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شكر وتقدير
مل يكن بالوسع إنجاز هذا الكتيّب إال بفضل الدعم السخي ملبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة
االتجار باألشخاص .وقامت املنظمة الدولية للهجرة ومركز الصحة والعنف الجنساين التابع لكلية لندن
لعلم الصحة والطب املداري بتنسيق وضع هذا الكتيب.
يسنا العمل ملجموعة واسعة من الخرباء يف مجايل الصحة
كان من حسن حظنا أننا ّ
واالتجار بالبرش من مختلف أنحاء العامل لوضع «رعاية األشخاص املتاجر بهم :مبادئ توجيهية
ملقدمي الخدمات الصحية» .يضم املؤلفون واملساهمون الرئيسيون د .ميالين عباس -
( Dr. Melanie Abasمعهد الطب النفيس كلية كينغز يف لندن) /ود .آيدت الربت -
( Dr. Idit Albertمركز القلق واالضطرابات والصدمات) ،التابع إىل South London & Maudsley
 ،NHS Foundation Trustود .ايسالن أراوخو ( Islene Araujo -قسم الصحة املتعلقة بالهجرة،
املنظمة الدولية للهجرة) ،وهديا بلحاج الغويل ( Hedia Belhadj-El Ghouayel -صندوق األمم
املتحدة للسكان) ،وروزيلني بورالند (Rosilyne Borland -قسم الصحة املتعلقة بالهجرة) ،املنظمة
الدولية للهجرة ،وجيني بتلر ( Jenny Butler -صندوق األمم املتحدة للسكان) ،وسارة كراجز Sarah -
( Craggsشعبة مكافحة االتجار بالبرش ،املنظمة الدولية للهجرة) ،ود .ميشيل ديكر Dr. Michele-
( Deckerكلية هارفارد للصحة العامة) ،ود .شون ديفني ( Dr. Sean Devine -خبري استشاري مستقل)،
و رايت جرونني ( Riet Groenen -صندوق األمم املتحدة للسكان) ،وتاكايش إيزوتسو Takashi -
( Izutsuصندوق األمم املتحدة للسكان) ،ود .اليزابيث ميلر Dr. Elizabeth Miller UC Davis-
 ،School of Medicinود .نينيت موت َس ( Dr. Nenette Motus -املكتب اإلقليمي لجنوب رشق
آسيا ،املنظمة الدولية للهجرة) ،وتينا نيبي ( Tina Nebe -صندوق األمم املتحدة للسكان) ،ود .أنوال
نيكابوتا ( Dr. Anula Nikapota -معهد الطب النفيس ،)UK-Sri Lanka Trauma Group،وماريا
نيكولوفسكا ( Marija Nikolovska -املكتب اإلقليمي لجنوب أفريقيا ،املنظمة الدولية للهجرة)،
وسيان أُورام ( Sian Oram -املرشح لشهادة الدكتوراه ،كلية لندن لعلم الصحة والطب املداري) ،ودونكا
برتوفا ( Donka Petrova -مؤسسة أني َمس) ،ود .كليديت باول ( Dr. Clydette Powell -مكتب
الصحة العاملية ،الوكالة األمريكية للتنمية الدولية) ،وكيت رمزي ( Kate Ramsey-صندوق األمم املتحدة
للسكان) ،وتيمويث روس  ،Timothy Ross (Fundación Social Fénix) -ود .عيىس سارول Dr. -
( Jesus Sarolقسم الصحة املتعلقة بالهجرة ،املنظمة الدولية للهجرة) ،وماريا تاكوماروف Maria -
( Tchomarovaمؤسسة أنيمس) ،وليىل رشيف ( Leyla Sharafi -صندوق األمم املتحدة للسكان)،
ود .عامرة سونثورندادا ( Dr. Amara Soonthorndhada -معهد السكان واألبحاث االجتامعية يف
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جامعة ماهيدول) ،وأميناتا توري ( Aminata Toure -صندوق األمم املتحدة للسكان) ،وجاكلني ويكرز
 ( Jacqueline Weekersقسم الصحة املتعلقة بالهجرة ،املنظمة الدولية للهجرة) ،ود .كاترين ويلش ) ،Katherine Welch(Global Health Promiseود .برايان ويليس Brian Willis Global - ،Health Promiseود .ديفيد ويلز – ( Dr. David Wellsمعهد فيكتوريا للطب الرشعي) ،ود .ترييزا
زكريا – ( Dr. Teresa Zakariaاملنظمة الدولية للهجرة يف جاكرتا) ،ود .كايث زميريمان – Dr. Cathy
( Zimmermanكلية لندن لعلم الصحة والطب املداري) ،وشيبان طاقة – ( Shaiban Taqaاملنظمة
الدولية للهجرة يف األردن) ،وساندي شنودة  /Sandy Shinouda -ودينا عزت Dina Ezzat-
/ود .محمد رفعت –/ Dr. Mohamed Refaatود .سارة بطرس ( Dr. Sarah Boutros -املنظمة
الدولية للهجرة يف مرص).
كام قام العديد من الزمالء املراجعني من جميع أرجاء املعمورة بدعم املؤلفني .نتقدم بالشكر
الخاص إىل د .جني كوتنغهام –  ،Dr. Jane Cottinghamود .كلوديا غارسيا مورينو Dr. Claudia-
 ،Garcia Morenoود .جايسون سيغوردسون  ،Dr. Jason Sigurdson -ود .سوزان تيمربليك
 Dr. Susan Timberlakeألنهم كفلوا حصولنا عىل مدخالت تفصيلية من مجموعة من الزمالء يفمنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز .مل
يكن باملستطاع إنجاز هذا الكتيب من دون الدعم املتواصل وتوجيه د .ديفيد موسكا Dr. Davide -
( Moscaمدير قسم الصحة املتعلقة بالهجرة يف املنظمة الدولية للهجرة) وريتشارد د ازنجرRichard -
( Dazingerمدير شعبة مكافحة االتجار يف املنظمة الدولية للهجرة).
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متهيـــــد
االتجار بالبرش مامرسة مؤذية وأحياناً مميتة يتم من خاللها إغواء األشخاص بفرص عمل وآمال
وذلك من اجل الدخول يف دائرة الهجرة واالستغالل .س ّمي االتجار باألشخاص:
•
•
•
•

•عمالً إجرامياً
•انتهاكاً لحقوق اإلنسان
•شكالً من أشكال االستغالل
•عمالً من أعامل العنف.

بالنسبة ملقدمي الرعاية الصحية ،فإن أفضل ما يُفهم به االتجار باألشخاص هو أنه خطر صحي
شديد للغاية ،ألن االتجار ،شأنه يف ذلك شأن غريه من أشكال العنف ،مرتبط بالرضر الجسدي والنفيس.
تشري األدلّة بشأن االتجار بالبرش واستغاللهم إىل عدم خلو أي منطقة يف العامل من هذه املامرسة:
إذ توجد أمناط االتجار يف أمريكا الجنوبية والوسطى والشاملية كام وتوجد ىف أفريقيا وأوروبا وآسيا
واملحيط الهادئ .وتوحي الطبيعة الواسعة لالتجار بامكانية اتصال مقدمي الخدمات الصحية مع االشخاص
املتاجر بهم يف اي مرحلة من املراحل.
قد يتم احالة الشخص املتاجر به اىل مقدم الرعاية الصحية ،وقد يكشف املريض عن تجربة
االتجار؛ أو قد يكتشف مقدم الرعاية عالمات ميكن أن تدل إىل أن الشخص قد متت املتاجرة به .إن
باستطاعة مقدم الرعاية الصحية املطّلع واليقظ القيام بدور هام يف مساعدة وعالج األشخاص الذين قد
عانوا من اعتداءات متكررة تعجز عن وصفها الكلامت .يف واقع األمر ،ان الرعاية الصحية هي شكال مركزياً
من أشكال الوقاية والدعم يف شبكة تدابري املساعدة عىل مكافحة االتجار.

الغرض من اإلرشادات
تهدف هذه الوثيقة إىل تقديم إرشادات عملية وغري رسيرية ملساعدة مقدمي الرعاية الصحية
املعنيني يف فهم ظاهرة االتجار بالبرش ،واىل التعرف عىل بعض املشاكل الصحية املرتبطة باالتجار ،والنظر
يف النهج املالمئة واآلمنة لتقديم الرعاية الصحية لألشخاص املتاجر بهم .وهي تحدد دور مقدم الخدمات
الصحية يف توفري الرعاية وتطرح بعض القيود املفروضة عىل مسؤوليته لتقديم املساعدة.
يحاول هذا املصدر الرد عىل أسئلة من قبيل« :ما هي النهج الخاصة الالزمة لتشخيص وعالج
عرفت شخصاً تم االتجار به أو اشتبهت باالتجار به؟»
املرىض املتاجر بهم؟ «وماذا بوسعي القيام به إذا ما
ُ
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يتعرض ضحايا االتجار كغريهم من ضحايا االشكال االخرى من سوء املعاملة  ،لالصابات واالمراض
التي تقع مسؤولية معالجتها عالجا امنا ورسيا يف كثري من االحيان عىل عاتق قطاع الصحة .اما بالنسبة
لالشخاص املتاجر بهم ،فاالتصال بشخص ما يف قطاع الصحة قد يكون الفرصة األوىل  -أو الوحيدة –
إليضاح ما حدث أو طلب املساعدة.
مالحظة خاصة :االتجار بالبرش جرمية ميكن بسهولة الخلط بينها وبني غريها من الحاالت التي
تنطوي عىل مخاطر كبرية للمهاجرين ،مبا يف ذلك تهريب االشخاص واستغالل العاملة .وعىل الرغم من
وجود متييز قانوين بني االتجار والتهريب وأوضاع العمل التعسفية ،إال أنه غالباً ما تكون هناك قواسم
مشرتكة بني املخاطر الصحية للناس واحتياجاتهم يف هذه الظروف املختلفة .بالنسبة ملقدمي الخدمات
الصحية ،فال ينبغي للفروقات يف التصنيف أن تؤثر عىل مستوى الرعاية التي يقدمونها غري أن أهميتها قد
البت يف خيارات اإلحالة التي ميكنهم استخدامها .كل البرش يستحقون ومخولون يف الحصول عىل
تربز عند ّ
الدعم واملساعدة الطبية بناءا عىل حقوق االنسان واملبادئ االنسانية.
عىل الرغم من تركيز هذه الوثيقة عىل األشخاص املتاجر بهم ،إال أن اإلرشادات الواردة فيها
ص ّممت لتتسم بالشمولية ،حاملة بني طياتها معلومات يجوز أن تعود بالفائدة عىل تلبية االحتياجات
الصحية للسكان اآلخرين امله ّمشني أو ضحايا االعتداء .والهدف من وراء كل ذلك هوتحقيق صحة أفضل
للجميع.

الجمهور املستهدف
كتبت هذه التوصيات ملقدمي الخدمات الصحية الذين قد يق ّدمون اآلن أو مستقبالً خدمات
الرعاية الصحية املبارشة لألشخاص املتاجر بهم .وقد صممت لتستوعب درجات متفاوتة من االتصال
باألشخاص املتاجر بهم واملشاركة يف رعايتهم وإحالتهم .يضم الجمهور املقصود ما ييل:
•
•
•
•
•
•
•

•املامرسني العامني ،ومقدمي الرعاية األساسيني؛
•مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص والعام؛
•موظفي غرفة الطوارئ؛
•موظفي املراكز الصحية ،مثل موظفي االستقبال أو املوظفني التقنيني؛
•األطباء ،عىل سبيل املثال ،أطباء أمراض النساء وأطباء األعصاب وأخصائيي األمراض املعدية؛
•مقدمي الرعاية يف مجال التوعية الصحية مثل الصحة الجنسية أو صحة الالجئني واملهاجرين
•املتخصصني يف العناية بالصحة العقلية ،مثل ،علامء النفس أو األطباء النفسانيني.

ينبغي أن تكون هذه املبادئ التوجيهية يف متناول كافة مقدمي الخدمات املعنيني بالرعاية املبارشة
لألشخاص املتاجر بهم .وينبغي لنهج الرعاية املوضحة أن تكون مدعومة بالتدريب والتوعية ،قدر اإلمكان،
مبا يضمن التنفيذ املالئم واملتّسق .عالوة عىل ذلك ،يف الوقت الذي توفر فيه هذه الوثيقة إرشادات بشأن
املامرسات الجيدة ،فإنه مام ال شك فيه أن للبيئات املختلفة سياقات رعاية صحية وموارد متاحة متفاوتة.
يجب أن تتالئم التوصيات مع السياقات املحلية.

3
الفصول وصحائف العمل :ما هي وكيف تستخدم
لتشجيع مقدمي الخدمات الصحية املزدحمة أوقاتهم عىل استخدام هذه الوثائق ،يقدم هذا
الكتيب النقاط الرئيسية للمعرفة املطلوبة والنهج املوىص بإتباعها بطريقة موجزة .باالمكان قراءة هذه
الوثيقة بالتسلسل أو حسب املوضوع محل االهتامم ،ولذلك تتكرر بعض املفاهيم يف مختلف صحائف
كنت أو زمالئك عىل غري دراية بظاهرة االتجار أو مخاطرها
العمل ،حيثام كان ذلك ذا صلة .إال أنك إن َ
وآثارها الصحية عىل األشخاص املتاجر بهم ،فيوىص بقراءة الفصول التمهيدية األوىل.
تبدأ املبادئ التوجيهية بفصول ثالثة تق ِّدم:
• •معلومات أساسية عن االتجار بالبرش
• •املعرفة الحالية باملخاطر واالثار الصحية لالتجار
• •املبادئ التوجيهية يف مجال رعاية األشخاص املتاجر بهم.
ييل هذه الفصول  17صحيفة عمل تغطي املجاالت العامة التالية:
• •ادوات مقابلة املريض ،مثل الرعاية املل ّمة بالصدمات والرعاية املالمئة ثقافياً ولغوياً؛
• •نُهج تجاه مختلف جوانب الرعاية الطبية مثل التقييم الصحي الشامل ،والرعاية الشديدة للحاالت
الحادة ،واألمراض املعدية ،والصحة الجنسية واإلنجابية؛
• •اسرتاتيجيات لإلحالة ،واألمن ،وإدارة ملفات الحاالت ،والتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون.
تبدأ كل صحيفة عمل مبنطق أسايس يوضح املوضوع وأهميته .ييل ذلك عرض موجز لإلجراءات
املطلوبة التي تق ِّدم إرشادات بشأن مجال معني من الرعاية أو إسرتاتيجية الرعاية.
يف نهاية معظم الفصول وصحائف العمل مثة قسم للمراجع واملزيد من املصادر الستكامل ودعم
املعلومات املق َّدمة .إن هذه الوثيقة اإلرشادية مستم َّدة عموماً من مصادر ع ّدة ،مبا يف ذلك مواد من قبيل
املبادئ التوجيهية واألدوات واملعايري األخرى؛ واملواد البحثية واملعلومات األساسية ،وغري ذلك من املوارد
التي وضعتها منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة ،واملنظامت غري الحكومية واملصادر األكادميية.
وقد تم إغناء الوثيقة بسنوات من الخربة الجامعية يف التصدي لعواقب االتجار بالبرش لفريق الخرباء الذي
ج َّمعها .املبادئ والتوصيات الواردة يف هذه الوثيقة مبنية عىل املعايري الدولية واتفاقيات األمم املتحدة.
وتقدم قامئة كاملة بجميع املراجع يف نهاية الكتاب.
تضم األدلّة الراهنة بشأن االتجار يف املقام األول حاالت االتجار القصوى التي تنطوي عموماً عىل
إيذاء شديد .ومتيل التوصيات الواردة يف هذه الوثيقة إىل تقديم اقرتاحات بشأن عالج األشخاص األكرث تأثرا ً
بتجربة االتجار .غري أنه يف الواقع ال تنطوي حاالت االتجار جميعها عىل سوء املعاملة الشديد وال يعاين
كل األشخاص املتاجر بهم من ردود الفعل العنيفة يف مرحلة ما بعد الصدمة .واذ يكشف اللثام عن املزيد
من حاالت االتجار يف السنوات القادمة ،ويشعر األشخاص بأمان أكرث للكشف عن تجارب االتجار ،فسيتم
اإلبالغ عىل نحو متزايد عن القضايا األقل ح ّدة .وينبغي أن يقوم مقدمو الرعاية بتكييف النصائح الواردة
يف هذه الوثيقة بكل سهولة لتلبية احتياجات مرضاهم املتفاوتة.
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إحداث فرق
بإمكان اإلساءات التي ينطوي عليها االتجار بالبرش أن تفرض مخاطر صحية كثرية .ففي الكثري من
الحاالت ،يعاين األشخاص من أرضار جسدية ونفسية وتعرتيهم مخاوف طاغية .وتتاح ملقدم الخدمات
الصحية الذي يالقي شخصاً متاجرا به أو غريه من األفراد املستغَّلني فرصة فريدة لتقديم الرعاية الطبية
الرضورية وخيارات اإلحالة الحيوية التي لرمبا تكون الخطوة األوىل للفرد نحو السالمة والشفاء.

5

الفصل
االجتــار بالبشــر

األول
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الفصل األول

االجتــار بالبشــر
من املفيد ملقدمي الخدمات الصحية أن يفهموا طبيعة االتجار بالبرش وطبيعة األشخاص املتاجر
بهم وذلك لتوفري الرعاية املناسبة واآلمنة لهم .يق ِّدم هذا الفصل معلومات أساسية عن االتجار بالبرش،
موضحا خصائص و ديناميكيات هذه الظاهرة التي هي يف واقع األمر شديدة التعقيد والتن ّوع.
ما هو تعريف االتجار؟ يوجد تعريف ‹االتجار باألشخاص› األكرث قبوالً يف بروتوكول منع وقمع
ومعاقبة االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال ،املك ّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية
املنظمة عرب الوطنية:
(أ) يقصد بتعبري «االتجار باألشخاص» تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم
أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعاملها أو غري ذلك من أشكال القرس أو
االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة استضعاف ،أو
بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة عىل شخص آخر
لغرض االستغالل .ويشمل االستغالل ،كحد أدىن ،استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال
االستغالل الجنيس ،أو السخرة أو الخدمة قرسا ،أو االسرتقاق أو املامرسات الشبيهة
بالرق ،أو االستعباد أو نزع األعضاء.
املبي يف الفقرة
(ب) ال تكون موافقة ضحية االتجار باألشخاص عىل االستغالل املقصود ّ
الفرعية (أ) من هذه املادة محل اعتبار يف الحاالت التي يكون قد استُخدم فيها أي من
الوسائل املب ّينة يف الفقرة الفرعية (أ).
(ج) يعترب تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض االستغالل «اتجارا ً
باألشخاص» ،حتى إذا مل ينطو عىل استعامل أي من الوسائل املبينة يف الفقرة الفرعية
(أ) من هذه املادة.
1
(د) يقصد بتعبري «طفل» أي شخص دون الثامنة عرشة من العمر.

 1بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال ،المك ّمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
الوطنية ،األمم المتحدة ،نيويورك ،2000 ،المادة  .3أنظر
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/P1orgCRIME.html
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للتاجر.

تشمل السامت الرئيسية للجرمية تنقل أو حجز فرد ،مقرونة باإلكراه واالستغالل ،عادة للربح املايل

كم عدد األشخاص املتاجر بهم؟ عىل الرغم من التسليم بكون االتجار بالبرش ظاهرة عاملية ،إال أنه
ال توجد إحصاءات موثوق بها عن عدد األشخاص املتاجر بهم .ومع ذلك فمن الجيل أنه جرمية عاملية غري
آخذة باالنحسار وذلك لربحيتها وصعوبة اكتشافها عىل حد سواء.
ما هي أنواع االستغالل الشائعة ذات العالقة باالتجار؟ ميكن االتجار باألشخاص واستغاللهم بطرق
متفاوتة .يعترب االتجار بالنساء واألطفال ألغراض االستغالل الجنيس أكرث أشكال االتجار شيوعاً .ومع ذلك،
يتم املتاجرة بالعديد ،إن مل يكن بالكثري ،من الرجال والنساء واألطفال بغرض استغالل العاملة يف املصانع
ويف الزراعة والبناء وصيد األسامك والغزل والنسيج وصناعات التعدين والعبودية املنزلية وخدمات الرعاية.
كثريا ً ما يستهدف التجار األطفال ألغراض التس ّول ،والعبودية املنزلية ،والتب ّني والرسقة البسيطة
يف الشوارع.
تبي أولئك الذين يتَّجرون بالغري ويستغلونهم .فقد
َمن هم التجار؟ ال توجد ملحة منطية مفردة ّ
يكون التاجر أنثى أو ذكرا ،أو عضوا ً يف إحدى عصابات الجرمية املنظمة ،أو مشاركا يف تجارة عائلية صغرية،
أو عامالً هاوياً يقدم املساعدة ،عىل سبيل املثال ،يف النقل أو التوثيق أو الخدمات اللوجستية لعملية
االتجار .يجوز أن يكون أفراد أرسة الشخص املتاجر به ،وأصدقاؤه ومعارفه قد شاركوا يف مرحلة التجنيد(
أو أنهم قادوا إليها) أو غريها من مراحل عملية االتجار واالستغالل .بعض التجارهم ضحايا اتجار سابقني
يقومون اآلن بتجنيد الضحايا اآلخرين والسيطرة عليهم.
من الذين يجندهم التجار؟ الفقر والبطالة والحروب والكوارث الطبيعية واليأس تعترب عوامل
منبئة بضعف الشخص إزاء االتجار .غري أنه قد يقع أيضاً أشخاص يعتربون نسبيا أغنياء  ،ومتعلمون ،
وقادمون من مراكز الحرضية فريسة للتجار.
ِمن أين وإىل أين يُتَّجر بالبرش؟ يف حني غالبا ما يسلط الضوء عىل االتجار الدويل ،إال أنه قد يتم
نقل األشخاص املتاجر بهم دولياً أو إقليمياً ،أو كام هو الحال مع العديد من األشخاص املتاجر بهم ،داخل
حدودهم الوطنية .ولكل منطقة طرق شائعة ،يقود كثري منها األشخاص املتاجر بهم من مناطق الفقر
النسبي إىل مواقع الرثوة النسبية.
ما هي أنواع االنتهاكات التي يعاين منها األشخاص املتاجر بهم؟ االتجار جرمية غري ظاهرة ،وال يتم
دامئاً التعرف عىل ضحاياها بسهولة ،فهي شكل من أشكال العنف الذي يحدث بدرجات متفاوتة .إذ يعاين
بعض األفراد من اعتداء بدين شنيع أو عنف شبيه بالتعذيب كالرضب والحرق واالغتصاب والحبس ،يف
حني قد يخضع البعض اآلخر لتكتيكات تتجىل بشكل أقل وضوحاً  -لكنها مع ذلك قرسية وتتسم بالتهديد
والوعيد ،مبا يف ذلك التهديدات البدنية واللفظية لهم أو ألرسهم (وال سيام أولئك الذين لديهم أطفاال) .قد
تشمل التدابري القرسية االبتزاز ،واالنتزاع بالقوة ،واألكاذيب عن قدرة الفرد عىل الحصول عىل املساعدة

9
من الرشطة أو غريها ،والتحذيرات من السجن بسبب الوضع من الهجرة أو غريها من الجرائم ،ومصادرة
مستندات تحديد الهوية الحيوية كجوازات السفر وبطاقات الهوية الشخصية.
ملاذا يبقى األشخاص املتاجر بهم يف أوضاع استغاللية؟ كثريا ً ما يتصور األشخاص املتاجر بهم أن
ليس لديهم خيارا ً آخر سوى البقاء تحت سيطرة التجار .ويستخدم التجار تكتيكات السيطرة الشائعة
إلكراه الضحايا والتالعب بهم وإدارتهم .وقد تشمل تلك التكتيكات :العنف الجسدي والجنيس والنفيس؛
وعبودية الدين؛ والتهديدات ضد أفراد األرسة؛ واألكاذيب والخداع؛ وحجب الوثائق ،وإبقاء الضحايا يف
ظروف ال ميكن التنبؤ بها أو التحكّم فيها؛ والتالعب العاطفي .كام أنه عندما يُنقل األفراد إىل أماكن
غري مألوفة ،وال سيام إىل أماكن ال يتحدثون لغتها املحلية ،يتعذر عليهم معرفة إىل أين الذهاب لطلب
املساعدة ،أو مبن يثقون (يأيت الكثري منهم من أماكن يكون فيها القامئون عىل إنفاذ القانون إما فاسدين
أو ال مبالني) أو كيف يطلبون املساعدة ،وكيف يتنقلون يف مدينة غري مألوفة أو منطقة نائية .قد يخىش
األشخاص أن يُنتقم منهم ملحاوالتهم الهرب أو يساورهم الشعور بالخوف من التعرض لالعتقال والسجن.
وقد يخىش أولئك املتاجر بهم خارج أوطانهم الرتحيل والعودة مثقلني بالديون ،من دون الدخل الذي قد
يكونوا ُو ِعدوا به .من املفارقات أن العديد من األشخاص كثريا ً ما يضعون آمالهم يف العودة إىل ديارهم
بسالم عىل أيدي ذات األفراد الذين يستغلونهم.
ما هي مراحل دورة االتجار؟ أفضل ما يُفهم به االتجار بالبرش هو أنه عملية وليس فعل واحد
(انظر الشكل رقم  2.)1تبدأ مراحل دورة االتجار مبرحلة ما قبل املغادرة أو مرحلة التجنيد ،تليها مراحل
السفر واملقصد/االستغالل .عند اإلفراج أو الفرار من فرتة االستغالل ،كثريا ً ما تستقبل السلطات األشخاص
و/أو تحتجزهم وعقب ذلك يدخلون مرحلة اإلدماج (إذا ما كانوا سيبقون يف املقصد) أو إعادة اإلدماج
(يف حال العودة إىل مسقط رؤوسهم) .متثل كل مرحلة من مراحل هذه الدورة مخاطر عىل صحة الفرد،
فضالً عن فرص للمهنيني يف مجال الرعاية الصحية وغريهم للتدخل مبا لديهم من معلومات ومساعدة.

2

هذا القسم مبني على نماذج مفاهيمية ونتائج دراسية وضعها Zimmerman, C. et al.، The Health Risks and Consequences of Trafficking in
 ،Women and Adolescents: Findings from a European studyكلية لندن لعلم الصحة والطب المداري ،لندن.2003 ،
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الشكل رقم ( :)1مراحل دورة االتجار

3

ما قبل الرحيل
/التجنيد

املقصد/
االستغالل

السفر

استقبال/
اعتقال

إدماج/
إعاد.اإلدماج

الظروف املعقدة لألشخاص املتاجر بهم
يتسم موقف األشخاص املتاجر بهم عىل الدوام تقريبا بالتعقيد .سواء أكانوا ما زالوا تحت سيطرة
تاجر ما ،أو يحاولون الرحيل أو خرجوا بالفعل من بيئة االتجار ،فهم عادة ما يرزحون تحت وطأة الظروف
القاسية البدنية والنفسية واالجتامعية والقانونية ،وأخريا ً وليس آخرا ً ،املالية .ولرعاية األشخاص املتاجر
بهم ،من املفيد محاولة تصور كيف قد يبدو العامل بعيون هؤالء املتاجر بهم.
األفراد الذين ال يزالون يف وضع اتجار بهم قد:
• •ال يعرفون أو ال يفهمون ما هو ‘االتجار’.
• •ال يتمتعون سوى بحرية شخصية محدودة ،ويشعرون بأنهم محارصون بال مخرج.
يحسون بعبء األزمة املالية لألرسة.
• •يعملون تحت ضغط لسداد ديون أو ّ
• •يخشون انتقام التجار أو “أرباب العمل”.
• •يعملون يف القطاع غري الرسمي أو الصناعة غري املرشوعة ،أو يف ظروف غري صحية ،أو خطرية.
• •يقلقون بشأن وضعهم القانوين.
• •يُنقَّلون بانتظام من مكان إىل آخر ،ومن محل إىل آخر.
• •يكونون عرضة للجزاءات أو الغرامات أو العقوبة من جانب أرباب العمل أو التجار.
• •يكذبون بشأن الوضع القانوين ،أو السن ،أو بلد املنشأ ،أو العائلة أو العالقة مع التاجر.
• •يقلقون بشأن سالمة ورفاهية األرسة يف املوطن ،ال سيام عندما يعرف التجار موقع أرسهم.
• •يعانون من ردود فعل نتيجة الصدمة مام يؤثر عىل قدرتهم عىل التذكّر ،وثقتهم يف الغري،
واالستجابة املالمئة ،وتقدير املخاطر ،والتامس املساعدة أو تق ّبلها.
• •ينظرون إىل الوضع عىل أنه مؤقت ،ويتخيلون وقتاً يف املستقبل يكسبون فيه يف نهاية األمر ما
4

 3مقتبسة من
 Hossain, M. et al., ، Recommendations for Reproductive and Sexual Health Care of Trafficked Women in Ukraine: Focus on STI/RTI Carالطبعة
األولى ،مدرسة لندن لعلم الصحة والطب المداري والمنظمة الدولية للهجرة2005 ،؛ ومبنية على النماذج المفاهيمية ونتائج الدراسة التي
وضعها
 ,Zimmerman, C. et al., The Health Risks and Consequences of Trafficking in Women and Adolescents: Findings from a European studyمدرسة
لندن لعلم الصحة والطب المداري ،لندن.2003 ،
 4مقتبسة من
 ,Zimmerman, C. and C. Watts, WHO Ethical and Safety Recommendations for Interviewing Trafficked Womenمنظمة الصحة العالمية ،جنيف،
.2003
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•
•

يكفي من الدخل.
•يتوخون الحذر من املسؤولني من أي نوع ،مبا يف ذلك مقدمي الخدمات الصحية.
•يلتمسون ضامنات لعدم لومهم عىل ما حدث لهم.

األفراد الخارجون من حالة اتجار قد:
• •يعانون من العديد من األمور ذاتها التي يعاين منها األشخاص الذين ما يزالون يف حالة اتجار
(انظر أعاله).
• •يستمرون يف شعورهم بأنهم (أو أن يكونون بالفعل) مراقَبون ،ومتابَعون ومع ّرضون لالنتقام سواء
يف أنفسهم أو يف أفراد أرسهم.
• •عليهم ديون مستحقة و/أو لديهم موارد مالية قليلة.
• •يعيشون حياة غري مستقرة ،أو لديهم إقامة مؤقتة ،أو يعرتيهم خوف وشيك من اإلبعاد أو
الرتحيل ،أو يظلّون دون وثائق.
• •يرغبون يف العودة إىل ديارهم ،ولكن ال ميتلكون الوسائل.
• •ال يرغبون يف العودة إىل ديارهم نتيجة الظروف املاضية املستغلة أو الخطرية أو املليئة بالحرمان.
• •يبقون تجربتهم رسا ً عن األصدقاء والعائلة واآلخرين.
• •يشعرون بالخجل والوصمة.
• •يشعرون باالستقاللية وبأن التجربة قد جعلتهم متمكنني من ذواتهم ) (empoweredوال يرغبون
يف معاملتهم كضحايا.
• •يشعرون بالضغط للمشاركة يف اإلجراءات القانونية ضد التجار ،أو يشعرون بالخطر بسبب هذه
املشاركة.
• •ال يتصورون وجود بديل باستثناء العودة إىل املتاجرين.
• •يواصلون املعاناة من ردود الفعل الناجمة عن اإلجهاد الشديد التي تؤثر عىل وظائفهم الجسدية
والجنسية والنفسية واالجتامعية.
يحسون بأن الحديث عن املايض يؤدي بهم إىل اإلحساس بأنهم يعيشونه مرة أخرى.
• • ّ
• •ال يستطيعون استخدام املوارد الصحية أو غريها بسب الظروف املالية ،أو الوضع القانوين ،أو
الحواجز اللغوية ،أو الشواغل اللوجستية أو االغرتاب.
5

ميكن ألي من ردود الفعل هذه أن تجعل طلب الشخص املتاجر به للمساعدة أمرا ً عسريا ً .فبمجرد
أن يتمكن املرء من الوصول إىل الرعاية ،ميكن لهذه الحساسيات ،وال سيام العار ،أن تجعل من اإلفصاح
عام يشغلهم و إمكانية طرح األسئلة والتعبري عن اإلحباطات أمرا ً مجهدا ً .كاميحتاج األشخاص املتاجر بهم
إىل تأكيدات عىل أنه ال لوم عليهم بسبب ما حدث لهم .كام أنهم بحاجة إىل استعادة الشعور باحرتام
اآلخرين وتق ّبلهم لهم.
 5نفس المصدر السابق.
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التعقيدات الخاصة
تتسم بعض حاالت التاجر-الضحية بالتعقيد عىل نحو خاص ،وقد تشكل تحديات خاصة عند
العمل مع األشخاص املتاجر بهم .فهناك عدة أسباب قد تحول دون إفصاح األشخاص املتاجر بهم عن
املعلومات أو تتسبب بقيامهم بتغيري تفاصيل عن أنفسهم ،أو أوضاعهم ،أو نواياهم ،أو أرسهم.
الضحايا املع ّرض أفراد أرسهم ملخاطر محتملة :يكون لدى األشخاص يف كثري من األحيان أفراد
أرس ،وال سيام من األطفال ،قد يكون لهم تأثريا ً كبريا ً عىل اتخاذهم للقرارات ،مبا يف ذلك القرارات الخاصة
بسالمتهم وصالحهم.
الضحايا ممن لهم عالقة حميمة أو أرسية مع التاجر :يف بعض الحاالت ،قد يكون للضحايا عالقة
شخصية مع التاجر .وقد يك ّن للنساء اآلن أو فيام مىض عىل عالقة عاطفية مع املعتدين عليهن .أما األطفال
فقد يستغلهم أحد أفراد العائلة أو شخص يعتربونه مبرتبة الوالد.
الضحية-الجاين :قد “يرتقّى” الضحايا من كونهم ضحايا لالتجار ليصبحوا مج ِّندين أو مديرين
ألشخاص آخرين متاجر بهم.
ميكن أن تعقّد كل من هذه األوضاع تقديم املساعدة وقبولها .بالنسبة للشخص املتاجر به ،قد
تفرض هذه الظروف مشاكل كازدواجية الوالء والخوف أو الرهبة املستمرة وتأرجح النوايا بشأن املستقبل.
وقد يجد مقدمو الرعاية الصحية بأن املرىض ال يحافظون عىل املواعيد وغري قادرين عىل االلتزام بالعالج،
أو أن احتياجات املرىض من الرعاية الصحية تداخلت مع احتياجاتهم األخرى من الدعم.

