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ما هو االجتار باألخشاص؟
أيضا بامس الرق املعارص أو االجتار بالبرشً ،
يمشل االجتار باألخشاص ،املعروف ً
كل من االجتار باجلنس والعمل القرسي .ويصف قانون محاية حضايا االجتار
ّ
املمكل التفاقية األمم املتحدة ملاكحفة اجلرمية
( )TVPAللعام  ،2000بصيغته املع ّدلة ،وبروتوكول منع ومقع ومعاقبة االجتار بالبرش ،وخباصة النساء واألطفال،
املنمظة العابرة للحدود (بروتوكول بالريمو) ،يصف اإلجبار عىل القيام بتلك اخلدمة باستخدام عدد من املصطلحات املختلفة ،مبا يف ذلك العبودية القرسية أو
ُ
والسرة.
الرق أو املامرسات الشبهية بالرق مثل استعباد املدين
وميكن أن يمشل االجتار بالبرش احلركة أو النقل وإن اكن ال يتطلهبا .ومبوجب قانون محاية حضايا االجتار ( ،)TVPAميكن اعتبار األخشاص حضايا لالجتار
معا إذا اكن قد مت نقلهم إىل وضع استغاليل أو وافقوا مسب ًقا عىل العمل لصاحل املُتاجر بالبرش أو شاركوا يف جرمية كنتيجة مبارشة لالجتار
برصف النظر ّ
هبم .ويف مصمي هذه الظاهرة ،يمكن هدف املُ ّتجرين بالبرش يف استغالل حضايامه واستعبادمه ،مكا يمكن يف الكثري من ممارساهتم القرسية واملضللة اليت
يستخدموهنا.

االجتار باجلنس

عندما يشرتك خشص بالغ يف فعل جنيس جتاري ،مثل البغاء ،نتيجة الستخدام القوة أو الهتديد باستخدام القوة أو الزتوير أو اإلكراه أو أي مزجي من هذه
الوسائل ،فإن ذلك الخشص يكون حضية لالجتار .ويف ظل هذه الظروف ،فإن مرتكيب اجلرامئ الذين يتورطون يف جتنيد خشص بالغ أو إيوائه أو إغرائه أو
نقله أو تقدميه أو جلبه أو رعايته أو إغوائه أو االحتفاظ به هلذا الغرض ،يكونون مذنبني باالجتار باجلنس بخشص بالغ .وقد حيدث االجتار باجلنس ً
أيضا من
خالل شلك حمدد من أشاكل اإلكراه ُيرب األفراد فيه عىل االسمترار يف ممارسة البغاء من خالل استخدام "ديون" غري مرشوعة ،بزمع أهنم يتكبدوهنا بسبب
نقلهم أو جتنيدمه أو حىت "بيعهم" ،وهو ما يرص املستغلّون عىل وجوب دفعه قبل أن يكونوا أحرا ًرا .وحىت إذا وافق خشص بالغ يف البداية عىل املشاركة
يف ممارسة البغاء ،فإن هذا األمر ال صلة له باملوضوع :فإذا اكن خشص بالغ ،بعد املوافقة ،قد مت إبقاؤه أو احتجازه بعد ذلك يف اخلدمة من خالل التالعب
واالستغالل النفيس أو استخدام القوة املادية ،فإنه ،سواء اكن ذك ًرا أم أنىث ،يكون حضية لالجتار ،وينبيغ أن حيصل عىل املزايا املبينة يف بروتوكول بالريمو
والقوانني احمللية املعمول هبا.

