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 ملخص

 -يناير /ويغطي الفترة كانون الثاين   . ٢٠٠٤/١١٠يقـدَّم هـذا التقرير وفقاً ملقرر جلنة حقوق اإلنسان            
 األنشطة اليت اضطلعت هبا املقررة اخلاصة يف أثناء الفترة          ويوجـز الفرع أوالً   . ٢٠٠٥ديسـمرب   /كـانون األول  
أما الفرع الثاين فمخصص لدراسة موضوع العالقة بني االجتار والطلب على االستغالل التجاري . املشمولة بالتقرير

 .ويورد الفرع ثالثاً استنتاجات وتوصيات املقررة اخلاصة. للجنس

ح تعريف االجتار املعتمد يف بروتوكول األمم املتحدة ملنع االجتار          ويف الفـرع ثانـياً يبدأ التقرير بتوضي        
باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 

 الذي مت التوصل إليه     والغرض من هذا الفرع هو تعزيز توافق اآلراء       ). املسمى فيما بعد الربوتوكول   (عرب الوطنية   
مث يتناول ثانياً   . مـن خالل عملية التفاوض بشأن صياغة الربوتوكول، وتقدمي تفسري قانوين للتعريف الوارد فيه             

ويربز التقرير يف الفرع    . مفهوم الطلب فيوضح املقصود به ويبحث عوامل خمتلفة ذات صلة بفهٍم مناسٍب للطلب            
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 .غري حكومية الستهداف جانب الطلب يف االجتار
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  أنشطة املقررة اخلاصة-أوالً 

 الزيارات القطرية

 هبذا التقرير قامت املقررة     ويف أثناء الفترة املشمولة   . ٢٠٠٤/١١٠يقـدَّم هذا التقرير وفقاً ملقرر اللجنة         -١
. بدعوة من حكومتيهما  ) سبتمرب/ أيلول ١٦-٧(ولبنان  ) فرباير/ شباط ٢٨-٢١(اخلاصة بزيارة البوسنة واهلرسك     

 . على التوايل٣ و٢ويرد تقريراها عن هاتني البعثتني يف إضافََتي هذا التقرير 

اردة عن االجتار ألغراض االستغالل التجاري وإذ ساورت املقررة اخلاصة مشاعر القلق إزاء املعلومات الو      -٢
وطلبت أيضاً القيام بزيارات إىل السنغال      . ٢٠٠٦للجـنس، طلبـت أيضاً زيارة اليابان املقرر القيام هبا يف عام             

البحرين والكويت وُعمان وقطر (ونيجرييا وتايلند واليابان والدول األعضاء الست يف جملس التعاون اخلليجي كافة 
وقد ورد  .  طلباً من هذه الطلبات    ١٥، وتنتظر الرد على     )العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة    واململكـة   

 .٢٠٠٦ردان إجيابيان من البحرين وعمان على طلبها ويقدمان إليها دعوة لزيارهتما يف عام 

 املشاركة يف اجتماعات ومؤمترات ودورات تدريب

اخلاصة كلمة يف اجتماع اللجنة املعنية مبركز املرأة الذي ُعقد يف            ألقت املقررة    ٢٠٠٥مارس  / آذار ٧يف   -٣
نيويورك مبناسبة استعراض وتقييم إعالن وبرنامج عمل بيجني ووثيقة حصيلة الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين              

اء استمرار  وأعربت املقررة اخلاصة يف كلمتها عن قلقها إز       ". استعراض بيجني بعد عشر سنوات    "للجمعية العامة   
بعـض البلدان يف معاملة األشخاص املتاَجر هبم معاملة اجملرمني بدالً من اعتبارهم ضحايا، وأكدت أنه ينبغي أن                  

ويف أثناء إقامتها . تظل حقوق اإلنسان للضحايا يف رأس اهتمام مجيع عمليات التدخل ملكافحة االجتار ويف صلبها        
 والفريق املشترك بني الوكاالت املعين باالجتار، ومنسق وحدة مكافحة          يف نيويورك التقت أيضاً ممثلي اليونيسيف،     

 . االجتار يف منظمة الدول األمريكية

وأكدت يف  .  قدمت تقريرها السنوي األول إىل جلنة حقوق اإلنسان يف جنيف          ٢٠٠٥أبريل  /ويف نيسان  -٤
يع اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار كلمتها الشفوية أن حقوق اإلنسان لضحايا االجتار ينبغي جعلها يف صلب مج

وعقدت أيضاً عدداً من االجتماعات الثنائية، وشاركت يف        . وتوفـري احلمايـة واملساعدة واجلرب لضحايا االجتار       
 .وبشأن اهلجرة واالجتار وحقوق اإلنسان" استعراض بيجني بعد عشر سنوات"مناسبات موازية بشأن حصيلة 

ألقت املقررة اخلاصة كلمة أمام املشاركني يف يوم تدرييب أقيم لكبار موظفي             ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٤ويف   -٥
وأطلعت املشاركني على اإلطار املعياري لتناول . اليونيسـيف العـاملني يف منطقة مشال أفريقيا والشرق األوسط     

 واملعاقبة عليه مسألة االجتار باألطفال، مؤكدة ضرورة فهم صكوٍك مثل بروتوكول منع االجتار باألشخاص وقمعه  
 بشأن  ١٨٢، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          )املشار إليه فيما يلي بكلمة بروتوكول     (

 ملؤمتر الهاي بشأن اجلوانب املدنية لالختطاف الدويل لألطفال،         ٢٨أسوأ أشكال عمل األطفال، واالتفاقية رقم       
 . املترابطة للحماية اليت ينبغي قراءهتا معاً حبيث تعزز إحداها األخرىباعتبار هذه الصكوك جمموعةً من القواعد
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، شاركت املقررة اخلاصة يف االجتماع السنوي الثاين   ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٤ إىل   ٢٠ويف الفـترة من      -٦
ة عشـر لـلمكلفني واليـاٍت يف إطار اإلجراءات اخلاصة الذي ُعقد يف جنيف وتولت املمثلة اخلاصة دور املقرر       

كما ُعينت أيضاً مقررة للجنة التنسيق املؤلفة من مخسة أعضاء اليت أنشئت يف إطار اإلجراءات اخلاصة . لالجتماع
وقالت إهنا شعرت بالتفاؤل عندما علمت أن مجيع املشاركني، والدول األعضاء، واملنظمات غري             . هلـذه السـنة   

دو على ضرورة مواصلة وتعزيز نظام اإلجراءات اخلاصة احلكومية، وغريهم من املكلفني والياٍت متفقون على ما يب
 .يف جهود اإلصالح اجلارية حالياً

، شاركت يف املؤمتر اخلتامي لشبكة حقوق املرأة ٢٠٠٥يوليه / متوز١يونيه إىل / حزيران٣٠ويف الفترة من  -٧
وق اإلجنابية، واملشاركة   األوروبـية الـذي ُعقـد يف جامعة بريمينغهام والذي ركز على االجتار بالنساء، واحلق              

 .السياسية، واحلقوق االجتماعية للمرأة يف سياق االحتاد األورويب املتنامي أبداً

" استعراض بيجني بعد عشر سنوات    "يوليه، ألقت كلمة بشأن االجتار وأعمال واليتها يف سياق          /ويف متوز  -٨
ويف أثناء إقامتها يف اليابان ألقت كلمة     ). وليهي/ متوز ١٠-٩(وذلك يف منرب أمن اإلنسان يف جامعة شوبو باليابان          

 .أيضاً يف مؤمتر أمن اإلنسان للحركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز الذي ُعقد يف طوكيو

) الصني(، حضرت املقررة اخلاصة يف بيجني ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢أغسطس إىل / آب٣٠ويف الفترة من  -٩
التعاون اإلقليمي من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط            حلقـة العمل الثالثة عشرة إلطار       

وإضافة إىل ذلك، أوجزت    . وأطلعت املقررة اخلاصة الدول األعضاء املشاركة على حالة االجتار يف آسيا          . اهلادئ
 .ن، من جهة أخرىالصالت بني االجتار من جهة، وعوامل حملية مثل التمييز وعوامل دولية مثل اهلجرة أو األم

، حضرت املقررة اخلاصة مؤمتر املنظمة العاملية       ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٦ إىل   ٤ويف الفـترة مـن       -١٠
هل من رد يستند إىل حقوق      : الفقر وعدم املساواة والعنف   "ملناهضـة التعذيب الذي ُعقد يف جنيف يف موضوع          

عمل الدويل يكون على درجات الفعالية عندما ترافقه جهود وأكدت املقررة اخلاصة يف مداخالهتا أن ال". اإلنسان؟
ُتـبذَل للسري قدماً حبقوق اإلنسان من خالل احملاكم وغريها من اآلليات الوطنية، وهذا درس ينبغي أن يوضع يف                   

دعوة وشددت أيضاً على أمهية ال. االعتبار أيضاً يف مجيع اجلهود الرامية للدفاع عن حقوق اإلنسان لضحايا االجتار
 .والتوعية على مجيع املستويات، مبا يف ذلك اآلليات احلكومية املعنية مبضمار االجتار وما يشكّله

، شاركت يف حلقة دراسية غري رمسية للدول        ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ١٤ إىل   ١٢ويف الفـترة من      -١١
 . اإلنساناألعضاء ُعقدت يف جنيف بشأن تعزيز وتقوية اإلجراءات اخلاصة يف جلنة حقوق

