحــ ًة الــرق .وعلــى غــرار هــذا ،فاإلســام مينــع
أو بأخــر
االســتغالل اجلنســى بغــرض الربــح .بالرغــم أن مؤسســات اخلدمــة املنزليــة شــائعة فــى املجتمعــات اإلســامية وميكــن
أن تكــون شــكل مــن أشــكال االجتــار مــن أجــل إيجــاد عمالــة إذا انطــوت علــى شــكل مــن أشــكال االســتغالل حتــت وطــأة
ســيطرة الكفيــل ،إال أن االجتــار لــم يحــرم صرحـ ًة فــى حــد ذاتــه .فاإلســام يحتــرم حقــوق العاملــن احترا ًمــا شــدي ًدا
كمــا يؤكــد علــى مركزيــة احتــرام العقــود وأى خــرق لهــذه العقــود يعــد إســاءة عظيمــة.

جزء من مكافحة االجتار بالبشر وف ًقا ملباديء الشريعة اإلسالمية

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/UNODC_Trafficking_and_Islamic_Law_-_Amended.pdf
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تدريب:
تفقــد هــل /متــى وقعــت بلــدك علــى بروتوكــول األمم املتحــدة ملكافحــة االجتــار بالبشــر؟ وفــى حالــة توقيــع بلــدك علــى
البروتوكــول فمــا هــى اإلجــراءات التــى تبعتهــا؟
كيــف نقلــت بلــدك القانــون الدولــى إلــى التشــريع الوطنــي؟ هــل يوجــد أى تضــارب ؟ كيــف تنعكــس حقيقــة االجتــار بالبشــر
فــى بلــدك؟
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6-3
املبادرة العربية :مزيد من األعمال ملناهضة االجتار بالبشر فى املنطقة
• •فــى مــارس  ،2010وبالتعــاون بــن جامعــة الــدول
العربيــة ومكتــب األمم املتحــدة املعنــى باملخــدرات
واجلرميــة ودولــة قطــر أطلقــت «املبــادرة العربيــة
لبنــاء القــدرات الوطنيــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر».
• •منــذ تدشــن املبــادرة العربيــة ،نظــم مكتــب األمم
املتحــدة املعنــى باملخــدرات واجلرميــة ســتة عشــر
نشــاط معنــى ببنــاء القــدرات مبشــاركة أكثــر مــن
 800شــخص مــن بينهــم متخصصــن فــى وكاالت
إنفــاذ القانــون ،وممارســن إلنفــاذ العدالــة اجلنائيــة،
وأعضــاء املجتمعــات الوطنيــة املعنيــة مبكافحــة
االجتــار ،ومشــرعني ،وأخصائيــن اجتماعيــون،
وممثلــن عــن اإلعــام مــن كافــة املنطقــة العربيــة.
• •كمــا أطلقــت ً
أيضــا حتــت رعايــة املبــادرة مجموعــة
مــن املشــاريع البحثيــة لتقييــم اخلدمــات احلاليــة
املتوفــرة للضحايــا وشــهود االجتــار .وستســاعد هــذه
الدراســات فــى إبــراز املمارســات اجليــدة املفيــدة
لرعايــة الضحايــا وحمايتهــم لتحســن اإلطــار
القانونــى والتنظيمــى ملكافحــة االجتــار بالبشــر فــى
املنطقــة العربيــة.

• •يتعــاون شــركاء املبــادرة العربيــة تعاو ًنــا وثي ًقــا
مــع وكاالت األمم املتحــدة املتخصصــة العديــدة
واملنظمــات الدوليــة جلمــع املمارســات اجليــدة،
والــدروس املســتفادة ،واملنهجيــات ،واألدوات املتاحــة
ومشــاركتهم.
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تدريب:
جتهيــز قائمــة باألجهــزة /املبادرات/اللجــان احلكوميــة فــى بلــدك التــى حتــارب االجتــار بالبشــر .ابحــث عــن أهدافهــم
وأنشــطتهم.

اختار مشروع وحدد بإيجاز طرق مختلفة لتحويل هذا املشروع إلى مواد إخبارية.
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القسم ()4

سرد القصص حول اإلجتار فى البشر
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يعتبــر ســرد القصــص نوعــاً مــن القــوى البشــرية الفائقــة
اخلاصــة ،فــإذا اســتخدمت اســتخداماً ســليماً تصبــح أداة
قويــة تســاعدنا علــى فهــم بعضنــا البعــض فهمــاً أفضــل،
وميكــن لقــوة ســرد القصــص أن تقــوى مجتمعاتنــا وتســتعيد
كرامــة الذيــن رمبــا يكونــوا قــد تعرضــوا لإلســاءة .فيمكــن
للقصــص أن تكــون أدوات رائعــة إلعطــاء صــوت ألكثــر الفئــات
واليــوم أكثــر مــن ذى قبــل فــإن البيانــات تكــون الزمــة لفهــم
املســتضعفة وأن تكســر املفاهيــم املغلوطــة واألمنــاط الثابتــة
النطــاق الكامــل لإلجتــار فــى البشــر فــى املنطقــة ،حيــث
التــى جتــرد النــاس مــن بشــريتهم وتشــجع اإلجتــار فــى البشــر.
يكــون مــن الضــرورى احلصــول علــى املزيــد مــن املعلومــات
وتعتبــر وســائل اإلعــام هــى التــى تعكــس صــورة املجتمعــات األفضــل للتنســيق وحتســن برامــج مكافحــة اإلجتــار بالبشــر
وتنقــل قصصهــم .ففــى قصــة اإلجتــار بالبشــر تلعــب وســائل التــى يتــم تنفيذهــا إقليميـاً وعامليـاً ،فكلمــا عرفنــا أكثــر كلمــا
اإلعــام دوراً أكثــر مــن مجــرد مالحــظ ،فهــم أيض ـاً يكونــون كانــت اســتجابتنا أفضــل فاملعلومــات هــى الســر ،حيــث ميكنهــا
بالفعــل أن تســاعد علــى منــع اإلجتــار فــى البشــر.
أبطــال القصــة الذيــن ميكنهــم تغييــر مجراهــا.
املجتمــع ومشــاركته فــى مكافحــة اإلجتــار بالبشــر ،ولكــن
إضافــة إلــى نشــر األخبــار وبنــاء وعــى اجلمهــور ميكن لوســائل
اإلعــام أيضـاً أن تســاعد علــى جمــع البيانــات حــول اإلجتــار
فــى البشــر .فاملعلومــات الفعالــة عــن اإلجتــار فــى األشــخاص
تعــد حيويــة فــى اكتشــاف اجلرائــم التــى عــادة تكــون مخفيــة.

وميكــن لوســائل اإلعــام بالتأكيــد نشــر الرســائل لزيــادة دعــم
١-٤
املبادئ التوجيهية للمصادر :إيجاد املصادر والتعامل معها
املصادر األولية

املصادر الثانوية

موظفو شؤون اإلعالم/املتحدثون باسم شؤون اإلعالم

وثائق األمم املتحدة

اخلبراء/األكادمييون

تقارير اإلدارات احلكومية

النشطاء /منظمات املجتمع املدني
املمثلون/املناصرون

أرشيف األخبار

الشهود
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البيانات الصحفية

مرتكبو اجلرائم املزعومون

منشورات املنظمات غير احلكومية ذات الصلة

الناجون من االجتار

الكتب املتخصصة واملجالت األكادميية

• •تُعــد املقابــات هــى املصــدر األولــى واألداة الرئيســية للصحفــى ،وهــى التــى تُعطــى معلومــات أولــى .ويتعــن علــى
الصحفيــن أن يحاولــوا إجــراء مقابــات وقتمــا متكنــوا مــن ذلــك ،بـ ً
ـدل مــن االعتمــاد علــى املصــادر الثانويــة مثــل البيانــات
الصحفيــة أو التقاريــر.
• •إن اإلبــاغ الشــامل عــن حــاالت االجتــار بالبشــر يُجمــع كل أجــزاء القصــة ،ويتعــن عليــه أخــذ مختلــف اجلهــات الفاعلــة
فــى اعتبــاره .وعلــى الرغــم مــن أن إجــراء مقابــات مــع كل األطــراف املعنيــة ال يكــون دائ ًمــا ممك ًنــا ،فإنــه قــد يكــون
ضرور ًيــا للحصــول علــى الصــورة كاملــة .اســتخدم تقديــرك الصحفــى للذهــاب إلــى أبعــد مــدى ممكــن.
• •وتُعــد مســألة احلصــول علــى بيانــات دقيقــة وكاملــة بشــأن االجتــار بالبشــر ،بخاصــة البيانــات املتعلقــة بالشــرق
األوســط ،مســألة ُمحيــرة .فيجــب التحقــق مــن املصــادر الثانويــة للبيانــات حتق ًقــا مسـ ً
ـتقل .اســتغل اخلبــراء واملهنيــن
املُطلعــن فــى هــذا املجــال للتدقيــق باملقارنــة فــى املصــادر الثانويــة.
• •اســع ملعرفــة املزيــد عــن مصــادرك .ففيمــا يتعلــق باملصــادر األوليــة ،كلمــا عرفــت املزيــد عــن الشــخص الــذى تقابلــه؛
حتســنت جــودة األســئلة التــى بإمكانــك طرحهــا .وعنــد تعاملــك مــع املصــادر الثانويــة ،ننصــح بالبحــث عــن معلومــات تتعلــق
بالناشــر و/أو املؤلــف؛ كــى تتمكــن مــن تقييــم جــودة البيانــات الصــادرة عنهــم.
• •يجــب التعامــل مــع املصــادر بانفتــاح واحتــرام ،بصــرف النظــر عــن اآلراء الشــخصية؛ يُستحســن معرفــة مــن هــم ومــا هــى
األشــياء التــى مــن املمكــن أن يكونــوا قــد قامــوا بهــا.
• •دائ ًمــا مــا يتعــن أن تكــون القصــص مدعومــة؛ حيــث إن املصــادر الرســمية عــاد ًة مــا تتحــدث نياب ـ ًة عــن املؤسســات،
بإعطائهــا البيانــات الرســمية التــى بإمكانهــا أن تكــون معبــرة عــن جانــب واحــد فقــط .ولــذا ال ننصــح باالعتمــاد علــى
املصــادر الرســمية فقــط.
• • ُتعــد املنظمــات غيــر احلكوميــة جــز ًءا حيو ًيــا فــى محاربــة االجتــار بالبشــر ومصــد ًرا جيـ ًدا للمعرفــة األساســية .غيــر
أنــه مــن املهــم أن تتكشــف عــن أيــة حتيــزات وأن تتحقــق ممــا إن كان لديهــا أجنــدات خاصــة فيمــا يتعلــق بنمــاذج متويلهــا.
هناك قائمة باملصادر الثانوية املوثوق بها متاحة فى قسم «املصادر» من مجموعة األدوات هذه.
البيانات فى السياق
يتأثــر األشــخاص بقصــص الغيــر؛ القصــص التــى يــرون أنفســهم فيهــا .ولــذا مــن املهــم عنــد العمــل علــى قصــة تتعلــق

باالجتــار بالبشــر ،البحــث عــن إحصائيــات موثــوق بهــا وجمــع بيانــات دقيقــة .وعلــى أى حــال ،األعــداد الفعليــة

قــد تكــون غيــر ذات صلــة باألثــر الــذى ُتدثــه القصــة .ويبــدو أن املســتمعني «ال يســجلون أرقا ًمــا» ،بــل يســتجيبون

