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 وثيقة إعالمية: 

تنفيذ قوانين العمل بالجنس على أرض الواقع وتأثيرها على  يتم كيف

 بالجنس  ات/ينعاملال
 

 دراسة لعشرة دوٍل أفريقية

 
 مقدمة 

 
حتى  مختلفة، والبلدان الجد نماذج قانونية مختلفة في اوتللغاية وت لتشريعات المتعلقة بالعمل بالجنس أن تكون معقدة  ليمكن 

  عمللتجريم وتنظيم ال لتي تُستخدمللقوانين المكتوبة ا 1رسم خرائط    NSWPأصدرت لقد . نفسها أحيان ا داخل البلدان 
 وصنصتوفير  باإلضافة إلى(، إلخ.قاليم ما وراء البحار، األر وزُ ا )بما في ذلك الجُ ا تابع  وإقليم   دولة   ٢١١بالجنس في 

مع الخريطة،  ج  الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة(. ت  ، في بعض البلدان )أستراليا الفرعية وطنيةالتشريعات ال
ا في عام  ٢٠١٨التي تم تطويرها ألول مرة في عام  حول القوانين التي تؤثر على    ، معلومات  ٢٠٢١وتم تحديثها مؤخر 

باإلضافة  أو تنظيم العمل بالجنس،  ،إدارة ،بالجنس من خالل تجريم بيع وشراء الخدمات الجنسية، وتسهيل عاملين/اتال
 وقيود السفر.  جباريةإلى القوانين األخرى المستخدمة لتنظيم العمل بالجنس مثل الفحوصات الصحية اإل

 

 
 ٢٠٢٢، NSWPخطيط العالمي لقوانين العمل بالجنس، الت

 

لتأثير قوانين العمل بالجنس على حياة   كاملة   م صورة  قد  مهم، إال أنه ال يُ  المكتوبة أمر   قواعدفي حين أن فهم القوانين وال
 وتنفيذها على أرض الواقع. ،هافرض، تفسير القوانين يتم بالجنس. لفهم ذلك، من الضروري فهم كيف عاملين/اتال
 

إلى الحد بشكل  كبير  من اإلصابات بفيروس نقص المناعة البشرية من خالل التأثير على   Love Allianceيسعى برنامج 
مجتمع الميم  على  خاص   ل  في عشرة بلدان أفريقية، مع التركيز بشك رئيسية    سكانية   السياسات، زيادة الوعي، وتنظيم فئات  

،  متعددي/ات الهوية الجندريةيا  وندر ج  عابرين/اتال، الذكور  ،المخدرات، اإلناث ين/، األشخاص الذين يتعاطونعين
 بفيروس نقص المناعة البشرية.  تعايشين/اتواألشخاص الم

 
1 NSWP, “Global Mapping of Sex Work Laws.” 
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من   ات/وطنيين ات /مستشارينبتكلفة ، Love Alliance، بصفتها واحدة من شركاء الدعوة العالميين في NSWP قامت

أفضل لكيفية   الجنس )وشبكة نسائية في حالة المغرب( في عشرة بلدان أفريقية لفهم  ات ب/المنظمات التي يقودها العاملون
بالجنس. البلدان العشرة، التي تمتد عبر   عاملين/اتلك على ال تطبيق قوانين العمل بالجنس في تلك البلدان وما هو تأثير ذ

  ،وغنداي، جنوب إفريقيا، نيجيريا، موزمبيق،  المغرب، كينيا، مصر ، بوروندي، القارة بأكملها، هي بوركينا فاسو
 وزيمبابوي. 

 

 المنهجية 
 

  عاملين/اتفي البلدان العشرة وكُلفوا بإجراء مجموعات تركيز ومقابالت مع ال ات/وطنيين ات /تم تعيين مستشارين

لكيفية تطبيق قوانين العمل بالجنس في البلدان، وبالتالي تأثير ذلك   ل، لبناء صورة  فص  بالجنس باستخدام إطار استفسار مُ 

إدراج آراء وتجارب   ات محاولة/نمن مشاوراتهم، طُلب من الخبراء االستشاريي كجزء   بالجنس. عاملين/اتعلى ال

بالجنس من مختلف األعمار )أكثر من   عاملين/اتال : بالجنس، بما في ذلك، حيثما أمكن عاملين/اتمجموعة متنوعة من ال

  ات بالجنس عاملين/؛ العابرين/ات جندري ا ومتعددي/ات الهوية الجندرية ،الذكور  ،بالجنس اإلناث عاملين/اتسنة(؛ ال ١٨

(؛  وثقين/ات وغير الموثقين/ات)الم العاملين/ات بالجنس المهاجرين/ات مثليات؛ ة، مثليين، ومزدوجي/ات الميول الجنسي

  ين/الجنس الذين يتعاطونات ب/فيروس نقص المناعة البشرية؛ العاملينتعايشين/ات مع ات بالجنس المالعاملين/

في   قطاعاتالالجنس من مختلف ات ب/؛ والعاملينةالمناطق الريفية والحضريكال الجنس من ات ب/المخدرات؛ العاملين

 Love، والعمل بالشراكة مع المنظمات األخرى التي هي جزء من برنامج ةالشامل يةنهجمال هتعزيز هذجل أل  .المجال

Alliance تواصلت ،NSWP بالجنس   ات/ينعاملمع المنظمات التي تمثل الفئات السكانية الرئيسية األخرى القتراح ال

فيروس نقص المناعة البشرية في كل بلد  صغار المتعايشين/ات مع بالجنس ال ات/ينعاملالمخدرات وال ات/الذين يتعاطون

 . ات /رئيسيين ات /كمخبرين م/نهمع أو إجراء مقابالت   تركيز   شراكهم/ن في مجموعةمن البلدان المعنية، إل
 

  ات/الشرطة والمحامين  ااآلخرين، وتحديد   شأن مع أصحاب ال مقابالت   شمول ات/الوطنيين ات/كما طُلب من المستشارين

تنفيذها فعلي ا.  يتم لقوانين البلدان وكيف ن/وتفسيرهم  ن/بالجنس، لتوثيق فهمهم عاملين/اتخبرة في تمثيل ال  ن/الذين لديهم

إجراء مقابالت مع الشرطة فقط في السياقات التي يكون فيها القيام بذلك آمن ا ولم   ات/كان من المتوقع من االستشاريين

اأو  ة/على االستشاري أي خطر   تشكل  . ات/بالجنس المحليين عاملين/اتعلى ال أيض 
 

الجنس  ات ب/العشر التجارب الحية التي أبلغ عنها العاملون للبلدان هذه المتعمقة من دراسات الحاالت ص كل دراسة  وتلخ   

،  ن/بالجنس في بلدانهم ات /ينعاملل بالجنس على أرض الواقع وتأثيرها على مجتمعات العمتنفيذ قوانين ال يتم عن كيف

فحة البلد  ص علىمنها  كل   بالكامل متم نشرهقد ل. ات/اآلخرين  شأنالتعليقات الواردة من أصحاب ال  شمول باإلضافة إلى

