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1الشبكة العاملية ملشاريع العمل بالجنس 

تشكل الحركات املعارضة للحقوق تهديداٍت عديدة 

للعاملني/ات بالجنس، لأليديولوجيات املتنوعة 

الخاصة بهم/ن، أهدافهم/ن، وتحالفاتهم/ن الناشئة. 

ال بد من فهم هذه التهديدات بصورٍة أفضل 

للمنارصة بحقوق العاملني/ات بالجنس. 

وثيقة إعالمية: تأثريات الحركات املعارِضة 

للحقوق عىل العاملني/ات بالجنس

مقدمة
يف السنوات األخرية، ازداد تأثري ومفعول الحركات التي تم تنظيمها ضد حقوق املجموعات 

املهمشة واملُجرَّمة حول العامل. قامت املجموعات ضد املهاجرين/ات بالسعي من أجل 

سياساٍت للحدود أكرث تقييًدا، والذي ينتهك الحق يف التحرك والهجرة. قامت املجموعات 

املعارضة للحقوق الصحية الجنسية والتناسلية ) SRHR ( واملجموعات املعارضة ملجتمع امليم 

عني ِبَصد قدرة الحصول عىل الخدمات الجنسية والتناسلية وعناية التأكيد الجندري للنساء، 

العابرين/ات جندريًا، واألشخاص متعددي/ات الهوية الجندرية، والذي ينتهك الحق يف 

الصحة. يستمر النسويون الجذريون واملجموعات املناضلة باإللغاء يف مهاجمة االستقاللية 

الجسدية والحقوق اإلنسانية للعاملني/ات بالجنس؛ باإلضافة إىل ذلك، يتحمل العاملون/ات 

بالجنس املهاجامت من الحركات املعارضة للحقوق بسبب هوياتهم/ن املتقاطعة كمهاجرين/

ات، نساء، ذوي برشة سوداء، سكان أصليني/ات، ذوي برشة سمراء، أفراد ملجتمع امليم عني، 

عابرين/ات جندريًا ومتعددي/ات الهوية الجندرية، أشخاص يتعاطون/ين املخدرات، أشخاص 

يتعايشون/ن مع فريوس نقص املناعة البرشية، وغريهم/ن. 

تشكل الحركات املعارضة للحقوق تهديداٍت عديدة للعاملني/ات 

بالجنس، لأليديولوجيات املتنوعة الخاصة بهم/ن، أهدافهم/ن، 

وتحالفاتهم/ن الناشئة. ال بد من فهم هذه التهديدات بصورٍة 

أفضل للمنارصة بحقوق العاملني/ات بالجنس. 

تقوم الوثيقة اإلعالمية هذه بتحديد األساليب الرئيسية التي يتم استخدامها 

عرب الحركات املعارضة للحقوق وإبراز تأثريهم عىل العاملني/ات بالجنس 

واملنظامت التي يقودها العاملون/ات بالجنس. وتقوم أيًضا باستكشاف 

كيف قامت املنظامت التي يقودها العاملون/ات بالجنس بتحدي الحركات املعارضة للحقوق، مام يشمل 

اسرتاتيجياتهم من أجل تخطي العقبات والنجاحات التي قاموا بتحقيقها. وأخريًا، توفر هذه الوثيقة أيًضا 

اقرتاحاٍت من أجل احرتام وحامية الحقوق اإلنسانية للعاملني/ات بالجنس. 



2الشبكة العاملية ملشاريع العمل بالجنس 

تأثريات الحركات املعارِضة للحقوق عىل العاملني/ات بالجنس وثيقة إعالمية

املنهجية
تم بناء هذه الوثيقة عىل بحٍث عميٍق تم إجراؤه بني مايو ويونيو ٢٠٢٢ يف مثانية دول: استشارة إلكرتونية 

عاملية مع املنظامت األعضاء لـ  NSWP  ومقابالت مع مخربين/ات رئيسيني/ات يعملون/ن يف مجاالت الحقوق 

الصحية الجنسية والتناسلية، حقوق أولئك الذين يتعاطون/ين املخدرات، حقوق املرأة، حقوق املهاجرين/

ات، حقوق األشخاص املتعايشني/ات مع فريوس نقص املناعة البرشية، وحقوق مجتمع امليم عني واألشخاص 

متعددي/ات الهوية الجنسية. تم استكامل املعلومات األساسية باستخدام مراجعة أدبية مكتبية. قام 

املستشارون/ات القوميون/ات بإجراء مقابالت ومجموعات تركيز باستخدام استبياٍن موحٍد وإنتاج دراسات 

حاالٍت قوميٍة عىل كامبوديا، الكامريون، كندا، إكوادور، السلفادور، ليسوتو، مقدونيا الشاملية، وإسبانيا. 

باستخدام استباٍن مشاِبه، قامت استشارة إلكرتونية عاملية مع املنظامت األعضاء لـ  NSWP  بجمع ردوٍد من 

اثنتي عرشة منظمة عضوة لـ  NSWP . يف اإلجامل، قام ٢٧٥ عامل/ة بالجنس باملشاركة يف املقابالت ونقاشات 

مجموعات الرتكيز، والذي َشِمل عاملني/ات بالجنس متعايشني/ات مع فريوس نقص املناعة البرشية، عاملني/

ات بالجنس مهاجرين/ات، عاملني/ات بالجنس من مجتمع امليم عني، وعاملني/ات بالجنس متعاطني/ات 

للمخدرات. قام املشاركون/ات بتمثيل نطاٍق من الهويات الجندرية، والتي تشمل رجااًل ونساًء متجانسني/

ات جندريًا وعابرين/ات جندريًا، غري ثنائيني/ات، وَمرِنني/ات جندريًا. أقر املشاركون/ات بعملهم/ن يف بيئاٍت 

متنوعٍة بالداخل والخارج. 

خلفية عن الحركات املعارضة 

للحقوق والتقاطعية
  “املعارضة للحقوق” هو مصطلٌح قد ازداد استخدامه فيام بني نقاشات املجتمع املتحرض خالل العقد السابق. 

يَُعرِّف تقريرًا لـ  CIVICUS  من ٢٠١٩ “مجموعات املعارضة للحقوق” كمنظامٍت تدعو بتقييد واحٍد أو أكرث 

من الحقوق اإلنسانية، والتي تقوم بالعمل يف األماكن املتحرضة. 1    قامت هذه املجموعات بالتسلل تدريجيًا إىل 

املنظامت الغري حكومية ذات النفوذ باإلضافة إىل بعض الحكومات. يكون معظمها متحفظًا سياًسا وأيديولوجيًا 

– شاملني املتدينني األصوليني، املتطرفني البيض، القوميني العرقيني، وغريهم. تقوم بعض املجموعات املعارضة 

للحقوق باستخدام لغة داعمة للحقوق يف منارصاتهم، مثل النسويني 

الجذريون واملجموعات املناضلة باإللغاء الذين يقومون بإنكار والتقليل 

من شأن الحقوق اإلنسانية للعاملني/ات بالجنس والعابرين/ات جندريًا 

واألشخاص متعددي/ات الهوية الجندرية تحت تنكر ’حامية‘ النساء. 

بعض من املجموعات املعارضة للحقوق األكرث بروزًا التي تؤثر عىل العاملني/

ات بالجنس هي مجموعات النسويون الجذريون واملجموعات املناضلة 

باإللغاء، الذين يخلطون جميع العمل بالجنس باإلتجار الغري مرشوع 

واالستغالل. تطورت هذه الحركات من الحركات النسوية املبكرة التي سعت لفرض عادات املسيحيني البيض 

للترصفات الجنسية ’الصحيحة‘ عىل النساء األقل يف القوة والنفوذ، وخصوًصا ذوات البرشة السوداء، النساء 

من السكان األصليني، وغريهن من النساء الغري بيض واملهاجرات. 2    عادًة ما يقوم هؤالء النسويون بالدعوة 

إىل النموذج ’النوردي‘ أو منوذج ’القضاء عىل الطلب‘ يف تجريم زبائن العاملني/ات بالجنس، بهدف ’القضاء 

عىل االستغالل‘ وإلغاء تجارة الجنس. الدعوة العاملية املعارِضة للعمل بالجنس مختلفٌة عن الدعوة املعارِضة 

يف أمريكا الشاملية التي قامت بإنهاء العبودية، والتي دعوتها ضد السجون والسياسات التي َتِدُّ التأسيس 

التاريخي للعبودية. تشري هذه الوثيقة بشكٍل حرصي إىل النسويني الجذريني واملجموعات املناضلة باإللغاء 

الذين يسعون إىل إبادة العمل بالجنس تحت اسم ’املساواة الجندرية‘. 

تطورت هذه الحركات من الحركات النسوية 

املبكرة التي سعت لفرض عادات املسيحيني البيض 

للترصفات الجنسية ’الصحيحة‘ عىل النساء األقل يف 

القوة والنفوذ…

1    ”Against the  ،٢٠١٩ ،CIVICUS  تحالف

 Wave: Civil Society Responses to

Anti-Rights Groups“ 

2   ”Butterfly: Resisting  ،إيلني الم وآنايل ليب 

 the Harms of Anti-Trafficking Policies

 and Fostering Peer-Based Organizing

  “in Canada  ، مراجعة ملعارضة اإلتجار ١٢ 

 ٢٠١٩(: ٩١-١٠٧(
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مؤسسة حقوق املرأة يف التطوير، ٢٠٢١،  	

   ”Rights at Risk: Time for Action: 

 Observatory on the Universality of

 .٥٥ ،Trends Report“  

عادة ما يكون النسويون الجذريون واملجموعات املناضلة باإللغاء جهات فعالة رئيسية يف الحركة األكرب 

املعارِضة للجندر. تشمل الحركة املعارضة للجندر تحالفات بني ’ناقدي الجندر‘ والنسويني املستقصيني 

للعابرين/ات جندريًا، الذين يزعمون أن ’الجنس البيولوجي‘ هو أكرث أهمية من الهوية الجندرية؛ املتحفظني 

سياسيًا؛ والجذريني دينيًا الذين يناضلون ضد حقوق العابرين/ات جندريًا ومتعددي/ات الهوية الجندرية، 

باإلضافة إىل العاملني/ات بالجنس. ظهرت الحركة املعارضة للجندر يف التسعينات من النقاشات يف الكنيسة 

الكاثوليكية التي تتحدى اعرتاف األمم املتحدة بالصحة والحقوق الجنسية والتناسلية يف املؤتر الدويل للفئات 

السكانية والتنمية ) ICPD ( يف القاهرة ١٩٩٤، واملؤتر العاملي الرابع عن النساء يف بكني ١٩٩٥. منذ ذلك، لقد 

منت لتصبح حركًة معارِضًة للحقوق قوية وممتدة عرب القطاعات لديها قبضة قوية يف أمريكا الشاملية وأوروبا 

– املناطق التي سمح لها تويلها املُْعترََب ونفوذها بانتشار هذه األيديولوجية عىل مستوى العامل. 	  

