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االتجار بالبرش أثناء كوفيد-19  

تََضــع جائحــة كوفيــد-19 العــامل تَحــت َضغــط هائــل ِمــن شــأنه أن يؤثــر عــى حيــاة 
ــى  ــوية منحن ــا لتَس ــم اعِتامده ــي ت ــر املســبوقة الت ــع. تشــمل اإلجــراءات غ الجمي
العــدوى فــرض الحجــر الصحــي وحظــر التََجــول واإلغــاق، والقيــود املفروضــة عــى 
ــة  ــة. وللوهل ــاة العام ــة والحي ــطة االقِتصادي ــود املفروضــة عــى األنِش الســفر، والقي
األويل، يبــدو أن تَدابــر اإلنَفــاذ وزيــادة تَواجــد الرشطــة عــى الحــدود ويف الَشــوارع 
تثبــط الجرميَــة، لكنهــا قــد تَدفعهــا إىل مزيــد مــن العمــل الَخفــي. يف َمجــال 
ــم إىل “الَوضــع الطبيعــي  ــل منــاذج أعامله ــوم املجرمــون بتَعدي ــرَش، يَق االتجــار بالب
ــات  ــاءة اســتخدام تِقني ــه الَجائحــة، والســيام مــن خــال إَس ــذي أحدثَت ــد” ال الَجدي
ــلطات  ــدرة س ــى ق ــد-19 ع ــر كوفي ــه، يؤث ــت نفس ــة. ويف الوق ــاالت الَحديث االتص
الَدولــة واملنظــاَمت َغــر الحكوميــة َعــى تقديــم الخدَمــات األساســية لَضحايــا َهــذه 
ــاواة  ــَدم املَس ــه َع ــرز أوج ــم وأب ــد تََفاق ــاء ق ــك، أن الوبَ ــن ذل ــم ِم ــة. واألَه الجرميَ
ــة  ــن األســباب الجذري ــد م ــي تع ــة واملؤسســية املتجــذرة الت ــة واملجتَمعي االقِتصادي

ــرَش. لإلتجــار بالب

الضحايا     

ــة.  ــروف العادي ــى يف الظ ــرَش حت ــار بالب ــا االتج ــى ضَحاي ــرُف ع ــب التَع ــن الصع م
وتشــمل األســباب الرئيســية أن ضحايــا االتجــار َغالبــاً مــا يُســتغلون يف مجــاالت غــر 
قانونيــة أو غــر رســمية أو َغــر مؤسســية )مثــل الجرائــم الَصغــرة، تِجــارة الِجنــس، 
املحيــط املنــزيل أو األرسي، زراعــة املخــدرات واالتجــار بهــا، الزراعــة والبنــاء(؛ فضــا 
ــة  ــدم رغب ــار، وع ــن األنظ ــا ع ــاء عملياته ــى إخَف ــة ع ــة املنظم ــدرة الجرميَ ــن ق ع
الَضحايــا أنفســهم يف اإلبــاغ عــن إيذائهــم أو عــدم قدرتهــم عــى ذلــك؛ وَمحدوديــة 

ــدرات إنَفــاذ القانــون للكشــف عــن مثــل هــذه الجرميــة. قُ

وهنــاك َمَخــاوف ِمــن أن »كوفيــد-19« يَجَعــل مهمــة التعــرُف عــى ضَحايــا االتجــار 
ــزًا  ــل تجهي ــروس، وأق ــة بالف ــر ُعرضــة لإلصاب ــم أك ــام أنه ــة. ك ــر ُصعوب ــرش أك بالب
ــة  ــول  إىل الِرعاي ــى الوص ــدودة ع ــم املح ــار قدرته ــاً يف االعتب ــه، وضع ــة ِمن للوقاي
ــة  ــية والعملي ــات األساس ــت العملي ــد أصبح ــذا فق ــفائهم. ول ــامن ش ــة لض الِصحي
لدعمهــم تحديــا، بســبب تعديــل البلــدان ألولوياتهــا خــال الجائحــة. وتعنــي 
الزيــادات الهائلــة يف البطالــة وانخفــاض الدخــل، وخاصــة بالنســبة لألجــور املتدنيــة 
ــون  ــخاص املعرض ــن األش ــرة م ــداًدا كب ــمي، أن أع ــر الرس ــاع غ ــن يف القط والعامل
للخطــر يجــدون أنفســهم يف ظــروف أكــر خطــورة. مــن صناعــة املابــس والزراعــة 
والعمــل يف الحقــول واملــزارع إىل التصنيــع والعمــل املنــزيل، فقــد مايــن األشــخاص 