باألحــرى لألثــر العاطفــى لســياق هــذه األرقــام .خــذ ذلــك فــى اعتبــارك عنــد اســتخدامك للمعلومــات املُتَضمنــة فــى
التقاريــر اإلحصائيــة والوثائــق الرســمية والقانونيــة األخــرى.
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2-4
كيف ميكن إجراء مقابلة مع الضحايا/الناجني
ضحايا أم ناجون؟
هــؤالء األشــخاص الذيــن قــد ا ُ ُتــر بهــم ،أصبحــوا ضحايا ألبشــع اجلرائــم وعانوا انتها ًكا جســي ًما حلقوقهم اإلنســانية.
ولكــن ،ليــس جميعهــم يتمنــون أن يُطلــق عليهــم ضحايــا إلــى األبــد .فقــد يُطلــق عليهم باألحــرى ناجني.
فــإن قصتهــم الشــخصية ال تُعـ َرف مبــا حــدث لهــم ،بــل بكيفيــة تغلبهــم علــى مــا حــدث .بعيـ ًدا عــن قصــص الضحايــا،
مكِ نــة و ُملهِ مــة .فهنــاك بعــض الناجــن الذيــن بعــد تكبدهــم ألكثــر األوضــاع مأســوي ًة،
قــد تكــون قصــص الناجــن ُ َ
اســتطاعوا أن يتعافــوا واســتعادوا قوتهــم بواســطة حتدثهــم علن ًيــا ضــد االجتــار بالبشــر.
إن كنــت لســت متأك ـ ًدا ممــا إن كنــت ســتطلق علــى الشــخص الــذى ُتــرى معــه املقابلــة ضحيــة أن ناجــي؛ فعــاد ًة مــا
يشــير الناجــن إلــى أنفســهم كناجــن .وننصــح بــأن تشــير إلــى األشــخاص كمــا يحبــون هــم أن تُشــير إليهــم .فــى حالــة
تشــكك فــى األمــر ،اســأل أقرانــك واحملرريــن وتناقــش معهــم.
يجــب أن تتأكــد دائ ًمــا مــن عــدم ذكــر أســماء الناجــن ،إال إن كنــت ُتــرى املقابلــة مــع مناصــر عــام اختــار أن يفصــح
عــن هويتــه؛ فهــذه احلــاالت تُعــد حــاالت اســتثنائية.
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املبادئ التوجيهية إلجراء مقابالت مع ضحايا االجتار بالبشر
يُعــد إجــراء مقابــات مــع ضحايا/ناجــن االجتــار بالبشــر أمـ ًرا نــادر احلــدوث ،ولكــن عنــد إجرائهــا فيجــب توخــى أكبــر
قــدر ممكــن مــن االحتــرام واحلساســية.
• •ابدأ دائ ًما بتقدمي نفسك واشرح ملاذا تروى قصصهم وكيف ستستخدمها.
• •حتــى وإن لــم يطلبــوا صراحـ ًـة عــدم ذكــر أســمائهم ،اشــرح لهــم أن قصصهــم قــد ُتنشــر علــى نطــاق واســع
وحتــدث معهــم عــن الدافــع وراء عــدم ذكــر أســمائهم واملخاطــر املمكنــة .يجــب أن تتعامــل بحــذر مــع
أســمائهم وظهورهــم ،إضافـ ًـة إلــى أيــة تفاصيــل أخــرى قــد تكشــف عــن هويتهــم.
• •بعــض األشــخاص قــد يكونــوا ناجــن مــن االغتصــاب أو التعذيــب ،فتوخــى املزيــد مــن احلساســية
واعــد نفســك مقد ًمــا.
• •ال ُتــرى أبـ ًدا مقابلــة مــع شــخص مــن الواضــح أنــه فــى صدمــة أو حالــة هســتيرية .إن بــدى علــى أى
شــخص فــى أثنــاء إجرائــك املقابلــة معــه أنــه ضعيــف أو عاطفــى للغايــة ،فخــذ بعــض الوقفــات عندمــا
تــرى األمــر الز ًمــا وابــدأ مــن جديــد إن ســمحت األوضــاع بذلــك أو عندمــا تســمح األوضــاع بذلــك.
دائمــا علــى هدوئــك وحضــورك ،حيــث إن مشــاعرك الشــخصية قــد تُثيــر بعــض الذكريــات.
• •حافــظ ً
وعنــد صياغتــك ألســئلتك ،توخــى احلــذر مــن أيــة تعبيــرات أو تصرفــات قــد تبــدو وكأنــك تُصــدر
أحكا ًمــا.
• •ابــدأ بســؤال مفتــوح ،مثــل «احكــى لــى عــن جتربتــك اخلاصــة »،إلعطائهــم الفرصــة لتوجيــه احلديــث
نحــو مــا يرتاحــون هــم إليــه.
• •اجعلهــم يشــعرون أنــه ليســت هنــاك أى مشــكلة فــى رفــض اإلجابــة عــن أيــة أســئلة ال يرتاحــون
لإلجابــة عنهــا .ابحــث جيـ ًـدا كــى تتفــادى األســئلة غيــر الالزمــة.
• •ال تُســجل أى محادثــات دون أن تأخــذ موافقتهــم ووضــح لهــم أنــك ستنشــر أجــزاء القصــة التــى
يرتاحــون لهــا فقــط.
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حاالت أخرى لعدم ذكر األسماء
إن الشــهود الذيــن يخشــون البــاغ عــن أى جرميــة ،واملجرمــون املزعومــون الذيــن قــد يشــرحون أســلوب عملهــم،
وموظــف احلكومــة الــذى يهتــم بالكشــف عــن األخطــاء النظاميــة واملُبلــغ عــن املخالفــات؛ كلهــم قــد يطلبــوا عــدم ذكــر
أســمائهم لســبب مقنــع مثــل احلفــاظ علــى حياتهــم أو ســمعتهم أو وظائفهــم.
إن اختــرت اللجــوء إلــى هــذا النــوع مــن املصــادر ،فيجــب أن تعــى أنــك ســيتعني عليــك تدعيــم املعلومــات املقدمــة
وصحــة الوثائــق وأى دليــل آخــر حصلــت عليــه باســتقاللية.
ضــع فــى اعتبــارك أنهــم يضعــون ثقتهــم فيــك وأنــه يجــب عليــك حمايــة هويتهــم ،إال إن كان القيــام بذلــك ســيؤدى إلــى
ارتــكاب جرميــة أو التســبب فــى إصابــة أو وفــاة .إن راودتــك شــكوك بصــدد كيفيــة احلفــاظ علــى ســامة هويتهــم،
اجعلهــم علــى درايــة باألمــر منــذ البدايــة كــى تــرى مــا إن كانــوا سيســتمرون فــى املوافقــة علــى هــذه التقييــدات ،أو
جتنــب التطــرق إلــى مســألة عــدم ذكــر األســماء علــى اإلطــاق.
ننصــح ً
أيضــا بتوخــى احلــذر عنــد تعرفــك علــى مشــتبهى جرميــة مــا .فهــذه مســألة حساســة ،بخاصــة فيمــا يتعلــق
باحلــاالت املتــورط بهــا قاصريــن و/أو حــاالت االعتــداء اجلنســى .فاملشــتبه بهــم قــد يكونــوا أبريــاء بنهايــة األمــر،
واعتبارهــم مجرمــن قــد يتســبب فــى ضــرر طويــل األمــد لســمعتهم .وعــاوة علــى ذلــك ،أن تُطلــق على أحد األشــخاص
ُمجر ًمــا علــى الرغــم مــن اتهامــه فقــط بجرميــة مــا دون أن يأخــذ حك ًمــا فــى محكمــة جنائيــة؛ قــد يــؤدى حتــى إلــى رفــع
قضايــا تشــهير وذم ضــدك أو ضــد منظمتــك اإلخباريــة.
حافظ على هذه النقاط والقضايا في عني االعتبار وناقش املمارسات احلالية مع زمالئك واحملررين.
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3-4
االجتار بالبشر واألطفال
إن اإلبــاغ عــن قصــص االجتــار بالبشــر التــى تتضمــن األطفــال والشــباب يــؤدى إلــى خــوض الصحفيــون فــى حتديــات خاصــة.
وفــى حقيقــة األمــر ،التغطيــة غيــر األخالقيــة أو غيــر املالئمــة لألحــداث تضــع األطفــال فــى مخاطــرة كبيــرة .وقــد يــؤدى
تعريــف األطفــال بأنهــم ضحايــا االجتــار إلــى وصمهــم ووصــم مجتمعاتهــم بالعــار .وعــاوة علــى ذلــك ،فقــد يعرضهــم حتــى
خلطــر اإلصابــة بــأذى جســدى.
دائ ًمــا مــا يكــون العمــل فــى القضايــا التــى تــدور حــول األطفــال مهم ـ ًة حساســة ،ولــذا توخــى احلــذر عنــد اختيــارك صــور
لتوضيــح القصــة .تأكــد مــن أن تصويــر األطفــال قــد مت بــكل كرامــة .تســاءل دائ ًمــا مــا إن كانــت الصــور ستســاعد علــى فهــم
املســألة وكيــف ستســاعد فــى ذلــك؟ وكيــف مــن املمكــن أن تؤثــر القصــة والصــورة علــى األطفــال املتورطــة وعلــى عائالتهــا؟

املبادئ التوجيهية لإلبالغ عن األطفال
عنــد تغطيــة قضايــا االجتــار بالبشــر ،مــن املهــم إدراك مصلحــة األطفــال املتورطــن ،وحمايــة كرامتهــم وحقوقهــم
فــى جميــع األوقــات .وقــد أصــدرت اليونيســف ،وهــى وكالــة األمم املتحــدة املعنيــة بحمايــة حقــوق األطفــال ،املبــادئ
التوجيهيــة األخالقيــة التاليــة بشــأن باإلبــاغ عــن األطفــال؛
1 -1ال توصــم أى طفــل بالعــار؛ وجتنــب التصنيفــات أو التوصيفــات التــى قــد تُعــرض الطفــل ألى أعمــال انتقاميــة
مثــل الضــرر اجلســدى أو النفســى اإلضافــى أو االعتــداءات املســتمرة أو التمييــز أو الرفــض بواســطة مجتمعاتــه
احملليــة.
2 -2قدم دائ ًما سيا ًقا دقي ًقا لقصة الطفل أو صورته.
3 -3غير دائ ًما االسم واخف الهوية املرئية ألى طفل يُعرف على أنه:
•
•
•
•

•ضحية العتداء أو استغالل جنسى،
•مرتكب اعتداء جسدى أو جنسى،
•حامــل لفيــروس نقــص املناعــة البشــرية أو متعايــش مــع اإليــدز ،إال إذا أعطــى الطفــل نفســه أو أحــد والديــه
أو الوصــى عليــه املوافقــة املســتنيرة الكاملــة علــى ذلــك.
•متهم أو محكوم عليه بجرمية ما.

4 -4فــى بعــض األوضــاع التــى يكــون بهــا مخاطــرة أو مخاطــرة محتملــة بالتعــرض لــأذى أو العقوبــة؛ غيــر االســم
واخــف الهويــة املرئيــة ألى طفــل يُعــرف علــى أنــه:
• •طفل محارب حالى أو سابق،
• •ملتمس اللجوء أو الجئ أو نازح داخل ًيا.
5 -5فــى بعــض احلــاالت يكــون اســتخدام هويــة الطفــل ،اســمه و/أو صــورة واضحــة لــه ،فــى مصلحتــه .وعلــى أى حــال،
عنــد الكشــف عــن هويــة الطفــل يجــب االســتمرار فــى حمايتــه ضــد أى أذى ودعمــه فــى حالــة وصمــه بالعــار أو
معاناتــه مــن أى عمــل انتقامــى.
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4-4
املبادئ التوجيهية حلماية النفس وحماية البيانات
وال تــزال مهنــة الصحافــة مهنــة خطيــرة فــى العديــد مــن البلــدان التــى تُهــدد جرائمهــا املنظمــة وســلطاتها الفاســدة ،حيــاة
هــؤالء الذيــن يســعون إلــى الكشــف عــن احلقيقــة وأعمالهــم ً
أيضــا .ويُعــد االجتــار بالبشــر جرميــة؛ ولــذا أحيا ًنــا مــا يُعــرض
اإلبــاغ الــذى يحقــق فــى املســألة املقيمــن عليــه للخطــر .فيجــب اتخــاذ التدابيــر املالئمــة لضمــان الســامة الشــخصية
وحلمايــة املعلومــات التــى ُ َ
ت َمــع ومصادرهــا.
إن املبــادرة العامليــة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة ،تُعــدد املبــادئ التوجيهيــة التاليــة للصحفيــن احملققــن الذيــن
يغطــون اجلرائــم املنظمــة والفســاد واحلوكمــة .وهــى مبــادئ مــن املمكــن تطبيقهــا علــى اإلبــاغ عــن حــاالت االجتــار بالبشــر:
العمل بالتعاون
وهــى قضيــة كالســيكية تتعلــق «بالســامة فــى األرقــام» ،عندمــا يعمــل م ًعــا العديــد مــن الصحفيــن مــن
مختلــف وســائل اإلعــام للحــد مــن األخطــار ليــس فقــط فــى أثنــاء عمليــة اإلبــاغ بــل ً
أيضــا بعــد النشــر.
إجراء تقييم املخاطر األساسية مسبقً ا
يجــب القيــام ببحــث موســع قبــل العمــل علــى القصــة ،وذلــك لتقييــم املخاطــر القائمــة ولصياغــة خطــة
ســامة تصلــح إن ســاءت األمــور .ودائ ًمــا مــا يتعــن علــى الصحفيــن استشــارة محرريهــم بشــأن شــواغلهم
املتعلقــة بالســامة إن كانــت القصــة التــى يعملــون عليهــا ذات خطــورة كبيــرة.
إقامة العالقات مع جهات إنفاذ القانون
علــى الصحفيــن أن يقيمــوا عالقــات مــع موظفــى جهــات إنفــاذ القانــون فــى بدايــة أى قصــة ،باســتثناء
احلــاالت التــى يُشــتبه فيهــا بتــورط جهــات إنفــاذ القانــون فــى الفســاد أو ضلوعهــا فــى االجتــار بالبشــر.
دراسة البيئة
يجــب أن يعــى الصحفيــن أفضــل (أآمــن) املواقــع ملقابلــة املصــادر ،كمــا يتعــن عليهــم البحــث فــى معــدالت
اجلرائــم التــى تقــع فــى املنطقــة التــى يُحققــون فيهــا ويدرســوا املســارات اآلمنــة.
معرفة القوانني ذات الصلة
يجب أن يعى الصحفيون جي ًدا القوانني املتعلقة بحرية التعبير واخلصوصية وحقوق الصحافة.
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تأسيس قنوات واضحة للتواصل
يجــب تأســيس قنــوات موثــوق بهــا وواضحــة للتواصــل بــن الصحفيــن ومحرريهــم والتحــاور بينهــم فــى
حالــة عمــل الصحفيــن علــى اإلبــاغ مــن األماكــن اخلطــرة.
املصادر
إن الوثائــق ذات املصداقيــة مــن املمكــن أن تُســتخدم كدالئــل ،ولــذا يجــب جمعهــا كلمــا أمكــن لتدعيــم
القصــة .كمــا يتعــن جمــع مثــل هــذه الوثائــق مــن أكبــر عــدد ممكــن مــن املصــادر املختلفــة لتجنــب تعريــض
شــخص واحــد بعينــه للخطــر.
التقرب إلى العدوانيني
أحيا ًنــا قــد يحــاول الصحفــى التواصــل مــع شــخص مــا أو مجموعــة مــا مشــتبه فــى ضلوعهــا فــى عمليــات
اجتــار منظــم .وفــى هــذه املواقــف ،يتعــن اتخــاذ إجــراءات وقائيــة عنــد مقابلتهــم .يجــب مقابلتهــم فــى
األماكــن العامــة ،ومــن املفضــل أن تقابلهــم مــع زميــل لــك ،ويجــب توضيــح أن هنــاك العديــد مــن املراســلني
املختلفــن الذيــن يعملــون علــى هــذه القصــة.
التعامل مع التهديدات واملراقبة
يجــب أخــذ التهديــدات علــى محمــل اجلــد وإبــاغ احملــرر والزمــاء موضــع الثقــة ووكاالت إنفــاذ القانــون
بهــا .وفــى حالــة تلقــى تهديــدات جديــة للحيــاة؛ ننصــح بتغييــر مؤقــت ملوقعــك.
التعامل بصرامة مع مسألة أمن شبكة اإلنترنت
يجــب أن يعــى الصحفيــن جيـ ًدا أساســيات أمــن كلمــة الســر .كمــا يجــب حمايــة ســامة إمكانيــة الوصــول
إلــى هويــة املصــادر ،وإن لــزم األمــر ،يتعــن اســتخدام تكنولوجيــا التشــفير.
معرفة الوقت الالزم للتراجع أو التخلى عن القصة
دائ ًمــا مــا يجــب معرفــة الوقــت املناســب للتخلــى عــن القصــة .فــإن كانــت حيــاة شــخص مــا أو حياتــك أنــت
شــخص ًيا فــى خطــر؛ يجــب التخلــى فــو ًرا عــن القصــة.
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النساء فى الصحافة
علــى الرغــم مــن ازديــاد أعــداد النســاء الالتــى يُضفــن أصواتهــم إلــى وســائل اإلعــام فــى العالــم العربــى ،فــا يــزال
الرجــال يســيطرون علــى مهنــة الصحافــة .وعامل ًيــا ،ال ُتثــل املــرأة متثيـ ًـا كاف ًيــا فــى األخبــار .فــإن أغلــب مصــادر
األخبــار هــى مــن الرجــال ،هــذا باإلضافــة إلــى أن القصــص التــى تــدور حــول النســاء عــاد ًة مــا تصحبهــا القوالــب
النمطيــة الثابتــة للنــوع االجتماعــى .ومبــا أن االجتــار بالبشــر يطــول عــد ًدا كبيـ ًرا مــن النســاء ،فإنــه مــن األهميــة مبــكان
الســعى وراء حتقيــق العــدل والتــوازن فيمــا يتعلــق بقضيــة إدمــاج املــرأة فــى اإلعــام.
ولألســف ،فــى بعــض األماكــن بالعالــم قــد يكــون مــن الصعــب للغايــة علــى النســاء أن يعملــن كصحفيــات .فعلــى ســبيل
املثــال ،نتيجــة حلقيقــة أن املــرأة أكثــر عرضــة لالعتــداء اجلنســي؛ َ ِ
تــد املنظمــات اإلخباريــة مــن مهــام مراســاتها
خو ًفــا مــن تعرضهــن للتحــرش اجلنســى أو االعتــداء اجلنســى.
ولكــن هــذا ال مينــع مــن اســتخدام املــرأة لتغطيــة وقائــع االجتــار بالبشــر قــد يُعــد ميــزة ،حيــث إن النســاء التــى تعرضــن
لالعتــداء قــد يرحــن أكثــر بالتحــدث إلــى شــخص مــن نفــس نوعهــن االجتماعــى .كمــا أن الصحفيــات يســتطعن
الدخــول فــى األماكــن التــى ال يُســمح فيهــا عــاد ًة بدخــول الرجــال ،وذلــك لتغطيــة القصــص املُغفلــة اخلاصــة بالنســاء
واألطفــال؛ مثــل القضايــا املتعلقــة مبــأوى النســاء واملنظمــات األخــرى التــى تقــدم خدمــات للضحايــا.
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تدريب:
مــا هــى التدابيــر األمنيــة األخــرى التــى قــد تُضيفهــا
والتــى ميكــن تطبيقهــا علــى البيئــة اخلاصــة بــك؟ هــل
هنــاك أى توصيــات أمنيــة ُمحــددة قــد تُضيفهــا للنســاء
العامــات علــى قصــص االجتــار بالبشــر؟

حــدد التدابيــر التــى قــد تتخذهــا حلمايــة نفســك
ومعلوماتــك ومصــادرك عنــد توكيلــك مهمــة خطــرة.
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5-4
اعتبارات أخالقية فى القصص املتعلقة باإلجتار بالبشر
تتضمــن مدونــة األخالقيــات اخلاصــة بجمعيــة الصحفيــن احملترفــن املبــادئ األخالقيــة التاليــة التــى ينبغــى أخذهــا
فــى االعتبــار عنــد تغطيــة موضــوع اإلجتــار بالبشــر:
ابحــث عــن احلقيقــة وانشــرها  -ينبغــى أن يكــون الصحفــى أمــن ،وعــادل ،وشــجاع فــى جمــع املعلومــات ،ونشــرها،
وتفســيرها.
قلــل الضــرر ألدنــى حــد ممكــن  -الصحفــى املراعــى ألخالقيــات املهنــة يتعامــل مــع املصــادر ،واملوضوعــات ،والزمــاء
علــى أنهــم بشــر جديــرون االحتــرام
تصرف على نحو مستقل  -ينبغى أن يتحرر الصحفى من أى التزام بأى شيء سوى حق اجلمهور فى املعرفة.
تقبل ا ُمل َساءلة  -الصحفيون يخضعون للمساءلة من القراء ،واملستمعني ،واملشاهدين ،وبعضهم البعض.

