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1 الشبكة العاملية ملشاريع العمل بالجنس 

تأثريات الحركات املعارِضة للحقوق عىل العاملني/ات بالجنس دليل املجتمع  

مقدمة
لقد زاد نفوذ وتأثري الحركات التي تم تنظيمها ضد 

حقوق املجموعات املهمشة واملَُجرََّمة حول العامل. 

يستمر النسويون الجذريون ومجموعات املعارضة 

يف مهاجمة الحقوق اإلنسانية للعاملني/ات بالجنس؛ 

باإلضافة لذلك، يتحمل العاملون/ات بالجنس هجامٍت 

من حركاٍت معارضٍة للحقوق أخرى بسبب هوياتهم/ن 

املتقاطعة كمهاجرين/ات، نساء، ذوي برشة سوداء، 

كسان أصليني/ات، ذوي برشة سمراء، مجتمع امليم عني، 

عابرين/ات جندريًا، متعددي/ات الهوية الجندرية، 

متعاطي/ات املخدرات، أشخاص متعايشني/ات مع 

فريوس نقص املناعة البرشية، وغريها. 

الحركات املعارِضة 

للحقوق والتقاطعية
تتكون الحركات املعارِضة للحقوق من منظامت 

ومجموعات تقوم بالدعوة لتقييد الحقوق اإلنسانية. 

لقد قامت العديد من املنظامت املعارِضة للحقوق 

بالتسلل إىل مساحات املجتمع املدين والحكومات. 

العديد منها متحفظ، ويشمل الدينيني الجذريني، 

املتطرفني البيض، والقوميني اإلثِنيْني. ترسم بعض 

املجموعات املعارِضة للحقوق منارصتها كأنها ’مؤِيدة 

للحقوق‘. إن النسويني الجذريني ومجموعات املعارضة 

هم من أكرث املجموعات املعارِضة للحقوق البارزة التي 

تؤثر عىل العاملني/ات بالجنس، حيث يقومون خلط 

العمل بالجنس باإلتجار واالستغالل. هم أطراٌف رئيسيٌة 

يف الحركة املعارِضة للجندر، وينارصون ضد حقوق 

العابرين/ات جندريًا ومتعددي/ات الهوية الجندرية. 

لدى مجموعات وحركات معارِضة أخري تركيزاٍت 

متنوعة، مثل معارضة الحقوق الصحية الجنسية 

والتناسلية، معارضة الهجرة، ومعارضة الحقوق املدنية. 

يتأثر العاملون/ات بالجنس ككونهم/ن عاملون/ات، 

باإلضافة إىل هوياتهم/ن التقاطعية. 

أساليب معارضة 

الحقوق وتأثرياتها

التحالفات الخطرية

لقد سمحت التحالفات بني مجموعات الدينيني 

الجذريني، النسويني الجذريني، ومجموعات املعارضة 

بأن تزيد هذه األطراف الفعالة من نطاق تأثريها، تعزيز 

متويلها، وترشيع السياسات الضارة. عىل الرغم من 

أن بعض املجموعات قد تختلف فيام يخص مواضيًعا 

معينة، عادة ما تتحد يف منظورها عىل العمل بالجنس، 

هويات العابرين/ات ومتعددي/ات الهوية الجندرية، 

واملجموعات املهمشة اإلثنية والدينية. تتسبب 

التحالفات املعارِضة للحقوق يف أرضاٍر عندما تتسلل إىل 

الحكومات ومؤسسات السلطة األخرى. 

سياسات معارضة اإلتجار 

ومعارضة الهجرة

إن العديد من الرسود والسياسات املعارِضة للحقوق 

مربوطٌة بحركة معارضة اإلتجار، بسبب ربط العمل 

بالجنس والهجرة باإلتجار واالستغالل. رغم ذلك، تَُبِّر 

املنظامت املعارِضة لإلتجار ضبط الحدود وعمليات 

’االقتحام واإلنقاذ‘ العنيفة عىل أماكن العمل للعاملني/

ات بالجنس. من األرجح استهداف العاملني/

ات بالجنس املهاجرين/ات كـ ’ضحايا 

لإلتجار‘. عادة ما يتم غض النظر عن 

الحقوق اإلنسانية للعاملني/ات بالجنس 

املهاجرين/ات تفضياًل لتنفيذ مخططاٍت 

أوسع معارِضًة للحقوق للحد من الهجرة 

وتجريم العمل بالجنس. 