االستجابات إزاء االتجار بالبرش
عادة ما تركز االستجابات إزاء االتجار بالبرش عىل ثالث مجاالت واسعة تعرف باسم الثالث
) :(3Psالوقاية أو املنع ) (Preventionوالحامية ) (Protectionواملحاكمة ) .(Prosecutionو عيل
سبيل املثال فان أنشطة الوقاية أو املنع تشمل التوعية والتثقيف لتحذير الضحايا املحتملني من االتجار
اضافة اىل انشطة ملنع استغالل العامل املهاجرين .أما الحامية فتشمل آليات الدعم واملوارد الرامية إىل
مساعدة الضحايا وكفالة سالمتهم .و ترتبط إجراءات املحاكمة بإنفاذ القانون وتهدف إىل تحديد هوية
مرتكبي االتجار واعتقالهم ومالحقتهم جنائيا.
P

يصف الفصل التايل بعض األدلّة حول املخاطر الصحية والعواقب املرتبطة باالتجار بالبرش ويتناول
تداعيات توفري الرعاية الصحية.
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الصحيـة املترتبـة

على االجتـار بالبشـر
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الفصل الثاني

العواقـب الصحيـة املترتبـة على االجتـار بالبشـر
يجوز أن يكون لدى األشخاص املتاجر بهم مشاكل صحية بسيطة أو خطرية ،ولكن قلّام يسلم أحد
من هذه املشاكل .ويقايس العديد منهم من إصابات وأمراض خطرية مو ِهنة وغالباً ما تكون دامئة .إن سوء
املعاملة والحرمان والظروف املفعمة باإلجهاد أو الرعب كلها سامت لالتجار بالبرش.
يح ّدد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال ،املك ّمل التفاقية
األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية أساس تدابري املساعدة التي ينبغي تقدميها لألشخاص
املتاجر بهم [املادة:])3( 6
“تنظر كل دولة طرف يف تنفيذ تدابري تتيح التعايف الجسدي والنفساين واالجتامعي لضحايا االتجار
باألشخاص ،مبا يشمل ،يف الحاالت التي تقتيض ذلك ،التعاون مع املنظامت غري الحكومية وسائر املنظامت
ذات الصلة وغريها من عنارص املجتمع املدين ،وخصوصاً توفري ما ييل:
.أالسكن الالئق؛
.باملشورة واملعلومات ،وبخاصة فيام يتعلق بالحقوق القانونية لضحايا االتجار باألشخاص
مقدمة بلغة يسهل فهمها.
.جاملساعدة الطبية والنفسية واملادية؛
6
.دفرص العمل والتعليم والتدريب”.
باإلضافة إىل ذلك ،تسلِّم املادة  )4( 6أيضاً باحتياجات الفئات الضعيفة بصفة خاصة:
“تأخذ كل دولة طرف بعني االعتبار ،لدى تطبيق أحكام هذه املادة ،سن ونوع ضحايا االتجار
باألشخاص واحتياجاتهم الخاصة ،وال سيام احتياجات األطفال الخاصة ،مبا يف ذلك السكن الالئق والتعليم
7
والرعاية”.
للوفاء مبتطلبات هذا الربوتوكول ،فإن مقدمي الخدمات الطبية وغريها من الخدمات الصحية
يعتربون هم حلقة الوصل الحيوية يف سلسلة الرعاية التي يطلبها األشخاص املتاجر بهم.
 6بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال ،المك ّمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
الوطنية ،األمم المتحدة ،نيويورك .2000 ،انظر
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/P1orgCRIME.html

 7نفس المرجع السابق
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غالباً ما يكون تشخيص االحتياجات الصحية لألشخاص املتاجر بهم معقدا ً ألن أعراضها تعكس
عموماً اآلثار املرتاكمة للمخاطر الصحية التي يواجهها هؤالء األشخاص طوال عملية االتجار (انظر الفصل
األول ،الشكل رقم .)1
تشري املعرفة الحالية إىل تعرض معظم األشخاص املتاجر بهم ملخاطر صحية قبل وأثناء وبعد فرتة
االستغالل ،كام هو الحال عندما يحتجزون يف مراكز االعتقال أو السجون ،أو عندما يجوبون الشوارع
بحرية ،وهم غالباً ما يرتكون مبعزل عن املساعدة .ومن الجدير بالذكر أنه بإمكان رعاية األشخاص املتاجر
بهم صحياً أن متثل أيضاً تحدياً بسبب ما ميكن تسميته ‘بالبيئات املعادية’ ،عىل سبيل املثال ،عندما يكون
املرىض يف مرفق مغلق ،أو يف مواقع ال تدعم فيها الدولة الرعاية الطبية ،أو يف أماكن ال ميكن فيها الوثوق
بوكاالت إنفاذ القانون ،8أو عندما تكون إجراءات الرتحيل أو النقل غري مؤكدة.
يلخص الجدول رقم ( )1بعض الفئات األساسية من املخاطر الصحية لألشخاص املتاجر بهم ،فضالً
عن عواقبها .وكثريا ً ما تتداخل ،وال سيام اإلصابة باألمراض النفسية ،والتي ترتبط مبعظم املخاطر الصحية
البدنية والجنسية واالجتامعية.
الجدول رقم ( :)1موجز املخاطر والعواقب الصحية للم ّتجر بهم

9

املخاطر الصحية

العواقب املحتملة

اإليذاء الجسدي والحرمان

مشاكل صحية جسامنية ،مبا يف ذلك املوت ،والكدمات،
والجروح ،والحروق ،والكسور يف العظام

التهديدات والرتهيب وسوء املعاملة

مشاكل الصحة العقلية مبا فيها األفكار االنتحارية ومحاوالت
االنتحار ،واالكتئاب ،والقلق ،والعداء ،واسرتجاع الذكريات
املاضية واملعاناة املتجددة من األعراض

االعتداء الجنيس

العدوى املنقولة جنسياً (مبا فيها فريوس نقص املناعة البرشية)،
وأمراض التهاب الحوض ،والعقم ،والناسور املهبيل ،والحمل غري
املرغوب به واإلجهاض غري املأمون ،وسوء الصحة اإلنجابية

إساءة استعامل املواد املخدرة
املخدرات (القانونية وغري القانونية) ،والكحول

جرعة زائدة ،واإلدمان عىل املخدرات أو الكحول

القيود االجتامعية أو التالعب أو اإلساءة العاطفية ضيق النفس ،وعدم القدرة عىل الوصول إىل الرعاية
االستغالل االقتصادي
عبودية الدين ،املحاسبة املضللة

عدم كفاية الطعام أو الرشاب ،والتحكم يف املناخ ،وسوء النظافة
الصحية ،واملجازفة لتسديد الديون ،وعدم وجود أموال كافية
لدفع تكاليف الرعاية

 8على الرغم من كون الشرطة وغيرها من رجال إنفاذ القوانين شركاء أساسيين في مكافحة االتجار ،يتورط أحيانا أفراد من رجال الشرطة مع
الشبكات اإلجرامية التي تتّجر بالبشر .انظر صحيفة العمل رقم  17للمزيد من المعلومات.
 9يستند هذا القسم على نماذج مفاهيمية ونتائج دراسة موضوعة في Zimmerman, C. et al.، The Health Risks and Consequences of Trafficking
 ،in Women and Adolescents: Findings from a European studyكلية لندن لعلم الصحة والطب المداري ،لندن.2003 ،
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انعدام األمن القانوين
األنشطة القرسية غري القانونية ،ومصادرة الوثائق

الحيلولة دون أو الرتدد يف الحصول عىل الخدمات مام يؤدي إىل
تدهور الحالة الصحية وتفاقم األوضاع

األخطار املهنية (انظر الجدول رقم )2
العمل يف ظروف خطرة  ،وضعف التدريب أو
املعدات ،والتعرض للمواد الكيميائية أو الجرثومية
أو املخاطر الجسدية.

الجفاف ،واألذى الجسدي ،والعدوى البكتريية ،والتعرض للحرارة
أو الربد املفرط ،وقطع أو برت األطراف

التهميش
العوائق الهيكلية واالجتامعية ،مبا يف ذلك العزلة،
والتمييز ،والحواجز اللغوية والثقافية ،والخدمات
اللوجستية العسرية ،عىل سبيل املثال ،نظم النقل،
واإلجراءات اإلدارية

اإلصابات أو العدوى غري املداواة ،الظروف املوهنة ،املشاكل
الصحية النفس-اجتامعية

قد تشمل التأثريات عىل صحة املريض حاالت مزمنة أو وراثية قامئة من قبل ،والتعرض لألمراض
املعدية ،والعنف البدين والجنيس والنفيس املتكرر ،والحرمان املزمن ،واملخاطر ذات العالقة باألشكال
املختلفة من استغالل العاملة ،وتدهور األوضاع الناجمة عن نقص التشخيص والرعاية ، .كام هو الحال مع
ضحايا التعذيب .من املرجح أن يصاب األشخاص املتاجر بهم بالعديد من اإلصابات واألمراض الجسدية أو
النفسية وأن يظهروا مجموعة معقدة من األعراض.
يعيش ويعمل األشخاص املتاجر بهم واملست َغلّون يف كثري من األحيان عىل هامش املجتمع .وغالباً
ما يعانون من التمييز واإلهامل ويتسم وصولهم إىل موارد الصحة والسالمة باملحدودية .إن رعاية هذه
الفئات التي تكاد تكون غري مرئية بغرض تعميم الخدمات تتطلب جهودا متضافرة من جانب مقدمي
الرعاية الصحية.

األدلّة عىل صحة األشخاص املتاجر بهم
حتى يومنا هذا ،ال توجد سوى بيانات محدودة مبنية عىل األبحاث عن صحة األشخاص املتاجر
بهم .إذ أن معظم األدلّة القامئة بشأن الصحة مبنية عىل األشخاص الذين يتلقون خدمات ما بعد االتجار،
وتنطبق أساساً عىل النساء والفتيات الاليئ ات ّجر بهن ألغراض االستغالل الجنيس.
تشري املعرفة الحالية ،عىل سبيل املثال ،إىل أن أكرث من نصف النساء والفتيات املتاجر بهن تعرضن
قبل تجنيدهن لالعتداء البدين و/أو الجنيس .ويجوز أن يكون تاريخ العنف هذا قد عمل يف الواقع عىل إ
ضعاف األشخاص إزاء التجنيد ،وأسهم عىل األرجح يف املشاكل الصحية الالحقة لالتجار.
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توحي األدلّة املستمدة من النساء والفتيات إىل أن األعراض واملشاكل الشائعة ما بعد االتجار
تشمل ما ييل:
• •الصداع (من بني أكرث األعراض الجسدية انتشارا ً ودميومة)
• •التعب
• •الدوار
• •فقدان الذاكرة
• •األمراض املنقولة جنسياً
• •آالم البطن
• •آالم الظهر
• •مشاكل األسنان.
واألرق.

وكثريا ً ما لوحظت مشاكل صحية إضافية تشمل فقدان الوزن ،واضطرابات األكل ،واضطراب النوم

ال يوجد حالياً بالنسبة لألشخاص املتاجر بهم يف قطاعات أخرى غري قطاع االستغالل الجنيس سوى
بيانات قليلة قامئة عىل البحوث .وتشري التقارير الواردة من منظامت تقديم املساعدة يف جميع أرجاء
العامل إىل أن األفراد يجربون عىل الدخول يف بيئات شديدة الخطورة تنطوي عىل العديد من املخاطر
املتعلقة بأعاملهم وظروفهم املعيشية .عىل وجه العموم ،فإن معايري الصحة والسالمة يف مثل هذه البيئات
االستغاللية غاية يف التدين.
و قد وجد أن أولئك الذين تو ّرطوا يف حاالت استغاللية يظلون صامتني إزاء أوضاعهم وذلك ألنهم
يف كثري من األحيان ال يعرفون من أين يلتمسون املساعدة وقد يحاولون التح ّمل أمالً يف الحصول عىل
الدخل املوعود يف خامتة املطاف .يقدم الجدول رقم ( )2أمثلة عىل الصناعات املعروفة باستغالل العاملة
واملخاطر والعواقب الصحية العامة ذات الصلة بالعمل.
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الجدول رقم ( :)2الصناعات واملخاطر والعواقب الصحية
الصناعات

استغالل العاملة مخاطر صحية

العواقب الصحية

••اإلعياء
•• سوء التهوية واملرافق الصحية
••التشييد
••سوء التغذية
والتغذية
••التصنيع (مثل الغزل والنسيج
••الجفاف املتالزمات الناتجة عن الحركة
••الحرمان من النوم ،العمل لساعات
واملعادن واألخشاب)
التكرارية،اإلجهاد.
••الصيد الصناعي وصيد األسامك طويلة
••األنشطة ذات الحركة التكرارية ،مثل ••اإلجهاد الحراري ،وانخفاض حرارة
••الزراعة
الجسم ،وقضمة الصقيع املتالزمات
حني الظهر ،ورفع األحامل
••العبودية املنزلية
••سوء التدريب عىل املعدات الثقيلة أو املتكررة ،عىل سبيل املثال ،مشكالت
••التعدين واستغالل املحاجر
الظهر والعنق واملفاصل
شديدة الخطورة
••تصنيع األغذية
••اإلصابات العارضة ،عىل سبيل املثال،
••األخطار الكيميائية
••الغابات الجلود والدباغة
قطع األطراف ،وكرس العظام ،واالرتجاج
••عدم توفر أو سوء معدات الوقاية
••نسج السجاد
الشخصية ،عىل سبيل املثال ،القبعات ••مشاكل الجهاز التنفيس ،ورسطان
••الرثوة الحيوانية
الرئة ،والسم داخيل املنشأ أو التلوث
والخوذات والقفازات ،والنظارات
باالسبستوس العدوى واألمراض واألورام
الواقية
••رضبة الشمس أو اإلجهاد بسبب الربد الجلدية  ،واألمراض الجلدية املرتبطة
باملهنة
••امللوثات املحمولة جوا ،عىل سبيل
املثال ،األدخنة ،والغبار والجسيامت ••العدوى املِ َعدية املِ َعوية (املتعلقة
باملياه واملواد الغذائية)
امللوثات البكتريية ،مثل املاء والغذاء
والرتبة

الصدمات واإلجهاد النفيس
يف الحاالت القصوى ،ميكن مقارنة التجاوزات املتعلقة باالتجار واألعراض النفسية ما بعد االتجار
بأعامل العنف والقيود وردود الفعل النفسية التي تم التع ّرف عليها يف ضحايا التعذيب 10.من السامت
املميزة لحاالت التعذيب واالتجار األحداث التي تنطوي عىل تهديد للحياة واإلجهاد املستمر والخطر
املزمن أو املتكرر .وقد أظهرت الدراسات عن التعذيب بأن ‘عدم التنبؤ’ و ‘عدم التحكم’ باألحداث املؤملة
هي السامت التي توحي بدرجة كبرية بوجود رد فعل نفيس عنيف أو مط ّول 11.تشمل ردود األفعال
الشائعة بعد الصدمة أعراض إجهاد ما بعد الصدمة ،مثل حالة إجهاد ما بعد الصدمة واالكتئاب والقلق
والعداء أو حدة الطبع .قد تحتد هذه األعراض بصفة خاصة حيثام وقع اعتداء جنيس .فالتفكري يف االنتحار
ومحاوالت االنتحار ليست باألمر غري الشائع .وتقدم صحيفة العمل رقم  12معلومات مفصلة عن الصحة
العقلية ما بعد االتجار ،وتقدم مقرتحات ملعالجة الصحة النفسية للضحايا املتاجر بهم.

10
11

.Zimmerman, C. et al., 2003
Basoglu, M. and S. Mineka, “The role of uncontrollable and unpredictable stress in post-traumatic stress responses in torture survivors” in Torture
.and Its Consequences: Current Treatment Approaches, M. Basoglu, Ed., Cambridge University Press, New York, 1992
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الكشف عن شخص قد يكون اُتّجِر به واالستجابة له
ال توجد أعراض حاسمة ميكن من خاللها تحديد هوية الشخص الذي اتجر به .بَيد أنه يجوز ملقدم
الخدمات الصحية أن يشتبه بكون شخص ما قد اتجر به أو أنه قد عاىن أشكاالً قصوى من االستغالل عندما
يحرض إليه يشكو من اعتالل ذي عالقة بصناعة االتجار وانفعاالت ما بعد الصدمة ويبلغ عن هجرته للقيام
بشكل من أشكال العمل املتصل باالتجار.
إذا ما اشتبه مقدم الخدمات أو علم بأن شخصاً قد تم االتجار به ،فمن املهم أن يكون عىل أهبة
االستعداد مبعلومات مناسبة وحديثة عن اإلحالة وأن يقدم الرعاية بطريقة حساسة ورسية .بإمكان رعاية
األشخاص املتاجر بهم أن تطرح عددا ً من التحديات ،ولكن إذا ما كان مقدم الخدمات الصحية مطلعاً
ويقظاً ،فبالوسع تقديم املساعدة عىل نحو آمن وفعال .يتطلب توفري الرعاية الصحية الجيدة اعتامد نهج
يأخذ يف االعتبار ،من بني أمور أخرى ،خطر التع ّرض للعنف سابقاً أو حاليا ،وردود فعل ما بعد الصدمة،
واالختالفات الثقافية أو االجتامعية والظروف االقتصادية املرتبطة بالديون والوضع القانوين (انظر صحائف
12
العمل رقم  ،1و ،2و.)3
ينبغي أن يأخذ مقدمو الخدمات وقتهم لكسب ثقة الشخص ومعرفة املخاطر والقيود املفروضة
عليه .كام ينبغي عليهم بذل الجهد للترصف عىل نحو يضمن االحرتام لألفراد ،وعدم تحميلهم مسؤولية
الجرائم التي وقعت.

دور مقدم الرعاية الصحية
يف حني يبدو االتجار يف كثري من األحيان ظاهرة مراوغة وغري قابلة لالخرتاق ،فإن لدى مقدمي
الخدمات الصحية العديد من الفرص للتدخل باملعلومات والرعاية .وإذ تويل البلدان ووكاالت إنفاذ
القانون واملنظامت غري الحكومية اهتامماً أكرب لصناعة االتجار بالبرش ،فمن املرجح أن يتم تحديد هوية
املزيد من األشخاص الذين يتّجر بهم.
عىل الرغم من أن إمكانية عالج العديد من االحتياجات الطبية لألشخاص املتاجر بهم من خالل
املامرسات الرسيرية القياسية ،إال أن األشخاص الذين اتّجر بهم كثريا ً ما يختبئون أو ينفرون من الخدمات،
ويتعرضون ملخاطر متعددة ميكن أن تشكّل تحديات تشخيصية وعالجية .وقد تكون نُهج التدخل مامثلة
أو مرتبطة باألنشطة الرامية إىل الوصول إىل الفئات الضعيفة أو املهمشة ،مثل املهاجرين ،والالجئني
والسكان الر ّحل ،واألقليات ،والعامل ذوي األجور املتدنية أو غري النظاميني.
استنادا ً إىل املعلومات املتزايدة عن التجاوزات واملشاكل الصحية التي يعاين منها ضحايا االتجار،
وإىل الدروس املستفادة بشأن حامية السكان الذين يصعب الوصول إليهم ،ينبغي ملجتمع الرعاية الصحية
أن يحاول اآلن أن يتسلح ب ُنهج مدروسة بشكل جيد لتلبية االحتياجات املتنوعة للسكان املتاجر بهم–
والتي كثريا ً ما تكون عىل درجة عالية من الحساسية.
 12المنظمة الدولية للهجرة ،كتيب المنظمة الدولية للهجرة على المساعدة المباشرة لضحايا االتجار ،المنظمة الدولية للهجرة ،جنيف.2007 ،

21

املراجع واملصادر
Anderson, B. and B. Rogaly
2005 Forced Labour and Migration to the UK, Oxford: Centre for
Migration, Policy and Society (COMPAS), in association with
the Trades Union Congress, TUC, London, 2005.

2006

(Anti-Slavery International) الجمعية الدولية ملكافحة الرق
Trafficking in Women, Forced Labour and Domestic Work in
the Context of the Middle East and Gulf

2006 ، لندن، الجمعية الدولية ملكافحة الرق،صحيفة العمل
(ICTFU) الجمعية الدولية ملكافحة الرق واالتحاد الدويل لنقابات العامل الحرة
.2001 ، لندن، الجمعية الدولية ملكافحة الرق،Forced Labour in the 21st Century 2001

Başoğlu, M. and Ş. Mineka
1992		

“The role of uncontrollable and unpredictable stress in posttraumatic stress responses in torture survivors” in Torture and
Its Consequences: Current Treatment Approaches, M. Basoglu,
Ed., Cambridge University Press, New York, 1992.

املركز الكندي للصحة والسالمة املهنية

(Canadian Centre for Occupational Health and Safety)
 معلومات عىل شبكة،“Extreme hot or cold temperature conditions”
2008
http://www.ccohs.ca/oshanswers/phys_agents/hot_cold.«  متاحة عىل،االنرتنت
html »

 ترشين20  آخر تحديث للصفحة يف، كندا، اونتاريو،هاميلتون،املركز الكندي للصحة والسالمة املهنية
.)2009 يناير/ كانون الثاين2  (وتم الدخول عليها يف2008 أكتوبر/األول
2005

(Hossain, M. et al.) حسني وآخرون
Recommendations for Reproductive and Sexual Health Care
of Trafficked Women in Ukraine: Focus on STI/RTI Care, First
Edition,

2005.٫ ، كييف،كلية لندن لعلم الصحة والطب املداري واملنظمة الدولية للهجرة

 مبادئ توجيهية ملقدمي اخلدمات الصحية:رعاية األشخاص املتّ جر بهم
2005		

منظمة العمل الدولية

A Global Alliance Against Forced Labour: Global report under
the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles
and Rights at Work،

.2005 ، جنيف، مكتب العمل الدويل،) التقرير األول (باء،2005  عام93  الدورة،مؤمتر العمل الدويل
املنظمة الدولية للهجرة
، املنظمة الدولية للهجرة، كتيب املنظمة الدولية للهجرة عن املساعدة املبارشة لضحايا االتجار2007
.2007 ،جنيف
2006

Breaking the Cycle of Vulnerability: Responding to the Health
Needs of Trafficked Women in East and Southern Africa, IOM,
Pretoria, South Africa, September 2006.

Rende Taylor, L.
2008
Guide to ethics and human rights in counter-trafficking. Ethical
standards for counter-trafficking research and programming.
United Nations Inter-agency Project on Human Trafficking
Stellman, J. M. (Editor-in-chief)
1998
Encyclopaedia of Occupational Health and Safety, Fourth
Edition, International Labour Organization, Geneva, 1998.

األمم املتحدة
 املكمل التفاقية األمم، وبخاصة النساء واألطفال، بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص2000
.2000 ، نيويورك، واألمم املتحدة،املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية
مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان
 تقرير، املبادئ واملبادئ التوجيهية املوىص بها فيام يتعلق بحقوق اإلنسان واالتجار باألشخاص2002
مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان املقدم إىل املجلس االقتصادي واالجتامعي
20 ، نيويورك، منظمة األمم املتحدة، املجلس االقتصادي واالجتامعي،(E/2002/68/Add.1)
.2002 مايو/أيار
مراكز الواليات املتحدة ملكافحة األمراض والوقاية منها
املكتبة االلكرتونية بشأن السالمة والصحة املهنية يف املواقع اإلنشائية

http://www.cdc.gov/elcosh/

United States Department of Health & Human Services
2008
Fact Sheet: Human Trafficking, United States Department of
Health and Human Services Administration of Children &
Families, Campaign to Rescue and Restore Victims of Human

22

23
2007

Trafficking, Washington, DC, USA, January 2008.
Common Health Issues Seen in Victims of Human Trafficking,
web information available at « http://www.acf.hhs.gov/
trafficking/campaign_kits/tool_kit_health/health_problems.
html » United States Department of Health and Human
Services Administration of Children & Families, Campaign to
Rescue and Restore Victims of Human Trafficking, Washington,
DC, Campaign to Rescue and Restore Victims of Human
Trafficking, October 2007.

United States Department of State
2007
Health Consequences of Trafficking in Persons, fact sheet,
Department of State Office to Monitor and Combat Trafficking
in Persons, Washington, DC, USA, 8 August 2007.
University of California at Davis
“
A guide to agricultural heat stress”, newsletter, Agricultural
Personnel Management Program, Davis, California, USA,
undated. 		
Zimmerman, C. et al.
2006
Stolen Smiles: The physical and psychological health
consequences of women and adolescents trafficked in Europe,
London School of Hygiene and Tropical Medicine, London,
2006.
Zimmerman, C. et al.
2003
The Health Risks and Consequences of Trafficking in Women
and Adolescents: Findings from a European study, London
School of Hygiene and Tropical Medicine, London, 2003.
Zimmerman, C. and C. Watts,
2003
WHO Ethical and Safety Recommendations for Interviewing
Trafficked Women, World Health Organization, Geneva, 2003.

25

الفصل
املبـادئ التوجيهيـة

الثالث

27

الفصل الثالث

املبـادئ التوجيهيـة
تتطلب رعاية األشخاص املتاجر بهم اهتامماً خاصاً بصحة وسالمة ورفاه الشخص غالباً ما يتجاوزكثريا
املبدأ الطبي األسايس القائل ‘ال رضر’ .فاألفراد الذين َم ّروا بأحداث مؤملة بحاجة إىل استعادة شعورهم
باألمان والكرامة و القدرة عىل التحكم بأجسادهم وأفعالهم .وهم بحاجة إىل التشجيع عىل البحث عن
املعلومات ،واالستفسار عن خياراتهم و تأكيدها .وبوسع مقدمو الرعاية الصحية مد يد العون يف تعزيز
الشعور باألمان وتقدير الذات وتقرير املصري عن طريق تبني نهج للرعاية يشدد عىل الرسية ،وتقديم
املعلومات ،واملوافقة املستنرية ،واحرتام الفردية يف صنع القرار .و قد يساعد املامرسون يف حامية املرىض
من األذى الحايل واملستقبيل عن طريق ضامن كون خدماتهم واملوظفني العاملني معهم عىل قدر من
الحساسية تجاه مواطن ضعف األشخاص املتاجر بهم ،وضامن كون خيارات اإلحالة آمنة ومريحة ومناسبة.
تعترب املبادئ التوجيهية التالية مامرسات جيدة لجميع املهنيني العاملني مع األشخاص املتاجر بهم.
ويتعني عىل مقدمي الخدمات الصحية إدماج هذه املعايري األخالقية واملتعلقة بحقوق اإلنسان يف جميع
جوانب الرعاية الصحية لألشخاص املتاجر بهم والذين تم استغاللهم.
5.5متسك بالتوصيات الحالية ملنظمة الصحة العاملية األخالقية واألمنية واملتعلقة بإجراء املقابالت
مع النساء املتاجر بهن -WHO Ethical and Safety Recommendations for
( Interviewing Trafficked Women13أنظر الشكل رقم  2يف نهاية هذا الفصل).
6.6التعامل مع كل اتصال باألشخاص املتاجر بهم عىل أنه مبثابة خطوة محتملة صوب تحسني
صحتهم .إذ أنه ميكن أن يكون لكل لقاء مع شخص متاجر به آثار إيجابية أو سلبية عىل صحته
ورفاهيته.
7.7اعطاء االولوية لالشخاص املتاجر بهم ،وملزودي الخدمات انفسهم ولطاقم العاملني عن طريق
تقييم املخاطر واتخاذ قرارات تشاورية ومستنرية.و أن تكون عىل علم مبا قد يشغل األشخاص
املتاجر بهم فيام يتعلق بشأن السالمة واألخطار املحتملة التي قد يتعرضون لها هم و أفراد
أرسهم.

 ، Zimmerman, C. and C. Watts, WHO Ethical and Safety Recommendations for Interviewing Trafficked Women 13منظمة الصحة العالمية،
جنيف.2003 ،

28

رعاية األشخاص املتّ جر بهم :مبادئ توجيهية ملقدمي اخلدمات الصحية

8.8وفرالرعاية املتسمة باالحرتام واملساواة التي ال متيز عىل أساس نوع أو السن أو الطبقة
االجتامعية ،أو الدين ،أو العرق أو اإلثنية .وينبغي أن يحرتم مقدمو الرعاية الصحية حقوق
وكرامة أولئك املستضعفني ال سيام النساء واألطفال والفقراء واألقليات.
9.9كن جاهزاً مبعلومات عن اإلحالة وكيفية االتصال بأشخاص الدعم املوثوق بهم بغرض الحصول
عىل نطاق من املساعدات ،املتضمنة للأموى والخدمات االجتامعية ،وتقديم املشورة ،والدفاع
القانوين وإنفاذ القانون .وإذا ما كانت املعلومات تعطى ألشخاص يشتبه يف كونهم أو يعرف أنهم
ضحايا قد ال يزالون عىل اتصال بالتجار ،فيجب أن يتم ذلك بتحفظ ،عىل سبيل املثال،مع قطع
صغرية من الورق بالوسع إخفاؤها.
1010تعاون مع مقدمي خدمات الدعم األخرى لتنفيذ أنشطة وقاية وإسرتاتيجيات استجابة تكون
متعاونة ومالمئة لالحتياجات املختلفة لألشخاص املتاجر بهم.
1111أكفل رسية وخصوصية األشخاص املتاجر بهم وأرسهم .ضع التدابري الالزمة للتأكد من أن
التعامل مع كافة االتصاالت مع األشخاص املتاجر بهم وبشأنهم يتم برسية وأنه تم التأكيد عىل
كل شخص متاجر به باحرتام خصوصيته.
 1212قدم املعلومة بطريقة ميكن لكل شخص متاجر به فهمها .فيجب أن يتم نقل خطط الرعاية
واألغراض واإلجراءات برشوحات مالمئة لغوياً ومناسبة ملختلف األعامر ،مستقطعني الوقت
الالزم للتأكد من فهم كل فرد ملا يقال ،وأن لديه الفرصة لتوجيه األسئلة .هذه خطوة أساسية
قبل طلب املوافقة املستنرية.
1313أحصل عىل املوافقة الطوعية املستنرية .فقبل نقل أو تبادل املعلومات عن املرىض ،وقبل البدء يف
إجراءات التشخيص أو العالج أو اإلحالة ،من الرضوري الحصول عىل املوافقة الطوعية املستنرية
للمريض .فإذا وافق شخص عىل إمكانية مشاطرة املعلومات املتعلقة به أو باآلخرين ،ال تق ِّدم
سوى تلك الالزمة ملساعدة الشخص (عىل سبيل املثال ،عند اتخاذ قرار اإلحالة إىل خدمة أخرى)،
أو ملساعدة اآلخرين (عىل سبيل املثال ،غريه من األشخاص املتاجر بهم).
1414احرتم حقوق كل شخص وخياراته وكرامته عن طريق:
• •إجراء املقابالت يف أماكن خاصة.
• •عرض خيار التعامل مع املوظفني أو املرتجمني الفوريني الذكور أو اإلناث عىل املريض .من
األهمية مبكان التأكد من توافر موظفات ومرتجامت فوريات إلجراء املقابالت والفحوص
الرسيرية للنساء والفتيات املتاجر بهن.
• •الحفاظ عىل أسلوب يتسم بالتعاطف وعدم إصدار األحكام وإظهار االحرتام والقبول لكل
شخص ولثقافته/ثقافتها وموقفه/موقفها.
• •التحيل بالصرب .ال تلح يف الحصول عىل معلومات إن مل يبد األشخاص الرغبة أو اإلستعداد
للتحدث عن وضعهم أو تجربتهم.
• •ال تطرح سوى األسئلة ذات الصلة والرضورة للمساعدة التي يتم تقدميها .ال يدفعك مجرد
الفضول إىل طرح أسئلة عن بكارة الضحية ،عىل سبيل املثال ،أو املال املدفوع أو املجني،
وغري ذلك.
• •تفادي الطلب املتكررللمعلومات ذاتها خالل مقابالت متعددة .وعندما يكون ذلك ممكنا،
أطلب من الشخص املوافقة عىل نقل املعلومات الالزمة إىل مقدمي الخدمات األساسية
اآلخرين.
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• •ال تتيح الوصول لوسائل اإلعالم أو الصحفيني أو غريهم ممن يسعون إلجراء مقابالت
مع األشخاص املتاجر بهم دون إذن رصيح منهم .ال تُكره األفراد عىل املشاركة .وينبغي
تحذير األشخاص الذين يعانون من ظروف صحية ‘سيئة’ أو ظروف محفوفة باملخاطر
من املشاركة.
1515تج ّنب استدعاء السلطات مثل الرشطة ومصلحة الهجرة ،ما مل تحصل عىل املوافقة من الشخص
املتاجر به .فقد يكون لدى األشخاص املتاجر بهم أسباباً وجيهة لتجنب السلطات .ينبغي بذل
محاوالت ملناقشة الخيارات املمكنة والحصول عىل املوافقة بشأن اإلجراءات املتخذة.
1616احتفظ بكافة املعلومات عن األشخاص املتاجر بهم يف أماكن آمنة .ينبغي ترميز بيانات وملفات
قضايا األشخاص املتاجر بهم كلام أمكن ذلك وحفظها يف ملفات موصدة .كام ينبغي حامية
املعلومات اإللكرتونية بوضع كلمة رس عليها.14
1717ملحوظة خاصة متعلقة باألطفال :تتطلب رعاية األطفال الذين تعرضوا لالعتداء أو االستغالل
اهتامماً خاصاً .ط ِّبق املبادئ املذكورة أعاله عىل األطفال ،مبا يف ذلك حقهم يف املشاركة يف
اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم .فإذا ما ات ُِخذ قرار نيابة عن الطفل ،يجب أن تكون مصلحة
الطفل الفضىل هي االعتبار األسمى ،وينبغي إتباع اإلجراءات املناسبة .يقدم الدليل املرجعي
لليونيسيف حول حامية حقوق ضحايا االتجار من األطفال يف أوروبا (Reference Guide
) on Protecting the Rights of Child Victims of Trafficking in Europeبعض
اإلرشادات حول هذه القضايا ويقدم مصادر إضافية ميكن الرجوع إليها (أنظر قسم املراجع
ملزيد من التفاصيل).
ميكن أن ت ُستخدم هذه املبادئ كأساس إلسرتاتيجيات الرعاية القامئة عىل الحقوق التي تعرتف
بضعف األفراد م ّمن هم يف حاالت اتجار أو الخارجني منها .وال تعود هذه املبادئ بكامل النفع إال إذا تم
توصيلها إىل جميع العاملني يف مجال الصحة الذين ميكن أن يحتكواباألشخاص املتاجر بهم ،وإذا ما تم رصد
التمسك باملبادئ عىل أساس منتظم.

 14يرجى االطالع على صحيفة العمل رقم  16بشأن االعتبارات الخاصة المتعلقة باألهلية والقدرة ،والوصاية.
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صحيفة العمل رقم 1

امللمة بالصدمات
الرعاية ّ
األساس املنطقي
لقد شهد الكثري من األشخاص املتاجر بهم أحداثاً مؤملة أو أحداثاً انطوت عىل تهديد للحياة قبل
وأثناء وأحياناً بعد تجربة االتجار .ففضالً عن معاناتهم من العنف الواضح نتيجة اإلصابات البدنية ،يجوز
أن يصاب األشخاص املتاجر بهم أيضاً مبشاكل صحية أقل وضوحاً ناجمة عن سوء املعاملة.
تركّز صحيفة العمل هذه عىل إطار مركزي لرعاية األشخاص املتاجر بهم يسلم بأثر هذه
التجارب املؤملة .الهدف يف تقديم الرعاية لألشخاص املتاجر بهم هو كفالة أن تكون الرعاية كلها:
مالمئة الحتياجات الفرد؛
• •داعمة وتبتعد عن األقوال أو األفعال الصادرة لألحكام؛
• •متكاملة وشاملة ،وتعامل الشخص املتاجر به عىل أنه كيان متكامل ،وليس مجرد قامئة بأعراض
إكلينيكية؛
• •متكينية بحيث تكفل احرتام حقوق املريض يف الحصول عىل املعلومات ،والخصوصية ،والسالمة
الجسدية ،واملشاركة يف صنع القرار؛
• •داعمة للشفاء والتعايف من خالل خطة عالج متمركزة عىل املريض.
تنطوي الرعاية املل ّمة بالصدمات عىل التسليم بأثر التجارب املؤملة (وعىل وجه التحديد ،مجموعة
من أعامل العنف التي قد تضم تجاوزات قبل تجربة االتجار الفعلية) عىل حياة وسلوك األشخاص
وتصوراتهم عن أنفسهم وأجسادهم 16.ففي كثري من األحيان يحرض األشخاص املتاجر بهم مبجموعة من
األعراض والحاالت املرضية (انظر صحائف العمل رقم  4و 5و 11و 12و 13و )15املتأثرة بهذه التجارب
املؤملة .إن فرط اليقظة إبان الخضوع للفحص ،وعدم الثقة يف مقدمي الرعاية الصحية ،والقلق من
الجلوس يف غرفة انتظار مكتظة باآلخرين ،والخوف من اإلجراءات الطبية قد تكون جميعاً ذات عالقة
16

Harris, M. and R.D. Fallot, “Envisioning a trauma-informed service system: a vital paradigm shift”, New Directions for Mental Health Services,
vol. 89, Spring 2001, pp. 3-22 and Elliott, D. et al., “Trauma-informed or trauma-denied: Principles and implementation of trauma-informed
services for women “, Journal of Community Psychology, vol. 33, no. 4 (special issue on ‘Serving the needs of women with co-occurring disorders
.and a history of trauma’), July 2005, pp. 461-477
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بالتجاوزات التي عانوا منها أثناء االتجار بهم .إن مقدمي الرعاية املل ّمة بالصدمات يدرجون يف مامرساتهم
اإلكلينيكية الروتينية تقديرا آلثارالتجارب املؤملة عىل سلوكيات مرضاهم وتصوراتهم ألجسادهم وصحتهم.
فالنسبة ملقدمي الخدمات الذين قد ال يرون أولئك املرىض إال يف لقاءات فحص إكلينييك قصرية (عىل
سبيل املثال ،األشخاص يف أماكن العبور) ،فإن إتباع نهج مريح ال ينطوي عىل إصدار أحكام عليهم يساعد
عىل التأكيد للمريض بأنه ال أحد يستحق أن يُرض ،وأن املعاملة باحرتام هي حق لكل إنسان .أما بالنسبة
ملقدمي الخدمات التي تتاح لهم الفرصة للعمل لفرتات ممتدة مع األشخاص املتاجر بهم ،فإن النهج امللم
بالصدمات ،الذي يعرتف بالتعرض للعنف ،ميكن أن يخدم يف بناء الثقة مع املرىض وقد يسهل من مناقشة
17
االعتداء وتجربة االتجار.
تؤثر املعايري الثقافية والسن والتعليم ونوع الجنس والتاريخ الشخيص يف كيفية تعبري األشخاص
املتاجر بهم عن ردود الفعل تجاه التجارب املؤملة؛ قد تشمل ردود الفعل هذه الغضب والعداء ،والهيجان،
وإيذاء النفس واالنطواء ،فضالً عن الذهول أو الحاالت االنفصالية (انظر صحيفة العمل رقم  . )12وتجدر
اإلشارة إىل أن ردود الفعل إزاء التجارب املؤملة ،واألعراض التي تظهر يف الجلسات اإلكلينيكية ،وكيفية
عم حدث تتفاوت تفاوتاً كبريا ً .وهذا يعني أنه ال توجد ببساطة طريقة “صحيحة” واحدة
حديث املرىض ّ
للتعامل مع جميع األشخاص املتاجر بهم.
ومع ذلك ،تشري التجربة إىل أنه من املفيد أن يقوم مقدمو الخدمات بتمكني املرىض من خالل تشجيعهم
عىل املشاركة وتقديم املعلومات والدعم طوال لقاء الفحص اإلكلينييك .18ويستطيع مقدمو الخدمات
الذين يدركون تداخل املشاكل الجسدية والنفسية لألشخاص املتاجر بهم تلبية االحتياجات الطبية وتلك
املتعلقة بالصحة العقلية عىل نحو متكامل.
يرتبط بالرعاية املل ّمة بالصدمات مفهوم الرعاية املتمركزة عىل املريض ،أي الرعاية التي تجعل من
املرىض محورا ً لعملية صنع القرار يف جميع مراحل اللقاء اإلكلينييك .املالمح املميزة لتجربة االتجار هي يف
كثري من األحيان عدم إمكانية التنبؤ باألحداث وعدم القدرة عىل التحكم بها – وعىل وجه التحديد سوء
املعاملة واإلهامل .إن فقدان التحكم الشخيص بجسد املرء وأفعاله له أكرب األثرعىل الصحة النفسية للفرد.
ومن املهم ملقدمي الخدمات الصحية إعادة القدرة لكل شخص عىل اتخاذ القرارات يف أقرب وقت ممكن
وبكل دعم ممكن .إن تشجيع املرىض عىل املشاركة يف اتخاذ القرارات طوال اللقاء اإلكلينييك يساعد عىل
منع اإلحساس بالضعف أو إعادة التسبب بالصدمة يف نفوس األشخاص املتاجر بهم.
وللقيام بذلك ،من الرضوري تدريب ليس فقط مقدمي الرعاية الصحية فحسب بل وأيضاً موظفي
االستقبال واملساعدين الطبيني .إذ ينبغي أن يكونوا قادرين عىل التعاطف واإلهتامم باحتياجات املرىض؛
وأن يرشكوا املرىض يف عملية تقديم الرعاية الصحية بشكل ضمني ومتسم باإلحرتام .فعندما يشجع
مقدمو الخدمات املرىض عىل املشاركة يف وضع خطة العالج ،من األرجح أن يشعر املرىض بأنهم يشاركون
17
18

�Chang, J. C. et al., “Asking about intimate partner violence: advice from female survivors to health care providers”, Patient Education and Counsel
.ing, vol. 59, no. 2, November 2005, pp. 141-147
Elliott, D. et al. (2005); Morrissey, J.P. et al., “Twelve-month outcomes of trauma-informed interventions for women with co-occurring disorders”,
Psychiatric Services, vol. 56, no. 10, October 2005, pp. 1213-1222; Huntington, N. et al., “Developing and implementing a comprehensive approach
to serving women with co-occurring disorders and histories of trauma”, Journal of Community Psychology, vol. 33, no. 4 (special issue on ‘Serving
.the needs of women with co-occurring disorders and a history of trauma’), July 2005, pp. 395-410
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مشاركةإيجابية يف رعايتهم الصحية ،ولرمبا تزداد احتاملية التزامهم بالعالج املوصوف.