لدي مجموعات وحركات معارضة للحقوق أخري تركيزات مختلفة، والتي تشمل اعرتاًضا مضاًدا للحقوق 

الصحية الجنسية والتناسلية واالستقاللية التناسلية لثنائيي/ات الجنس واألشخاص ذوي اإلعاقة، وللتعليم 

الجنيس، موانع الحمل، واإلجهاض بشكٍل عام؛ االعرتاض املعارض للمهاجرين/ات للحركة عرب الحدود، خصوًصا 

للمهاجرين/ات الذين يشكلون/ن مجموعة أقلية عرقية، إثنية، أو دينية يف بلد وجهتهم/ن؛ واالعرتاض املعارض 

للدميوقراطية للحقوق املدنية والعدالة، خصوًصا لذوي البرشة السوداء، السكان األصليني/ات وغريهم من 

األشخاص غري البيض عامليًا. تضم هذه املجموعات املعارضة للحقوق قواها 

حتى تتضامن عرب الحركات واأليديولوجيات، وذلك يهدد ويؤثر عىل العاملني/

ات بالجنس بعديٍد من الطرق. يتأثر العاملون/ات بالجنس ككونهم/ن عامل، 

بسبب منعهم/ن من االشرتاك والتنظيم بحرية، من حقوق العمل الجذرية 

األخرى، وبسبب الخصوصية والحرية من التدخل التعسفي. يتأثر العاملون/

ات بالجنس التجاري أيًضا يف هوياتهم/ن التقاطعية كنساء، عابرين/ات 

جندريًا ومتعددي/ات الهوية الجندرية، وثنائيي/ات الجنس الساعني/ات 

للحصول عىل الرعاية الصحية؛ كمهاجرين/ات يحاولون/ن عبور الحدود؛ كذوي برشة سوداء، سكان أصليني/

ات، وغريهم/ن من غري البيض الذين يحاولون/ن مامرسة حقوقهم/ن املدنية؛ وبطرٍق عديدٍة أخرى كأقليات 

دينية وإثنية، مجتمع امليم عني، ذوي اإلعاقة، األشخاص املتعايشني/ات مع فريوس نقص املناعة البرشية، 

واألشخاص املتعاطني/ات للمخدرات. 

أساليب املعارضة للحقوق وتأثريها

التحالفات الخطرية

قامت التحالفات بني مجموعات الجذريني دينيًا، النسويني الجذريني، ومجموعات املعارضة للحقوق ما بني 

حركات املعارضة للجندر واملعارضة للعمل بالجنس بالسامح لهذه الجهات الفعالة بتوسيع تأثريها، زيادة 

وتعزيز تويلها، وإضفاء رشعية القوانني الضارة. عىل الرغم من أن بعض هذه املجموعات قد تختلف عىل 

بعض املواضيع مثل اإلجهاض، قدرة الحصول عىل موانع الحمل، واملثلية الجنسية، إال أنها عادًة ما تتحد يف 

رأيها ضد العمل بالجنس، العبور الجندري وتعدد الهويات الجندرية، واملجموعات اإلثنية والدينية املهمشة. 

« عادة ما تكون ’مجموعات النسويون‘ التي تدعم النموذج النوردي يف أملانيا معتقدًة أيًضا أن حقوق 

العابرين/ات هي تهديٌد للنساء و، عىل سبيل املثال، لديها اعتقادات عنرصية عن النساء املسلامت 

وحقهن يف التعبري عن حريتهن للتعبري عن معتقدهن بارتداء الحجاب، حيث تصوره كقمٍع للنساء.» 

مادونا، جمعية مسجلة، أملانيا

تضم هذه املجموعات املعارضة للحقوق قواها حتى 

تتضامن عرب الحركات واأليديولوجيات، وذلك يهدد 

ويؤثر عىل العاملني/ات بالجنس بعديٍد من الطرق. 

https://www.awid.org/ours-2021
https://www.awid.org/ours-2021
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يعتقد بعض األطراف املتأثرة للمجتمع املدين أنه، عىل الرغم من بعض االختالفات األيديولوجية، يف صميمهم 

ال يوجد إال اختالف بسيط بني مجموعات معارضة الجندر ومعارضة العمل بالجنس. 

« تحالفات [ مجموعات النسويون الجذريون واملجموعات املعارِضة ]   قد ال تكون منقسمة كام بإمكانها 

أن تبدو، خصوًصا عندا يأيت األمر لبناء تحالفاٍت مع املتطرفني البيض. عندما   [ يدعو حلفاؤهم 

املسيحيون الجذريون للترشيع ضد الحقوق التناسلية ] ، سيقومون بإلقاء اللوم عىل العابرين/ات 

جندرًيا لتضعيف الحقوق املتعلقة بالجنس، حتى يتمكنون من إدخال هذه اآلراء املتناقضة إىل 

اعتقاداتهم العاملية بهذه الطريقة.» 

آندرو شبيلدنر، مدير تنفيذي، حركة  MPact  العاملية لحقوق وصحة الرجال املثليني 

تم مالحظة التحالفات بني النسويني الجذريني واملتحفظني دينيًا من قبل املشاركني/ات يف السلفادور، مقدونيا 

الشاملية، وإسبانيا، الذين قاموا/ن باألخص مبالحظة تأثريهم القوي عىل العاملني/ات بالجنس، العابرين/

ات جندريًا ومتعددي/ات الهوية الجندرية، واألشخاص املتعايشني/ات مع فريوس نقص املناعة البرشية. 

يف السلفادور، أصبح العابرين/ات جندريًا والعاملني/ات بالجنس أكرث عرضًة للعنف واالنتهاكات األخرى 

لحقوقهم/ن اإلنسانية بسبب النقاشات املعارضة للحقوق التي يتم الدعوة إليها عن طريق تلك التحالفات. يف 

مقدونيا الشاملية، تم تشكيل تحالف معارض للحقوق يتكون من منظامت املجتمع املدين، األحزاب السياسية، 

املجموعات الدينية، وغريها من أجل تنظيم ونرش األقوال ضد العمل بالجنس، ضد مجتمع امليم عني/ ضد 

العابرين/ات جندريًا، وضد متعاطي/ات املخدرات عىل مواقع التواصل االجتامعي. ال تقوم مجموعات هذا 

التحالف باإلشارة إىل بعضها فحسب، بل تقوم أيًضا باستعارة ومواءمة املوارد من األطراف الفعالة املعارضة 

للحقوق عامليًا حتى تنول السياق املحيل. 

بينام تستمر األطراف الفعالة املعارضة للحقوق توحيد قواها، تنمو أصواتها، مدى تغطيتها، ورشعيتها 

املتَصوَّرة، مام يؤدي إىل تهديداٍت متزايدٍة للعاملني/ات بالجنس واملجموعات املَُجرََّمة واملهمشة األخرى. 

قد تُلِْحق التحالفات املعارضة للحقوق بأرضاٍر ُمْعترََبٍة عندما تقوم باخرتاق 

الحكومات ومؤسسات القوة األخرى. 

يف إسبانيا، قامت الحكومة بإدخال قوانني متزايدة يف القمع تستهدف تجارة 

الجنس بناًء عىل رغبة املجموعات اإلسبانية النسوية الجذرية ومجموعات 

املعارضة، باإلضافة إىل عمل املزيد من املجموعات النسوية الرئيسية يف 

مجال العنف املبني عىل الجندر. تلك املجموعات الالحقة تقوم اآلن بتلقي 

تويل من الحكومة السويدية، والذي يدعو إىل تجريم زبائن العاملني/ات بالجنس، وكنتيجة لذلك فهم 

ممنوعون من دعم إلغاء تجريم العمل بالجنس والحقوق املهنية للعاملني/ات بالجنس. 

« تقوم املجموعات الكاثوليكية التي تتفاعل مع املجموعات اليمينية املتطرفة، والتي مبعاونة الحركات 

النسوية، تقوم بتوليد خطابات كراهية تجاه العاملني/ات بالجنس.» 

عاملة بالجنس، إسبانيا

السياسات املعارِضة لإلتجار واملعارِضة للهجرة

إن العديد من الرسود والسياسات املعارضة للحقوق مرتبطة بالحركة املعارِضة لإلتجار، نتيجًة للخلط املنترش 

للعمل بالجنس والهجرة باإلتجار واالستغالل. عرب التاريخ، قامت نقاشات الترشيع املعارض لإلتجار بالرتكيز عىل 

’الدعارة‘ كوسيلة للتحكم يف تحركات النساء، هجرتهن، وترصفاتهن الجنسية. تعود أيًضا جذور حركة معارضة 

اإلتجار وسياساتها إىل الهلع التاريخي حول ’عبودية البيض‘، مام خلق قوالب منطية عرقية. 

قد تُلِْحق التحالفات املعارضة للحقوق بأرضاٍر 

ُمْعَترَبٍة عندما تقوم باخرتاق الحكومات 

ومؤسسات القوة األخرى. 
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اليوم، تستمر حركة معارضة اإلتجار يف الدعوة إىل تقييد التحركات واالستهداف العرقي واإلثني. عن طريق 

خلط العمل بالجنس باإلتجار واالستغالل، تقوم منظامت معارضة اإلتجار بتربير حراسة الحدود، باإلضافة إىل 

عمليات ’االقتحام واإلنقاذ‘ العنيفة عىل أماكن عمل العاملني/ات بالجنس. 4    

إن العاملني/ات بالجنس املهاجرين/ات، وخصوًصا أولئك الذين ينتمون/ين 

إىل أقلية عرقية أو إثنية يف بلد وجهتهم/ن، هم/ن أكرث عرضًة لالستهداف كـ 

’ضحايا لإلتجار‘. 5    كنتيجة لذلك، فإن العديد من مخططات معارضة العمل 

بالجنس ومعارضة الهجرة متداخلة بشكٍل طبيعي. 