منوذج ’القضاء عىل الطلب ‘

لقد قام النسويون الجذريون ومجموعات املعارضة 

بالتأثري عىل الحكومات من أجل تنفيذ سياساٍت تهدف 

إىل إنهاء اإلتجار بالبرش عن طريق القضاء عىل العمل 

بالجنس. النموذج ’النوردي‘ أو منوذج ’القضاء عىل 

الطلب‘، والذي يَُجرِّم الرشاء، وليس البيع للجنس، يستمر 

يف نيل اإلعجاب حول العامل. يتم الدعوة إىل منوذج 

’القضاء عىل الطلب‘ كوسيلة لزيادة املساواة الجندرية 

ومكافحة االستغالل، عىل الرغم من األدلة الوافرة التي 

تثبت أنه ال يؤدي إال لزيادة االستغالل والعنف. 

تتكون الحركات املعارِضة 

للحقوق من منظامت 

ومجموعات تقوم بالدعوة 

لتقييد الحقوق اإلنسانية. 

لقد قامت العديد من 

املنظامت املعارِضة للحقوق 

بالتسلل إىل مساحات املجتمع 

املدين والحكومات.



2 الشبكة العاملية ملشاريع العمل بالجنس 

تأثريات الحركات املعارِضة للحقوق عىل العاملني/ات بالجنس دليل املجتمع  

الرسود الضارة وخطابات الكراهية

تزعم األطراف الفعالة محاولتهم لتوفري ’الحامية‘ 

للفئات السكانية التي يعتبونها ضعيفة، التي تشمل 

النساء، العاملني/ات بالجنس، املهاجرين، واألطفال، 

كل ذلك بينام يقومون بتقييد حقوقهم/ن. عن طريق 

متويه التمييز واالنحياز يف لغة ’تأييد الحقوق‘ من 

أجل ’الحامية‘، قامت الحركات باملعارضة للحقوق 

بنرش املعلومات املضللة، إدامة 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 يعتبونهم/ن 

خطرين، غري أخالقيني، أو منحرفني. عادًة ما تكون 

الرسود التي تدعو حركات معارضة الحقوق مصحوبة 

بخطابات كراهية أو محفزة لها. 

السياسات 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. تشمل تلك تجريم التعرض 

لفريوس نقص املناعة البرشية، عدم اإلفصاح، ونقل 

األمراض.    منذ التفيش العاملي لكوفيد-١٩، قامت العديد 

من الحكومات بتوسيع السياسات واملامرسات العقابية 

ضد العاملني/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 بتبير 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. 

قامت الحركات املعارضة للحقوق أيًضا بالدعوة ضد 

قدرة الحصول عىل موانع الحمل، اإلجهاض اآلمن، عناية 

التأكيد الجندري، والخدمات الصحية األخرى املبنية 

عىل الحقوق. لقد قامت الحركات املعارِضة للحقوق 

بزيادة جهودها لسحب 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. 

الالمساواة الجندرية ورهاب املثلية

يتأثر العاملني/ات بالجنس من أي جندر بشكٍل سلبي 

بالحركة املعارِضة للجندر. 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. إن العامالت 

بالجنس يتأثرن بشكٍل غري متناسٍب بالسياسات 

االستهدافية، عمليات ’االفتحام واإلنقاذ‘، والبامج 

اإلكراهية لـ ’الخروج‘ و ’إعادة التأهيل‘، والتي تنتهك 

حقوقهن اإلنسانية. الدفع من قبل مجموعات النسويني 

الجذريني ومجموعات املعارضة من أجل ’حامية‘ و 

’إنقاذ‘ النساء من اإلتجار واالستغالل يعكس الرسود 

املعارِضة للجندر، والتي ترسم النساء املتجانسات 

جندريًا ككونهن ’ضحايا‘ لـ ’مخططات العبور الجندري‘ 

و ’األيديولوجية الجندرية‘.  