تنــا ُول موضــوع اإلجتــار بالبشــر يتســم باحلساســية ،إذ يتضمــن وجــود األشــخاص الذيــن تعرضــوا لصدمــة عنيفــة ،وكذلــك
العديــد مــن املفاهيــم اخلاطئــة والعوامــل واألطــراف التــى ال حصــر لهــا ،لــذا مــن األهميــة مبــكان أن يراعــى الصحفــى
األخالقيــات فــى البحــث والنشــر عنــد تغطيــة موضــوع اإلجتــار بالبشــر .يرجــى مراعــاة مــا يلــى:
 -1حترى الدقة فى اختيار األلفاظ والعبارات:
يتعــن عليــك كصحفــى إدراك قــوة الكلمــة ،وحتــرى الدقــة فــى اختيــار األلفــاظ والعبــارات ،فالفــروق بــن مصطلحــات مثــل
تهريــب املهاجريــن واإلجتــار بالبشــر ميكــن أن تكــون دقيقــة ،ولكــن ميكــن االســتفادة مــن قــوة الكلمــة فــى حتويــل األجنــدات
السياســية ،أو دورات األخبــار ،أو فــى إســاءة فهــم القــراء للقصــة التــى تنشــرها.
اســتخدم لغــة ســهلة وبســيطة وال ســيما فــى حالــة القصــص التــى ال تكــون علــى إملــام تــام بهــا .ابتعــد عــن الكليشــيهات
واألوصــاف املبالــغ فيهــا.
 -2كن على دراية باإلثارة والقوالب النمطية:
االجتــار بالبشــر هــو بطبيعتــه ذو أثــر شــديد ،وفــي بعــض األحيــان جرميــة عنيفــة .فمــن الضــروري أن يقــدم الصحفيــون وقائــع
القضيــة وأن يتجنبــوا التكهنــات ،فمــن غيــر الضــروري وغيــر األخــــاقي التـــــركيز بشــــكل مفــرط عــــلى التفــاصيــــل الشــنيعة
/اجلنســية الصريحــة بغــرض صــدم اجلمهــور .وباملثــل ،ينبغــي جتنــب أي نبــرة حكــم فيمــا يتعلــق بالضحايــا واجلنــاة .وغالبــا
مــا توجــد القوالــب النمطيــة فــي التغطيــة اإلخباريــة للمهاجريــن ،فــإن وســائل اإلعــام متيــل إلــى جعــل التخمينــات عــن النــاس
علــى أســاس اجلنســية والعــرق واجلنــس.
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فالتحقــق مــن التحيــزات اخلاصــة بــك ،والوعــي الذاتــي ميكــن أن يكــون أداة مفيــدة لتجنــب املمارســات غيــر
األخالقيــة فــي الصحافــة.
تقتــرح «انترناشــونال إنترنيــوز»  -فــى ســياق اجلرائــم الصارخــة مثــل االعتــداء اجلنســى  -أن تراعــى األســئلة التاليــة
عنــد صياغتــك للقصــة:
• •هل التفاصيل املروعة عن طبيعة االغتصاب واإلصابات ضرورية لعرض القصة؟
• •هل التفاصيل املروعة عن العنف واإلصابة ستساعد املجتمع؟
• •هل نشر التفاصيل سيزيد من معاناة ضحايا االغتصاب؟
• •هــل هــذه التفاصيــل ستســاعد الشــرطة فــى الوقــوف علــى حقيقــة اجلرميــة؟ وهــل مــن واجبــك أن تقــدم املســاعدة
فــى هــذا الصــدد؟
 -3التزم باحليادية والدقة
اآلراء الشــخصية ال تطــرح إال فــى املقــاالت االفتتاحيــة ،وينبغــى أن يكــون واضحـاً للجمهــور أن املنشــور ليــس حقيقــة ،ولكــن
مجــرد رأى الصحفــى.
ومــن املمكــن فــى حالــة اجلرائــم النكــراء  -مثــل اإلجتــار بالبشــر  -أن جتعــل اإلحســاس بالغضــب يعتــم علــى ممارســة التحــرى
علــى نحــو مالئــم ،فكــر فــى دوافعــك لكتابــة القصــة ،تنبــه لتحيــزك وحافــظ علــى مهنيتــك.
 -4حماية الهوية
يؤكــد التدريــب القــوى للصحفيــن علــى ضــرورة حتديــد املصــادر لغــرض املســاءلة ،إال أنــه فــى حالــة تغطيــة اإلجتــار بالبشــر
يتعــن علــى الصحفــى أن يلتــزم بحمايــة هويــة الضحيــة ،وهنــاك مواضــع أخــرى يحــق لــك أن تســتعني مبصــادر مجهولــة (انظــر
الفقــرة  3-4أعــاه) .حمايــة هويــة املصــادر مســؤولية أخالقيــة.
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 الصور املتعلقة باإلجتار بالبشر :استخدام الصور ومقاطع الفيديويصــارع الصحفيــون واحملــررون  -وال ســيما عنــد البــث  -بشــأن املســائل املتعلقــة «بالــذوق واحليــاء» ،أو الكــم الــذى
ميكــن أن يعرضــوه فــى األخبــار او البرامــج دون خــدش حيــاء املتلقــن أو تنفيرهــم ،عــاوة علــى ذلــك ،أحيان ـاً يعمــد
الصحفيــون فــى صحافــة اإلثــارة إلــى املبالغــة للترويــج لألخبــار ،أمــا فــى ســياق اإلجتــار بالبشــر فينبغــى أن يكــون
الهــدف العــام هــو جتنــب القوالــب النمطيــة مــن أى نــوع وكذلــك املبالغــة املتعمــدة ،وفــى األغلــب يكــون لــدى املشــاهدين
أفــكار مســبقة عــن موضــوع اإلجتــار بالبشــر ،عــادة مــا تتناســب مــع القوالــب النمطيــة الشــائعة عــن ظاهــرة ينظــر إليهــا
علــى أنهــا «غيــر إنســانية» وبعيــدة كل البعــد عــن حياتهــم اليوميــة (علــى ســبيل املثــال «اإلجتــار بالبشــر يحــدث ملــن
ميارســن الدعــارة ،ولألطفــال فــى إفريقيــا») ،ويحــاول الصحفيــون التركيــز علــى هــذه األفــكار املســبقة جلــذب انتبــاه
املشــاهدين ،إال أنهــم بذلــك قــد ينتهــون إلــى إحلــاق املزيــد مــن الضــرر بالضحيــة بشــكل غيــر مباشــر ،وتعزيــز تصــور
محــرف بــن املشــاهدين ،عــاوة علــى ذلــك ،الصــور التــى تعــرض الرعــب املفــرط قــد يولــد إحســاس بالغربــة لــدى
املشــاهدين الذيــن مييلــون إلــى تصــور الواقــع القائــم علــى أنــه ينتمــى إلــى «عالــم غيــر عاملهــم» ،وفــى هــذه احلــاالت ال
تــؤدى هــذه الصــور إال لتعاطــف ســطحى ،وليــس مشــاركة وجدانيــة حقيقيــة  -أو إدراك تــام  -وتزيــد املســافة التــى
تفصلهــم عــن املوضــوع.
وهنــاك جانــب آخــر يســتحق احلــذر وهــو االســتخدام العشــوائى للصــور األرشــيفية وصــور الفيديــو لتصويــر القصــة،
ففــى الغالــب مــا تبــن الصــور املصاحبــة لألخبــار املتعلقــة باإلجتــار بالبشــر عــدم اإلحســاس بالضحايــا والتعامــل معهــم
علــى أنهــم صــور منطيــة ،فعلــى ســبيل املثــال عنــد التعامــل مــع اإلجتــار بالنســاء الصــور التــى تعــرض فتيــات يرقصــن
عاريــات أو شــبه عاريــات ال تضيــف ســوى القليــل لتوضيــح املســألة وتعقيدهــا ،وببســاطة جتعــل القــارىء يســاوى بــن
االجتــار والبغــاء ،وهــى قضايــا مختلفــة.
مــن منتــدى فيينــا ملكافحــة اإلجتــار بالبشــر  -فــى الفتــرة مــن  15-13فبرايــر  - 2008أوســتريا ســنتر فيينــا  -ورقــة معلومــات أساســية  -ورشــة العمــل  - 012دور

اإلعــام فــى بنــاء الصــور  -مبــادرة األمم املتحــدة العامليــة ملكافحــة اإلجتــار بالبشــر .2008 -

https://www.unodc.org/documents/human- trafficking/2008/BP012TheRoleoftheMedia.pdf
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5
توسع فى احلوار عن اإلجتار بالبشر
التغطيــة اإليجابيــة للمســائل املتعلقــة باإلجتــار بالبشــر ممكنــة أيض ـاً ،وميكــن أن تســاعد فــى بنــاء الوعــى بطريقــة متاحــة
لقطــاع أكبــر مــن اجلمهــور.
ميكــن أن تركــز التغطيــة اإلعالميــة الناجحــة علــى اجلهــود املبذولــة ملكافحــة اإلجتــار بالبشــر ،والشــراكات القائمــة التــى تعمــل
علــى وقــف هــذه اجلرميــة ،وقصــص جنــاح الناجــن ،واألخصايــن االجتماعيــن ،والقائمــن علــى إنفــاذ القوانــن ،والعديــد
مــن الفئــات األخــرى التــى تبــذل جهــداً هائـ ً
ا فــى هــذا الصــدد ،والقصــص التــى ميكــن أن تلهــم النــاس للتركيــز علــى
احللــول أكثــر مــن املشــكالت متثــل وســيلة قويــة للوصــول للجمهــور.
معلومات للمنع واحلماية
عــدم تقــدمي معلومــات عــن احللــول يجعــل اجلمهــور فــى حالــة مــن اليــأس ،والوســائط اإلعالميــة لديهــا إمكانيــة
لتوعيــة األشــخاص بشــأن اإلجتــار بالبشــر ومتكينهــم مــن اتخــاذ اإلجــراءات التــى حتــول دون حدوثــه وحتمــى مــن
وقعــوا فريســة لــه.
ميكن أن تسهم الوسائط اإلعالمية فى احلل من خالل اتخاذ اإلجراءات التالية:
• •تقــدمي التوجيــه العملــى  -بعــد التعــرف علــى االجتــار بالبشــر ،معظــم النــاس يشــعرون بالغضــب وســوف تريــد أن
تعــرف كيفيــة تقــدمي املســاعدة .وميكــن للجميــع القيــام بشــيء مــا ،علــى مســتوى مــا .ميكــن للصحفيــن توجيــه
النــاس نحــو إجــراءات محــددة ،علــى ســبيل املثــال ،االنضمــام إلــى حمــات محــددة ،توقيــع عريضــة ،التبــرع إلــى
مؤسســة خيريــة أو مــا مياثلهــا ،وإخبــار اآلخريــن عــن االجتــار بالبشــر .عنــد البحــث علــى وجــه اخلصــوص عــن
القصــة ،تعــرف علــى كيفيــة إشــراك اجلمهــور .اســأل نفســك كيــف ميكــن ميكــن للمشــاهد /القــارئ /املســتمع
اخلــاص بــك مســاعدتك ،لكــي تتمكــن مــن اقتــراح شــيء ملمــوس بالنســبة لهــم والقيــام بــه.
• •اإلشــارة إلــى مــوارد احلمايــة  -عنــد االقتضــاء ،ميكــن إدراج فــي قصــص التجــار بالبشــر معلومــات االتصــال
اخلاصــة باملنظمــات و /أو الســلطات التــي ميكنهــا حتديــد الضحايــا احملتملــن ومســاعدتهم علــى نحــو مالئــم
واألشــخاص املعرضــن خلطــر االجتــار بالبشــر .أعتقــد أن الضحيــة أو شــخص مــا مــن الذيــن يعرفــون الضحيــة
قــد يســمع أو يقــرأ قصتــك .اســال نفســك كيــف ميكــن لقصتــك أن تســاعدهم.
• •تســليط الضــوء علــى جهــود املنــع ومــوارده  -ابحــث لتكتشــف املبــادرات الناجحــة فــى مجــال اإلجتــار بالبشــر،
والتــى ميكــن أن تتعلــق بالقصــة التــى تتناولهــا ،وأعــد نفســك لتقــدم للجمهــور مزيــد مــن املــوارد عــن احلــد مــن
اإلجتــار بالبشــر وحمايــة ضحايــاه.
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تدريب:
اعــرف مــا إذا كانــت املنظمــة التــى تعمــل لديهــا لهــا مدونــة لألخالقيــات ،إلــى أى مــدى تطبــق هــذه املدونــة فــى نشــر أخبــار
عــن اإلجتــار بالبشــر؟
استخدم املبادىء التوجيهية الواردة فى هذا الفصل لتصيغ لنفسك مدونة لنشر األخبار املتعلقة باإلجتار بالبشر.
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1-5
مزيد من اإلحصاءات واملوجزات القطرية
التقرير العاملى حول االجتار بالبشر الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعنى باملخدرات واجلرمية 2016 -
يقــدم التقريــر العاملــى لعــام  2016حملــة عــن أمنــاط وتدفقــات اإلجتــار بالبشــر علــى الصعيــد العاملــى ،واإلقليمــى،
والوطنــى ،اســتناداً إلــى حــاالت اإلجتــار التــى مت اكتشــافها فــى عامــى  2012و (2014أو أحــدث مــن ذلــك)
التقرير كام ً
ال متاح باللغة اإلجنليزية على الرابط التالى:
_https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report
on_Trafficking_in_Persons.pdf