اإلجراءات املطلوبة

إيجاد “حيز” إكلينييك “آمن”
•

•

•
•

•

•

•

•السعي لتقديم الرعاية يف بيئة تراعي حقوق اإلنسان:
• •تكون البيئة اإلكلينيكية بيئة مر ّحبة (يتم توفري املوظفني املدربني واألدبيات بلغات
متعددة).
• •يتم تبليغ املرىض بحقوقهم بشكل واضح ،فورياً وكتابة.
• •يتم احرتام حقوق املرىض يف كل األوقات (عىل سبيل املثال ،من خالل كفالة وجود نظم
لحامية رسية ملفات املرىض وتوفري أماكن خاصة لتسجيل تاريخهم وللفحص الجسامين).
•من أجل تحقيق التعامل مع املرىض من منطلق داعم ومتكيني ينبغي دامئاً أن يركز تدريب
املوظفني ومقدمي الخدمات عىل وصف التأثري الذي قد يكون للصدمة عىل سلوكيات الناس ،مبا
يف ذلك الطرق التي قد تظهر فيها ردود أفعال املريض يف املرحلة الالحقة للصدمة من غضب
وتهيج ومعاداة أو انسحاب وتجنب للغري.
•ميكن أن يكون لكل لقاء  -حتى مع موظفي الدعم الطبي أو اإلداري  -تأثري إيجايب أو سلبي عىل
صحة الشخص املتاجر به.
•حاول دوماً أال تلحق أي رضر  -إذأنه ميكن أن يسهم الكشف عن غري قصد عن تاريخ االتجار،
أو انتهاك الرسية ،أو التعليقات املنطوية عىل أحكام ،أو التمحيص الغري الزم أو املتبلد يف تاريخ
االعتداء عىل املريض يف انعدام ثقة األشخاص وخوفهم من مراكز الرعاية الصحية .بوسع مقدمي
الخدمات تقليل احتامل إعادة تجديد صدمة األشخاص املتاجر بهم إىل أدىن حد من خالل وجود
موظفني مدربني تدريباً جيدا ً وبروتوكوالت واضحة لدعم املرىض عن طريق الرعاية الوجيزة
للحاالت الحادة واملستمرة .عىل سبيل املثال ،قد يكون من املفيد إظهار كيف ستبقى سجالت
املرىض يف خزانات ملفات مؤصدة أو يف ملفات كمبيوتر مشفّر الوصول إليها ورشح أن مدونة
السلوك املهنية تحول دون رؤية اآلخرين لهذه امللفات من دون إذن املريض أو أمر من املحكمة.
•تكلم بتأنٍ وبوضوح طوال الزيارة  -ويشمل هذا معرفة كيفية تقييم ،بكل احرتام ،مستوى إملام
املرىض بالقراءة والكتابة وفهمهم للغة ،وكيفية استخدام املعينات البرصية لضامن فهم الشخص
ملا يحدث .قد ينطوي هذا أيضاً عىل العمل مع مرتجمني (انظر صحيفة العمل رقم.)3
•إن توفري معلومات دقيقة وسهلة الفهم للمرىض بشأن ما سيحدث خالل الفحص  -قبل حدوثه
 ألمر حاسم إلبقاء املرىض عىل إطالع ومتكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة .ولهذا األمر أهميةخاصة نظرا ً النعدام معلومات األشخاص املتاجر بهم وفقدانهم السيطرة خالل تجارب االتجار.
•كن عىل استعداد ملناقشة املوافقة املستنرية مستخدماً أدوات لفظية وبرصية ومكتوبة .وينبغي
عىل مقدمي الخدمات التأكيد طوال الزيارة عىل الطابع الطوعي ألخذ التاريخ اإلكلينييك والفحص
وغريه من الخدمات أو العالج .ق ِّدم املعلومات شفهياً وكتابياً عىل حد سواء؛ اسمح بالعديد من
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•

•

•

•

الفرص للمرىض لطرح األسئلة.
•قم عىل الدوام بتمكني املرىض  -الخدمات الرسيرية طوعية وللمرىض الحق يف البت فيام يريحهم
(أو ال) بناء عىل تفسري جيل لإلجراءات أو الفحوص أو العالج مقدماً .ينبغي تكرار التأكيد عىل
الحق يف الرفض خالل املراحل املختلفة لإلجراءات املعقّدة ،أو الطويلة أو املجهدة.
•يتوجب عىل مقدمي الخدمات وموظفي املكاتب فهم حدود الرسية .فلجلسات الفحص
اإلكلينيكية مرجعيات مختلفة بشان االبالغ عن الترصفات أو الحاالت املعيّنة ،كامليول لالنتحار
أو للقتل أو التقارير عن االعتداء الجنيس .يجب أن يكون املرىض واعني لحدود الرسية هذه قبل
تقديم أي خدمات إكلينيكية( .معلومات إضافية بشأن الرسية يف صحيفتي العمل رقم  9و.16
•تعزيز فرص الوصول إىل شبكة موارد لدعم مختلف احتياجات املرىض .ينبغي أن يكون مقدمو
الخدمات عىل دراية باإلجراءات املتبعة يف االتصال بالخدمات الصحية ومنظامت الدعم األخرى
لتلبية االحتياجات مثل الغذاء والسكن واملأوى ،والتعليم ،واملساعدة القانونية وتنمية مهارات
العمل (انظر صحيفة العمل رقم .)10
•تعتمد الرعاية املل ّمة بالصدمات عىل املبادئ واإلجراءات املذكورة أعاله ،والتي تهدف إىل اإلدراك
واإلستجابة لآلثار املحتملة لتجارب االعتداء السابقة للمريض عىل صحته وتفاعالته يف جلسة
الرعاية الصحية .
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الرعاية الفردية املالئمة ثقافيًا
األساس املنطقي
غالبا ما يكون للرجال والنساء واألطفال املتاجر بهم خلفيات شديدة التباين ،وكذلك العديد من
الفوارق االجتامعية أو الثقافية أو االقتصادية أو العرقية أو اللغوية .ونتيجة لحدوث االتجار عىل نطاق
عاملي ،فقد يُتَّجر بالبرش من بلدان مختلفة ومناطق نائية عن تلك التي يتلقون فيها الرعاية .ومع قيام
املتاجرين بعزل هؤالء األشخاص والسيطرة عليهم ،فقد ال يكون لديهم إال فهامً محدودا ً مبكان تواجدهم
حني كان يتم استغاللهم ،وحال تواجدهم يف العيادات ،قد يواصلون عدم درايتهم مبكان وجودهم.
تشري الرعاية املستجيبة ثقافياً (وتسمى أيضاً ‘الحساسية الثقافية’ أو ‘الكفاءة الثقافية’) إىل توفري
الرعاية التي تهتم بشتى الطرق التي يعاين ويعرب بها الناس ذوي الخلفيات املتنوعة عن مرضهم وعن
كيفية استجابتهم للرعاية .فباإلضافة إىل حواجز اللغة واإلملام بالقراءة والكتابة ،تسهم أساليب االتصال،
ومستويات انعدام الثقة ،والتوقعات املختلفة من نظام الرعاية الصحية ،واألدوار الجنسانية والتقاليد
واملعتقدات الروحية برمتها يف الكيفية التي يعاين فيها شخص ما من املرض ويف كيفية استجابته للرعاية.
تستند صحيفة العمل هذه عىل صحيفة العمل رقم  1بشأن الرعاية املل ّمة بالصدمات يف
إبراز األهمية الخاصة للرعاية الفردية التي تسلِّم باالختالفات املحتملة عرب الثقافات يف صحة املرىض
واحتياجاتهم إىل الرعاية .وينبغي أيضاً أخذ التوجيهات املق َّدمة بشأن الرعاية الحساسة ثقافياً يف االعتبار
سوية مع ما ورد يف صحيفة العمل رقم  ،3التي تركز عىل استخدام املرتجمني الفوريني .يتم وصف ال ُنهج
الخاصة املطلوبة لرعاية األطفال واملراهقني يف صحيفة العمل رقم .5
من املرجح أن تؤثر إىل حد بعيد الخلفيات الشخصية والثقافية واالجتامعية-االقتصادية لألشخاص
ومستوى تعليمهم واألحداث التي واجهوها بينام هم يف حالة االتجار عىل إدراكهم بشأن املرض والصحة
وتوقعاتهم من الرعاية الصحية .فقد يعرتي األشخاص املتاجر بهم ،عىل سبيل املثال ،خوفاً شديدا ً من أي
مكان له طابع الرسمية ،مبا يف ذلك منظومة الرعاية الصحية .وقد تساورهم أيضاً مشاعر خزي من كونهم

42

رعاية األشخاص املتّ جر بهم :مبادئ توجيهية ملقدمي اخلدمات الصحية

تعرضوا لتجربة اإلتجار  .كامأن الجهل بنظام الرعاية الصحية يف مكان املقصد -بحقوقهم يف الحصول عىل
الخدمات الصحية و حقهم يف الرسيّة –عادة ما يضاعف من مخاوفهم ونفورهم.
تعترب الحواجز اللغوية و محدودية مستويات اإلملام بالقراءة والكتابة من بني أصعب التحديات
التي تواجه عمليات التواصل بني مقدمي الخدمات واملريض .ولذلك فال بد من مواجهة الحواجز
اللغوية تحديدا ً بشكل رسيع عن طريق تقديم دعم الرتجمة الفورية املالئم ،ألنه بوسع الفهم الخاطيء
واالفرتاضات الغري صحيحة أن تسهم يف سوء التشخيص وما يستتبعه من ضعف االلتزام بالعالج وسوء
النتائج إجامالً (أنظر صحيفة العمل رقم  .)3عندما تكون هناك تفاوت كبري يف خلفيات ومستويات معرفة
املرىض ومقدمي الخدمات ،قد يصعب عىل املرىض وعىل مقدمي الخدمات تقييم االحتياجات واألعراض.
وعىل وجه الخصوص ،قد متيل املريضات الاليئ جنئ من حاالت تكون فيها االعتداءات “يشء طبيعي” ،إىل
التقليل إىل أدىن حد من قسوة تجاربهن.
ينبغي أن يتلقى موظفو الرعاية الصحية التدريب يف مجال الرعاية املل ّمة بالصدمات (انظر صحيفة
العمل رقم  )1كلام كان ذلك ممكناً ليستطيعوا تقديم الدعم الذي يسلم بأنه عىل الرغم من اختالف
الناس يف تعبريهم عن مرضهم واحتياجهم ،فإن كالً منهم يتطلب رعاية ال تصدر أحكاماً عليه ،وتكون
شاملة ،ومتمركزة عىل املريض .وكجزء من هذا النهج ،يجب أن يكون مقدمو الخدمات – واملحيطات
الطبية التي يعملون فيها  -قادرين أيضاً عىل تقديم رعاية مستجيبة ثقافياً ولغوياً .ويتطلب التواصل
املالئم ثقافياً تعديل مامرسات الفرد وتحديد املوارد املناسبة ،مثل املرتجمني الفوريني ،للتأكد من قدرة
املريض عىل اإلبالغ عن احتياجاته وعن فهم تلك االحتياجات .يجب اختياراملرتجمني الفوريني بعناية وال
قص ،أو أولئك املصاحبني للشخص املتاجر به كمرتجمني
يجب استخدام أشخاص من املارة ،أو أشخاص ّ
فوريني (أنظر صحائف العمل رقم  3و 6و.)10

اإلجراءات املطلوبة

لتوفري رعاية مستجيبة ثقافياً
•

•
•
•
•

•وفِّر فرص الوصول إىل مرتجمني يف حالة وجود حواجز لغوية (انظر صحيفة العمل رقم  .)3أوجد
نظاماً لتحديد احتياجات املرىض اللغوية ،مبا يف ذلك الوصول إىل املرتجمني الفوريني شخصياً أو
عرب الهاتف.
•ق ّيم مستوى إملام الفرد بالقراءة والكتابة لضامن نقل املعلومات بطرق مفهومة .يستجيب بعض
الناس استجابة حسنة للمعلومات التي ت ُنقَل باستخدام الوسائل املرئية.
•ال تفرتض افرتاضات رسيعة أو سلبية تجاه ردود أفعال أو سلوك األفراد .ضع يف الحسبان األسباب
الثقافية أو االجتامعية أو الشخصية املمكنة لردود أفعال كل فرد.
•ميزالضغوط االجتامعية الراهنة ،مبا يف ذلك اإليواء والعوائق القانونية واملالية ،قم بإحاالت مالمئة
ويف حينها إىل الخدمات االجتامعية( ،أنظر صحيفة العمل رقم .)10
•تحر عن مدى فهم املرىض أنفسهم لحالتهم املرضية .أنظر القسم بشأن النموذج التفسريي أدناه.
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•
•

•تأكد من احرتام رغبة املرىض يف التعامل مع مق ِّدم خدمات من نفس الجنس كلام كان ذلك ممكناً،
وكذلك خياراتهم فيام يتعلق مبن يسمحوا له بفحصهم.
•يجب الوعي بأهمية املعتقدات الدينية يف شفاء املريض،كام يجب الفهم ان املرىض يدركون
تجربة االتجار يف سياق معتقداتهم الدينية والثقافية.

النموذج التفسريي
إن استطالع ما يعنيه املرض للمريض ألمر هام ،ال سيام خالل تقييم مجموعة األعراض .يعترب
“النموذج التفسريي” نهجاً عملياً لتقييم هذا األمر الذي باستطاعته مساعدة مقدمي الرعاية عىل تجنب
التنميط الثقايف .ونظرا ً الستحالة معرفة كل يشء عن كل ثقافة ،فمن املهم تعلّم كيفية سؤال األشخاص
املتاجر بهم عن توقعاتهم من الرعاية .تضم األسئلة املقرتحة يف سبيل الحصول عىل وجهة نظر املريض يف
أعراضه ما ييل:
1.1ما هي املشكلة؟ كيف تصف ما يحدث؟
2.2ما الذي سبب مشكلتك يف اعتقادك؟ كيف؟
3.3ملاذا تعتقد أن املشكلة بدأت يف الوقت الذي بدأت فيه؟
4.4كيف تؤثر عليك؟
5.5ما الذي يسبب لك القلق أكرث؟ (الش ّدة؟ امل ّدة؟)
6.6ما نوع العالج الذي ينبغي أخذه يف اعتقادك؟ (التوقعات؟)

املفاوضات بني مقدم الرعاية واملريض
مبجرد االنتهاء من استطالع مخاوف املريض والوصول اىل مفهوم ملنظوره إزاء مرضه (النموذج
التفسريي الخاص به) مستخدما يف ذلك دعم املرتجمني الفوريني والوسائل البرصية حسب االقتضاء  ،اعمل
مع املريض لوضع خطة عالج مفهومة ومجدية ومستدامة.
إن إيجاد خطة مقبولة للطرفني تسلّم بخلفية وفردية كل مريض يف الخطوات القادمة يتطلب
تحويل الصيغة من “جعل املريض ميتثل للعالج” إىل “دعم املريض يف عملية الشفاء واستعادة العافية”.
إن التخطيط للعالج بالتعاون مع املتاجر به يحمل يف طياته دعامً متجاوباً وشعورا ً بالتمكني :وهو إشارة
للمريض بأنك قد استمعت إليه وتفهمت مخاوفه .ومن املرجح أن يتبنى املريض خطة العالج املقبولة من
محسنة .قد تُق َّيد مثل هذه املفاوضات عندما تكون اللقاءات
الطرفني وأن تنجم هذه الخطة عن نتائج ّ
اإلكلينيكية قصرية (عىل سبيل املثال ،إذا كان املريض يف معتقل أو عابرا) أو الفتقار املريض إىل تأمني صحي
19
أو موارد لدفع تكاليف الرعاية الصحية.

 19الصحة حق من حقوق اإلنسان المسلّم بها و تسعى كثير من البلدان إلى إتاحة الحصول على الرعاية الصحية لضحايا العنف ،والمحتاجين
إلى الرعاية في حاالت الطوارئ والفئات المستضعفة .غير أنه ،في الواقع يمكن أن يكون توفير ما يلزم من خدمات طبية وخدمات الرعاية
العقلية لضحايا االتجار باألشخاص الذين ال يستطيعون الدفع ،وربما ليس لديهم مستندات تحديد الهوية الشخصية المطلوبة للحصول على
الخدمات االجتماعية القائمة ،أمرا معقدا للغاية .يعتبر التنسيق مع مقدمي الخدمات اآلخرين ،ال سيما أولئك من ذوي الخبرة ،في تلبية
العديد من االحتياجات غير الصحية لألشخاص المتاجر بهم ،أمرا ً أساسياً (انظر صحيفة العمل رقم .)10
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بينام قد يشغلك الوقت اإلضايف املنطوي عىل التواصل باملرىض والتفاوض معهم ،ال سيام هؤالء ذوي
الخلفيات املختلفة ،فإن الدالئل تشري إىل أن استخدام هذه اإلسرتاتيجيات يقلل بالفعل من املدة الزمنية
املطلوبة للتشخيص والعالج يف نهاية املطاف .يندمج املرىض عىل نحو أكرث ويكونون منفتحني للتواصل
عندما يعرض مقدمو الخدمات تقديم الرعاية املستجيبة ثقافياً .فمن املرجح أن يستغرق استخدام تقنيات
يعبون عن أمراضهم بطرق مختلفة ،وللتخطيط لعالج
أخذ التاريخ الطبي هذه من أولئك الذين قد ّ
أشخاص يألفون مامرسات طبية أخرى ،وقتاً أقل وأن تكون أكرث فاعلية من التخمني ،وعدم القدرة عىل
التشخيص والفشل يف الوصول إىل االلتزام بالرعاية.
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العمل مع املترجمني الفوريني
األساس املنطقي
يعترب اإلتصال الصحيح مع األشخاص املتاجر بهم أداة رضورية لضامن توفري رعاية صحية ذات
جودة و قامئة عىل حقوق اإلنسان .ونظرا ً لطبيعة االتجار ،تقدم الرعاية إىل كثري من األشخاص املتاجر بهم
وهم مبنأى عن أوطانهم بواسطة مقدمي رعاية صحية ال يتكلمون لغتهم( .قد يواجه األشخاص املتاجر
بهم داخل البلد الواحد أيضا حواجز لغوية ).ويف هذه الحاالت ،كثريا ً ما ييرس املرتجمون الفورييون عملية
تقديم الرعاية .تركز صحيفة العمل هذه عىل التواصل عن طريق املرتجمني الفوريني ،مع اإلقرار أيضاً
بوجود حساسيات ثقافية ،وأخرى مرتبطة بالعمر ونوع الجنس وغريها (عىل سبيل املثال ،اإلملام بالقراءة
والكتابة أو العجز أو الثقافة أو القدرة) التي قد تؤثر عىل التواصل مع األشخاص املتاجر بهم( .انظر
صحائف العمل  ،1و ،2و ،5و ،9و 10للحصول عىل املزيد من املعلومات املتعلقة بالتواصل).
ميكن أن يكون العمل مع املرتجمني الفوريني يف مراكز الرعاية الصحية ممتعاً إال أنه قد يشكل
كذلك تحدياً .إذ يجوز أن تكون مناقشة مواضيع مثل سوء املعاملة واألعراض النفسية أكرث صعوبة من
خالل املرتجمني الفوريني .وقد أبلغ بعض مقدمي الرعاية الصحية عن الشعور باإلنفصال بشكل كبري عن
مرضاهم وبشعورهم بأنهم أقل فعالية يف عملهم أو بشعورهم باإلحباط ألن العالج يستغرق وقتاً أطول.
غري أنه يف الكثري من الحاالت باإلمكان تعزيز اسرتاتيجيات الرعاية من خالل العمل مع مرتجم فوري
يشجع عىل تحسني التواصل واالنخراط مع الشخص املتاجر به ،ويساعد مقدم الخدمات عىل الحصول عىل
معلومات دقيقة يف إطار املفهوم الثقايف للشخص (انظر صحيفة العمل رقم .)2
بوسع املرتجمني الفوريني الضلوع بأدوار مختلفة يف محيطات الرعاية الصحية .وعند العمل مع
مرتجم فوري ،من الجدير األخذ يف اإلعتبار األدوار املحتملة التي قد يلعبها ،والتي تتوقف عىل محيط
الرعاية واحتياجات املريض والخربة املهنية للمرتجم واألطباء الرسيريني .وقد تم تحديد األدوار التالية
للمرتجمني الفوريني:
• •مرتجم فوري يقدم خدمة محايدة و موضوعية.
يفس ويعطي فهامً ثقافياً وسياقياً ملقدم الرعاية الصحية وللعميل.
• •وسيط ثقايف ّ
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•
•
•
•

محام ميثل مصالح املريض.
• ٍ
•وسيط أو موفِّق يحل الخالف بني املريض ومقدم الرعاية الصحية.
•عامل ربط يساعد األطباء الرسيريني يف تحديد احتياجات املرىض غري املل ّباة وتقديم الدعم
للمريض.
•زميل يتحدث لغتني يأخذ عىل عاتقه دورا ً عالجياً أكرب باإلضافة إىل تقديم الرتجمة.
اإلجراءات املطلوبة

قبل البدء يف العمل مع مرتجم فوري هناك بعض االستعدادات التي يجب أن تؤخذ يف اإلعتبار
لتيسريالعمل مع الشخص املتاجر به و مع املرتجم.

اختيار املرتجم الفوري
ميثل اختيار املرتجم الفوري خطوة بالغة األهمية ال غنى عنها لسالمة ورفاه الشخص املتاجر به،
فضالً عن مقدمي الرعاية الصحية .ينبغي إتباع املالحظات التحذيرية األساسية التالية:
•

•
•

•

•

•ال تسمح للذين يقولون بأنهم أصدقاء ،أو أرسة ،أو أرباب عمل أو رشكاء أو معاونني الشخص
املتاجر به ،أو بأنهم رافقوه ،للقيام بالرتجمة الفورية له .إذ قد يكون هؤالء األشخاص جزءا ً من
عملية االتجار أو قد يقومون بتقديم معلومات إىل التجار.
القص أو أطفال الشخص املتاجر به كمرتجمني.
•ال تستخدم ّ
•ال تسمح لشخص من نفس القرية أو املجتمع املحيل (سواء يف مسقط الرأس أو بلد املقصد)
بالرتجمة الفورية للشخص .فهذا قد مينع املتاجر به من التحدث بحرية؛ فاملعلومات املق َّدمة قد
تتحول إىل “قيل وقال” أو بخالف ذلك قد تؤدي إىل وصم املريض.
•ال تسمح لشخص قد يتعصب ضد املجموعة اإلثنية أو الطبقة االجتامعية للشخص املتاجر به ،أو
الذي ميكن يظهر اشمئزازا من األحداث السابقة املحتملة (مثل االعتداء الجنيس أو البغاء) بتقديم
الرتجمة الفورية.
•اتخذ احتياطات خاصة عند إجراء املقابالت مع األطفال ،مع إيالء اعتبار خاص الحتاملية كون
رصف كويص عليهم متورطاً باالتجار بهم.
الشخص الذي يت ّ

بالنسبة للقاء املريض
•
•
•
•

•ت ّعرف عىل اللغة األوىل للشخص املتاجر به ولهجته ،و إن كان يتكلم أو تتكلم لغات أخرى.
•مراعاة جنسية ودين ونوع جنس املريض (انظر صحيفة العمل رقم .)2
•احجز وقتاً أطول للجلسات مبا يتيح الوقت للرتجمة الفورية.
•حاول إيجاد طريقة توضح بها للشخص املتاجر به أنك تسعى للحصول عىل خدمات الرتجمة
الفورية.

51
•

•حاول أن تجد طريقة لتشجيع الشخص املتاجر به إلعالمك إذا ما شعر بعدم اإلرتياح الختيار
املرتجم ألي سبب من األسباب.

بالنسبة للمرتجم الفوري
•

•

•

•

•أخطر املرتجم الفوري أو وكالته باملوضوع (مثل املناقشات الطبية الرسية التي يجوز أن تشمل
أعامل عنف ،واغتصاب ،وما إىل ذلك) .ضع يف حسبانك إنك إن مل تفعل ذلك فقد تجد املرتجم
مرتددا ً أو غري مرتاح للموضوع.
•نظرا ً لألهمية الشديدة للرسية عند التعامل مع األشخاص املتاجر بهم (انظر صحيفتي العمل 7
و ،)9فقد ترغب يف النظر يف ترسيخ آلية رسمية توضّ ح دور املرتجم الفوري ومسؤولياته بغرض
الحفاظ عىل الرسية .مثال عىل ذلك قد تكون إجراءات تشغيل موحدة يُتفق عليها مع الوكالة
أو الفرد.
•يف سبيل إقامة عالقة يشعر فيها الشخص املتاجر به باألمان يف العمل معك ومع املرتجم الفوري،
فإنه من األهمية مبكان إجراء كل املشاورات مع نفس املرتجم إن كان َعقْد أكرث من اجتامع واحد
أمرا ً ممكناً .عند الرتتيب للتعامل مع املرتجم الفوري ،من املهم التأكد من علم كل من الوكالة
واملرتجم بتخطيطك الستخدام نفس املرتجم يف الجلسات املقبلة.
•حذِّر املرتجم من إعطاء معلومات االتصال الشخيص الخاصة باملتاجر به إىل الغري أوأن يكشف عن
أي معلومات عن الشخص املتاجر به.

أثناء اإلستشارة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•أتح بعض الوقت للمرتجم الفوري واملستفيد من الخدمات لتقديم نفسيهام.
•ق ِّدم املرتجم الفوري؛ مؤكدا ً عىل أنه مهني ُمل َزم بسياسة الوكالة املتعلقة بالرسية.
•حاول أن تعرف من الشخص املتاجر إذا كان هناك قضايا تتعلق بالسالمة أو أن هناك قضايا ثقافية
تحول دون التحدث بحرية أو تتسبب بشعوره بعدم اإلرتياح يف العمل مع املرتجم الفوري.
•حاول تج ّنب استخدام املصطلحات املتخصصة.
•ال تتوقع أن تُنقل كل املعاين واألفكار عىل نحو يتسم بالكامل.
•تجنب استخدام األمثال واألقوال املأثورة ألنها كثريا ً ما تكون متأثرة بالثقافات وقد تفقد معانيها
يف الرتجمة.
•قد تحتاج إىل اإلبطاء بوتريتك .فإذا كانت الجملة طويلة ،لخِّصها للمرتجم ،وتأكد من وصول املعنى
له بشكل واضح.
•وفّر ما يكفي من االسرتاحات خالل املقابلة إلتاحة الفرصة للمرتجم للقيام بوظيفته أو وظيفتها.
•حاول أال تظهر زمالة قوية مع املرتجم وتجنب مناقشة القضايا التي ليست بحاجة إىل ترجمة معه
أمام الشخص ،األمر الذي قد يجعل املريض يشعر بالعزلة أو االستبعاد أو الخوف.
•حاول أال ترتك املرتجم وحده مع املريض ،إذ يف هذه الظروف قد يوضع املرتجم تحت ضغوط
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•
•

ملساعدة العميل يف قضايا مل يتم التعاقد معه بشأنها.
•حاول مالحظة ما إذا كان املرتجم يظهر تعاطفاً أو يترصف بتعا ٍل.
•الحظ إذا كان املرتجم يتيح للشخص التحدث عن نفسه أو ما إذا كان يسيطر عىل املوقف و
يتحدث عن الشخص.

بعداإلستشارة
•
•

•
•

•اطلب من املرتجم الفوري توضيح املسائل الثقافية والبحث عن معاين النقاط التي مل تتسم
بالوضوح أثناء االجتامع.
•تذكر أنه ليس بالرضورة أن يكون املرتجم الفوري مد َّربا عىل العمل مع األشخاص املصابني بالصدمة
ومن غري املرجح أن يكون تحت اإلرشاف أوأن يكون لديه دعم من األقران .ومن املهم تشجيع
املرتجم الفوري عىل مناقشة املشاعر والصعوبات التي قد يواجهها أو تواجهها بخصوص الجلسة.
•إذا كانت لديك شكوك جدية حول سلوك املرتجم الفوري ،ناقش هذه املسألة معه .وإن كان يعمل
لدى وكالة خدمية ،فعد برأيك هذا إىل رب العمل.
•فكّر يف كيفية الحفاظ عىل تحالفات عمل جيدة مع املرتجمني الفوريني الذين أثبتوا إمكانية
الوثوق بهم.

املراجع واملصادر
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التقييم الصحي الشامل
األساس املنطقي
يعترب إجراء تقييم صحي شامل أمرا ً هاماً وذلك ألن عددا كبريا من األشخاص املتاجر بهم يتعرضون
ملجموعة من االعتداءات و املخاطر الصحية التي ينجم عنها أوضاعا متزامنة لحالة اإلتجار .20وعىل الرغم
من أن املرىض قد يظهرون أعراضاً مح ّددة تبدو كأنها محور اللقاء اإلكلينييك فمن املرجح أن يحتاج املرىض
إىل تقييم صحي طبي وعقيل شامل بسبب ارتفاع احتاملية وجود اضطرابات متزامنة.و معرفة املشاكل
الصحية املتعددة التي تواجه األشخاص املتاجر بهم تساعد يف استخدام أسلوب رعاية منهجي ملعالجة
املرىض الذين يعانون من مشاكل صحية غالباً ما تكون معقدة .ووفقاً لسياق االتجار ،لرمبا يكون األشخاص
املتاجر بهم قد عانوا من مجموعة من االعتداءات والعنف وغريه من املخاطر الصحية .عىل سبيل املثال،
من املرجح أن يكون الطفل املستغَّل جنسياً قد شهد أيضاً اعتدا ًء بدنياً وسوء تغذية وحرمان من النوم.
وينبغي أن تكون التقييامت الدقيقة “من الرأس حتى أخمص القدمني” مناسبة لنمو الطفل .ويتعني أن
يفحص األطفال مقدمو الخدمات الصحية الذين ال يشعرون بعدم االرتياح لرعاية األطفال املعتدى عليهم،
وللفحص الطبي الرشعي كلام كان ذلك ممكناً (أنظر صحيفتي العمل رقم  5و .)12تتم مناقشة األمراض
املعدية بالتفصيل يف صحيفة العمل رقم .15
لرمبا أنه قد عاىن العديد من األشخاص املتاجر بهم من سوء الحالة الصحية قبل االتجار بهم ،نتيجة
عوامل الفقر وسوء األحوال املعيشية ،وهي عوامل تزيد من إمكانية تعرضهم لالتجار ،وكذلك تنبيء بسوء
الحالة الصحية األساسية 22،21.وقد يكون لدى كثري من املرىض مشاكل طبية نشطة إضافية متعددة (مثل
الربو وداء السكري وفقر الدم والطفيليات) تفاقمت عىل األرجح يف سياق عملية االتجار .إن العيش يف
أوضاع تتسم باالكتظاظ ،وسوء التغذية ،وأساليب الحياة املق ّيدة ،ومحدودية فرص الحصول عىل الرعاية
الصحية ،كلها عوامل تساهم يف سوء الحالة الصحية ،وزيادة حدة األعراض .23وينبغي ملقدمي الرعاية
 20تفترض صحيفة العمل هذه بأن مقدمي الرعاية الصحية على علم بالمبادئ األساسية للرعاية المل َّمة بالصدمات (انظر صحيفة العمل رقم
 ،)1والرعاية عبر الثقافات (أنظر صحيفة العمل رقم  ،)2وبأنه تم الضلوع بتقييمات مالئمة لتحديد الهوية والسالمة (انظر صحيفة العمل
رقم  ،)7والبت في خيارات اإلحالة للدفاع القانوني والخدمات االجتماعية( ،انظر صحيفة العمل رقم .)10
.Beyrer, C., “Is trafficking a health issue?” The Lancet, vol. 363, no. 9408, 14 February 2004, p. 564 21
.)Zimmerman, C. et al. 2003( 22
.Wolffers, I. et al., “Migration, human rights, and health”, The Lancet, vol. 362, no. 9400, 13 December 2003, pp. 2019-2020 23
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محاولة معرفة أمناط األمراض الوبائية املحلية يف بلد منشأ املريض ،وبيئة العبور ،ومقصد االتجارلضامن
عدم إغفال حاالت اإلصابة باألمراض الشائعة مثل حمى الضنك واملالريا والسل وغريها.
كثريا ً ما تتداخل األعراض الصحية الجسدية والعقلية يف الشخص املتاجر به ،ال سيام خالل الفرتة
العصيبة أثناء أو مبارشة بعد واقعة االتجار .وليس من غري الشائع وجود أعراض جسدية من دون سبب
عضوي واضح ولكنها تتطلب تقييامً شامالً لضامن عدم إغفال األسباب العضوية الكامنة .غالباً ما تتداخل
األعراض لدى األشخاص املتاجر بهم مع ردود أفعال ما بعد الصدمة – بل وتتفاقم من ج ّرائها .وقد تشمل
األعراض الجسدية والسلوكية ذات العالقة بتاريخ الصدمة فقدان الشهية والتعب املزمن ،والصداع املزمن،
واآلالم املزمنة ،والدوار ،والخدر العاطفي ،والعداء ،واإلثارة الشديدة ،وفرط اليقظة ،والتهيج ،واالفتقار إىل
الحافز ،ومشاكل يف الذاكرة ،وضعف الرتكيز ،وإسرتجاع األحداث املؤملة بشكل متكرر واضطرابات النوم.
تسهم أعراض ما بعد الصدمة هذه يف سوء الحالة الصحية لضحايا االتجار باألشخاص بشكل إجاميل(أنظر
صحيفتي العمل  1و.)12
ينبغي تقييم األشخاص املتاجر بهم طبياً عىل أساس املبادئ التوجيهية (أنظر الفصل الثالث)،
وباستخدام التقنيات املذكورة يف الرعاية املل ّمة بالصدمات والرعاية املتمركزة عىل املريض (أنظر صحيفتي
العمل رقم  1و .)2إن للرسية والخصوصية أهمية قصوى يف الحاالت التي تنطوي عىل اتجار .ويجب أن يتم
أخذ التاريخ الطبي للمريض وفحصه عىل حدة (أي مع مقدم الرعاية الصحية واملرافق عند الرضورة ،ولكن
دون رفقة أشخاص آخرين) .و يالحظ أنه يف الحاالت التي تكون اإلحالة قد متت من جانب خدمة تقديم
الدعم إىل عيادة طبية أو عندما يتواجد يف العيادة “مدافعون عن حقوق املريض” أو “وسطاء ثقافيون”،24
فمن املستحسن أن يتواجد أشخاص الدعم هؤالء يف اللقاءات املتعلقة الصحة ،وخاصة اللقاءات األوىل.
و كام نوقش من قبل فإنه عىل األرجح أن تنعدم ثقة األشخاص املتاجر بهم يف الغري و غالبا ما يجدون
صعوبة يف التعبريعام يشغلهم مع املوظفني املهنيني الجدد .ففي حني يفضل بعض املرىض بقاء رشيكهم
أو أحد أفراد أرستهم معهم ،إال أن قضاء بعض الوقت الخاص مع املريض الذي قد يخىش ان يطلب ممن
يرافقه مغادرة الغرفة .قد يكون من الرضوري اإلشارة إىل أن سياسة العيادة تنص عىل رؤية جميع املرىض
فرادى وعىل حدة يف مرحلة ما خالل الزيارة ،لضامن تقديم نفس القدر من الخصوصية لكل شخص.