« لقد قامت الحكومة باستخدام الحركات املعارضة للعمل بالجنس لدعم املخططات املعارضة 

للهجرة كذلك، مام َحدَّ من الفرص للنساء املهاجرات عن طريق إغالق خيارات ’الباب الخلفي‘ بينام 

مل يتم توسيع البنود لحامية العاملني/ات بالجنس املهاجرين/ات الذين يحاولون/ن الهجرة بطريقٍة 

رشعية.»

مجتمع موارد زمالء فيكتوريا، كندا

عادًة ما يتم غض النظر عن الحقوق اإلنسانية للعاملني/ات بالجنس املهاجرين/ات تفضياًل لدعم 

مخططات معارضة للحقوق أوسع شمواًل لتقييد الهجرة وتجريم العمل بالجنس. يف العديد م الدول 

ع العمل بالجنس، يتم منع املهاجرين/ات بشكٍل رصيٍح من املشاركة يف العمل بالجنس. حتى  التي ترَُشِّ

يف نيوزيالندا، أول دولة تقوم بإلغاء تجريم العمل بالجنس بشكٍل كامل، أي شخٍص قادم إىل الدولة أو 

يعيش بها عىل فيزا مؤقتة قد يتم إلغاء الفيزا الخاصة به/ا والتعرض للرتحيل إذا قام/ت باملشاركة يف عمٍل 

بالجنس أو إدارة بيت دعارة. 6    عىل الرغم من التيار العاملي لزيادة التعبئة، يتم رسم العاملني/ات بالجنس 

بشكٍل متزايٍد كضحايا أو مجرمني/ات. 

« بشكٍل عام، لقد أصبحت الهجرة كمشكلة ُمَسيََّسًة أكرث وأكرث عىل املستوى األورويب، وأصبح من 

الصعب القيام مبحادثات مع متخذي القرارات بدون أن تكون متأثرة بشدة باملزيد من تقليصات 

اليمينيني املتطرفني... يوجد قارٌب من الترشيع والترشيعات املقرتحة التي تدعو لزيادة االحتجاز 

والرتحيل، والتي ستقوم أيًضا ِبَحدِّ إمكانية الوصول إىل إجراءات اإلسكان. يقوم ذلك بالتأثري عىل 

جميع املهاجرين/ات، وخصوًصا أولئك الغري مستقرين/ات والغري موثقني/ات، لذلك فإن هناك 

تأثرياٌت معينة عىل العاملني/ات بالجنس املهاجرين/ات.» 

 ) PICUM ( ليالنا كيث، مسؤولة عليا للمنارصة، منصة التعاون العاملي للمهاجرين/ات الغري موثقني/ات

منوذج ’القضاء عىل الطلب‘ 

لقد كان النسويون الجذريون ومجموعات املعارضة ناجحني أيًضا بشدٍة يف التأثري عىل الحكومات حتى تطبق 

سياساٍت تهدف إىل القضاء عىل اإلتجار بالبرش عن طريق القضاء عىل العمل بالجنس. بشكل خاص، النموذج 

’النوردي‘ أو منوذج ’القضاء عىل الطلب‘، والذي يُجرِّم الرشاء، وليس بيع الجنس فحسب، يستمر يف الحصول 

عىل االهتامم عىل مستوى العامل. منذ أن تم تقدميه يف السويد يف عام ١٩٩٩، تم تبني سياسات ’القضاء عىل 

الطلب‘ من قبل الرنويج، آيسالندا، كندا، أيرلندا الشاملية، فرنسا، أيرلندا، وإرسائيل، ويتم أيًضا النظر فيها من 

قبل دوٍل أخرى، والتي تشمل أرجنتينا، فيجي، والفيليبني. يف عام ٢٠١٩، تعهدت حكومات السويد وفرنسا 

أيًضا بأن تتعاون عىل تصدير سياسة املعارضة للعمل بالجنس هذه عامليًا كجزٍء من خطط السياسة األجنبية 

’النسوية‘ الخاصة بهام. 7  

4   ”Briefing Paper:  ،٢٠٢١ ،NSWP  

 The Consequences of Misinformation

about Sex Work and Sex Workers“ 

5   ”The Impact of  ،٢٠١٩ ،NSWP  

 Anti-trafficking Legislation and

Initiatives on Sex Workers“ 

6  ”Migrant Sex Workers“   ،٢٠١٨ ،NSWP  

 وزارة الشؤون األجنبية للسويد، ٢٠١٩،  7

  ”Joint Statement from the Ministry of 

 Foreign Affairs in France and from the

Ministry of Foreign Affairs in Sweden“ 

…تستمر حركة معارضة اإلتجار يف الدعوة إىل تقييد 

التحركات واالستهداف العرقي واإلثني.

https://nswp.org/resource/nswp-briefing-papers/briefing-paper-the-consequences-misinformation-about-sex-work-and-sex
https://nswp.org/resource/nswp-briefing-papers/briefing-paper-the-consequences-misinformation-about-sex-work-and-sex
https://nswp.org/resource/nswp-briefing-papers/briefing-paper-the-consequences-misinformation-about-sex-work-and-sex
https://nswp.org/resource/nswp-briefing-papers/briefing-paper-the-consequences-misinformation-about-sex-work-and-sex
https://nswp.org/resource/nswp-briefing-papers/briefing-paper-the-consequences-misinformation-about-sex-work-and-sex
https://www.nswp.org/resource/nswp-policy-briefs/policy-brief-the-impact-anti-trafficking-legislation-and-initiatives-sex
https://www.nswp.org/resource/nswp-policy-briefs/policy-brief-the-impact-anti-trafficking-legislation-and-initiatives-sex
https://www.nswp.org/resource/nswp-policy-briefs/policy-brief-the-impact-anti-trafficking-legislation-and-initiatives-sex
https://www.nswp.org/resource/nswp-policy-briefs/policy-brief-the-impact-anti-trafficking-legislation-and-initiatives-sex
https://www.nswp.org/resource/nswp-policy-briefs/policy-brief-the-impact-anti-trafficking-legislation-and-initiatives-sex
https://www.nswp.org/resource/nswp-briefing-papers/briefing-paper-migrant-sex-workers
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/joint_statement_-_france_and_sweden_cle08dbbd.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/joint_statement_-_france_and_sweden_cle08dbbd.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/joint_statement_-_france_and_sweden_cle08dbbd.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/joint_statement_-_france_and_sweden_cle08dbbd.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/joint_statement_-_france_and_sweden_cle08dbbd.pdf
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ٌر أيًضا يف مفهوم النسويني الجذريني أن جميع العاملني/ات بالجنس ’ضحايا‘  منوذج ’القضاء عىل الطلب‘ متجذِّ

للقمع األبوي، وأن كل العمل بالجنس يَُعدُّ عنًفا ضد النساء. لذلك يتم الدعوة بنموذج ’القضاء عىل الطلب‘ 

كوسيلٍة لزيادة املساواة الجندرية ومكافحة االستغالل، عىل الرغم من األدلة الوافرة التي توضح أن ذلك ال 

يؤدي إال لتفاقم االستغالل والعنف يف تجارة الجنس. 8  ينتج عن منوذج ’القضاء عىل الطلب‘ زيادٌة يف العنف 

ضد العاملني/ات بالجنس عىل أيادي منفذي القوانني، الزبائن، والذين يتظاهرون بأنهم زبائن؛ يزيد من قوة 

اإلدارة التعسفية؛ يؤدي إىل نتائج صحية سيئة للعاملني/ات بالجنس؛ ويؤدي إىل طرد، ترحيل، سجن، وفقدان 

كفالة األطفال للعاملني/ات بالجنس – عىل الرغم من أن العاملني/ات بالجنس أنفسهم/ن ليسوا/ن ُمَجرَِّمني. 9  

الرسود املرضة وخطابات الكراهية

تزعم األطراف الفعالة بشكٍل متكرٍر محاولتهم لتوفري ’الحامية‘ للفئات السكانية التي يعتربونها ضعيفة، التي 

تشمل النساء، العاملني/ات بالجنس، املهاجرين، واألطفال، كل ذلك بينام يقومون بتقييد حقوقهم/ن والزيادة 

من الوصم والتمييز. يتم دفع كال من منوذج ’القضاء عىل الطلب‘ وإجراءات املعارضة لإلتجار عن طريق 

خطاباٍت ضالٍة عن ’حامية الضعفاء‘. عن طريق تويه التمييز واالنحياز يف 

لغة ’تأييد الحقوق‘ من أجل ’الحامية‘، قامت الحركات باملعارضة للحقوق 

بنرش املعلومات املضللة بني املسؤولني الحكوميني، املنظامت الغري حكومية، 

والعامة، وكنتيجة قامت بإدامة املامرسات والسياسات املرضة وتقوية الوصم 

والتمييز. تقوم الحركات املعارِضة للحقوق باتخاذ هذا الرسد ليس للدعوة 

للسياسات التي تهدف لـ ’حامية‘ العاملني/ات بالجنس من أنفسهم/ن 

فحسب، لكنها تزعم أيًضا أنها ’تحمي‘ السكان بصفٍة عامٍة من األشخاص 

الذين يعتربونهم/ن خطرين، غري أخالقيني، أو منحرفني. لقد كان النقاش 

الالحق بالتحديد قويًا بني حركة املعارضة للجندر، والذي يصور العابرين/

ات جندريًا ومتعددي/ات الهوية الجندرية كافرتاسني/ات أو منحرفني/ات، 

يقومون/ن بالتعدي عىل حقوق النساء املتجانسات جندريًا، وإفساد أخالق 

األطفال. يف نفس الوقت، تعمل نفس هذه األطراف الفعالة املعارضة للجندر عىل نزع الرشعية من منارصات 

املنظامت التي يقودها العاملون/ات بالجنس وإخراس أصوات العاملني/ات بالجنس، مع كون العاملني/ات 

بالجنس العابرين/ات معرضني/ات لهجامٍت أكرب كذلك. 

«لقد تم إغراق فيسبوك بالتعليقات السلبية   [ من مجموعٍة معارِضٍة للجندر عن تظاهراتنا املنادية 

بحقوق العاملني/ات بالجنس ] ، مستخدميًنا األطفال كغطاء. إنهم يعلمون أن ذلك سيشعل 

الحوار، وأن عامة الناس سيقومون/ن بـ ’رفع أصواتهم/ن‘ ضد رؤية أطفالهم/ن للعاهرات يف 

شبابيك مضاءًة باألحمر.» 