تقــدم املوجــزات القطريــة االواردة بالتقريــر العاملــى حتليــل علــى الصعيــد الوطنــى لعــدد  128دولــة علــى حــدة مت
تغطيتهــا مــن خــال هــذا التقريــر.
املوجزات القطرية للشرق األوسط وشمال أفريقيا
_https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Glotip16_Country
profile_North_AfricaMiddle_East.pdf

عالقون فى الفخ :اإلجتار بالبشر فى الشرق األوسط ،الصادر عن منظمة العمل الدولية 2013 -
يلقــى هــذا اإلصــدار الضــوء علــى وضــع العمــال البالغــن الذيــن يقعــون ضحيــة اإلجتــار فــى الشــرق األوســط ،ســواء
نســاء أو رجــال ،ويعــرض املعلومــات الشــاملة علــى الصعيــد اإلقليمــى فيمــا يتعلــق باإلجتــار بالبشــر ،والعمليــات املعقــدة
التــى يقــع العمــال املهاجريــن مــن خاللهــا فــى شــرك الصنــوف املختلفــة للســخرة ،وإلــى جانــب ذلــك ،يعــرض أيض ـاً
بالتفاصيــل الدقيقــة اســتجابات احلكومــات املختلفــة لهــذه اجلرميــة والتوصيــات للحــد منهــا.
النسخة اإلجنليزية متاحة على الرابط التالى:
http://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_211214/lang--en/index.htm

النسخة العربية متاحة على الرابط التالى:
http://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_246417/lang--ar/index.htm
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الشرق األوسط وشمال أفريقيا :التقرير السنوى ،الصادر عن املنظمة الدولية للهجرة 2013 -
يعتبر هذا التقرير مستودع للمعلومات اخلاصة بأنشطة املنظمة الدولية للهجرة باملنطقة ،عالوة على ذلك ،يضم
هذا التقرير أمثلة قيمة عن التقدم احملرز للقضاء على استغالل املهاجرين واإلجتار بالبشر فى الشرق األوسط
وشمال أفريقيا.
النسخة اإلجنليزية متاحة على الرابط التالى:
http://publications.iom.int/books/middle-east-and-north-africa-annual-report2013-

النسخة العربية متاحة على الرابط التالى:
http://publications.iom.int/books/middle-east-and-north-africa-annual-report-2013arabic0-

التقرير األمريكى السنوى عن اإلجتار بالبشر ،الصادر عن وزارة اخلارجية األمريكية 2016 -
يعــد هــذا التقريــر الســنوى مصــدرا شــامال جلهــود احلكومــة فــى مكافحــة اإلجتــار بالبشــر ،وهــو األداة الدبلوماســية
الرئيســية للحكومــة األمريكيــة إلشــراك احلكومــات األجنبيــة فــى اإلجتــار بالبشــر ،وتضــع وزارة اخلارجيــة األمريكيــة
كل بلــد فــى مســتوى مــن أربــع مســتويات اســتناداً ملــدى امتثــال جهــود حكومتهــا « للمعاييــر الدنيــا للقضــاء علــى اإلجتــار
بالبشر».
https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2016/

2-5
مزيد من األدلة املتعلقة باإلجتار بالبشر للصحفيني
الوحــدات التدريبيــة عــن اإلجتــار بالبشــر للصحفيــن بالشــرق األوســط وبلــدان املصــدر لهــذا اإلجتــار باملنطقــة ،الصادر
عــن منظمــة العمــل الدوليــة
هــذه الوحــدات مــن إعــداد املكتــب القطــرى للــدول العربيــة التابــع ملنظمــة العمــل الدوليــة لشــبكة إدارة هجــرة اليــد
العاملــة  -وهــى مبــادرة لوكالــة التعــاون اإلمنائــى السويســرية ،وتضــم معلومــات محدثــة ومفيــدة للغايــة عــن اإلجتــار
بالبشــر فى املنطقة العربية ،وهى توضح املســائل األساســية بشــأن تغطية اإلجتار بالبشــرة فى الوســائط اإلعالمية،
وتتيــح لــك فرصـاً لصياغــة أفــكار خاصــة بــك عــن القصــة.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/
meetingdocument/wcms_330315.pdf
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املناهج النموذجية الشاملة للتعليم فى مجال الصحافة  -منظمة اليونسكو 2013 -
يعرض هذا اإلصدار إطار للتعليم الشامل فى مجال الصحافة ،والذى ميكن تعديله وفقا لالحتياجات احملددة،
ويتضمن فصل كامل عن اإلجتار بالبشر.
النسخة اإلجنليزية متاحة على الرابط التالى:
http://unesdoc.unesco.org/images/151209/001512/0015E.pdf

النسخة العربية متاحة على الرابط التالى:
http://unesdoc.unesco.org/images/151209/001512/0015a.pdf

الكتيب العاملى للصحافة االستقصائية  -منظمة اليونسكو 2012 -
يضــم الكتيــب أكثــر مــن قصــة  20اســتقصائية مــن جميــع أنحــاء العالــم ،ومــع كل مقــال شــرح للطريقــة التــى اتبعهــا
الناشــرون فــى البحــث والكتابــة ،وهــو مــا يعــد مصــدر مفيــد للغايــة للصحفيــن فــى عمليــة اإلبــاغ والكتابــة مــن أولهــا
إلــى آخرهــا ،ويتضمــن الكتيــب أيضـاً فصــل لدراســات احلــاالت املتعلقــة باإلجتــار بالبشــر لإلعــام.
متاح على الرابط التالى:
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/
publications-and- communication-materials/publications/full-list/the-globalinvestigative-journalism-casebook/

دليل اإلجتار بالبشر للصحفيني  -منظمة أسترا ملكافحة اإلجتار بالبشر 2008 -
علــى الرغــم مــن أن الدليــل يركــز علــى اإلجتــار بالنســاء فــى صربيــا ،فإنــه يعــرض مبــادىء توجيهيــة أخالقيــة مســاعدة
للصحفيــن ،ميكــن تطبيقهــا علــى الســياقات األخــرى لإلجتــار بالبشــر ،وال ســيما عنــد اإلبــاغ عــن اإلجتــار لغــرض
االســتغالل اجلنســى.
متاح على الرابط التالى:
http://www.astra.org.rs/en/pdf/novinari08ENG.pdf
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مســرد مصطلحــات الهجــرة املســتخدمة فــى مجــال اإلعــام  -معهــد بانــوس أوروبــا  -حتالــف األمم املتحــدة
للحضــارات 2014 -
شــارك فــى إعــداد هــذا املســرد جلنــة علميــة تضــم ثمــان مــن املنظمــات الدوليــة ومنظمــات املجتمــع املدنــى ،ويعتبــر
هــذا املســرد مبثابــة قامــوس جاهــز للمصطلحــات الهامــة ذات الصلــة باإلجتــار بالبشــر (املزيــد عــن هــذا اإلصــدار
فــى جــزء «املســرد» فــى مجموعــة األدوات التــى بــن أيدينــا)
متاح على الرابط التالى:
http://www.panoseurope.org/sites/default/files/production_files/UNAOC-PanosEurope-Institute_Media-Friendly-Glossary-on-Migration.pdf

3-5
مواد توعية خاصة مبكتب األمم املتحدة املعنى باملخدرات واجلرمية
هــل أنــت جاهــز الســتخدام الصــور واملعلومــات حــول االجتــار بالبشــر إلطــاق حملتــك اخلاصــة ،أو لتوضيــح قصــة
االجتــار بالبشــر أو نشــر الوعــى فــى غرفــة األخبــار.
حملة القلب األزرق
حملــة القلــب األزرق ملكافحــة االجتــار بالبشــر هــى مبــادرة اطلقهــا مكتــب األمم املتحــدة املعنــى باملخــدرات واجلرميــة
والــذى يعمــل علــى رفــع مســتوى الوعــى مبحنــة الضحايــا حلشــد الدعــم السياســى حملاربــة املجرمــن الذيــن يقفــون
وراء عمليــة االجتــار .وقــد تبنــت العديــد مــن البلــدان فــى جميــع أنحــاء العالــم حملــة القلــب األزرق ،واطلقــت عــدة
حمــات وطنيــة لتشــجيع العمــل علــى مكافحــة االجتــار بالبشــر .تعتبــر هــذه احلملــة متاحــة للجميــع حيــث ميكــن ألى
منظمــة أو جماعــة االنضمــام إليهــا .ويقــدم املوقــع اإلليكترونــى مبــادئ توجيهيــة ومــواد لدعــم إطــاق حملــة التوعيــة.
http://www.unodc.org/blueheart/
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متضررون مدى احلياة  -فيلم تدريبى
متضــررون مــدى احليــاة هــو فيلــم تدريبــى يســاعد علــى تعزيــز الوعــى باالجتــار بالبشــر عــن طريــق توضيــح أنــواع
وأشــكال مختلفــة مــن االجتــار بالبشــر ،وهــذا الفيلــم متوفــر باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة.
النسخة بالكامل باللغة العربية:
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/video/affected_for_life_ar.flv

النسخة بالكامل باللغة اإلجنليزية:
http://www.unodc.org/documents/video/2009/Affected_for_Life_-_Long.flv

النسخة املختصرة:
http://www.unodc.org/unodc/en/multimedia.html?vf=/documents/video/2009/
Affected_for_Life_-_Short.flv

منشورات دعائية ملكتب األمم املتحدة املعنى باملخدرات واجلرمية
يســاهم املكتــب بطباعــة مطبوعــات دعائيــة بصيغــة ( )pdfتســاهم بطريقــة ســهلة علــى تقــدمي معلومــات وإحصائيــات
موجــزة وواضحــة عــن مختلــف جوانــب عمليــة االجتــار بالبشــر.
منشورات دعائية عن االجتار بالبشر:
نسخة باللغة العربية:
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT_GPATleaflet07_ar.pdf

نسخة باللغة االجنليزية:
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HTleafletA5EnglishupdatedAug
ust09.pdf

منشورات دعائية عن مؤشرات االجتار بالبشر (بصيغة )pdf
نسخة باللغة العربية:
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT_indicators_A_LOWRES.pdf

نسخة باللغة االجنليزية:
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT_indicators_E_LOWRES.pdf

منشور دعائى عن تهريب املهاجرين (بصيغة :)pdf
نسخة باللغة العربية:
_http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant_Smuggling/81204-09
Arabic_eBook.pdf

نسخة باللغة االجنليزية:
_http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant_Smuggling/81206-09
English_eBook.pdf
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4-5
مطبوعات أخرى ملكتب األمم املتحدة املعنى باملخدرات واجلرمية متوفرة باللغة العربية
مكافحــة االجتــار بالبشــر وفقً ــا ملبــادئ الشــريعة اإلســامية ،مكتــب األمم املتحــدة املعنــى باملخــدرات
واجلرميــة2010 ،
تتنــاول هــذه الوثيقــة مبــادئ حظــر اســتغالل البشــر وحظــر الــرق فــى القانــون الدولــى والشــريعة اإلســامية ،باإلضافــة
إلــى مبــادئ توفيــر احلمايــة لضحايــاه .وتســتهدف هــذه الوثيقــة الدارســيه للشــريعة اإلســامية الذيــن يريــدون معرفــة
املزيــد حــول مكافحــة االجتــار بالبشــر ،والعاملــون فــى مكافحــة االجتــار بالبشــر الذيــن يريــدون معرفــة املزيــد عــن
الشــريعة اإلســامية.
نسخة باللغة العربية:
_http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Islamic_Law_TIP_Arabic
ebook_V0985841.pdf

نسخة باللغة االجنليزية:
_http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Islamic_Law_TIP_English
ebook_V0985841.pdf

إطــار العمــل الدولــى لتنفيــذ البروتوكــول املتعلــق باالجتــار بالبشــر ،مكتــب األمم املتحــدة املعنــى باملخــدرات
واجلرميــة2009 ،
إطــار العمــل الدولــى هــو أداة فنيــة تســاعد الــدول األعضــاء فــى األمم املتحــدة علــى التنفيــذ الفعــال لبروتوكــول منــع
وقمــع ومعاقبــة االجتــار بالبشــر ،وخاصــة بحــق النســاء واألطفــال ،املكمــل التفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة
املنظمــة عبــر الوطنيــة .ويعتبــر هــذا اإلطــار مصــدرا مفيــدا للصحفيــن لقيــاس مــدى اســتجابة فــرادى البلــدان فــى
املنطقــة لعمليــة االجتــار بالبشــر وذلــك باســتخدام هــذا اإلطــار كمرجــع.
نسخة باللغة العربية:
_http://www.unodc.org/documents/human trafficking/TIP_Framework_for_Action
Arabic.pdf

نسخة باللغة االجنليزية:
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Framework_for_Action_TIP.pdf
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قانون منوذجى ملكافحة االجتار بالبشر ،مكتب األمم املتحدة املعنى باملخدرات واجلرمية2010 ،
ُوضــع هــذا القانــون النموذجــى ملكافحــة االجتــار بالبشــر ملســاعدة الــدول فــى تنفيــذ األحــكام الــواردة فــى بروتوكــول
منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار بالبشــر ،وخاصــة النســاء واألطفــال ،املكمــل لتلــك االتفاقيــة .ويهــدف هــذا القانــون ً
أيضــا
إلــى تســهيل تعديــل التشــريعات املوجــودة حال ًيــا وســن تشــريعات جديــدة ،ويقــدم للصحفيــن املعاييــر التــى يُقيــم علــى
أساســها العمــل التشــريعى الــذى تقــوم بــه احلكومــة املعنيــة فــى البلــد التــى يقدمــوا تقريرهــم عنهــا.
نسخة باللغة العربية:
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_ModelLaw_Ararbic_ebook.
pdf

نسخة باللغة االجنليزية:
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Model_Law_against_TIP.pdf

مكافحة االجتار بالبشر :دليل للبرملانيون ،مكتب األمم املتحدة املعنى باملخدرات واجلرمية2009 ،
يُــوكل إلــى البرملانيــن ،كممثلــن منتخبــن ،املســؤولية والســلطة لضمــان تنفيــذ القوانــن واتخــاذ تدابيــر أخــرى مــن
أجــل وضــع حــد لعمليــة االجتــار بالبشــر ،ويعتبــر الدليــل أداة مفيــدة لفهــم اجلوانــب الرئيســية لعمليــة االجتــار بالبشــر.
نسخة باللغة العربية:
_http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/UNODC_2009
Combating_TIP_A_Handbook_for_Parliamentarians_AR_Cover.pdf

نسخة باللغة االجنليزية:
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/UN_Handbook_engl_core_low.
pdf
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مجموعــة أدوات ملكافحــة االجتــار بالبشــر ،مكتــب األمم املتحــدة املعنــى باملخــدرات واجلرميــة ،الطبعــة
الثانيــة2008 ،
تقــدم الـــ  123أداة الــواردة فــى مجموعــة األدوات التوجيــه واملصــادر املوصــى بهــا ،واملمارســات املرجــوة لصنــاع
السياســات والقائمــن علــى إنفــاذ القانــون والقضــاة واملدعــن ومقدمــى اخلدمــات للضحايــا وأفــراد املجتمــع املدنــى
العاملــن جمي ًعــا فــى مجــال مكافحــة االجتــار وحمايــة الضحايــا ومســاعدتهم وتعزيــز التعــاون الدولــى.
نسخة باللغة العربية:
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_Toolkit_Arabic.pdf

نسخة باللغة االجنليزية:
_http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/89375-07
Ebook5%B5%1D.pdf