اإلجراءات املطلوبة

أهداف اللقاء اإلكلينييك
•
•
•

•خلق حيز آمن للمريض حيث تكون الرعاية فردية وداعمة ومتكاملة وال تنطوي عىل إطالق
األحكام (أنظر صحيفتي العمل رقم  1و.)2
•ارشح للمريض أسباب الفحص ،وكيفية إجرائه ،وكيفية إبالغ النتائج ومن سيكون له حق الحصول
عىل النتائج.
•إجراء تقييم صحي شامل ،إذ ميكن أن يكون هذا اللقاء اإلكلينييك هو فرصة اإلحتكاك الوحيدة
للشخص املتاجر به مع نظام الرعاية الصحية (عىل سبيل املثال ،قد يعود الشخص إىل وضع
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•
•

•
•

االتجار ،أو أن يكون معتقالً أو عابرا ً) .ويشمل ذلك مراجعة شاملة ومنهجية لألعراض ،وفحصاً
دقيقاً “من الرأس حتى أخمص القدمني” واختبار معميل مناسب ،مع معرفة أن األشخاص املتاجر
بهم يظهرون حاالت تتشارك بأعراضها مع اضطرابات معقدة مزمنة أخرى (أنظر صحيفة العمل
رقم  )5عن االعتبارات املحددة عند فحص األطفال واملراهقني).
•ركز اللقاءات اإلكلينيكية قدر اإلمكان عىل املشاكل الطبية التي يحددها املريض .فاألسئلة التي ال
تخدم سوى فضول مقدم الرعاية تعترب غري مالمئة.
•إن كان ممكنا،تلق تدريباً يف كيفية تقييم الصحة العقلية و/أو متكّن من الوصول إىل مقدم خدمات
صحة عقلية لتوفري التقييم التفصييل الالزم لتشخيص األمراض العقلية ولتحديد االحتياجات من
العالج.إذ ال ميكن املبالغة يف أثر التجارب املؤملة ونتائجها عىل أعراض املرىض ،و عىل مدى التزامهم
بالعالج (انظر صحيفتي العمل رقم  1و.)12
•حاول ضامن وجود آلية اتصال ثابتة ومؤكدة ومؤ َّمنة إلعالم املريض بنتائج أي فحص كام يجب
توفري وسيلة مالمئة للمرىض للحصول عىل الرعاية املستمرة ،مبا فيها الرعاية الوقائية.
•تأكد من توفر وسيلة لربط املرىض باملوارد والخدمات املطلوبة لتلبية احتياجاتهم املتعددة،
كلام كان ذلك ممكنا ً ،مبا يف ذلك الطعام واملأوى والدفاع القانوين ،والدعم يف مجال الصحة
العقلية والتعليم وتنمية مهارات العمل،إذأن هذه الخدمات تعترب أساسية لصحة وسالمة ورفاهية
األشخاص املتاجر بهم (انظر صحيفة العمل رقم .)10

املراجعة الشاملة املنهجية لألعراض
يف حني أنه قد ال يكون هناك سبب عضوي كامن للعديد من الشواغل الجسدية املبهمة واآلالم
املزمنة واإلرهاق  ،يجب عند إجراء التقييم الطبي األويل أن يكون لديك درجة عالية من االرتياب يف
احتاملية وجود تلك الحاالت العضوية .قاوم الرغبة امللحة يف إنهاء اللقاء مع املريض .و هذا يعني تجنب
االستنتاجات الرسيعة بشأن أسباب شكوى املريض دون إجراء تقييم شامل لألعراض املوجودة .عىل سبيل
املثال ،فقد يكون الصداع مرتبطاً بالكرب أو االكتئاب ،أو قد يكون نتيجة رضبة عىل الرأس.
قد يحدث أن تصاب باإلحباط من املرىض املتاجر بهم نتيجة لغموض األحداث أو األعراض التي
يذكرونها .حيث انه ليس باألمر غري املألوف يف سياق العديد من التجارب املؤملة ،صعوبة تذكّر التفاصيل.
يجب أن تعي أنه عندما يكون التاريخ الطبي غري واضحا أومتناقضا ال يعني أن املريض يحاول العرقلة أو
إنه صعب املراس ،ولكن قد يعكس بدالً من ذلك ردود فعل املريض إزاء االعتداء والعنف.
باإلضافة إىل مراجعة األعراض التي تعترب معيار الرعاية بني مقدمي الطب الغريب ،فيام ييل مثة
أسئلة إضافية يتعني إدراجها يف التقييم ملعرفة تاريخ املريض:
رأس/عيون/آذان/أنف/حنجرة:
• •أي تاريخ لإلصابة يف الرأس؟ افحص الجمجمة بحثاً عن كدمات أو انخسافات أو جروح ملتئمة.
• •التعرض لضجيج عال؟
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•
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•

العنق:

•نوبات الصداع املتكرر؟
•أية إصابات يف البلعوم (جروح ،متزقات)؟
25
•أمل األسنان أو اللثة؟
•أي تغيريات برصية؟ مفاجئة أو تدريجية؟

• •هل يوجد تاريخ للخنق؟
القلب واألوعية الدموية:
• •أي إصابة يف الصدر؟
الجهاز التنفيس:
• •أي تعرض للمواد الكيميائية واألبخرة واإلسبستوس أو التعرضات املهنية األخرى؟
• •احتامل التعرض ملرض السل؟ (ظروف املعيشة؟ عدد األشخاص املشاركني يف غرفة نوم واحدة؟
التهوية؟)
الجهاز الهضمي:
• •إصابة يف البطن؟
• •اإلسهال املزمن؟ اإلمساك؟ الطفيليات املرئية يف الرباز؟ قد يكون العرضان األوليان متعلقني بالصحة
العقلية (أنظر صحيفة العمل رقم .)12
الجهاز البويل التناسيل:
• •الجنس القرسي ،أو اإلصابة الجنسية مبا فيها األجسام الغريبة ؟
• •التبول يف الفراش أو سلس التربز (نتيجة محتملة لالعتداء الجنيس)؟
الجهازالعضيل الهيكيل:
• •اإلصابات ذات العالقة بالعمل التكراري وغري التكراري؟
• •الكسور؟
• •تاريخ االعتداء البدين مثل الحروق؟ التقلصات؟
• •نقص فيتامني (د)؟
األعراض العصبية/السلوكية:
• •نوبات التشنج (قد تحتاج أيضاً إىل النظر يف النوبات الزائفة)؟
• •اضطرابات النوم (عدم القدرة عىل الخلود إىل النوم،اإلستيقاظ املتكرر ،الكوابيس)؟
• •أي تاريخ لإلصابة يف الرأس ؟
التغذية:
• •أي نقص يف التغذية (االستهالك الغذايئ؟ املحتوى)؟
• •إرضابات تناول الطعام (مثل سلوكيات فقدان الشهية أو الرشه املريض)؟
األمراض الجلدية:
• •الجرب ،القمل ،قلة الشعر أودقته (قد يدل عىل نقص يف التغذية)؟
• •الحروق (مثل حروق السجائر ،السلقات من املاء الساخن)؟
 25سوء صحة الفم عامل رئيسي مواكب في سوء الصحة العامة وسوء التغذية.
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•

•إصابات الحصف والفطريات؟

إجراء فحص بدين متمركز حول املريض
اج ِر فحصاً بدنياً دقيقاً وكامالً من الرأس حتى أخمص القدمني .يجب توثيق جميع اإلصابات
البدنية ،وعندما يكون مالمئا -توثيقها بالصور .كام هو الحال مع جميع ضحايا العنف والتعذيب ،وضح
الفحص الذي سيجري قبل خلع املريض لثيابه ثم ارشح كل خطوة من خطوات الفحص إذ تضطلع به،
معطياً املريض عىل الدوام خيار الرفض يف أي وقت من األوقات .من املفيد تحذير املريض بشأن اإلجراءات
التي ميكن أن تكون اقتحامية أو يحتمل أن تكون مؤملة.
قد ال يخربك املرىض دوماً بكل شكاواهم أوقد ال يردون عىل األسئلة برصاحة نتيجة الخوف أو عدم
الثقة أو الخجل .كن يقظاً للبحث عن عالمات لوجود حاالت طبية أخرى مل يرد ذكرها يف التاريخ الطبي.
باإلضافة إىل ذلك ،كن عىل وعي بأن الفحص قد يتسبب يف إثارة ظاهرة إسرتجاع املايض عند بعض
املرىض .وهذا قد يتضمن أن يصبح املريض “يف مكان آخر” (يبدو وكأنه يف مكان مختلف وال يرد عىل
األسئلة) ،ويزداد معدل تنفسه ويصيبه شبه إغامء .وقد يعني التوضيح قبل الرشوع يف الفحص بأن الفحص
قد يسبب للمريض إستعادة تذكُّر األمل املايض كضحية ،ومن ثم التأكد بانتظام من سالمة املريض طوال
الفحص .عىل سبيل املثال ،رمبا استُ ِغل بعض األشخاص املتاجر بهم من خالل الصور اإلباحية ،وعىل ذلك
ينبغي توخي الحذر إذا ما كان هناك رضورة من تصوير الجروح.

فحص الطب الرشعي
إذا ما كان سيتم استخدام التقييم الطبي يف املحاكمة ،وعىل وجه الخصوص ،إذا كان جمع األدلّة
رضورياً إلثبات االعتداء (وال سيام االغتصاب) ،ينبغي أن يُجري فحص الطب الرشعي مقدم رعاية صحية
مدرب تدريباً خاصاً .نظرا ً لصعوبات جمع األدلّة بشكل َحسن وتحديات تجنب إعادة إثارة األمل يف نفوس
املرىض ،فقد ترغب عيادة طبية تضم عددا ً من مقدمي الخدمات يف تخصيص واحد منهم لتلقي املزيد
من التدريب عىل تقديم املشورة لضحايا االعتداء الجنيس وفحصهم ،وجمع أدلة الطب الرشعي ،وفقاً
لإلجراءات والقوانني يف بلدك .عىل وجه الخصوص ،ينبغي ملقدمي الرعاية الذين يفحصون األطفال أن
يتلقوا املزيد من التدريب يف تقييم االعتداء عىل األطفال ،مبا يف ذلك إسرتاتيجيات أخذ وتوثيق التاريخ
الطبي للطفل (أنظر صحيفتي العمل  5و .)12عند االقتضاء ،ووفقاً للقوانني واإلجراءات املحلية ،اجمع
الحد األدىن من أدلة الطب الرشعي:
• •تحدد املتطلبات القانونية املحلية وقدرات املختربات إذا ما كان ينبغي جمع األدلّة الستخدامها
يف املحاكمة الجنائية وماهية تلك األدلّة ومن سيستخدمها .يف حال وجود أدلّة ،فمن األفضل أن
يجمعها مهنيون يف الطب الرشعي مدربون تدريباً خاصاً .وال ينبغي للعاملني يف املجال الصحي
جمع األدلّة التي ال ميكن معالجتها أو التي لن تستخدم.
• •أسترش الشخص الناجي بشأن أخذ الدليل للمحاكمة الجنائية .وهو ألمر أسايس أن تعرف مسبقاً
األماكن اآلمنة التي يحال لها ضحايا العنف الجنيس (أنظر صحيفة العمل رقم .)10أكد للشخص
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املتاجر به بأنه لن يتم إفشاء املعلومات إىل السلطات إال مبوافقته.
•بالنسبة لحاالت العنف الجنيس ،ينبغي حفظ سجل مكتوب فيه بعناية كافة نتائج الفحص الطبي،
مبا يف ذلك حالة مالبس املريض .قد يكون السجل الطبي جزءا ً من السجل القانوين ويف معظم
املواقع ميكن تقدميه كدليل يف الدعوى القضائية.

اإلصابات الجنسية والصحة اإلنجابية (أنظر صحيفة العمل رقم  13ملزيد من التفاصيل)
بينام ال ينطوي االتجار بالبرش دامئاً عىل استغالل جنيس ،فإن النساء واألطفال ،الذين عادة ما
يتعرضون للعنف الجنيس عند االتجار بهم ،يك ّونون يف أماكن كثرية نسبة كبرية من حاالت االتجار.
• •قم بأداء فحص حويض دقيق للنساء الاليت اتجر بهن ،وفحص األعضاء التناسلية (مبا فيها الرشج)
للرجال ،حيثام يُح َّدد ذلك طبياً ،إذا ما وافق املريض .اعرض عىل املرىض خيار توفري مقدم رعاية
من نفس الجنس إن كانوا يفضلون ذلك وتوفري ُمرافق مهني يف غرفة الفحص .يف بعض الحاالت،
قد ال يكون املريض قد تلقى فحصاً داخلياً من قبل ولذلك فمن األهمية مبكان توضيح اإلجراءات،
خطوة بخطوة.
• •إدرج أسئلة مفصلة عن الصحة اإلنجابية والجنسية يف التاريخ الطبي.
• •تابع أي دليل خارجي أو داخيل عىل وجود إصابة خالل الفحص الرسيري من خالل فحص معميل.
اجمع عينات (بول ،عنق الرحم ،الرشج) الختبار وجود األمراض املنقولة جنسياً.
• •اعرض استخدام اختبار للحمل ،واختبار للكشف عن فريوس نقص املناعة البرشية وغريه من
األمراض املنقولة جنسياً عندما تسمح القدرات املختربية بذلك .ق ِّدم املشورة املناسبة ملا قبل
الفحص ،وخطة متابعة محددة إلخطار املرىض بالنتائج وتقديم املشورة لهم بشأنها .ينبغي
أن يشمل هذا التخطيط للعالج واإلحاالت املناسبة إذا ما جاءت نتائج الفحوص إيجابية .ق ِّدم
املعالجة االفرتاضية لألمراض املنقولة جنسياً كام هو موىص به.

النقص يف التغذية
كثريا ً ما يخضع األشخاص املتاجر بهم لقيود صارمة عىل حركتهم و يف قدرتهم عىل الحصول عىل
الطعام .وقد يكون حصولهم عىل املنتجات الطازجة ،وتناول ما يكفي من الربوتني واملعادن ،والتعرض
ألشعة الشمس (للحصول عىل فيتامني د) محدودا ً للغاية ،ويتوقف عىل نوع االستغالل .كام أن تاريخ
تعاطي املخدرات ،املصاحبة يف كثري من األحيان لغريها من املشاكل الطبية ،تضاعف من مشكلة سوء
التغذية .ولذلك من الرضوري أخذ تاريخ االستهالك الغذايئ بالتفصيل ،فضالً عن البحث عن دليل عىل
النقص يف التغذية (مثل أمراض اللثة واللسان والتغريات الجلدية) أثناء الفحص الرسيري.
ينبغي أن تتضمن الفحوص املختربية كحد أدىن عدد كريات الدم الكامل والحجم الكريوي
الوسيط .وعندما تكون متاحا ،فإن مستوى الحديد ،والسعة الرابطة الكل ّية للحديد وفيتامني B12،
وحامض الفوليك ،والكالسيوم والفوسفور ،و -25هيدروكسييل فيتامني (د) قد تساعد يف توجيه العالج.
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صحة الفم
إن سوء صحة الفم واألسنان (مبا يف ذلك نخر األسنان وأمراض اللثة والخراجات) أمر شائع ،وكثريا ً
ما تكون عامالً مرضياً مشرتكاً مؤملاً للغاية يف الحالة الصحية السيئة لألشخاص املتاجر بهم .إصابات البلعوم
من مامرسة الجنس القرسي عن طريق الفم ميكن أن تزيد من تعقيد هذه الصورة .ومن املمكن أن تسهم
سوء صحة الفم يف سوء التغذية ،والصداع املزمن ،واضطراب النوم واملشاكل املِ َعدية املِ َعوية.

إصابة الرأس
من بني أكرث األعراض التي أبلغ عنها األشخاص املتاجر بهم شيوعاً الصداع املزمن ،ووصف العديد
من املرىض اإلصابات املتعددة يف الرأس املرتبطة بفقدان الوعي ونقلوا قصصاً توحي باالرتجاج ومبتالزمات
ما بعد االرتجاج .وبوجود الصداع املزمن ،تصبح هناك حاجة إىل تصوير األعصاب .فإذا ما أتيحت املوارد،
وحيثام يشري التاريخ املريض والفحص إىل وجود مشكلة داخل الجمجمة ،يُع ُّد تصوير الرأس أمرا ً مناسباً.
ومع ذلك ،فإن التاريخ املريض الدقيق الذي يبحث يف خصائص الشقيقة – األورة أو الهالة ،األمل من جانب
واحد ،والغثيان ،ورهاب الضوء ،ورهاب الصوت  -والتغيريات البرصية ،والتشنجات ،وفقدان التنسيق
وعدم التوازن ،وكذلك الفحص الدقيق لألعصاب تكفي عىل وجه العموم الستبعاد بعض األمراض الهامة
الكامنة مثل األورام الدموية املزمنة تحت غشاء الجافية). (subdural haematomas

االضطرابات التشنجية والتشنجات الزائفة واإلنفصال
باإلضافة إىل األعراض غري املح َّددة كالصداع والدوار ،أبلغ األشخاص املتاجر بهم أيضاً عن معاناتهم
من السقوط واإلغامء وعدم تذكُّر األشياء .يف ظل إصابات الرأس املؤملة التي يجوز أن عاىن منها بعض
املرىض فإن أخذ التاريخ املريض الشامل وإجراء فحص عصبي ألمر يف غاية األهمية .عىل وجه التحديد،
فإن الالتناظر يف الفحص ،وال َرنْح (عىل سبيل املثال ،فقدان التوازن أو املشية املختلة) واالختالل الوظيفي
باس ِتقْبا ِل ِ
الح ِّس ال َعميق قد يدل عىل سبب كامن خطري .غري أنه يف أغلب األحيان يكون الفحص
املتعلق ْ
ٍ
العصبي الكيل طبيعيا ،خال من أي دليل عىل عجز ،ولكن يستمر املريض يف اإلصابة بشبه إغامء أو إغامء
فعيل مصحوب أحياناً مبا يبدو وكأنه تشنجات (انظر صحيفة العمل رقم  .)12ينبغي أوالً تقييم األسباب
العضوية وراء حاالت اإلنفصال والتشنجات الزائفة البادية للعيان قبل افرتاض أنها ردود فعل يف مرحلة
ما بعد الصدمة.

الصحة املهنية
من املمكن أن يكون قد تم استغالل األشخاص املتاجر بهم يف العمل يف مجموعة متنوعة من
الصناعات ،مثل مصانع املالبس ،ومصانع تجهيز اللحوم ،والتشييد ،والزراعة ،والعبودية املنزلية.
• •وث ِّق أنواع العمل املنجز للمساعدة يف توجيه تشخيص اإلصابات.
• •خذ يف االعتبار إمكانية إصابات العمل التكراري إذا كان املريض يعاين من أمل متواصل.
• •افحص الجلد بتأنٍ بحثاً عن حروق ،وغريها من الجروح واإلصابات املهنية.
• •انظر يف إمكانية التعرض للسموم وغريها من املواد الخطرة يف أماكن العمل مام قد يسهم يف
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•

الشعور بالصداع أو صعوبة التنفس.
•افحص البرص ألن النظر قد يضعف من ج ّراء العمل يف أماكن عمل سيئة اإلضاءة.
•اسأل عن التهوية يف بيئة العمل؛ إذ قد يؤدي سوء التهوية إىل مشاكل يف الجهاز التنفيس.

حاالت العدوى الشائعة (انظر صحيفة العمل رقم  15للحصول عىل املزيد من التفاصيل)
بالرتكيز عىل أعراض املريض الواضحة ،قد تغفل عن غري قصد األمراض املعدية الشائعة األخرى
املرتبطة بتاريخ سفر وتع ّرض املريض ،مبا فيها األمراض املنقولة جوا ً أو عن طريق املياه أوالتي ينقلها
البعوض .يجب أن تكون لديك معلومات يسهل الوصول إليها عن األوبئة املحلية لجميع األماكن التي
كان بها الشخص املتاجر به .هناك مواقع إلكرتونية مثل http://www.cdc.gov/travel/default.
 aspxتعرض أحدث ما يستجد من معلومات عن تفيش األوبئة ،والتغريات يف مقاومة املضادات الحيوية
واملناطق املوبوءة.

الرعاية الوقائية واللقاحات والرعاية االفرتاضية
بالرغم من اتساع نطاق احتياجات األشخاص املتاجر بهم من الصحة البدنية والعقلية ،إال أن هذا
ال َنهج املنظّم يقدم طريقة منهجية لتقييم املرىض ممن يعانون من مشاكل صحية معقدة .نتيجة العديد
من الشواغل الحادة،فإنه من املمكن إغفال الرعاية الوقائية  -مبا يف ذلك قياس ضغط الدم وفحص العيون
واللقاحات والكشف عن الرسطان (رسطان عنق الرحم والخصيتني ،وكذلك الثدي والقولون للمرىض من
كبار السن).
أما عن مسألة الرعاية االفرتاضية ،أو معالجة األمراض دون انتظار نتائج الفحوصات فهو مجال
مثري للجدل يف رعاية األشخاص املتاجر بهم .فإذا كان من غري املرجح أن يتم االتصال بالشخص املتاجر
به بعد الزيارة األولية ملناقشة نتائج الفحوصات ،يختار بعض مقدمي الخدمات معالجة املرىض افرتاضياً
من األمراض الشائعة مثل الكالميديا ،وعىل وجه الخصوص إذا كانت تكاليف العالج أقل من االختبارات
املعملية .خذ يف االعتبار وضع سياسات وإجراءات لتحديد ما هي الظروف التي ميكن يف ظلها إيتاء رعاية
افرتاضية من هذا القبيل ،إن أمكن ذلك يف األساس.26
ونظرا ً ألن التقييم الصحي هذا ميكن أن يكون اللقاء اإلكلينييك الوحيد مع املريض ،فانظر يف
تقديم رعاية وقائية شاملة يف حال توفر موارد لهذا الغرض .كام ينبغي وضع بروتوكول للمرىض لتلقي
النتائج ،ويتم توجيههم للرعاية الالحقة حسب الحاجة.

26

انظر إلى منظمة الصحة العالميةSyndromic Case Management of Sexually Transmitted Diseases: A guide for decision-makers, health care،
 ، ,workers and communicatorsالمكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ ،مانيال ،1997 ،ومفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين،
 ،Reproductive Health in Refugee Situations: An inter-agency field manualمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ،جنيف.1999 ،
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صحيفة العمل رقم 5

اعتبارات خاصة عند فحص األطفال واملراهقني
األساس املنطقي
يعترب األطفال واملراهقون هدفا معتادا للمتاجرين؛ ويجوز أن يقوم أحد أفراد األرسة أو املعارف
باالتجار بهم أو أن يكون االتجار تم بشكل غري مبارش وهم برفقة ذويهم املتاجر بهم أو عند االتجار
بعوائل بأكملها سوية .يتطلب األطفال واملراهقون تقييامت للصحة البدنية والعقلية حسب مرحلة
منوهم .ويف الوقت نفسه ،قد ال يكون سن منو الطفل متطابقاً مع عمره الجسدي ،عىل سبيل املثال،
من ج ّراء سوء املعاملة أو الحرمان املزمن ،بينام يجب عىل مقدمي الخدمات بكل وضوح تقييم األطفال
لتحديد االحتياجات الصحية العاجلة ،يجب عليهم أيضاً إيالء اهتامم خاصة لآلثار الصحية املرتتبة عىل
االتجار بالبرش التي ميكن أن تؤثر عىل صحة ومنو الطفل عىل املدى البعيد.
واألطفال الذين تعرضوا لسوء املعاملة والحرمان والصدمات التي يسببها االتجار عىل األرجح
سيكون لديهم مجموعة واسعة من االحتياجات والرعاية .إذ قد يجوز أن يكون قد ا ُعتدي عليهم بدنياً
وجنسياً؛ ويجوز أنهم قد عانوا أو شهدوا أحداثاً مؤملة أو أن يكونوا قد أكرهوا عىل الخضوع ألشكال من
االستغالل يف العمل مام ع ّرضهم ملخاطر صحية خطرة أو منطوية عىل تهديد للحياة.
يف حاالت االتجار باألطفال ،يكون للصحة العقلية والنفسية للفتى اهتامم دقيق .إذ أنه من املمكن
أن يتسبب التوتر الشديد وطويل األمد يف تأخر النمو العاطفي والذهني ،ورمبا تأخر يف النمو .كام أنه إذا
ما أجرب الفتية عىل املشاركة يف أنشطة البالغني ،فإنهم قد يتبنوا أيضاً سلوكيات أو تصورات أو لغة تبدو
متجاوزة لسنني عمرهم .وقد تنبئ الصدمات أو املتالزمات النفسية املبكرة باعتالل نفيس طويل املدى و
بنزعة للمخاطرة مستقبالً (انظر صحيفة العمل رقم  .)12كام أن األطفال الذين عانوا من سوء التغذية
املزمن ميكن أيضا أن يتعرضوا لخطر املشاكل السلوكية واملعرفية عىل املدى الطويل.ولذا فاالحتياجات
الصحية العقلية والعاطفية واالجتامعية لألطفال ستتطلب رعاية صحية مناسبة لفئتهم العمرية وغري ذلك
من أشكال الدعم املختلفة املخصصة للفتية.

68

رعاية األشخاص املتّ جر بهم :مبادئ توجيهية ملقدمي اخلدمات الصحية

قد يكون مقدم الخدمات الصحية هو أول شخص يحدد احتاملية كون الطفل أو املراهق قد أت ّجر
به -وبالتايل يكون أول منارص ،ورمبا الوحيد إىل أن يتم إحالة الطفل إىل نظام رعاية أع ّم.

اإلجراءات املطلوبة
يتطلب توفري الرعاية للفتية دراسة متأنية للعمر والقدرات واحتياجات النمو .وفيام ييل الجوانب
الرئيسية للرعاية التي يتعني أخذها يف الحسبان عندما يتّجر بفتى ،أو عندما يتعرض لحالة اتجار:
• •يرجى الرجوع إىل املعلومات العامة عن الفحص الصحي الشامل (انظر صحيفة العمل رقم .)4
• •يرجى الرجوع إىل اإلرشادات بشأن األطفال املحرومني أو املعتدى عليهم (انظر قامئة املراجع يف
نهاية صحيفة العمل هذه).
• •يرجى إجراء تقييم طبي وتقييم للنمو لكل طفل ومراهق مبا يتناسب وعمره .إذا مل يتسن توفري
أخصايئ طب أطفال حينام يحتمل أن يكون املرىض من األطفال واملراهقني ،اعمل عىل توفري
خدمات طبيب أطفال أو تكليف شخص واحد يف الكيان الصحي لتلقي تدريب خاص بشأن رعاية
األطفال.
• • اعمل عىل تشجيع األطفال واملراهقني وأفراد العائلة ،حسب االقتضاء ،عىل املشاركة يف صنع
القرارات قدر اإلمكان .ارشح لهم كل خطوة من عملية التقييم .ولكن تذكر أن أفراد األرسة أو
األشخاص الذين هم يف مقام والدي الطفل قد يكونوا متورطني يف االتجار بالطفل .وينبغي أال
يغيب هذا عن البال وأن يقيَّم عند العمل مع األطفال واملراهقني املتاجر بهم.
• • اعمل عىل تعيني منسق رعاية أو مدير حالة رئييس عن كل طفل أو مجموعة من األطفال ،إن
أمكن ذلك .فباستطاعة منسق الرعاية الجمع بني األشكال املختلفة من الرعاية التي يتطلبها
املعي كمدير حاالت رئييس
الطفل ويساعد يف منع التحقيقات الزائدة .كام أنه بوسع الشخص َّ
إقامة عالقة وئام مع الطفل والعمل كدفاع له أو لها.
• • اعمل عىل وضع خطة قصرية وطويلة األجل لضامن استمرارية الرعاية بناء عىل احتياجات الطفل
الطبية واالجتامعية (انظر صحيفتي العمل  12و.)14
مفصلة ومح َّدثة لألطفال املرىض .ويعترب هذا األمر ذو أهمية خاصة ألن
• •احتفظ بسجالت ّ
االحتياجات الطبية لألطفال ميكن أن تتغري برسعة .فحفظ سجالت مفصلة بوسعه املساعدة يف
منع االزدواجية الخطرة أو التي ال لزوم لها للتدخالت أو الوصفات الطبية (مثل األشعة السينية،
واللقاحات واألدوية التي قد تتسبب يف تأثريات مضادة لألدوية).
نسق مع الجهات األخرى املقدمة للخدمات لتلبية االحتياجات املتعددة الخاصة لألطفال اليتامى
• • ّ
واملعزولني (انظر صحيفة العمل رقم  .)10اعمل أربطة يدوية لتحديد هوية كل طفل .ويحتاج
الطفل أو تحتاج إىل وضعه عىل الفور يف بيئة آمنة ال تشكل تهديدا ،مثل البيت الكافل ،وذلك
لكفالة حاميتهم من املزيد من سوء املعاملة .ينبغي بذل كل جهد ممكن لجمع شمل األطفال مع
أرسهم إذا كان ذلك مناسباً وآمناً وممكناً .وإن مل يكن ،ينبغي أن يقرتن الطفل مبقدم رعاية بالغ
مالئم عىل معرفة جيدة باحتياجات الطفل لرتسيخ استمرارية الدعم العقيل والعاطفي .يساعد
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•
•

مقدم الرعاية هذا ،سوية مع منسق الرعاية الطبية ،يف العمل مبثابة دفاع للطفل .ويف كثري من
البلدان ،وضعت الجهات املقدمة لخدمات الطفل آليات إليجاد أماكن لألطفال.
•كن عىل أسبقية للتأكد مام إذا كان أفراد األرسة أو أولئك الذين عينوا أنفسهم أوصياء عىل الفتى
متورطني يف عملية االتجار به أو سوء معاملته أو إهامله قبل إرشاكهم يف رعايته.
•حافظ عىل بقاء أفراد العائلة الذين أُنقذوا معاً ،مع بعضهم البعض عندما يكون ذلك آمناً وممكناً.

فحص و مراجعة أجهزة الجسم

27

باإلضافة إىل مراجعة أطباء األطفال وفحصهم البدين املو ّحد ألجهزة الجسم ،هناك قضايا خاصة
باالتجار تستدعي االهتامم .يرجى االطالع عىل صحيفة العمل رقم  4للحصول عىل معلومات عامة عن
مراجعة األجهزة التالية لدى أي شخص متاجر به :صحة الفم واألذن/واألنف والجهاز العصبي ،والجهاز
التنفيس ،والجهاز املِعدي املعوي والجهاز البويل التناسيل ،والصحة اإلنجابية ،والجهاز العضيل الهيكيل
واألمراض الجلدية ،والتغذية ،والدراسات املختربية ،وفحص الطب الرشعي .وفيام ييل معلومات إضافية
لألطفال واملراهقني من ضحايا االتجار باألشخاص.
الجهاز العصبي
ينبغي أن يخضع الرضع لفحص العني للتأكد من عدم وجود نزيف يف شبكية العني ،مام قد يدل
عىل االعتداء الجسدي أو متالزمة “الطفل املرتج أو هز الطفل”.
الصحة اإلنجابية
قيّم كل طفل باستخدام فحص مركزي للصدمات والعدوى واختبار ألمراض محددة منقولة جنسياً.
أما الفتيات فينبغي أن يتلقني تقييامً للصحة اإلنجابية ذا صلة ،مبا يف ذلك تاريخ الطمث واحتامل الحمل.
ينبغي فحص الجهاز التناسيل والرشج للصبيان بحثا عن إصابات .و يجب توخي الحذرملنع تعرض املراهقني
للصدمة من جديد؛ كام يجب احرتام حقهم يف رفض اجراء الفحص ،وأن يتم كل فحص عىل يد طبيب
مامرس من الجنس الذي يطلبه املريض .وينبغي للطبيب املامرس أن يتحدث إىل املريض عن كل خطوة
يتخذها مع التوضيحات املناسبة و النتائج املتوقعة .كام ينبغي االستجابة بكل صرب وعىل نحو مناسب
لطلبات الطفل أو املراهق بتأجيل أو تعليق الفحص  ،حتى ولو كان هذا يعني تأخري أو إنهاء الفحص
(انظر صحيفة العمل .)12
التغذية
يعتمداألطفال يف تأمني الغذاء واملياه النقية عىل الغري أكرث من الكبار .ومبا أن الطعام يكون
محدودا يف كثري من األحيان يف حالة االتجار ،يشيع نقص الفيتامينات والربوتينات واملعادن .كام أن نقص
التغذية يؤثر عىل منو وتطور األطفال بشكل أشد وقعاً منه عىل الكبار بكثري .ولذلك ،ينبغي عىل املهنيني
العاملني يف مجال الصحة تقييم الوضع التغذوي لكل طفل وفقاً للمعايري الدولية (عىل سبيل املثال ،معايري
منظمة الصحة العاملية) ،والبدء فورا ً يف توفري االحتياجات الغذائية .ويشمل التقييم تناسب الوزن مع
الطول ،أو قياس محيط العضد .إن نقص التغذية عند األطفال تجعلهم أكرث عرضة لإلصابة ببعض األمراض
املعدية (مثل نقص فيتامني أ) .ينبغي أيضاً مالحظة لون الشعر ومالحظةإن كان هناك وذمة ).(oedema
 27انظر صحيفة العمل رقم (.)4
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األمراض املعدية
األمراض املعدية شائعة جدا ً بني األطفال وميكن أن تتجىل بشكل مختلف عن األمراض املشابهة
لدى الكبار .ويجب أن يكون كل طبيب مامرس عىل درجة عالية من الحذر ملالحظة بوجود أمراض معدية،
يف كل من األطفال واملراهقني (انظر صحيفة العمل رقم .)15
تعاطي املخدرات
يجب عدم إغفاله عند األطفال واملراهقني .بإمكان إجراء اختبار للسموم يساعد يف تحديد
املخدرات والسموم التي إما تناولها الطفل عن قصد أو أعطيت إليه .من املهم استبعاد املواد السامة عىل
أنها سبب عضوي لتغري الحالة العقلية ،واالنحرافات السلوكية وغريها من الحاالت الطبية .كام إن أعراض
االنسحاب الناتجة عن اإلقالع عن بعض هذه املواد ميكن أن يتجىل كحالة طبية طارئة (انظر صحيفة
العمل رقم .)11
فحص الطب الرشعي
ينبغي أن يكون املهنيون العاملون يف مجال الصحة مد ّربني تدريباً خاصاً عىل تقييم العنف تجاه
األطفال يكون مالمئاً لعمر املريض ومرحلة منوه .يشيع االعتداء الجنيس بني األطفال الذين يتّجر بهم،
وبالتايل هناك حاجة ملعالجته عىل وجه الرسعة ،ولكن بطريقة فيها يشء من الكياسة .و إن كان من املرجح
الفحص مهني مد ّرب عىل جمع األدلّة القانونية.
استخدام أدلة يف أي إجراءات قانونية ،ينبغي أن يجري
َ
و ال بد من إتباع املبادئ التوجيهية الوطنية أو املحلية بشأن جمع األدلّة العدلية واإلبالغ عنها وتسلسل
مسؤولياتها .كام أنه يعترب من الرضوري حصول األطفال واملراهقني املستغَلني أو املعتدى عليهم جنسياً
عىل خدمات الرعاية يف مجال الصحة العقلية يف أقرب وقت ممكن (انظر صحيفة العمل رقم .)12

العالج
•

• ِ
املوسع لكل بلد بشأن اللقاحات .ميكنك األخذ يف الحسبان
أعط اللقاحات وفقاً للربوتوكول ّ
إجراءات وقائية أخرى من بينها جرعة مصل التهاب الكبد املناعي ( ،)HBIGوالعالج الوقايئ بعد
التعرض لفريوس نقص املناعة البرشية والوسائل العاجلة ملنع الحمل (انظر صحيفتي العمل رقم
 13و.)15

• •

مكمل غذايئ من الفيتامينات واملعادن لجميع األطفال يف وحدة
ّ
ضع يف اإلعتبار وصف تناول
الرعاية الوجيزة للحاالت الحادة مع استمرار إعطاء املك ّمل الغذايئ ألولئك الذين يعانون نقصا ًيف هذه
العنارص .وينبغي االستمراريف الرضاعة الطبيعية للرضع املتواجدين مع أمهاتهم يف  ،ما مل يكن هناك موانع.
ينبغي اإلحالة الرسيعة إىل طبيب األسنان ،إذا لزم األمر ،للحد من املضاعفات الخطرية املحتملة.
عند تحديد جرعات األدوية ،من املهم أن نتذكر أن جرعة الدواء غالباً ما تكون حسب الوزن .إذا
مل تتوفر جرعات األطفال ،فإنه ملن األهمية مبكان تحديد الجرعة الصحيحة من دواء الكبار .يختلف تأيّض
) (metabolismاألدوية عند األطفال عنه لدى الكبار ومينع وصف بعض األدوية لألطفال ألنها ترض منو
و تطور الطفل الجسدي.
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بروتوكوالت العالج من أمراض مثل فريوس نقص املناعة البرشية والسل تعترب وضعا شديد
الخصوصية بالنسبة لألطفال؛ وينبغي مراجعة مثل هذه الربوتوكوالت ،واستشارة أخصايئ يف األمراض
املعدية لألطفال إن أمكن ذلك.
االعتبارات القانونية (انظر صحيفة العمل رقم  16للحصول عىل مزيد من التفاصيل)
كن عىل علم بالقوانني املحلية املتعلقة مبعاملة األطفال ،واملوافقة عىل فحص و/أو عالج حاالت
القص) ،فضالً عن الرشوط القانونية
محددة لدى األطفال (مثل متطلبات الحصول عىل املوافقة لعالج ّ
التي قد تشمل اإلبالغ عن بعض الحاالت (مثل االعتداء عىل األطفال) وأمراض األطفال.
قصا ً متحررين ،مام يعني أنه عىل الرغم من
قد ينظر إىل املراهقني يف بعض املناطق عىل أنهم ّ
كونهم أصغر من السن القانونية ملرحلة البلوغ ،فإن لهم كامل االستقاللية يف اتخاذ القرارات بشأن املوافقة
عىل الرعاية ورفضها وتوجيهها.
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صحيفة العمل رقم 6

ماذا تفعل إذا ارتبت بوجود اجتار؟
األساس املنطقي
يعترب نظام الرعاية الصحية يف وضع فريد ميك ّنه من توفري الحامية لألشخاص املتاجر بهم .فقد
يجوز أن يعالج مقدمو الرعاية الصحية األشخاص الذين سبق وأن ح ّددت هوياتهم منظامتُ تقديم
املساعدة أو الرشطة ،بيد أنه قد تكون هناك أوقات يلتقي فيها مقدم الرعاية مريضاً مل يتم تحديده عىل
أنه شخص متاجر به بشكل رسمي .وقد يكتشف مقدم الرعاية عالمات تشري إىل أن الفرد قد اتّجر به يف
املايض ،أو رمبا ما فتئ يف حالة اتجار.
ميكن أن تحدث مواقف ال يتم فيها تحديد األشخاص املتاجر بهم بعد يف محيطات مثل العيادة
العامة أو الخاصة؛ أو من خالل رعاية األشخاص يف أماكن احتجاز املهاجرين ،أو يف مرفق استقبال أو
يف السجن ،أو عرب خدمات التوعية للمشتغلني يف مجال الجنس أو للسكان املهاجرين .يف كل حالة من
الحاالت ،من املهم تقييم الوضع بسالم واتخاذ قرار بشأن خيارات االستجابة املناسبة (انظر صحيفة العمل
رقم .)17
يتطلب رد الفعل إزاء شخص ال يزال يف حالة اتجار استجابات مدروسة تضع سالمة الفرد ومقدم
الرعاية الصحية ،ورمبا أولئك املقربني منه ،عىل رأس األولويات (انظر صحيفة العمل رقم  .)7عىل الرغم
من إبعاد األشخاص الواقعني يف براثن االتجار عموماً عن مصادر املساعدة املحتملة،و نظرا ً لطبيعة اإلساءة
واالستغالل املرتبطني باالتجار ،فليس من غري املألوف أن يصاب األشخاص املتاجر بهم باملرض أو الجروح،
مام يحد من فائدتهم ويقلّل من الربحية العائدة للمتاجر بهم .ونتيجة الحتياج أي شخص للرعاية الطبية،
وألن املتاجرين قد يعتربون مقدمي الرعاية الصحية أقل تهديدا ً مقارن ًة بغريهم من مقدمي الخدمات،
فقد يلتمس املتاجرون الرعاية الطبية لألشخاص الذين ات ّجروا بهم.
تركز صحيفة العمل هذه عىل ما يحتاج مقدم الرعاية الصحية أخذه يف االعتبار يف أي محيط
إكلينييك عندما يقابل مرىض يشتبه يف كونهم متاجر بهم أو بخالف ذلك وجدوا أنفسهم يف وضع تعسفي
أو استغاليل (عىل سبيل املثال ،تهريب أو استغالل عاملة) ،ولكنهم مل يتصلوا إىل اآلن بأي خدمات حامية.
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وهي توضّ ح سبل التع ّرف عىل عالمات االتجار وتقدم معلومات عن التدخل بأمان وبطريقة مهنية
ومدروسة جدا ً.