 .NSWPالخرائط القانونية لـ  في المتعلقة بها
 

دة هذه قوانين العمل بالجنس في المنطقة، وتستكشف الموضوعات الرئيسية الالوثيقة اإلعالميتعكس  ة في جميع موح 

ا لتعزيز الدعوة إلى إلغاء التجريم في هذه البلدان   اقتراحات  و ، وتتضمن تحليال  ت دراسات الحاال حول كيفية المضي قدم 

 .محليةقانونية  حالة ة موجز لكل دراسة وثيقفي نهاية هذه ال وجدوالمنطقة ككل. ي
 

 قوانين العمل بالجنس في المنطقة 
 

دراسة الحالة هو، في جوهره، نظام تجريم. في  ل العشرة بلدانالالنموذج القانوني المطبق على العمل بالجنس في جميع 

وغندا( يعتبر بيع الجنس نفسه جريمة جنائية وفي العديد من البلدان  ي ،جنوب إفريقيا، شمال نيجيريا، بعض البلدان )مصر 

زيمبابوي( يتم تجريم األنشطة المرتبطة ببيع الجنس ،  جنوب نيجيريا، لمغرب ا، كينيا، بوروندي، األخرى )بوركينا فاسو

ا إدارة وتنظيم العمل تُ  .عام  في مكان   حريضتهمية(، مثل الفي األ)التي ال تقل  جرم جميع البلدان المذكورة أعاله أيض 

 بيوت الدعارة كوسيط. فحة ومكاحفظ يتم ضد العيش على أرباح العمل بالجنس، و بالجنس من خالل قوانين  

 

  في مكان   حريض، حيث ال توجد قوانين جنائية محددة ضد بيع الجنس أو ضد التصغير   استثناء   هناكموزمبيق بالنسبة ل

، تم إلغاء التشريع  ٢٠١٤عام. تتعلق قوانين العمل بالجنس الوحيدة في موزمبيق بإدارة وتنظيم العمل بالجنس. في عام 
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بالجنس. ومع ذلك، ال يزال هناك حكم في قانون   ات/نعامليم لتجريم المن قانون العقوبات( المستخد   ٧١الرئيسي )المادة 

 بالجنس في موزمبيق.  عاملين/اتستخدم العتقال اليي ال زال  ذالعقوبات يجرم األفعال التي تعتبر ضد اآلداب العامة، وال

 

أن هذه القوانين، التي  ات/ركونت في جميع البلدان األخرى التي تمت دراستها وأفاد المش  شابهةم توجد قوانين للنظام العام

من األحيان أكثر   بالجنس في كثير   عاملين/اتم العتقال الستخد  مثل التسكع أو كونها مصدر إزعاج عام، تُ  جرم أنشطة  تُ 

قوانين النظام العام غامضة ويمكن تفسيرها على نطاق واسع  لعمل بالجنس. قد يكون هذا بسبب أن المحددة لقوانين المن 

 بالفعل.  جنسي   وال تتطلب أي دليل على حدوث عمل  

 

 
 رسم بواسطة مولي هانكينسون 

 

 ة تجارب العاملين/ات بالجنس في المنطقة: الموضوعات الرئيسي
 

غرب أفريقيا  ، العشر عبر القارة األفريقية بأكملها في شمال أفريقيا )مصر والمغرب( تالحاال  اتتمتد بلدان دراس 
  ،زمبابوي، وغندا( والجنوب األفريقي )جنوب أفريقيايو ،كينيا، شرق أفريقيا )بوروندي، )بوركينا فاسو ونيجيريا(

  يحكيها العاملون/ات التجارب التي في  ملحوظ   وموزامبيق(. على الرغم من االنتشار الجغرافي الواسع، هناك تشابه  
من األضرار   الحالة، وهي قوانين جنائية حصري ا، في مجموعة   اتبالجنس. تتسبب قوانين العمل بالجنس في بلدان دراس 

في تعرض   مباشر   ساهم بشكل  بالجنس. ما يتضح من دراسات الحالة هو أن تجريم العمل بالجنس يُ  عاملين/اتلل
االعتقال واالحتجاز   ساءات . وتشمل هذه اإلمن اإلساءة على أيدي سلطات الدولة خطيرة    شكال  بالجنس أل  عاملين/اتال

بالجنس أن   عملالجسدي والجنسي. كما يعني تجريم ال، العنف اللفظي باإلضافةالرشاوى، ، االبتزاز  ،التعسفيين
طلب المساعدة من السلطات عندما   ن/الوصول إلى العدالة وال يمكنهم قدرة من عدم  ين/بالجنس يعانون عاملين/اتال

،  زبائنمع ال  ات/همتفي تفاعال ليس لديهم/ن اليد العليابالجنس  عاملين/اتضحايا الجريمة. وهذا يعني أن ال ن/يكونون
أولئك الذين  تعويض قانوني وال توجد عواقب على  ن/بالجنس ليس لديهم  عاملين/اتمن المعروف أن الأنه حيث 

 بالجنس.  عاملين/اتجرائم ضد ال ن/يرتكبون

 

 االعتقال واالحتجاز التعسفيين 

 

عن القانون من قبل    ات/وخارجين ات /كمجرمين تم معاملتهم/ن بالجنس ي عاملين/ات بالجنس أن ال عملتجريم اليعني 
ا ما يتم القبض عليهم عاملين/ات ، يُالحظ أن التالشرطة. في العديد من دراسات الحاال لمجرد السير في   ن/بالجنس كثير 

، أو الرتداء  ن/ من الليل بمفردهم متأخر   بالجنس، أو الخروج في وقت   لعملبا معروفة   الشارع، أو التواجد في منطقة  
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ا لمعينة بطريقة   مالبس   بالجنس. في   عاملين/اتلل يةحقوق اإلنسانل. هذه االعتقاالت التعسفية شائعة وتمثل انتهاك ا واضح 
على حدوث عمل جنسي إلثبات ارتكاب جريمة، لكن الشرطة تعتقل   بالجنس أدلة   عملمن الحاالت، تتطلب قوانين ال كثير  

 القبيل.بالجنس بغض النظر، دون أي دليل من هذا  عاملين/اتوتحتجز ال

 

  عاملين/اتعندما حكم قاض  بأنه ال يمكن اعتقال ال ٢٠١٤/٢٠١٥في زيمبابوي، كان هناك انتصار صغير واحد في 
في تبرير   إذا واجهت الشرطة صعوبة   2جنسي. على حدوث عمل   دون وجود دليل   تحريضبالجنس بموجب قوانين ال

القوانين ضد التسكع أو اإلزعاج العام، والتي ليست   ستناد علىاالعتقاالت بموجب قوانين العمل بالجنس، فيمكنها اال
بالجنس. هذه القوانين غامضة ويمكن للشرطة    عاملين/ات ضد ال ع  شائ خاصة بالعمل بالجنس، ولكنها تستخدم بشكل  

