
 
 

 
 

في  ةالعالمي( 19-فيروس كورونا )كوفيد جائحة ية مساهمةالجمعيات الوطنية على دراسة كيف لمساعدةأداة مرجعية سريعة  توفيرإلى الوقائع هذه  صحيفة تهدف 
تقديم المشورة بشأن اإلجراءات العملية باإلضافة إلى  ،باألشخاص تجارضحايا اال ذلك علىّثر ؤ وكيف ي ،باألشخاص تجارلال المحّلية المجتمعات ضخطر تعر   زيادة

 .   منها والتخفيف مخاطرللخاذها لالستجابة التي يمكن اتّ 

 (؟ 19-مرض فيروس كورونا )كوفيد سياق في لماذا ُيعتَبر مهمًّاو  ،ألشخاصبا تجارال  هو ما
نة ثالثة عناصر على باألشخاص تجاراال ينطوي  1لتعريف القانوني الدولي،ل وفًقا  : ُمكوِّ

 
 

 
 الوطنية الحدود عبر إّما باألشخاص تجاراال أن تحصل عملية يمكن. الطوارئ  حاالت في تفاقمتو  ،العالم حولمجتمع  كلّ  فيموجودٌة باألشخاص  تجاراال إنَّ ظاهرة  

 الرغمعلى  ،ةكافّ  األعمار من والفتيات والفتيان والنساء الرجال تجار)ضمن حدود البلد الواحد(. يطال اال ًيامحل   وإّما( )يعبر الضحايا حدوًدا دولية واحدة على األقلّ 
فينالمُ  الناجينالضحايا/ بين كبراأل حّصةالبالنساء والفتيات  ستأثرالذي يطغى عليه، إذ ت النوع الجتماعي اتذالبعد  من  .   كتش 

 
 خطر من تزيد كثيرة. تبرز في أثناء األزمات وبعدها عوامل لحقوق اإلنسان جسيًما اوانتهاكً  من قضايا الحماية أساسية قضيةً باألشخاص  تجاراال يشّكل

القائمة مكامن الضعف  مفاقمةبـ فهي تتسّببمن األزمات؛  اعن غيره ة( العالمي19-كورونا )كوفيد فيروس جائحة ختلفت الو . تجارلال األشخاص ضتعر  
دة في السابقُتعلم تكن   أخرى فئات   تضع في دائرة الخطر كماالمجتمعات،  فيأساًسا   متزايدة الهشاشة،أوضاع  إلى نشوء التالية العوامل تؤّديو . تَبر مهد 

 :      تجارال  مخاطر فتتضاعف

 
اقتصادي.  انكماش   إلى ييؤدّ  الذي والخدمات السلع على الطلب في رمن جّراء التغي   ،األخرى  ةعيشمال لبُ أو سُ  مداخيلال أو العمل صرَ فُ  فقدان -

 .  تجارالظاهرة ال نيْ رئيسيَّ  يمّثالن محّرك ْينوالبطالة  الفقرف
زيادة  إلى بالتالي يؤدّ ما ي ،النظامية وغير النظامية الهجرةلمسارات  طيل  تع ، وما ينجم عنهما منالحدود والرقابة المشّددة علىعلى السفر  القيود -

 . والخطيرة نظاميةالغير  التنّقل أساليب على عتماداال
 .  القسري األطفال أو الزواج  ةلامن مثال عم للتأقلم،سلبية  آليات إلى ييؤدّ  ما ،ريةسَ األُ  الخلية على الضغوط وتزايد األسرة ديناميات رتغي   -

 العمل والخدمات والشبكات األخرى.  صر  وفُ  التعليم تعط ل بسببالدعم المجتمعي  فقدان -
  االجتماعية.   الحمايةآليات و  والرعاية ةالصحّ بما في ذلك  ،أو إمكانية الوصول إليها الخدمات توف ر ةمحدودي -

 
 
 
 
 

                                                

  بروتوكول باليرمو أو بروتوكول االتجار باألشخاص، الُمشار إليه عادًة بـالنساء واألطفال ةتجار باألشخاص، وبخاصّ االبروتوكول منع وقمع ومعاقبة   1
 

ل   قد الوسيلة كانت إذا ما يهمّ  ال ،طفًل  ت ضحية االتجارن  كا إذا  بغرض الحدود، عبر أو الواحد، البلد حدود داخل نقله تمّ  إذا. ُيعتب ر الطفل ضحيًة لالتجار الخداع أو القّوة مثل ال، أم تاسُتعمِّ
 . القّوة استخدام بدون  أو مع ،هاستغالل

 :مثاًل (، العمل ارُتكب)لماذا  االستغالل من" الغرض"
 أو قسًرا، الخدمة أو ،السخرة أو ،االستغالل الجنسي

 نزعو  ،بالرقّ  الشبيهةأو الممارسات  االسترقاق
 األعضاء. 