رؤية القرائن وتحديد إشارات اإلنذار
برغم عدم وجود مجموعة واحدة من األعراض أو العالمات التي تشري قطعياً إىل أنه تم االت ّجار
بشخص ما ،إال أن حاالت االتجار بالبرش ترتبط بسامت مشرتكة إذا ما تم وصلها رمبا توحي بأن الشخص
اتّجر به .يدرج الشكل رقم ( )3العوامل الرئيسية التي قد توحي بأن الشخص قد ات ّجر به.
الشكل رقم ( :)3ربط القرائن الدالّة عىل جواز أن يكون املريض ات ّجر به [مل يتم تحرير ما يف داخل
الشكل إذ يبدو أنه صورة .يوىص بالتحرير التايل‘ :هاجر محلياً أو دولياً للعمل املرتبط عادة باالتجار’؛
الرجاء القيام بذلك يف مرحلة التصميم الجرافييك].
هاجر محليا أو دوليا
لعمل يرتبط عادة
باالجتار

••أعراض الصدمة
••اإلصابات املرتبطة بإساءة
املعاملة
••اإلصابات أو األمراض املرتبطة
بالعاملة غري املحمية أو سوء
الظروف املعيشية أو ظروف
العمل االستغاللية

حالة اجتار ممكنة

وجود مرافق
خائف ،ال يثق بالغير
ال يتحدث اللغة احمللية
تكون هذه املؤرشات ذات صلة عىل نحو خاص عندما يكون املريض مهاجرا ً دولياً أو يبدو أنه
هاجر داخل البالد بغرض العمل .ينبغي أن تزداد الشكوك بشأن االتجار إذا ما أفصح الشخص عن أنه
عمل أو يعمل حالياً يف قطاع عمل يرتبط عادة باالتجار أو ُعرِف عنه ذلك؛ أو إذا أظهر عالمات أو أعراض
ردود فعل الصدمة أو إصابات أو أمراض أو حاالت عدوى توحي بوقوع إساءة معاملة أو العمل يف ظروف
استغاللية؛ أو إذا أظهر املريض مظاهر سوء التغذية وسوء النظافة وانعدام الرعاية الذاتية (انظر الفصلني
األول والثاين).
مم يحيطهم  .كام قد يجدوا صعوبة
قد يظهر األشخاص املتاجر بهم الخوف وعدم الثقة والقلق ّ
يف التعبري بوضوح عن شكاواهم الصحية؛ بل وأحياناً قد ال يتحدثون اللغة املحلية .ولرمبا تكون لديهم
مشاكل قانونية تضاف إىل خوفهم وعدم ثقتهم ،مبا يف ذلك املشاكل املتعلقة بوضع الهجرة أو رمبا بالحالة
الجنائية .يف حاالت االتجار األكرث وضوحاً ،سيكون هناك مرافق يصحب الشخص املتاجر به ليعمل مبثابة
مرتجم أو مراقب للسلوك أو ليوفر وسيلة نقل .ال يكون الرتهيب واضحاً عىل الدوام  -ولكن باإلمكان يف
كثري من األحيان متييز عالمات اإلكراه الجاري بهدوء.

77
وأخريا ،ليس من املستغرب أال يكون الشخص املتاجر به عىل علم بكونه ضحية لجرمية .فلن يكون
العديد من األشخاص املتاجر بهم قد سمعوا عن جرمية ‘االتجار’ وقد يعتربون االستغالل أو سوء املعاملة
التي حدثت مسألة سوء حظ أو نتيجة سوء تقدير.

اإلجراءات املطلوبة
عند تناولك إشارات اإلنذار املذكورة أعاله ،ينبغي عليك النظر يف اإلجراءات املبينة أدناه.

إذا اشتبهت أو عرفت بأن مريضك قد تم اإلتجار به
يعتربالجزء األهم من االستجابة لحالة اتجار مشتبه بها هو العمل الذي تقوم به قبل اتخاذ رد
فعل .اعرف الخيارات املتاحة لحامية األشخاص املتاجر بهم أو ما يشبههم من الجامعات املستضعفة
يف بلدك ومحيطك املحيل .احتفظ مبعلومات اإلحالة بلغات متنوعة ،إن أمكن ،مبا يف ذلك أسامء وأرقام
هواتف األشخاص الذي ميكن االتصال بهم ،واعرف إذا كانت خيارات اإلحالة هذه مختصة بدعم احتياجات
األشخاص املتاجر بهم  -وعىل وجه التحديد مريضك (انظر صحيفة العمل رقم .)10
ضع يف اعتبارك أنك قد ال تتمكن من إنقاذ مريضك بسبب املخاطر األمنية لك و/أو له ،وأن
املسؤولية ال تقع عليك وحدك .فهناك خيارات أخرى متاحة لتعظيم الفوائد التي تعود عىل مريضك ،حتى
لو مل يجمعكام سوى لقاء واحد .انظر يف النقاط الهامة التالية:
•

•

•
•

•ال تحاول إنقاذ مريضك إن مل تكن مرتبطاً بنظام الحامية املتاح لألشخاص املتاجر بهم يف بلدك أو
منطقتك ،وإذا مل يكن بحوزتك املعلومات الصحيحة عن شبكات اإلحالة القامئة والخدمات املتاحة
(انظر صحيفة العمل رقم .)10
•اكفل السالمة ملريضك ولنفسك وملرفقك الصحي أوالً (انظر صحيفة العمل رقم .)7
• •التمس سبل محاورة املريض عىل انفراد .ال تستفرس عن الظروف املتعلقة باالتجار أمام
الغري ،مبن فيهم ُمرافق مريضك .للحصول عىل العزلة مع املريض بوسعك اإلشارة ،عىل
سبيل املثال ،إىل الحاجة إىل القيام بفحص خاص.
عم إذا كان يشعر أو تشعر باألمان للتحدث عن األمور التي تعكر صفوه
• •اسأل املريض ّ
أو صفوها يف هذا الوقت.
• •ال تفصح عن عنوانك الشخيص ملريضك أو تسعى لتوفري مأوى له أو لها يف منزلك.
•ال تتصل بالسلطات (مثل الرشطة والهجرة) دون توضيح أن هذا خيار ودون الحصول عىل إذن
من املريض (انظر أدناه).
•فيام ييل أسئلة باإلمكان طرحها لفهم حالة مريضك فهامً أفضل .اطرح األسئلة التي دامئا ما تتعلق
بصحة مريضك ،وبأبسط أسلوب ممكن .وليكن رد فعلك داعامً مهام كان ما يتم إبالغك به .اخرت
تلك األسئلة ذات الصلة أو ك ّيف أي من األعراض التالية وفقاً لظروف الفرد الصحية:

78

رعاية األشخاص املتّ جر بهم :مبادئ توجيهية ملقدمي اخلدمات الصحية

•

•
•

• •تبدو شديد الشحوب .هل ميكن أن تخربين عن النظام الغذايئ الخاص بك؟ ماذا أكلت هذا
األسبوع؟ خالل الشهر املايض؟
• •أنت تسعل كثريا .أنا بحاجة ملعرفة الوضع يف منزلك .هل ميكن أن تخربين عن بيتك وغرفة
نومك؟ هل تتشارك يف غرفتك مع آخرين؟ هل لديك نافذة يف غرفتك؟ هل ميكنك فتحه
بسهولة؟
• •اعتقد انك قد تكون تعاين من مرض غري شائع هنا .من أي بلد أنت يف األصل؟ منذ متى
أنت هنا؟
• •هل أصبت أثناء العمل؟ هل مبقدورك أن تخربين عن عملك وكيف أصبت؟ هل هذه هي
املرة األوىل التي تصاب فيها أو هل لديك إصابات أخرى يف مكان آخر؟ أنا بحاجة للتأكد
من انك بخري يف كل أجزاء جسمك.
•ال تطلب املساعدة من أي أحد يرافق الشخص يف الرتجمة الفورية أو الفحص ،حتى لو مل تكن
تتحدث نفس لغة املريض وال ميكنك الحصول الفوري عىل خدمات الرتجمة الفورية (انظر صحيفة
العمل رقم .)3
•ال تقدم وعودا ً ال ميكنك اإليفاء بها .فعندما تحاول منح مريضك األمل ،اعرض فقط ما أنت متأكد
من إمكانية تحقيقه.
•قد ال يكون مريضك قادرا ً عىل دفع تكاليف الخدمات الصحية الرضورية؛ أنت بحاجة لتقييم
الدعم التموييل لتوفري الخدمات االجتامعية األساسية يف بلدك أو منطقتك (انظر صحيفة العمل
رقم .)10

بعد التقييم املبديئ
هناك سيناريوهات مختلفة محتملة بعد التقييم املبديئ.
قد تكون قادرا ً عىل إحالة مريضك إىل منظمة أخرى للحصول عىل الحامية ومزيد من املساعدة.
ال تقدر عىل توفري اإلحالة ،ولكنك تشعر بأنك تستطيع ضامن امتثال مريضك بالحضور إليك مرة
أخرى ملتابعة العالج والفحص.
املعي مع مريضك سيكون عىل األرجح اللقاء األوحد ألي سبب كان.
تشعر بأن هذا اللقاء ّ
يل يتطلب مساعدة عاجلة.
هناك خطر وشيك و ج ّ
عندما تكون اإلحالة ممكنة وتكون أنت عىل دراية بالخدمات املتاحة ومبن تتصل ،ضع يف اعتبارك
ما ييل (انظر صحيفة العمل رقم :)10
ما هي خدمات الحامية املتوفرة يف بلدك أويف منطقتك لألشخاص املتاجر بهم؟ هل هناك وكالة
محددة مخصصة كأول نقطة خدمية؟ هل أنت مجرب مبوجب القوانني املحلية عىل اإلبالغ عن حاالت
االتجار و/أو العنف؟
ما الخدمة (الخدمات) التي يحتاجها مريضك بشدة وقت لقائك به؟ املأوى والغذاء؟ الرعاية
الصحية والنفسية األكرث شموالً؟ املساعدة القانونية أو املتعلقة بالهجرة؟ خدمات الرتجمة؟ ينبغي أن
يكون للشخص املتاجر به رأيا عند اتخاذ هذا القرار كلام أمكن ذلك (انظر صحيفتي العمل رقم  1و.)16
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ال تتصل بأي منظمة دعم أو بالرشطة دون أن ترشح ملريضك أوالً كيف سيؤثر هذا االتصال عليه
أو عليها .ناقش الخيارات املتاحة موضحاً كيفية عملها وما هي منافعها .ال تترصف دون موافقة مريضك.28
ميكن أن تنطبق سياقات مختلفة عىل مريضك من حيث حقوقه أو حقوقها ،تبعاً لوضع الهجرة
والوضع القانوين الخاص به أو بها ،ووجود وثائق سليمة ،ونوع العمل املضطلع به (سواء أكان قانونياً أم
غري قانوين) .كل هذه الظروف قد يكون لها تأثري عىل سالمة املريض .ارشح الوضع ملريضك وساعده أو
ساعدها التخاذ أفضل قرار.
حينام ال تتمكن من إحالة مريضك لكنك تكون عىل ثقة من امتثاله لتقييامت املتابعة والعالج،
ضع يف اعتبارك ما ييل:
حافظ عىل دورك املهني كمقدم رعاية صحية .وفّر اإلدارة الشاملة ملريضك ،مبا يف ذلك ترتيب
الرعاية وزيارات املتابعة.
قد تواجهك ظروف مختلفة يف لقائك املقبل مع املريض .فقد يكتسب مريضك الثقة ويطلب
مساعدة مختلفة.
كن مستعدا ً يف ذلك الوقت لتقديم معلومات عن خدمات اإلحالة املناسبة التي ميكن عرضها
بطريقة آمنة.
حينام ال تكون اإلحالة ممكنة لعدم رغبة املريض فيها ،أو أن الوضع غري آمن بحيث تستحيل
اإلحالة ،أو املريض قيد الرتحيل أو اإلعادة الفورية إىل دياره ،عظِّم اللقاء مع املريض ألنه قد يكون الفرصة
الوحيدة املتاحة لك للمساعدة يف تحسني حالته:
اعرض عىل املريض أكرب قدر ممكن من املعلومات املتعلقة بحالته أو حالتها الطبية والعالج
واملتابعة الالزمني .قدم معلومات عن جرمية االتجار ،وخدمات الدعم املتاحة مبا فيها أرقام هواتف الخط
الساخن ،وتفاصيل عن األماكن التي ميكن ملريضك أن يقصدها ،ومعلومات عن الشخص الذي ميكنه
االتصال به يف املستقبل إذا ما رغب يف االستفادة من الخدمات يف وقت الحق.
بلّغ هذه املعلومات بحذر .وكن منتبهاً لشكل الوثائق التي تقدمها ملريضك وذلك لوجود مخاطر
عادة ما تنطوي عىل تهديد للسالمة؛ إذ بالوسع أن تقود الوثائق إليك أو ملرفقك الصحي ،وبالتايل فقد
ترغب يف وضع هذه املعلومات الهامة عىل ورقة صغرية ميكن ملريضك إخفائها تحت املالبس (عىل سبيل
يدسها يف املالبس الداخلية).
املثالّ ،
وفِّر نظام الدواء املوصوف بالكامل يف ذلك اللقاء الوحيد ،إن كان ينطبق ذلك وإن كان ممكناً.
افرتض أن املريض لن يقدر عىل العودة ملتابعة العالج والتقييم ،أو للمزيد من الفحوص التشخيصية.
استعمل عالج الجرعة الواحدة كلام كان ذلك ممكنا ،وز ّود مريضك مبوجز طبي ووثائق اإلحالة حسب
االقتضاء.
عندما تكون املساعدة العاجلة مطلوبة أو عند وجود خطر وشيك ،فيام ييل نقاط مهمة يتعني
أخذها يف الحسبان:
اكفل سالمتك أوالً.
إن كانت هناك حاجة لإلحالة الطبية الطارئة ،قد تضطر إىل إقناع مريضك أو أي مصاحب أو
 28يرجى االطالع على صحيفة العمل رقم  16بشأن االعتبارات الخاصة المتعلقة باألهلية والقدرة ،والوصاية.

80

رعاية األشخاص املتّ جر بهم :مبادئ توجيهية ملقدمي اخلدمات الصحية

مرافق له بذلك .ركّز عىل الحالة الصحية ملريضك وال تطيل الكالم عن أسباب تدهور صحته ،وخصوصاً إذا
كانت ذات عالقة بإساءة املعاملة.
ميكن أن تواجه حاالت تجب تقديم املساعدة الطبية الطارئة لها يف مرفقك (انظر صحيفة العمل
رقم .)11
إذا كان املريض وحده ويرغب يف االتصال بالرشطة أو يبدو االتصال بالرشطة رضورياً لسالمته
الفورية ،ناقش هذا األمر بتأنٍ وبوضوح معه ،للتأكّد من أن هذا هو مسار العمل املفضَّ ل .قم باإلحالة إىل
املنسق املعني املح ّدد واملوثوق لدى الرشطة كلام كان ذلك ممك ًنا (انظر صحيفة العمل رقم .)10
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صحيفة العمل رقم 7

احلماية واألمن
األساس املنطقي
كل األشخاص املتاجر بهم لهم الحق يف السالمة البدنية والحامية .وفقاً للمعايري الدولية“ ،الدول
مسؤولة مبوجب القانون الدويل عن العمل مع بذل العناية الواجبة ملنع االتجار باألشخاص والتحقيق مع
29
املتاجرين ومحاكمتهم ومساعدة وحامية ضحايا االتجار”.
الحامية هي واحدة من ‘أنشطة’ الباءات ’ ‘Psالثالثة ملكافحة االتجار –الوقاية )(prevention
والحامية ) (protectionواملقاضاة ) –(prosecutionوهي عنرص أسايس من عنارص مجموعة املساعدات

للشخص املتاجر به .تعني كلمة “حامية” ملقدمي الرعاية الصحية ،تلبية االحتياجات الصحية لألفراد
واملساعدة يف إبقائهم ساملني من األذى.30
يعترباالتجار بالبرش نشاط إجرامي كثريا ً ما تتورط فيه شبكات الجرمية املنظمة.و لذلك يجب
أن يكون أمن األشخاص املتاجر بهم  -ومقدمي الرعاية الصحية  -وسالمتهم البدنية دوماً من بني أعىل
األولويات .و يعترب فقدان شخص متاجر به -بالنسبة للمتاجرين -فقداناً للدخل ورمزا ً لفقدانهم السيطرة.
و يف بعض الحاالت ،قد يالحق املتاجرون أو املتواطئون معهم األفراد الفا ّرين منهم ،ال سيام إن كان
الشخص املتاجر به مشارك يف تحقيق جنايئ ضد املتاجر.
عىل الرغم من عدم مسؤولية مقدمي الرعاية الصحية يف نهاية األمر عن أمن املتاجر به ،إال
أنهم ملزمون باإلسهام بكل وسيلة ممكنة يف صحة وسالمة األفراد الذين هم يف رعايتهم ،وإحالتهم إىل
الخدمات التي ميكن أن يكونوا آمنني بها .وعىل الرغم من أن حاالت االتجار ال تشكّل عىل الدوام خطرا ً
عىل األشخاص الذين يقدمون الرعاية الصحية والدعم ،إال أن عىل املهنيني العاملني يف مجال الصحة االنتباه

 29مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان ،المبادئ والتوجيهات الموصى بها بشأن حقوق اإلنسان واالتجار بالبشر (�Recom
 ،)mended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Traffickingتقرير مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان والمجلس
االقتصادي واالجتماعي ( )E/2002/68/Add.1مجلس األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي ،نيويورك 20 ،أيار/مايو  .2002المادة .2
 30بمعنى أعم ،تعني الحماية أيضا خلق بيئة اجتماعية وسياسية وقانونية تعزز حماية ضحايا االتجار .وهذا قد يعني بالنسبة للدول التي
تستقبل األشخاص المتاجر بهم دولياً ،تقديم تصاريح إقامة خاصة أو تأشيرات دخول للسماح للضحايا من بلدان أخرى بالبقاء في بلد ما
بشكل قانوني ،على سبيل المثال .قد ينطوي أيضا على حماية ومساعدة الناجين من االتجار في العودة إلى بلد أو منطقة المنشأ بطرق
آمنة تحترم حقوقهم اإلنسانية .أنظر :الوحدات التدريبية لمكافحة االتجار باألشخاص الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة.
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إىل املخاطر األمنية املحتملة عىل أنفسهم واملوظفني اآلخرين .و توضح صحيفة العمل هذه بعض التدابري
التي ميكن للمرفق الصحي اتخاذها لكفالة سالمة الشخص املتاجر به واملوظفني.

اإلجراءات املطلوبة
املبدأ األسايس وراء تقديم املساعدة لألشخاص املتاجر بهم هو وجوب االضطالع باإلجراءات
والخدمات يف إطار ما يعرف بـ “مجال الحامية” .31وهذا يعني إعطاء األولوية للسالمة واألمن خالل
عملية تقديم املساعدة واإلحالة ،مبا يف ذلك بذل الجهود لحامية الضحايا من الرضر أو التهديد أو الرتهيب
32
من جانب املتاجرين ومعاونيهم.
يعترب الحفاظ عىل الرسية التا ّمة حول قضايا االتجار باألشخاص تدبريا ً أمنياً أساسياً بوسع املهنيني
العاملني يف مجال الصحة اتخاذه .وينبغي أن يكون لدى املوظفني العاملني يف املرافق الطبية التي تقدم
املساعدة لألشخاص املتاجر بهم قواعد مح ّددة بوضوح ومبلّغة لهم بشكل جيد بخصوص رسية قضايا
االتجار(انظر صحيفة العمل رقم  .)9فيجب حامية املعلومات املتعلقة بهوية الشخص املتاجر به ومكان
تواجده وظروفه يف جميع األوقات (انظر صحائف العمل رقم  7و 9و .)10وهذا أمر رضوري ليس
لحاميتك أنت والشخص املتاجر به من األعامل االنتقامية للمتاجرين فحسب ،ولكن أيضا لحامية ضحايا
االتجار من الوصم املحتمل داخل أرسهم أو مجتمعاتهم .كام تشمل الحامية أيضاً حامية األفراد من
تجاوزات أو اهتامم وسائل اإلعالم .فيجب عىل املهنيني العاملني يف مجال الصحة تثبيط إجراء املقابالت
الصحفية ،وصناعة األفالم واملقابالت اإلعالمية األخرى مع املتاجر بهم .يجب النظر إىل املرافق الصحية
باعتبارها مواقع رعاية ودعم آمنة وغري مميزة ،لألفراد املستضعفني .ينبغي وضع سياسات عامة واضحة
بشأن وسائل اإلعالم وإبالغها للموظفني.
يعترب اإلصغاء بعناية أداة أمنية أساسية يف حاالت االتجار بالبرش.إذ يجب أن يستقطع مقدمو
الرعاية الصحية الوقت لإلملام باملخاطر األمنية املرتبطة مبرضاهم .و رغم أنه كثريا ً ما يكون األشخاص
املتاجر بهم يف أفضل وضع ملعرفة وتفسري أي مخاطر قد يواجهونها ،فإنه ال يجب عىل مقدمي الرعاية
إطالقاً إكراه األشخاص أو الضغط عليهم للكشف عن تفاصيل ليسوا مهيئني ملناقشتها .يجب تجميع
املعلومات دون إكراه .ويف الحاالت التي يشارك فيها مقدمو الخدمات اآلخرون أو الرشطة ،يجب عىل
مقدمي الرعاية الصحية االستفسار عن املخاطر املحتملة عىل سالمة الشخص املتاجر به وعىل أنفسهم.
ويجب عليهم أيضاً طلب النصح من األفراد أو األجهزة املختصة بشأن كيفية التصدي للمخاطر املحتملة.
تعترب شبكات وإجراءات اإلحالة حسنة األداء أمرا ً مصرييا (انظر صحيفة العمل رقم  .)10يجب أن
يكون مقدمو الرعاية الصحية عىل استعداد مسبق  ،ملعرفة َمن يستدعون يف الحاالت التي يشعرون فيها
بعدم األمان .توجد يف بعض البلدان رشطة خاصة ملكافحة االتجار؛ ويف بعض األماكن خط ساخن ملكافحة
 31المنظمة الدولية للهجرة ،الوحدات التدريبية لمكافحة االتجار باألشخاص الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة :العودة وإعادة اإلدماج ،المنظمة
الدولية للهجرة ،جنيف.2005 ،
 32مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان ( .)2002المادة .2
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االتجار بإمكانه ربط مقدمي الرعاية الصحية باملتخصصني الذين بوسعهم املساعدة يف حالة األزمات (انظر
صحيفة العمل رقم .)10
ميكن أن يساعد وضع بروتوكول أمني مح َّدد أو مدونة قواعد سلوك للتعامل مع املرىض املتاجر
بهم يف الحفاظ عىل بيئة آمنة للعاملني واملرىض .وقد ترغب املرافق الصحية يف وضع خطة أمنية خاصة
بقضايا االتجار لتنبيه املوظفني واملرىض بشأن إجراءات السالمة واالتصاالت األساسية ،إذا ما ظهرت أي
مشاكل محتملة.
من املهم إدراك أن:
• •لألمن األولوية يف قضايا االتجار ،ولكن قد يكون الحصول عىل األمن الكامل غري ممكن.
• •ميكن تعزيز األمن الشخيص عن طريق تقييم وإدارة املخاطر والوعي باملنطقة املحيطة وبالوضع
واالستامع بعناية لتقييم املريض ومشاغله.
• •عىل الرغم من احتامل أن تسبب املغاالة يف املخاطر ملحتملة قلقا للموظفني  ،ينبغي إحاطة كل
من يتعامل مع األشخاص املتاجر بهم علامً باملخاطر املحتملة.

الهياكل الصحية
قم بإجراء تقييم للمخاطر لتحديد املشاكل األمنية املحتملة عىل األشخاص املتاجر بهم واملوظفني.
وحسب السياق املحيل ،فقد يرغب املرفق الطبي باتخاذ احتياطات أمنية خاصة ،مثل أجهزة اإلنذار أو،
يف الظروف القصوى ،أفراد أمن ،و هذا يتوقف عىل األخطار املحتملة املرتبطة مبساعدة ضحايا االتجار
باألشخاص.

مقدمو الرعاية الصحية
•
•
•
•
•

ومتسك بأية إجراءات أمنية معمول بها.
•تح ّمل مسؤولية سالمتك بنفسك ّ
•ال ِ
تعط تفاصيل االتصال الشخيص بك أو تأخذ األشخاص املتاجر بهم إىل منزلك.
•عندما يشارك املرتجمون الفوريون ،خذ الوقت لتحذيرهم من الكشف عن تفاصيل القضية
(انظر صحيفة العمل رقم .)2
•ال تناقش األوضاع الصحية للشخص املتاجر به أو تديل بترصيحات بشأنه ألطراف ثالثة غري مشاركة
أو إىل وسائل اإلعالم.
•ال تناقش املسائل ذات العالقة بصحة الشخص املتاجر به يف املناطق العامة أو مع العائلة أو
األصدقاء.

يتوجب عىل الطاقم الطبي الذي يقدم خدمات التوعية الصحية يف األماكن التي ميكن استغالل
األشخاص املتاجر بهم فيها اتخاذ احتياطات إضافية لسالمتهم .وقد تتفاوت التدابري األمنية قليالً بني فرق
تقديم خدمات التوعية الصحية ،غري أن املبادئ العامة تشمل ما ييل:
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•
•
•
•
•

•

•ال تعمل وحدك أبدا .يتعني عىل مقدمي التوعية الصحية العمل دامئاً يف فرق مؤلفة من فردين
أو أكرث.
•أقم إجراءات تسجيل دخول وخروج للعاملني بأنشطة التوعية بحيث يعرف موظفو املكتب متى
تكون يف نوبة عمل ومتى تعود.
•اظهر مزيد من الحذر يف املناطق املعزولة.
•كن يقظاً لنفسك ،وشجع الرشكاء يف التوعية عىل أن يحذو حذوك.
•عند الضلوع بالعمل التوعوي ،ابقِ التعامالت دامئاً آمنة وال تنهمك يف محادثات شخصية ميكن
أن تكشف عن تفاصيل شخصية ،أو مكان إقامة ،أو معلومات عن شخص مق ّرب .ال تعط أرقام
الهواتف أو العناوين الشخصية.
•هيئ مسبقاً نظام إنذار مرتبط مبكتبك ،أو بغريه من منظامت املساعدة أو مبركز الرشطة املحيل
إلطالق استجابة طوارئ فورية يف حال وقوع حادث أو وجود تهديد أمني خطري.

األشخاص املتاجر بهم
أحط األشخاص املتاجر بهم علامً باملجهودات املبذولة يف سبيل حاميتهم وتشجيعهم عىل التنبه ملا
يحيط بهم واإلبالغ عام يشغلهم .وضّ ح بأن عليهم أيضاً لعب دور يف الحفاظ عىل سالمتهم وأمن أولئك
القامئني عىل مساعدتهم.
كلام كان ذلك ممكناً ،حاول الرتتيب للمرافقة لألشخاص املتاجر بهم عند القيام بأول زيارة لهم،
ويف بعضا األحيان ،يف الزيارات الالحقة ،ملواقع خدمات الدعم األخرى.

املراجع واملصادر
املنظمة الدولية للهجرة
 2007كتيب املنظمة الدولية للهجرة عن املساعدة املبارشة لضحايا االتجار ،املنظمة الدولية للهجرة،
جنيف.2007 ،
 2005الوحدات التدريبية ملكافحة االتجار الخاصة باملنظمة الدولية للهجرة :العودة وإعادة اإلدماج،
املنظمة الدولية للهجرة ،جنيف.2005 ،
مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان
 2002املبادئ واملبادئ التوجيهية املوىص بها فيام يتعلق بحقوق اإلنسان واالتجار باألشخاص ،تقرير
مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان املقدم إىل املجلس االقتصادي واالجتامعي
) ،(E/2002/68/Add.1املجلس االقتصادي واالجتامعي ،منظمة األمم املتحدة ،نيويورك20 ،
أيار/مايو .2002
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صحيفة العمل رقم 8

الرعايـة الذاتيـة
األساس املنطقي
عادة ما يكون تقديم الدعم لألشخاص املتاجر بهم تجربة مجزية للغاية .غري أن الكشف عن
تفاصيل االعتداءات الح ّية والطرق التي يؤثر بها االنتهاك عىل حياة أولئك املتاجر بهم ميكن أن يصيب
مقدمي الرعاية الصحية باالجهاد.
ليس غريباً أن يعاين األشخاص الذين يعملون مع ضحايا االتجار من مشاعر الغضب واألمل واإلحباط
والحزن والصدمة والرعب والبؤس .كام ميكن أن يؤثر العمل عىل معدالت الطاقة ويتسبب يف النوم
املضطرب ،والشكاوى الجسدية واإلثارة املفرطة .وقد يقايس بعض مقدمي الرعاية الصحية من الصور
واألفكار االقتحامية والكوابيس الليلية عن تجارب مرضاهم املؤملةُ .وصفت هذه األعراض بأنها “إجهاد
الصدمة الثانوي” وتشبه حالة إجهاد ما بعد الصدمة ،باستثناء أن التع ّرض يكون للمعرفة بشأن حدث
مؤمل نفسياً عاشه شخص آخر .إن مقدمي الرعاية الصحية الذين يعيشون الحدث املؤمل مجددا ً الذي عاىن
منه املريض غالباً ما يرغبون يف تجنب املريض وما يذكرهم بصدمته أو صدمتها عىل حد سواء .كام أنه قد
يزداد قلقهم بشأن سالمتهم وسالمة املقربني منهم.
يغي من رؤية مقدم الرعاية الصحية تجاه العالَم ،وتجاه
بوسع السامع عن الصدمة الشديدة أن ّ
الغري ونفسه – أو نفسها .فقد يرى مقدم الرعاية الصحية العالَم عىل أنه مكاناً أكرث خطورة ،ويفقد الثقة
يف الغري ويعاين من مشاعر العجز واليأس الشخصية .وميكن أن يستجيب مقدمو الرعاية الصحية إزاء هذه
التغريات من خالل إبعاد أنفسهم عن مرضاهم و اإلحساس ّمبا يعرف بـ”فتور همة املتعاطفني” ،وانخفاض
القدرة عىل أن يكون متعاطفاً أو متحمالً ملعاناة املرىض .ويشمل فتور همة املتعاطفني بني مقدمي الرعاية
الصحية أيضاً أعراض اإلجهاد الوظيفي .ويتميز هذا باإلرهاق العاطفي وتدين االنجاز الشخيص كرد فعل
للتعرض لفرتات مط ّولة إىل املواقف كثرية املطالب بني األفراد دون توافر دعم ٍ
كاف.
إن البحث يف آثار دعم املرىض املصابني بصدمات نفسية عىل مقدمي الرعاية الصحية يشري إىل أن
معتقدات مقدمي الرعاية الصحية الخاصة عن دورهم قد تكون مرتبطة بالصدمة الثانوية وفتور همة
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املتعاطفني .33ميكن أن تتضمن املعتقدات الشائعة أفكارا ً مثل ‘بوسعي مساعدة الجميع وبوسعي مساعدة
الجميع عىل الفور؛ “تكرييس للمزيد من الوقت ،يعني املزيد من املساعدة ملرضاي” ،و”باستطاعتي معرفة
كل يشء .وميكنني أن أحب الجميع”.
ترتبط القضايا املنهجية مثل عدد الحاالت ومستوى الدعم التنظيمي ،والتدريب ،واإلرشاف عىل
الحاالت ودعم األقران أيضاً بصدمات عىل مقدمي الرعاية الصحية.

اإلجراءات املطلوبة
إن كان يساورك القلق بشأن سالمتك نظرا ً لطبيعة عملك فريجى االطالع عىل صحيفة العمل رقم
 7التي تقدم توصيات بشأن توفري الحامية الجسدية .ولكن عليك الوعي بأن تزايد القلق بشأن الخطر
ميكن أيضاً أن يكون عرضاً إلجهاد الصدمة الثانوية .تقدم التوصيات التالية معلومات عن كيفية وضع نظم
للتقليل إىل أدىن حد من اآلثار السلبية املحتملة الناتجة عن توفري الرعاية لألشخاص املتاجر بهم.