5-5
قاعدة بيانات السوابق القضائية فى االجتار بالبشر ،مكتب األمم املتحدة املعنى باملخدرات واجلرمية
وضــع مكتــب األمم املتحــدة املعنــى باملخــدرات واجلرميــة قاعــدة بيانــات علــى اإلنترنــت جلمــع املعلومــات ونشــرها عــن
محاكمــات وإدانــات االجتــار بالبشــر .وتســاعد هــذه القاعــدة القضــاة واملدعــن وصنــاع السياســة ووســائل اإلعــام
والباحثــن وغيرهــم مــن األطــراف املعنيــة فــى احلصــول علــى قــرارات احملاكــم املتعلقــة بقضايــا االجتــار بالبشــر فــى
جميــع أنحــاء العالــم .وتعتبــر ً
أيضــا أداة ممتــازة إذا كنــت ترغــب فــى معرفــة املزيــد عــن اجلوانــب القانونيــة والقضائيــة
ملعركــة مكافحــة االجتــار بالبشــر علــى مســتوى العالــم.
http://www.unodc.org/cld/index.jspx

6-5
االجتار بالبشر فى املنطقة العربية
لبنان
االجتــار فــى لبنــان  -جمهوريــة لبنــان ،وزارة العــدل ،مســاعدة مكتــب األمم املتحــدة املعنــى باملخــدرات واجلرميــة
بالتعــاون مــع اليونيســيف2008 ،
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Lebanon-HTreport-Oct08.pdf
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مــاذا تســتحق؟ دعــوة ملحــة حلمايــة حقــوق خادمــات املنــازل املهاجــرات مــن النيبــال فــى لبنــان ،منظمــة
كفــى واملنظمــة الدوليــة ملكافحــة الــرق ،فيرغســون.2012 ،
يرصد تقرير التحقيق ظروف خادمات املنازل النيباليات فى لبنان ،ويقدم توصيات ملنع االجتار بالبشر.
www.kafa.org.lb/StudiesPublicationPDF/PRpdf635050125360662052-58-.pdf

عمان
«لقــد مت بيعــى» :االعتــداء علــى عمــال املنــازل املهاجريــن واســتغاللهم فــى عمــان ،منظمــة هيومــن رايتــس
ووتــش2016 ،
https://www.hrw.org/report/13/07/2016/i-was-sold/abuse-and-exploitationmigrant-domestic-workers-oman

تونس
دراســة أساســية حــول االجتــار بالبشــر فــى تونــس .تقييــم النطــاق واملظاهــر ،املنظمــة الدوليــة للهجــرة
وحكومــة تونــس.2013 ،
_https://tunisia.iom.int/sites/default/files/resources/files/IOMTunisia
BaselineStudyTrafficking_English_LR.pdf

بلدان أخرى:
املطالبــة باحلقــوق :حــركات خادمــات املنــازل والتطــورات العامليــة إلصــاح اوضــاع العمــل ،منظمــة هيومــن
رايتــس ووتــش2013 ،
يغطــى هــذا التقريــر دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة العربيــة الســعودية والبحريــن ولبنــان ،ويحتــوى علــى
معلومــات حــول جهــود الدعــوة واالتصــاالت ملنــع اســتغالل اخلادمــات فــى املنــازل.
www.hrw.org/reports/2013/10/27/claiming-rights

98

موقع حقوق العمالة األجنبية
ترصــد هــذه املنظمــة غيــر احلكوميــة التــى يقــع مقرهــا فــى قطــر التغطيــة اإلعالميــة للقضايــا التــى تؤثــر علــى العمــال
املهاجريــن فــى الشــرق األوســط .وتقــدم للصحفــن معلومــات مفيــدة عــن القضايــا الراهنــة املتعلقــة باالجتــار بالبشــر
واســتغالل العمالــة.
http://www.migrant-rights.org/campaigns/

7-5
الفيديوهات
االجتار بالبشر فى منطقة الشرق األوسط ،منظمة العمل الدولية
أنتــج مشــروع منظمــة العمــل الدوليــة هــذا الفيديــو بأســم «حتســن إدارة هجــرة العمالــة ومكافحــة االجتــار بالبشــر فــى
الشــرق األوســط» لتوفيــر مزيــد مــن املعلومــات حــول هجــرة العمالــة واالجتــار بالبشــر فــى املنطقــة.
https://www.youtube.com/watch?v=tqccxepL-wQ&app=desktop

نهج منظمة العمل الدولية لهجرة العمالة واالجتار بالبشر فى منطقة الشرق األوسط ،منظمة العمل
الدولية
نشــرت شــبكة ادارة هجــرة اليــد العاملــة التابعــة ملنظمــة العمــل الدوليــة فيديــو موجــز عــن قضايــا الهجــرة واالجتــار
فــى املنطقــة واألنشــطة املرتبطــة مبنظمــة العمــل الدوليــة.
https://www.youtube.com/watch?v=kMMXCUyh-yM

خادمة فى لبنان
هــو فيلــم مــن إخــراج كارول منصــور حــول املخاطــرة التــى يقــوم بهــا اخلادمــات العامــات فــى املنــازل عندمــا يقــررن
تــرك أســرهن والذهــاب للعمــل فــى لبنــان.
http://www.youtube.com/watch?v=3rY91LCyY4s
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خادمة فى لبنان ( :)2أصوات من املنزل
يعتبــر هــذا الفيلــم الوثائقــى متابعــة للجــزء األول حيــث أنــه يــدرس بشــكل أكثــر تفصيـ ًـا مــدى تعقيــد العالقــة بــن
مزدوجــا كأصحــاب عمــل وجهــات
العمــال املهاجريــن الذيــن يعملــوا فــى املنــازل واألســر اللبنانيــة التــى تلعــب دو ًرا
ً
راعيــة للهجــرة .ركــز علــى موقــع لبنــان وســريالنكا.
http://www.youtube.com/watch?v=94rO242G6dY

حملة مكافحة االجتار (املنظمة الدولية للهجرة) :قصة فاطمة
هــذا الفيديــو هــو جــزء مــن احلملــة حــول منــع االجتــار بالبشــر انتجــه مكتــب املنظمــة الدوليــة للهجــرة فــى تونــس فــى
عــام .2013
https://www.youtube.com/watch?v=rKoKfU4zuMM

فعاليات تيد:
نوى ثروبكاوى :االجتار بالبشر فى كل مكان حولك .هكذا يحدث
https://www.youtube.com/watch?v=oIGBBPspTKM

مكافحة االجتار بالبشر (اجنانيتى اليجانو ستيلى)
https://www.youtube.com/watch?v=Wo-HlZ54b6Y

االجتار بالبشر  -رق القرن ( 21فاريدون هيمانى)
https://www.youtube.com/watch?v=cWcVPpxezE0

االجتار بالبشر (راشيل لويد)
https://www.youtube.com/watch?v=9ij_6iMi9gA

االجتار بالبشر  -احالم وحقائق (ديب فوجن)
https://www.youtube.com/watch?v=k6Lq3M2uIlQ

كيف ميكن مكافحة الرق احلديث (كيفني بيلز)
https://www.youtube.com/watch?v=HUM2rCIUdeI

مقاومة العبودية اجلنسية (سونيتا كريشنان)
https://www.youtube.com/watch?v=jeOumyTMCI8

صور فوتوغرافية تشهد على العبودية احلديثة (ليزا كريستني)
https://www.youtube.com/watch?v=9TPFLHvn024
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8-5
إعداد تقارير وحتقيقات ومواد تعليمية فى مجال الصحافة
إعداد تقارير عن الفساد :أداة أساسية للحكومات والصحفيني ،مكتب األمم املتحدة املعنى باملخدرات
واجلرمية2013 ،
تعــرض هــذه األداة أمثلــة ألفضــل حتقيقــات وتقاريــر صحفيــة أُعــدت حــول الفســاد ،وتشــرح كيــف مت إنتــاج هــذه
القصــص .وتســعى ً
أيضــا إلــى تشــجيع الصحفيــن علــى إعــداد حتقيقــات صحفيــة حــول الفســاد وأســبابه ،والتحديــات
التــى تواجههــا فئــات محــددة مثــل النســاء أو األطفــال أو الفئــات أو القطاعــات املهمشــة ،واجلهــود املبذولــة مــن
احلكومــة ملكافحــة الفســاد .ومــع األخــذ فــى االعتبــار أن فســاد الدولــة وتواطئهــا فــى بعــض األحيــان يكونــوا جــز ًءا مــن
قصــة االجتــار بالبشــر ،فإنهــا تعتبــر ســجل مفيــد للمعلومــات املقدمــة للصحفيــن الذيــن يغطــون اجلرميــة.
_https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/Resource_Tool
for_Governments_and_Journalists_COSP5_ebook.pdf

التحقيق القائم على قصة :دليل للمحققني الصحفيني ،اليونسكو2011 ،
يقــدم هــذا الكتيــب دليــل استرشــادى حــول األســاليب والتقنيــات األساســية للصحافــة االســتقصائية ،والتــى ميكــن
تطبيقهــا ً
أيضــا عنــد إعــداد تقاريــر عــن االجتــار بالبشــر.
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/
publications-and-com- munication-materials/publications/full-list/story-basedinquiry-a-manual-for-investigative-journalists/

تكلم وعبر عن رأيك :مجموعة أدوات حول إعداد تقارير عن قضايا االجتار بالبشر ،مقابالت شخصية،
2012
اعــد البرنامــج العاملــى حلقــوق اإلنســان التابــع ملنظمــة انترنيــوز هــذه املجموعــة مــن األدوات والتــى تعمــل علــى تعزيــز
قــدرة اجهــزة االعــام علــى إعــداد تقاريــر عــن قضايــا حقــوق اإلنســان .والدليــل ملــئ بتماريــن وأمثلــة مفيــدة للصحفيــن
العاملــن فــى املوضوعــات املتعلقــة بحقــوق اإلنســان.
_http://www.internews.org/sites/default/files/resources/Internews_SpeakUpSpeakOut
Full.pdf
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مدونة األخالقيات ،جمعية الصحفيني احملترفني
تســتخدم هــذه املبــادئ التوجيهيــة علــى نطــاق واســع فــى غــرف األخبــار والفصول الدراســية كدليل للســلوك األخالقى،
وتعتبــر مبثابــة مصــدر موجــز للصحفيــن فــى عمليــة اتخاذ القــرارات األخالقية.
https://www.spj.org/pdf/ethicscode.pdf

دليل األمن الصحفى :تغطية األخبار فى عالم خطر ومتغيير ،جلنة حماية الصحفيني2012 ،
يوضــح هــذا الدليــل بالتفصيــل مــا يحتــاج الصحفيــون إلــى معرفتــه فــى هــذه البيئــة املتغيــرة ،ولــذى يتضمــن التصــدى
للخطــر املتزايــد الــذى يواجهونــه أثنــاء تأديــة عملهــم .ويغطــى املبــادئ التوجيهيــة للصحفيــن العاملــن فــى مجــاالت
مختلفــة بدا ًيــة مــن النــزاع املســلح إلــى اجلرميــة املنظمــة والفســاد.
https://cpj.org/reports/04/2012/journalist-security-guide.php

كتيب للصحفيني ،منظمة مراسلون بال حدود2006 ،
وضعت منظمة مراسلون بال حدود (بالتعاون مع اليونسكو) كتيب للصحفيني ميكنهم استخدامه فى األماكن
.اخلطرة فى العالم ،ويتضمن قائمة املعايير الدولية التى حتميهم ،ونصائح عملية حول كيفية البقاء أحياء وآمنني
http://www.rsf.org/IMG/pdf/guide_gb.pdf

حيا ،مؤسسة سمير قصير
دليل بقاء الصحفى ً
انتجــت مؤسســة ســمير قصيــر التــى تقــع فــى بيــروت دليــل وصممتــه بطريقــة الرســوم املتحركــة ملســاعدة الصحفيــن
والنشــطاء الذيــن يعملــون فــى األســاس فــى مناطــق احلــروب والنزاعــات ،ويشــمل ً
أيضــا نصائــح حــول األمــن الرقمــى
وتغطيــة املســارات اخلاصــة بــك.
النسخة باللغة اإلجنليزية:
http://video.skeyesmedia.org/