ــاف أجورهــم. ــوا يعيشــون عــى حــد الكف ــن كان الذي

تأثري جائحة كوفيد-19 عىل االتجار بالبرش
النتائج األولية والرسائل املستندة إىل التقييم الرسيع

استجابة مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية

تطوير أدوات تقييم رَسيعة للبلدان لتَقييم أثر الجائحة عى   		
الخدَمات األساِسية للَضحايا وكذلك عى قدرات إنفاذ القانون 

والَعدالة.

تقديم املنح للمَنظاَمت َغر الحكومية ِمن ِخال صندوق األمم   		
املتحدة االستئامين لَضَحايا االتجار بالبرش لتَقديم الخدَمات 

لضحايا االتجار الذين يحتاجون إىل مزيد من الَدعم ِخال أزمة 
كوفيد-19.

تَسهيل التعاون عرب الحدود بن الدول بناء عى طلبها.  		

َدعم وحدات مكافحة االتجار بالبرَش بناء عى طلبها لرِشاء   		
ُمعدات الحامية الشخصية للتفاعل بأَمان مع الَضحايا.

إجراء دراسات حول تأثر الَوباء عى َضحايا االتجار بالبرش   		
وطَريقة عمل جامعات الجرميَة املنظَمة 

إنَشاء َشبكة القيادات الِنسائية يف إطار الجهود الدولية ملكتب   		
األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ملكافحة االتجار 

باألشخاص وتهريب املهاجرين للرشق األوسط وآسيا، والذي 
سينظر أيًضا يف نقاط ضعف النساء أمام االتجار باألشخاص خال 

الجائحة.

تقدم العديد من دوراتها ملكافحة االتجار بالبرش عى منصة   		
التعلم اإللكرتوين الخاصة بها مجانًا وبلغات مختلفة بدًءا من 

منطقة جنوب رشق أوروبا.

ــم  ــث يت ــات، حي ــذه القطاع ــل يف ه ــون العَم ــن يواِصل ــك الذي ــه أولئ ــد يُواِج وقَ
الكشــف فيهــا عــن االتَجــار بَشــكل متكــرر، املزيــد ِمــن االســِتغال بَســبب الحاجــة 
ــة  ــبب قل ــك بس ــة، وكذل ــات االقتصادي ــة الصعوب ــاج نَتيج ــف اإلنت ــض تَكالي إىل خف

ــلطات. ــل الُس ــن قب ــذة م ــط املتََخ الضواب

تَتَحــدث املنظــامت غــر الحكوميــة التــي تعمــل مــع مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي 
باملخــدرات والجرميــة عــن فقــدان نِســبة كبــرة مــن املســتفيدين ملصــادر دخلهــم 
ــة.  ــة بالجائح ــر املتعلق ــبب التداب ــية بس ــة األساس ــواد الغذائي ــى امل ــول ع والحص
ــدة  ــن يقدمــون وعــود بقــروض منخفضــة الفائ ويبلغــون عــن تجــار القــروض الذي
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لهــؤالء النــاس، وهــو بــدوره قــد يــؤدي إىل زيــادة عبوديــة الديــن. وهــذا يعنــي أن 
الســكان العرضــه للخطــر أصبحــوا اآلن أكــر عرضــة لخطــر االســتغال الشــديد ألنهــم 

يحاولــون تحديــد وســائل تأمــن ســبل عيشــهم.

