
Traduction en arabe du manifeste 

 
 احتياجات" لتلبية منه مفر ال واقع ؟"للنساء حرية" ؟"نلإلنسا حق" الدعارة هل    

  ؟" كبتها ميكن ال للرجال
 

 !الدعاية هذه من كفى! ال
 واحلاالت واألصول األعمار مجيع من رجال البيان، هذا على نو املوقع حنن،

 لنا، ابلنسبة. سوقية عالقات خالل من اجلنسية رغباتنا عيش ضنرف االجتماعية،
 مساواة إطار يف متارس إنسانية، عالقة شيء كل وقبل أوال هو اجلنسي  النشاط

 .اآلخر ورغبة حرية واحرتام

 
 !ابمسنا ليس و! للدعارة ال: " علنا والقول لتشاركنا ندعوك حنن

 
 !املهبل أو الفم ئجارالست عرضة األكثر يدفع الذي البؤس لسوق ال
 !واإلذالل للهيمنة اجلنس تستخدم ذكورية لثقافة ال
 املرأة، تستغل حيث الدولة، قبل من هلا مرخص كانت لو و حىت الدعارة، لبيوت ال

 !الرجال خدمة يف القوادين، املستعبدين قبل من

 
 !واملتعة املشرتكة للرغبة نعم! اجلنسية للحرية نعم



 
 يوم كل ميارس أن" خيتار" الذي هذا من ولكن. ؟"للدعارة حرية هناك أن يقال"

 غرابء؟ مع و فيها املرغوب غري اجلنسية األفعال من العديد
 الشخص هو اآلخر؟ على القلق دون للمتعة يسعى من و  الدعارة؟ خيتار من و

 .املال سلطة لديه الذي الوحيد
 قبل من جمربة العاهرة نأل وهم، إال هي ما العاهرات هلا تسعى اليت احلرية  إن

 .العنف طريق عن و املخدرات، طريق عن القوادين،
 النساء من معظمهم اجلدد، الضحا� من املاليني حياة القوادين نظام يدمر عام كل

 .فقرا الناس أشد األحيان من كثري يف واألطفال،

 
 .هيمنة دون و اآلخر، ينكر أن دون وجدانه عن يعرب أن يستطيع رجل كل

 
 :على احلكومات حنث حنن واإل�ث، الذكور بني املساواة ملبدأ قاوف

 
 و والصحة، والتعليم االجتماعية الوقاية تدابري وضع ،العاهرات معاقبة عن الكف• 

 للرجل سواء الدعارة يف السقوط عدم يف احلق تفعيل أجل من للدعارة، بدائل وضع
 .املرأة أو
 البغاء، شارع( املختلفة أشكاهلا بكافة اجتاهها تساهل كل بوقف القوادة قمع• 

 واملواقع، مرافقني، صغرية، شاحنات وحا�ت، التدليك، وصالو�ت الدعارة وبيوت
 ).ذلك إىل وما املبوبة، واإلعال�ت

 اآلخر، احرتام إطار يف. للجنسني املدارس يف وعاطفية جنسية ثقافة تعزيز و إنشاء• 
 .ورغباته وحريته وخياراته



 أثبتت حيث السويد يف احلال هو كما ، الدعارة زبون ضد جزائية عقوبة إنشاء• 
 .فعاليتها السياسة هذه

 .ما حد إىل دعارة رجال ذاهتم حد يف هم الذين" الزبناء" تسمية رفض •

 
 أي يبدي ال الذي شخص وخلصوصية اجلسم، و اجلنس على للحصول الثمن دفع
 ومهية احلرية هنا. واملساواة احلرية أساس على يقوم الذي بعقد هو ليس هذا، يف رغبة

 .منتهكة واملساواة
 ال أين آخر، جسم إىل الوصول يشرتي أن يتخيل أحد ال حيث عامل لبناء معا
 !ابلعنف وال ابألموال اجلنس ملذات ترتبط أن ميكن

 
 . ابلفعل بدأ قد وبنائه ممكن، هو العامل هذا

 كانت املدرسة، يف املساواة قدم على مالتعلي من قرن نصف بعد ،1999 عام يف     
 دون ولكن الدعارة، رجال قبل من" جنسية خدمات" شراء جترم دولة أول السويد
 مت و. اإلجراء ابلنفس وأيسلندا النرويج قامت قد ،2009 عام يف. العاهرات معاقبة
 .جديدة حياة لبناء الضحا� مبساعدة الدولة وقامت ، الرجال عشرات تغرمي
 :تقدمية سياسةال هذه
 رحبا أقل أصبحت عندما الوجهات هذه عن بعيدا حتولت الدعارة شبكات• 
 )الفرنسية الرتمجة هذه يف املراجع انظر ،2010 سويدي، رمسي تقرير(

 .الغري جسم شراء يستطيعون ال أ�م األطفال يتعلم• 
 سيتم أنه يعرفون والدواأل قانونية، الدعارة بيوت تعد أين وهولندا، أملانيا يف املقابل، يف

 الفتيات؟ مع مبساواهتم ابلتايل يعرتفوا أن هلم ميكن فكيف. تصرفهم حتت املرأة وضع



 ميثل و والدميقراطية، اإلنسانية ضمان هو االسكندينايف، النموذج فإن لنا، ابلنسبة
 .البغاء من خال لعامل األمل

 
 ؟ نبنيها أن نريد أورواب أي
 ؟فيه نعيش أن نريد عامل أي
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