توصيات للمنظامت واملدراء
إحدى املتطلبات األساسية للسالمة النفسية للموظفني هو الشعور بأن رب العمل يتخذ كل
الخطوات الالزمة لضامن أمنهم .أوال ،من املهم ضامن شعور و تلقي األفراد للمستوى الالزم من التدريب
للقيام بالواجبات التي تتطلبها الوظيفة.
• •تأكد من امتالك املوظفني العاملني يف مجال الرعاية الصحية لتوصيفات وظيفية تحدد بوضوح
أهداف وحدود عملهم وخيارات الدعم املهني ومعالجة اإلجهاد .كام يجب التأكد من مراجعتها
وتقييمها بشكل منتظم .باستطاعة األدوار املح ّددة بوضوح واملوارد املتاحة أن تحول دون شعور
املوظفني بالقهر أو قلة الحيلة.
• •إعط املوظفني نسخاً من هذه املبادئ التوجيهية وأحطهم علامً بإمكانية معاناتهم من الصدمة
الثانوية واإلجهاد الوظيفي وفتور الهمة املزمن.
• •ضع برنامج لإلرشاف اإلكلينييك املنتظم .فاإلرشاف الطبي أمر أسايس لضامن جودة الرعاية والتقليل
إىل أدىن حد من مخاطر “فتور همة املتعاطفني” .سيتفاوت توافر هذا اإلرشاف بتفاوت األماكن.
باإلمكان القيام باإلرشاف الطبي الذي ينبغي أن يح َّدد يف أوقات منتظمة كلام أمكن ذلك ،و ميكن
أن يكون يف جامعة ،ولكن ينبغي أيضاً أن يكون للموظفني إرشاف فردي .هذا وإن فصل القضايا
اإلدارية عن اإلرشاف الطبي أمر هام عندما يضطلع املدير باإلرشاف.
• •ضع مبادئ توجيهية واضحة فيام يتعلق بحجم وتعقيد عدد الحاالت أمام األطباء اإلكلينيكيني؛
مام قد يساعد يف تقليل خطر اإلجهاد الوظيفي .إذ ينبغي مراجعة الحاالت بصورة منتظمة مع
املرشفني لضامن عدد متوازن منها ،وكذا أن تتسم الحاالت املعروضة عىل مقدمي الرعاية الصحية
بالتنوع ،حيثام يكون ذلك ممكنا .فعىل سبيل املثال ،يف مركز يتعامل فقط مع األشخاص املتاجر
بهم ،باإلمكان الجمع بني الرعاية املبارشة للمرىض والعمل الذي ال ينطوي عىل اتصال مبارش
 33انظر المراجع في نهاية صحيفة العمل هذه للحصول على المزيد من المعلومات.
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•

•
•

معهم؛ وقد يشمل أيضاً وجود مرىض يف مراحل مختلفة من مراحل إعادة التأهيل.
•ال تشجع األساليب التي تنم عن املشاعر املكبوحة واملتبجحة .وحيثام أمكن ،ينبغي للخدمات أن
تعزز ثقافة دعم األقران والبيئة املفتوحة للمناقشات عن مشاعر مقدمي الرعاية الصحية بالنسبة
لعملهم.
•ضع إجراءات ملقدمي الرعاية الصحية يك يطلبوا تحويل القضايا التي تشكّل تحدياً لهم شخصياً
إىل زمالء آخرين.
•ش ِّجع مقدمي الرعاية الصحية عىل الحفاظ عىل توازن صحي بني العمل والحياة .يجب إثناء
مقدمي الرعاية الصحية عن إغفال أوقات فراغهم وحياتهم االجتامعية يف سبيل مد يد العون
ملرضاهم.

توصيات ملقدمي الرعاية الصحية
•

•
•
•
•

•

•

•اعمل مع املرىض عىل تحقيق األهداف املتفق عليها – تلك األهداف املستم َّدة مبارشة من خطة
العالج واملبنية عىل الفهم املشرتك للصعاب التي تواجه املريض .سيساعدك ذلك أنت و مريضك
عىل حد سواء يف أن يكون لديكام توقعات واقعية و أن تتفاديا مشاعر العجز واليأس؛ ناهيك عن
املساعدة يف تحديد حدود عملكام معا.
•ناقش الحاالت الخاصة بك عىل نحو منتظم مع مرشفك اإلكلينييك أو الزمالء لضامن املامرسات
الجيدة والرعاية الذاتية.
•إن كنت تواجه صعوبةبسبب عدد الحاالت الخاصة بك ،فالفت انتباه مرشفك وزمالئك لذلك .إن
عدم القيام بذلك ميكن أن يسبب رضرا ً لك و ملرضاك.
•أظهر مواقف تتسم باالهتامم تجاه زمالئك؛ سيساعد هذا األمر عىل خلق بيئة عمل داعمة
والحفاظ عليها.
•استخدم شبكة الدعم االجتامعي واألنشطة الرتفيهية كوسيلة للعناية بنفسك .ميكن أن تشمل
هذه األنشطة سلوكيات الرعاية الذاتية كالتمتع بإجازة ،واالسرتخاء بعد العمل ،ومامرسة التامرين
الرياضية بانتظام.
•من املحتمل أن يثري العمل مع األفراد املصدومني صعوبات عاطفية ال تُ َحل لدى مقدم الخدمات.
كخطوة أوىل ،ناقش هذا األمر مع شخص تثق به سيحافظ عىل الرسية .إذ أن رسية املرىض غاية
يف األهمية يف جميع املحيطات اإلكلينيكية ،غري أنها تكتسب املزيد من األهمية عند التعامل مع
أشخاص متاجر بهم نتيجة جوانب العمل املتعلقة بالطب الرشعي.
•إشرتك يف جلسات للعالج النفيس إذا ظلت الصعوبات العاطفية دون حل.

تحديد عالمات اإلنهاك أو اإلجهاد
فيام ييل بعض العالمات املبكرة التي ميكن أن تعينك عىل معرفة ما إذا كنت متأثرا ً بعملك
اإلكلينييك مع األشخاص املتاجر بهم:
• •اإلنهاك املزمن  -اإلرهاق والتعب والشعور بالوهن الجسامين
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• •الغضب من أولئك الذين يطالبونك بالقيام بعمل ما
• •النقد الذايت لتحمل تلك املطالب
• •السخرية ،والسلبية والعصبية
• •الشعور بأنك محارص
• •سهولة االنفجار يف األمور التي تبدو تافهة
• •الصداع املتكرر واملشاكل املِ َعدية املِ َعوية
• •فقدان أو اكتساب الوزن
• •األرق واالكتئاب
• •ضيق التنفس
• •مشاعر الريبة
• •الشعور بالعجز
• •زيادة درجة املخاطرة
إذا كان لديك بعض من هذه األعراض ،فقد ترغب يف أخذ مقياس فتور همة املتعاطفني (يرد فيام
بعد) .إذ ميكنك استخدامه لتقييم فتور همة املتعاطفني ،والصدمات الثانوية واإلجهاد الوظيفي.

كيفية التصدي لفتور همة املتعاطفني
إذا كنت تعتقد أنك متأثر بعملك وتعاين من فتور همة املتعاطفني ،أو الصدمة الثانوية أو اإلجهاد
الوظيفي ،فناقش ذلك مع املرشف .ال تتجاهل عالمات هذه الصعوبات ،ألنها لن تزول إال إذا قمت
مبعالجتها .وينطبق اليشء نفسه إذا كنت مديرا ً أو مرشفاً إكلينيكياً تشتبه يف معاناة أحد املوظفني من
أعراض معينة؛ فال ينبغي تجاهلها .إذ يتعني عقد اجتامع بني مقدمي الرعاية الصحية واملرشف يف أرسع
وقت ممكن ،بهدف تقييم احتياجات مقدمي الخدمات الصحية وكيف ميكن تلبيتها ،بينام يؤخذ يف
االعتبار كيفية تغطية الحاالت التي يتعامل معها .وينبغي أن يغطي النقاش الدائر يف االجتامع القضايا
التالية:
• •إذا ما أتيحت ممرضة أو طبيب مهني ،فناقش إحالة مقدم الرعاية الصحية.
• •إذا مل يكن لدى املنظمة أشخاص دعم مهني ،فراجع املسؤوليات الحالية ملقدم الرعاية الصحية
وحدد عىل إذا ما كان قادرا ً أو قادرة عىل مواصلة الضلوع باملسؤوليات تجاه املرىض -وإىل أي
مدى.
• •حدد من يستطيع تقديم الدعم واملشورة إىل مقدم الرعاية الصحية.
• •حدد من سيُخطر بالصعوبات التي يواجهها مقدم الرعاية الصحية.
• •رتّب اجتامع استعراض ملناقشة التقدم الذي يحرزه مقدم الرعاية الصحية وخطط رعايته وتوصيفه
الوظيفي.

إطار مقياس فتور همة املتعاطفني

34

34

�Adams, R. E. et al., “Compassion fatigue and psychological distress among social workers: a validation study”, American Journal of Orthopsychia
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خذ يف االعتبار األفكار التالية ذات العالقة بوضع عملك/حياتك .اكتب العدد الذي يعرب أفضل
تعبري عن تجاربك ،مستخدماً املقياس من  1إىل :10
أبدا/نادرا ً جدا ً
2
1

3

4

5

6

7

8

يف كثري من األحيان
10
9

محاص بسبب عميل.
____ أ .لد.شعور بأنني َ
____ ب .راودتني أفكارا ً بأنني مل أنجح يف تحقيق أهداف حيايت.
____ ج .راودين العود إىل املايض املتصل بعماليئ.
____ د.أشعر بأنني “ْفاشل” يف عميل.
____ هـ .أعاين من أحالم مزعجة مامثلة لتلك التي يعاين منها عمييل.
____ و .راودين شعور باليأس مرتبط بالعمل مع العمالء/املرىض.
____ ز .كثريا ً ما شعرت بالضعف أو التعب أو اإلرهاق نتيجة لعميل.
____ ح .لقد عانيت من أفكار تطفلية خصوصاً بعد العمل مع العمالء/املرىض صعاب املراس جدا.
____ ط .لقد شعرت باالكتئاب من جراء عميل.
____ ي .لقد تذكرت فجأة وبدون إراديت تجربة مخيفة بينام كنت أعمل مع العميل/املريض.
____ ك .أشعر بأن النجاح ال يحالفني يف فصل العمل عن حيايت الشخصية.
____ ل .ال استطيع النوم بسبب تجارب العميل املؤملة.
____ م .لد.شعور بعد.القيمة أو خيبة األمل أو االستياء املرتبط بعميل.
للمقياس ثالثة مقاييس فرعية :الصدمة الثانوية (البنود ج ،هـ ،ح ،ي ،ل)؛ اإلجهاد الوظيفي (أ ،ب،
د ،و ،ز ،ط ،ك ،م) ،واإلرهاق املزمن (جميع البنود) .ال توجد حالياً نتائج حاسمة للمقياس غري أن النتائج
املرتفعة توحي بالحاالت املشار إليها .وميكن أن يستخدم املقياس كأداة رصد.
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بيانات وملفات املرضى
األساس املنطقي
رغم أن لدى معظم مقدمي الخدمات الصحية بعض االحتياطات األمنية حول امللفات الطبية
للمرىض وكذلك قواعد بشأن رسية املرىض ،فإن مقدمي الرعاية لألشخاص املتاجر بهم بحاجة إىل إرساء
ضامنات إضافية بالنسبة للمعلومات املد ّونة وااللكرتونية والفورية بشأن األشخاص املتاجر بهم.
“تشمل البيانات الصحية جميع السجالت املتعلقة بالصحة البدنية والعقلية واالجتامعية
للشخص املتاجر به .ونظام املعلومات الصحية هو الطريقة التي يتم بها جمع البيانات الصحية
35
وتنظيمها وتخزينها وإبالغها”.
كام هو الحال مع جميع بيانات املرىض ،فإن طريقة جمع املعلومات وتخزينها ونقلها بني مقدمي
الرعاية الصحية ذات أهمية يف دقة التشخيص والعالج 36.ألن األشخاص املتاجر بهم عىل وجه الخصوص
يواجهون عىل األرجح مخاطر أمنية ،أو يحالون إىل مقدمي الخدمات اآلخرين و/أو ينقلون من موقع
رعايتهم األصيل (عىل سبيل املثال ،دولياً) أو يشاركون يف واحد أو أكرث من اإلجراءات القانونية ،فمن املهم
بصفة خاصة إتباع إجراءات إدارة بيانات جيدة تكفل سالمة كل فرد وجودة املتابعة والرعاية املستقبلية.
قد تتورط يف حاالت االتجار جامعات إجرامية منظمة .وقد تستخدم البيانات الصحية يف املحكمة أو يجوز
استخدامها لدعم أو تقويض طلب اللجوء .من الجدير بالذكر أن ملفات املريض ميكن أيضاً أن تحدد هوية
موظفي الرعاية الصحية العاملني يف مجال تقديم الرعاية.
وتعترباألمور املحورية إلدارة البيانات الصحية لألشخاص املتاجر بهم هي :الخصوصية والرسية
واألمن (انظر الفصل الثالث) .تعترب هذه املفاهيم مبادئ أساسية يف معالجة البيانات ذات الصلة باالتجار
الحساسة (مثل فريوس نقص املناعة البرشية)عىل وجه
عىل وجه العموم وبعض املعلومات الصحية ّ
الخصوص .37تشري الخصوصية إىل حق املرىض يف التحكم بكيفية تقديم املعلومات ،واستخدامها والوصول
 35المنظمة الدولية للهجرة ( ،)2007الصفحة .256
 36المرجع نفسه ،صفحة .255
 37المنظمة الدولية للهجرة ()2007؛ برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بمرض نقص المناعةGuidelines on Protecting the Confidentiality ،
 :and Security of HIV Informationوقائع ورشة العمل في الفترة من  17-15أيار/مايو  2006في جنيف ،سويسرا ،المبادئ التوجيهية المؤقتة،
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إليها .بينام تشري الرسية إىل حق املرىض يف تقرير من يحصل أو ال يحصل عىل املعلومات بشأن مرضهم
وبالنسبة لألشخاص املتاجر بهم ،فهي توحي بأهمية الحفاظ عىل مجهولية الهوية .تشري كلمة األمن إىل
الحاجة للحفاظ عىل ملفات املرىض ضد الخروقات األمنية أثناء جمع البيانات وتخزينها ونقلها واستخدامها.
من األهمية يف إدارة بيانات األشخاص املتاجر بهم التسليم بحقوق املرىض يف حامية بياناتهم
الشخصية والحصول عليها ،وموازنتها مع حاجة مقدمي الرعاية الصحية إىل جمع واستخدام البيانات
الشخصية والكشف عنها يف سياق تقديم الرعاية .إن إطار حامية رسية وأمن املعلومات بشأن فريوس
38
نقص املناعة البرشية لخري مثال عىل آليات إدارة البيانات الصحية لألشخاص املتاجر بهم.
تركز صحيفة العمل هذه عىل جمع وتخزين ونقل وأمن إدارة البيانات يف الحاالت التي تنطوي أو
يحتمل أنها تنطوي عىل اتجار باألشخاص وتستعرض اإلجراءات التي يتعني اتخاذها عند إدارة املعلومات
الصحية لألشخاص املتاجر بهم .وينبغي قراءته جنباً إىل جنب مع صحيفتي العمل رقم  7و.10

اإلجراءات املطلوبة

39

باإلضافة إىل التمسك باملبادئ الشاملة بشأن إدارة البيانات ،يتوجب عىل مقدمي الرعاية الصحية
أيضاً اتخاذ إجراءات مح ّددة طوال تواجد املريض يف رعايتهم ،بل وحتى بعد ذلك .غالباً ما يشارك يف حامية
املعلومات الخاصة باملرىض عدد من األفراد العاملني يف محيط الرعاية الصحية (مثل موظفي االستقبال
واملمرضات ،واألطباء ،واالستشاريني ،واملدراء ،ومدخيل البيانات ،وما إىل ذلك) .يتعني أن يكون لكل من
له دور محتمل يف التواصل مع األشخاص املتاجر بهم أو إدارة املعلومات أو نقل ملفات البيانات مدركاً
للقواعد واإلجراءات بشأن املعلومات عن املرىض.
توجد عدة مراحل يف إدارة املعلومات املتعلقة باملرىض .و تعترب كثري من االحتياطات املتبعة يف
إدارة البيانات هي تلك الشائعة بالنسبة لكافة املعلومات املتعلقة باملرىض .وينبغي يف حاالت االتجار
باألشخاص أو االتجار املحتمل أن يحرص مقدمو الرعاية الصحية عىل القيام بهذه الخطوات مع توخي
أقىص الحذر واالهتامم بسالمة ورفاهية املرىض  -وموظفي الرعاية الصحية اآلنية واملستقبلية.

جمع البيانات
ال بد من جمع املعلومات الشخصية ،مبا يف ذلك أخذ التاريخ الطبي ،يف جلسة تتسم بالخصوصية.
إذ يجب أن يشعر كل من املريض ومقدم الرعاية باألمان للتحدث بحرية .ولعلها فكرة صائبة أن يُسأل
األفراد عام إذا كانوا يشعرون بالراحة وإن كانوا عىل استعداد ملناقشة احتياجاتهم من الصحة والرعاية.كام
برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بمرض نقص المناعة البشرية ،جنيف 15 ،أيار/مايو .2007
 38ينبغي أن يرجع مقدمو الرعاية الصحية أيضا إلى كيفية إدارة مختلف أشكال البيانات الصحية الحساسة داخل منظماتهم الخاصة بهم.
 39األقسام التالية مقتبسة من كتيب المنظمة الدولية للهجرة عن المساعدة المباشرة لضحايا االتجار بالبشر( .)2007وعلى وجه الخصوص تم
الرجوع إلى  :Guidelines on Protecting the Confidentiality and Security of HIV Informationوقائع ورشة العمل في الفترة من  17-15أيار/مايو
 2006في جنيف ،سويسرا ،المبادئ التوجيهية المؤقتة( ،برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بمرض نقص المناعة البشرية ،جنيف15 ،
أيار/مايو  ، )2007بوصفه مصدر هام.
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يجب الوضع يف االعتبار ،عىل سبيل املثال ،ما إذا كان الشخص يرغب يف أن يكون الباب مفتوحاً أو موصدا ً،
ويجب التنبيه عىل املوظفني اآلخرين بعدم مقاطعتكم ،و يحبذ أن تغلق تليفونك املحمول.
•

•

•أحصل عىل املوافقة املستنرية :إن عنرص “املوافقة املستنرية” األسايس هو إعالم املريض عن طريق
تقديم معلومات واضحة ودقيقة .ينبغي أن يقوم مقدمو الرعاية الصحية بتقديم معلومات عن
نطاق االستشارات والغرض منها  ،والخدمات املتاحة وغري املتاحة والتدابري املعمول بها لضامن
خصوصية ورسية املريض يف الجلسات الصحية األوىل .و مبجرد تقديم املعلومات بشأن استخدام
البيانات ،قد يطلب من الشخص املوافقة عىل امليض قدما .و تطلب املعلومات التي يشملها نطاق
املوافقة فقط .و إذا كانت املعلومات ستستخدم ألغراض البحث ،فيجب اإلفصاح عن ذلك ،وقد
يتطلب األمر الحصول عىل موافقة منفصلة .وتعترب املوافقة املستنرية صحيحة عندما يكون املرىض
قادرين عىل إدراك الحقائق ذات الصلة (األغراض ،واإلجراءات واالستخدامات واملخاطر والفوائد)
بجمع البيانات ثم املوافقة عليها.إذا مل يكن باملستطاع الحصول عىل املوافقة ألن الشخص املتاجر
به عىل سبيل املثال قارص  ،أو يف حالة صدمة ،أو لديه إعاقة جسدية أو نفسية متنعه أو متنعها من
إعطاء موافقة مستنرية حقيقية ،ينبغي ملقدم الرعاية الصحية ،كحد أدىن ،ضامن فهم املريض فهامً
كافياً وتقديره للغرض املح ّدد الذي تم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها بغرضه .كام ينبغي أن
يؤخذ يف االعتبار وضع املريض وأهليته القانونية (إن كان قارصا مثال) إلعطاء املوافقة .كام يجب
السامح له بإعطاء ،وحجب وسحب املوافقة يف أي وقت دون أية عواقب سلبية من جراء ذلك
(انظر صحيفة العمل رقم .)16
•اجمع البيانات وثيقة الصلة .ال ت ُجمع سوى املعلومات املطلوبة لتقييم وتلبية احتياجات الرعاية
وال تجمع املعلومات ملجرد الفضول .امتنع عن سؤال األشخاص املتاجر بهم عن عواقب عملية
االتجار غري ذات الصلة بالصحة .إذ قد يضعك هذا يف موقف خطر وقد يتسبب يف أن يسرتجع
الشخص املتاجر به مرة أخرى تجاربه املثرية للتوتر ،مام قد يعود بسيئ األثر عىل استعادة العافية.
إذ أنه يشعر كثري من ضحايا االعتداء الجنيس بالوصمة بسبب تجربتهم ونتيجة لبعض املشاكل
الصحية (مثل األمراض املنقولة جنسياً أو االضطرابات النفسية).

تخزين ملفات البيانات
•

•اكفل ترميز ملفات الحاالت .40يجب اعتبار جميع البيانات الصحية لضحايا االتجار باألشخاص غاية
يف الحساسية .ويف حاالت االتجار باألشخاص ،ينبغي تصنيف البيانات عىل أنها رسية وتعطى رمزا،
بدالً من استخدام اسم الفرد .إذ يعترب الرتميز طريقة مفيدة للغاية لحامية املرىض ،ال سيام عند
مشاطرة البيانات.ويتعني تخصيص رقم شخيص فريد مللفات املريض الصحية عىل الفور .ويجب
وضع امللفات الرئيسية التي تربط أسامء األفراد باألرقام الشخصية الرمزية املطابقة يف مكان آمن،
املعي الداعم .أرش
مع تقييد الوصول إليها وقرصه عىل مقدم الرعاية الصحية الرئييس أو الشخص ّ

 40مقتبس من كتيب المنظمة الدولية للهجرة عن تقديم المساعدة المباشرة لضحايا االتجار ،المنظمة الدولية للهجرة (.)2007
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•

إىل األفراد عن طريق رقم رمزي مخصص مدون عىل جميع الوثائق األخرى .41ال تستخدم تفاصيل
وخصائص عن حالة املريض من شأنها تحديد هويته يف البحوث أو التقارير املنشورة.
•أ ِّمن امللفات الورقية .من املرجح أثناء تقديم الرعاية الصحية أن يتم إنتاج نسخ ورقية من البيانات
الصحية الرسية .بالنسبة لجميع ملفات الحاالت الورقية:
رصح به
• •يجب الحفاظ عىل جميع النسخ يف مكان آمن و مغلق مبأمن من الدخول غري امل ّ
يف عيادة تقديم الرعاية الصحية.
• •ال ينبغي ترك امللفات أبدا ً دون رقيب عىل املكاتب ،أو يف املناطق املشرتكة ،وغري ذلك.
• •ينبغي التخلص منها عن طريق متزيقها يف آلة متزيق أو من خالل طريقة تخلص مامثلة
عندما ال تعد هناك حاجة إليها.
• •أ ِّمن امللفات اإللكرتونية .باإلضافة إىل ذلك ،ينبغي مللفات البيانات الصحية اإللكرتونية:
• •أن تخزن يف نظام معلومات صحي آمن.
• •أن يتم حاميتها بكلامت رس فردية مع قرص الوصول إليها عىل املوظفني األساسيني.
• •ال يتم أبدا ً تخزينها عىل أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو عىل أجهزة تخزين بيانات مشابهة
مثل وسائط التخزين النقالة املعتمدة عىل منفذ الـ  ،USBواألقراص املدمجة ،وغري ذلك.
ال ينبغي الكشف عن املعلومات الشخصية عرب الربيد اإللكرتوين مطلقاً.
تحذير! حتى عند استخدام الرتميز ،ميكن بسهولة تحديد املرىض بشكل فردي يف كثري من
األحيان عن طريق بياناتهم األساسية (الخلفية الدميوغرافية واإلثنية والجنسية ،وتاريخ امليالد،
وبيانات األرسة ،ووصف عنارص عملية االتجار ،وغري ذلك) .ال ينبغي سوى ملقدمي الرعاية
الصحية وموظفي الدعم الرئيسيني الوصول إىل ملف الحالة الرئييس للمريض.42

•

•قم بتحليل مخاطر البيانات .قد يرغب مقدمو الرعاية لألشخاص املتاجر بهم بإجراء تحليل ملخاطر
البيانات للنظر يف تداعيات ما كُ ِتب يف ملف ما ،واالستخدامات وإساءة االستخدامات املحتملة
لبيانات املريض ولوضع اسرتاتيجيات لتجنب سوء التعامل مع البيانات وللتعامل مع طلبات
املعلومات .فقد يطلب املعلومات يف امللف ،عىل سبيل املثال ،موظفو إنفاذ القانون فيام يتعلق
بدعوى قضائية ضد متاجر مزعوم أو لطلب اللجوء .يف أكرث الحاالت خطورةً ،قد يحاول املتاجرون
الحصول عىل املعلومات يف ملف الشخص املتاجر به لتحديد موقع األفراد أو معرفة حاالتهم
الصحية .وعىل نفس القدر من األهمية يجب أن نتذكر أن البيانات الشخصية (االسم ومكان
العمل ورقم الهاتف ،وغري ذلك) ملقدم الرعاية الصحية؛ ميكن إساءة استخدامها .وبالتايل فمن
األهمية مبكان إتباع تدابري أمن بيانات محكمة (يرجى النظر أدناه).

 41المرجع نفسه.
 42المرجع نفسه.

101
نقل املعلومات للمريض
جميع األشخاص املتاجر بهم لهم الحق يف الحصول عىل معلومات كاملة عن حاالتهم الطبية
واحتياجاتهم الصحية ،وينبغي حصولهم عىل نسخ كاملة من سجالتهم الطبية والصحية.
نقل املعلومات الكامل والواضح للمريض .ينبغي أن يكون األشخاص املتاجر بهم عىل معرفة
تامة بحاالتهم الطبية ،والتشخيص ،ونتائج الفحوصات ،واالحتياجات الصحية ،وإجراءات املتابعة املقرتحة،
والتي تسجل أيضاً يف ملفاتهم .يجب إعطاءهم نسخاً من سجالتهم الطبية الكاملة .ويجب أن تتاح
للمرىض فرصة التحقق من بياناتهم الشخصية وتصحيحها.

نقل املعلومات لآلخرين
يكون تبادل املعلومات بشأن الحالة ما بني املهنيني العاملني يف مجال الصحة يف كثري من األحيان
رضورياً إلدارة الحالة عىل نحو حسن .ال بد من نقل امللفات الصحية ،والبيانات االلكرتونية واملعلومات
الفورية عن الحالة إىل املامرسني اآلخرين يف مجال الصحة بأسلوب فعال ومتأنٍ وبكل حذر .عىل جميع
مقدمي الرعاية الصحية وموظفي الدعم ،مبن فيهم املرتجمني الفوريني ،االلتزام مبا ييل:
•
•

•

•

•

•ينبغي عدم الكشف عن امللفات واملعلومات الصحية إىل طرف ثالث دون الحصول عىل موافقة
مسبقة من املريض.
•ينبغي نقل املعلومات إىل الغري فقط عىل أساس ‘الحاجة إىل املعرفة’ .ال ينبغي الكشف سوى عن
املعلومات وثيقة الصلة بسالمة ورعاية الفرد إىل األطراف الداخلية أو الخارجية األخرى ،وعىل
أساس ‘الحاجة إىل املعرفة’ ومبوافقة الشخص املتاجر به .تناقش املسائل املتعلقة بااللتزامات
القانونية واملوافقة يف صحيفة العمل رقم .16
•ناقش املعلومات عن الحالة يف خصوصية ورسية .ال تتحدث أبدا ً عن السجالت الصحية لشخص
متاجر به يف بيئة عامة أو مفتوحة .وعند مناقشة مقدمي الرعاية الصحية لتفاصيل حالة مريض
أثناء إرشاف األقران أو اجتامعات املوظفني ،يجب إحاطة جميع املعلومات املتبادلة برسية صارمة.
•ال تناقش معلومات عن الحالة مع أفراد األرسة ما مل يكن الشخص وصياً معيّناً قانونياً .ال يتعني
مناقشة تاريخ حالة املتاجر به مع أفراد األرسة أو األصدقاء أو غريهم من األشخاص املتاجر بهم أو
أطراف ثالثة دون الحصول عىل موافقة رصيحة من الشخص.43
•اضطلع بجمع البيانات بطريقة أخالقية وقانونية .يجب أن يكون مقدمو الرعاية الصحية عىل
علم بالقوانني أو املبادئ التوجيهية املحلية والدولية ذات الصلة بشأن حامية البيانات والقوانني
اإللزامية لإلفصاح عن املعلومات .ويف ظروف معينة قد تحتاج لالمتثال إىل اللوائح الوطنية بشأن
عم يتعلق بحوادث االتجار وذلك لحامية الصحة العامة أو األمن العام .يف هذه الحاالت،
اإلبالغ ّ
كن متأكدا ً من معرفتك لحقوقك والتزاماتك القانونية -باعتبارك مامرساً -وحقوق مريضك قبل
اإلفشاء عن امللفات واملعلومات الخاصة.

 43في حاالت معينة أو ألسباب عالجية ،قد يكون من المفيد تقديم أمثلة عن حالة مشابهة لتجربة الشخص المتاجر به .وإذا تم ذلك ،فمن
الضروري تغيير األسماء وتعديل التفاصيل الشخصية بما يكفي لمناقشة هذه الحالة دون تحديد الهوية .من كتيب المنظمة الدولية للهجرة
عن المساعدة المباشرة لضحايا االتجار ،المنظمة الدولية للهجرة (.)2007
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ماذا أفعل إذا ما طلبت وكالة إنفاذ قانون البيانات الصحية ملريض بخصوص تحقيق جنايئ ضد
متاجر مزعوم؟
قد يطلب موظفو إنفاذ القوانني منكم التعاون يف دعوى جنائية ضد تاجر مزعوم ،أو يف طلب
شخص متاجر به للجوء أو للحصول عىل إقامة مؤقتة .ويجوز أن يطلب منك تدوين أقوالك أو
املثول أمام املحكمة .للتأكد من رشوط االمتثال ،اطلب املشورة القانونية.

اإلجراءات والتدريب يف مجال جمع وأمن البيانات
يجب أن يضع ويوث ّق مقدمو الخدمات الذين يرعون أشخاصاً متاجر بهم تدابري خاصة لجمع
وتخزين ونقل املعلومات املتعلقة باملرىض يف الحاالت التي تنطوي عىل مخاطر كبرية .وينبغي إحاطة
كافة املوظفني علامً بالتدابري وخاصة بالحدود املفروضة عىل نقل املعلومات املتعلقة باملرىض .كام ينبغي
إحاطتهم علامً بتدابري أمن امللفات والتدابري التي يتعني إتباعها يف حال إدراكهم لوجود مخاطر تهدد
السالمة أو اخرتاقات أمنية.
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عمليات اإلحالة اآلمنة
األساس املنطقي
كثريا ً ما تتجاوز احتياجات األشخاص املتاجر بهم االحتياجات الطبية لتشمل الغذاء واملأوى
الطارئ ،فضالً عن الدعم القانوين للتعامل مع مسائل الهجرة أو الوصاية أو املسائل الجنائية .ويعترب
وجود شبكة إحالة قوية بني املهنيني يف املجال الطبي وغريهم من مقدمي الخدمات أمرا ً رضورياً لتلبية
تلك االحتياجات؛ فاإلحالة ليست مجرد وسيلة لنقل الشخص من خدمة إىل أخرى ،بل هي جزء أسايس
من توفري الرعاية .والقيام بإحالة آمنة هي ضامن تسليم املساعدة من خدمات دعم إىل أخرى بطريقة
ال تعرض صحة أو سالمة الفرد إىل الخطر .44تغطي صحيفة العمل هذه عمليات اإلحالة اآلمنة وتتضمن
استامرة رسم خرائط اإلحالة عن الرشكاء املحتملني يف اإلحالة يف املجتمع.
إن معرفة مقدمي الرعاية الصحية مبكان إحالة الشخص املتاجر به للحصول عىل املساعدة قبل
لقاء املريض ألمر أسايس .ويف الوقت ذاته ،تتسم إحالة األشخاص املتاجر بهم بتعقيد أكرب من اإلحاالت
األخرى ،نظرا ً ملجموعة الخدمات املطلوبة وما يتعلق بها من مخاطر أمنية (انظر صحيفتي العمل رقم
 6و .)7ال تقع مسؤولية إدارة كافة احتياجات املريض عىل عاتق مقدم الرعاية الصحية؛ غري أن بوسع
عملية اإلحالة إما أن تعود بالنفع أو بالسوء عىل صالح املريض .وعندما تتم اإلحاالت عىل أكمل وجه،
يشعر كل من مقدم الرعاية والشخص املتاجر به باألمان وبأنهم عىل معرفة باألمور .من الجانب اآلخر،
ميكن أن تع ّرض اإلحاالت سيئة التخطيط املرىض إىل الخطر وأن تؤدي إىل وقف التتابع يف سلسلة الرعاية.
صممت صحيفة العمل هذه ملساعدة مقدمي الرعاية الصحية يف تطوير وتنفيذ إحاالت محكمة التخطيط
والتنفيذ .وينبغي قراءتها جنباً إىل جنب مع صحيفة العمل رقم .6

 44تعتبر آليات اإلحالة الوطنية عنصرا ً رئيسياً من عناصر مكافحة االتجار باألشخاص .يمكن تعريف آلية اإلحالة الوطنية على أنها «إطار تعاوني
يفي الفاعلون المحليون من خالله بالتزاماتهم صوب حماية الحقوق اإلنسانية لألشخاص المتاجر بهم وترويجها ،منسقين جهودهم في
شراكة إستراتيجية مع المجتمع المدني ».منظمة األمن والتعاون في أوروبا/مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان) ،آليات اإلحالة
الوطنية.2004 ،
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اإلجراءات املطلوبة
قد يوجد يف بعض البلدان نظام إحالة لألشخاص املتاجر بهم يسري عىل خري ما يرام .تربط مثل
هذه النظم املنظامت الحكومية وغري الحكومية بغرض تنسيق تقديم املساعدة والحامية الشاملة التي
يحتاجها الشخص املتاجر به .وأينام ال تتواجد مثل هذه النظم ،ال بد من اتخاذ الخطوات الالزمة لتحديد
وتقييم الخدمات املتاحة.

تحديد وتقييم الخدمات
تعرف عىل مدى توفر وجودة املق ّدمني املحتملني ملختلف الخدمات التي قد يحتاجها الشخص
املتاجر به بحيث تكون متهيئاً إلحالة مريضك بشكل آمن .وقد يشمل هؤالء املنظامت التي تقدم خدمات
اجتامعية وسكن ومعونة قانونية؛ واألشخاص العاملني يف الحكومة الذين ميكن االتصال بهم يف وكاالت مثل
وكاالت إنفاذ القانون والخدمات القنصلية ومصلحة الهجرة .انظر النموذج التوضيحي يف نهاية صحيفة
العمل هذه للحصول عىل مزيد من التفاصيل .حاول تقييم (وتسجيل) الخصائص التالية لدى كل مقدم
خدمات أو جهة تقديم خدمات ،كلام كان ذلك ممكناً ،للمساعدة يف توفري املعلومات لإلحاالت املستقبلية:
• •املهنية وجودة الرعاية
• •التعامل الذي يتسم بالحساسية وعدم التمييز
• • االلتزام بلوائح الرسية التي تتضمن ملف املريض واألرقام الرمزية للعينات ،واملرافق املغلقة التي
تضم امللفات والقدرة عىل نقل البيانات مجهولة الهوية (انظر صحيفة العمل رقم )9
• •إجراءات الحصول عىل املوافقة املستنرية
• •األمن ،مثل املرافق املغلقة ،واملكان اآلمن ،وموظفي األمن (انظر صحيفة العمل رقم )7
• •غرف خاصة إلجراء املقابالت والفحص والعالج
• •القدرات اللغوية.
• •خربة يف دعم ضحايا العنف أو الرعاية املل ّمة بالصدمات (انظر صحيفة العمل رقم )1
• •الجوانب الثقافية والدينية ،والتداعيات املحتملة ذات الخصائص الثقافية أو الدينية (انظر صحيفة
العمل رقم )2
• •اللوائح املتعلقة مبسائل الدفع املايل
• •املوقع وسهولة الوصول إليه (انظر صحيفة العمل رقم )14
ينبغي أن تكون خيارات اإلحالة ذات سمعة حسنة وراسخة .فمعرفة ما إذا كان املوظفون
واألفراد الرئيسيون يف منظمة اإلحالة يوفرون رعاية داعمة و ال تتسم بالتمييز ملثل هذه الفئات امله ّمشة
كاملهاجرين والعاملني يف مجال الجنس واألقليات -يعود بالنفع عىل املرىض ومنظامت اإلحالة .ولعل معرفة
ما إذا كان مقدمي الخدمات لهم القدرة عىل التحدث بلغات ع ّدة ألمر ذو فائدة أيضاً.