إن العاملني/ات بالجنس العابرين/ات ومتعددي/

ات الهوية الجندرية يواجهون/ن مستويات غري 

متناسبة من الوصم، التمييز، والعنف بسبب رهاب 

العبور الجندري املنترش يف جميع قطاعات املجتمع، 

باإلضافة إىل زيادٍة يف الهجامت من النسويني الذين 

يصنفونهم/ن كمفرتسني/ات. 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  مدمِّ

ومتعددي/ات الهوية الجندرية. يتم 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. 

عن طريق متويه التمييز 

واالنحياز يف لغة ’تأييد 

الحقوق‘ من أجل ’الحامية‘، 

قامت الحركات باملعارضة 

للحقوق بنرش املعلومات 

املضللة، إدامة املامرسات 

والسياسات املرضة، وتقوية 

الوصم والتمييز.
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التأثريات عىل تنظيم ومنارصة 

حقوق العاملني/ات بالجنس  

لقد حاولت الحركات املعارِضة للحقوق أيًضا أن 

َد تنظيم ومنارصات العاملني/ات بالجنس.  تَُقوِّ

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 هذه املساحات، وأولئك الذين قد وصلوا/ن إىل 

مساحات الحركة النسائية غالبًا ما قد تعرضوا/ن إىل 

االنتهاكات. تتلقى املجموعات املعارِضة للحقوق 

كميات متزايدة من التمويل من أجل منارصتها، 

بينام تظل املنظامت التي يقودها العاملون/ات 

بالجنس تعاين من نقص التمويل. 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. تسعى املجموعات املعارِضة 

للحقوق أيًضا لتشويه مصداقية مدافعي/ات الحقوق 

اإلنسانية الذين يدعمون/ن حقوق العاملني/ات 

بالجنس.  

املقاومة بقيادة العاملني/

ات بالجنس للحركات 

املعارِضة للحقوق  
لقد قامت املنظامت التي يقودها العاملون/ات 

بالجنس ببناء تحالفاٍت لتواجه الحركات املعاِضة 

للحقوق، ومنها مع منظامت تُركز عىل حقوق 

النساء، حقوق مجتمع امليم عني، حقوق املهاجرين، 

حقوق الفئات السكانية الرئيسية، حقوق األشخاص 

املتعايشني/ات مع فريوس نقص املناعة البرشية. لقد 

كان بناء التحالفات إسرتاتيجية يف املنارصة منصات 

اتخاذ السياسات، باألخص يف نطاق حقوق املرأة. 

اقرتاحات
إلغاء تجريم العمل بالجنس بشكٍل كامل.	 

التعرف عىل أساليب الحركات املعرِضة للحقوق 	 

وتطوير إسرتاتيجيات ملواجهتها.

زيادة التمويل للمنظامت التي يقودها العاملون/	 

ات بالجنس . 

تقوية التحالفات عب الحركات بني املنظامت التي 	 

يقودها العاملون/ات بالجنس وذوي الشأن يف 

الحقوق اإلنسانية اآلخرين. 

الدعوة إىل املشاركة املفيدة للعاملني/	 

ات بالجنس يف جميع النقاشات، السياسات، 

واملنصات التي تخصهم/ن.

لقد كان بناء التحالفات 

إسرتاتيجية يف املنارصة منصات 

اتخاذ السياسات، باألخص يف 

نطاق حقوق املرأة. 



تستخدم الشبكة العاملية ملشاريع العمل بالجنس منهجيًة تَْضمن سامع األصوات الجامهريية للعاملني/

ات بالجنس واملنظامت التي يقودها العاملون/ات بالجنس عن طريق استخدام مستشارين/ات عامليني/

ات وإقليميني/ات باإلضافة إىل املخبين/ات الرئيسيني/ات الوطنيني/ات. 

تهدف دالئل املجتمع إىل تقديم ملخصاٍت بسيطٍة للوثائق اإلعالمية الخاصة بـ  NSWP، وميكن العثور 

عىل مزيٍد من التفاصيل واملراجع يف الوثيقة اإلعالمية املصاحبة. 

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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