، بأن الشرطة ال تتظاهر أحيانا حتى بأن  تأيضا، في بعض دراسات الحاال بل غواسع. وأُ  تفسيرها وتطبيقها على نطاق  
، على  أوسع بالجنس، باستخدام سلطات   عاملين/اتالجنس واعتقال الل بعلى أماكن العم لهجوما لا مناسب  ا قانوني  لديها مبرر  

 أو ما شابه ذلك.  "للتحقق من وثائق الهوية"سبيل المثال، 

 

  ت في جميع دراسات الحاال ن /بالجنس الذين شاركوا عاملين/ات أن العديد من ال ي ظه ر في الطابع التعسفي لالعتقاالت إن
من   بدال   ن /رهن االحتجاز طوال الليل أو لفترة قصيرة ثم إطالق سراحهم ن/بأنه من الشائع إبقاؤهم ن/أفادواقد 

باالعتقال   لسلطتها استخدام الشرطة نات الناتجة عساءاإلنتهي تممكنة. ال  على المحكمة في أقرب فرصة    ن/عرضهم
مزيد من انتهاكات  العن  ، تم اإلبالغت في جميع دراسات الحاال بل  بالجنس، لعاملين/ات فحسب لواالحتجاز التعسفيين 

 از والعنف الجسدي. من قبل سلطات الدولة، بما في ذلك االبتز  يةحقوق اإلنسانال

 

 والرشاوي  االبتزاز 

 

بالجنس بدفع رشاوى للشرطة من أجل تأمين   عاملين/اتاليطال ب في جميع دراسات الحالة أن  عالمية   كانت تجربة  لقد 
بالجنس   عاملين/ات ك الشرطة أن الر  دفي المقام األول. تُ  ن/من االحتجاز أو لتجنب القبض عليهم ن/إطالق سراحهم 

ح من التقارير الواردة في  تض  أهداف ا سهلة ألعمال االبتزاز غير القانونية. ي   ن/هميعتبرونفي المجتمع و ات/موصومون
بالجنس،   عاملين/اتأنه عندما يتم تجريم العمل بالجنس، فإن الشرطة تتمتع بسلطة كبيرة على ال ت جميع دراسات الحاال

 الرشاوى.  ستخالصهي ا وإحدى الطرق الرئيسية لممارسة ذلك

 

 العنف من الشرطة 

 

بالجنس، كان األمر األكثر   عاملين/اتفي جميع أنحاء المنطقة لل رئيسية    أن ابتزاز الشرطة يمثل مشكلة   على الرغم من
القانون اآلخرين.   نفذيبالجنس لجميع أشكال العنف على أيدي الشرطة وم عاملين/اتتعرض ال مدى ترددللقلق هو  إثارة  

كذلك االغتصاب واالعتداء الجنسي. وشمل  و، العنف الجسدي، في كل دراسة حالة تم إعداد تقارير عن اإلساءة اللفظية
همات أو أثناء االعتقال،  بالجنس أثناء المدا عاملين/اتحيث تقوم الشرطة بإهانة وركل وصفع ال ‘عتيادياال’ذلك العنف 

العديد من   بلغأ واالعتداء الجنسي. ،االغتصاب،  ن االختطافممثيرة  لالضطراب حاالت  وهو أمر شائع، من خالل 
من   أو لتجنب االعتقال، ستطالب بدال   ن /بالجنس كيف أن الشرطة، إذا لم يطالبوا برشوة لتأمين اإلفراج عنهم عاملين/اتال

أثناء االحتجاز، وفي بعض   مهينة   بالجنس عن ظروف   العاملون/ات . كما أبلغمقابل ذلك ن /ذلك بممارسة الجنس منهم
أدوية فيروس نقص   أخذ بفيروس نقص المناعة البشرية من  عاملين/ات بالجنس المصابين/اتالحاالت منعت الشرطة ال

مع   تمن أجل دراسات الحاال ن/الجنس الذين تمت مقابلتهمات ب/المناعة البشرية. تتوافق التجارب التي أبلغ عنها العاملون
ضد  ينالقانون هم مرتكبو العنف الرئيسي منفذيأن   ر باستمرار  ظه  ل العمل بالجنس والعنف، والتي تُ األبحاث الحالية حو

  3مة.ر  ج  بالجنس في السياقات المُ  عاملين/اتال

 
2 Busza, J. et al, “Good news for sex workers in Zimbabwe: how a court order improved safety in the 
absence of decriminalization,” Journal of the International AIDS Society (2017); 20(1): 21860. 
3 NSWP, 2017, “Policy Brief: The Impact of Criminalisation on Sex Workers’ Vulnerability to HIV and Violence,” 

p 5. 
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 رسم بواسطة مولي هانكينسون 

 

 الحصول على العدالة 

 

اتُهم فيها   العشر. وشمل ذلك حاالت   تآخر في جميع دراسات الحاال ثابت   لى العدالة موضوع عصول قدرة الحعدم إن 
صعوبة في تأمين تمثيل قانوني جيد، ويرجع ذلك   ن/الجنس وواجهواببالعمل  ة  تعلقم الجنس بارتكاب جرائم  ات ب/العاملون

بالجنس   لعاملون/اتكون ايذلك، عندما  ضافة إلىباإلجزئي ا إلى وصمة العار المرتبطة بالعمل في مجال الجنس. 
ل  عمأنه من المستحيل إبالغ السلطات بذلك وطلب المساعدة بسبب تجريم ال ون/ن يجد م/ن ضحايا للجريمة، فإنه نم/أنفسه
الجنس في الحصول على العدالة عن  ات ب/س. تسلط كل دراسة حالة الضوء على الصعوبات التي يواجهها العاملونبالجن

 منعلها. هذا، مرة أخرى، يعكس ما هو معروف بالفعل عن األضرار التي يسببها التجريم مع  ن/الجرائم التي يتعرضون
  4عندما يتم تجريم العمل بالجنس.  من الوصول إلى العدالة  مستمر  بالجنس بشكل   عاملين/اتال

 

حول كيفية تحسين ذلك. ألغت موزمبيق قوانينها   ومع ذلك، فإن دراسة الحالة من موزمبيق تقدم صورة أكثر تفاؤال  
بالجنس يتعلق  عاملين/اتالخاصة بالعمل بالجنس والقانون الوحيد المتبقي في الكتب الذي يمكن استخدامه العتقال ال

الحالة   بالجنس، يبدو من التقارير الواردة في دراسة  عاملين/ات باآلداب العامة. في حين أن هذا ال يزال يستخدم العتقال ال
على   ات/قادرين ن/المزيد من القوة ويكونون ن/بالجنس في موزمبيق يكتسبون عاملين/ات أن التوازن بدأ يتغير وأن ال
الطريقة التي تم بها التدريب مع الشرطة والسلطات القضائية، وعلى الرغم من   قد ذكرتو محاولة الوصول إلى العدالة.