أكـتوبر عقدت املقررة اخلاصة لقاء مع الصحافة يف جملس اللوردات الربيطاين            / تشـرين األول   ١٥ويف   -١٢
للويب النسائي  "وتكلمت أيضاً يف احللقة الدراسية      . تكلمـت فيه عن الزواج القسري كجزء من االجتار واهلجرة         

 تشرين ١٧ويف ". من املسؤول عن ذلك؟: اجلنسي هلن االجتار بالنساء لالستغالل    "يف لندن يف موضوع     " األورويب
أكتوبر، شاركت املقررة اخلاصة يف مؤمتر صحفي يف الربملان األورويب مع ناجيات من البغاء وناشطات يف                /األول

من يدافع عن النساء ضحايا     : االجتار من أجل االستغالل اجلنسي    "جمـال حقـوق اإلنسـان وذلك يف موضوع          
 السويدي املشترك بشأن الطلب على البغاء، وقام        - ذلك املؤمتر برعاية املشروع األمريكي       ؛ وقد ُعقد  "الـبغاء؟ 

 .بتنظيمه التحالف املناهض لالجتار بالنساء واللويب النسائي األورويب
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، شاركت املقررة اخلاصة يف املؤمتر املعين مبوضوع        ٢٠٠٥أكتوبر  / تشـرين األول   ٢٠ و ١٩ويف يومـي     -١٣
، وقد نظمت هذا املؤمتر رئاسة االحتاد       "السياسات العامة واملمارسات الفضلى يف أوروبا     : بالبشرمعاجلة االجتار   "

 .األورويب، واملفوضية األوروبية، وفرقة عمل البلطيق االسكندينافية ملكافحة االجتار بالبشر

ملي املعين مبنع العنف    أكتوبر، حضرت املقررة اخلاصة املؤمتر العا     / تشرين األول  ٢٦ إىل   ٢٣ويف الفترة من     -١٤
وقد ألقت خطاباً يف اجللسة العامة للمؤمتر أوضحت فيه ملاذا ال ميكن القضاء . األسري، الذي ُعقد يف بانف بكندا

عـلى عملـية االجتـار اليت تنطوي على باليني الدوالرات، وهي العمل األكثر منواً يف جمال اجلرمية املنظمة، إال                    
 حقوق اإلنسان وتضع يف اعتبارها أيضاً الطلب على االستغالل اجلنسي وعدم            باسـتراتيجية قائمـة على أساس     

 .املساواة بني اجلنسني والفقر

اهنوا بغاء األطفال والتصوير اإلباحي لألطفال      "وتلبية لدعوهتا من اليونيسيف ومن املنظمة غري احلكومية          -١٥
ر القمة العاملي جملتمع املعلومات الذي ُعقد يف        ، حضرت املقررة اخلاصة مؤمت    "واالجتـار باألطفال ألغراض جنسية    

تونس، وشاركت يف فريق مناقشة ملوضوع محاية األطفال من االستغالل اجلنسي عن طريق تكنولوجيا املعلومات               
 .وتكلمت يف خمتلف جوانب جرائم احلاسوب من حيث صلتها باألطفال. واالتصاالت

، حضرت املؤمتر العام اخلامس جمللس التعاون األمين يف         ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٧ و ٦ويف يومـي     -١٦
 .منطقة آسيا واحمليط اهلادئ الذي ُعقد يف جاكرتا وألقت فيه خطاباً رئيسياً يف موضوع االجتار باألشخاص

 الرسائل املوجهة إىل احلكومات وغريها من اجلهات الفاعلة

 . ردود عليها١٠كومات وتلقت حىت اآلن  رسالة إىل احل٢٩وّجهت املقررة اخلاصة منذ تعيينها  -١٧

، قدمت إىل األمني العام جمللس أوروبا تعليقات على مشروع االتفاقية    ٢٠٠٥يناير  /ويف كـانون الـثاين     -١٨
غري أهنا . األوروبية ملناهضة االجتار بالبشر، ورحبت مببادرة جملس أوروبا بشأن وضع اتفاقية مكافحة االجتار بالبشر

ت اليت وضعتها منظمة العفو الدولية واملنظمة الدولية ملناهضة الرق، وذلك استجابة ملشروع             اعـتمدت التوصيا  
، كما اعتمدت توصيات ائتالف مناهضة لالجتار بالنساء، ٢٠٠٤ديسمرب /االتفاقـية الذي صدر يف كانون األول   

عزيز مشروع االتفاقية ضماناً الصادر عن اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا بشأن ضرورة ت) ٢٠٠٥(٢٥٣والرأي رقم 
إلطـار مناسب وفعال حلماية حقوق اإلنسان لضحايا االجتار وتعزيزاً جلوانب االتفاقية اليت تتناول الطلب على                

 .االستغالل اجلنسي

 وبالتعاون مع املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة، بعثت املقررة -١٩
وإذ أثنيا . اخلاصة أيضاً رسالة إىل اللجنة التحضريية للمرحلة الثانية من مراحل مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات

على مسامهة تلك القمة يف بناء جمتمِع معلوماٍت شامل للجميع وقائم على اإلنصاف، أعربتا أيضاً عن قلقهما ألن        
سوء استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما يتعلق       جـدول أعمـال تلك القمة مل ُيظهر بشكل كاف           

 .باإلساءة إىل األطفال والتصوير اإلباحي لألطفال واالجتار بالبشر واستغالهلم
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 بيانات صحفية ومنشورات

يف مناسبة اليوم العاملي للمرأة، اشتركت املقررة اخلاصة مع املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة،                 -٢٠
املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق بإصدار إعالن يدعو إىل اعتراف اجلميع حبق املرأة وتعزيزه يف السكن والعمل            و

ويف يوم حقوق اإلنسان، انضمت املقررة اخلاصة إىل املكلفني بواليات يف إصدار بيان مشترك              . وحـرية التـنقل   
على أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان، مبا يف        ُيعـربون فيه عن جزعهم إزاء حماوالت دول عديدة االلتفاف           

 .ذلك احلظر املطلق للتعذيب

وسامهت املقررة اخلاصة أيضاً يف بيانني صحفيني بشأن بلدين حمددين صدرا عن عدد كبري من املكلفني                 -٢١
 . انبواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وذلك بصفتها خبرية مستقلة معينة من قبل جلنة حقوق اإلنس

كجزء من التقرير العاملي    " االجتار باجلنس يف جنوب آسيا    "وأخرياً، سامهت املقررة اخلاصة يف مقالة عن         -٢٢
عن صحة املرأة الصادر عن االحتاد الدويل لألمراض النسائية والتوليد، ومن املقرر أن يصدر ذلك التقرير يف جملة                  

 .٢٠٠٦االحتاد يف أواسط عام 

 االستغالل اجلنسي التجاري واالجتار الطلب على -ثانياً 

قررت املقررة اخلاصة يف هذه السنة، باالشتراك مع املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف                 -٢٣
 .البغاء ويف املواد اخلليعة، مجع معلومات لدراسة موضوع العالقة بني االجتار والطلب على االستغالل اجلنسي التجاري

 مجع املعلومات، بعث املقرران اخلاصان استبياناً إىل مجيع الدول األعضاء، واملنظمات احلكومية             وبغـية  -٢٤
وقد استجابت لالستبيان حكومات الدول     . الدولـية، واملنظمات غري احلكومية العاملة يف قضايا تتصل باالجتار         

 وباكستان، والربازيل، والربتغال، وبلغاريا،     أذربيجان، وإسبانيا، وإستونيا، وإسرائيل، وأملانيا، وأنغوال،     : التالـية 
وبنب، وبيالروس، وتركيا، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية كوريا، ورومانيا، والسلفادور، وسلوفينيا، وسويسرا، 
وشـيلي، وعمـان، والفلبني، وفرتويال، ومجهورية فرتويال البوليفارية، وفنلندا، وكازاخستان، وكندا، ولبنان،             

 .والنرويج، ونيكاراغوا، وهندوراس، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكية، واليابان، واليمنواملكسيك، 

واستجاب لالستبيان أيضاً املكاتب امليدانية للمنظمة الدولية للهجرة يف أنقرة وأثينا وأذربيجان وبيالروس  -٢٥
اتب امليدانية لليونيسيف يف إندونيسيا     وفريـتاون وهاييت وهانوي وهلسنكي ولشبونة وسري النكا وتريانا، واملك         

 .والفلبني وسري النكا

االحتاد املركزي لرعاية الطفل،    : واسـتجاب لالستبيان املنظمات غري احلكومية واألفراد التالية أمساؤهم         -٢٦
ريكية؛ فنلندا؛ وكازا أليانسا، هندوراس؛ وريسيز، وشيلي؛ والبحوث والتربية بشأن البغاء، الواليات املتحدة األم            

، ومنظمة اإلنقاذ من التمييز اجلنسي، وآن ماري        )قدمت ورقة تتعلق بعمل قامت به يف كمبوديا       (ودايان بوست   
تروكس، ومركز دعم أسر األشخاص املفقودين، ليتوانيا؛ وفرقة العمل املعنية باالجتار بالبشر، إسرائيل؛ واملركز              

طين لألطفال املفقودين واملستغلني، الواليات املتحدة األمريكية؛       الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني واملركز الو     
واالئـتالف املـناهض لالجتار بالنساء، الواليات املتحدة األمريكية؛ ومشروع العدالة لألرامل واأليتام، زامبيا؛              
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ناهض لالجتار ومنظمة الفرنسيسكانيني الدولية، سويسرا؛ ومنظمة الفرنسيسكانيني الدولية، مدغشقر؛ واالئتالف امل
بالنسـاء، أوروبـا؛ وائتالف يونانيما الدويل، الواليات املتحدة األمريكية؛ ومجعية األسرة واألطفال والشباب،              
هـنغاريا؛ وائـتالف املـنظمات غـري احلكومية البلجيكية حلقوق الطفل، بلجيكا؛ ومركز أمار، بريو؛ والعمل            