االجتار اجلنيس باألطفال
عندما يمت جتنيد طفل (دون سن الـ )18أو إغراؤه أو إيواؤه أو نقله أو تقدميه ،أو جلبه أو رعايته أو إغواؤه أو االحتفاظ به للقيام بعمل جنيس جتاري،
فإن إثبات استخدام القوة أو الغش أو اإلكراه ليس رضور ًيا حملامكة مرتكب ُ
اجلرم باعتباره اجتا ًرا بالبرش .وال توجد استثناءات هلذه القاعدة :فأي
تغي حقيقة أن األطفال الذين ُيستغلون يف ممارسة البغاء مه حضايا االجتار .وحيظر استخدام األطفال يف
مربرات ثقافية أو اجمتاعية اقتصادية ال ّ
ممارسة اجلنس التجاري مبوجب القانون األمرييك وقوانني معظم البلدان يف مجيع أحناء العامل .فاالجتار باجلنس له عواقب وخمية عىل األطفال ،مبا
فهيا الصدمات اجلسدية والنفسية الطويلة األمد ،واألمراض (مبا فهيا فريوس إتش آي يف املسبب ملرض اإليدز) ،وإدمان املخدرات ،وامحلل غري املرغوب
فيه ،وسوء التغذية ،والنبذ أو اإلقصاء االجمتايع ،وحىت املوت.

ُ
السرة

تمشل ُ
ً
أيضا باالجتار يف العاملة ،نطاق األنشطة – جتنيد األخشاص أو إيواؤمه أو نقلهم أو تقدميهم أو
السرة ،أو العمل اجلربي ،اليت ُيشار إلهيا أحيانا
املتضمنة عندما يستخدم خشص ما القوة أو الهتديدات اجلسدية أو اإلكراه النفيس أو إساءة استخدام اإلجراءات القانونية أو اخلداع أو وسائل
جلهبم –
َّ
قرسية أخرى إلجبار خشص آخر عىل العمل .ومبجرد استغالل معل الخشص هبذه الوسائل ،تكون موافقة الخشص املسبقة عىل العمل لصاحب العمل غري ذات
صلة من الناحية القانونية :إذ إن صاحب العمل يكون من امل ّتجرين بالبرش ويكون املوظف حضية لالجتار .واملهاجرون بشلك خاص مع ّرضون هلذا الشلك من
أشاكل االجتار بالبرش ،ولكن قد ُيرب األفراد ً
ريا ما تتعرض النساء حضايا العمل القرسي أو املُستعبدات ،وال سميا النساء
أيضا عىل العمل يف بلداهنم .وكث ً
والفتيات اللوايت يتعرضن لالسرتقاق املزنيل ،لإليذاء اجلنيس أو االستغالل اجلنيس ً
أيضا.
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العمل االستعبادي أو عبودية الديون
ومن أشاكل اإلكراه اليت يستخدمها امل ّتجرون بالبرش يف لك من االجتار باجلنس والعمل القرسي عىل السواء فرض سند أو دين .وبعض العامل يرث
الديون؛ فيف جنوب آسيا مثال ،تشري التقديرات إىل وجود ماليني من حضايا االجتار بالبرش الذين يعملون عىل سداد ديون أجدادمه .بيمنا يقع آخرون
حضايا لمل ّتجرين بالبرش أو متعهدي جلب الضحايا الذين يستغلون بصورة غري مرشوعة ديو ًنا أولية مفرتضة ،عىل حنو متعمد أو غري متعمد ،للعمل لفرتة
زمنية .وميكن أن يسامه امل ّتجرون وواكالت العمل ومتعهدو جلب العاملة وأرباب العمل يف لك من بلد املنشأ وبلد املقصد يف استعباد املدين عن طريق فرض
رسوم توظيف العامل وأسعار فائدة باهظة ،ما جيعل من الصعب ،إن مل يكن من املستحيل ،سداد الديون .وقد حتدث مثل هذه الظروف يف سياق براجم
ً
مرتبطا بصاحب العمل حبيث خيىش العامل من طلب اإلنصاف.
العمل املؤقت القامئة عىل العاملة اليت يكون فهيا الوضع القانوين للعامل يف بلد املقصد
االستعباد املزنيل
االستعباد املزنيل غري الطويع هو شلك من أشاكل االجتار بالبرش موجود يف ظروف خمتلفة – مثل العمل يف مسكن خاص – ختلق نقاط ضعف فريدة
للضحايا .ويه جرمية ال ُيحمس فهيا للعاملة املزنلية مبغادرة وظيفهتا ،وجيري إساءة معاملهتا ،و ُيدفع هلا أجر أقل مما تستحق ،هذا إذا حصلت عىل أجرها
أصال .والعديد من عامالت املنازل ال حيصلن عىل املزايا وسبل امحلاية األساسية اليت متتد عادة إىل مجموعات أخرى من العامل والعامالت  -أشياء
ريا ما تكون قدرهتن عىل التحرك حبرية حمدودة ،مكا أن العمل يف املنازل اخلاصة يزيد من عزلهتن وتعرضهن
بسيطة مثل يوم عطلة .وعالوة عىل ذلك ،كث ً
لملخاطر .وال يمتتع املسؤولون احلكوميون عن العاملة معو ًما بسلطة تفتيش ظروف العمل يف املنازل اخلاصة .ويواجه العاملون يف املنازل ،وال سميا
ً
أشاكل شىت من اإليذاء واملضايقات واالستغالل ،مبا يف ذلك العنف اجلنيس والعنف اجلنساين أي القامئ عىل النوع (العنف ضد النساء) .وقد
النساء،
تكون هذه القضايا جممتعة مبثابة أعراض حلالة من حاالت العبودية غري الطوعية .وعندما يكون صاحب العمل للعامل املزنيل حيظى مبركز دبلومايس
ويمتتع باحلصانة من الوالية القضائية املدنية و/أو اجلنائية ،يزداد التعرض ملخاطر االستعباد املزنيل.
العمل القرسي لألطفال
ً
أيضا أن يوجد األطفال يف حاالت عبودية أو حاالت شبهية
وعىل الرمغ من أن األطفال قد ينخرطون بصورة قانونية يف أشاكل معينة من العمل ،ميكن
بالعبودية .وتمشل بعض مؤرشات العمل اجلربي لألطفال حاالت يبدو فهيا أن الطفل يكون يف ُعهدة فرد من غري أفراد األرسة يطلب من الطفل أداء معل
يستفيد منه خشص ما خارج أرسة الطفل وال يتوفر للطفل اخليار باملغادرة وترك العمل ،مثل التسول القرسي .وينبيغ لوسائل االستجابة ملاكحفة االجتار
بالبرش أن ُتمكل ،بدال من أن حتل حمل ،اإلجراءات التقليدية ملاكحفة معالة األطفال ،مثل العالج والتعلمي .فعندما ُيستعبد األطفال ،جيب أال يفلت املستغلون
من العقاب اجلنايئ  -وهو أمر حيدث عندما تستخدم احلكومات وسائل االستجابة اإلدارية ملعاجلة حاالت معل األطفال القرسي.