ــع  ــدارس مل مَيَن ــاق امل ــة وأن إغ ــد، خاص ــتغال املتزاي ــر االس ــال لخط ــرض األطف يتع
الكثريــن مــن الوصــول إىل التعليــم فحســب، بــل أيًضــا ِمــن َمصــدر رئيــي للــأوى 
والتغذيــة. يف بًعــض البلــدان، بســبب الوبــاء، يَضطــر املزيــد ِمــن األطَفــال إىل النــزول 
ــا عــن الغــذاء والدخــل، مــام يزيــد مــن َخطــر اإلصابــة بالعــدوى  إىل الًشــوارع بحثً
واالســتغال. ويف الِســنغال َعــى َســبيل املثــال يدعــم مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي 
ــة الحكومــة يف َعمليــة واِســَعة الِنطــاق تهــدف إىل تَحديــد آالف  باملخــدرات والجرميَ
ــة،  ــة الديني ــدارس الداخلي ــة يف امل ــون الدراس ــوا يتلق ــن كان ــوارع الذي ــال الَش أطف
وغالبًــا مــا تَعــرض هــؤالء األطفــال لاســِتغال وهــم اآلن يف خطــر متزايــد. وســيدعم 
مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة َعودتهــم إىل أرسِهــم أو وضعهم 
ــة إىل ذلــك ونظــرًا إلغــاق املــدارس، تزايــد تعاُمــل العديــد مــن  يف املاجــئ. وإضافَ
ــاط.  ــم واالخت ــرِد للتعل ــت« بشــكل ُمضطَ ــات »اإلنرتن ــبكة املعلوم ــع َش ــال  م األطف
ــد  ــت. وق ــم الجنســية عــرب اإلنرتن ــي الجرائ ــم أكــر عرضــة ملرتكب ــد يَجعله وهــذا ق
ــامت  ــن تطبيــق القانــون واملَنظَ ــات حقــوق الطفــل واملســؤولون َع أفــادت مجموَع
ــداء الِجنــي َعــرب اإلنرِتنــت وَمخاطــر  الدوليــة َعــن زيــادة الطلــب عــى مــواد االعِت

االســِتاملة َعــرب اإلنرتنــت.

ــإن  ــم، ف ــن به ــل املتاجري ــن قب ــزون م ــون محتج ــن ال يزال ــا الذي ــبة للضحاي بالنس
ــر ســؤاً. وتجــُدر  ــم أك ــد تجعــل وضعه ــد-19« ق ــر املتخــذة ملكافحــة »كوفي التداب
ــر يف  ــه التقاري ــاَدت ب ــذي أف ــزيل ال ــف املن ــتويات العن ــاع ُمس ــارة إىل أن إرتف اإلش
الَعديــد مــن البلــدان هــو مــؤرش ُمثــر للقلــق للظــروف املعيشــية لكثــر مــن َضحايــا 
االتجــار، مثــل أولئــك الذيــن مُيــارس عليهــم االســتعباد املنــزيل أو العبوديــة الِجنســية، 
وأشــكال االســتغال التــي تؤثــر بشــكل غــر ُمتَناِســب عــى النســاء والفتَيــات. يف بيئــة 
ــد مــن انتشــار الفــروس، يكــون مــن  ــو الَح ــات واإلجــراءات نَح تتجــه فيهــا األولوي
الســهل عــى املتاجريــن إخفــاء َعملياتهــم، ِمــام يجعــل الضحايــا َغــر مرئيــن بشــكل 
متزايــد. لذلــك قــد يصبــح تَحديــد الضحايــا واإلحالــة الاحقــة إىل ُمخطَطـَـات الِحاميــة 
ــة  ــر الحكومي ــامت َغ ــاج املنظ ــك، تحت ــة إىل ذل ــة. باإلضافَ ــر ُصعوب ــة أك االجتامعي
ــطتها  ــل أنش ــن إىل تعدي ــاز املهاِجري ــق احتج ــجون ومراف ــة الُس ــوم مبتابع ــي تق الت
ــا  ــة الَضحاي ــدم تَحديــد هوي بســبب التدابــر املتََعلقــة بالَجائحــة، مــام يــؤدي إىل َع

ــن. املحتجزيــن يف ِمثــل هــذه األماكِ

إن التقييــد أو التَحكــم يف حركــة الضحايــا هــو ِســَمة ُمشــرتكَة لإلتجــار بالبــرش. مُيِكــن 
ــا وتَقليــل أي فُرَصــة  ــة الَضحاي ــز ُعزل أن تــؤدي َعمليــات اإلغــاق والحبــس إىل تَعزي
لتحديدهــم وإبعادهــم َعــن ِمثــل هــذه املواِقــف االســِتغالية بَشــكل كَبــر. ِخــال 
ــم،  ــاَعدة والَدع ــات واملس ــول إىل الخدم ــام الوص ــة أم ــق إضاِفي ــاك َعوائ ــاء، هن الوبَ