ون عن حقوق اإلنسان، الواليات املتحدة األمريكية؛ واألخت        هولندا؛ واملدافع ) BlinN(االسـتعبادي يف هولندا     
بياتريـنا راكوغلـيا؛ ومنظمة التعليم العاملي، كمبوديا؛ وجلنة العدالة والسلم، بوليفيا؛ واملساواة اآلن، الواليات           

؛ واملركز  املـتحدة األمريكية؛ وشبكة إهناء بغاء األطفال وتصوريهم اخلليع واالجتار هبم ألغراض جنسية، تايلند             
ماحون توَدعا وإيشا ليشا، إسرائيل؛ واللويب النسائي األورويب، بروكسل؛ منظمة إنقاذ األطفال، : النسائي يف حيفا

 .الدامنرك؛ واملنظمة الدولية للعمل من أجل النساء اللوايت يف ضائقة، الوس؛ وآنا ماريا كاستيلفرانشي غالياين، إيطاليا

جيري ألغراض خمتلفة، كان التركيز األساسي للدراسة املوضوعية اليت شاركت          ورغم أن االجتار بالناس      -٢٧
 .وُتبيَّن أدناه أسباب اختيار هذا التركيز. فيها املقررة اخلاصة على الروابط بني الطلب واالجتار يف اجلنس

 .وتود املقررة اخلاصة أن تعرب عن صادق شكرها جلميع أولئك الذين زّودوها باملعلومات -٢٨

 قدمةم

تتسـم مسألة الطلب بأمهية بالغة يف تناول االجتار بالنساء واألطفال انطالقاً من منظور حقوق اإلنسان،               -٢٩
 .ومن املسلّم به أهنا مسألة حامسة يف الربوتوكول

وتود املقررة اخلاصة بداية أن تدين استمرار ممارسة بلدان املصدر غض طرفها عن االجتار يف اجلنس وعن                  -٣٠
. ة الَديـن والظروف املشاهبة للرق اليت يعاين منها ضحايا االجتار داخل حدود هذه البلدان ويف خارجها                عـبودي 

 االقتصادية، والسياسية، والثقافية يف أجزاء عديدة من العامل         -وتالحـظ املقررة اخلاصة أن الظروف االجتماعية        
وكثرياً ما تتجاهل   . ز جانب العرض يف االجتار    جتعـل مـن النساء واألطفال عرضة تعرضاً شديداً لالجتار مما يعز           

 .احلكومات هذه الظروف بل تشجعها ضمناً، وذلك يف أحيان كثرية لتشجيع السياحة داخل حدودها

  تعريف االجتار-ألف 

وسيتم هذا التوضيح بترتيب معاكس، إذ . ينبغي من باب التمهيد توضيح املقصود بلفظي الطلب واالجتار -٣١
 . األول معىن االجتار ويتناول الفرع الثاين مفهوم الطلبيتناول الفرع

والواقع أنه منذ وضع . يعـرِّف الـربوتوكول االجتـار تعريفاً بات اليوم التعريف الدويل املقبول لالجتار     -٣٢
وال يزال هذا  ،)١(الـربوتوكول اعـتمد حرفـياً التعريف الوارد فيه وأدرج يف القانون الوضعي احمللي لعدة دول              

ـ  تعريف يشكل إطاراً للمبادرات اليت تتخذها احلكومات واملنظمات غري احلكومية ملكافحة االجتار على الصعد              ال
 .احمللي والوطين والدويل

وإحدى املنافع العديدة للتعريف الوارد يف الربوتوكول أنه تعريف يشكل أساساً قد تستند إليه املناقشات                -٣٣
ال مكافحة االجتار إلحراز جتاوز بعيد املدى للمناقشة العامة حول والـبحوث ووضـع السياسـات العامة يف جم     
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فتعريف االجتار يف الربوتوكول يعكس تسوية هامة بني نظرتني متضاربتني          . )٢(الصـواب والغلط يف مسألة البغاء     
ن من صياغة   تضارباً شديداً إىل مقبولية صناعة اجلنس التجاري، ويضع معايري واضحة لفهم ما يعترب اجتاراً، وميكِّ              

 .مبادرات مكافحة االجتار صياغة متسقة وواضحة

 تعريف االجتار يف الربوتوكول

 :يعرِّف الربوتوكول االجتار على النحو التايل -٣٤

 :ألغراض هذا الربوتوكول

جتنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو         " االجتار باألشخاص "يقصـد بتعبري     )أ(
هديد بالقوة أو استعماهلا أو غري ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال              استقباهلم بواسطة الت  

أو اخلـداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة ضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل                   
ويشمل االستغالل، كحد أدىن،    . موافقـة شـخص لـه سيطرة على شخص آخر، لغرض االستغالل          

رة الغري أو سائر أشكال االستغالل اجلنسي، أو السخرة أو اخلدمة قسراً، أو االسترقاق أو               استغالل دعا 
 املمارسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد أو نزع األعضاء؛

ال تكـون موافقـة ضحية االجتار باألشخاص على االستغالل املقصود املبّين يف الفقرة              )ب(
يف احلاالت اليت يكون قد اسُتخدم فيها أي من الوسائل املبينة يف            من هذه املادة حمل اعتبار      ) أ(الفرعية  

 ؛)أ(الفقرة الفرعية 

، "اجتاراً باألشخاص"يعتـرب جتنيد طفل أو نقله أو إيواؤه أو استقباله لغرض االستغالل          )ج(
 من هذه املادة؛) أ(حىت إذا مل ينطو على استعمال أي من الوسائل املبينة يف الفقرة الفرعية 

 .أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر" طفل"يقصد بتعبري  )د(

، ووضع )٣(الفعل، والوسيلة، والنتيجة النهائية: يرّسـخ هذا التعريف أربعة عناصر يف تعريف االجتار هي         -٣٥
إذا كان الضحية بالغاً وجب وقوع استخدام وسيلة واحدة على األقل من الوسائل املذكورة يف الفقرة                . الضحية

ومن املستحيل منطقياً مبوجب التعريف الوارد يف الربوتوكول قيام حالة اجتار . كي يشكل الفعل اجتاراً) أ(عية الفر
 ).أ(ببالغ اجتاراً مل تستخدم فيه وسيلة أو أكثر من الوسائل املذكورة يف الفقرة الفرعية 

ضحية املزعومة إما طفالً أو أي يكون ال(ويف أي حال مبفردها يقوم بالضرورة شرط أحد وضعي الضحية  -٣٦
فإذا كان الضحية طفالً أصبح عنصر الوسيلة عندئذ مستبعداً وُبّت يف مسألة ما إذا كان االجتار قد وقع         ). بالغـاً 

وإذا كان الضحية بالغاً، ُبتَّ عندئذ يف مسألة ما إذا كان           . بالـرجوع فقط إىل عنصري الفعل والنتيجة النهائية       
 أن  إىل نقطة هامة وهي   ع إىل عناصر الفعل، والوسيلة، والنتيجة النهائية، شريطة االنتباه          االجتـار قد وقع بالرجو    

وتتناول املقررة اخلاصة هذا    . موافقة الضحية البالغ ال شأن هلا يف البت يف مسألة ما إذا كان االجتار قد وقع أم ال                 
 .الشرط يف الفرع التايل
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 استبعاد املوافقة

ولذلك فإن  . من الربوتوكول نطاق االجتار ومعناه توسيعاً كبرياً      ) ب(٣قانوين، توسِّع املادة    على سبيل التفسري ال    -٣٧
 .كي يظهر نطاق االجتار ومعناه املتفق عليهما) ب(٣أي استشهاد بتعريف الربوتوكول ينبغي لـه أن يورد ذكر املادة 

وكول قيام حالة اجتار ببالغ مل تستخدم وكما ذكر أعاله، فإنه من املستحيل منطقياً مبوجب تعريف الربوت -٣٨
وينبغي استخدام وسيلة واحدة على األقل من       ). أ(فـيها وسيلة أو أكثر من الوسائل املذكورة يف الفقرة الفرعية            

 .وإال تعذر اعتبار الفعل موضع النظر فعل اّتجار) أ(الوسائل املذكورة يف الفقرة الفرعية 

يف احلاالت اليت يكون قد استخدم فيها أي من ) ("ب(٣الثانية من املادة وبعبارة أخرى، إن شرط الفقرة  -٣٩
 يف املائة يف حاالت االجتار بالبالغني ألنه شرط منطقي          ١٠٠ُيستوىف بنسبة   )") أ(الوسائل املبيَّنة يف الفقرة الفرعية      

 .مسبق إلثبات وقوع حالة اجتار ببالغ

ينطوي على إشارة إىل اتفاقية حظر االجتار       ) ب(٣ املادة   وال بـد اآلن مـن بـيان أن الشرط الثاين يف            -٤٠
وبعبارة . فهو ال حيصر عدد احلاالت اليت تستبعد منها املوافقة        . ١٩٤٩باألشـخاص واستغالل دعارة الغري لعام       

من مجيع حاالت االجتار    ) أ(بسيطة، تستبعد موافقة الضحية على االستغالل املقصود املذكورة يف الفقرة الفرعية            
 .)٤(حبسب تعريفه يف الربوتوكول