بالجنس.   عاملين/اتالحتياجات ال بعض التقدم في جعل النظام أكثر استجابة  راز من العمل، فقد تم إح الحاجة إلى مزيد  
في   أولى حاسمة   بالجنس هو خطوة   عملط التجربة في موزمبيق الضوء على كيف أن إلغاء القوانين الجنائية ضد السل   تُ 

إلعادة تثقيف السلطات للتصدي  فة  كث  م بالجنس إلى العدالة، ولكن يلزم بعد ذلك بذل جهود   عاملين/اتضمان وصول ال
 لها.  ن/للجرائم واالنتهاكات التي يتعرضون هادف   بشكل  

 

 الحصول على الخدمات الصحية 
 

بالجنس   عاملين/ات صول الحأمام  الى العدالة، فإن تجريم العمل بالجنس يخلق أيض ا حواجز  عل لحصومن ا منعمثل ال

م من القوة التي يتمتع بها ر  ج  زيد السياق المُ . كما لوحظ أعاله، يُ 6وله آثار صحية ضارة أخرى  5لى الخدمات الصحيةع

مع اإلفالت من العقاب. وهذا يقلل من قدرة   صرفالت ن /أنه يمكنهم زبائنبالجنس حيث يعلم ال عاملين/ات على ال زبائنال

. على سبيل المثال، في دراسة الحالة الكينية،  زبائنبشأن ممارسات جنسية آمنة مع ال مساومةبالجنس على ال عاملين/اتال

ذلك   ن/يفعلون ن /لممارسة الجنس دون الواقي الذكري وهم ن/الضغط عليهم زبائنالجنس أنه يمكن للات ب/أفاد العاملون

 
4 NSWP, 2020, “Briefing Paper: Sex Workers’ Lack of Access to Justice.”  
5 NSWP, 2018, “Briefing Paper: Sex Workers’ Access to Comprehensive Sexual and Reproductive Health 

Services.”  
6 NSWP, 2017, “Policy Brief: The Impact of Criminalisation on Sex Workers’ Vulnerability to HIV and Violence.”  

http://www.nswp.org/
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. تمثل ينه/عن أي عنف أو تحرش يتلقونه على اإلبالغ ات/بالجنس غير قادرين  عاملين/ات من مكان السلطة مع العلم أن ال

ا في قدرة ال ا عائق ا كبير  لى الخدمات الصحية،  للحصول ع ن/ بالجنس أو استعدادهم عاملين/اتوصمة العار المجتمعية أيض 

  م.تفاقم بسبب التجريتي ت، والن /داخل الخدمات بسبب عملهم تمييزية   بالجنس عن معاملة   عاملين/اتحيث أبلغ العديد من ال

ا قوانين في العديد من بلدان دراسات الحاال  هذا موثق  إن  ، والتي  تفي دراستي حالة بوركينا فاسو وبوروندي. هناك أيض 

بالجنس على طلب الرعاية الصحية  عاملين/ات م انتقال فيروس نقص المناعة البشرية، مما يؤثر سلب ا على قدرة الجر   تُ 

ا، أبلغ الوالدعم عند التعايش مع فيروس نقص  بالجنس عن صعوبات، في بعض   عاملين/اتالمناعة البشرية. أخير 

القانون على النحو الذي   منفذيمن قبل  م/ن األحيان، في الحصول على دواء فيروس نقص المناعة البشرية عند احتجازه

 أشكال العقاب. نوقش في دراسة الحالة في جنوب إفريقيا. في بعض األحيان يتم رفض األدوية عن قصد كشكل من 
 

 األطراف الثالثة 
 

بالجنس، مثل قوانين  عملم تنظيم وإدارة الجر   تُ  حالية   لديها قوانين   تكما لوحظ أعاله، فإن جميع بلدان دراسات الحاال

ا تأثير مباشر وسلبي على ال إدارةمكافحة  بالجنس   عاملين/اتبيوت الدعارة. القوانين التي تجرم األطراف الثالثة لها أيض 

 اشتباكبيوت الدعارة، يتم  مكافحة. على سبيل المثال، عندما يتم مداهمة بيوت الدعارة بموجب قوانين ن/أنفسهم

  يهم/ن القبض عل منلألذى  ن/ عن تعرضهم تم اإلبالغ وفي العديد من دراسات الحالة ذلكبالجنس في   عاملين/اتال

  عاملون/اتكما أشار ال على دفع رشاوى. ن/من قبل السلطات، وإجبارهم ن/، إلى االستيالء على ممتلكاتهمن/أنفسهم

بالجنس في بيوت الدعارة في زيمبابوي إلى أنه عندما يُجبر أصحاب بيوت الدعارة على دفع رشاوى للشرطة، فإن هذا  

بالجنس للعمل في   لعاملين/اتمن ا ينه/من السعر الذي يتقاضونه ن /ألن أصحاب بيوت الدعارة يزيدون ن/ثر عليهميؤ

ا أساسي ا لتعزيز   عاملين/ات المبنى. تؤكد هذه اآلثار السلبية على ال بالجنس سبب كون إلغاء تجريم األطراف الثالثة أمر 

  7بالجنس. عاملين/اتحقوق ال

 

ا أن يجدواات ب/للعاملينيمكن  مع ا   ن/إذا عملوا "العيش على أرباح الدعارة"بسبب  ات/معتقلين ن/ أنفسهم ن/الجنس أيض 

بالجنس لمخاطر متزايدة من العنف. في بعض الحاالت، يدفع   عاملين/ات. وأثر هذه القوانين يعرض الألمنمن أجل ا

في   ن /ثالثة، لمساعدتهم بالجنس إلى االعتماد أكثر على أطراف   عاملين/اتوجود قوانين تجرم بيع الجنس أو تحريض ال

. ذكرت عاملة  ات /بالجنس المهاجرين عاملين/اتبالنسبة لل أخص   . قد يكون هذا هو الحال بشكل  زبائنالعثور على 

ا ألن  زبائنهعلى  للعثور  ثالثة   مهاجرة في الجنس تمت مقابلتها من أجل دراسة الحالة المغربية أنها اعتمدت على أطراف  

 بسبب التجريم.  مستقل   عمل بشكل  أن تالمخاطر كانت عالية جد ا بالنسبة لها 
 

 التأثيرات التقاطعية 
 

في العديد من دراسات الحاالت األخرى. ففي كينيا، على   ات/بالجنس المهاجرين عاملين/اتعن تجارب اللقد تم اإلبالغ 

بالجنس   لعاملين/ات التركيز أن ا مجموعة نقاشفي  ات/بالجنس المشاركون عاملون/اتسبيل المثال، رأى ال

الشرطة   ن /ا ما تستهدفهموكثير   ات /كمهاجرين ن /للتمييز بسبب وضعهم خاص   بشكل   ن /يتعرضون ات/المهاجرين

دراسة الحالة وهي تصف المضايقات المستمرة التي تتعرض لها من في  مهاجرة   بالجنس  عاملة   قتباستم الالعتقال. 

 الشرطة. 