عاملة بالجنس عابرة، مقدونيا الشاملية

إن الرسود التي تدعو لها الحركات املعارِضة للحقوق، حتى عند تصويرها من زاوية ’الحامية‘، عادة ما تكون 

مصحوبًة بخطابات كراهيٍة أو محفزًة لها. وبشكٍل متزايد، يقوم املسؤولون الحكوميون باتخاذ صف الحركات 

املعارِضة للحقوق يف نرش الرسائل املرضة عن العاملني/ات بالجنس واملجموعات املهمشة األخرى. ذكر 

املشاركون/ات من السلفادور زيادًة يف حاالت قتل النساء والنساء العابرات جندريًا التي تقع ضد العامالت 

بالجنس، والتي ميكن توصيلها بخطابات الكراهية التي يقوم الرئيس نايب بوكييل بنرشها، والذي تم اتهامه 

مبنارصة انتهاكات الحقوق اإلنسانية. 

«اآلن، أصبح التنظيم خطًرا، حيث يقوم الرئيس نايب بوكييل بوصفنا كمنحرفني عىل وسائل 

التواصل االجتامعية، ويستخدم عامة الشعب نقاشه كمربٍر ملهاجمتنا.»

عامل/ة بالجنس، السلفادور

 منظمة  Amnesty  العاملية، ٢٠٢٢،  8

  ”‘We Live Within a Violent System’: 

 Structural Violence Against Sex

Workers in Ireland“ 

9   ”Advocacy Toolkit:  ،٢٠١٥ ،NSWP  

 The Real Impact of the Swedish Model

on Sex Workers“ 

عن طريق متويه التمييز واالنحياز يف لغة ’تأييد 

الحقوق‘ من أجل ’الحامية‘، قامت الحركات 

باملعارضة للحقوق بنرش املعلومات املضللة بني 

املسؤولني الحكوميني، املنظامت الغري حكومية، 

والعامة، وكنتيجة قامت بإدامة املامرسات 

والسياسات املرضة وتقوية الوصم والتمييز. 

https://www.amnesty.org/en/documents/eur29/5156/2022/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur29/5156/2022/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur29/5156/2022/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur29/5156/2022/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur29/5156/2022/en/
https://nswp.org/resource/nswp-publications/advocacy-toolkit-the-real-impact-the-swedish-model-sex-workers
https://nswp.org/resource/nswp-publications/advocacy-toolkit-the-real-impact-the-swedish-model-sex-workers
https://nswp.org/resource/nswp-publications/advocacy-toolkit-the-real-impact-the-swedish-model-sex-workers
https://nswp.org/resource/nswp-publications/advocacy-toolkit-the-real-impact-the-swedish-model-sex-workers
https://nswp.org/resource/nswp-publications/advocacy-toolkit-the-real-impact-the-swedish-model-sex-workers
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سياسات الصحة العامة املعارِضة للحقوق

يتم أيًضا استخدام الخطاب املعارض للحقوق باسم ’الحامية‘ للدعوة إىل سياساٍت يف نطاق الصحة العامة، 

حتى عندما تتعارض هذه السياسات مع املامرسات املبنية عىل أدلة – وحقوق – من أجل منع انتقال 

األمراض، األوبئة، والوفاة. إن التأثريات الضارة لسياسات الصحة العامة مثل تجريم التعرض لفريوس نقص 

املناعة البرشية، عدم اإلفصاح، واالنتقال تتفاقم بسبب تجريم العمل بالجنس، تعاطي املخدرات، العالقات 

مثلية الجنس، والهويات الجندرية املتعددة. تلك السياسات يتم إشعالها باستخدام قوالٍب منطيٍة غري صحيحٍة 

عن العاملني/ات بالجنس والفئات السكانية الرئيسية األخرى ككونهم/ن ’نواقل األمراض‘. 

منذ التفيش العاميل لكوفيد-١٩، قامت العديد من الحكومات بتوسيع السياسات واملامرسات العقابية ضد 

العاملني/ات بالجنس تحت تنكر ’حامية الصحة العامة‘. لقد قامت هذه اإلجراءات بالتأثري بشدٍة عىل 

الحقوق اإلنسانية للعاملني/ات بالجنس، مؤديًة لتعرضهم/ن لزيادٍة يف الصعوبات املادية، العنف، والتجريم، 

بينام تم تقليل قدرتهم/ن يف الحصول عىل الخدمات الصحية األساسية واستقصاؤهم/ن من مخططات الحامية 

االجتامعية. لقد قامت السلطات بتربير هذه األفعال ككونها إجراءاٍت لحامية عامة الناس من العاملني/ات 

بالجنس، والذين تم اتهامهم/ن بدون أي دليٍل أنهم/ن ’النارشون/ات الرسيعون/ات‘ لكوفيد-١٩. 10  

 «خالل إجراءات اإلغالق لكوفيد-١٩، قامت الرشطة باالعتداء عىل العديد من األشخاص الذين تم 

رؤيتهم/ن يف الشوارع لياًل، لكن تم أيًضا اغتصاب العامالت بالجنس، بينام متت فحسب مطاردة 

اإلناث والذكور األخرين.»

تحالف الفئات السكانية املتأثرة الرئيسية يف ليسوتو )KAPAL (، ليسوتو 

أثرت الحركات املعارِضة للحقوق أيًضا عىل الحقوق الصحية الجنسية والتناسلية ) SRHR ( للعاملني/ات 

بالجنس، داعيًة ضد قدرة الحصول عىل موانع الحمل، اإلجهاض اآلمن، عناية التأكيد الجندري، والخدمات 

الصحية األخرى املبنية عىل الحقوق. عىل رغم من معاناة العاملني/ات 

بالجنس الطويلة للحصول عىل خدمات صحية جنسية وتناسلية معقولة 

السعر، مناسبة، وعالية الجودة، إال أن الحركات املعارِضة للحقوق قد 

قامت يف السنوات األخرية بزيادة جهودها لتقييد الحقوق الصحية الجنسية 

والتناسلية عىل املستويات القومية، اإلقليمية، والعاملية. خالل العقد األخري، 

قامت العديد من الدول حول العامل ِبَسنِّ الترشيع مام أدى إىل التقييد 

الشديد أو إلغاء الحق لإلجهاض. لقد حاولت أيًضا بعض األطراف الفعالة 

املعارِضة للحقوق أن تَِحدَّ من قدرة الحصول عىل موانع الحمل عن طريق 

ربطها بشكٍل كاذٍب باإلجهاض. بشكل متناقض، تلك األطراف الفعالة 

املعارِضة للحقوق الصحية الجنسية والتناسلية تقوم برسم مواقفها كأنها “مؤيِّدة للحياة” و “مؤيِّدة للمساواة 

الجندرية”، ولكنها يف الحقيقة تقوم بإضعاف االستقاللية الجسدية لألفراد وحقوقهم/ن للقيام بقراراٍت تناسليٍة 

  11 . ICPD  مثل الحمل باألطفال( خالية من التمييز، اإلكراه، والعنف، كام تم رشحه يف برنامج الفعل لـ(

يف نفس الوقت، لقد حاولت العديد من الحركات املعارِضة للحقوق، خصوًصا تلك املبنية عىل العقيدة، أن 

تقيد من تعليم الجنسية الشامل يف املدارس، وهو انتهاٌك آخر لربنامج الفعل لـ  ICPD . إن العاملني/ات 

بالجنس، عادة ما يحملون/ن عبء تعليم زبائنهم/ن املامرسات الجنسية اآلمنة، قد ذكروا/ن بالفعل الحاجة 

املاسة للمزيد من برامج التعليم للحقوق الصحية الجنسية والتناسلية يف مجتمعاتهم/ن. 12  بينام يزداد عدد 

األفراد الذين يبلغون/ن سن الرشد بدون الحصول عىل تعليٍم شامٍل للجنسية، فسوف تستمر التأثريات السلبية 

عىل النواتج الصحية للعاملني/ات بالجنس. 

…تلك األطراف الفعالة املعارِضة للحقوق الصحية 

الجنسية والتناسلية تقوم برسم مواقفها كأنها “مؤيِّدة 

للحياة” و “مؤيِّدة للمساواة الجندرية”، ولكنها يف 

الحقيقة تقوم بإضعاف االستقاللية الجسدية لألفراد 

وحقوقهم/ن للقيام بقراراٍت تناسليٍة…

10   ”COVID-19 and Sex،٢٠٢١ ،NSWP  

Workers/Sex Worker-led Organisations“  

 صندوق الفئات السكانية لألمم املتحدة،  11

  ”Programme of Action adopted  ،٢٠١٤

 at the International Conference

 on Population and Development

 Cairo, 1-5, 	 September 1994: 20th

    .٧.٣ ،  Anniversary Edition“ 

12    ”Sex Workers’ Access to  ،٢٠١٨ ،NSWP  

 Comprehensive Sexual and Reproductive

Health Services“ 

https://nswp.org/resource/nswp-policy-briefs/policy-brief-covid-19-and-sex-workers-sex-worker-led-organisations
https://nswp.org/resource/nswp-policy-briefs/policy-brief-covid-19-and-sex-workers-sex-worker-led-organisations
https://nswp.org/resource/nswp-policy-briefs/policy-brief-covid-19-and-sex-workers-sex-worker-led-organisations
https://www.unfpa.org/publications/international-conference-population-and-development-programme-action
https://www.unfpa.org/publications/international-conference-population-and-development-programme-action
https://www.unfpa.org/publications/international-conference-population-and-development-programme-action
https://www.unfpa.org/publications/international-conference-population-and-development-programme-action
https://www.unfpa.org/publications/international-conference-population-and-development-programme-action
https://www.unfpa.org/publications/international-conference-population-and-development-programme-action
https://www.unfpa.org/publications/international-conference-population-and-development-programme-action
https://www.unfpa.org/publications/international-conference-population-and-development-programme-action
https://www.unfpa.org/publications/international-conference-population-and-development-programme-action
https://nswp.org/resource/nswp-briefing-papers/briefing-paper-sex-workers-access-comprehensive-sexual-and-reproductive
https://nswp.org/resource/nswp-briefing-papers/briefing-paper-sex-workers-access-comprehensive-sexual-and-reproductive
https://nswp.org/resource/nswp-briefing-papers/briefing-paper-sex-workers-access-comprehensive-sexual-and-reproductive
https://nswp.org/resource/nswp-briefing-papers/briefing-paper-sex-workers-access-comprehensive-sexual-and-reproductive
https://nswp.org/resource/nswp-briefing-papers/briefing-paper-sex-workers-access-comprehensive-sexual-and-reproductive


8الشبكة العاملية ملشاريع العمل بالجنس 

تأثريات الحركات املعارِضة للحقوق عىل العاملني/ات بالجنس وثيقة إعالمية

هذه األفعال هي جزٌء من هجوٍم أوسع وأكرث عامليًة عىل الحقوق الصحية الجنسية والتناسلية، والتي لها 

انعكاسات سلبية لكٍل من النساء املتجانسات جندريًا، العابرين/ات جندريًا ومتعددي/ات الهوية الجندرية. 