بَســبب قواعــد الَحظــر والَعــزل يف املنــزل ومــا يتصــل بهــا مــن إغــاق املنظــاَمت َغــر 
الحكوميــة واملكاتـِـب الحكوميــة. ويُضــاف إىل ذلــك أن العــزل والتشــتيت االجِتامعــي 
ميكــن أن يتســبب يف تفاقـُـم َمشــاكل الِصحــة الَعقليــة ويعطــل أي وصول إىل شــبكات 
الدعــم غــر الرســمية. ويف ظــل انِخفــاض الخدمــات الحكوميــة واملتغــرات املرتبطــة 
ــات  ــل الخدم ــن قب ــم م ــم دعمه ــن ت ــا الذي ــه الضحاي ــد يواج ــا، ق ــة إدارته بطريق

الحكوميــة أو الجامعــات املجتمعيــة صعوبــات بالغــة.

ــرة  ــق هج ــى وثائ ــوا ع ــن َحصل ــا الذي ــن الَضحاي ــد ال يَتَمك ــال، ق ــبيل املث ــى س ع
ُمؤقتَــة أو خدمــات محــدودة املــدة ُمرتبطــة بَوضعهــم كَضحايــا لإلتجــار ِمــن 
تَجديدهــا بســهولة. وميكــن أن يتفاقـَـم الَوضــع إذا تــم إغــاق الُحــدود وتََعــذر إجــراء 
عمليــات اإلعــادة املَخططـَـة، يف وقــت يَتزامــن مــع إنتهــاء تصاريــح اإلقامــة والوصــول 
إىل الِرعايــة الصحيــة واالســِتحقاقات االجتامعيــة. ويف خطــوة واِعــدة، قاَمــت بَعــض 
ــت ُدول  ــن قاَم ــا، يف ح ــرة تلقائيً ــة والعاب ــرات املؤقَتَ ــع التأش ــد َجمي ــدول بتَمدي ال
ــة ألي  ــة الِطبي ــد التَغطي ــر املــرح بهــا أو متدي ــة َغ أخــرى بتعليــق غرامــات اإلقاَم

ــياق الحــايل. ــراًرا مــن اإلدارة بشــأن َوضعــه يف الِس ــر ق ــا يَنتَظ شــخص يف إقليِمه

قــد تؤثــر التَدابــر املتََعلقــة بـــكوفيد-19 بشــكل غــر ُمتََناســب عــى ِفئــات ُمعينــة 
ِمــن األشــَخاص املعرضــن لَخطــر االســتغال. يُواجــه املهاجــرون غــر املوثقــون 
ــؤدي إىل  ــام ي ــر، م ــة باملخاِط ــة َمحفوف ــل وَمعيَش ــروف عَم والعــاَمل املوســميون ظُ
ــاك َمخــاِوف  ــة. وهن ــادة َخطــر تَعرضهــم للُســقوط كفريســة للَشــبكات اإلجرامي ِزي
ــر  ــيكونون أك ــزيل َس ــل املن ــس والعَم ــة الِجن ــن أن األشــخاص املســتغلن يف ِصناع ِم
ــد-19. ــة وَخطــر التعــرض لكوفي ــر الِصحي ــادة املخاِط ُعرضــة لاســتغال، نتيجــة زي

ويشــار كذلــك إىل أن آليــات اإلحالــة، وهــي رضوريــة لتَحديــد َهويــة ضحايــا االتجــار 
بالبــرش وُحصولهــم عــى الحقــوق، تتأثــر بتَباطــؤ عنــاِص العمــل الحيَويــة أو توقفهــا. 
ــة إىل ُمخططــات الِحاميــة  ــة الاِحَق ونتيجــة لذلــك، يصبــح تَحديــد الضَحايــا واإلحالَ
أكــر صعوبــة. ويتــم تَخفيــض املشــورة الَشــخصية والتَمثيــل واملســاَعدة، مبــا يف ذلـِـك 
املســاَعدة القانونيــة، إىل الَحــد األدىن أو تخضــع تلــك الخدمــات لفرَتات انتظــار طَويلة 
وتراكـُـم لألعــاَمل غــر املنجــزة. وتقــدم االسِتشــارات، عندمــا يكــون ذلـِـك ُممكنــا، َعــرب 

اإلنرتنــت، والتــي قــد تضــع املزيــد ِمــن الَحواِجــز أمــام الُوصــول إىل الدعــم.