 

  ألضرار   ن/بالجنس الذين يتعرضون عاملين/اتمجموعة أخرى من ال ن /هم من مجتمع الميم عين بالجنس عاملون/اتال

بالجنس   عاملينبسبب تجريم العمل بالجنس وكذلك تجريم المثلية الجنسية. على سبيل المثال، أفادت التقارير أن ال خاصة  

بالجنس   عاملين/ات. كما أفيد في دراسات الحالة أن الشذوذ بجريمة ال غير متناسب   الذكور في زمبابوي متهمون بشكل  

زيد من  من التمييز والتحرش التي تُ  متطرفة   ألشكال    ن/يتعرضون ةعابرين/ات جندري ا ومتعددي/ات الهوية الجندريال

  ا/جريت معه أُ  ة/بالجنس عابر  ة/على ذلك عامل م مثاال  د  ل بالجنس. وق  عمبسبب تجريم ال نها/األضرار التي يواجهونها

في الحبس االنفرادي والتعرض لإليذاء والعنف في سجن   ا/عن تجربته ت/في مصر أبلغ من أجل دراسة حالة   مقابالت  

 جرائم تتعلق بالعمل في مجال الجنس.   ا/بالسجن الرتكابه عقوبة   ا/الرجال أثناء قضائه

 

 
7 NSWP, 2016, “Policy Brief: The Decriminalisation of Third Parties.”  
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 رسم بواسطة مولي هانكينسون 

 تحليل واقتراحات  –االستنتاج 
 

بالجنس هو   عمل العشر، بال شك، أن تجريم ال تالحاالالجنس في دراسات ات ب/ر التجارب التي أبلغ عنها العاملونظه  تُ 

سمح لهم  بالجنس، ويعاملين/ات التجاه قوة يمنح السلطات الإنه الجنس في المنطقة. ات ب/ة للعاملينشديدسبب األضرار ال

 االعتداء واالبتزاز مع اإلفالت من العقاب. ، المضايقةب
 

ا أن العديد من القوانين التي تُ  من الجدير بالذكر  تعود أصولها إلى   تم العمل بالجنس في بلدان دراسة الحاال جر  أيض 

القوانين التي فرضتها القوى االستعمارية األوروبية السابقة. على سبيل المثال، ال تزال قوانين العمل بالجنس في كينيا  

دتالجنس الموجودة أو اللغة المستخدمة في بعض قوانين العمل ب عاكسة  وأوغندا  سابق ا في المملكة المتحدة. استند    لتي ُوج 

وظل هذا ساري ا حتى عام   ١٨٨٦م العمل بالجنس في موزمبيق إلى قانون العقوبات البرتغالي لعام جر  القانون الذي يُ 

 عندما تم إصالح القانون، كما هو موضح أعاله.  ٢٠١٥
 

للتغيير. يبدأ   تدريجي   أسلوب   على لمعالجة الظلم العميق لتجريم العمل بالجنس. وتقدم موزامبيق مثاال   مختلفة   أساليب  هناك 

  عاملين/اتبالجنس. طالما تم تجريم العمل بالجنس، أو األنشطة المرتبطة به، فإن ال عملهذا بإلغاء القوانين الجنائية ضد ال

  عملمحددة ضد الالجنائية ال. باإلضافة إلى إلغاء قوانين يةحقوق اإلنسانلل خطيرة    النتهاكات   رضة  عُ  ن /بالجنس سيظلون

عمل إللغاء قوانين النظام العام التي ال تعد وال تحصى والتي غالب ا ما تكون غامضة والتي من المهم البالجنس، ال يزال 

ويمكن أن تستخدمها   ة  واسع ات  تفسير إلى  فهي مفتوحة  بالجنس والفئات المهمشة األخرى.  عاملين/اتتُستخدم لتجريم ال

إصالح  التعامل مع ال بد من  الشرطة لالعتقال واالحتجاز التعسفيين، مما يؤدي إلى مزيد من العنف وسوء المعاملة.

ل بالجنس، حيث ال يزال يتم استخدامها ضد  قوانين النظام العام باإلضافة إلى إصالح القوانين الجنائية الخاصة بالعم

ظهر النتائج من دراسات الحالة األخرى أن قوانين بالجنس، كما يتضح من دراسة الحالة في موزمبيق. تُ  عاملين/اتال

 أقل.  اتألن أعباء اإلثبات بالجنسالنظام العام يمكن استخدامها أكثر من القوانين الخاصة بالعمل 
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إلى التركيز على األولوية لالعتراف بالعمل بالجنس على أنه عمل.   ، هناك حاجة  ضارةلقوانين الباإلضافة إلى إلغاء ا

واالجتماعية التي   ،العمالية، بالجنس من الحصول على نفس أشكال الحماية القانونية عاملين/اتوهذا ضروري لتمكين ال

  8.يات/اآلخرون  ات/قد توجد في البلد بنفس الشروط التي يتمتع بها العاملون
 

العمل على إعادة تثقيف الجهات الفاعلة الحكومية، بما في ذلك   يتم تركيز بعد هذه اإلصالحات القانونية الحاسمة، يجب أن 

موزامبيق أن هذا العمل   في ن دراسة الحالة بي   بالجنس. وتُ ات /عاملينالشرطة ونظم العدالة، لتغيير طريقة تفاعلها مع ال

الجنس  ات ب/يمكن إنجازه، ورغم أنه يتطلب الصبر والتصميم، فقد بدأت تظهر بعض اآلثار اإليجابية. يستحق العاملون

الحماية، مثل   ن/ولكن كأفراد يستحقون ات /مجرمين غير ن /الوصول إلى العدالة ويجب تدريب السلطات على اعتبارهم

 . ى/آخر  ة/أي مواطن
 

لإلصالحات التدريجية يتمثل في محاولة إجراء إصالح قانوني واجتماعي واسع النطاق في وقت  بديل  هناك أسلوب  

جنائية واحد، على سبيل المثال، من خالل متابعة مشروع قانون إلغاء تجريم العمل بالجنس، الذي ال يلغي القوانين ال

ا للحماية القانونية واالجتماعية  ا نظام  ل أيض  دخ  بالجنس فحسب، بل يُ  عاملين/اتوغيرها من القوانين التي تضر بال

في بناء الدعم االجتماعي والسياسي لهذا   سلوبويتمثل أحد العناصر الرئيسية في هذا األ   9بالجنس.عاملين/ات لل

ا من الضغط السياسي. تتمثل إحدى االستراتيجيات للمساعدة في   ا كبير  اإلصالح، الذي يشمل العمل التثقيفي العام وقدر 

م  واآلليات الدولية، مثل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، لبناء قضية عد صاتذلك في استخدام المن

  10التجريم.