بواسطة  مثاًل:العمل(،  بارُتكِّ " )كيف الوسيلة"
أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال  ةالتهديد بالقوّ 

أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو  القسر
 .  استضعاف حالة استغاللالسلطة أو  استغالل

 تجنيد األشخاص أو مثاًل:" )العمل الُمرتك ب(، الفعل"
 هم أو استقبالهم.ؤ أو إيوا تنقيلهمنقلهم أو 



 
 

 

 :    بسبب( 19-فيروس كورونا )كوفيد لجائحة لآلثار المباشرة تجارال  ضحايا ضأيًضا احتمال تعر   يزداد
 

لال يةحرّ االفتقار إلى  أوو/ ثبوتيةال وثائقالغياب  بسببوالخدمات األخرى  يةالصح   الرعاية إلى الوصول دون  حولتَ  التي العوائق -  . تنق 

  في ذلك المعلومات ومعّدات الوقاية الشخصية.  بما ،(19-)كوفيد كورونا فيروس مرض من الوقاية تدابير إلى الوصول محدودية/غياب -

 .  ةحادّ  مراضخطر اإلصابة بأ بالتالي ما يزيد ،مسبًقا قائمة يةصح   احتياجات وجود احتمال -
 . الدعم وتقديم اإلحالةو  الكشف على المستجيبين األوائلقدرة  عتراجُ  -
  .بهم مع المتجرين مكان  واحدفي  ينز ج  تحالمُ  تجاراال ضحايا استغالل حّدة من تزيد التياإلغلق واإلقفال الواسع النطاق  تدابير -

 لالختالفات وفًقا متفاوتةاألشخاص بطرق  علىيؤّثر  هولكنّ  ان،السكّ جميع ( 19-)كوفيد كورونا فيروس مرض يطال
. ات النوع االجتماعيذو والمعايير الثقافية ،االقتصادية-االجتماعية فوارق وال ،يةوالظروف الصحّ  ،مسبًقا الموجودة ولوجيةزيالفي
 مذكورةال بالعوامل المرتبطةالتالية  الخصائص من جر اء أي  من تجار والستغللص لل ض بعض األشخاخطر تعر   يزداد قد

 أعله:
         

 

وطالبو اللجوء وعديمو  ين ومن بينهم الالجئ ،المهاجرون  •
 الجنسية

 النظامي غير الوضع ذوي  من المهاجرون  الالعمّ  •
 المنزليات العامالت •
 ات النوع االجتماعيذوالجنسية  ياتاألقلّ  •
 أو الدينية ثنيةاإل ياتاألقلّ  •
 معيشية ظروف من عانون يُ  الذين األشخاص أو دون المشرّ  •

  ةمستقرّ  غير
 واألطفال النساء •

 القائمة نسانيةاإل طوارئ ال تحاال في يعيشون  الذين األشخاص •
 عمل صر  فُ أو  اقتصادية صر  فُ  الذين ُيعانون من األشخاص •

  ةليئض
  معدوم إلى التعليمأو  محدود ُيعانون من وصول  الذين  األطفال •
 يةمالتعل  اإلعاقات أو الصعوبات  وذو  األشخاص •
 في الصّحة النفسيةمن مشاكل  عانون يُ  الذين األشخاص •
 والكحول راتالمخدّ  المدمنون على األشخاص •
 ذويهم عن ن و والمنفصل ،المصحوبين غير األطفال •

 

دة شخاصتجار باألظاهرة ال  اإلشارة إلى أنَّ  تجدرُ  بعض. على سبيل البعضها  علىتترابط في إطارها العوامل المختلفة المذكورة أعاله وتؤّثر  هي ظاهرة معق 
 عرضة أكثر ُتعتب ر المعيشةل بُ إلى سُ  وتفتقرالمرأة التي تعيش في حالة طوارئ إنسانية  تجار، ولكنَّ طر االاخمالنساء أكثر عرضة لجميع المثال، ال ُتعتب ر 