وقــد أصــَدرت ُمنظــامت املجتَمــع املــدين بالِفعــل تَنبيهــات بشــأن الوصــول إىل مراكــز 
اإليــواء التــي ُحــرِم ِمنهــا َضحايــا االتجــار بالبــرش بَســبب كوفيــد-19. واضطـَـرت بَعض 
ــم إيقــاف  ــز أخــرى تَ ــا، ويف مراك ــغ عنه ــات املُبل ــبب اإلصاب ــز إىل اإلغــاق بَس املراك
ــة  ــكن والرعاي ــار إىل الَس ــؤدي االفِتق ــك، ميكــن أن ي ــا. ويف ضــوء ذل ــات جزئيً الَخدَم
الصحيــة والخدمــات القانونيــة وغرهــا إىل زيــادة مخاِطــر إعــادة االتجــار واإلصابــة 
بـــكوفيد-19 عــى حــد ســواء. وقــد وضعــت بَعــض البلــدان ُماَمرســات واِعدة تَســَمح 

لَضحايــا االتَجــار بالبقــاء يف أماكِــن آِمنــة مُتولهــا الحكومــة أثَنــاء اســِتمرار األزَمــة.
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املستجيبون 

يبــدو أن القيــود املفروضــة عــى الَحركــة وإغــاق الُحــدود وزيــادة وجــود الرشطــة 
ــد  ــة مــن الَجرائــم يف الَعدي ــواع ُمعيَن ــن أن وضواِبطهــا يف الَشــوارع أَدت إىل الحــد ِم
مــن البلــدان. وَمــع ذلـِـك، تَتَكيــف الجرميَــة املنظَمــة بانِتظــام مــع الظــروف املتغــرة.

يف َعــر كوفيــد-19، تَنتَقــل الَعديــد ِمــن األنِشــطة اإلجراِميــة بالِفعــل َعــرب اإلنرتنــت، 
ُمســتََغلة الوقــت املتَزايــد الــذي يقضيــه األشــخاص متصلــن بَشــبكة املعلومــات يف 
ــح الكشــف عــن  ــد أصبَ ــك، فَق ــادة أنشــطتهم بشــكل رسي. وعــى ذلِ املنــزل، أو زي
الجرائــم والتحقيــق فيهــا أكــر تَطلبــاً، كــام أصبَــح الَضحايــا أقــل وضوحــا للُســلطات. 
غالبـًـا مــا تكــون الخدَمــات املَقدمــة عــرب اإلنرِتنــت ِمثــل الُخطــوط الَســاِخنة وخطوط 
املســاَعدة هــي الخيــار الَوحيــد املمكــن للَضحايــا يف الظــروف الحاليــة. وَمــع ذلِــك، 
فــإن َهــذا الِخيــار البديــل قــد يكــون َغــر ُممِكــن يف أجــزاء كثــرة ِمــن الَعــامل التــي 
تَفتَقــر إىل البنيــة التَحتيــة. وحتــى ِعندمــا يكــون ذلـِـك ُممكًنــا، قــد ال يكــون ُمقِدمــو 
ــع  ــم َمن ــد يَت ــب، يف حــن ق ــة يف الطل ــادة املفاِجئ ــة الزي ــن لتلبي ــات ُمجهزي الخدَم

الضَحايــا مــن الوصــول إىل وَســائل االتصــال مــن هــذا القبيــل.

ــداين  ــل املي ــمل العَم ــي تَش ــة، الت ــات الرضوري ــإن الخدم ــدم، ف ــا تََق ــة إىل م وإضاف
ــل  ــات بتَحوي ــوم الحكوم ــا. وتَق ــر أيًض ــد تَتَأث ــامل، ق ــى الع ــش ع ــة والتفتي للرشطَ
ــات  ــاذ عمليَ ــدة إلنف ــام َجدي ــة َمه ــدى الرشطَ ــح ل ــاء. وأصبَ ــدي للوب ــوارد للتَص امل
اإلغــاق واإلبَعــاد االجتامعــي، ِمــام يؤثــر عــى قدرتهــا التشــغيلية العاِديــة. يف ِظــل 
ــق يف  ــون التحقي ــاً يف  أن يك ــق ُمتَمث ــوح يف األف ــر يَل ــاك َخط ــروف، هَن ــذه الظ ه
االتجــار بالبــرش لَيــس مــن ضمــن األولويــات، وأن يَتــم تبعــاً لذلــك تَقليــل عمليــات 
الفحــص االســِتباقية للمواقــع والحــاالت املشــتَبه فيهــا. وقــد يكــون لهــذا بــدوره تأثــر 
عــى َعمليــات التَوقيــف والتَحقيَقــات واملحاكــامت واإلدانــات، مــام يـُـؤدي إىل َمنــاخ 
مــن اإلفــات الَعمــي مــن الِعقــاب حيــث مُيكــن للمتاجريــن العَمــل مــع َخطــر أقــل 

مــن حيــث التعقــب والكشــف واإلدانــة. 