ولكن رغم ذلك، فإن سحب حاميات الحقوق الصحية الجنسية والتناسلية سيقوم بالتأثري عىل العاملني/ات 

بالجنس بشكٍل غري متناسب – واألغلبية العظمي منهم/ن هن نساٌء، والعديد منهم/ن هم/ن أفراد مجتمع 

امليم عني. باإلضافة لذلك، تقليل قدرة الحصول عىل الحقوق الصحية الجنسية والتناسلية ُمرِضٌّ بشكٍل خاٍص 

للعاملني/ات بالجنس نتيجًة للعقبات الهيكلية املستمرة كالتجريم، الوصم، والتمييز، والتي تزيد من ضعف 

العاملني/ات بالجنس أمام فريوس نقص املناعة البرشية، األمراض املتناقلة جنسيًا والعنف. 	1  

الالمساواة الجندرية ورهاب العبور الجندري   

يتأثر العاملني/ات بالجنس من أي جندر بشكٍل سلبي بالحركة املعارِضة للجندر ورسودها. عند القيام 

بحمالٍت ضد العمل بالجنس ككونه نوٌع من ’القمع األبوي‘ ضد النساء املتجانسات جندريًا، تقوم الحركات 

املعارِضة للحقوق يف نفس الوقت إرضار حقوق النساء واستقالليتهن وهي 

تخفي وتبطل من هويات العاملني/ات بالجنس الذين يعرفون/ن بذكور، 

عابرين/ات جندريًا، ومتعددي/ات الهوية الجندرية. كنتيجٍة للمبادرات 

املعارِضة لإلتجار الهادمة للجندر ومنوذج ’القضاء عىل الطلب‘، فإن 

العامالت بالجنس يتأثرن بشكٍل غري متناسٍب بالسياسات االستهدافية، 

عمليات ’االفتحام واإلنقاذ‘، والربامج اإلكراهية لـ ’الخروج‘ و ’إعادة 

التأهيل‘، والتي تنتهك حقوقهن اإلنسانية. 14  ويف نفس الوقت، الدفع من 

قبل مجموعات النسويني الجذريني ومجموعات املعارضة من أجل ’حامية‘ 

و ’إنقاذ‘ النساء من اإلتجار واالستغالل يعكس بدقٍة الرسود املعارِضة 

للجندر، والتي ترسم النساء املتجانسات جندريًا ككونهن ’ضحايا‘ لـ 

’مخططات العبور الجندري‘ و ’األيديولوجية الجندرية‘. لذلك السبب، فإنه 

عىل األرجح ليس مبفاجأٍة أن العديد من األطراف الفعالة املعارِضة للعمل بالجنس معارِضٌة للجندر يف نفس 

الوقت، وباألخص معارِضة لتنوع العبور الجندري. 

عىل مستوًى عاملي، اختارت الحركات املعارِضة للجندر رسد مظلومية النساء عن طريق رسم العابرات جنديًا 

بكونهن أفراًدا خطرات وخادعات يقمن مبضايقة النساء املتجانسات جندريًا وغزو مساحاتهن اآلمنة. لذلك 

فإن العاملني/ات بالجنس العابرين/ات ومتعددي/ات الهوية الجندرية ال يواجهون/ن فحسب مستويات غري 

متناسبة من الوصف ، التمييز، والعنف بسبب رهاب العبور الجندري املنترش يف جميع قطاعات املجتمع، 

لكنهم/ن يعرضون/ن أيًضا لزيادٍة يف الهجامت من النسويني الذين يصنفونهم/ن كمفرتسني/ات، ’متلصصني/

ات‘، أو زبائن تحت التنكر. 15  

عن طريق وضع خطاب رهاب العبور الجندري يف إطار عمل حقوق النساء، فإن الحركة املعارِضة للجندر 

قد أجازت ورسخت العنف، إىل جانب السياسات واملامرسات الضارة، والتي تتسبب بشكٍل أخص بعواقب 

رة للعاملني/ات بالجنس العابرين/ات ومتعددي/ات الهوية الجندرية.  تشمل أمثلٌة عىل تلك املامرسات  مدمِّ

اإلسرتاتيجيات القانونية لـ ’دفاع الهلع ضد مجتمع امليم عني‘، والتي تسمح ملرتكبي/ات الجرائم ضد أفراد 

مجتمع امليم عني بالتخلص من أو تقليل عقوباتهم/ن عن طريق زعم أنهم/ن كانوا/ن ’يدافعون/ن‘ عن 

أنفسهم/ن من التقدمات الجنسية الغري مرغوبة – عىل سبيل املثال، عن طريق زعم عدم علمهم/ن أن 

الضحية كانت عابر/ة جندريًا. عن طريق زعم أن امليول الجنسية أو الهوية الجندرية للضحية قد تسببت يف 

خوٍف أو ’هلع‘، والذي أدى إىل العنف، يقوم مرتكبو/ات الجرائم بالسعي للحصول عىل عقوبة مخفضة أو 

إلغائها تحت تنكر ’الدفاع عن النفس‘. 

عند القيام بحمالٍت ضد العمل بالجنس ككونه نوٌع 

من ’القمع األبوي‘ ضد النساء املتجانسات جندريًا، 

تقوم الحركات املعارِضة للحقوق يف نفس الوقت إرضار 

حقوق النساء واستقالليتهن وهي تخفي وتبطل من 

هويات العاملني/ات بالجنس الذين يعرفون/ن بذكور، 

عابرين/ات جندريًا، ومتعددي/ات الهوية الجندرية.

1	    ”Associations between  ،لويس بالت وآخرين 

 sex work laws and sex workers’ health:

 A systematic review and meta-analysis

  of quantitative and qualitative studies“ 

 .)١٥)١٢( )٢٠١٨  PLOS  طب ،

14    ”The Impact of ‘End  ،٢٠١٨ ،NSWP  

 Demand’ Legislation on Women

Sex Workers“ 

15    ”The Consequences of  ،٢٠٢١ ،NSWP 

 Misinformation about Sex Work

and Sex Workers“ 

https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002680
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002680
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002680
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002680
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002680
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002680
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002680
https://www.nswp.org/resource/nswp-policy-briefs/policy-brief-the-impact-end-demand-legislation-women-sex-workers
https://www.nswp.org/resource/nswp-policy-briefs/policy-brief-the-impact-end-demand-legislation-women-sex-workers
https://www.nswp.org/resource/nswp-policy-briefs/policy-brief-the-impact-end-demand-legislation-women-sex-workers
https://www.nswp.org/resource/nswp-policy-briefs/policy-brief-the-impact-end-demand-legislation-women-sex-workers
https://www.nswp.org/resource/nswp-policy-briefs/policy-brief-the-impact-end-demand-legislation-women-sex-workers
https://www.nswp.org/resource/nswp-briefing-papers/briefing-paper-the-consequences-misinformation-about-sex-work-and-sex
https://www.nswp.org/resource/nswp-briefing-papers/briefing-paper-the-consequences-misinformation-about-sex-work-and-sex
https://www.nswp.org/resource/nswp-briefing-papers/briefing-paper-the-consequences-misinformation-about-sex-work-and-sex
https://www.nswp.org/resource/nswp-briefing-papers/briefing-paper-the-consequences-misinformation-about-sex-work-and-sex
https://www.nswp.org/resource/nswp-briefing-papers/briefing-paper-the-consequences-misinformation-about-sex-work-and-sex
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يتامىش خط الدفاع هذا بشكٍل مثايٍل مع الرسود املعارِضة للجندر ككون العابرين/ات جندريًا مفرتسني/ات 

’مخادعني/ات‘، والذي يقوي مرتكبي/ات الجرائم يف ارتكابهم/ن للعنف ضد العاملني/ات بالجنس العابرين/

ات واإلفالت من العقوبة. السياسات املعارِضة للعبور الجندري األخرى التي 

يتم الدعوة لها من قبل حركات معارضة الجندر تشمل هذه التي تستهدف 

قوانني معارضة التمييز، االعرتاف بالجندر قانونيًا، والرعاية الصحية 

للتأكيد الجندري – كل هذه تؤثر عىل العاملني/ات بالجنس العابرين/ات 

ومتعددي/ات الهوية الجندرية. 

 ) TvT ( ”منذ ٢٠٠٩، قام برنامج “احرتام العبور ضد رهاب العبور عامليًا

من  Transgender Europe  بجمع املعلومات عن جرائم القتل املُبَلَّغة 

للعابرين/ات جندريًا ومتعددي/ات الهوية الجندرية عىل مستوى العامل. 

يف عام ٢٠٢١، وثقت  TvT  رقاًم قياسيًا لجرائم القتل منذ بداية املرشوع، 

مع كون ٩٦% من الضحايا نساًء عابرات أو عابرات أنثويات. من الضحايا الذي تم التعرف عىل مهنهم/ن، 

كان ٥٨% عاملني/ات بالجنس. 16    من الصعب تصوير ضخامة حجم العنف الذي يتعرض له العاملني/ات 

بالجنس العابرين/ات، حيث ال يقوم العديد من العاملني/ات بالجنس العابرين باإلبالغ عن الجرائم املرتََكبة 

ضدهم/ن بسبب مخاوٍف من العواقب القانونية واملزيد من األجوبة الراهبة للعابرين/ات. باإلضافة لذلك، 

عادة ما يتم استخدام الجندر الخاطئ للضحايا العابرين/ات ومتعددي/ات الهوية الجندرية يف تقارير 

الرشطة. 17  

حيث أنهم/ن عادة ما يواجهون/ن العديد من أنواع التجريم نتيجًة ملهنتهم/ن، هويتهم/ن الجندرية، 

وميولهم/ن الجنسية، يتم أيًضا استهداف العاملني/ات بالجنس العابرين/ات ومتعددي/ات الهوية الجندرية 

بشكٍل غري متناسٍب من قبل منفذي القانون وسجنهم/ن يف منشئاٍت منفردة الجنس والتي ال تتاميش من 

هويتهم/ن الجندرية. لقد ُوِجَد أن العابرين/ات املسجونني/ات يواجهون/ن مستويات عالية من العنف، 

االعتداء، واالضطراب النفيس، ويتم منعهم/ن بشكٍل اعتيادٍي من الحصول عىل الرعاية الصحية للتأكيد 

الجندري يف السجون واألماكن املغلقة. 18    لقد قامت الحركة املعارِضة للجندر باملناضلة بشدة يف محاوالٍت 

ملنع استقبال العابرات جندريًا يف سجون النساء، راسمًة لهن مبفرتساٍت جنسياٍت عنيفات. كنتيجٍة لذلك، فإن 

العاملني/ات بالجنس العابرين/ات هم/ن معرضون/ات بشكٍل أخص لكال من الَسجن والتعرض إىل مستوياٍت 

عالية من العنف، االعتداء، وسوء املعاملة يف السجون واألماكن املغلقة. 