 

الخبراء األفضل في   ن/بالجنس هم عاملون/اتبالجنس والمنظمات التي يقودها ال عاملين/اتنشطاء حقوق الن إ

بالجنس   عاملين/ات االجتماعي والسياسي وما هو التغيير المطلوب لتحسين حياة ال ن/االستراتيجية التي تناسب سياقهم

  11.تحديد ا ن /بشكل هادف في بلدهم
 

بالجنس من   عاملين/اتلدعم نشاط حقوق ال ماسة   بالجنس. هناك حاجة   عاملين/اتلذلك، ال يمكن التقليل من أهمية تنظيم ال

ا الدعم التقني والقانوني لمساعدة المنظمات ، والذي يمكن ات/الدوليين تبرعين/اتالم أن يشمل التمويل المباشر ولكن أيض 

ا تشجيع المنظمات المتحالفة على الشراكة مع المنظمات التي يقودها  على تعزيز أهدافها القانونية والسياسية. يجب أيض 

في دفع الكفاح من أجل إلغاء تجريم العمل بالجنس إلى األمام. بينما يجب أن تكون المنظمات   ا الجنس لدعمهات ب/العاملون

بشأن االستراتيجية واألولويات، فإن   الجنس في مقعد القيادة عندما يتعلق األمر باتخاذ قرار  ات ب/التي يقودها العاملون

 بالجنس.  عاملين/اتلحركة حقوق ال مهمون شركاء   مالمنظمات التي يمكنها تقديم المساعدة والدعم ه
 

 موجز دراسات الحاالت للدول العشر 
 

 بوركينا فاسو
 

  عاملين/اتفي بوركينا فاسو، وهو القانون الرئيسي في البالد المستخدم ضد ال عام   العام في مكان   تحريضم اليُجر  

بالجنس. ومع ذلك، أساءت الشرطة فهم القانون، وغالب ا ما تتصرف كما لو أن جميع األعمال الجنسية يتم تجريمها عندما  

قومون/ن  ي ن/بالجنس بموجب هذا القانون سواء كانواعاملين/ات ال تكون كذلك. وهذا يعني أنه يتم القبض على ال

، فيمكنهم الحصول على  ن/بالجنس ومحاكمتهم  عاملين/ات تهام إلى الأم ال. إذا تم توجيه اال عام   في مكان   بالتحريض

  االرتشاء منإلى السجن، أو في بعض األحيان كليهما. ومع ذلك، فمن الشائع جد ا أن تقوم الشرطة ب ن /غرامة أو إرسالهم

 . ن/هم ل دون توجيه تهم   ن /بالجنس ثم إطالق سراحهم عاملين/اتال

 

  يةحقوق اإلنسانالبالجنس أكثر عرضة النتهاكات  عاملين/اتالتحريض في بوركينا فاسو أن التعني القوانين الجنائية ضد 

واالغتصاب من قبل   ،االبتزاز، للعنف ن/الجنس عن تعرضهمات ب/العاملون ات /على أيدي السلطات. أبلغ المشاركون

 
8 NSWP, 2020, “Smart Sex Workers’ Guide to Decent Work.”  
9 NSWP, 2020, “Smart Sex Workers’ Guide to Decriminalisation.”  
10 NSWP, 2018, “Smart Sex Worker’s Guide: Rights-Affirming International Policies Relating to Sex Work.”  
11 NSWP, 2020, “Smart Person’s Guide: Recognising Sex Workers as Experts.”  
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في اعتقال   وتبدأ ببساطة   واضح   قانوني   الجنس دون أي مبرر  بمن األحيان، تداهم الشرطة أماكن العمل  الشرطة. في كثير  

لالغتصاب أثناء االحتجاز. يرى   التعرضرشاوى و/أو ال دفعبالجنس  عاملين/اتبالجنس. يجب على ال عاملين/اتال

 . ن/ على اإلبالغ عن الجرائم ضدهمبالقدرة  ن/ بالجنس أن الشرطة قوة تهديد وال يشعرون ات/العاملون

 

 روندي بو
 

ال يوجد في بوروندي قانون جنائي ضد بيع الجنس ولكن هناك جرائم تتعلق بالعمل بالجنس مثل التحريض على الفجور  

تُستخدم  . هناك أيض ا جريمة الغضب العام ضد األخالق الحميدة، والتي عهر‘لل منشئاتتوفير ال’و  ،التحريض، ‘الدعارة’و 

بالجنس في بوروندي العمل في   عاملون/اتل الفض   في مكان عام. ويُ  ن/ بالجنس، غالب ا بناء  على ظهورهم عاملين/اتضد ال

 والنظام العام.  تحريضأماكن داخلية بسبب خطر االعتقال بموجب قوانين ال
 

ا ما تطلب الشرطة رشاوى من  ، وكثير  بالجنس شائعان في بوروندي عاملين/اتاالعتقاالت واالحتجاز التعسفيان للإن 

،  الجنس أيض ا عن تجارب التحرش الجنسيات ب/. أبلغ المشاركون العاملونم/ن بالجنس إلطالق سراحه  عاملين/اتال

على إبالغ الشرطة بالجرائم    ات/قادرون ن/الجنس بأنهمات ب/واالعتداء من قبل الشرطة. ال يشعر العاملون ،العنف

 الوصول إلى العدالة.  ن/وال يمكنهم ن/المرتكبة ضدهم
 

 مصر 
 

بالجنس   ات /م العاملونفي مصر، يتم تجريم جميع أشكال العمل بالجنس بالكامل، والجرائم األكثر شيوع ا التي يُته  

. في القانون، يشير  ‘عن الفجور أو الدعارة التحريض واإلعالن’أو  ‘ممارسة الفجور أو الدعارة المعتادة’بارتكابها هي 

اإلناث بالجنس. هناك جرائم أخرى في قانون العقوبات يمكن   عملتصف  ‘لدعارة’ا و ،الذكور بالجنس  عمل الفجور إلى 

 بالجنس.  عملاستخدامها لتجريم ال

 

  أن فخ الشرطة يمثل مصدر قلق   ن/وأفادوا زبائنمصادر عبر اإلنترنت للتواصل مع ال ات /نوستخدم غالبية المشاركي

بالجنس باللقاء حتى يمكن القبض عاملين/ات لمحاولة إقناع ال بأنهم زبائن ب الشرطة بانتظام  وا. يتظاهر نن/لهم كبير  

وأخذ   زبائنخاصة لمحاولة تجنب الوقوع في الفخ بما في ذلك فحص ال بالجنس استراتيجيات   ى العاملين/ات. تبنن/عليهم

ا لل مختلف   هاتف   في العمل بالجنس. على الرغم من هذه االستراتيجيات،   المشاركةدليل على  عليه، والذي ليس مقابلةدائم 

من قبل الشرطة عندما يتم   مع الشرطة بما في ذلك اإلساءة اللفظية والجسدية سلبية    عن تجارب    ات/ث المشاركونتحد  

 بالفعل. ن/القبض عليهم

 

بالجنس إلى المحكمة، غالب ا ما ال يكون   عاملين/اتوعندما يتم تقديم ال كبيرة   عد االفتقار إلى التمثيل القانوني مشكلة  يُ 

على الخلفية االجتماعية والدينية للقاضي ويمكن أن   ينه/كفاءة. غالب ا ما يعتمد الحكم الذي يتلقونهذو  فريق دفاع   م/نلديه

  ن /بالجنس، فإنهم عاملين/اتيتراوح من ستة أشهر إلى ثالث سنوات في السجن. بسبب الطريقة التي تعامل بها الشرطة ال

 اية.للغ من االعتقال مرتفع   ن /، ألن خوفهمن/على إبالغ السلطات بأي جرائم ضدهم ات /قادرون ن/بأنهم ن/ ال يشعرون
 

 كينيا 
 

التسكع ألغراض  ’م التحريض أو التسكع أو جر   في كينيا، ال يتم تجريم بيع الجنس نفسه، ولكن هناك قوانين في الكتب تُ 

ا قوانين ضد إدارة وتنظيم ‘الدعارة . وتوجد هذه الجرائم في كل من قانون العقوبات الوطني والقوانين المحلية. هناك أيض 

ذلك الجريمة الجنائية المتمثلة في العيش على أرباح العمل بالجنس، وتقديم أماكن الستخدامها في  العمل بالجنس، بما في 

 العمل بالجنس. 