ــن  ــد م ــد تَح ــة ق ــة العدال ــإن أنِظَم ــة، ف ــن الجائح ــئة ع ــات الناِش ــراً للتَداعي ونَظ
ــك  ــة، مبــا يف ذل ــا ذات الصل ــت أو الَفصــل يف الَقضاي ــات.  ويجــوز َوقــف البَ الخدم
تلــك املتعلقــة بالتعويــض، ومــن ثـَـم ينتــج عــن ذلــك تأخــر الَعدالــة للضحايــا. وقــد 
تنقــي املواعيــد القانونيــة الازمــة إلقامــة الدعــاوى أو قــد يصُعــب أو يتعــذر جمــع 

ــة، مــام يؤثــر عــى إجــراءات التحقيــق واملحاكمــة. األدل

قَــد تَتَأثــر كذلِــك الُقــدرة عــى االمتثــال لفــرتات التَقــاُدم، وُرمبــا يــؤدي ذلــك 
تَحديــات إضافيــة ملَقِدمــي املَســاَعدة القانونيــة. وقــد أصبَــح الُوصــول إىل املعلوَمــات 
ــات  ــاً، نَتيجــة لتَخفيــض الَخدَم ــكل تَحدي ــار يُِش ــا االتِج ــة لَضحاي ــات الرتجَم أو خدَم

ــد األدىن. إىل الَح
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وقــد تُؤثــر القيــود املتَعلِقــة بالوبَــاء بشــكل َســلبي عــى قُــدرة إنفــاذ الَقانــون عــى 
التعــاون دوليــاً. حيــث يتــم إغــاق الَعديــد مــن الُحــدود، وانهيــار قَنــوات االتِصــال 
ــة  ــة بالِصح ــراض املتعلِق ــاه إىل األغ ــول االنِتب ــة وتََح ــود الحرك ــبَب قي ــة بس املنتظم

ــد. العامــة يف املناِطــق الداِخليــة لــكل بَل

ــدات  ــات إىل ُمِع ــو الَخدَم ــون وُمَقدم ــق القان ــن تَطبي ــؤولون َع ــر املس ــد يَفتِق وق
ــع األشــَخاص املســتضعفن  ــل َم ــد التَعاُم ــة ِعن ــة األساســية ويَخشــون اإلصابَ الحامي
الذيــن يَعيشــون يف ظـُـروف َمحفوفَــة باملَخاِطــر. وبنــاًء عــى طلــب وحــدة مكافحــة 
االتجــار بالبَــرش يف األردن، تــوىل مكتــب األمــم املتِحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة 
تقديــم الدعــم الــازم بالتنســيق مــع الــوكاالت الدوليــة والوطنيــة إســتجابة لذلــك 
الطلــب مــن خــال رشاء املِطهــرات وُمِعــدات الِحاميــة واألدوات الِطبيــة وِوحــدات 

ــار كوفيــد-19 للمســِتجيبن األوليــن. اخِتب

ــوار دعــامً  ــة يف كــوت ديف ــة عــرب الوطني ــت ِوحــدة الجرميَ ويف ســياق متصــل، طَلَب
مامثــاً. كــام سيســاعد مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة مراكــز 
ــة  ــتلزمات طبي ــة ومس ــدات واقي ــى رشاء مع ــة ع ــار يف الدول ــا االتج ــواء ضحاي إي

ــة. ــر الحكومي ــن يف املنظــامت غ ــز والعامل ــك املراك ملقيمــي تل
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توِصيات لإلجراءات التي يَِجب اتِخاذها