التجنيد غري املرشوع لألطفال اجلنود واستخدامهم

يشلك جتنيد األطفال مظه ًرا من مظاهر االجتار بالبرش عندما ينطوي عىل التجنيد أو االستخدام غري املرشوع لألطفال – من خالل القوة أو االحتيال أو
اإلكراه – من جانب قوات مسلحة ليصبحوا مقاتلني أو غري ذلك من أشاكل العمل .وقد يكون اجلناة من القوات املسلحة احلكومية أو املنمظات شبه العسكرية
أو امجلاعات املمتردةُ .
حراسا أو خد ًما أو رسال
محالني أو طهاة أو
ويتطف العديد من األطفال
ً
ً
قرسا الستخدامهم مكقاتلني .والبعض اآلخر ُيستخدم للعمل ّ
ريا ما يتعرض اجلنود األطفال ،ذكو ًرا
وكث
الذكور.
واملقاتلني
القادة
قبل
من
اغتصاهبن
جيري
أو
"الزواج"
عىل
الصغريات
الفتيات
أو جواسيس .وقد ُترب
ً
وإناثا ،لالعتداء اجلنيس أو االستغالل اجلنيس من قبل امجلاعات املسلحة ،ويتعرض هؤالء األطفال لنفس أنواع العواقب اجلسدية والنفسية الوخمية املرتبطة
باالجتار اجلنيس باألطفال.
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