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  االستغالل الجنسي للنساء
  
  

ھم أنواع جرائم االتجار بالبشر حسب ما ورد في برتوكول بالیرمو في یعد االستغالل الجنسي للنساء والفتیات من أ
تعریفھ جریمة االتجار بالبشر : (تجنید أشخاص أو نقلھم أو إیواؤھم أو استقبالھم بواسطة التھدید بالقوة أو استعمالھا 

ة أو إساءة استغالل حالة أو غیر ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتیال أو الخداع أو إساءة استعمال السلط
استضعاف ،أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص لھ سیطرة على شخص آخر لغرض 

 االستغالل.
 

ویشمل االستغالل ،كحد أدنى ,استغالل دعارة الغیر أو سائر أشكال االستغالل الجنسي ،أو السخرة أو الخدمة قسرا 
 الشبیھة بالرق ،أو االستعباد أو نزع األعضاء). ،أو االسترقاق أو الممارسات

 وھنا یجب التفریق بین اصطالحین ھما :البغاء و االستغالل الجنسي .
 البغاء ھو :(استخدام الجسم إرضاء لشھوات الغیر مباشرة نظیر أجر وبغیر تمییز ) 

س بغیر تمییز إرضاء لشھوة الغیر وعرفھ آخرون أنھ ( مباشرة األفعال الجنسیة الطبیعیة وغیر الطبیعیة مع النا
 الجنسیة أو شھوة الفاعل ) 

حیث أن البغاء حین یقوم شخص بتقدیم خدمات جنسیة مقابل مردود مادي معین وتتم بموافقة البغیة من دون أي 
 إجبار وقد تتم بشكل فردي أو منظم .

على النحو التالي : " االستغالل  2000وھذا تعریف االستغالل الجنسي حسب قانون حمایة الضحایا األمریكي لعام 
الجنسي (االتجار الجنسي) :( ھي تجارة جنسیة منظمة تتم عن طریق العنف أو اإلكراه أو الخداع أو استغالل 

 المنصب أو القوة ,حیث یتم إجبار الضحیة على القیام بعمل جنسي غیر راض عنھ ) 
جار بالبشر الذي وضعتھ األمم المتحدة واالستغالل الجنسي لھ ویعرف نفس القانون االتجار بالنساء بنفس تعریف االت

عدة شروط حتى یعتبر استغالل :(فاالستغالل الجنسي یعني مشاركة شخص في أعمال الدعارة والخدمات الجنسیة و 
ر علیھ أو صناعة المواد االباحیة نتیجة كونھ تعرض للتھدید ,الخداع ,اإلكراه ,االختطاف , القوة استخدام سلطة للتأثی

حتى یعتبر ھذا استغالل  18تحت تأثیر دین أو احتیال ,وحتى بغیاب ھذه العوامل یكفي أن یكون الشخص تحت سن 
 جنسي ) 

و یعرف االسترقاق الجنسي بأنھ :(ھو إخضاع شخص لسلطة شخص آخر وإجباره على تعاطي البغاء أو القیام بعمل 
 ویة من ألجل السیطرة على الضحیة ). مخل باألخالق واستثماره .ویتم بعدة طرق ملت

وفي حاالت االستغالل الجنسي یتم معاملة المرأة معاملة ال إنسانیة ووضعھا في ظروف تشبھ العبودیة واستغاللھا 
جسدیًا و جنسیًا و مادیًا. وحتى تتعرض النتھاكات خطیرة قد تصل إلى الموت أحیانًا ,وتسیطر تلك العصابات التي 

 النسوة المستغالت جنسیا"علیھن بشكل كامل وال تستطعن التخلص من وضعھن المھین الإلنساني .تملك شبكات من 
ویتم اإلیقاع بالنساء بعدة طرق مثل مكاتب التوظیف أو الزواج الصوري أو العمل في المقاھي والنوادي اللیلیة 

  وصاالت التدلیك .
  