يف ُمحاولَة لَوقف االنِتشار العاملي لَفروس “كوفيد-19” وإنَقاذ األرواح، يَتم تَطبيق تَداِبر رِقاِبية َصارِمة يف الَعديد ِمن البلَدان َعى نِطَاق مل يَسِبق له َمثيل يف وقت السلم. عند 
التصدي لهذه الجائحة ، ال يَنبغي لنا أن نَتَجاهل املَخاِطر الَحقيقية وامللموَسة التي  يُشِكلها َهذا الَوضع َغر املسبُوق لألفراد والفئات املستضعفة ، الذين ال مُيِكن َمعرفتهم بِشكل 
واِضح يف ُمجتَمعاتِنا. وال يِجب كذلك أن يَتَسبَب الرتكيز عى  تخفيف التأثر االقِتصادي الَسلبي لجائحة كوفيد-19 الذي نَحن يف أَمس الحاَجة إليه  يف إستبعاد املحرومن. يُوِفر 
التَعايف ِمن الَوبَاء فُرَصة فَريدة للَنظَر يف أوُجه عدم املَساواة املتََجذرة يف مَنوذَج التَنمية االقِتصادية لدينا الذي يَُغذي التَهميش والُعنف القائِم عى النوع االجِتامعي واالسِتغال 

واالتِجار بالبرَش.

إن االتجار بالبَرش ُهو نَتيجة فَشل ُمجتمعاتِنا واقِتصاداتِنا يف ِحامية الفئَات املستَضَعَفة وإنفاذ الحقوق مبوجب القوانن الوطنية، فا يجب أن تعاقب تلك الفئات بشكل إضايف 
ِخال أوقَات الطَوارئ.

يجب رصد االستجابات لكوفيد-19 بشكل ُمستَمر. وعندَما تؤثر هذه التَدابر بشكل َسلبي َعن َغر قَصد َعى الِفئات املستَضعَفه، ِمثل ضحايا االتجار، يَجب إجراء تَعديات   		
لتَقليل الرَضر وضاَمن تَلبية احِتياَجات َهذه الفئات بَشكل ُمناِسب.

مع إعطاء األولوية للِصحة العاَمة، يَجب أن تَسود ثقافَة ِسيادة القانون. ويَجب أن تِظل االسِتجابات ملكافَحة االتجار قامئَة َعى ُحقوق اإلنسان، يف ِحن يَنبغي َضامن الوصول   		
إىل الِرعاية الِصحية والَدعم االجِتامعي دون مَتييز.

يجب ضاَمن الوصول إىل الَعدالة. حيثام كان ذلك ُممكناً، ينبغي استخدام التكنولوجيا لتسهيل الوصول إىل اإلجراءات القضائية وللتمكن من َجمع وتَقديم األدلة، وتَقديم   		
الوثائق وتَقديم أو البَت يف املذكرات أو االلتامسات املقَدَمة إىل املحاكم.

يجب أن يَظل املسؤولون َعن تَطبيق القانون يَِقظن يف معالجة أمنَاط الجرميَة الَجديدة واملتطورة وتكييف استجاباتهم ملنع املتاجرين بالبرَش ِمن التَرُف ُدون ِعَقاب أثناء   		
الجائحة.

عى الرغم من التباطؤ املتوقع لاقِتصادات بَسبب كوفيد-19 والضغوط الناتجة عن ذلك َعى امليزانيات الَوطنية، يجب عى الدول ُمواَصلَة َدعم أعاَمل مكافحة االتجار   		
وتكييف برامجها املتعلقة بالدعم واملساَعدة مع الظروف الَجديدة وغر الَعادية التي أحدثتها الجائحة وعواقبها.

يَجب أن يَتَمتع ُمقِدمو الخدَمات باملرونة والُقدرة عى التكيف َمع البيئة املتطَِورة ِمن أجل تَلبية احِتياجات ُمجتََمعاتِهم.  		

ُهناك َحاجة إىل َجمع البيانَات وتَحليلها بشكل َمنهجي بَشأن تأثر كوفيد-19 َعى االتجار بالبرَش. ال توجد بلد ُمحَصنه ِضد الوباء، ومبا أن كوفيد-19 ال يُؤثر َعى َجميع املناِطق   		
يف ذات الوقت، فقد تكون تجربة بلد َما بالِغة األهِمية بالنسبة لبلدان أخرى.

قسم االتجار بالبرش وتهريب املهاجرين
مركز فيينا الدويل، ص.ب 500، 1400 فيينا، النمسا

htmss_unodc@  ؛  htmss@un.org ؛  www.unodc.org هاتف: + )43( )1( 26060-5866؛
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