غري أنه يشترط   . )٥(أمـا الربوتوكول فال يشترط بالضرورة قيام الدول بإلغاء مجيع أشكال البغاء املمكنة             -٤١
تصرف الدول حبسن نية إزاء إلغاء مجيع أشكال بغاء األطفال ومجيع أشكال بغاء البالغني اليت جينَّد فيها الناس أو                   

ؤهم أو استقباهلم بواسطة التهديد بالقوة أو استعماهلا، أو بأشكال أخرى من أشكال القسر أو ينقلون أو جيري إيوا
االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو إساءة استعمال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو                    

 . البغاءمزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغالل ذلك الشخص يف

ونادراً ما يقع املرء على حالة ال ينطوي . إن معظم البغاء الذي مياَرس فعالً يف العامل يشمل عناصر االجتار -٤٢
وال . أو استغالل الضعف على األقل    /أو جتارب شخص يف البغاء على استغالل السلطة و        /فيها السبيل إىل البغاء و    

ى أهنما يشمالن الفوارق يف السلطة حبسب نوع اجلنس والعرق          بـد من فهم السلطة والضعف يف هذا السياق عل         
نادراً ما يكون سبيالً يتميز بالتمكن أو       " احلياة"وبعبارة بسيطة، إن السبيل إىل البغاء وعيش        . واإلثنـية والفقـر   

 .بوجود خيارات مناسبة

الً هو عبء مسؤولية ضمان     ولذلك فإن الدول األطراف اليت لديها صناعات بغاء قانونية تواجه عبئاً ثقي            -٤٣
من ) أ (خلو الظروف اليت تتعلق فعالً مبمارسة البغاء داخل حدودها من الوسائل غري املشروعة املذكورة يف الفقرة الفرعية                

. تعـريف الربوتوكول، وذلك بغية ضمان أال تكون أنظمة البغاء القانونية لديها جمرد إدامة الجتار واسع ومنظم                
حلالية يف مجيع أحناء العامل، فإن الدول األطراف اليت لديها بغاء قانوين هي أبعد ما تكون                وكما تشهد الظروف ا   
 .عن تنفيذ هذا االلتزام

 استبعاد عبور احلدود

فاالجتار هو  . إن تعـريف االجتـار يف الربوتوكول ال يشترط إثبات تنقل الضحية عرب احلدود أو داخلها                -٤٤
 .ة الضحية أو بلدهتا أو مدينتهااالجتار ذاته حىت وإن وقع يف قري
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ورغـم استبعاد عبور احلدود، فإن شعور العامل بالقلق إزاء انتهاك حقوق اإلنسان األساسية يف االجتار                 -٤٥
احملـلي واالجتار الدويل هو شعور يف حمله، وقد ظهر ذلك يف اإلدراك املتزايد بأن االجتار احمللي ال يقل عن االجتار            

 . حلقوق اإلنسانالدويل كانتهاك خطري

 االجتار واملصطلحات

. حيـاول هذا الفرع ربط مسألة املصطلحات بتوافق اآلراء الذي يعكسه التعريف الوارد يف الربوتوكول               -٤٦
فاملقررة اخلاصة، بتحديدها مصطلحات تنسجم مع التعريف القانوين لالجتار الوارد يف الربوتوكول تأمل يف تعزيز               

لتوصل إليه يف الربوتوكول وحتسني كونه تعريفاً عملياً يف حبوث ومبادرات السياسات العامة توافق اآلراء الذي مت ا
 .يف جمال مكافحة االجتار

، "العامل يف اجلنس"، و"العمل يف اجلنس"وتعريف االجتار الوارد يف الربوتوكول يرفض ضمناً مصطلحات  -٤٧
 ".طالب البغّي"و" بغاءال"ولذلك تستخدم املقررة اخلاصة مصطلحي ". الزبائن"و

يعـّرف الربوتوكول االجتار تعريفاً واسع النطاق على حنو بالغ أشبه ما يكون بإلقاء شبكة صيد واسعة،                  -٤٨
العامل "و" العمل يف اجلنس"فمصطلحات . وهو تعريف ميكن القول إنه يشمل كل مظهر من املظاهر احلالية للبغاء

وتعتقد . )٦(بغاء كما ميارس يف الوقت احلاضر ال يقع عادة يف فئة االجتار           توحي خطأً بأن ال   " الزبون"و" يف اجلنس 
وترى املقررة . املقررة اخلاصة بأن هذا يعكس تفسرياً خاطئاً خطأً شديداً ملمارسة البغاء احلالية يف مجيع أحناء العامل

واضح أن معظم البغاء يتم بوسيلة واحدة أو        اخلاصة، باالستناد إىل جتربتها وحتقيقاهتا اليت أجرهتا كمقررة خاصة، أن من ال           
 .)٧(من الربوتوكول، وأنه يشكل بالتايل اّتجاراً) أ(أكثر من الوسائل غري املشروعة املوجزة يف الفقرة الفرعية 

يف " العمل يف اجلنس"َرفض مصطلح : وإضافة إىل ذلك، ال بد من ذكر نقطتني هامتني تتعلقان بالنص مها -٤٩
؛ ومتييز الربوتوكول متييزاً واضحاً بني "البغاء"ربوتوكول نفسه الذي يستخدم بدالً من ذلك مصطلح أثناء صياغة ال

العاملون يف  "، و "العمل يف اجلنس  "اللذين يندجمان باستخدام مصطلحات     " السخرة"و" استغالل البغاء "مصطلحي  
 ".الزبائن"، و"اجلنس

 ؟"الطلب" ماذا يعين -باء 

 : من الربوتوكول على ما يلي٩ملادة  من ا٥تنص الفقرة  -٥٠

تعـتمد الـدول األطـراف أو تعّزز تدابري تشريعية أو تدابري أخرى، مثل التدابري التعليمية أو                  
االجتماعـية أو الثقافية، بوسائل منها التعاون الثنائي واملتعدد األطراف، من أجل عدم تشجيع الطلب               

 . تفضي إىل االجتار، وخباصة استغالل النساء واألطفالالذي حيفز مجيع أشكال استغالل األشخاص، اليت

 :هناك ثالث مسائل جديرة بالتوكيد توكيداً شديداً عليها هي -٥١

وجوب فهم الطلب من حيث صلته باالستغالل بصرف النظر عما إذا كان االستغالل              )أ( 
 يشكل اجتاراً أيضاً؛

الضرورة فهمه كطلب مباشر    وجـوب فهم الطلب على أنه يغذي االستغالل وليس ب          )ب( 
 لذلك االستغالل؛
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عـدم لـزوم أن يـؤدي الطلـب ذاته إىل االجتار؛ بل يكفي بدالً من ذلك أن يؤدي                  )ج( 
 .االستغالل الذي يغذّيه الطلب إىل االجتار

لذلك فإن جانب الطلب يف االجتار ليس مفهوماً فهماً صحيحاً باعتباره الطلب على البغاء أو العمل أو                  -٥٢
وبدالً من ذلك، ينبغي فهم الطلب فهماً أوسع نطاقاً باعتباره أي فعل يغذي أي              . )٨(دمات من ضحية االجتار   اخل

 .شكل من أشكال االستغالل الذي يؤدي بدوره إىل االجتار

وعلى سبيل املثال، فإن    . )٩("تعزيز منو ] أو[أو ُيشجع أو يساعد منو      ... يدعم  "وكـلمة يغـذّي تعين       -٥٣
واد اخلليعة املعدة باحلاسوب اليت ال يستخدم فيها أي شخص طبيعي يف صنع الصور قد يعترب رغم ذلك استخدام امل

 .)١٠(تغذية لالستغالل اجلنسي

وهذه التعليقات ال ينبغي تفسريها على أهنا تقلل إىل أدىن حد ممكن دور الفاعلني الذين يفهم عادة أهنم يشكلون                    -٥٤
، ولكن ينبغي فهمها على أهنا ال ترمي إال إىل )ليب البغايا، وأصحاب العبيد، وما إىل ذلكمثل طا(جانب الطلب يف االجتار    

 .بيان أن املشاركة املباشرة يف سوق االستغالل ليست شرطاً مسبقاً العتبار الشخص جزءاً من جانب الطلب يف االجتار

 يف حدود التحليل االقتصادي

وحتليل .  حقوق اإلنسان وليس مسألة من مسائل اقتصاد السوق        يعتـرب االجتار أساساً مسألة من مسائل       -٥٥
فأدوات التحليل االقتصادي مصممة    . االجتار حتليالً اقتصادياً خالصاً يؤدي حتماً إىل طمس أبعاد حقوق اإلنسان          

وهذه األدوات ليست مصممة بالضرورة تصميماً جيداً لتعزيز اهلدف         . لشرح وتقييم األسواق من حيث الكفاءة     
 .)١١(و محاية كرامة اإلنسانوه

وعندما . ولذلك فإن هذا التقرير يلزم احلذر يف استخدام مفاهيم مثل العرض والطلب يف مناقشة االجتار               -٥٦
تستخدم املقررة اخلاصة هذه املفاهيم ال يغرب عن باهلا إدراك قيود التحليل االقتصادي، وسوف حتاول وضع معًىن 

 .وق اإلنسان إزاء االجتارللطلب ينسجم وهنج يستند إىل حق

 يف الطلب واالجتار عموماً

مـن حيـث اإلطار املفاهيمي، يتألف جانب الطلب يف االجتار من فاعلني مثل طاليب البغايا، وأصحاب                  -٥٧
ويقع العديد من هؤالء الفاعلني أنفسهم أيضاً    . العبيد، والناس الذين يشترون منتجات مصنوعة بأيدي املتاجر هبم        