  
  
  
  



 
حیث تقوم بعض الصحف من حین إلى أخر بنشر إعالن عن عمل مغري خارج البالد محتاج لمواصفات معینة 

مقابل اجر عالي ,وبعد أن تتقدم الراغبات بالعمل یتم توقیع العقد وتسافر الضحیة ,و في البلد اآلخر یتم سحب جواز 
ھا وتھدیدھا بفضحھا فتضطر المرأة إلى الخضوع سفر الضحیة منھا ثم یتم إجبارھا على العمل في الدعارة ,وتصویر

 ویتم استغاللھا جنسیًا أو مادیًا من خالل ترتیب لقاءات جنسیة مع أثریاء یدفعون الكثیر إلرضاء رغباتھم الجنسیة . 
وفي شكل آخر یقوم بعض األشخاص االنتھازیین بالزواج من فتیات من مدن أخرى أو من الریف أو حتى من دول 

د اضطرابات وحروب حیث یقومون بدفع المھر وإتمام إجراءات الزواج . وعندما یصلون إلى بلدانھم أخرى تشھ
 تكتشف الزوجة بأن ھذا الزوج لیس إال قوادًا یبیعھا لوحوش تفترسھا أو لدور الدعارة لتمارس الدعارة اإلجباریة 

اللیلیة وصاالت التدلیك. حیث في البدایة  وبعض األشكال األخرى لالستغالل الجنسي تقع بھ العامالت في النوادي
یعملن كنادالت ولكن عندما یرید احد الزبائن إرضاء رغباتھ الجنسیة یقوم صاحب العمل بالضغط على النادلة وقد 

 یصل إلى حد اإلجبار والعنف ,فتضطر إلى الموافقة ویستمر األمر إلى ما النھایة .
ى ضحیة االستغالل الجنسي إلخضاعھا : (انھ كثیرا"ما یستخدم العنف و العنف دائمًا ھو األداة التي تمارس عل

إلرغام الضحایا على ممارسة العالقات الجنسیة أو القیام بأعمال في ظل ظروف تشبھ ظروف العبودیة ویشمل ھذا 
لتھدید العنف االغتصاب و أشكال أخرى من الممارسات الجنسیة المؤذیة ,وكما یشمل التعذیب والتجویع والسجن وا

 والمعاملة النفسیة والعاطفیة المھینة واإلكراه). 
أن  2004ویؤكد ذلك ھذه التقدیرات حول االستغالل الجنسي للنساء : (أن الحكومة األمریكیة قدرت في تقریر عام 

 % من النساء التي یتم المتاجرة بھن عالمیًا یتم ألغراض االستغالل الجنسي). 95حوالي 
حول مراقبة االتجار بالبشر شھادة عن ضحیة من ضحایا  2004رة الخارجیة األمریكیة وقد أورد تقریر وزا

 االستغالل الجنسي في شرق أوروبا على النحو التالي :
(استمعت كاتیا ,من جمھوریة التشیك ،ولدیھا من زواج فاشل ابنة تبلغ من العمر عامین ،إلى نصیحة إحدى 

ماًال وفیرًا إذا عملت كنادلة في ھولندا. ونقلھا تاجر تشیكي یعمل في مجال  "صدیقاتھا "،بأنھا من الممكن أن تجني
االتجار بالبشر ھي و أربع نساء أخریات إلى أمستردام ،حیث قام تاجر ھولندي بأخذھا إلى ماخور. وعندما قالت " 

ن ال تموت . وبعد سنوات لن أفعل ذلك "،قالوا لھا "بلى ستفعلین إذا أردت أن تعیش ابنتك في جمھوریة التشیك و ا
 من التھدید والعمل كبائعة ھوى ،أنقذ سائق كاتیا. وھي تعمل اآلن في مستشفى وتدرس لنیل شھادة باحثة اجتماعیة .) 

وفي النھایة المرأة تلك المخلوق الرائع قد تتعرض لظروف قاسیة تضعھا في ظروف مھینة وال إنسانیة قد توصلھا 
  ھود الدول والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة من أجل حمایتھا .لحد العبودیة ,بالرغم من ج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



 
 
 

 
 
 
 
 