 

مع العنف  ن //بالجنس هي تجاربهم عاملين/اتثيرت في المقابالت ومجموعات التركيز مع الكانت القضية األساسية التي أُ 

تجارب   ات /المشاركون حكىواالبتزاز على أيدي ضباط الشرطة والمسؤولين المحليين عن إنفاذ القانون في المقاطعات. 

لالغتصاب واالعتداء الجنسي على   التعرضأو  دفع رشوة    بعد دون تهمة   ن /االعتقال واالحتجاز فقط ليتم اإلفراج عنهم

بالجنس ويتم أحيان ا   عاملين/اتالعتقال ال رئيسي    كمبرر   تحريضالسلطات قوانين ال أيدي الشرطة أثناء االحتجاز. تستخدم

 بالجنس.  عاملون/ات  ن/للشرطة بأنهم ات/معروفين ن /بالجنس لمجرد السير في الشارع إذا كانوا عاملين/اتاعتقال ال
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ضحايا للجريمة،   ن/دما يكونوناالعتماد على الشرطة عن ن/بالجنس ال يمكنهم عاملين/ات تعني هذه التجارب أن ال

من   ات  /بالجنس محرومون عاملين/اتعلى اإلبالغ عنها. عالوة على ذلك، فإن ال ات  /غير قادرين ن /بأنهم ن/ويشعرون

من اإلبالغ عن أي عنف أو   ن/بالجنس لن يتمكنوا عاملين/اتأن ال ن/يعرفون  زبائنألن ال زبائنمع ال ن/القوة في تفاعلهم

 له.  ن /تحرش يتعرضون
 

 

 

 

 نيجيريا
 

تختلف قوانين العمل بالجنس في الواليات الفيدرالية المختلفة في نيجيريا. في الواليات الشمالية التي تعتمد قانون العقوبات 

الجنوبية، التي تعتمد القانون الجنائي النيجيري، عتبر جميع جوانب العمل بالجنس غير قانونية. في الواليات اإلسالمي، تُ 

 بالجنس نفسه، ولكن هناك قوانين ضد أنشطة األطراف الثالثة وبيوت الدعارة.  عملال يوجد قانون يجرم ال
 

بالجنس من قبل سلطات إنفاذ القانون عاملين/ات ومع ذلك، حتى بدون التجريم المباشر لبيع الجنس، يتم القبض على ال 

بالجنس من قبل  عاملين/ات لل يةحقوق اإلنسانالس المخالفات اإلدارية مثل التسكع أو اإلزعاج العام. انتهاكات على أسا 

  م/ن بالجنس عن تعرضه العاملون/ات واالعتداء. أبلغ ،العنف، بما في ذلك االحتجاز غير القانوني السلطات شائعة  

بالجنس   ملون/اتعادفع اليمات واالعتقاالت. من الشائع أن واالغتصاب من قبل الشرطة أثناء المداه ،الضرب  ،للسرقة

 ن. م/رشاوى للشرطة لتجنب االعتقال أو لتأمين إطالق سراحه
 

 المغرب
 

في   الوقوف الساكن والتحريض على الفجور في المغرب، وهو ما يمكن تفسيره على أنه "الدعارة"م التحريض على يُجر  

ويمكن استخدامه لتجريم جميع أنواع السلوك بما في ذلك أن   خاص   بشكل   . التحريض على الفجور غامض  عام   مكان  

بالعمل   أخرى متعلقة   ن  . هناك قوانيا/تكون وحيد ا في مكان ما بعد غروب الشمس أو كيف يرتدي شخص ما مالبسه

ات  /، وامتالك أو إدارة بيت دعارة. وصف العاملونعهر"الترويج لل"، و "العيش من عائدات الدعارة"بالجنس، مثل 

الجنس من  ات ب/كبير. يواجه العاملون الجنس الشارع بأنه المكان الذي يتم فيه تطبيق قوانين العمل بالجنس بشكل  ب

ا بموجب القوانين  ن/مزيد ا من التدقيق ويتم القبض عليهم هوية الجندريةالعابرين/ات جندري ا ومتعددي/ات ال ،الذكور  أيض 

  بالجنس عاملين/ات الطريقة التي تتعامل بها الشرطة ونظام العدالة مع ال إنالتي تجرم النشاط الجنسي من نفس الجنس. 

 . ات/ومقاضاة آخرين ن/إليهم هم  تُ دون توجيه  ن/مع إطالق سراح بعضهم غير ثابتة،
 

إنفاذ القانون بأنه عنيف  ات/مع قيام الضباط بدوريات خارج الزي الرسمي. وصف المشاركون مشكلة   ي الشرطة ه فخوخ

. وبالنظر إلى  ذات نفسهعتمد في كثير من األحيان على الضابط تيمكن أن  طريقة المعاملةوخطير على الرغم من أن 

  ثالثة   تمت مقابلتها على أطراف  مهاجرة  بالجنس  سوء المعاملة على أيدي الشرطة، اعتمدت عاملة  مخاطر االعتقال و 

على اإلبالغ    ات/ن وقادر  ن/ الجنس بأنهمب ات/تجنب الشرطة. ال يشعر العاملونلمن األمن و لمزيد   زبائنهاللعثور على 

 ذلك.  ن/ببساطة إذا فعلوا ن/أن يتم القبض عليهم ين/له للشرطة ويخشون ن/عن العنف الذي يتعرضون
 

 موزمبيق 
 

، تم إلغاء الحكم الرئيسي في  ٢٠١٤إلصالح القوانين في السنوات األخيرة. في عام  كبيرة   ت موزامبيق بعمليات  قاموقد 

في قانون العقوبات، الذي ال   بالجنس. ال تزال الجريمة ضد اآلداب العامة واردة   عمل م لتجريم القانون العقوبات المستخد  

بالجنس. يستخدم ضباط الشرطة هذه الجريمة لالستفادة  عاملين/اتيزال من الممكن استخدامه العتقال واحتجاز ال

ا أن ا االرتشاء منهم/نبالجنس من خالل  عاملين/اتاالقتصادية من ال لشرطة ترتكب أعمال عنف ضد  ومن المعروف أيض 

 بالجنس.  عاملين/اتال
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  ن/بالجنس يمكنهم عاملين/اتبالجنس في موزامبيق، على الرغم من أن ال عاملين/اتال توجد قوانين محددة توفر الحماية لل

لألذى. ومع   ن/عندما يتعرضون  حصول على العدالةاستخدام قوانين أخرى )مثل قانون العنف المنزلي( لمحاولة ال 

ما. أبلغ   بالجنس إلى حد   عاملين/ات عمليات إصالح القانون وزيادة التدريب والتعليم، تحسنت العالقة بين الشرطة وال

على الرغم من   ن /اإليجابية في إبالغ الشرطة عن العنف ضدهمالجنس عن بعض التجارب ات ب/العاملون ات/المشاركون

  عاملين/اتمن التثقيف في مجال الحقوق لل إلى مزيد    أنه ال يزال هناك العديد من التحديات في نظام العدالة. وهناك حاجة  

الوصول إلى   بالجنس عاملين/اتبالجنس، ومن الضروري إجراء مزيد من التدريب مع مؤسسات العدالة لكي يتسنى لل

 العدالة على النحو المناسب. 