التأثريات عىل تنظيم ومنارصة حقوق العاملني/ات بالجنس 

َد تنظيم ومنارصات املنظامت التي يقودها العاملون/ لقد حاولت الحركات املعارِضة للحقوق أيًضا أن تَُقوِّ

ات بالجنس وحلفاءها، بشكٍل مبارٍش وغري مبارٍش كذلك. ولكن بسبب أساليب الحركات املعارِضة للحقوق يف 

استخدام لغٍة وإطارات عمٍل منارِصين للحقوق، باإلضافة إىل موقعها يف الحركات النسائية ونفوذها املتزايد 

يف املساحات الحكومية ومتعددة األطراف، فإنه م الصعب التعرف عىل هوية بعض هذه التأثريات. 

حيث أن مصطلح ’حركات معارِضة للحقوق‘ ما زال مستجًدا، فإنه ليس مفهوًما بنفس املعنى عرب مجتمعات 

العاملني/ات بالجنس، وذلك يجعله صعبًا عىل العاملني/ات بالجنس أن يتحدوا/ين رسود معارضة الحقوق 

َ العديد من العاملني/ات املشاركني/ات يف االستشارة عن  عىل مستويات املنارصة واتخاذ السياسات. لقد َعربَّ

مفاهيم مختلفة ملا يشكل ’الحركات املعارِضة للحقوق‘ يف دولهم/ن، والذي َسهََّل التعرف عىل هوية منتهيك 

الحقوق الفردية )مثل منفذي القانون، عامل الرعاية الصحية، والقادة الدينيني والسياسيني املحليني(، مقارنًة 

بالتعرف عىل حركة. 

يتامىش خط الدفاع هذا بشكٍل مثايٍل مع الرسود 

املعارِضة للجندر ككون العابرين/ات جندريًا 

مفرتسني/ات ’مخادعني/ات‘، والذي يقوي مرتكبي/

ات الجرائم يف ارتكابهم/ن للعنف ضد العاملني/ات 

بالجنس العابرين/ات واإلفالت من العقوبة.

 العابرون/ات جندريًا يف أوروبا، ٢٠٢١،     16

 ”Europe and Central Asia Must do

 More to Protect the lives of Trans

People: TDOR 2021 Policy Brief “ 

17    ”The Homophobia and  ،٢٠١٨ ،NSWP 

 Transphobia Experienced by LGBT

Sex Workers“ 

18  ،WHO  ،UNAIDS  ،UNODC  منظامت 

 UNDP، وPenal Reform  العاملية، ٢٠٢٢،    

 ”Technical Brief: Transgender People

 and HIV in Prisons and Other

Closed Settings“ 

https://transrespect.org/en/trans-murder-monitoring/tmm-resources/
https://transrespect.org/en/trans-murder-monitoring/tmm-resources/
https://transrespect.org/en/trans-murder-monitoring/tmm-resources/
https://transrespect.org/en/trans-murder-monitoring/tmm-resources/
https://transrespect.org/en/trans-murder-monitoring/tmm-resources/
https://nswp.org/resource/nswp-briefing-papers/briefing-paper-the-homophobia-and-transphobia-experienced-lgbt-sex
https://nswp.org/resource/nswp-briefing-papers/briefing-paper-the-homophobia-and-transphobia-experienced-lgbt-sex
https://nswp.org/resource/nswp-briefing-papers/briefing-paper-the-homophobia-and-transphobia-experienced-lgbt-sex
https://nswp.org/resource/nswp-briefing-papers/briefing-paper-the-homophobia-and-transphobia-experienced-lgbt-sex
https://nswp.org/resource/nswp-briefing-papers/briefing-paper-the-homophobia-and-transphobia-experienced-lgbt-sex
https://www.penalreform.org/resource/technical-brief-transgender-people-and-hiv/
https://www.penalreform.org/resource/technical-brief-transgender-people-and-hiv/
https://www.penalreform.org/resource/technical-brief-transgender-people-and-hiv/
https://www.penalreform.org/resource/technical-brief-transgender-people-and-hiv/
https://www.penalreform.org/resource/technical-brief-transgender-people-and-hiv/
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تأثريات الحركات املعارِضة للحقوق عىل العاملني/ات بالجنس وثيقة إعالمية

 «أنا ال أعلم ما هو اسم   [ املجموعات املعارِضة للحقوق ] ، لكنني أعلم أن الرشطة واألشخاص 

الذين سمحوا مبعاملة األشخاص مثيل بالطريقة التي نُعامل بها، هم املسؤولون.»

عامل/ة بالجنس مهاجر/ة، إسبانيا

بالنسبة للمنظامت التي يقودها العاملون/ات بالجنس، قواد العاملني/ات بالجنس، وحلفاءهم/ن، لقد 

تم لفرتٍة طويلٍة اعتبار العديد من منصات املنارصة واتخاذ السياسات املحلية والدولية مساحات عدوانية 

واستبعادية بسبب وجود الحركات املعارِضة للحقوق. تشكل مساحات الحركة النسائية تحديات بسبب 

سيادة أيدولوجية معارضة العمل بالجنس التي تبناها النسويون الجذريون 

ومجموعات املعارضة. يتم استقصاء العاملني/ات بالجنس بشكٍل اعتيادٍي 

من املشاركة املفيدة يف جزٍء كبريٍ من الحركة النسائية، وأولئك الذين قد 

وصلوا/ن إىل مساحات الحركة النسائية غالبًا ما قد تعرضوا/ن إىل اعتداءاٍت 

لفظية، نفسية، وحتى عاطفية من قبل األطراف الفعالة املعارِضة للحقوق 

الذين يزعمون الدعوة إىل حقوق النساء وتكينهن. عىل الرغم من أن 

أساليب التخويف هذه مل تردع العاملني/ات بالجنس عن االستمرار يف 

املشاركة ورفع أصواتهم/ن يف مساحات الحركة النسائية، إال أمها جعلته 

أصعب للعاملني/ات بالجنس أن تصبح أصواتهم/ن مسموعة. 19  

تتلقى املجموعات املعارِضة للحقوق كميات متزايدة من التمويل من أجل منارصتها من أصحاب املنح 

ومتربعي القاع الخاص املتحفظني، املجموعات الدينية، األعامل التجارية، واملؤسسات الحكومية،20  بينام تظل 

املنظامت التي يقودها العاملون/ات بالجنس تعاين من نقص التمويل الشديد وعادة ما يتم استقصاؤها 

من آليات التمويل متعددة األطراف املحلية. يقوم هذا بدوره ِبَحدِّ املوارد والكفاءة للمنظامت التي يقودها 

العاملون/ات بالجنس حتى تتمكن من تحدي الحركات املعارِضة للحقوق ورسودها بشكٍل فعال. 

«لقد تأثرت منظمتنا. نحن ما عدنا نتلقى العون أو التمويل يف الدولة. يتم اعتبارنا مجموعة تقوم 

بتشجيع الفتيات وبعض النساء عىل املشاركة يف العمل بالجنس.» 

 منظمة  ASSC  الغري حكومية، أنجوال

إن التمويل الغري كايف للمنظامت التي يقودها العاملون/ات بالجنس، باإلضافة إىل الهجامت املتواصلة 

والعنف من األطراف الفعالة املعارضة للحقوق، قد تسببوا يف معدالٍت متسارعٍة من اإلنهاك والصدمات 

النفسية بني قواد العاملني/ات بالجنس. إن العاملني/ات بالجنس الذين يواجهون/ن أنواًعا متقاطعة من 

الوصم والتمييز عادة ما يشعرون/ن بهذه التأثريات بشكٍل حاٍد باألخص. 

 «العابرون جندرًيا ومتعددو/ات الهوية الجنسية هم/ن أول من يتعرض للتمييز، وإذا كنت عاماًل/

ًة بالجنس فهذه طبقٌة إضافيٌة من التمييز، وإذا كنت عاماًل/ًة بالجنس عابًرا/ًة ذو برشٍة سوداء، 

فتلك أخرى إضافية، وإن تأثري ذلك هائل – لقد فقدنا العديد من الحيوات. أعتقد أن ذلك قد أنهك 

العديد من الناشطني/ات، اضطرارهم/ن لتخطي مستويات العنف التي نتعرض لها. هناك الكثري من 

الصدمات النفسية التي نحملها إىل عملنا.»

ILGA World  دينيس من  فونروي، مدير استشاري الربنامج – الهوية الجندري، التعبري الجندري، والسامت الجنسية، منظمة

…وأولئك الذين قد وصلوا/ن إىل مساحات الحركة 

النسائية غالًبا ما قد تعرضوا/ن إىل اعتداءاٍت لفظية، 

نفسية، وحتى عاطفية من قبل األطراف الفعالة 

املعارِضة للحقوق الذين يزعمون الدعوة إىل حقوق 

النساء ومتكينهن.

19    ”Sex Worker-led  ،٢٠٢١ ،NSWP 

 Organisations’ Engagement with the

Women’s Movement.“ 

 مؤسسة حقوق املرأة يف التطوير، ٢٠٢١،  20

  ”Rights at Risk: Time for Action. 