غري أن التداخل بني هاتني الفئتني ليس كامالً؛ ففيما يشكل كل متاجر جزءاً من              ". املتاجرين"عريف  يف إطـار ت   
بالضرورة كل " املتاجر"، ال يشمل تعريف )ألنه يغذي االستغالل الذي يؤدي إىل االجتار(جانب الطلب يف االجتار 

 .فاعل يف جانب الطلب يف االجتار

تهلكني الذين يشترون سلعاً منتجة بيد عاملة متاجر هبا يصح اعتبارهم جزءاً            وعلى سبيل املثال، فإن املس     -٥٨
مـن جانـب الطلب يف سوق االجتار تلك، ولكنهم ليسوا هم أنفسهم متاجرين ألهنم مل يرتكبوا أياً من األفعال               

و ينقلوا أو يقوموا بتنقيل أو   أي أهنم مل جيندوا أ    (اخلمسـة احملددة يف عنصر الفعل يف تعريف االجتار الوارد يف الربوتوكول             
 ).إيواء أو استقبال أي شخص؛ بل إن كل ما قاموا به هو تلقي سلع وإن كانت سلعاً منتجة بأيٍد عاملٍة متاجر هبا

وفـيما يتعلق بالعديد من أسواق االجتار، ال ينبغي للدول األطراف أن تزيل الطلب جملرد أنه ُيلّبى أحياناً        -٥٩
وعلى سبيل املثال، ميكن أحياناً أن تلىب حاجة السوق االستهالكية من األحذية . املٍة متاجر هبابسلٍع منتجة بأيٍد ع
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) أ(الرياضية بأحذية مصنوعة بأيدي أناس تعرضوا لوسيلة أو أكثر من وسائل االجتار املذكورة يف الفقرة الفرعية                 
خذها الدول األطراف لكبح جانب الطلب وهناك خطوات معقولة ميكن أن تت. من التعريف الوارد يف الربوتوكول

وعلى سبيل املثال، ميكن . يف هـذه األسواق دون أن حتاول إزالة الطلب االستهالكي كله على األحذية الرياضية         
للدول األطراف أن حتقق يف املزاعم اليت تتعلق باليد العاملة املتاجر هبا وأن تساعد املستهلكني يف التعرف على هذه 

ويف العديد من قطاعات السوق، يوجد سبب . )١٢( ُتمكِّن املستهلكني من جتنب شراء هذه املنتجاتالسلع، وبذلك
 .وجيه لالعتقاد بأن هذه التدابري تقلل الطلب يف أسواق االجتار تلك

غري أنه ليس هناك ما يدعو إىل االعتقاد بصحة القول ذاته يف حالة سوق االجتار باجلنس، ولذلك تكون                   -٦٠
أما طالبو . بكبح استخدام األشخاص املدفوعني إىل البغاء بوجه عام    ) ٥(٩طراف ملزمة مبوجب املادة     الـدول األ  

أو يفتقرون إىل احلافز على التمييز بني األشخاص املدفوعني إىل البغاء الذين            /البغايا فال يستطيعون عادة التمييز و     
من الربوتوكول وأولئك الذين مل يتعرضوا ) أ(٣تعرضـوا لوسـيلة غري مشروعة من الوسائل املذكورة يف الفقرة         

وعلى ردود عديدة وردت استجابة لالستبيان       )١٣(ويؤيـد هـذا االستنتاج حبوث قائمة على التجارب        . لذلـك 
جهل املستهلك بالظروف احلقيقية اليت مير هبا الضحايا        "وكما ذكرت منظمة غري حكومية يف رّدها فإن         . املشترك

 .يف سوق االجتار باجلنس" عامل حافز"هو " تراثهأو قلة وعيه بل عدم اك

 الطلب واالجتار باجلنس: دور اجلنس

تقتصـر املقررة اخلاصة فيما يلي التركيز على الطلب يف االجتار باجلنس، بل تقتصر حتديداً على جانب                  -٦١
 .الطلب يف االجتار باجلنس باعتباره يتكون من طاليب البغايا يف جانب منه

 بـد مـن اإلشارة إىل أن مجيع أشكال االجتار تعترب انتهاكاً حلقوق أساسية من حقوق اإلنسان             أوالً، ال  -٦٢
أما تركيز املقررة اخلاصة على االجتار باجلنس على سبيل االقتصار فال يعين      . وتطرح مسائل تثري قلقاً عاملياً شديداً     

 .أهنا تود أن توحي بغري ذلك

 :لتركيز على االجتار باجلنس، وال سيما دور طالب البغايا يف إجياد الطلبغري أن هناك عدة أسباب تسّوغ ا -٦٣

فيما تنتهك حقوق اإلنسان للنساء واألطفال يف العديد من أشكال االجتار، يعترب االجتار باجلنس               �
 شكالً خاصاً من أشكال االجتار تنتهك فيه حقوق اإلنسان للنساء واألطفال باعتبارهم نساًء وأطفاالً؛

خالفاً ملشتري السلع االستهالكية املنتجة باستخدام اليد العاملة املتاجر هبا، يكون طالب البغي يف  �
 ؛)بفعل استقباله للشخص املتاجر به(وقت واحد منشئاً للطلب، وكذلك جزءاً من سلسلة االجتار 

بضحية االجتار يكون ُيرتل طالب البغي، بقيامه بفعل اجلنس التجاري، أذًى إضافياً وكبرياً مباشراً  �
 مبثابة اغتصاب يضاف إىل الوسائل الضارة اليت يستخدمها آخرون إلدخاهلا باب البغاء أو إبقائها فيه؛

يوجد ُمسوِّغٌ لالعتقاد بأن العديد من طاليب البغايا يدركون أن النساء واألطفال الذين يطلبون               �
وتوكول، وبأن املعايري الثقافية    ألغـراض الـبغاء خيضعون لوسائل غري مشروع مذكورة يف الرب          

 السائدة تشجع على طلب األشخاص املدفوعني إىل البغاء رغم هذه املعرفة؛
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لـيس هـناك سـبب وجيه لالعتقاد بوجود أي قدر كبري من البغاء يف مجيع أحناء العامل بدون           �
 استخدام وسيلة أو أكثر من الوسائل غري املشروعة املذكورة يف الربوتوكول؛

ـ  � يع يف العديد من جوانب النشاط اجلنسي غري التجاري استعمال القوة، والتهديد، والقسر،             يش
أو استغالل حالة الضعف حبيث ال يرجح بتاتاً أن         /واالحتـيال، واخلداع، واستغالل السلطة و     

يرتدع عدد كبري من طاليب البغايا عن طلب خدمات أشخاص مدفوعني إىل البغاء ألن الشخص               
 البغاء قد أُخضع هلذه الوسائل غري املشروعة؛املدفوع إىل 

ورمبـا ال يستطيع حىت أصحاب أفضل النوايا من طاليب البغايا أن يروا فرقاً بني النساء اللوايت أُخضعن                   �
 .)١٤()إن وجدن(للوسائل غري املشروعة املوصوفة يف الربوتوكول واللوايت مل خيضعن لذلك 

  اجلنسني الطلب على اجلنس التجاري ّحيدده نوع

وهو فعل ميتثل فيه    . فهو فعل يقوم به الرجال كرجال     . يعترب شراء اجلنس فعالً حيدده حتديداً كبرياً نوع اجلنسني         -٦٤
 .الفاعل لدور اجتماعي ينطوي على طرق ذكرية معينة يف السلوك والتفكري واملعرفة وحيازة السلطة االجتماعية

ويف هذين  . يف تفاعل واحد  ) اجلنس واملال ( من السلطة االجتماعية     جيمع فعل البغاء حبكم تعريفه شكلني      -٦٥
ويف البغاء تندمج هذه الفوارق     . )١٥(ميسك الرجال بسلطة كبرية ومنتظمة على النساء      ) اجلنس واالقتصاد (اجملالني  

 .يف السلطة يف فعل حيدد ويؤكد وضع الرجل االجتماعي املسيطر على وضع املرأة االجتماعي اخلاضع

 نصرية والطلب على اجلنس التجاريالع

كثرياً ما يزداد الطلب على اجلنس التجاري ترسخاً يف الفوارق يف السلطة االجتماعية وهي فوارق العرق        -٦٦
 .واجلنسية والطبقة واللون

ويسـعى بعض طاليب البغايا سعياً نشطاً يف طلب النساء واألطفال املدفوعني إىل البغاء من جنسيات أو                  -٦٧
يف شكل من العنصرية ذي طابع "ق أو فئات إثنية خمتلفة لغرض استغالل هذه الفوارق يف السلطة، فيشاركون أعرا

، فيربّرون به ألنفسهم ما يفعلون بالقول إن النساء واألطفال من أعراق أو جنسيات أو فئات إثنية                 "جنسي قوي 
 .)١٦(خمتلفة ال يتأذون باالستغالل اجلنسي

الظروف اليت تيسر االجتار يف حد ذاته، توجد العنصرية والتحامل على األقليات اإلثنية             وإضافة إىل إجياد     -٦٨
ظروفاً جتعل النساء واألطفال املدفوعني إىل البغاء يواجهون خطر التعرض ألذى يفوق كثرياً ذلك الذي يلحقه هبم 