النسخة باللغة العربية:
Arabic: http://ar.video.skeyesmedia.org/
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مسرد املصطلحات
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قاموس املصطلحات حول الهجرة املخصص اإلعالمي في الشرق األوسط
مت اختيــار املصطلحــات التاليــة مــن قامــوس املصطلحــات حــول الهجــرة املخصــص اإلعالمــي فــي الشــرق األوســط والــذي مت
تطويــره مــن قبــل منظمــة العمــل الدوليــة ،مشــروع الهجــرة العادلــة اإلقليميــة فــي الشــرق األوســط (.)FAIRWAY
الفرار
الفــرار هــو رحيــل املــرء أو هروبــه ســرا ،وعــادة لتجنــب اكتشــافه أو القبــض عليــه .فــي ســياق العمــال املهاجريــن فــي الــدول
العربيــة ،يشــير الفــرار إلــى العمــال املهاجريــن ،وحتديــدا عمــال املنــازل املهاجريــن ،الذيــن يتركــون منــزل صاحــب عملهــم/
كفيلهــم بــدون إذن .وبحســب نظــام الرعايــة «كفالــة» ،فــإن تــرك الكفيــل بــدون إذن يجعــل العامــل عامــا مهاجــرا غيــر نظامــي،
عرضــة لالعتقــال أو االحتجــاز أو إعادتــه إلــى صاحــب العمــل مــن قبــل الســلطات أو وكاالت االســتخدام .وهــذا ينطبــق أيضـاً
علــى العمــال الذيــن هربــوا مــن حالــة اســتغالل أو تعـ ٍـد جســدي .يجــرم مصطلــح «فــرار» فعــل التــرك أو الهــروب مــن ســوء
املعاملــة .مــن األفضــل اســتخدام هــذا املصطلــح بــن عالمــات االقتبــاس («فــار») وحتليــل الوضــع الــذي تــرك العامــل فيــه
صاحــب العمــل دائمــا.
طالب اللجوء
طالــب اللجــوء هــو الفــرد الــذي يســعى للحصــول علــى احلمايــة الدوليــة .ويعتبــر طالــب اللجــوء الشــخص الــذي لــم يُبــت بعــد
فــي طلــب جلوئــه مــن قبــل الدولــة التــي كان قــد طلــب اللجــوء إليهــا .فــي نهايــة املطــاف ،ال يعتبــر كل طالــب جلــوء الجئــا،
غيــر أن كل الجــئ فــي البدايــة هــو طالــب جلــوء .وتتــم معاملــة الالجئــن وطالبــي اللجــوء فــي العديــد مــن احلــاالت علــى أنهــم
مهاجريــن غيــر شــرعيني ويتعرضــون لالحتجــاز التعســفي واالعتقــال والترحيــل بســبب افتقارهــم للوضــع القانونــي.
عمالة األطفال
يتــم تعريــف مصطلــح عمالــة األطفــال علــى أنــه العمــل الــذي يحــرم األطفــال مــن التمتــع بطفولتهــم وإمكاناتهــم وكرامتهــم،
وهــو يشــكل ضــررا علــى منوهــم البدنــي والعقلــي .إنــه يشــير إلــى العمــل الــذي يشــكل خطــرا أو ضــررا عقليــا أو جســديا أو
اجتماعيــا أو أخالقيــا علــى األطفــال ،ويعطــل تعليمهــم املدرســي .فــي أكثــر أشــكالها تطرفــا ،تنطــوي عمالــة األطفــال علــى
تعــرض األطفــال لالســترقاق ،وانفصالهــم عــن أســرهم ،وتعرضهــم ألخطــار وأمــراض جســيمة و/أو يُتركــون مشــردين فــي
الشــوارع ليدافعــوا عــن أنفســهم.
ال تُصنــف كافــة األعمــال التــي يقــوم بهــا األطفــال علــى أنهــا عمالــة األطفــال التــي يتــم اســتهدافها للقضــاء عليهــا .إذ تعتبــر
مشــاركة األطفــال أو املراهقــن فــي األعمــال التــي ال تؤثــر علــى صحتهــم ومنوهــم الشــخصي أو تتداخــل مــع دراســتهم
مســألة إيجابيــة بصفــة عامــة .وهــذا يشــمل أنشــطة مثــل مســاعدة اآلبــاء واألمهــات فــي األعمــال املنزليــة ،أو املســاعدة فــي
األعمــال التجاريــة العائليــة ،أو كســب املصــروف الشــخصي خــارج ســاعات دوام املدرســة وخــال العطــل املدرســية .وتســاهم
هــذه األنــواع مــن األنشــطة فــي تنميــة األطفــال ورفــاه أســرهم ،وتزويدهــم باملهــارات واخلبــرات ،كمــا تســاعد علــى إعدادهــم
ليكونــوا أعضــاء منتجــن فــي املجتمــع متــى كبــروا.
تعتمــد تســمية أشــكال معينــة مــن العمــل «عمالــة األطفــال» أم ال علــى عمــر الطفــل ونــوع وســاعات العمــل املنجــز ،والشــروط
التــي مبوجبهــا يتــم تنفيــذ العمــل ،والقوانــن الوطنيــة فــي الدولــة .ويختلــف اجلــواب مــن دولــة إلــى دولــة ،وكذلــك بــن
القطاعــات داخــل الــدول.
دولة املقصد
دولــة املقصــد أو دولــة الوجهــة همــا املصطلحــان األكثــر حياديــة ودقــة لإلشــارة إلــى الدولــة التــي يعتــزم املــرء أن يعيــش أو
يعمــل فيهــا.
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دولة املنشأ
دولــة املنشــأ هــو مصطلــح محايــد ودقيــق يشــير إلــى الــدول التــي نشــأ فيهــا املهاجــر أو طالــب اللجــوء أو الالجــئ .ويفضــل
اســتخدام هــذا املصطلــح علــى «الدولــة املرســلة»« ،الدولــة املصــدرة» أو «الدولــة األم».
عبودية الدين
عبوديــة الديــن  -أو العمــل بالديــن  -هــو موقــف يلــزم العامــل بالعمــل لــدى صاحــب عمــل كوســيلة لســداد قــرض .قــد يحــاول
العاملــون ســداد ديــن تكبدونــه أو فــي بعــض األحيــان حتــى ورثــوه .ميكــن أن ينشــأ الديــن مــن أخــذ ســلفات علــى األجــور أو
قــروض لتغطيــة تكاليــف التوظيــف أو النقــل أو نفقــات املعيشــة اليوميــة أو حــاالت الطــوارئ .ويص ّعــب أصحــاب العمــل أو
َ
املشــغِ لون علــى العمــال الهــروب مــن الديــن عــن طريــق خفــض قيمــة العمــل املنجــز أو تضخيــم أســعار الفائــدة أو فــرض الرســوم
علــى الغــذاء والســكن .وتعكــس عبوديــة الديــن اختــال تــوازن القــوى بــن العامــل املديــن وصاحــب العمــل الدائــن ،وهــذا مبثابــة
مؤشــر علــى العمــل القســري .كمــا أن لــه تأثيــر ملــزم علــى العامــل جتــاه صاحــب العمــل لفتــرة غيــر محــددة مــن الزمــن ،قــد
ميتــد مــن موســم واحــد ،لســنوات ،أو حتــى ألجيــال متعاقبــة .قــد يجعــل اختــال تــوازن القــوى بــن العامــل املديــن وصاحــب
العمــل الدائــن أي عالقــات عمــل قائمــة علــى ديــن غيــر حــرة بغــض النظــر عــن مــدة القــرض .ويختلــف هــذا األمــر اختالفــا
كبيــرا عنــد أخــذ قــرض «عــادي» مــن أحــد البنــوك أو غيرهــا مــن اجلهــات املقرضــة املســتقلة ،حيــث يتــم ســداد القــروض
بشــروط متفــق عليهــا ومقبولــة.
العمل الالئق
العمــل الالئــق هــو مفهــوم يشــمل فــرص عمــل منتجــة وتوفيــر دخــل عــادل واألمــن فــي مــكان العمــل واحلمايــة االجتماعيــة
للعائــات .باإلضافــة إلــى ذلــك ،إنــه يقــدم آفاقــا أفضــل للتنميــة الشــخصية والتكافــل االجتماعــي؛ ومينــح األشــخاص حريــة
التعبيــر عــن همومهــم ،ويســمح لهــم بالتنظيــم واملشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات التــي تؤثــر علــى حياتهــم .ناهيــك عــن توفيــر
املســاواة فــي الفــرص واملعاملــة بــن كافــة النســاء والرجــال .العمــل الالئــق هــو عنصــر أساســي لتحقيــق عوملــة عادلــة واحلــد
مــن الفقــر .يتطلــب حتقيــق العمــل الالئــق خلــق فــرص عمــل ومنــح حقــوق العمــل واحلمايــة االجتماعيــة واحلــوار االجتماعــي،
مــع املســاواة بــن النوعــن االجتماعيــن كهــدف شــامل.
الترحيل
الترحيــل هــو طــرد أو إخــراج أحــد الرعايــا األجانــب مــن البــاد ،إمــا إلــى دولــة املنشــأ أو إلــى دولــة أخــرى .فــي حــن يجــب
علــى املهاجريــن دائمــا احلصــول علــى متثيــل قانونــي وفــرص للطعــن بترحيلهــم مــع وقــف التنفيــذ ،ال تكــون هــذه الضمانــات
اإلجرائيــة مضمونــة دائمــا .ففــي بعــض احلــاالت ،يتــم ترحيــل املهاجريــن عــن طريــق القــوة ،أو غيــر ذلــك مــن األشــكال
القســرية .انظــروا أيضــا احتجــاز املهاجريــن واإلعــادة القســرية  /عــدم اإلعــادة القســرية والعــودة الطوعيــة.
الشتات
يشــير الشــتات الــى شــعب أو ســكان عرقيــن تركــوا أوطانهــم العرقيــة التقليديــة ،أو دول املنشــأ ،وانتشــروا فــي مناطــق أخــرى
مــن كافــة أنحــاء العالــم .كمــا يعــرف الشــتات علــى نطــاق واســع علــى أنهــم أفــراد وأعضــاء فــي شــبكات وجمعيــات وجماعــات
غــادروا دولهــم األصليــة لكــن حافظــوا علــى الروابــط االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية .ويشــمل هــذا املفهــوم اجلماعــات
املســتقرة ،والعمــال املهاجريــن املقيمــن مؤقتــا فــي اخلــارج ،والشــعوب التــي حتمــل جنســية دولــة املنشــأ أو دولــة املقصــد،
وحاملــي جنســية مزدوجــة ،واملهاجريــن مــن اجليــل الثاني/الثالــث.
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التمييز
يعتبــر التمييــز فــي ســياق العمــل أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تفضيــل يقــوم علــى أســاس العــرق أو اللــون أو اجلنــس أو الديــن أو
الــرأي السياســي ،أو األصــل القومــي (بــن اخلصائــص األخــرى) ،والــذي مــن شــأنه إبطــال املســاواة فــي الفــرص واملعاملــة فــي
االســتخدام أو املهنــة أو االنتقــاص منهــا .قــد يكــون التمييــز فــي العمــل مباشــر أو غيــر مباشــر .ويحــدث التمييــز غيــر املباشــر
عندمــا تبــدة القواعــد أو املمارســات علــى أنهــا محايــدة ولكنهــا تــؤدي عمليــا إلــى اإلقصــاء .علــى ســبيل املثــال ،مــن احملتمــل أن
تقصــي الــدورات التدريبيــة التــي تنظــم خــارج ســاعات العمــل العاديــة العمــال الذيــن يضطلعــون مبســؤوليات تقــدمي الرعايــة.
وبالتالــي ،مــن املرجــح أن يكــون وضــع العمــال الذيــن يحصلــون علــى تدريــب أقــل مواتــاة فــي إســناد العمــل الالحــق أو آفــاق
الترقيــة .انظــروا أيضــا تكافــؤ الفــرص.
العامل املنزلي
إن العامــل املنزلــي هــو الفــرد الــذي يقــوم بالواجبــات املنزليــة مثــل التنظيــف والطبــخ وأعمــال الرعايــة (باألطفــال واملســنني
واملعوقــن) فــي املنــزل فــي إطــار عالقــة عمــل (أي العمــل املأجــور) .يشــمل العمــال املنزليــون أيضــا العاملــون فــي احلدائــق،
وحــراس األمــن والســائقني .قــد يكــون العمــال املنزليــون مــن الرجــال أو النســاء ،ويكونــون عــادة عمــاال مهاجريــن .غالبــا مــا
يتواجــد العمــال املنزليــون داخــل أســرة صاحــب العمــل .عــام  ،2011مت اعتمــاد اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العمــل
الالئــق للعمــال املنزليــن( 2011 ،رقــم  ،)189وهــي تقــدم مجموعــة كاملــة مــن حمايــة حقــوق العمــل للعمــال املنزليــن .ويفضــل
اســتخدام مصطلــح «العامــل املنزلــي» علــى «اخلــادم» أو «املســتخ َدم» أو «النــادل» ألنــه يؤكــد علــى أن العمــل املنزلــي هــو عمــل،
وأن العامــل املنزلــي يتمتــع بحقــوق العمــل.
املهاجر االقتصادي
ال يعتبــر تصنيــف «املهاجــر االقتصــادي» قانونيــا ،بــل هــو مصطلــح شــامل ملجموعــة واســعة مــن النــاس تنتقــل مــن دولــة إلــى
أخــرى لتعزيــز فرصهــا االقتصاديــة واملهنيــة .يســتخدم هــذا املصطلــح للتمييــز املهاجريــن «االقتصاديــن» مــن الالجئــن
وطالبــي اللجــوء والنازحــن قســرا داخــل تدفقــات الهجــرة املختلطــة علــى نطــاق أوســع .فإنــه غالبــا مــا يشــير إلــى النــاس غيــر
املاهريــن وشــبه املاهريــن مــن الــدول املتضــررة األقــل منــوا أو التــي تعانــي الصراعــات .قــد تشــكل هــذه العبــارة فــي بعــض
األحيــان داللــة ســلبية عمومــا تهــدف إلــى التمييــز بــن األشــخاص «املســتحقني» و»غيــر املســتحقني» فــي تدفقــات الهجــرة
املختلطــة.
العمل (العاملون) في مجال الترفيه
يغطــي قطــاع الترفيــه مجموعــة واســعة مــن العمــل فــي قطــاع الضيافــة واخلدمــة .ال يعتبــر عمــل الضيافــة وحــده (أخــذ
الطلبــات ،تقــدمي الطعــام واملشــروبات وتنظيــف الطــاوالت) بشــكل عــام عمــا فــي مجــال الترفيــه مــا لــم يكــن عنصــر اللهــو
أو التســلية حاضــرا .قــد ينطــوي هــذا علــى توفيــر العمــال الرفقــة إلــى العمــاء (وهــم يشــربون و/أو يشــاركون باأللعــاب أو
يقامــرون) ،أو التدليــك أو الغنــاء أو الرقــص .فــي حــن يعمــل الرجــال فــي هــذا القطــاع إال أن الغالبيــة العظمــى مــن العاملــن
فيــه هــي مــن النســاء.
العمــل فــي مجــال اجلنــس هــو عامــل ســائد فــي صناعــة الترفيــه ،وموجــود فــي أشــكال عديــدة وبدرجــات متفاوتــة .تقــدم
اخلدمــات اجلنســية داخــل وخــارج منشــآت الترفيــه (املالهــي الليليــة أو احلانــات) ،ممــا يســاعد علــى زيــادة االرتبــاك واخللــط
بــن «العمــل فــي مجــال الترفيــه» و»العمــل فــي مجــال اجلنــس» ،ممــا يســفر عــن معاملــة العمــل والعمــال عــن طريــق اخلطــأ
بشــكل متبــادل علــى حــد ســواء .انظــروا العمــل (العاملــون) فــي مجــال اجلنــس.
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الهجرة القسرية والهجرة الطوعية
ال تعتبــر الهجــرة القســرية مفهومــا قانونيــا .يصــف هــذا املصطلــح رحيــل الشــخص بشــكل قســري مــن منزلــه أو وطنــه .وميكــن
أن تشــتمل األمثلــة علــى هــذا النــوع مــن اإلكــراه الكــوارث البيئيــة والطبيعيــة ،والكــوارث الكيميائيــة أو النوويــة ،واملجاعــة،