إرساء ترتيبات اإلحالة داخل املنظمة
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كلام أمكن ذلك يجب تحديد إجراءات اإلحالة وتقاسم املعلومات املتفق عليها قبل إجراء عملية
اإلحالة .وتشمل العنارص الرئيسية لعملية اإلحالة الجيدة ما ييل:
• •الخدمات التي تقدمها املنظمة :تفاصيل الخدمات التي ميكن والتي ال ميكن ملقدمي الخدمات
تقدميها.
• •كيفية نقل املعلومات والبيانات :التفاصيل حول معلومات العميل التي سيتم ( و التي لن يتم)
نقلها إىل منظمة اإلحالة؛ كيفية نقل امللفات وغريها من املعلومات؛ وكيفية الحصول عىل املوافقة
املستنرية (انظر صحيفة العمل رقم .)9
• •كيفية تقديم املعلومات بشأن الخدمات وطلب الحصول عىل موافقة املريض :يجب أن تكون
خيارات اإلحالة والرتتيبات وإجراءات املوافقة واضحة.
• •كيفية اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلجراءاالتصال األول بالشخص املتاجر به :التفاصيل عن نقطة
االتصال األوىل يف كل وكالة محيلة ،مبا فيها املنسق الرئييس (املنسقني الرئيسيني) ،واألوقات املتاحة،
وأوقات االستجابة لرد االتصال الهاتفي ،إذا لزم األمر ،وبيانات الحالة املطلوبة يف االتصال األول.
• •كيفية اإلفراج عن الشخص املتاجر به واستقباله :ينبغي أن تتضمن ترتيبات النقل إىل وكالة أو
منظمة أخرى تفاصيل ع ّمن ميلك سلطة ترتيب وتأكيد عملية اإلحالة واإلفصاح عن أية معلومات
مطلوبة من ملف؛ وعمن ميلك سلطة قبول اإلحاالت وإجراء ترتيبات االستقبال والدعم؛ وضامن
علم واستعداد موظفي االستقبال يف املنظمة املتلقية الستقبال الشخص املحال.
• •التقليل إىل أدىن حد من التحركات غري الالزمة :ضع يف االعتبار ما إذا كان ممكناً توفري العالج
والرعاية يف مكان تواجد الشخص ،وإمكانية الرتتيب ملؤسسة املحال إليها للحضور إىل املريض.
• •مصاحبة أو مرافقة شخص محال :تحديّد متى ينبغي استخدام نظام املرافقة داخل الوكالة ،وكيف
ميكن الرتتيب لهذا (انظر صحيفة العمل رقم .)14
• •املتابعة ومواصلة الرعاية :يتعني أن يتفق الرشكاء يف اإلحالة عىل ماهية الرعاية اإلضافية التي رمبا
تطلبها كل منظمة ،وينبغي االتفاق بشأن الرتتيبات لتقاسم املعلومات بعد املقابلة ،مبا يف ذلك،
عىل سبيل املثال ،مترير املعلومات بشأن نظم العالج ،واملخاطر الصحية املحتملة (خاصة مخاطر
الصحة العقلية) واملخاطر األمنية.

اخطر املريض واحصل عىل موافقته
يجب ضامن إعالم املريض بالعالج املوصوف واملساعدة الطبية املقرتحة أو غريها من خيارات
املساعدة املوىص بها ،واحصل عىل املوافقة قبل ترتيب أية إحالة .ومن املهم تقديم املشورة لألشخاص
بشأن كل الرعاية املقدمة ،مبا فيها اإلجراءات الطبية ،وأسباب أي فحص أو عالج موىص به ،ويتوجب
فهمهم أيضاً لخيارات وخدمات اإلحالة املتاحة .يحتفظ األفراد بالحق يف رفض العالج فضالً عن الكشف
عن تشخيصاتهم لآلخرين .وإذا لزم األمر ،ميكن استخدام خدمة ترجمة معتمدة لضامن فهم املريض (انظر
صحيفة العمل رقم .)3

بلغ فقط املعلومات املطلوبة لتوفري الرعاية واألمن
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ال تتبادل سوى املعلومات املطلوبة للحصول عىل رعاية فعالة .تكتسب الخصوصية الشخصية -
يف ملفات الحالة ويف املحادثات – أهمية قصوى يف الحاالت التي تتسم بالحساسيةِ .حد من املعلومات
املنقولة إىل منظامت الدعم األخرى وال ِ
تعط سوى تلك التفاصيل الالزمة لضامن توفري الرعاية الكافية
للمريض .ال تنقل املزيد من املعلومات .حذِّر املوظفني من القيل والقال أو من مناقشة قصص املرىض أو
املالحظات بشأن حالتهم بحرية مع اآلخرين يف العمل أو املنزل (انظر صحيفتي العمل رقم  7و.)9
مالحظة خاصة :قد يكون باملستطاع ،بعد الحصول عىل إذن املريض ،تحويل املعلومات األساسية من ملف
حالة الشخص ملساعدته عىل تجنب تكرار نفس املعلومات عدة مرات .وينبغي أن تقترص املعلومات عىل
ما وافق عليه املريض ،وأن يتم ذلك بأكرث الطرق املمكنة أماناً.

ضع ترتيبات السالمة واألمن لإلحالة
من املهم تقييم أي خطر أمني محتمل عىل املريض قبل ترتيب اإلحالة .وتبعاً ملستوى الخطر،
فقد يتعني نقل األشخاص بني أماكن تقديم الخدمة برسية أو بصحبة أفراد األمن ،مع األخذ يف االعتبار
املخاطر التي قد يتعرض لها املوظفون من رؤيتهم مع الشخص املتاجر به أو ارتباطهم به .عند االقتضاء
ومبوافقة املريض ،قد يكون مفيدا ً البحث يف الخيارات املتاحة لتأمني مثل هذا النقل مع الرشطة أو غريها
من موظفي األمن املدربني (انظر صحيفة العمل رقم .)7

مرافقة الشخص إىل مكان اإلحالة
إن ترتيب مرافقة الشخص إىل موقع اإلحالة ألمر هام ،خاصة عندما يكون الشخص املتاجر به
بعيدا ً عن دياره أو ديارها ،وال يتحدث اللغة املحلية أو يعاين من مخاطر أمنية .يجوز أن يرافق موظف
أو عامل الدعم شخصاً أثناء الزيارة األوىل  ،وأحياناً أثناء الزيارة التي تعقبها ،إىل وكالة اإلحالة الرشيكة.
فوجود مرافق مع الشخص من شأنه أن يحدث فارقاً كبريا ً يف كيفية التعامل مع املريض ال سيام عند إحالته
إىل وكالة حكومية ،أو وكالة إنفاذ قانون أو مصلحة الهجرة أوالخدمات القنصلية.

مردود اآلراء بني املنظامت
بوسع مردود اآلراء بني الوكاالت بشأن حالة الشخص املتاجر به تيسري متابعة وتنسيق الرعاية.
أطلب من املرىض اإلذن مبشاركة امللحوظات بشأن الحالة؛ مطلعاً إياهم كليّة عىل املعلومات التي تناقش
بني مقدمي الرعاية.

حينام تكون اإلحالة غري ممكنة
قد ال يكون ممكنا يف بعض األحيان إحالة املريض حينام يكون الوضع غري آمن بحيث يتعذر القيام
بذلك ،أو ألن املريض يرفض اإلحالة أو ألنه موضع ترحيل أو إعادة فورية إىل موطنه .عظّم ألقىص حد
ممكن من أهمية لقائك مع املريض لتتمكن من ترك أثر إيجايب عىل صحته كلام أمكن (انظر صحيفة
العمل رقم  .)6وإذا أمكن ،تبادل معه املعلومات (عىل سبيل املثال ،أرقام هواتف الخط الساخن) يف حالة
إذا ما قرر املريض التواصل يف وقت الحق .ينبغي إبالغ هذه املعلومات عىل انفراد ،وعىل نحو ال يضع
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.)6 الشخص املتاجر به يف خطر (انظر صحيفة العمل رقم

تحديد الرشكاء املحتملني
انظر استامرة رسم خرائط اإلحالة ( عىل الصفحة التالية) للرشكاء املحتملني يف عملية مكافحة
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.املزيد من املصادر

املراجع واملصادر
Organisation for Security and Co-operation in Europe / Office for Democratic
Institutions and Human Rights
2004		 National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the
Rights of Trafficked Persons: A Practical Handbook, OSCE /
ODIHR, Warsaw, Poland, 2004.
(International Organisation for Migration) املنظمة الدولية للهجرة

، املنظمة الدولية للهجرة، كتيب املنظمة الدولية للهجرة عن املساعدة املبارشة لضحايا االتجار2007
.2007 ،جنيف
2004
2004
2001		

The Mental Health Aspects of Trafficking in Human Beings:
Training manual, IOM, Budapest, Hungary, 2004.
The Mental Health Aspects of Trafficking in Human Beings: A
set of minimum standards, IOM, Budapest, Hungary, 2004.
Medical Manual, 2001 Edition, IOM, Geneva, 2001.

Zimmerman, C. and C. Watts,
2003		 WHO Ethical and Safety Recommendations for Interviewing
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استامرة رسم خريطة اإلحالة للحصول عىل الحامية واملساعدة يف
مجال مكافحة االتجار
تعليامت :وضعت هذه االستامرة ملساعدتكم يف تحديد وتسجيل خدمات الدعم يف مجتمعكم
والتي قد تكون مبثابة رشيك يف مجال مكافحة االتجار .املتخصصون يف مكافحة االتجار هم نقطة االتصال
املفضلة ،كلام كان ذلك ممكنا ،غري أن العديد من املجتمعات ال متلك خدمات متخصصة لألشخاص املتاجر
بهم .وحني ال تتوافر خدمات مكافحة االتجار الرسمية لتقديم خدمة مع ّينة ،فمن األهمية مبكان تحديد
مقدمي خدمات آخرين ذوي عالقة بوسعهم مد يد العون .غالباً ما تضم الجامعات املناسبة أولئك الذين
يتصدون للعنف (مثل العنف املنزيل أو التعذيب) أو أولئك الذين يساعدون الفئات امله ّمشة (مثل
املهاجرين أو الالجئني أو املرشدين).
توفر القامئة التالية أمثلة لتعينك عىل التفكري يف أي نوع من الدعم ميكن أن يكون متاحاً يف
مجتمعك .د ِّون أرقام الهواتف وأسامء األشخاص الذين ميكنك االتصال بهم .وكلام كان ذلك ممكنا ،اعرف
ما بوسعك عن نوعية وموثوقية الخدمات .البحث الذي تضطلع به اآلن ملعرفة الرشكاء املحتملني سيكون
أساسياً عند قيامك برعاية شخص متاجر به وتحتاج معرفة مبن تتصل.
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القصد وراء هذه االستامرة هو أن تكون دليالً وينبغي تعديلها لتناسب املوارد املحلية.
الخدمة
املنظامت املحلية املعنية مبكافحة االتجار

خطوط الهاتف الساخنة
الخط الساخن ملكافحة االتجار
الخط الساخن للعنف األرسي
الخط الساخن لخدمات الطفل
الخط الساخن لالنتحار
الخط الساخن لألشخاص املفقودين
دور اإليواء وخدمات اإليواء1
مأوى ملكافحة االتجار
مأوى لضحايا العنف املنزيل
مأوى للمراهقني واألطفال
مأوى للمهاجرين والالجئني
مأوى للمترشدين
دور إيواء تديرها منظامت دينية أو منظامت
قامئة يف املجتمع املحيل
الخدمات الصحية
عيادات الصحة الجنسية وخدمات التوعية
خدمات الصحة اإلنجابية ،مبا يف ذلك خدمات
إنهاء الحمل (حيثام يكون ذلك قانونيا)
مامرسون عا ّمون
عيادات معالجة اإلدمان عىل الكحول أو املخدرات
العيادات املتنقلة أو خدمات التوعية
الخدمات الصحية املجانية

كيفية االتصال
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خدمات الصحة العقلية وتقديم املشورة
علامء النفس وأخصائيو العالج
أخصائيون يف املشورة املتعلقة بأعامل العنف
عيادات الصحة العقلية/النفسية
منظامت املجتمع املحيل واملنظامت غري الحكومية2
مكافحة االتجار
العنف األرسي
املنظامت الحقوقية (مثل حقوق اإلنسان وحقوق
املرأة أو الطفل ،والعمل)
خدمات الالجئني أو الوافدين
خدمات الدعم االجتامعي
املنظامت الدينية أو القامئة يف املجتمعات املحلية
الخدمات القانونية
محامون مستقلون (للهجرة واملسائل الجنائية)
خدمات املساعد.القانونية املجتمعية
خدمات الرشطة وموظفي إنفاذ القانون3
نقاط االتصال لد.الرشطة املحلية
املنسق املعني بالعنف الجنيس واألرسي
املنسق املعني باألطفال
جهات االتصال الحكومية املحلية
املركز الوطني ملكافحة االتجار
مكاتب أو خدمات األطفال
مكاتب أو خدمات النساء
خدمات الهجرة
خدمات اإلسكان والخدمات االجتامعية
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السفارات ومكاتب القنصليات
السفارات والخدمات القنصلية ألكرث املهاجرين أو
السكان املتّجر بهم شيوعاً
املنظامت الدولية
املنظمة الدولية للهجرة
منظمة العمل الدولية:
مفوضية األمم املتحد.السامية لشؤون الالجئني
مفوضية األمم املتحد.السامية لحقوق اإلنسان
صندوق األمم املتحد.املعني باألطفال
مكتب األمم املتحد.املعني باملخدرات والجرمية
صندوق األمم املتحد.للسكان
منظمة الصحة العاملية
وكاالت دولية أخرى
املنظامت غري الحكومية يف بلدان أخرى
منظامت مكافحة االتجار القامئة يف بلدان املنشأ
الشائعة
املرتجمون الشفويني4
أدرج اللغات املر َّجح طلبها
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الرعاية العاجلة
األساس املنطقي
تشمل الرعاية العاجلة اإلجراءات املتّخذة أثناء اللقاء األويل للشخص املتاجر به مع مقدم الرعاية
الصحية .يجوز أن تحدث هذه اإلجراءات يف ظل سيناريوهات مختلفة عديدة .فقد يحرض الشخص املتاجر
به إىل مقدم الرعاية الصحية وهو ما زال يف حالة اتجار– يحرضه التاجر ،إما وحده أو مع شخص آخر
متاجر به .أو قد يسعى املريض للحصول عىل الرعاية الصحية بنفسه بعد تركه لحالة االتجار ،أو قد يُنقذ
الشخص من حالة اتجار وتحيله الرشطة ،أو املأوى ،أو وكالة أو منظمة الخدمة االجتامعية.
قد يعاين املتاجر به من إصابات أو أمراض خطرية تنطوي عىل تهديد للحياة ،مثل جرح شديد
االلتهاب ،أو إصابات ناجمة من اعتداءات بدنية أو جنسية أو مرض ناتج عن ابتالع أدوية أو سموم ذات
عالقة مبحاولة انتحار .وقد يكون الشخص يعاين مشاكل صحية مزمنة مثل الداء السكري أو الربو ،والتي
ال تزال تتطلب عناية طبية فورية.
خالل فرتة الرعاية الوجيزة للحاالت الحادة ،وخاصة يف مرحلة ما بعد اإلنقاذ ،هناك عدد ال حرصله
مام قد يشغل بالنسبة للشخص املتاجر به ،ولكن من األهمية مبكان إلقاء الضوء عىل تلك املشاكل التي
متثل مشكلة عاجلة طبيا .كام أنه يف وضع الرعاية الوجيزة للحاالت الحادة ،يعترب تنسيق الخدمات بني
مختلف املسؤوليات (مثل الخدمات الطبية والقانونية والنفسية) أمرا ً أساسياً لتحقيق الفائدة القصوى
للشخص املتاجر به.
فإذا خططت الرشطة للقيام بعملية لتحرير ضحايا اتجار ،فينبغي أينام أمكن ذلك أن تقوم الرشطة
بإبالغ املنسقني املعنيني يف املأوى أو املرفق الطبي حتى يتوافر موظفو الصحة املناسبون لتقييم حالة
األشخاص املتاجر بهم وتصنيفهم ورعايتهم .و إذا مل يتح توفري مقدم رعاية صحية فورا ً يف مرفق الرعاية
الالحقة يجب أن تقوم خدمات الدعم االجتامعي للشخص املتاجر به بإحالته لالستشارة الطبية يف أقرب
وقت ممكن .كام أنه عىل األشخاص الذين يعانون من حاالت واضحة تنطوي عىل تهديد للحياةاللجوء
فورا ً إىل قسم الطوارئ أو مرفق الرعاية العاجلة.
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ميكن تقسيم اإلجراءات املقرتحة للرعاية العاجلة لألشخاص املتاجر بهم إىل ثالثة أقسام :العالج
45
الطبي؛ والتقييم والرعاية يف مجال الصحة العقلية ،وخدمات الصحة اإلنجابية.

اإلجراءات املطلوبة

بوجه عام
•

•

•

•

•

•
•
•

•إن تفهم الرعاية املل ّمة بالصدمات (انظر صحيفة العمل رقم  )1يعترب أمر أسايس .حاول الرتكيز
عىل األسئلة املتعلقة باملسائل الطبية لتجنب إعادة تعريض املريض للصدمة .ومع ذلك ،قم
باالصغاء باهتامم إذا ما تطوع شخص لإلدالء مبعلومات أخرى .إذ أن إقامة عالقة تتسم بالوئام مع
األشخاص املتاجر بهم هو البداية لكسب ثقتهم ومتكينهم وتيسري التعاون معهم.
•إذا كان املريض يحتاج إىل عالج فوري إلنقاذ حياته وكان فاقدا للوعي أو غري مؤهل إلعطاء
املوافقة ،فمن واجب مقدم الرعاية الصحية إنقاذ حياته ،كام هو الحال يف أي حالة من حاالت
الطوارئ.
•إن التأكد من أهلية املريض وقدرته عىل اتخاذ القرارات أمر حاسم وقد تحتاج أنت ،عىل سبيل
املثال ،إىل القيام بدور املدافع عن املريض أمام وكاالت إنفاذ القانون .كام أن الحصول عىل املوافقة
املستنرية بشأن كافة العالجات واإلجراءات يعتربأمر هام ورضوري.غري أنه قد توجد حاالت تكون
فيها مواضيع األهلية واملوافقة مبهمة (انظر صحيفة العمل رقم .)16
•نتيجة لألذى النفيس والعنف بسبب نوع الجنس أو غريه من أشكال العنف التي قد يكون عاناها
العديد من األشخاص املتاجر بهم ،يوىص بأن يكون مقدم الرعاية من نفس نوع جنس الشخص
 مسؤوالً عن عالج حاالت الطوارئ كلام كان ذلك ممكنا .إال أنه يف الحاالت املنطوية عىل خطرعىل الحياة ،يكون استقرار حالة املريض عىل رأس األولويات.
•قد يكون املحيط الذي يقدم رعاية موجزة للحاالت الحادة مسببا لإلجهاد العصبي بشكل كبري
بالنسبة لفرد ات ّجر به ،ولذلك فإن تنسيق الخدمات بكفاءة ورحمة يعترب أمرا بالغ األهمية ،وإن
إبقاء احتياجات املريض عىل رأس األوليات ألمر أسايس.
• إن معرفة نوع العمل الذي اضطلع به الشخص املتاجر به واستشعار ظروفه املعيشية من شأنه
أن يقدم توجيهاً هاماً يف تقييم الصحة ويهدي إىل فحوصات وإجراءات تشخيصية معينة.
•كن عىل علم باآلثار القانونية املرتتبة عىل ما ُس ِّجل يف امللف الطبي وافهم متطلبات اإلبالغ املحلية
والوطنية املتعلقة بتخصصك (انظر صحيفتي العمل رقم  9و.)16
•قد ال تعرف مقدماً أن املريض متاجرا ً به .فإن اشتبهت بذلك أثناء اللقاء الطبي ،هناك إجراءات
معينة ميكنك أخذها يف الحسبان (انظر صحيفة العمل رقم  .)6عىل سبيل املثال ،قد تكون لديك
بطاقات صغرية أو مواد أخرى تحوي أرقام هواتف أو غريها من املعلومات يأخذها الشخص
املتاجر به .كام أنه من املهم أيضاً االستعداد لإلحالة املحتملة (انظر صحيفة العمل رقم .)10
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الرعاية الطبية العاجلة
•

•

•
•
•

•من اإلصابات املهددة للحياة والشائعة الحدوث بني األشخاص املتاجر بهم -الجفاف ،وسوء
التغذية الشديد ،وتعفن الدم أو اإلنتان ،والجروح (التي قد تكون مسترتة) ،وإصابات الرأس
(نزيف داخل القحف) ،وإصابات الرقبة والحبل الشويك ،والتعرض للسموم ،وتغري الحالة العقلية
وغري ذلك من اإلصابات املؤملة.
•قم بعمل فحص شامل وفرز لإلصابات أو الحاالت األخرى التي تتطلب عناية عاجلة ،مثل التهاب
أو إصابة األسنان ،واالضطرابات التشنجية والربو .ويعترب عالج الحاالت التي تنطوي عىل خطورة
من املسائل ذات األولوية.
•يوىص بإجراء فحص للسموم إذ يعترب انسحاب املخدرات أو الكحول من الدم حالة طوارئ طبية.
•ميكن أن تساعد معرفة نوع العمل الذي كان يقوم به الشخص املتاجر به يف الداللة عىل املخاطر
الصحية املتعلقة بهذه املهنة.
•ينبغي تقديم العالج الوقايئ يف غضون  72ساعة من التعرض شديد الخطورة لفريوس نقص املناعة
البرشية ألولئك املرىض الذين حقنوا بإبر غري مأمونة ،أو تعرضوا العتداء جنيس (مبا يف ذلك
االغتصاب) أو غريه من التع ّرض الجنيس .كام انه يف حاالت االعتداء الجنيس يجب األخذ يف االعتبار
تقديم الوسائل العاجلة ملنع الحمل (انظر صحيفة العمل .)13

الرعاية العاجلة يف مجال الصحة العقلية
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•

•
•
•

• قم بتقي ّيم نفيس لكل حالة الكتشاف الحاالت الحادة التي قد تتسبب يف إيذائه الشخص لنفسه
أو للموظفني .ومن أمثلةحاالت الصحة العقلية الطارئة حاالت االنتحار ،والذهان ،وانسحاب
املخدرات.
•قم باستبعاد األسباب العضوية التي قد تكون متسببة يف تغري الحالة العقلية (عىل سبيل املثال،
إصابة الرأس أو انسحاب املخدرات) حتى ميكن الرشوع بعالج حالة الصحة العقلية فورا.
•عندما يكون ذلك متاحاً قم بالتشاور مع أخصايئ مؤهل يف الصحة العقلية لتيسري أفضل املامرسات
للرعاية مع إعطاء األدوية املناسبة.
•إن الحالة العقلية والعاطفية الضعيفة التي غالباً ما يظهرها األشخاص املتاجر بهم يف محيط
الرعاية الوجيزة للحاالت الحادة قد يؤدي إىل جعل الصورة الطبية والتشخيص للحالة محريا
مام قد يؤدي إىل صعوبة تشخيص الحاالت النفسية .فقد يظهر االشخاص املتاجر بهم استعدادا
للقتال ،وعدم الرغبة يف التعاون بل وحتى قد يهددون َمن حولهم نتيجة تجاربهم املؤملة.
من املهم دعم ان يتخذ الشخص املتاجربه لقراراته كلام أمكن ذلك (انظر صحائف العمل
رقم  1و 12و.)16

 46انظر صحيفتي العمل رقم  12و.16

122

رعاية األشخاص املتّ جر بهم :مبادئ توجيهية ملقدمي اخلدمات الصحية

رعاية الصحة اإلنجابية العاجلة

47

•
•
•
•

• قم بتقديِّم اختبارات الحمل لجميع اإلناث اللوايت هن يف سن اإلنجاب .كامانه يجب تعديل
العديد من التدخالت الطبية يف ضوء وجود حمل.
•قم بتوف ِّي وسائل منع الحمل العاجلة حيثام كان ذلك ممكناً لجميع اإلناث يف سن اإلنجاب.
•قم بفحص جميع األشخاص املتاجر بهم من أجل اإلصابات الناجمة عن االعتداء الجنيس والبطش.
•لرمبا تكون رعاية متالزمات األمراض املنقولة جنسياً مالمئة عندما ال يتوفر فحص مختربي جيد.
وإذا مل يكن هناك تأكيدمن قدرة املريض عىل االستمرار ومتابعة الرعاية ينبغي إعطائه األدوية
الالزمة لعالج مثل هذه اإلصابة املشتبه بها ،باإلضافة إىل إعطائه تعليامت مفصلة.

• •

اجمع أدىن حد من أدلة الطب الرشعي
•

•
•
•

•تح ِّدد املتطلبات القانونية املحلية ومرافق املختربات ماهية األدلّة التي ينبغي جمعها،إذا دعت
إليها الحاجة  ،الستخدامها يف املحاكمة الجنائية ،و َمن الذي عليه جمعها .يف معظم البلدان ،يتوىل
جمع األدلّة العدلية مهنيون يف مجال الصحة مدربون تدريباً خاصاً ويعملون مع سلطات إنفاذ
القانون .ال ينبغي أن يجمع العاملون يف مجال الصحة األدلّة التي ال ميكن معالجتها أو التي لن
تستخدم.
•تشاور مع الشخص الناجي عن أخذ األدلّة للمحاكمة الجنائية .ومن الرضوري أن يعرف مقدمو
الرعاية الصحية مسبقاً مكان إحالة ضحايا العنف الجنيس (انظر صحيفة العمل رقم .)10
•طمنئ املريض بأنه لن يتم اإلفصاح عن املعلومات سوى للسلطات مبوافقة منه مبوجب أمر قانوين.
•احتفظ بسجل مدون فيه بعناية جميع نتائج الفحص الطبي .قد يساعد هذا يف التعامل طبيا مع
الناجي فضالً عن إمكانية استخدامه يف أي تحقيق قانوين الحق .قد يكون السجل الطبي جزءا ً من
السجل القانوين ويف بعض األحيان ميكن تسليمه كدليل يف قضية باملحكمة.

 47انظر صحيفة العمل رقم .13
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الرعاية في مجال الصحة العقلية
األساس املنطقي
تشمل رعاية الصحة العقلية الدعم والعالج الذي ميكّن الشخص من الوصول إىل حالة من الرفاهية
العاطفية اإليجابية .تؤثر االختالفات الثقافية و املهنية والتصورات بشأن وصمة العار كلّها عىل كيفية
تعريف ‘الصحة العقلية’ (تم تطوير معايري التشخيص ملعظم االضطرابات النفسية يف البلدان الصناعية).
عىل املستوى الدويل ،هناك أوجه للتشابه واإلختالف يف أعراض مشاكل الصحة العقلية واملواقف الثقافية
تجاه مسبباتها وأولويات العالج .قد يكون من األهمية مبكان يف بعض الحاالت التأكيد عىل أن الشخص
الذي يحتاج إىل رعاية يف مجال الصحة العقلية لديه من األعراض ماميكن اعتباره رد فعل مفهوم نتيجة
لإلجهاد العصبي الشديد ،والتي من املرجح أن تتحسن مبرور الوقت وبتوافر الدعم :مبعنى أن احتياج
الشخص للمساعدة يف مجال الصحة العقلية ال تتساوى ببساطة مع كونه ‘فاقد لعقله’ أو بأن ما يعانيه
قد يسبب له الوصم يف مجتمعه.
قديقابل مقدمو الرعاية الصحية شخصاً اتّجر به يعاين من مشاكل يف مجال الصحة العقلية يف أي
مرحلة من مراحل دورة االتجار .عىل سبيل املثال ،قد يحال شخص متاجر به عاد إىل بلد املنشأ نتيجة
االكتئاب .و قد يُكتشف عند مراجعة شخص ما ،يشتبه يف كونه يف حالة اتجار ،للكشف عن مرض بدين
عن تعاطيه الكحول .بينام قد يكشف مريض حاول االنتحار أو يعاين من الذهان الحاد عن كونه أو كونها
يف حالة اتجار.
يف بعض املواقف يجب توفري الرعاية الطارئة مع وجود قدر قليل من املعلومات األساسية .يف هذا
السيناريو ،تتمثل مسؤولية مق ِّدم الرعاية الصحية يف تعظيم منافع اللقاء الوحيد من خالل تقديم أفضل
عالج ممكن ،مع األخذ يف االعتبار أن الشخص قد ال يكون قادرا ً أو راغباً يف العودة للمتابعة .فعىل سبيل
املثال ،بوسع مقدم الرعاية الصحية إعطاء أكرب قدر ممكن من املعلومات بشأن األعراض والعالج املوصوف
وأن يخرب املريض عن كيفية الحصول عىل الدعم .ويف أحيان أخرى قد يكون باإلمكان تقديم رعاية طويلة
األمد ودعم تأييدي .و ميكن أن يشمل ذلك تقديم النصح إىل الشخص املتاجر به ،أو ألي شخص أو وكالة
موثوقة تقوم بدعمه ،بشأن متابعة التعايف وبشأن الفرص املتاحة لإلدماج وإعادة التأهيل.
غالباً ما يتضمن الدعم بغرض استعادة العافية النفسية ثالثة مراحل .وبرغم عدم وجود حد زمني
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واضح لهذه املراحل يف تعايف األشخاص املتاجر بهم ،إال أنه يجوز انتقال الشخص بني تلك املراحل عدة
مرات .يف املرحلة األوىل ،يع ُّد استعادة الشخص لشعوره بالسالمة والتحكم الشخيص يف اتخاذ القرارات
ويف األحداث أمرا ً أساسياً .ويف وقت من األوقات يرشع أولئك الذين استطاعوا دخول املرحلة الثانية
مبجابهة تجربتهم املؤملة وأثرها عىل صحتهم العقلية .تشمل املرحلة األخرية تلقي الدعم إلعادة إدماجهم
يف مجتمعاتهم األصلية أو املجتمعات التي تبنوها .بَيد أن وضع الصحة العقلية قد يتقلب أثناء إعادة
اإلدماج ،عىل سبيل املثال ،لو شارك الشخص املتاجر به يف إجراءات قضائية ،أو التقى مع أحد أفراد األرسة
وكان اللقاء عسريا ً .يجوز أن يظهر اإلجهاد العقيل الشديد أو يعاود الظهور مرة أخرى بعد سنوات.
يف بعض الحاالت ،قد يعاين الشخص املتاجر به من أعراض نفسية منهكة متعددة تتوافق مع
معايري االضطراب العقيل .قد يجوز أن تكون معاناته من تلك االضطرابات النفسية قد حدثت قيبل دخوله
تجربة االتجار أو أنها قد نتجت عن االتجار أو تفاقمت بسببه .تغطي صحيفة العمل هذه الدعم غري
التخصيص للمشاكل يف مجال الصحة العقلية ،وتشري أيضاً إىل تقييم وعالج االضطرابات العقلية.

اإلجراءات املطلوبة

اإلجراءات الرضورية لتقديم الدعم األويل
•
•
•

•

•

•أ ِقم عالقة مبنية عىل الثقة والوئام .أظهر التعاطف باالستامع إىل الشخص املتاجر به بطريقة تتسم
بالقبول وعدم إصدار أحكام .اظهر رحمة حقيقية.
•قدم الرعاية بطريقة تسلِّم فيها باحتياجات الشخص الفردية والثقافية والدينية( .انظر صحيفة
العمل رقم .)2
•اسأل عن األعراض النفسية التي تشيع عىل األرجح لدى األشخاص الذين هم يف حالة اتجار أو
الذين كانوا فيها .وقد تشمل هذه األعراض الخوف والقلق والحزن والشعور بالذنب والعار
والغضب والفجيعة وفقدان الذاكرة واليأس واسرتجاع املعاناة مرة أخرى (من خالل عود املايض
والكوابيس) ،والضياع والخدر العاطفي ،ومشاعر العزلة عن اآلخرين ،و’التوثب’ أو رسعة التهيج
والتفكري يف االنتحار .اعرف مدى شدة هذه األعراض بالسؤال عن عدد مرات حدوثها ومدى
تأثريها عىل صالح الشخص وأدائه.
•اسأل عن تعاطي الكحول أو املواد األخرى يف اآلونة األخرية .إذ تشيع تلك املشاكل بني األشخاص
املتاجر بهم وتتواجد كذلك مجتمعة مع مشاكل أخرى كاالكتئاب واألعراض الجسامنية .ففي
كثري من األحيان ،يقدم لألشخاص املتاجر بهم املرشوبات الكحولية واملخدرات خالل االعتداء
عليهم للتقليل من مقاومتهم وزيادة اعتامدهم عىل التجار .وهكذا يصبح تعاطيها وسيلة ملواجهة
املشاعر الحادة واملؤملة.
•ق ِّيم ما إذا كانت سبل الوصول إىل الدعم املناسب واآلمن متاحة للشخص املتاجر به .فهي قد
تكون متاحة من خالل نظم الدعم املجتمعية أو الدينية القامئة ،وإذا كان ذلك مناسباً وآمناً ،فمن
خالل بعض أفراد عائلة املريض .لن يحتاج أو قد يرفض بعض املرىض تلقي دعام عاطفيا ،ولكن
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يتعني إعالمهم عن كيفية الوصول إىل مثل هذا الدعم.
•تجنب إضفاء الصفة املرضية غري املناسبة .كن مستمعا جيدا ووفر الدعم النفيس األسايس اآلخر
الذي يتضمن معلومات عن األعراض التي هي (يف معظم الحاالت) رد فعل طبيعي لإلجهاد
العصبي ،ومعلومات عن احتامالت استعادة العافية والنصح بشأن منافع الدعم اآلمن املق ّدم
من أشخاص موثوق بهم .اظهرتقديرك للكيفية التي واجه بها الشخص املواقف حتى اآلن ،حتى
وإن كانت آليات مواجهاته تنم عن عدم التكيف  ،مثل تعاطي املخدرات وإيذاء الذات .ناقش
كيفية إعادة إتباع الروتني األسايس الذي كان الشخص محروما من اتباعه  ،مثل روتني وجبات
الطعام والخلود إىل النوم .شجع عىل اتباع وسائل املواجهة اإليجابية (مثل أساليب االسرتخاء
املالمئة ثقافياً) .انصح املريض بأنه يف حال استمرار األعراض سوف يُحال للحصول عىل املزيد من
املساعدة.
•كلام كان ذلك ممكناً اتبع ال ُنهج غري الدوائية ألعراض الصحة العقلية ،مثل األعراض الجسدية التي
ال يوجد تفسري طبي لها .تجنب عقاقري البنزوديازيبينات ألنها رسعان ما تؤدي إىل االرتهان؛ إال أن
استخدامها بحذر شديد قد يكون مربرا ً ملشاكل إكلينيكية معينة مثل األرق الشديد أوأثناءانسحاب
الكحول .عىل الجانب اآلخر ،إذا ما كان لدى املريض العديد من األعراض النفسية التعجيزية
الحا ّدة و/أو يظهر نية االنتحار ،ميكن الرجوع إىل القسم الوارد أدناه بشأن الحصول عىل الرعاية
لالضطرابات العقلية وانظر يف إحالة املريض عىل وجه الرسعة إىل طبيب إكلينييك مد َّرب عىل
الرعاية يف مجال الصحة العقلية .
•أعط النصح الداعم والغري منطوي عىل أحكام بشأن تعاطي املواد املخدرة والكحول .ساعد
املرىض عىل تحديد األهداف لوقف التعاطي وشجعهم عىل التعبري عن دوافعهم الذاتية للحد
من التعاطي .حني يرتهن شخص ما بدنيا بالكحول فهو بحاجة لإلحالة إىل أخصايئ متدرب
لتقديم الدعم يف االمتناع عنها كليا .48وميكن أن يكون اإلقالع الفجايئ عن املخدرات غري املرشوعة
والكحول غري مريح عىل اإلطالق ومصحوب بالرغبة الشديدة يف التعاطي ،والتهيج ،والتعب ،وقلة
النوم والقلق وآالم العضالت.
•صف بطريقة مبارشة وصادقة املرافق والخدمات املتاحة .إذا أفصح املريض عن عدم رغبته يف
استخدام الخدمات املتاحة ،أو كنت تظن أن األمر كذلك ،استمر يف توفري املعلومات عن كيفية
االتصال التي تشمل الوكاالت/املنظامت التي تساعد األشخاص املتاجر بهم ،خيارات املأوى إذا كان
ذلك مناسباً والخدمات الطبية واالجتامعية الطارئة يف حال رغب الشخص املتاجر به الحصول عىل
مساعدة يف أي وقت يف املستقبل.
•توقَّع أن يُظهر الشخص املتاجر به مشاعر سلبية قوية ،مبا فيها الغضب ،وال تتوقع بالرضورة أن
يبدي املريض أي تقدير يف هذه املرحلة املبكرة .الغضب يعترب ردة فعل شائعة وطبيعية لحقيقة
كون الشخص ات ّجر به ،ومن املحتمل توجيه هذا الغضب عىل مقدم الرعاية الصحية .كام أنه
يكون لدى بعض األشخاص املتاجر بهم مواطن ضعف شخصية موجودة منذ زمن طويل قبل