 .املتاجرون وطالبو البغايا

والذكور، تتعرض لالستغالل اجلنسي الشديد النساء     ويف عـامل مـا فتـئ يتسم بعالمات هيمنة البيض             -٦٩
وكثرياً ما يستغل طالبوا البغايا هذا الضعف،       . أو اللون /والفتيات املضطهدات بسبب العرق واجلنسية والطبقة و      

 .وبذلك يسيئون استعمال وضعهم ذي السلطة االجتماعية النسبية يف استغالل األشخاص املتاجر هبم
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 هو العامل الذي حيرك السوق؟أيهما : العرض والطلب

مـا الذي حيرك سوق االجتار باجلنس العرض أم الطلب؟ رغم أن البعض يزعم أن الطلب على خدمات                   -٧٠
، يزعم  )١٧("السبب املباشر والقريب أكثر من سواه التساع صناعة اجلنس        "األشـخاص املدفوعني إىل البغاء هو       

وهذا النقاش ميكن فهمه    . )١٨(" يولد الطلب وليس العكس    العرض"آخـرون أنه يصح القول بالدرجة نفسها أن         
 ".العرض"بإحدى طريقتني، ويكمن الفرق بينهما يف فهم املرء ملصطلح 

وإذا اعترب أن العرض يشمل مجيع نواحي جانب العرض يف سوق االجتار باجلنس، طرح هذا النقاش عندئذ  -٧١
دية واالجتماعية والقانونية والسياسية واملؤسسية والثقافية اليت       خياراً زائفاً، ألنه إذا مشل العرض الظروف االقتصا       

 .جتعل النساء واألطفال عرضة لالجتار هبم، اتضح عندئذ أن العرض والطلب حيركان سوق االجتار باجلنس

األسواق ال ميكن فهمها فهماً جمرداً عن السياق االجتماعي واالقتصادي          "وهبـذا املعىن يصح القول إن        -٧٢
احلكومات متورطة تورطاً شديداً يف تكوين سوق "، و"ياسي واملؤسسي األوسع الذي تعمل فيه هذه األسواقوالس

بشأن اهلجرة واللجوء، والعمل،    ) اليت كثرياً ما متيز على أساس نوع اجلنس       (من خالل سياساهتا    ] االجتار باجلنس [
 .)١٩(والتنمية االقتصادية، والرعاية، والتعليم، وما إىل ذلك

وليس الظروف الظاملة اليت تنشئ حالة      (غري أنه إذا اعُترب أن العرض ال يشمل إال ضحايا االجتار أنفسهم              -٧٣
، وجب عندئذ بيان أن العرض ال حيرك السوق؛ ألن السؤال عما حيرك سوق االجتار باجلنس العرض أم                  )الضعف

ه مسؤوالً عن وجود هذه السوق     الطلـب يسـتدعي بالضـرورة إصدار حكم معياري لتحديد من ينبغي اعتبار            
 .وتوسعها

ومـن الواضـح من باب معياري أن املسؤولية عن سوق االجتار باجلنس تقع على عاتق طاليب البغايا،                   -٧٤
واملتاجرين، والظروف االقتصادية واالجتماعية والقانونية والسياسية واملؤسسية والثقافية اليت تشكل قمعاً للنساء            

ومن الظلم الشديد إلصاق املسؤولية عن حتريك سوق اجلنس بضحايا هذه السوق            . اء العامل واألطفال يف مجيع أحن   
 .فهذا الزعم هو مبثابة توجيه اللوم إىل الضحية، ويشكل انتهاكاً آخر حلقوق اإلنسان لضحايا االجتار. أنفسهم

 أخطاء عاملية، أضرار حملية : العوملة والطلب

وضوعية املشتركة، ذكرت حكومات عديدة أن اقتصاد السوق احلرة املعومل          استجابة الستبيان الدراسة امل    -٧٥
 .قد زاد الطلب على اليد العاملة واخلدمات الرخيصة، مبا يف ذلك البغاء

ومما ال شك فيه أن العوملة ومعها القمع املستمر للنساء قد أوجدت سياقاً للهجرة يعتمد على نوع اجلنس،  -٧٦
 .ة القاسية تشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان لضحايا االجتاروال شك أن سياسات اهلجر

ألنه بالرغم من أن    . غـري أنه من التضليل تصوير جانب الطلب يف االجتار باعتباره أساساً مسألة عوملة              -٧٧
حايا االجتار يقع بصورة منتظمة يف مجيع أحناء العامل ويرتبط ارتباطاً معقداً بعمليات العوملة، يقع طلب واستغالل ض

 .االجتار على أيدي أولئك الذين يشكلون جانب الطلب يف االجتار كظاهرة حملية أيضاً
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فهي عاملية من . ولذلك ترغب املقررة اخلاصة يف إبراز أمهية فهم الطلب كمشكلة عاملية وحملية يف آن معاً -٧٨
األمر الذي يطرح حبد ذاته   (ية  حيـث إهنـا حترك االجتار الدويل باجلنس وتشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان األساس            

وهي مع ذلك حملية مبعىن أهنا تقع يف كل مكان، يف قرانا وبلداتنا ومدننا احمللية، وذلك يف ). مسائل تثري قلقاً عاملياً
 .أغلب األحيان على أيدي رجال هم جزء من النسيج األساسي جملتمعاتنا احمللية

  االستنتاجات والتوصيات-ثالثاً 

ـ   -٧٩ غري أنه هو   . ب ينشـئه طالبو البغايا ليس العامل الوحيد الذي حيرك سوق االجتار باجلنس            إن الطل
وعلى وجه العموم،   . العامل الذي لقي القدر األقل من االهتمام والتفكري املبدع يف مبادرات مكافحة االجتار            

 واملعاقبة عليه أو يف اجتاه إهناء ُوجِّهت السياسة العامة ملكافحة االجتار يف اجتاه اكتشاف سلوك املتاجرين ومنعه
 .)٢٠(العرض من الضحايا عن طريق محالت تثقيفية أو ما شابه ذلك

 .ورغم أمهية وضرورة هذه املشاريع، ينبغي استكماهلا مبشاريع حمددة األهداف غرضها كبح الطلب -٨٠

  هنج حقوق اإلنسان إزاء االجتار-ألف 

 تبدد سوء الفهم الشائع بشأن طبيعة هنج حقوق اإلنسان إزاء بـادئ ذي بدء تود املقررة اخلاصة أن      -٨١
فقد افُترض خطأً يف بعض األوساط أن هنجاً قائماً على حقوق اإلنسان إزاء االجتار هو هنج خمالف على . االجتار

مقدمة وهذا االستنتاج ال ميكن أن يستند إال إىل         . حنـو ما الستخدام القانون اجلنائي يف معاقبة طاليب البغايا         
وهذه مقدمة ال بد من . تفـترض أن للرجال حقاً من حقوق اإلنسان يف طلب األشخاص املدفوعني إىل البغاء           

ويف بعض النظم القانونية . فليس للرجال حق من حقوق اإلنسان يف طلب أشخاص مدفوعني إىل البغاء. رفضها
غاء، ولكن هذا احلق، كما جاء آنفاً، قد     احمللـية ُمـنح الـرجال حقاً قانونياً يف طلب أشخاص ُدفعوا إىل الب             

يـتعارض تعارضاً مباشراً مع حقوق اإلنسان لألشخاص العاملني يف البغاء والذين أُخضعت غالبيتهن الكبرية               
. من الربوتوكول وهن بالتايل ضحايا لالجتار     ) أ(للوسـائل غري املشروعة اليت جاء وصفها يف الفقرة الفرعية           

ان لضحايا االجتار مع احلقوق القانونية املمنوحة لطاليب البغايا، ينبغي تغليب          وحيـث تـتعارض حقوق اإلنس     
 .وهذا هو ما يعترب هنجاً قائماً على أساس حقوق اإلنسان إزاء االجتار باجلنس. حقوق اإلنسان لضحايا االجتار

  جترمي طلب األشخاص املدفوعني إىل البغاء-باء 

 .املصادر معلومات عن موقف احلكومة من البغاءواستجابة لالستبيان قدم عدد من  -٨٢

فالقـانون السويدي الذي حيظر شراء اخلدمات اجلنسية هو تعبري مناسب جداً ضد جانب الطلب يف                 -٨٣
االجتار ألنه ال يدين طلب األشخاص املدفوعني إىل البغاء إدانة رمسية فحسب، بل يفعل ذلك يف سياق يعترف                  

كما هي احلال يف مجيع القوانني، : "ساس نوع اجلنس لصناعة اجلنس التجاريةصـراحة بالطـابع احملدد على أ      
فهو تعبري ملموس وحمسوس عن االعتقاد بأن النساء واألطفال يف          . وظيفة معيارية ] السويدي[يؤدي القانون   

اض ويبطل فعالً احلق الذي يتخذه الرجال ألنفسهم يف شراء النساء واألطفال ألغر           . السـويد ليسـوا للبيع    
 .)٢١("البغاء
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وقد ُسنَّ مؤخراً يف مجهورية كوريا قانون يشدد العقوبات املفروضة على أصحاب ومشتري املواخري،               -٨٤
وُيعترب جرمية جنائية يف قانون مكافحة االجتار     . )٢٢(وحيمـي يف الوقـت ذاتـه الضـحايا املدفوعني إىل البغاء           

وسنت شيلي . )٢٣(ل يف البغاء أو التصوير اخلليع  يف الفلبني استخدام أي شخص للعم      ٢٠٠٣باألشخاص لعام   
قانوناً جنائياً يفرض عقوبات على طاليب البغايا الذين يستغلون األطفال املدفوعني إىل            ) ألول مـرة  (مؤخـراً   