 .      شائعةهجرة غير نظامية  مساراتحال وجود ال سّيما في و لهذه المخاطر، 

 
 ماذا يمكن للجمعيات الوطنية أن تفعل؟

 حولمجتمع  في كلّ  موجودةتجار اال أنَّ ظاهرة ة إلىشير األدلّ تُ في الواقع، شيوعه.  األدّلة التي تؤّكد في غيابى حتّ  يحصلتجار ال  الفتراض أن   •
  أّنها غالًبا ما تكوُن غير ظاهرة. الرغم من ، على العالم

 االلتزامضمان  ، إلى جانبالمختلفة الفئاتوتحليل اآلثار المتباينة والعوائق والمخاطر التي تواجهها  واإلعاقة البيانات المصن فة حسب الجنس والسن  جمع  •
 ة.   ، في األنشطة كافّ المعايير الدنيا المتعّلقة بالحماية والنوع االجتماعي واإلدماج في حاالت الطوارئ ب

 أعاله.  الُمشار إليهافئات المعّرضة للخطر إلى الال سّيما بالنسبة و ، إلى الخدمات والمعلومات الدقيقة حول دون الوصوللة التي تَ حتمَ تقييم العوائق المُ  •
ال و وضمان إمكانية وصول الجميع إليها،  ،االجتماعي-ية والدعم النفسيمن مثال الخدمات الصحّ  ،تقديم الحماية والمساعدة عن طريق الخدمات األساسية •

   .امتالكهم أوراًقا ثبوتيةأو  األشخاص النظر عن وضع دة أعاله، بغّض ضة للخطر المحدّ سّيما الفئات المعرّ 
، بما واإلدماجالحماية والنوع االجتماعي ب المّتصلة مجاالتجميع العلى التدريب الالزم في  ةفين والمتطو عين في القطاعات كاف  الموظ  حصول  ضمان •

https://media.ifrc.org/ifrc/document/minimum-standards-protection-gender-inclusion-emergencies/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/minimum-standards-protection-gender-inclusion-emergencies/


، بمن فيهم الناجون من/ضحايا للضعفاء خدمات الدعم بشأن والمحّدثةاّطالعهم وجهوزيتهم لتقديم المعلومات الدقيقة  والتأّكد منتجار، في ذلك اال
 .     بشكل آمن الضحاياالة إحوضمان قدرتهم جميًعا على  ،القيود الحالية لخدمات االستجابةب معرفتهمتجار، وضمان اال

على  وارتكازهر الدعم وضمان توف   ،ب واالستجابة، في خطط وأنشطة التأهّ نين غير النظاميين والنازحيال المهاجر المهاجرين، ومن ضمنهم العم   إشراك •
 لتحديد الحاجة واألهلية.   ،أو العنوان، إلخ ،قة بالعمل/الهجرة أو الوضع القانونيالمعايير المتعلّ  وليس على ،معايير الضعف

وإشراكها  استشارتها بانتظام وضمان ؛واإلدماجالحماية والنوع االجتماعي المحّلية المعنّية بق ر  فِّ المع جهات التنسيق أو  والتواصل بانتظام التحق قالحرص على  •
 . التقنيةخاذ القرارات لتوفير المشورة تبادل المعلومات واتّ عمليات في االجتماعات و 

 (.19-قة بمرض فيروس كورونا )كوفيدمبادرات التوعية المتعل  تجار أو من يقّدم لهم الرعاية/األوصياء عليهم في اال طراخملاألكثر عرضة  الفئات إدماج •
  الع على موارد إضافية. لالطّ  ية والمساءلةمشاركة المجتمعات المحلّ  حورممراجعة يمكن 

ال سّيما الذين لديهم ظروف عمل عالية و لألشخاص األكثر عرضة لخطر االتجار واالستغالل،  ةعيشمل البُ قة بسُ لت المتعل  إعطاء األولوية للتدخ   •
وضع الهجرة/اإلقامة، واألشخاص  لتأمينيعتمدون على عملهم  نواألشخاص الذي ،، واألشخاص الذين يعملون في سوق العمل غير النظاميخطورةال

 وغيرهم.   ،الذين يسكنون مع صاحب العمل
 مساعدة األفراد على إعادة لمّ من أجل  اأُلَسريةإعادة بناء الروابط  لناحيةالصليب األحمر والهالل األحمر  حركة تضطلع بهاالستفادة من الدور الذي  •

        .األسرةودعم الحفاظ على هيكلية  ،أو فقدان التواصل في ما بينهمأو الحفاظ عليها في حال انفصال أفرادها  األسرةشمل 
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