 

 جنوب أفريقيا
 

ر  عتب  يُ  أو االنخراط في سلوك متعلق بالعمل بالجنس  ،شراء  ،بيع في جنوب إفريقيا، يتم تجريم العمل بالجنس بالكامل ألن

أخرى،   صيغة  . ب" بالجنس ات/عاملين " ن/بالجنس، حتى لكونهم العاملين/ات . تستخدم السلطات هذا القانون العتقال جريمة

بالجنس. هناك  عاملون/ات ن/ للشرطة بأنهم ات  /معروفون ن/لمجرد أنهم ن/بالجنس واتهامهم عاملين/اتيتم القبض على ال

ا  بالجنس وغالب ا ما يتم   عاملين/اتالتسكع واإلزعاج العام التي تُستخدم لتجريم التحريض، ضد ال محلية   قوانين  أيض 

 اعتماد ا على البلدية، مما يؤدي إلى العديد من االعتقاالت غير القانونية. مختلف   بشكل  تفسيرها وتنفيذها 

 

وسوء المعاملة على أيدي سلطات   يةحقوق اإلنسانلل النتهاكات   ن/تعرضوا ن/بالجنس تقريبا بأنهم عاملين/اتجميع ال بلغوأ

إنفاذ القانون، بما في ذلك االعتداء والعنف من جانب الشرطة أثناء االعتقال وأثناء االحتجاز. تطلب الشرطة بشكل  

الجنس  ب ات /. كما أفاد العاملونن/بالجنس من االعتقال أو لضمان إطالق سراحهم  عاملين/اتروتيني رشاوى لحماية ال

  ات/قادرون  ن /بأنهم ن/التفاوضية مع العمالء، وال يشعرون ن/بالحماية القانونية، مما يؤثر على قوتهمبعدم وجود إحساس 

وال   طريقة  سلبية  ب ن /اإلبالغ عن جريمة، يتم معاملتهم ن /. عندما يحاولونن/على إبالغ الشرطة بالجرائم المرتكبة ضدهم

 على محمل الجد.  ن/يؤخذون

 

 يوغندا
 

م  العمل بالجنس  إن وغندا بموجب قانون العقوبات. من الصعب للغاية على الشرطة إثبات أن العمل  يبالكامل في ُمجر 

ل وعدم التنظيم،  عطجرائم ال ن/ بالجنس الرتكابهم عاملين/اتبالجنس قد حدث، لذلك من الشائع أن يتم القبض على ال

بالجنس بأي من هذه   عاملين/ات. وفي حالة اتهام العام ر إزعاج  مصد ن/، أو كونهمات/متشردينفاسدين/ات أو  ن/كونهم

وغندا  يأخرى في  أشهر. هناك قوانين   ٦و  ٣بالعمل المجتمعي، أو بالسجن لمدة تتراوح بين  ن /الجرائم، يمكن معاقبتهم

م محاولة أو تعمد  جر   بالجنس، بما في ذلك القوانين ضد النشاط الجنسي المثلي، والقوانين التي تُ  عاملين/اتتؤثر على ال

وغندا من تجريم العمل  يانتقال فيروس نقص المناعة البشرية. سيزيد مشروع قانون جديد للجرائم الجنسية مقترح في 

 بالجنس. 

 

  جراءاتالشرطة إل تنفيذو ١٩-كوفيد وباءي تفاقمت بسبب بالجنس، والت عاملين/اتوحشية الشرطة ضد اللهناك تفشي 

 من خالل الرشاوى. ن /هو ابتزاز األموال منهمو رئيسي   بالجنس بهدف   عاملين/ات. غالب ا ما تعتقل الشرطة ال١٩-كوفيد

 

 زيمبابوي 
 

تسهيل  "ألغراض العمل بالجنس، والعيش من عائدات العمل بالجنس، و   تحريضفي زيمبابوي، هناك جرائم ضد ال

بالجنس،   عاملين/اتالعتقال ال تحريضبيت دعارة أو إدارته. تاريخي ا، كانت الشرطة تستخدم قانون ال متالك، وا"الدعارة

أنه يجب أن يكون هناك دليل على حدوث عمل   ٢٠١٥/ ٢٠١٤لكن من الصعب إثبات ذلك، وجاء في حكم محكمة من 

في مكان عام   ا/. لم يعد كافي ا أن يتم القبض على شخص ما لمجرد وجودها/واتهامه ا/جنسي لشخص ما ليتم القبض عليه

بالجنس األصغر سن ا، لذلك   عاملين/اتبهذا الحكم خاصة بين ال محدودة   ومع ذلك، هناك معرفة   .بالجنس لعملمعروف با

بيوت الدعارة  إدارة. تؤثر قوانين ن /ال تزال الشرطة تحاول استخدام هذا القانون للمطالبة بالرشاوى و/أو الجنس منهم

ا في ذلك الرشاوى( تعني أنه  ة ضد بيوت الدعارة )بمذ  بالجنس، حيث أن إجراءات الشرطة المتخ   عاملين/اتأيض ا على ال

 بالجنس دفع المزيد مقابل اإلقامة في بيت الدعارة، أو أيض ا رشوة الشرطة، لتجنب االعتقال.  عاملين/اتيتعين على ال

http://www.nswp.org/


 

www.nswp.org 

 

ضحايا للجريمة. أبلغ   ن/على طلب المساعدة من الشرطة عندما يكونون  ات/قادرون ن/الجنس بأنهمات /ال يشعر العاملون

، بما في ذلك العنف الجنسي. تستخدم  ن/للعنف واالعتداء على أيدي الشرطة عند اعتقالهم ن/ عن تعرضهم  ات/المشاركون

ا قوانين ضد الت ا إثبات هذه بالجنس، ولكن من الصع عاملين/اتأو اإلزعاج العام العتقال ال حريضالشرطة أيض  ب أيض 

ا ما تصل القضايا إلى المحكمة  وهذا يعني أن الشرطة تستخدم هذه الجرائم في المقام األول للمطالبة بدفع  –التهم ونادر 

 رشاوى. 
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