 .)٢٤(البغاء

وذكـرت منظمة غري حكومية يف ردها على االستبيان أن منافع جترمي طلب األشخاص املدفوعني إىل                 -٨٥
تجاوز اإلدانة الصرحية فتحدث أثراً رادعاً أيضاً؛ فمن شأن عدد الزيارات إىل املواخري أن يقل إذا                البغاء قد ت  

وذكرت منظمة غري حكومية بوليفية أهنا التقت       . خشي الزبائن من فرض عقوبات جنائية عليهم نتيجة لذلك        
 أن معاقبة الزبائن من شأهنا أن تقلل        بنساء ُدفعَن إىل البغاء ملناقشة اآلثار احملتملة لتجرمي الطلب، واستنتجت         

 .الطلب على االستغالل اجلنسي

وقد وافقت املديرية العامة ملنع اجلرمية يف اجلمهورية البوليفارية لفرتويال على االضطالع بدراسة تقوم  -٨٦
 االجتار  عـلى الـتجربة العملـية لتحديد ما إذا كان حظر البغاء أو جعله قانونياً أو تنظيمه يؤثر أو يغري يف                    

 .باألشخاص

ويف هولندا، مل خيضع طلب األشخاص املدفوعني إىل البغاء قط لعقوبة القانون ويعترب قانونياً اآلن عمل  -٨٧
ورداً على االستبيان، ذكرت حكومة هولندا أن قوانينها ترمي إىل الفصل فصالً            . القـوادة وتشغيل املواخري   

واألنشطة غري املشروعة اليت تشمل االستغالل اجلنسي من جهة         واضـحاً بني قطاع البغاء القانوين من جهة         
ولألسباب املبينة يف الفرع ثانياً أعاله، يوجد سبب وجيه للتساؤل عما إذا كان ميكن يف املمارسة                 . أخـرى 

 .العملية احملافظة على هذا التمييز

وتعتقد املقررة .  االجتار بكبح جانب الطلب يف٩ من املادة ٥والدول األطراف ملزمة مبوجب الفقرة  -٨٨
اخلاصـة أن هذا االلتزام ميكن الوفاء به على حنو فعال عن طريق جترمي طلب األشخاص املدفوعني إىل البغاء                   

 .وعن طريق تطبيق هذه األحكام حبسن نية

ورغم أن التجرمي ال يضمن وضع حد للنشاط، إال أنه ال شك يف أن التجرمي هو مبثابة وسيلة واضحة        -٨٩
ولذلك فإن االلتزام   . )٢٥("تبديد العزمية أو الثقة أو الطاقة املعنوية      "فالثين يعين   . عالة للثين عن هذا النشاط    وف

. بالثين عن الطلب يشري مباشرة إىل التزام الدولة بالقيام مبشروع واضح املعايري إلدانة جانب الطلب يف االجتار
دة من املهام األساسية لنظام القانون اجلنائي فإنه من املعقول     ومبا أن اإلدانة الصرحية للسلوك الضار تعترب واح       

القول بوجوب تشجيع الدول األطراف على جترمي طلب األشخاص املدفوعني إىل البغاء، وذلك كسبيل للوفاء 
 . من الربوتوكول٩ من املادة ٥بالتزاماهتا القائمة مبوجب الفقرة 

تخدام أي عقوبة جنائية تتعلق بصناعة اجلنس التجاري ملعاقبة         وتؤكد املقررة اخلاصة أنه ال ينبغي اس       -٩٠
فالقوانني والسياسات احمللية اليت تعاقب النساء واألطفال املدفوعني إىل البغاء          . النسـاء واألطفال املتاجر هبم    

دت وقد ور . تساهم يف حالة ضعفهم وجتعل النساء واألطفال أكثر تعرضاً لالضطهاد يف عملية االجتار باجلنس             
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وإذ تعاقب النساء على البغاء : "هذه النقطة يف رد على االستبيان باإلشارة إىل بلد بعينه فقد جاء يف ذلك الرد
 ".وليس من يطلبون اخلدمات اجلنسية فإن ذلك يؤدي إىل نشوء الطلب على اخلدمات اجلنسية

يما عندما ال تفرض عقوبات مماثلة وتدين املقررة اخلاصة القوانني والسياسات اليت تعاقب البغايا، ال س -٩١
أما التدابري املتخذة للتصدي للطلب فينبغي هلا أن تضمن عدم جترمي ضحايا االجتار وعدم              . على طاليب البغايا  

إخضـاعهم لتدابري عقابية مثل اإلبعاد الذي جيعلهم عرضة النتهاكات أخرى من انتهاكات حقوق اإلنسان               
 .وإلعادة االجتار هبم

م أن التجرمي حىت عندما ال يستهدف إال طاليب البغايا قد يترك األثر غري املطلوب وهو دفع                 وقد زع  -٩٢
غري أن ما يوازي . البغاء بعيداً عن األنظار وبالتايل جعل ضحايا االجتار أكثر عرضة النتهاكات حقوق اإلنسان

دو وكأهنا جمرد عمل مشروع ذلك يف صحته القول إن جعل البغاء يؤدي إىل جعل انتهاكات حقوق اإلنسان تب
: وقد الحظت هذه العملية منظمة غري حكومية يف ردها إذ قالت         . هذه االنتهاكات أمام العيان   " خيفـي "ممـا   

عندما يكون البغاء قانونياً ال تراقب السلطات صناعة اجلنس مما يؤدي إىل تزايد عدد الضحايا اللوايت جيلنب                 "
 ".لتقدمي اخلدمات اجلنسية رغم إرادهتن

  االختصاص القضائي اخلارجي-جيم 

تعترب إقامة االختصاص القضائي اخلارجي تطوراً هاماً وجديراً بالثناء يف االستراتيجيات اليت تستهدف  -٩٣
وقد ذكر عدد من الدول اليت استجابت لالستبيان مبا فيها الدامنرك وفنلندا           . جانب الطلب يف االجتار باجلنس    

يات املتحدة األمريكية أهنا أقامت االختصاص القضائي اخلارجي الذي من شأنه أن            وإسرائيل وهولندا والوال  
) Protect(وقد اسُتخدم قانون احلماية . ميكِّن من مقاضاة السياح الذين يسافرون ملمارسة اجلنس مع األطفال

 أشخاصاً مدفوعني   يف الواليات املتحدة مثالً ملقاضاة عدد من مرتكيب أعمال اجلنس مع األطفال الذين طلبوا             
 .)٢٦(إىل البغاء ممن لديهم أطفال يف بلدان منها كمبوديا والفلبني وتايلند وفييت نام

وكما ذكرت حكومة فنلندا، فإنه بالرغم من وجود هذه األحكام يف القانون كثرياً ما تنشأ مشكلة يف  -٩٤
قيق احمللية يف الواليات القضائية     املمارسة العملية وهي مشكلة احلصول على أدلة من سلطات الشرطة والتح          

 .اليت تقع فيها اجلرائم

  دواعي عدم جعل طلب األشخاص املدفوعني إىل البغاء قانونياً-دال 

. إن الـبديل عن جترمي طلب األشخاص املدفوعني إىل البغاء هو السماح هبذا النشاط أو جعله قانونياً      -٩٥
وهذه النقطة مبّينة على حنو واضح يف رد . ني بالتايل الثين عنهوهذا النهج يشجع جانب الطلب يف االجتار ويتع

البغاء املرخص بقانون يعطي أجياالً جديدة من الرجال        : "ائـتالف مناهضـة االجتار بالنساء على االستبيان       
نونياً إذا كان األمر قا"فيقولون . والصبيان إذناً أخالقياً واجتماعياً للمشاركة يف استغالل البغاء بضمري مرتاح

 ".فال بأس

الذي ) مركز حيفا النسائي  (ويؤكـد هذه النقطة كذلك الرد املقدم باسم ماشون ُتوَدعا وإيشا ليشا              -٩٦
 ".أي سياسة تعزز جعل البغاء أمراً عادياً وحتمياً تزيد الطلب عليه"جاء فيه أن 
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 أن تزيد هذه السياسات يف      وال غرابة يف  . وقد أنشأ عدد من الواليات القضائية بغاًء مرخصاً بقانون         -٩٧
حجم صناعة اجلنس التجارية وتشجيعها داخل الوالية القضائية، مما يزيد الطلب على اجلنس التجاري وينّشط 

 .سوق االجتار باجلنس

وُيزَعم يف بعض األحيان أن البغاء املرخص بقانون ينشئ شفافية سليمة يف صناعة اجلنس، وتؤدي هذه  -٩٨
 تدين الفساد واإلساءة؛ غري أنه وفقاً ملا جاء يف ردود على االستبيان تتعلق ببلدان جعلت الشفافية بدورها إىل  
كون [رغم "و" رفع احلظر عن املواخري مل جيعل هذا القطاع حىت اآلن شفافاً بالقدر املتوقع"البغاء مشروعاً فإن 

 ".ة بالرقمسجالً وخاضعاً لرقابة احلكومة فإن النساء يعشن يف ظروف شبيه] البغاء

وكمـا ذكـرت منظمة غري حكومية، فإن التمييز بني الطلب على ضحايا االجتار وبني الطلب على                  -٩٩
من الصعب للغاية يف املمارسة العملية : "األشخاص املدفوعني إىل الدعارة بوجه عام هو متييز معاكس للمطلوب

دما يتعلق األمر خبدمات جنسية، وتتعذر بالتايل يقع يف إطار معرفة اجلاين، ال سيما عن] هذا التمييز[إثبات أن 
 ".املقاضاة اجلنائية