 Observatory on the Universality of

Rights Trend Report“ 

https://www.nswp.org/resource/case-studies/case-study-sex-worker-led-organisations-engagement-the-womens-movement
https://www.nswp.org/resource/case-studies/case-study-sex-worker-led-organisations-engagement-the-womens-movement
https://www.nswp.org/resource/case-studies/case-study-sex-worker-led-organisations-engagement-the-womens-movement
https://www.nswp.org/resource/case-studies/case-study-sex-worker-led-organisations-engagement-the-womens-movement
https://www.nswp.org/resource/case-studies/case-study-sex-worker-led-organisations-engagement-the-womens-movement
https://www.awid.org/anti-rights-actors
https://www.awid.org/anti-rights-actors
https://www.awid.org/anti-rights-actors
https://www.awid.org/anti-rights-actors
https://www.awid.org/anti-rights-actors
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ال تقوم املجموعات املعارِضة للحقوق مبهاجمة العاملني/ات بالجنس فحسب لكنها تسعى أيًضا لتشويه 

مصداقية مدافعي/ات الحقوق اإلنسانية وذوي/ات الشأن اآلخرين الذين يدعمون/ن حقوق العاملني/ات 

بالجنس.  منظمة  Amnesty International، والتي يف ٢٠١٦ قامت بتبني 

سياستها املميزة التي تدعم إلغاء التجريم الكامل للعمل بالجنس،21  قد 

كانت هدفًا بارزًا لهجامت معارضة العمل بالجنس التي يدعمها النسويون 

الجذريون، مجموعات املعارضة، القادة الدينيون، واملشاهري ذوي النفوذ. 

لقد حاولت املجموعات املعارضة للحقوق أيًضا أن تشوه مصداقية األفراد 

حاميل الصالحيات يف األمم املتحدة الذين قاموا بدعم حقوق العاملني/

ات بالجنس، عن طريق ادعاءاٍت كاذبٍة أنهم يدعون إىل ’دعارة املراهقني‘ 

أو ينتهكون إطارات عمل الحقوق اإلنسانية العاملية. عىل سبيل املثال، 

الدكتورة/ تاللينج موفوكينج، التي تم توظيفها كمقررة األمم املتحدة 

الخاصة للصحة يف ٢٠٢٠، قد تعرضت لهجامٍت عرب اإلنرتنت محاولًة أن تشوه مصداقية خربتها، بسبب 

منارصتها للحقوق اإلنسانية للعاملني/ات بالجنس ودعمها الرصيح إللغاء تجريم العمل بالجنس. 22    بينام 

مل يثبط الخوف من ردود الفعل العنيفة ذوي الشأن الخارجيني بشكٍل كامٍل من دعم حقوق العاملني/

ات بالجنس علنيًا، إال أنه ساهم يف املقاومة عند بعض املنظامت واملؤسسات الذين يخافون من خسارة 

متربعينهم، حلفائهم، وأعضائهم – والذين قد يتوافق رأي بعض منهم مع الحركات املعارِضة للحقوق. 

املقاومة بقيادة العاملني/ات بالجنس 

للحركات املعارِضة للحقوق 
ما زال الوعي لـ ’الحركات املعارِضة للحقوق‘ ينمو؛ لقد قامت املنظامت التي يقودها العاملون/ات بالجنس 

بالتفاعل يف املنارصة متحديًة املجموعات والرسود املعارِضة للحقوق ملدة عقود. املصطلح “عمل بالجنس” 

نفسه تم التعريف به بواسطة العاملة بالجنس الناشطة كارول ليه يف مؤتر معارضة اإلباحية للنساء يف 

أواخر السبعينات، كوسيلٍة للتشديد عىل عمل النساء، بداًل من تشيئهن. 	2    منذ ذلك، لقد منت وتطورت 

حركة حقوق العاملني/ات بالجنس حتى تتحدى بشكٍل فعاٍل األطراف الفعالة واملجموعات املعارِضة للحقوق 

املتنوعني عىل املستويات القومية، اإلقليمية والعاملية. 

واحدة من اإلسرتاتيجيات الرئيسية التي تستخدمها املنظامت التي يقودها العاملون/ات بالجنس لتتصدى 

لنفوذ وتأثريات حركات معارضة الحقوق هي بناء التحالفات. من املستويات املحلية إىل العاملية، لقد قامت 

املنظامت التي يقودها العاملون/ات بالجنس باملشاركة والتفاعل مع مجموعات ومنظامت متنوعة تُركز 

عىل حقوق النساء، حقوق مجتمع امليم عني، حقوق املهاجرين، حقوق الفئات السكانية الرئيسية، حقوق 

األشخاص املتعايشني/ات مع فريوس نقص املناعة البرشية، باإلضافة إىل الحقوق اإلنسانية عىل نطاٍق أوسع، 

حتى تقوم بقوية أصواتهم/ن ومنارصاتهم/ن. مبا أن التأثريات الضارة لحركات معارضة الحقوق نادًرا ما تؤثر 

عىل فئة سكانية واجدة فقط، قام بناء التحالفات بتوفري طريقة تقاطعية بال مثن لتوحيد رسائل املنارصة 

وتحدي القمع املتشارَك. 

 «واحدة من اإلنجازات الرئيسية التي نتجت عن التحالف بني جميع املنظامت التي يقودها 

العاملون/ات بالجنس والتعاون مع املنظامت الغري حكومية املحلية هي توحيد الحركة: املنظامت 

اآلن أقوى عندما تتحدث بصوت متحد وتشارك رسالة املنارصة.» 

مؤسسة   Mujeres Trabajadores Sexuales ٢١  de Septiembre  ، إكوادور

ال تقوم املجموعات املعارِضة للحقوق مبهاجمة 

العاملني/ات بالجنس فحسب لكنها تسعى أيًضا 

لتشويه مصداقية مدافعي/ات الحقوق اإلنسانية 

وذوي/ات الشأن اآلخرين الذين يدعمون/ن حقوق 

العاملني/ات بالجنس. 

 منظمة  Amnesty  العاملية، ٢٠١٦،  21

  ”Amnesty International Policy on State 

 Obligations to Respect, Protect and

Fulfil the Human Rights of Sex Workers“ 

22    ”Briefing Note on  ،٢٠٢٠ ،NSWP  

Misinformation“ 

2	   ”Sex Worker-led  ،٢٠٢١ ،NSWP  

 Organisations’ Engagement with the

Women’s Movement“ 

https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/4062/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/4062/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/4062/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/4062/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/4062/2016/en/
https://www.nswp.org/resource/nswp-briefing-notes/briefing-note-misinformation-sex-work
https://www.nswp.org/resource/nswp-briefing-notes/briefing-note-misinformation-sex-work
https://www.nswp.org/resource/nswp-briefing-notes/briefing-note-misinformation-sex-work
https://www.nswp.org/resource/case-studies/case-study-sex-worker-led-organisations-engagement-the-womens-movement
https://www.nswp.org/resource/case-studies/case-study-sex-worker-led-organisations-engagement-the-womens-movement
https://www.nswp.org/resource/case-studies/case-study-sex-worker-led-organisations-engagement-the-womens-movement
https://www.nswp.org/resource/case-studies/case-study-sex-worker-led-organisations-engagement-the-womens-movement
https://www.nswp.org/resource/case-studies/case-study-sex-worker-led-organisations-engagement-the-womens-movement
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لقد كان بناء التحالفات عرب الحركات أيًضا إسرتاتيجيٌة أساسيٌة لالستجابة إىل التأثري املتزايد للحركات املعارِضة 

للحقوق يف املنارصة املحلية والعاملية منصات اتخاذ السياسات، باألخص يف نطاق حقوق املرأة. هذه 

التحالفات مل تقم فحسب بدعم قدرة وصول العاملني/ات بالجنس إىل 

املساحات التي كانت تقليديًا عدوانية واستقصائية، لكنها ساعدت أيًضا 

عىل بناء دعٍم أوسع لحقوق العاملني/ات بالجنس يف حركة النساء الرئيسية. 

التحالف النسوي الشامل للعاملني/ات بالجنس ) SWIFA (، الذي أنشئ 

يف ٢٠١٨، قد شكل عنرًصا جوهريًا يف إسرتاتيجية  NSWP  لبناء التحالفات 

  SWIFA  عامليًا يف حركة النساء. متكونًة من سبعة أعضاء جوهريني،24  تعمل

عىل الدعوة إىل مناظري مؤكدة للحقوق للعاملني/ات بالجنس عرب نظام 

األمم املتحدة، دعم تفاعل املنظامت التي يقودها العاملون/ات بالجنس يف 

الهيئات التعاهدية لألمم املتحدة والعمليات الخاصة، وتسهيل التفاعل عرب 

مساحات حركة النساء. 25    أبلغ أعضاء  NSWP  أن بناء الروابط مع منظامت نسوية ومتخذي قوانني شبيهني 

يف التفكري قد قام بتقوية قدرتهم عىل مقاومة وتحدي حركات معارضة الحقوق عىل املستوى القومي. 

«لدينا دعٌم أكرث وأكرث من منظامت نسوية متنوعة غري رئيسية.   [ لدينا أيًضا دعٌم من ]   شبكٍة من 

السياسيني الذين يستمعون إلينا، ويحاولون معنا العثور عىل مجاٍل لتعديل و   [ البحث عن ]   نقاط 

نقاٍش من أجل إلغاء التجريم ’مقبولٍة‘ بشكٍل كاٍف.» 

  منظمة  Femmes de Strasbourg Saint Denis، فرنسا

واحٌد من الدروس املتعلَّمة الرئيسية عرب عقوٍد من املنارصة للعمل بالجنس هي أن محاولة تغيري مناظري 

املجموعات املعارِضة للحقوق املتطرِّفة نادرة ما يكون فعااًل. بداًل من ذلك، لقد ثبت عادًة أنه أكرث فعاليًة 

الرتكيز عىل تغيري مناظري األطراف الفعالة واملنظامت التي تقع يف ’املنتصف املَرِن‘ – تلك التي ال تحمل 

منظوًرا أيديولوجيًا معارًِضا للعمل بالجنس ومتفتحٌة عىل االستامع إىل العاملني/ات بالجنس واتخاذ تجارب 

عيشهم/ن يف عني االعتبار من منظوٍر مبنٍي عىل الحقوق. ميكن تحقيق ذلك عن طريق بناء التحالفات 

وتقوية أصوات العاملني/ات بالجنس، الدعوة إىل زيادة التوعية لتجارب عيش العاملني/ات بالجنس وتقديم 

أدلٍة لتحدي املعلومات الكاذبة. ال يعني ذلك أنه يجب عىل العاملني/ات بالجنس تفادي التفاعل املبارش مع 

األطراف الفعالة املعارضة للحقوق، ولكن أن هذه التفاعالت ال بد من أن تتم بطريقٍة إسرتاتيجيٍة ومدروسة. 

«]واحدة ]   من اإلسرتاتيجيات هي مناداة املمثلني/ات للنسويني/ات املتطرفني/ات من أجل 

النقاش. هذا النقاش ليس للنسويني/ات املتطرفني/ات أنفسهم/ن، بل ألولئك الذين يقرؤن/ن 

عنه ]فيام بعد[.»