واإلجتــار ،واحلــرب ،والنــزاع املســلح ،واالضطرابــات اخلطيــرة للنظــام العــام أو العجــز أو عــدم رغبــة الدولــة فــي حمايــة حقــوق
مواطنيهــا .مــن جهــة أخــرى ،تصــف الهجــرة الطوعيــة انتقــال النــاس مبحــض إرادتهــم .لكــن ،بينمــا أصبــح انتقــال البشــر
أكثــر عامليــة وتواتــرا ،أصبــح التمييــز التقليــدي بــن الهجــرة القســرية والطوعيــة أقــل وضوحــا .وهــذا يــؤدي إلــى حجــة مقنعــة
علــى نحــو متزايــد ملعاجلــة حقــوق الالجئــن واملهاجريــن بطريقــة شــاملة بغــض النظــر عــن دوافعهــم لتــرك دولتهــم األصليــة
أو وضعهــم القانونــي.
فــي الوقــت عينــه ،مــن املهــم أن نعتــرف بالفروقــات الهامــة بــن الالجئــن  -الذيــن ال يســتطيعون العــودة إلــى موطنهــم األصلــي
حتــى لــو كانــوا يريــدون ذلــك ،ونتيجــة لذلــك ،هــم يســتحقون حمايــة خاصــة مبوجــب القانــون الدولــي  -إضافــة الــى املهاجريــن.
يحمــي القانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان املهاجريــن .وتســتمد هــذه احلمايــة مــن كرامتهــم األساســية كبشــر .كمــا يتوافــق
تعزيــز حقــوق اإلنســان للمهاجريــن مــع دعــم اإلطــار احلالــي حلمايــة الالجئــن .أنظــروا الهجــرة املختلطــة.
العمل القسري
يشــير العمــل القســري إلــى احلــاالت التــي يتــم فيهــا إجبــار األشــخاص علــى العمــل مــن خــال اســتخدام العنــف أو التهديــد،
أو عــن طريــق وســائل أكثــر دهــاء مثــل الديــون املتراكمــة ،أو حجــز وثائــق الهويــة أو التهديــد بفضــح أمرهــم أمــام الســلطات.
تعــرف اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العمــل القســري( 1930 ،رقــم  )29بــأن العمــل القســري هــو «كل عمــل أو خدمــة
يتــم فرضهمــا عنــوة مــن قبــل أي شــخص حتــت التهديــد بــأي عقــاب ،والــذي مــن أجــل تنفيــذه لــم يقــم الشــخص املذكــور
بتقــدمي نفســه أو نفســها طواعيــة».
ميكــن أن يحــدث العمــل القســري حيــث يتــم فــرض العمــل علــى النــاس مــن قبــل ســلطات الدولــة ،بواســطة مؤسســات القطــاع
اخلــاص أو األفــراد .ويتــم تعريــف مفهــوم العمــل القســري علــى نطــاق واســع جــدا ،وبالتالــي فإنــه يغطــي مجموعــة واســعة
مــن ممارســات العمــل القســري .ويختلــف العمــل القســري عــن ظــروف العمــل غيــر املطابقــة للمواصفــات أو االســتغاللية.
ميكــن اســتخدام مؤشــرات مختلفــة للتأكــد ممــا إذا وصــل الوضــع إلــى العمــل القســري ،مثــل القيــود املفروضــة علــى حريــة
العمــال فــي احلركــة ،أو االمتنــاع عــن دفــع األجــور أو حجــز وثائــق الهويــة ،أو العنــف اجلســدي أو اجلنســي ،أو التهديــد او
التخويــف أو الديــن االحتيالــي التــي ال يســتطيع العمــال الهــروب منهــا .باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــد ينجــم العمــل القســري عــن
احلركــة الداخليــة أو الدوليــة ممــا يجعــل بعــض العمــال عرضــة للتجنيــد املخــادع وممارســات العمــل القســرية .كمــا أنــه يؤثــر
علــى النــاس فــي مناطقهــم ،الذيــن يولــدوا أو يتــم التالعــب بهــم فــي حالــة مــن العبوديــة واالســتعباد .يتضمــن العمــل القســري
اخلدمــات اجلنســية املفروضــة .باإلضافــة إلــى كونــه يشــكل انتهــاكا خطيــرا حلقــوق اإلنســان األساســية ،يعتبــر اقتضــاء العمــل
القســري جرميــة جنائيــة.
إن مصطلحــات العمــل القســري وعبوديــة الديــن واإلجتــار بالبشــر مصطلحــات مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا وإن لــم تكــن مطابقــة
للمعنــى القانونــي .ويعتبــر اإلجتــار بالبشــر أيضــا عمــا قســريا .وتأتــي االســتثناءات الوحيــدة لذلــك فــي حــاالت اإلجتــار
باألعضــاء ،والــزواج القســري أو التبنــي ،مــا لــم ينتــج عــن املمارســات األخيــرة هــذه عمــل قســري.
املشردون قسرا
ال يوجــد تعريــف متفــق عليــه دوليــا ملشــرد قســرا ،غيــر أن هــذا املصطلــح يشــير إلــى األشــخاص املشــردين ولكنهــم ال يســتوفون
تعريــف الالجــئ علــى النحــو املع ـ ّرف مبوجــب القانــون الدولــي .املشــردون قســرا هــم املاليــن مــن النــاس الذيــن يضطــرون
لالنتقــال نتيجــة عــدد مــن األســباب مثــل النزاعــات املســلحة أو الكــوارث الطبيعيــة ،أو التدهــور البيئــي ،أو انتهــاكات حقــوق
اإلنســان مبــا فــي ذلــك جــزء مــن «تدفقــات الهجــرة املختلطــة» .يضــم مصطلــح «املشــردين قســرا» نطــاق أوســع مــن الدوافــع
والعمليــات املعقــدة واملتعــددة املتغيــرات التــي متيــز ديناميــات النــزوح املعاصــر ،وتشــمل كال مــن الالجئــن وغيرهــم مــن فئــات
األشــخاص املضطريــن لالنتقــال باإلكــراه.
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حرية التنقل
حريــة التنقــل هــي حــق أساســي مــن حقــوق اإلنســان تشــمل حــق اإلنســان فــي مغــادرة أي دولــة ،واحلــق فــي الدخــول والبقــاء
فــي دولتــه ،واحلــق فــي حريــة التنقــل داخــل أراضــي الدولــة التــي يقيــم أو يعمــل فيهــا .وبالتالــي يشــمل هــذا احلــق كال مــن
احلركــة الدوليــة والداخليــة.
غيــر أن احلــق فــي حريــة التنقــل ميثــل حتديــا حتــت نظــام الرعايــة «الكفالــة» .يجــوز للكفيل/صاحــب العمــل أن يتحكــم فــي
تنقــل العامــل مــن خــال حجــز هويتــه ووثائــق الســفر اخلاصــة بــه ،والســيطرة علــى قدرتــه علــى االنتقــال إلــى صاحــب عمــل
آخــر أو اخلــروج مــن البــاد .ويجــوز تقييــد العمــال املنزليــن مــن مغــادرة مقــر العمــل (منــزل صاحــب العمــل) ،حتــى فــي يــوم
إجازتهــم.
التأشيرات املجانية
التأشــيرات املجانيــة هــي تأشــيرات عمــل لهــا كفيــل ،ولكــن بــدون عمــل عنــد الوصــول .ال يقــوم الكفيــل املــدون اســمه علــى
التأشــيرة فــي الواقــع بتوظيــف العامــل ،وبالتالــي يعمــل العامــل لــدى صاحــب عمــل آخــر غيــر املســمى علــى التأشــيرة  -ممــا
يجعلــه عامــا غيــر نظامــي .قــد يكــون العمــال املهاجــرون أو ال يكونــون مطلعــن علــى هــذه املمارســة قبــل مغادرتهــم للدولــة
املقصــد .ويدفــع العمــال الذيــن ينخرطــون فــي هــذه املمارســة عــادة كميــة كبيــرة مــن املــال للكفيــل املذكــور اســمه علــى
تأشــيرتهم مــن أجــل احلفــاظ علــى هــذه العالقــة .فــي بعــض األحيــان ،يتــم تســجيل شــركات وهميــة ملجــرد احلصــول علــى
التأشــيرات املجانيــة والتجــارة بهــا .وإن كانــوا غيــر مدركــن مبوضــوع التأشــيرة املجانيــة ،تصبــح املســألة مبثابــة خــداع وغــش
وقــد يصبــح العامــل ضحيــة لالجتــار .إن هــذه املمارســة غيــر قانونيــة فــي معظــم الــدول العربيــة.
العنف القائم على النوع االجتماعي
يشــير العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي إلــى أي فعــل يشــن ضــد أي فــرد علــى أســاس نوعــه أو نوعهــا االجتماعــي أو
الطريقــة التــي ينظــر بهــا إلــى نوعــه أو نوعهــا االجتماعــي ،يــؤدي أو مــن املرجــح أن يــؤدي إلــى أذى بدنــي أو جنســي أو نفســي،
مبــا فــي ذلــك التهديــد بالقيــام مبثــل هــذه األفعــال أو اإلكــراه أو احلرمــان التعســفي مــن احلريــة ،أكان ذلــك فــي احليــاة العامــة
أو اخلاصــة .ويكــون املهاجــرون والالجئــون عرضــة بشــكل خــاص للعنــف اجلنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
علــى أيــدي أصحــاب العمــل ووكاالت التوظيــف واألزواج وأفــراد األســرة ،وســلطات إنفــاذ القانــون ،مبــا فــي ذلــك املســؤولني
عــن السياســات العامــة واجلمــارك والقضــاء ،واملتاجريــن بالبشــر.
وثائق الهوية والسفر والعمل
وثائــق الهويــة والســفر والعمــل ،مثــل جــواز الســفر ،البطاقــة الوطنيــة أو بطاقــة الهويــة «اخلارجيــة الوطنيــة» ،وتصاريــح العمــل
أو اإلقامــة هــي دليــل هويــة أو جنســية املهاجريــن أو وضعهــم القانونــي وحقهــم فــي البقــاء والعمــل فــي دولــة املقصــد .تعتبــر
هــذه الوثائــق حاســمة بالنســبة حلريــة حركــة وســامة العمــال املهاجريــن فــي كافــة مراحــل عمليــة الهجــرة والعمــل .ويجــب أن
تســهل وثائــق الهويــة والســفر ســفر املهاجريــن وحصولهــم علــى اخلدمــات الصحيــة ،واخلدمــات القنصليــة والتعليــم القانونيــة؛
وهــي تعتبــر ضروريــة لإلجــراءات العمليــة مثــل فتــح حســاب مصرفــي .ويحتفــظ كافــة األفــراد ،مبــن فيهــم العمــال املهاجريــن،
باحلــق فــي حمــل وثائقهــم الشــخصية ،وفــي بعــض الــدول ،يتوجــب علــى املهاجريــن أن يحملــوا وثائــق هويتهــم أو نســخا عنهــا
فــي كافــة األوقــات.
ولكــن ،فــي كافــة مراحــل عمليــة الهجــرة ،تقــوم مجموعــة متنوعــة مــن اجلهــات اخلاصــة مبــا فــي ذلــك الشــركات املوظفــة
والسماســرة وأصحــاب العمــل ،بانتهــاك حقــوق العمــال املهاجريــن عــن طريــق أخــذ وحجــز وثائــق الهويــة والســفر كوســيلة
للســيطرة .وتُعتبــر مصــادرة الوثائــق الشــخصية غيــر شــرعية حتــت التشــريعات الوطنيــة فــي بعــض الــدول فــي املنطقــة .إذ
إنهــا تتــرك املهاجريــن عرضــة للمضايقــات واالعتقــال والترحيــل مــن قبــل الســلطات ،وحتــد مــن قدرتهــم علــى التنقــل وحريــة
احلركــة .ويكــون حجــز وثائــق الهويــة مؤشــرا علــى العمــل القســري ،ألن حجــز الوثائــق الشــخصية كثيــرا مــا يســتخدم كوســيلة
ملنــع العمــال مــن الهــرب أو طلــب املســاعدة.
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احتجاز املهاجرين
احتجــاز املهاجــرون هــو حبــس األفــراد الذيــن ال ميلكــون وضــع هجــرة منتظــم فــي الســجون ومراكــز االعتقــال ،مؤقتــا أو
لفتــرات غيــر محــددة مــن الزمــن ،فــي حــن يجــري جتهيــز قضاياهــم مــن قبــل الســلطات أو احملاكــم .وفقــا للمعاييــر الدوليــة
حلقــوق اإلنســان ،ينبغــي أن يوصــف احتجــاز املهاجريــن عــن طريــق القانــون ،وهــو املــاذ األخيــر ،فقــط ألقصــر فتــرة مــن
الزمــن ،وعندمــا ال يكــون هنــاك أي مقيــاس آخــر أقــل تقييــدا .وينبغــي للــدول أن تتخــذ خطــوات لتنفيــذ تدابيــر بديلــة الحتجــاز
املهاجريــن .ال ينبغــي احتجــاز األطفــال علــى أســاس وضعهــم كمهاجريــن أو دخــول غيــر القانونــي إلــى البــاد .حتــت قانــون
الالجئــن ،ال ينبغــي أن يخضــع الالجئــون وطالبــو اللجــوء لعقوبــات مثــل الغرامــات أو الســجن بســبب دخولهــم أو تواجدهــم
غيــر القانونــي.
األشخاص املشردون داخليا
إن األشــخاص املشــردين داخليــا هــم األشــخاص أو اجلماعــات الذيــن أجبــروا علــى مغــادرة منازلهــم نتيجــة أو ســعيا لتفــادي
آثــار النــزاع املســلح وحــاالت العنــف العــام ،أو انتهــاكات حقــوق اإلنســان أو الكــوارث الطبيعيــة أو التــي مــن صنــع اإلنســان،
ولكــن الذيــن لــم يعبــروا احلــدود الدوليــة .ويشــكل الرحيــل غيــر الطوعــي وحقيقــة أن الفــرد ال يــزال فــي بــاده نوعــان مــن
العناصــر التــي حتــدد األشــخاص املشــردين داخليــا .ومييــز العنصــر الثانــي األشــخاص املشــردين داخليـاً عــن الالجئــن ،ألنــه
بحكــم التعريــف ،الالجئــون يكونــون خــارج دولهــم األصليــة.
املهاجرون غير النظاميني أو الذين ال يحملون وثائق
إن املهاجــر غيــر النظامــي أو الــذي ال يحمــل وثائــق هــو شــخص غيــر مصــرح لــه بالدخــول أو اإلقامــة أو العمــل فــي دولــة
املقصــد .غالبــا مــا يكــون للمهاجريــن ســيطرة قليلــة علــى العوامــل املعقــدة التــي حتــدد وضعهــم وهــذه كثيــرا مــا تتعلــق
بالظــروف اإلداريــة ،وليــس بالضــرورة تصرفــات املهاجريــن .وميكــن للمهاجريــن أن ينزلقــوا بســهولة مــن الوضــع العــادي إلــى
الوضــع غيــر النظامــي ،فــي كثيــر مــن األحيــان بســبب اي خطــأ ارتكبــوه .علــى ســبيل املثــال فــي الــدول العربيــة ،ترتبــط حقــوق
إقامــة وعمــل العمــال املهاجريــن بالكفيــل بهــم مبوجــب نظــام الكفالــة .إذا فشــل صاحــب العمــل بتجديــد تصاريحهــم ،ســوف
يصبحــون مهاجريــن غيــر نظاميــن .إذا كان عامــل مهاجــر يعمــل لــدى أي شــخص آخــر غيــر صاحــب العمــل املذكــور علــى
تصريــح العمــل ،أو فــي حــال «فــراره» فإنــه يفقــد حقــه القانونــي فــي البقــاء فــي البــاد .يشــمل املهاجــرون غيــر الشــرعيني
األشــخاص الذيــن يتــم االجتــار بهــم داخــل البــاد ،أو األشــخاص الذيــن رفضــت طلبــات اللجــوء التــي قدموهــا .فــي دول املنشــأ
حيــث هنــاك قيــود علــى هجــرة املــرأة ،مثــل احلظــر القطاعــي أو حــدود الســن ،غالبــا مــا يتــم دفــع النســاء إلــى الهجــرة غيــر
النظاميــة  -ممــا يعرضهــن لالســتغالل واالجتــار .وقــد ينتقــل املهاجــرون أيضــا مــن الوضــع غيــر النظامــي إلــى النظامــي ،مبــا
فــي ذلــك مــن خــال برامــج العفــو.