  الصعوبات غري اجلنائية اليت ُتفَرض على طلب األشخاص املدفوعني إىل البغاء-هاء 

ورد يف االستبيان سؤال حمدد عن الصالت املمكنة بني االنتشار العسكري والطلب على اخلدمات اليت  -١٠٠
وأكد عدد من الذين أجابوا على االستبيان بالقول إن تدفق العاملني يف جمال             . نسيتـنطوي على استغالل ج    

املعونة الدولية، والعسكريني، وقوات حفظ السالم، وموظفي املنظمات الدولية يف حالة النـزاع املسلح أو               
 يبني تقرير   وكما. عـدم االستقرار السياسي كثرياً ما يولّد الطلب على خدمات منشأها االستغالل اجلنسي            

وقدم دعاة  . املقـررة اخلاصة عن زيارهتا إىل البوسنة واهلرسك، فإن ذلك ميكن أن يؤدي إىل زيادة يف االجتار                
حقوق اإلنسان أيضاً معلومات عن دور قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة يف توليد طلب على البغاء                 

اخلاصة جبميع اجلهود الرامية إىل مكافحة الطلب على        وترحب املقررة   . واالجتـار يف حاالت ما بعد النـزاع      
 .البغاء يف هذه احلاالت احملددة

وميكن إيراد أمثلة قليلة على اإلجراءات املتخذة يف هذا الصدد، منها قيام األمم املتحدة والواليات                -١٠١
إحدى املنظمات  والحظت  . املتحدة والنرويج مبنع عسكرييها من طلب خدمات أشخاص مدفوعني إىل البغاء          

غري احلكومية أن التحول األخري يف سياسة األمم املتحدة املتعلقة بطلب خدمات األشخاص املدفوعني إىل البغاء 
إىل تقلص الطلب على اخلدمات اجلنسية، أدى       ] هذه السياسة [وفقاً للتقارير، أدت    : "قد تركت أثراً إجيابياً   

 ".لعاملني يف اجلنس يف الشوارعبدوره إىل التأثري تأثرياً كبرياً يف عدد ا

ومتـنع الـنرويج كذلك مجيع موظفي اخلدمة املدنية لديها من القيام يف أثناء سفرهم الرمسي بطلب                  -١٠٢
خدمات أشخاص مدفوعني إىل البغاء، ويف الوقت ذاته متنع مدونة قواعد السلوك باألمم املتحدة موظفي األمم 

 .ات األشخاص املدفوعني إىل البغاءاملتحدة من طلب أي خدمة جنسية من خدم

وقد اتفقت ست وأربعون دولة يف منظمة حلف مشال األطلسي على منع عسكرييها من طلب خدمات  -١٠٣
نساء مدفوعات إىل البغاء ُيعَرف أهنن خيضعن لسيطرة املتاجرين، واعتمدت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا               
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 البوسنة واهلرسك حتظر فيها قيام أفراد البعثة بتشجيع أو تيسري           مدونـة قواعد سلوك جلميع أفراد بعثتها يف       
 .البغاء واالجتار باألشخاص

وقد طُبِّقت عقوبات مدنية تستهدف جانب الطلب يف االجتار يف عدد من الواليات القضائية يف مجيع                 -١٠٤
 البغايا يف احملاكم املدنية وفرض  ومبوجب هذه القوانني، ميكن مالحقة القّوادين وطاليب      . أحناء الواليات املتحدة  
 .)٢٧(غرامات مالية عليهم

  محالت اإلعالم والتثقيف والدعوة-واو 

اضطلعت منظمات حكومية وغري حكومية وجمتمعية يف السنوات األخرية مبجموعة متنوعة من محالت         -١٠٥
ع هذه األنشطة وتشجع    وترحب املقررة اخلاصة جبمي   . اإلعـالم والتثقـيف والدعوة الرامية إىل كبح الطلب        

ممارساهتا  احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية على دراسة أثر هذه األنشطة وعلى تكرار             
 .وتورد املقررة اخلاصة أدناه ذكر بعض التدابري اليت اُتخذت واليت وردت يف الردود على االستبيان. الناجحة

حبملة إعالمية واسعة ) ECPAT(الربنامج البلجيكي إلهناء بغاء األطفال   يف بروكسل ببلجيكا اضطلع      -١٠٦
استهدفت الطلب على بغاء األطفال وشجعت اجملتمع احمللي والسياح على اإلبالغ عما يشتبهون به من إساءة     

 .جنسية لألطفال

مستديرة لبديل من مائدة "ويف شيكاغو بالواليات املتحدة األمريكية، عقد ائتالف شيكاغو للمشردين  -١٠٧
ألعضاء اجملتمع احمللي كي يتشاركوا يف حوار مع ضحايا البغاء األحياء، وممثلي هيئات إنفاذ القانون               " الـبغاء 

وقد ثقّف هذا الربنامج جهات رئيسية بشأن األسباب اجلذرية . واخلدمات االجتماعية وصانعي السياسة العامة
 .يوجه اللوم إىل الضحية، واستهدف الطلب على االستغالل اجلنسيلالستغالل اجلنسي، وقلّل من السلوك الذي 

ويف ليـث باسكتلندا، يف اململكة املتحدة، التقى ناشطو اجملتمع احمللي لثين طاليب البغايا عما يبتغون                 -١٠٨
ال ميكنكم إشباع غرائزكم يف     "وذلـك من خالل التظاهرات العامة، ورفع اليافطات اليت حتمل رسائل مثل             

اليت تلتقط صوراً بالفيديو لطاليب     " عملية التصوير "ويف وينيبيغ بكندا، بادرت الشرطة إىل القيام ب           !". ليـث 
 .البغايا أثناء سعيهم على جنبات الطرق ونشر صور الفيديو على شبكة اإلنترنت

 التلفزيون  ويف عـدد من الواليات املتحدة تنشر أمساء وصور طاليب البغايا املدانني بذلك على شاشة               -١٠٩
ويف فرنسا، وقّع عدد من الرجال البارزين تعهداً بعدم ممارسة االغتصاب   . ولوحات اإلعالن وشبكة اإلنترنت   

 .أو طلب أشخاص مدفوعني إىل البغاء مؤكدين احلاجة إىل إجياد شكل من الذكورة يستند إىل االحترام املتبادل

، وهي  )catorzinha" (كاتورزينا"ية ضد ما أمسته     ويف أنغـوال نظمت احلكومة محالت توعية مجاهري        -١١٠
 ".خليالت عذارى "کممارسة بيع البنات إىل رجال أغنياء 

، وهو برنامج يثقّف    "منع وقمع استغالل األطفال يف السياحة اجلنسية      "ويف أملانيا يوجد برنامج امسه       -١١١
 مؤسسات ومنظمات ميكن االتصال هبا إذا السياح األملان بشأن بغاء األطفال يف اخلارج ويزودهم بتفاصيل عن

 .اشتبهوا بوجود استغالل جنسي لألطفال
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ويف بريوجـيا بإيطاليا، أقامت احلكومة حواجز امسنتية كبرية على طول الطرق لثين طاليب البغايا عن                 -١١٢
 والواليات ويف كندا. الـتوقف إىل جانـب الطريق لشراء اخلدمات اجلنسية من النساء والفتيات املتاَجر هبن      

، ويف هذه الربامج ُيجَبر الرجال الذين       "مدارس الزبائن "املـتحدة، ُنفِّـذت برامج تثقيفية يشار إليها باسم          
 .ُيعتقلون لطلبهم أشخاصاً مدفوعني إىل البغاء على حضور فصول تثقيفية بشأن مضار البغاء

كيف : " البغايا احملتملني إىل التساؤل    ويف جزيرة باتام بإندونيسيا، تدعو محالت نشر امللصقات طاليب         -١١٣
، ويف "عملية ال للبغاء"ويف هراري بزمبابوي، بادرت الشرطة إىل إطالق      " تشعر إذا فعل شخص هذا بابنتك؟     

هـذه العملـية تقوم شرطيات بلباس مدين بالتظاهر بأهنن نساء ُدفعن إىل البغاء بغية استهداف طاليب البغايا                  
 .اهماحملتملني وصرفهم عن مبتغ

وُوضعت قائمة تؤون بانتظام . وقد حضر عسكريون يف كوسوفو دورات تثقيفية بشأن االجتار باجلنس -١١٤
 .باحلانات واملباين اليت ال ُيسمح للجنود بدخوهلا

ويف سويسرا، تدعم احلكومة مشروعاً ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا للتوعية باالجتار يف اجلنس يف                -١١٥
وُتبذل اجلهود حالياً أيضاً للتعاون مع شركات عرب وطنية يف حتديد سبل ميكن هبا              . ة الوطنية صـناعة السياح  

ويف مدريد بإسبانيا، بدأ مسؤولو املدينة محلة ملصقات        . للقطاع اخلاص والسلطات أن يتعاونا ملكافحة االجتار      
 ". يف استغالل البشرال تسامهوا. يوجد البغاء ألنكم تدفعون مثنه: "تثقيفية ترفع شعارات تقول

ويف املكسيك، اشترك النائب العام للجمهورية والنظام الوطين لتنمية األسرة، واللجنة الوطنية للمرأة  -١١٦
، وترمي هذه احلملة إىل القضاء      "وال تقفلوا أفواهكم  . افتحوا عيونكم "واليونيسـيف يف إطالق محلة عنواهنا       

 .على االستغالل اجلنسي لألطفال
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