منظمة يقودها العاملون/ات بالجنس، روسيا

بينام تستمر أساليب الحركات املعارِضة للحقوق يف التغري والتطور، يظل من املهم للمنظامت التي يقودها 

العاملون/ات بالجنس وحلفاءهم/ن مراقبة التطورات من أجل تكييف إسرتاتيجياتهم وأهدافهم. 

لقد كان بناء التحالفات عرب الحركات أيًضا 

إسرتاتيجيٌة أساسيٌة لالستجابة إىل التأثري املتزايد 

للحركات املعارِضة للحقوق يف املنارصة املحلية 

والعاملية منصات اتخاذ السياسات، باألخص يف 

نطاق حقوق املرأة.

 تشمل  SWIFA  شبكة النساء األفريقيات للتطوير  24

  Amnesty  منظمة ،) FEMNET ( والتواصالت

العاملية، صناعة املوارد من أجل تحقيق التقوية 

) CREA (، التحالف العاملي ضد اإلتجار بالنساء 

) GAATW (، برنامج الشبكة العاملية للعمل 

بالجنس ) NSWP (، منظمة حقوق املرأة العاملية 

 ،) IWRAW-AP ( يف آسيا واملحيط الهادئ

وشبكة النساء العاملية للحقوق التناسلية 

 .  ) WGNRR (

25    ”Sex Worker-led  ،٢٠٢١ ،NSWP 

 Organisations’ Engagement with the

Women’s Movement“ 

https://www.nswp.org/resource/case-studies/case-study-sex-worker-led-organisations-engagement-the-womens-movement
https://www.nswp.org/resource/case-studies/case-study-sex-worker-led-organisations-engagement-the-womens-movement
https://www.nswp.org/resource/case-studies/case-study-sex-worker-led-organisations-engagement-the-womens-movement
https://www.nswp.org/resource/case-studies/case-study-sex-worker-led-organisations-engagement-the-womens-movement
https://www.nswp.org/resource/case-studies/case-study-sex-worker-led-organisations-engagement-the-womens-movement
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…ميكن للعاملني/ات بالجنس االستمرار يف نرش 

التوعية عن التأثريات الضارة للحركات املعارِضة 

للحقوق عىل مجتمعاتهم/ن والدعوة إىل مامرساٍت 

وسياساٍت مبنية عىل الحقوق يف نفس الوقت. 

اقرتاحات
االقرتاحات التالية، والتي بُِنيت عىل النتائج من هذه االستشارة مع منظامت أعضاء  NSWP، تهدف إىل 

معالجة التأثريات السلبية للحركات املعارِضة للحقوق عىل العاملني/ات بالجنس. 

إلغاء تجريم العمل بالجنس بشكٍل كامل. جميع جوانب العمل بالجنس، التي تشمل بيعه، الرتويج 	 

له، رشاؤه، واألطراف الثالثة املشرتِكة، يجب أن يتم إلغاء تجرميها من أجل إطالق الحقوق اإلنسانية 

للعاملني/ات بالجنس وحتي تتمكن املنظامت التي يقودها العاملون/ات بالجنس من التعبئة واملنارصة 

ضد املجموعات املعارِضة للحقوق دون الخوف من العواقب القانونية. 

التعرف عىل أساليب الحركات املعرِضة للحقوق وتطوير إسرتاتيجيات ملواجهتها. حتى تتمكن املنظامت 	 

التي يقودها العاملون/ات بالجنس وحلفاؤهم/ن بشكٍل فعاٍل من تحدي الرسود والسياسات الضارة 

التي تدعو إليها الحركات املعارِضة للحقوق، من الرضوري فهم األساليب التي تستخدمها املجموعات 

املعارِضة للحقوق. يجب نرش التوعية عن إسرتاتيجيات ومخططات الحركات املعارِضة للحقوق، ليس يف 

مجتمعات العاملني/ات بالجنس فحسب، بني عرب العامة بشكٍل أوسع كذلك. 

زيادة التمويل للمنظامت التي يقودها العاملون/ات بالجنس. ذكر الكثري من املشاركني/ات التمويل 	 

الغري كايف كعقبٍة رئيسيٍة يف مقاومة وتحدي الحركات املعارِضة للحقوق. كنتيجٍة للتجريم، الوصم، 

والتمييز، تظل املنظامت التي يقودها العاملون/ات بالجنس تعاين من نقٍص شديٍد يف التمويل، بينام 

يستمر تويل املجموعات املعارِضة للحقوق يف الزيادة. 

تقوية التحالفات عرب الحركات بني املنظامت التي يقودها العاملون/ات بالجنس وذوي الشأن يف 	 

الحقوق اإلنسانية اآلخرين. ال بد من تدعيم وبناء التحالفات بني املنظامت التي يقودها العاملون/ات 

بالجنس وحلفاؤهم/ن الذين يعملون/ن يف مجاالت حقوق املرأة املساواة الجندرية، حقوق املهاجرين/

ات، حقوق مجتمع امليم عني، حقوق املتعايشني/ات مع فريوس نقص املناعة، املساواة العرقية، الحقوق 

الصحية الجنسية والتناسلية، وحقوق الفئات السكانية الرئيسية واملجموعات املهمشة األخرى. هذه 

ع أسلوبًا تقاطعيًا ومبنيًا عىل الحقوق والذي يقوم بتقوية األصوات، تسليط الضوء،  التحالفات تَُشجِّ

وتَُسهِّل قدرة الحصول عىل مساحات املنارصة واتخاذ القوانني الرضورية. 

الدعوة إىل املشاركة املفيدة للعاملني/ات بالجنس يف جميع النقاشات، السياسات، واملنصات التي 	 

تخصهم/ن. بينام تستمر مجموعات معارضة الحقوق يف التسلل والسيطرة عىل العديد من مساحات 

املنارصة واتخاذ السياسات، اآلن أهم من أي وقٍت مىض ضامن املشارطة املفيدة للعالني/ات بالجنس 

واملنظامت التي يقودها العاملون/ات بالجنس يف هذه املساحات. بهذه 

الطريقة، ميكن للعاملني/ات بالجنس االستمرار يف نرش التوعية عن 

التأثريات الضارة للحركات املعارِضة للحقوق عىل مجتمعاتهم/ن والدعوة 

إىل مامرساٍت وسياساٍت مبنية عىل الحقوق يف نفس الوقت. 
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االستنتاج
يتأثر العاملون/ات بالجنس بشكٍل غري متناسٍب بالنفوذ املتزايد للحركات املعارِضة للحقوق. فهم يتعرضون/ن 

النتهاكاٍت لحقوقهم/ن اإلنسانية كعاملني/ات بالجنس، ويف هوياتهم/ن املتنوعة كنساء، عابرين/ات ومتعددي/

ات الهوية الجندرية، مهاجرين/ات، أقليات عرقية وإثنية، أعضاء ملجتمع امليم عني، أشخاص يتعاطون/

ين املخدرات، وأشخاص متعايشني/ات مع فريوس نقص املناعة البرشية – 

العمل بالجنس هو املشكلة التقاطعية العظمي بالعديد من الطرق. 

بينام تستمر الحركات املعارِضة للحقوق يف الدعوة إىل السياسات واملامرسات 

الضارة عن طريق بناء التحالفات، التسلل إىل الحكومات واملؤسسات 

الغري الحكومية، واالستيالء الغري حقي عىل لغة املؤيِّدة للحقوق، سيستمر 

العاملون/ات بالجنس واملنظامت التي يقودها العاملون/ات بالجنس 

بالشعور بالتأثريات. لذلك فال بد للمنظامت التي يقودها العاملون/ات 

بالجنس أن تتلك املوارد املناسبة لنرش التوعية عن الحركات املعارِضة 

للحقوق وأساليبها يف مجتمعاتهم/ن، بينام يقومون/ن بتقوية تحالفاتهم/ن 

اإلسرتاتيجية بني الحركات املؤيِّدة للحقوق. إلغاء التجريم الكامل للعمل بالجنس سوف يزيد من كفاءة 

املنظامت التي يقودها العاملون/ات بالجنس يف تحدي الحركات املعارِضة للحقوق والقضاء بشكٍل مبارٍش عىل 

العديد من السياسات واملامرسات الضارة التي يدعون إليها. 

لذلك فال بد للمنظامت التي يقودها العاملون/

ات بالجنس أن متتلك املوارد املناسبة لنرش التوعية 

عن الحركات املعارِضة للحقوق وأساليبها يف 

مجتمعاتهم/ن، بينام يقومون/ن بتقوية تحالفاتهم/ن 

اإلسرتاتيجية بني الحركات املؤيِّدة للحقوق.



تستخدم الشبكة العاملية ملشاريع العمل بالجنس منهجيًة تضمن سامع األصوات الجامهريية 

للعاملني/ات بالجنس واملنظامت التي يقودها العاملون/ات بالجنس. توثق الوثائق اإلعالمية 

القضايا التي يواجهها العاملون/ات بالجنس عىل املستويات املحلية، الوطنية، واإلقليمية مع 

تحديد هوية األمناط العاملية. 

يعكس املصطلح ’عامل/ة بالجنس‘ التنوع الشديد داخل مجتمع العاملني/ات بالجنس، 

وهو يشمل ولكن ليس محدوًدا بـ: العاملني/ات بالجنس اإلناث، الذكور والعابرين/ات 

جندريًا؛ العاملني/ات بالجنس مثلييات الجنس، مثليي الجنس، ثنائيي/ات الجنس؛ الذكور 

العاملني بالجنس متخذي هوية مغايرين جنسيًا؛ العاملني/ات بالجنس التجاري املتعايشني/

ات مع فريوس نقص املناعة البرشية وغريها من األمراض؛ العاملني/ات بالجنس متعاطيني/

ات املخدرات؛ العاملني/ات بالجنس التجاري الراشدين/ات الصغار )بني أعامر ١٨ و٢٩ عاًما(؛ 

العاملني/ات بالجنس املهاجرين/ات املوثقني/ات وغري املوثقني/ات، باإلضافة إىل األشخاص 

املرشدين/ات والالجئني/ات؛ العاملني/ات بالجنس يف كِال املناطق املدنية والريفية؛ العاملني/

ات بالجنس ذوي اإلعاقة؛ والعاملني/ات بالجنس الذين تم اعتقالهم/ن أو سجنهم/ن. 
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