ويربــط اخلطــاب الســائد عــدم االنتظــام باإلجــرام ،ويــرى الهجــرة غيــر النظاميــة كمســألة أمنيــة .يتعــرض املهاجــرون غيــر
النظاميــن كثيــرا للمضايقــات واالعتقــال واالحتجــاز والترحيــل باإلضافــة إلــى تعرضهــم خلطــر العمــل اجلبــري واالجتــار.
بــدون وضــع قانونــي فــي الدولــة التــي يعملــون فيهــا ،ال يكــون لديهــم أي ســبيل أو عــدد قليــل جــدا مــن الســبل لطلــب التعويــض
القانونــي فــي حالــة انتهــاك حقوقهــم .ويعتبــر مصطلــح «عــدم االنتظــام» أفضــل مــن «غيــر الشــرعية» ألن األخيــر يحمــل داللــة
جنائيــة ،وغالبــا مــا يكــون غيــر صحيــح مــن الناحيــة القانونيــة ،وينظــر إليــه علــى أنــه ينفــي إنســانية املهاجريــن .أمــا فــي حالــة
طالبــي اللجــوء والالجئــن ،هنــاك فشــل أيضــا فــي االعتــراف باحلمايــة التــي يوفرهــا القانــون الدولــي لالجئــن ضــد جتــرمي
الفاريــن مــن النــزاع أو االضطهــاد عــن دخولهــم أو بقاءهــم غيــر املصــرح بــه.
الكفالة/الكفيل
يتــم تفســير الكفالــة عــادة فــي اللغــة اإلجنليزيــة باســم «الرعايــة» ،رغــم أنــه فــي اللغــة العربيــة الفصحــى يكــون املعنــى أقــرب
إلــى دالالت «الضمــان» (ضمــان) وإلــى «الكفالــة» (كفــل) .توصــف الكفالــة فــي الــدول العربيــة بأنهــا تنبــع مــن التقاليــد البدويــة
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للضيافــة ،حيــث اعتبــر الغربــاء ضيوفــا لــدى شــخص محلــي يتحمــل املســؤولية القانونيــة واالقتصاديــة لرعايتهــم ،فضــا عــن
عواقــب أفعالهــم .حاليـاً ،يتــم اســتخدام الكفالــة كوســيلة لتنظيــم العمالــة الوافــدة فــي العديــد مــن الــدول العربيــة .حتــت نظــام
الكفالــة ،ترتبــط هجــرة عامــل مهاجــر ووضعــه القانونــي وحالــة إقامتــه بالكفيــل طــوال مــدة العقــد  ،بحيــث ال يســتطيع العامــل
املهاجــر الدخــول إلــى البــاد بشــكل عــادي ،واالســتقالة مــن وظيفتــه ،ونقــل عملــه ،وال حتــى تــرك البــاد دون احلصــول علــى
إذن صريــح مــن صاحــب عملــه .وقــد انتقــدت الكفالــة علــى أنهــا خلقــت حــاالت أقــرب إلــى العمــل القســري.
استغالل العمل
يغطــي اســتغالل العمــل طيــف واســع مــن ظــروف وممارســات العمــل التــي تفتقــر إلــى العمــل الالئــق ،وبالتالــي فهــي غيــر
مقبولــة .وهــي تتــراوح بــن االســتغالل الشــديد ،مبــا فــي ذلــك العمــل القســري واالجتــار والــرق احلديــث مــن جهــة ،وصــوالً
إلــى أشــكال عمــل غيــر مقبولــة أخــرى تفتقــر إلــى العمــل الالئــق.
هجرة العمالة
تعــرف هجــرة العمالــة علــى أنهــا انتقــال األشــخاص مــن موقــع جغرافــي إلــى آخــر مــن أجــل العثــور علــى عمــل بأجــر .قــد تكــون
هجــرة العمالــة داخليــة ،علــى ســبيل املثــال مــن الريــف إلــى املدينــة ،أو دوليــة ،عبــر احلــدود.
املهاجر
فــي حــن ال يوجــد تعريــف قانونــي رســمي للمهاجريــن الدوليــن ،يتفــق معظــم اخلبــراء علــى أن املهاجــر الدولــي هــو الشــخص
الــذي يغيــر دولــة اإلقامــة املعتــادة ،بغــض النظــر عــن ســبب الهجــرة أو وضعــه القانونــي .عمومــا ،يتــم التمييــز بــن الهجــرة
علــى املــدى القصيــر أو املؤقتــة ،التــي تغطــي االنتقــال ملــدة تتــراوح بــن ثالثــة أشــهر و 12شــهرا ،والهجــرة علــى املــدى
الطويــل أو الدائمــة ،فــي اشــارة الــى تغييــر دولــة اإلقامــة ملــدة ســنة واحــدة أو أكثــر (إدارة األمم املتحــدة للشــؤون االقتصاديــة
واالجتماعيــة).
العامل املهاجر
العامــل املهاجــر هــو الشــخص الــذي يعمــل فــي الدولــة التــي ال يكــون مواطنــا فيهــا .ويســتخدم هــذا املصطلــح بالتبــادل مــع
املهاجريــن العاملــن ،ويشــير إلــى النــاس الذيــن يهاجــرون حتديــدا لغــرض العمــل .ومــن املهــم أن نالحــظ أنــه فــي اللغــة العربية،
«الهجــرة» لهــا داللــة الــدوام (فــي حــن أنــه فــي اللغــة اإلجنليزيــة تعنــى كلمــة الهجــرة باحلالــة املؤقتــة والدائمــة) .بالتالــي،
تفضــل دول مجلــس التعــاون اخلليجــي اســتخدام مصطلــح «العامــل بعقــد مؤقــت» أو «العامــل املغتــرب» علــى «العامــل املهاجــر».
العنصرية
العنصريــة هــي التمييــز املوجــه ضــد شــخص مــن عــرق مختلــف علــى أســاس اعتقــاد املــرء بــأن العــرق الــذي ينتمــي لــه هــو
األفضــل .انظــروا أيضــا رهــاب األجانــب.
وكاالت التوظيف
يتــم تســهيل هجــرة العمــال إلــى منطقــة الشــرق األوســط بشــكل متزايــد مــن قبــل شــبكة وكاالت التوظيــف بــن األقاليــم.
تــؤدي وكاالت التوظيــف العامــة واخلاصــة ،عندمــا تنظــم بشــكل مناســب ،دورا هامــا فــي كفــاءة أداء وإنصــاف أســواق العمــل
عــن طريــق مطابقــة الوظائــف املتاحــة مــع العمــال املؤهلــن تأهيــا مناســبا .توظــف وكاالت التوظيــف العمــال وتصــدر عقــود
العمــل ،وتيســر وثائــق الســفر وتصاريــح العمــل واإلقامــة ونقــل العمــال وتضــع العمــال مــع أصحــاب العمــل عنــد وصولهــم،
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وتســهل عــودة العمــال إلــى الوطــن إذا لــزم األمــر .وتفــرض وكاالت التوظيــف مقابــل هــذه اخلدمــات نفقــات علــى العمــال
وأصحــاب العمــل.
يتزايــد القلــق بشــأن االنتهــاكات التــي يرتكبهــا قطــاع التوظيــف الدولــي ،مبــا فــي ذلــك اخلــداع حــول شــروط وظــروف العمــل
واســتبدال العقــد ،وعبوديــة الديــن املرتبطــة بســداد رســوم االســتقدام ،وحجــز جــوازات الســفر ،واالقتطاعــات غيــر القانونيــة
مــن األجــور ،وســوء املعاملــة مــن قبــل الــوكالء مــن الباطــن وغيرهــم مــن الوســطاء الذيــن يعملــون خــارج اإلطــار القانونــي
والتنظيمــي.
الالجئ
الالجئــون هــم األشــخاص الذيــن خــارج دولتهــم األصليــة ويطلبــون احلمايــة الدوليــة ألســباب اخلشــية مــن االضطهــاد ،علــى
أســاس العــرق أو الديــن أو اجلنســية أو الــرأي السياســي أو االنتمــاء إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة أو بســبب الصــراع والعنــف
املعمــم ،أو ظــروف أخــرى أخلــت بشــكل خطيــر بالنظــام العــام ممــا أجبرهــم علــى الفــرار .ميكــن إيجــاد تعريــف الالجــئ فــي
اتفاقيــة عــام  1951وصكــوك الالجئــن اإلقليميــة ،وكذلــك النظــام األساســي ملفوضيــة األمم املتحــدة لشــؤون الالجئــن.
وحتــدد اتفاقيــة الالجئــن حقــوق الالجئــن ومســؤوليات الــدول .يكــون الشــخص طالــب جلــوء حتــى يتــم حتديــده علــى أنــه
الجــئ وفقــا للقانــون الوطنــي والدولــي .وتســمى هــذه العمليــة حتديــد وضــع الالجــئ ،وتنفــذ مــن قبــل مفوضيــة األمم املتحــدة
لشــؤون الالجئــن و/أو الــدول.
العامل املوسمي
العامــل املوســمي هــو العامــل الــذي يتأثــر توقيــت ومــدة عملــه بشــكل كبيــر بالعوامــل املوســمية مثــل دورة مناخيــة والعطــل
الرســمية و/أو احلصــاد الزراعــي .ومــن الشــائع تواجــده فــي الصناعــات الزراعيــة ،والضيافــة والســياحة .يفضــل اســتخدام
مصطلــح «العامــل املوســمي» علــى مصطلحــات مثــل «العامــل الضيــف» ،والــذي يــدل علــى عالقــة الضيــف باملضيــف الــذي ال
يقــوم علــى حقــوق متســاوية فــي العمــل.
العمل (العامل) في املجال اجلنسي
يعتبــر العمــل فــي مجــال اجلنــس تقــدمي خدمــات جنســية مقابــل املــال أو الســلع ،إمــا بشــكل منتظــم أو فــي بعــض األحيــان.
يعمــل كل مــن النســاء والرجــال واملتحولــن جنســيا فــي جتــارة اجلنــس .ويقــر اســتخدام مصطلــح «العمــل فــي مجــال اجلنــس»
بــدال مــن «الدعــارة» بــأن العمــل فــي مجــال اجلنــس هــو عمــل .ويفضــل كثيــر مــن النــاس الذيــن يبيعــون اخلدمــات اجلنســية
اســتخدام مصطلــح «عامــل فــي مجــال اجلنــس» ويعتبــرون أن «عاهــرة» هــو مصطلــح مهــن ووصمــة ،يســهم فــي اســتبعادهم
مــن اخلدمــات الصحيــة والقانونيــة واالجتماعيــة .يختلــف العمــل فــي مجــال اجلنــس عــن العمــل فــي مجــال الترفيــه ،رغــم أنــه
غالبــا مــا يتــم اخللــط بــن االثنــن.
تهريب (املهاجرين)
التهريــب هــو النقــل غيــر املصــرح بــه لشــخص مــا ،مبوافقــة منــه ،عبــر حــدود الدولــة املعتــرف بهــا دوليــا ،التــي ال يكــون
الشــخص مواطنــا أو مقيمــا إقامــة دائمــة فيهــا .وال يتطلــب التهريــب ،خالفــا لالجتــار ،عنصــر االســتغالل وال إكــراه.
الرعاية
انظروا الكفالة
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عامل بعقد مؤقت
إن العامــل بعقــد مؤقــت هــو املصطلــح املفضــل لعامــل مهاجــر فــي الــدول العربيــة .فإنــه يــدل علــى الطبيعــة التعاقديــة املؤقتــة
لهجــرة اليــد العاملــة فــي املنطقــة .أنظــروا العامــل املهاجــر.
اإلجتار بالبشر
يتــم تعريــف اإلجتــار بالبشــر علــى أنــه «جتنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو إيوائهــم أو اســتقبالهم ،عــن طريــق التهديــد أو اســتخدام
القــوة أو غيرهــا مــن أشــكال القســر أو االختطــاف أو االحتيــال أو اخلــداع أو إســاءة اســتعمال الســلطة أو مــن موقــف ضعــف
أو إعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر لغــرض االســتغالل .ويشــمل
االســتغالل فــي العمــل ،كحــد أدنــى ،اســتغالل دعــارة الغيــر أو ســائر أشــكال االســتغالل اجلنســي ،أو العمــل القســري أو
اخلدمــات ،أو االســترقاق أو املمارســات الشــبيهة بالــرق ،أو االســتعباد أو نــزع األعضــاء»( .بروتوكــول األمم املتحــدة ملنــع وقمــع
ومعاقبــة اإلجتــار باألشــخاص ،وحتديــدا النســاء واألطفــال ،املكمــل التفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عبــر
الوطنيــة لعــام  ،2000املــادة ( 3أ)).
يجــب أن يســتوفي اإلجتــار فــي بالبشــر املعاييــر الثالثــة وهــي الفعــل (جتنيــد أو نقــل) ،الوســائل (عــن طريــق التهديــد أو
االختطــاف أو اخلــداع) والغــرض (االســتغالل) .ميكــن أن يحــدث اإلجتــار بالبشــر فــي دولــة واحــدة ،أو عبــر احلــدود الدوليــة.
يختلــف اإلجتــار باألطفــال قليــا ،حيــث أن عنصــر «الوســيلة» ال يؤخــذ باالعتبــار .وميكــن النظــر إلــى اإلجتــار بالبشــر باعتبــاره
مجموعــة فرعيــة مــن قضيــة أوســع مــن العمــل القســري.
األطفال غير املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم
األطفــال غيــر املصحوبــن (ويدعــون أيضــا القصــر غيــر املصحوبــن) هــم األطفــال الذيــن انفصلــوا عــن الوالديــن وال تتــم
رعايتهــم مــن قبــل الكبــار الذيــن ،بحكــم القانــون أو العــرف ،يكونــون مســؤولني عــن رعايتهــم .أمــا األطفــال املنفصلــن فهــم
األطفــال الذيــن انفصلــوا عــن الوالديــن أو الرعايــة األوليــة القانونيــة أو العرفيــة الســابقة ولكــن ليــس بالضــرورة عــن أقــارب
آخريــن .يتــم تعريــف الطفــل بأنــه «كل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك بحســب القانــون
املنطبــق علــى الطفــل».
قــد يصبــح األطفــال غيــر املصحوبــن بذويهــم أو املنفصلــن عنهــم بســبب اضطهــاد الطفــل أو والديــه ،وبســبب الصراعــات
واحلــروب ،واإلجتــار فــي ســياقات مختلفــة ،أو البحــث عــن فــرص اقتصاديــة أفضــل .يواجــه األطفــال غيــر املصحوبــن
واملنفصلــن عــن ذويهــم مخاطــر أكبــر مثــل االســتغالل اجلنســي واالعتــداء ،والتجنيــد العســكري ،وعمالة األطفــال ،واالحتجاز.
عامل مهاجر ال يحمل وثائق
أنظروا العمال املهاجرين غير النظاميني أو الذين ال يحملون وثائق.
الضحية
إنــه شــخص تعــرض لــأذى نتيجــة جلرميــة ،أو حــادث ،أو حــدث أو إجــراء آخــر .علــى ســبيل املثــال ضحيــة اإلجتــار بالبشــر
أو االعتــداء .قــد يفضــل الضحايــا اإلشــارة إليهــم بعبــارة الناجــن.
جتارة التأشيرات
جتــارة التأشــيرات هــي املمارســة التــي يقــوم فيهــا أصحــاب العمــل أو الشــركات باحلصــول علــى املزيــد مــن تأشــيرات العمــل
مــن الوظائــف املتاحــة لديهــم ،مــع نيــة «تخزيــن» العمــال فــي معســكرات العمــل أو مواقــع إقامــة أخــرى حتــى ميكــن تــداول
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التأشــيرات وتشــغيل العمــال .وخــال الفتــرة التــي يكــون العمــال «مخزنــن» ،ال يعملــون وبالتالــي ال يحصلــون علــى رواتبهــم.
قــد تضــع املمارســة أيضــا العمــال فــي حالــة الهجــرة غيــر النظاميــة إذا انتهــى بهــم املطــاف فــي العمــل حلســاب شــخص غيــر
الكفيــل املــدرج اســمه علــى التأشــيرة .هــذه املمارســة غيــر قانونيــة فــي الــدول العربيــة.
رهاب األجانب
رهــاب األجانــب هــو اخلــوف أو الكراهيــة مــن النــاس مــن دول أخرى/اآلخريــن الغربــاء أو القادمــن مــن خــارج املجتمــع أو
األمــة .انظــروا أيضــا العنصريــة.
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