“ ,”Screening and brief intervention for alcohol problems in primary health careمعلومات متاحة على شبكة اإلنترنت « _www.who.int/substance
»abuse/activities/sbi/en/index.html
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•

•

•
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•

تاريخ تجربة االتجار .تعامل مع الشخص املتاجر به بإنصاف دون ردود فعل عاطفية إزاء غضبهم
أو إذا بدوا غري ممتنني أو أظهروا إلحاحا يف عوزهم .حافظ عىل الحدود املهنية (انظر صحيفة
العمل رقم  .)8سلّم بأن الشخص يبدو غاضبا؛ وكن عىل استعداد للتفكري مليا يف ذلك ولكن ال
تأخذ األمور بصورة شخصية مظهرا غضبك أو رفضك.
•كن متهيئا لالستامع إىل تفاصيل االعتداء إذا اختار املريض البوح بأرساره إليك .قم بالتسليم بكرب
الشخص وشواغله .غالباً ما يكون رسد الصدمة مشوشاً أو متضارباً ،مام قد يعزى إىل الكرب
العاطفي والصدمة وليس إىل الكذب .انقل الرسالة بأن الشخص املتاجربه كان ضحية لجرمية ومل
يكن ما حدث خطؤه .إذا أعرب املريض عن لومه لنفسه ،شجعه عىل أن يرى أنه ليس السبب
(عىل سبيل املثال ،من خالل أسئلة مثل ‘هل خ ُِدعت؟’ أو ‘هل تعرضت للتهديدات؟) .ش ّدد عىل
أن مرتكب الجرمية هو من يستحق اللوم.
•ال ترشع يف الحديث يف جلسة واحدة وجيزة مركزا ً عىل التجارب املؤملة (استخالص املعلومات)
ما مل تكن قد تلقيت تدريباً عىل عالج السلوك اإلدرايك .فهذا يف واقع األمر غري مفيد وميكن أن
يعود بالرضر .بدالً من ذلك اطرح فقط أسئلة ذات صلة وغري اقتحامية وال تصدر أحكاماً سعياً
للحصول عىل توضيحات أساسية .ال تُكره الشخص املتاجر به عىل كشف تفاصيل أكرث مام يشاء
هو الكشف عنها يف ذلك الوقت.
•استخدم نُهج حل املشاكل .إلجأ إىل متكني األشخاص املتاجر بهم بدال من تقديم الخيارات التي
باعتقادك ينبغي أن يتخذوها .ناقش مشاكلهم لتُعينهم يف توضيحها ،ولتتداولوا األفكار سوية،
وتساعدهم يف تحديد خياراتهم الخاصة بهم للمواجهة أو لوضع الحلول .ناقش املزايا واملساوئ،
والعواقب املحتملة ملختلف الخيارات .احرتم خيارات املريض املتعلقة بالقرارات ،مبا فيها التامس
الخدمات .وبالتعاون مع الشخص املتاجر به ،اتفق عىل األهداف قصرية وطويلة األمد إلعادة
التأهيل .ناقش مواطن قوته باإلضافة إىل احتياجاته.
•اجعل الشخص املتاجر به رشيكا يف عملية صنع القرار قدر اإلمكان (انظر صحيفة العمل رقم 16
للنظر يف نقاش بشأن القدرات).
•أرشك الشخص املتاجر به يف قرار اإلحالة إىل املهنيني والوكاالت املناسبة .يفضل أن تكون اإلحالة
للجهات املقدمة للخدمات التي وضعت منظمتكم معها إجراءات تعاون وتفاهم مشرتك .رافق
املريض إن كان يرغب يف قيامك بذلك .وتابع عمل الوكاالت الخارجية ،بإذن من الشخص املتاجر
به .حافظ عىل الرسية (انظر صحيفة العمل رقم .)9

التدريب األسايس ملقدمي الرعاية العاملني بانتظام مع األشخاص املتاجر بهم
ينبغي أن يُقدم تدريب عىل كيفية الدعم النفيس االجتامعي والرعاية يف مجال الصحة العقلية
للموظفني وأن يدمج يف مامرساتهم اليومية .ويتعني أن تغطي الحلقات الدراسية للموظفني ما ييل :ظاهرة
االتجار وتأثرياتها عىل الضحايا؛ أهمية معاملة األشخاص املتاجر بهم بكرامة؛ تقنيات إجراء املقابلة؛ معرفة
أساسية بكيفية التعامل مع األشخاص شديدي القلق أو الغضب ،أو الذين يفكرون باالنتحار ،أو االنطوائيني
أو املصابني بالذهان؛ االستامع الجاد ومهارات بناء عالقة مبنية عىل الوئام؛ توفري الرعاية أثناء استخدام
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املرتجمني الفوريني؛ مهارات حل املشاكل؛ تحديد األهداف؛ تقييم الحالة العقلية للشخص املتاجر به؛
إكساب الثقة يف القدرة عىل طرح األسئلة املتعلقة باألعراض النفسية؛ التعرف عىل وتشخيص االضطرابات
العقلية وتوفري الرعاية األولية باستخدام العقاقري الرضورية؛ والتثقيف بشأن األعراض؛ الرعاية غري الدوائية
لألعراض الجسدية التي ال يوجد تفسري طبي لها؛ تنظيم نشاطات يف مجموعات صغرية؛ أدوار ومسؤوليات
املهنيني اآلخرين؛ وكيفية اإلحالة إىل هؤالء املهنيني اآلخرين مع الحفاظ عىل الرسية وإعالء أمن املريض.
من املصادر املفيدة “عندما ال يوجد طبيب نفيس :دليل خدمات الرعاية يف مجال الصحة العقلية”
(Where There is No Psychiatrist: A mental health care manualانظر قامئة املراجع).
يعتربالتدريب النظري الوجيز ألولئك الذين سيقدمون املشورة لألشخاص املتاجر بهم ليس كا ٍفيا.
إذ ال بد من التدريب العميل املصحوب بإرشاف واسع أثناء العمل .كام ينبغي أن يحاط املوظفون علامً
بالخدمات الصحية واالجتامعية املالمئة املتاحة (انظر أطلس الصحة العقلية Mental Health Atlas
لعام  2005الصادر عن منظمة الصحة العاملية ،للحصول عىل موارد الصحة العقلية يف جميع البلدان)،
وأن يوث ّقوا مشاكل الصحة العقلية املتعلقة بعمالئهم مستخدمني فئات بسيطة كجزء من جمع البيانات
الروتينية.

تقديم املزيد من الدعم النفس -اجتامعي إذ مييض التعايف قدماً
•
•

•

•

•تقديم الدعم املتواصل ومعالجة القضايا التي يثريها املريض.
•متابعة ومراجعة خطة الرعاية واألهداف التي حددمتاها معا ،ومناقشة إيجابيات وسلبيات
التغيري؛ اس َع إىل تشجيع الشخص املتاجر به للتعبري عن دوافعه أو دوافعها للتغيري .اعمل عىل
بناء احرتام الذات وعىل تهدئة مشاعر الذنب والعار بشأن االعتداء .وبوسع مجموعات الدعم ،إن
وجدت ،املساعدة أيضا يف معالجة هذه القضايا.
•إذا ماظل االتصال بالعائلة واألصدقاء مسألة دون حل ،فيمكن أن تصبح مجاال للمناقشة حني يبدأ
املريض يف التغلب عىل املشاعر الصعبة .ضع يف الذهن املخاطر املحتملة إن كان أي من املعارف
وثيقي الصلة باملريض من مرتكبي جرمية االتجار.
•تقديم املعلومات عن النشاطات املالمئة ،وجامعات الدعم ،واملنظامت الدينية ،واإلسكان،
والوكاالت ذات الصلة والتوظيف والتعليم.

الحصول عىل الرعاية يف مجال االضطرابات النفسية
•

•يجوز أن تكون اإلصابة باالضطرابات النفسية قد حدثت قبل تجربة االتجار أوأن تكون قد نجمت
عن الصدمة النفسية أو تفاقمت بسببها .تشمل هذه االضطرابات أشكاالً تعجيزية كحالة إجهاد
ما بعد الصدمة ،واالكتئاب والقلق؛ واالختالل العقيل نتيجة تعاطي الكحول أو غريه من املواد عىل
نحو ضار؛ والذهان؛ واالضطرابات السلوكية والعاطفية الشديدة لدى األطفال واملراهقني (أنظر
أدناه) ،وأي مشكلة شديدة أخرى أو سلوك ينطوي عىل خطر شديد عىل الصحة العقلية مثل
الرغبة يف االنتحار.
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•

•ميز األعراض الخطرية .قد يكشف املريض عن كربه عن طريق التحدث مبارشة عنه ،أو من
خالل سلوكيات متغرية مثل الهياج ،وعدم القدرة عىل النوم أو الرتكيز ،وطريقة الكالم املشوشة،
واالنطواء ،وإهامل النفس ،وإيذاء النفس أو  -نادرا ً  -التهديد
•بإيقاع األذى بالغري أو القيام بأفعال مؤذية للغري (انظر صحيفة العمل رقم  16للحصول عىل
معلومات عن القدرات).
•قيِّم املخاطر .عند العمل مع األشخاص من ذوي الصعوبات االجتامعية الحا ّدة و/أو مشاكل
عم إذا كانت األمور قد وصلت إىل
الصحة العقلية ،ال سيام عندما تتأثر الحالة املزاجية،إسال دامئا ّ
درجة من السوء بحيث يعتقدون أن الحياة ال تستحق العيش .إذا ما أشاروا إىل أن هذا هو الحال،
فاسأل عن أي نوايا أو خطط حالية لالنتحار .كام يجب السؤال عن كيفية معاملتهم ألطفالهم .إذا
ما أشاروا إىل صعوبات حالية ،فاسأل إذا كان باعتقادهم أن هناك أي احتاملية يف أنهم قد يؤذون
أطفالهم .أولئك الذين لديهم نوايا انتحارية أو الذين تعتقد أنهم عرضة إليذاء اآلخرين بسبب
اضطراب عقيل يجب إحالتهم إىل الرعاية املتخصصة وغريها من الخدمات االجتامعية القامئة
محلياً .قد يظهر املرىض غضبا عارما ورغبة يف االنتقام ،يف هذه الحاالت ،ق ّيم خطر القيام بأفعال
عنيفة أو غري قانونية أو القتل.
•قم بإحالة املرىض للعالج الذي يتجاوز مجرد تناول الدواء .ويف الشائع سوف تجمع املداخالت
لعالج االضطرابات النفسية بني العالج النفيس املاهر والدعم االجتامعي (كاملساعدة يف السكن
أو التوظيف أو رعاية األطفال ،أو حل القضايا األرسية ،عىل سبيل املثال) وأحيانا تناول الدواء.
إن خدمات األشخاص املتاجر بهم تحتاج إىل تأسيس يك تربط بني مقدمي الرعاية املتخصصني يف
مجال الصحة العقلية مثل األخصائيني النفسيني واألطباء النفسانيني وبني النظم االجتامعية وغري
الرسمية القامئة.
•قم بإحالة املرىض إىل املتخصصني الذين عىل علم بعالج االضطرابات النفسية املبني عىل األدلّة يف
املحيطات التي تتوافر فيها هذه املوارد .فعىل سبيل املثال ،ينبغي أن يعالج حالة إجهاد ما بعد
الصدمة التعجيزية مهنيون يف الصحة العقلية .وينبغي عدم استخدام األدوية كعالج خيار أول
روتيني لحالة إجهاد ما بعد الصدمة الشديدة .إال أنه يتعني استخدام العقاقري املضادة لالكتئاب،
مصحوبة من الناحية املثالية بعالج نفيس ،إن مل يتمكن الشخص من البدء بالعالج النفيس أو إذا
تحسن .يجوز أن يعالج مقدم رعاية صحية عامة مد َّرب ،أو مقدم رعاية
مل يؤد العالج النفيس إىل ّ
يف مجال الصحة العقلية ،االكتئاب الخفيف (أي الذي يضم العديد من أعراض االكتئاب إال أن
املريض ما زال قادرا عىل التعامل مع بعض النشاطات بطريقة معقولة) بالدعم واملعلومات عن
األعراض ونُهج حل املشاكل.
•شجع املريض عىل االلتزام بتناول العقاقري املؤثرة نفسيا إذا ما رشع بتناولها ،وانصحه بتجنب
الجمع بني هذه األدوية وتلك املواد التي يحتمل أن تكون خطرة مثل الكحول .إذا ما كان لدى
املريض قد أفكارانتحارية ،راقب هذه األفكار اثناء تلقي الشخص للعالج.
•للوصول للمستوى األمثل من تعايف الخاضعني للعالج من اضطراب عقيل ،واصل تقديم الدعم
متبعاً ال ُنهج العامة الواردة يف قسم “اإلجراءات املطلوبة” أعاله ،وواصل مد يد العون إلدماجهم
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يف املجتمع .يتعني توفري برنامج إعادة إدماج للشخص املتاجر به املصاب بالذهان أو غريه من
االضطرابات العقلية التعجيزية أو غري ذلك من برامج إعادة التأهيل مبا يتناسب واحتياجاته.

الصحة العقلية واألطفال واملراهقني املتاجر بهم
ميكن االتجار باألطفال واملراهقني ألغراض شتى ،مبا يف ذلك العمل القرسي ،واالستغالل الجنيس
و من أمثلة ذلك العروس الطفلة والجنود األطفال .قد ال يكون االتجار بالنسبة لكثري من األطفال أول
تعرض لهم لإلعتداءات .فليس من غري املألوف أن يأيت األطفال املتاجر بهم من أوضاع مختلة مبا يف ذلك
العنف ،أو تعاطي الكحول ،أو يكونوا شاهدين عىل أعامل عنف قبل االتجار بهم .وأثناء حالة االتجار قد
يكون اعتدي عىل الطفل أو املراهق جسدياً أو جنسياً أو شاهد أفراد األرسة وهم يصابون أو يغتصبون
أو يقتلون.
تتفاوت الكيفية التي تؤثر بها تجربة االتجار عىل كل طفل تبعا للعمر الذي ات ّجر الطفل فيه،
عىل سبيل املثال ،والوقت الذي ظل فيه الطفل يف وضع االعتداء ،وظروف الطفل قبيل االتجار ،والعديد
من التفاعالت واألحداث التي وقعت عىل طول الطريق ،ودرجة مرونة كل طفل .تنتج بعض أخطر اآلثار
النفسية عن التعرض املزمن أو املتعدد لالعتداء.
فعندما ينفصل األطفال عن أرسهم ويتعرضون للعنف ،قد تحدث صعوبات أو تقهقُر يف عملية
النمو وقد تنتكس القدرة الكالمية للطفل أو قد يبدأ يف الثأثأة عند القلق .وقد يضطرب النوم بسبب
الكوابيس .وقد يصاب األطفال بتعكّر املزاج أو االنطواء؛ وقد يبكون تكرارا ً ومرارا ً أو يظهرون سلوكاً مثل
حركة هز الجسم إىل األمام والوراء ،أو مص اإلبهام أو شد الشعر أو فقدان الشهية .قد يبدأ األطفال
األصغر سناً يف التبول يف الفراش ليالً (سلس البول) .ورمبا يبدون مشوشني وال يفهمون األحداث املاضية أو
الحارضة .أما األطفال األكرب سناً فقد يبدون حزينني ،أو كثريي البكاء ،أو رسيعي الهياج ،أوشديدي اإللحاح،
أو عدوانيني أو مشغولني باألمورالجنسية.
لالعتداء الجنيس آثار نفسية عميقة وطويلة املدى عىل نحو خاص ،مبا يف ذلك فقدان احرتام
الذات ،والعجز املكتسب ،والتشوش بشأن الهوية  -وخاصة الهوية الجنسية .بإمكان ردود فعل الطفل
أن تشمل ،شأنه شأن البالغني ،االكتئاب واالضطرابات العاطفية أو القلق النفيس وردود الفعل الالحقة
للصدمة .من األعراض البارزة الالحقة بالصدمة النفسية يف األطفال األصغر سناً هي إعادة متثيل األحداث
املؤملة من جديد من خالل الرسم أو اللعبُ ،مبدين سلوكاً مهتاجاً ونوبات غضب .يف األطفال األكرب سناً،
تكون ردود الفعل الالحقة للصدمة مامثلة لتلك التي تحدث عند البالغني وتشمل الكوابيس ،اسرتجاع
املايض والكرب عندما تثار الذكريات املؤملة من خالل األحداث الراهنة ،وتجنب الذكريات املؤملة وفرط
اإلثارة (ضعف الرتكيز ،والهياج) .أما املراهقني ،ال سيام الفتيات الاليئ تع ّرضن الستغالل جنيس أو الاليئ
ات ّجر بهن ليصبحن طفالت عرائس ،فقد يصنب باضطرابات األكل .و األطفال الذين تعرضوا العتداءات
جنسية هم عرضة أيضا لخطر تعاطي املخدرات واالنتحار بشكل متزايد.
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بالنسبة لألطفال واملراهقني عىل وجه الخصوص ،إنه من األهمية مبكان أن تسرتشد جميع
الخدمات (مبا يف ذلك الرعاية الصحية بل وأيضا تلك املتعلقة باملأوى والحامية) بالحاجة إىل
الرعاية الدامئة للتمكني من التعايف من التجربة املؤملة .يعترب التنسيق الوثيق مع اآلخرين من
مقدمي املساعدة إىل األطفال املتاجر بهم (انظر صحيفة العمل رقم  )10أمرا ً أساسياً لضامن بدء
خدمات الرعاية يف مجال الصحة العقلية عىل الفور وأنه ليس لألطراف األخرى من مجموعة
الرعاية الشاملة تأثريا ً ضارا ً عىل األعامل يف مجال الصحة العقلية التي يتم الضلوع بها مع الطفل
 .يف حالة االعتداء الجنيس واالستغالل الجنيس بصفة خاصة ،كلام قرص الوقت بني الصدمات
الجنسية والرشوع بالعالج ،كلام كان ذلك أفضل للطفل.
يعتمد دعم الطفل يف مجال الصحة العقلية بشكل كبري عىل القدرة عىل تقديم الرعاية النفسية
املستمرة املصحوبة بغريها من أشكال الدعم املناسب للطفل التي تعود بأسلوب حياته “إىل طبيعته” ،مبا
يف ذلك املأوى ،والحامية ،والرعاية الصحية والتعليم .إن البيئات املستقرة التي ميكن االعتامد عليها هي
أساس استعادة الطفل لعافيته النفسية (والجسدية) من التجارب املؤملة أو املحزنة.
يجب طأمنة األطفال بأن ما حدث لهم ليس خطأهم ،وإنهم اآلن أحرار من املعتدين عليهم ،وأنه
سيتم بذل كافة الجهود للحفاظ عىل سالمتهم .إن تحديد سكن آمن يشعر فيه الطفل باألمان أمر ذو
أولوية بالنسبة لألطفال املتاجر بهم – شأنه يف ذلك شأن أي طفل معتدى عليه.
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الصحة اجلنسية واإلجنابية
األساس املنطقي
يتّجر بالعديد من األشخاص ألغراض االستغالل الجنيس؛ كام ميكن لألشخاص املتاجر بهم ألغراض
أنواع أخرى من االستغالل أن يُعتدى عليهم جنسياً كشكل من أشكال القرس والسيطرة .ونتيجة لذلك،
يكون األشخاص املتاجر بهم ،بغض النظر عن نوع الجنس أو العمر ،عرضة لإلصابة مبضاعفات متعلقة
بالصحة الجنسية واإلنجابية .وبالتايل ،فإن التصدي لقضايا الصحة الجنسية واإلنجابية عنرص هام يف رعاية
أي شخص ات ّجر به .وإن تلقّي كل شخص متاجر به يف الوقت املناسب لخدمات فعالة وشاملة يف مجال
الصحة الجنسية واإلنجابية يعترب أمرا أساسيا ،حتى وإن مل يتّجر به ألغراض االستغالل الجنيس .49ولعل
زيارة الشخص املتاجر به للحصول عىل الخدمات يف مجال الصحة الجنسية واإلنجابية تكون الفرصة
الوحيدة لتلقي الدعم والرعاية واملعلومات بخصوص الصحة والسالمة.
إن الصحة الجنسية واإلنجابية للرجال والنساء واألطفال الذين ات ّجر بهم ،ال س ّيام أولئك الذين
استغلوا جنسياً،يعتربمجاال يف غاية الحساسية عند تقديم الرعاية والتقييم الصحي .وقد يكون فحص
الجهاز التناسيل أمرا ً عسريا ً وميكن أن يتسبب يف إعادة صدمة شخص ما تم االعتداء عليه جنسياً .وغالبا
ما تكون القدرة عىل امتالك حياة إنجابية طبيعية ،مبا يف ذلك أرسة وأطفال إن كان ذلك مرغوبا ،شاغالً
للكثري من الذين استغلوا جنسياً .وبوسع االعتداء الجنيس أن يكون وصمة عار شديدة للضحية ويتوجب
عىل مقدمي الرعاية الصحية أن يدعموا جميع األشخاص الذين تعرضوا ملثل هذا االعتداء وأن يكونوا عىل
صلة وثيقة مع مقدمي الرعاية يف مجال الصحة العقلية.
حتى عندما يقوم مقدمو الرعاية الصحية بتقديم رشوحات عن الفحوصات والعالجات الطبية
الالزمة ،فقد يختار األشخاص املتاجر بهم أو ال يختاروا االمتثال للفحوصات والعالجات املوىص بها املتعلقة
بصحتهم الجنسية واإلنجابية .إذ باستطاعة تحكم األشخاص املتاجر لهم لبعض اليشء مبا يحدث ألجسادهم
أن يكون تجربة متكينية لهم ،وتسلّم الرعاية املل ّمة بالصدمات بالش ّد بني االنتفاع املبارش للمريض من
مداخلة معينة ،وبني النفع طويل األمد الستقاللية املريض ومتكينه (انظر صحيفة العمل رقم .)1
 49عند تعرض األطفال والمراهقين العتداءات أو استغالل جنسي ،ينبغي أن تبدأ الرعاية في مجال الصحة العقلية في أقرب أجل ممكن (انظر
صحيفة العمل رقم )12
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يف بعض األحيان ال يكون لدى األشخاص املتاجر بهم سوى إملاماً محدودا ً جدا ً بترشيح وعلم
وظائف الجسم البرشي .عىل سبيل املثال ،قد ال يعرف كيف تعمل املضادات الحيوية أو وسائل منع
الحمل ،أو مدى الرضر الذي ميكن أن تلحقه العدوى املنقولة جنسياً بأجسادهم ،أو أن بعضها قابل للعالج
والبعض اآلخر ليس كذلك .لذلك ،ينبغي أن تكون الرشوحات عن املشاكل واإلجراءات الطبية واضحة
ومفهومة.
أخريا ،قد ال يكون األشخاص املتاجر بهم ،شأنهم شأن العديد من الفئات الضعيفة من السكان،
مدركني لحقوقهم الجنسية واإلنجابية واملخاطر الصحية التي يواجهونها .ينبغي أن يكون مقدمو الرعاية
متهيئني لتقديم املعلومات ذات العالقة.

اإلجراءات املطلوبة

بصفة عامة
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•اتبع التوصيات بشأن الرعاية املل ّمة بالصدمات (انظر صحيفة العمل رقم  )1والرعاية املتمركزة
حول املريض (انظر صحيفة العمل رقم .)2
•قابل األشخاص املتاجر بهم بشأن خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية التي سبق أن تلقوها وأي
شواغل لديهم حول الصحة اإلنجابية والجنسية.
•وفر املعلومات بشأن الفوائد املحتملة لجميع اإلجراءات والفحوصات ناهيك عن املضاعفات
املحتملة للمرىض بطريقة واضحة وتنم عن االحرتام .ارشح للمرىض املضاعفات املحتملة لعدم
التصدي لقضايا الصحة الجنسية واإلنجابية.
•اضطلع باملقابالت والفحوصات مستخدماً لغة املريض ،وإذا لزم األمر عن طريق مرتجمني فوريني
(انظر صحيفة العمل رقم .)3
•ق ِّدم نفسك وارشح جميع اإلجراءات قبل وأثناء وبعد حدوثها .كن واضحا بشأن ما تتوقعه من
املريض ،ووضِّ ح له أو لها بأنه بالوسع رفض العالج يف أي وقت .كام ينبغي أن يكون لألطفال
واملراهقني صوتا مسموعاً (انظر صحيفتي العمل رقم  5و.)12
50
•اسأل املريض إن كان راغباَ أو راغبة يف تواجد شخص داعم يف أي وقت.
•كن صادقا بخصوص املضاعفات ذات العالقة مبشاكل املريض الطبية وأمنحه أمال واقعيا فيام
يتعلق بالقدرات اإلنجابية املستقبلية.
•وفر معلومات بشأن الحقوق اإلنجابية والجنسية إلحاطة النساء علامً بخياراتهن يف االستمرار
بالحمل أو إنهائه ،وفقا لإلطار القانوين للبلد.
•ضع يف الحسبان احتامل أن يكون الشخص املتاجر به قد مارس أو ميارس الجامع الجنيس دون
وقاية وبرضاه أثناء أو عقب تجربة االتجار.
•أتح معلومات واضحة وبسيطة عن أمور الصحة الجنسية واإلنجابية بلغة املريض نفسه.

 50تو َخ الحذر ،مع ذلك ،إذا ارتبت في أن شخص ما متاجر به وأنه برفقة أحد ما (انظر صحيفة العمل رقم .)6
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•يجب أن يكون املامرسون الصحيون عىل علم باملعتقدات واملامرسات املحلية والثقافية املتعلقة
بالجنس والصحة الجنسية.
•قم باإلحاالت ،مبوافقة املريض ،إىل الخدمات األخرى مبا فيها تقديم الدعم االجتامعي والعاطفي،
واألمن ،واملأوى ،وغري ذلك (انظر صحيفة العمل رقم  .)10إن املعرفة املسبقة مبكان إحالة ضحايا
العنف الجنيس بأمان ألمر أسايس.
•تواصل بوضوح وبحساسية بشأن مشاكل الصحة الجنسية واإلنجابية .ونظرا للطبيعة الحميمة
للفحوصات والرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية ،فمن املهم إحاطة املريض علامً باإلجراءات
والتشخيص ،وإرشاكه يف صنع القرارات بطرق تراعي العمر والخلفيات االجتامعية والثقافية (انظر
صحائف العمل  2و 5و .)16عند معالجة األطفال واملراهقني ،يتعني عىل مقدمي الرعاية أن يكونوا
شديدي الوضوح بشأن القوانني واملامرسات املتعلقة باملوافقة ،والتحرر ،والقدرة والكفاءة.

الفحص
•

•
•

•

•
•

•

•ال ت ُج ِر الفحص الطبي إال مبوافقة املريض .وينبغي أن يتسم الفحص بالرأفة ،والرسية ،والنظامية
والكامل ،متبعاً بروتوكول يرشح قبل وأثناء الفحص .من املهم إبالغ املريض مبا تقوم به يف ذات
اللحظة التي تؤديه فيها.
•يجب أن يشارك يف كل فحص طبي مامرس أو مرافق من نوع الجنس الذي يفضله املريض،
وشخص دعم إضايف ،إذا طلبه املريض.
•طمنئ املرىض بأنهم متحكمني يف رسعة سري الفحص وبأن لهم الحق يف رفض أي جانب من جوانبه.
وضِّ ح لهم أن النتائج رسية ،ولكن كن أمينا حول أي النتائج التي يجب أو يجوز اإلبالغ عنها امتثاال
بااللتزامات القانونية.
•إج ِر فحصاً كامالً لحوض النساء والفتيات املتاجر بهن ،نظرا ألنهن قد يعانني من متزقات مهبلية
وعجانية (العضلة بني فتحة املهبل وفتحة الرشج) 51فضال عن ذلك من اإلصابات الخارجية
والداخلية من ج ّراء االعتداء الجنيس أو اإلجهاض غري املأمون .ينبغي الحرص عىل التقليل من األمل
وعدم االرتياح قدر املستطاع.
•قم بفحص كامل لألعضاء التناسلية واملستقيم للرجال والفتيان ،الذين قد يعانون أيضا من الصدمة
نتيجة االعتداء الجنيس.
•ق ّيم النساء الحوامل املتاجر به ّن ألية مخاطر عىل املرأة والجنني؛ ال بد من إجراء فحص ما قبل
الوالدة كامل للنساء الحوامل عىل الفور .اتخذ الرتتيبات الالزمة لوالدة آمنة ومتابعة ما بعد
الوالدة.
•يف وقت الفحص البدين ،اجعل أي أعراض جسدية ناجمة عن الفزع أو الجزع تعود إىل طبيعتها،
مثل الدوار وضيق النفس ،والخفقان ،ومشاعر االختناق التي ال يوجد تفسري طبي لها (أي دون
سبب عضوي) .يعني هذا ،التوضيح بعبارات بسيطة أن هذه األحاسيس الجسدية شائعة لدى
الناس الشديدي الخوف بعد مرورهم بتجربة مخيفة جدا ،وأنها ليست نتيجة ملرض أو إصابة؛

 51توضيح من المترجمة.
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•

العالج

وضح بأنها جزء من املشاعر القوية التي لها عالقة بصدمتهم (انظر صحيفة العمل رقم .)12
•اجمع أدىن حد من أدلة الطب الرشعي
• •تح ّدد املتطلبات القانونية املحلية والقدرات املختربية ماهية األدلّة التي ينبغي جمعها،
إن كانت ستُجمع ،الستخدامها يف املحاكمة الجنائية ،و َمن الذي عليه جمعها .يف حال
وجودها ،فمن األفضل أن يجمع األدلّة العدلية مهنيون مد ّربون تدريبا خاصا يف الطب
الرشعي .ال ينبغي أن يجمع العاملون يف مجال الصحة األدلّة التي ال ميكن معالجتها أو
التي لن تستخدم.
• •وفر معلومات دقيقة عن أغراض واستخدام األدلّة للمحاكمة الجنائية .تجنب تقديم
وعود كاذبة أو إثارة آمال غري واقعية بشأن اإلجراءات الجنائية.
• •طمنئ املريض بأنه لن يُفصح عن املعلومات إال للسلطات ومبوافقته.
• •احتفظ بسجل تد ّون فيه بعناية كافة نتائج الفحص الطبي لجميع حاالت العنف الجنيس.
قد يساعد هذا يف إدارة الرعاية وأي تحقيق قانوين يعقبها .وقد يكون السجل الطبي جزءا
من السجل القانوين ويسلّم كدليل يف قضية باملحكمة.

حدد ما إذا كان املريض قادرا أم غري قادر عىل متابعة العالج معك (هل ال يزال يف حالة اتجار؟
يواجه الرتحيل؟ جا ٍر نقله إىل مركز آخر؟) .وإذا مل تكن املتابعة مر ّجحة ،فإذا أمكن استكمل أو ِ
أرسل معه
عالج (إذا دام العالج لعدة أيام) أي عدوى منقولة جنسياً أو غريها من املشاكل.
حيثام أمكن ذلك ،تحقق من أن رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية والقضايا الخاصة بنوع الجنس
ستتم متابعتها عىل املدى الطويل .قد يشمل هذا اختبار الكشف عن رسطان عنق الرحم ،وفحوصات
رسطان الثدي وفحص ضعف االنتصاب ،وغري ذلك.

قضايا الصحة الجنسية واإلنجابية املح َّددة
•

•

•وسائل منع الحمل
• •قدم لألشخاص املتاجر بهم معلومات عن خيارات منع الحمل .يجب أن يؤخذ يف االعتبار
عند اختيار وسيلة منع الحمل احتياجاتهم لتنظيم األرسة ،والوقاية من األمراض املنقولة
جنسياً ،فضال عن قدرتهم عىل االستمرار يف استخدام موانع الحمل املفضلة يف حالتهم
الراهنة.
• •ينبغي أن يتضمن تقديم املشورة حقيقة كون موانع الحمل ال تحمي من األمراض املنقولة
جنسياً دون استخدام الواقي الذكري.
• •قدم املشورة لكل امرأة يف سن اإلنجاب عن خيارات وسائل منع الحمل الطارئ املتاحة
محلياً؛ وإذا كان ذلك مناسباً ،وفًر لهن هذه الوسائل.
•اختبارات الحمل ورعاية التوليد
• •قم بإتاحة اختبار الحمل لجميع النساء يف سن اإلنجاب ،وتكفي رشائح اختبار البول.
• •ح ّدد مدة الحمل بالنسبة لجميع النساء الحوامل؛ ق ِّدم املشورة لهؤالء النسوة عن
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•

•

•

خياراتهن الستمرار بالحمل أو إنهائه.
•بالنسبة للنساء الاليت سيستم ّرن يف حملهن ،ناقش وق ِّدم لهن رعاية ما قبل الوالدة،
والوالدة ،ورعاية ما بعد الوالدة باستخدام املبادئ التوجيهية الخاصة مبنظمة الصحة
العاملية.
•وفّر للنساء الاليت يخرتن إنهاء حملهن معلومات عن الخيارات اآلمنة املتاحة محلياً عندما
يكون إنهاء الحمل قانونياً وممكناً.

•الوقاية والعالج من فريوس نقص املناعة البرشية واألمراض املنقولة جنسياً
• •حدد مسبقاً أين يتمكن املرىض من الحصول عىل املشورة الطوعية بشأن فريوس نقص
املناعة البرشية ،والفحص ،والعالج يف محيط آمن ورسي .يعترب الوصول للوقاية والعالج
من فريوس نقص املناعة البرشية والرعاية والدعم أمرا ً أساسياً.
• •ضع يف االعتبار توفري العالج الوقايئ ما بعد التعرض لفريوس نقص املناعة البرشية لجميع
الذين مارسوا الجنس دون وقاية خالل  72ساعة املاضية.
• •عندعالج ومنع األمراض املنقولة جنسياً ،ضع يف الذهن أن األشخاص املتاجر بهم قد يكونوا
مصابني مبيكروبات مقاومة للعقاقري  -أو رمبا أصبح لديهم مقاومة للعقاقري والعدوى من
خالل العالج الخاطئ – وقد ال يستجيبون للجيل األول من املضادات الحيوية .حيثام
أمكن ،قم بزيارات متابعة لضامن فاعلية العالج.

قد تكون الصحة الجنسية واإلنجابية ،من بني الشواغل الصحية األولية للذين تعرضوا العتداءات
جنسية .و ميكن أن يسهم االهتامم الرسيع بالصحة الجنسية واإلنجابية للشخص املتاجر به يف تحسني
حالته الصحية بشكل عام ،وخصوصاً الصحة العقلية (انظر صحيفة العمل رقم .)12
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اإلعاقــة
األساس املنطقي
قد يضعف األشخاص ذوي اإلعاقة أمام االتجار ،ويف بعض الحاالت قد يكونوا هدفا لالستغالل
بسبب إعاقتهم .عالوة عىل ذلك ،قد يصاب بعض الناس بإعاقة نتيجة تعرضهم لتجربة االتجار .يجعل
االفتقار الحايل للبيانات اإلحصائية عن األشخاص ذوي اإلعاقة الذين تم االتجار بهم من تحديد حجم
املشكلة أمرا ً عسريا ً.
ومع ذلك ،فإن مقدمي الرعاية الصحية بحاجة إىل التسليم باحتامل أن يكون األشخاص املتاجر بهم
ذوي إعاقات ،وينبغي أن يكونوا عىل أهبة االستعداد لتلبية االحتياجات الصحية الخاصة بهم .عىل الصعيد
العاملي ،هناك  650مليون شخص  -حوايل  10يف املائة من سكان العامل  -يتعايشون مع إعاقاتهم .ويف أجزاء
كثرية من العامل ،يكون األشخاص ذوي اإلعاقة من بني أولئك األشخاص املتاجر بهم الذي يتلقون املساعدة.
هناك أدلة مفادها أن األشكال املختلفة من اإلعاقة ترتبط باألشكال املختلفة لالتجار .ففي أجزاء
كثرية من العامل ،يستهدف التجار األطفال والبالغني ذوي اإلعاقة الجسدية من أجل التسول القرسي ،وذلك
إلمكانية أن يجذب العجز البادي للعيان تعاطف عامة الناس 52.تم العثور عىل أشخاص برتت أطرافهم أو
شوهتهم األلغام األرضية يف حاالت تسول قرسي ،53وعرث يف بعض البلدان عىل أشخاص ات ّجر بهم ألغراض
التسول القرسي وهم يرتدون أزيا ًء مموهة ،مام يوحي بإمكانية كونهم من قدامى املحاربني يف رصاعات
مسلحة 54.ناهيك عن التقارير بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية ،أو العاهة البرصية أو السمعية
الذين يتّجر بهم ألغراض التسول القرسي يف مناطق مختلفة من العامل 55.باإلضافة إىل ذلك ،هناك بعض
 52انظر

Kropiwnicki, Z. D., Children Speak Out: Trafficking risk and resilience in southeast Europe (regional report), Save the Children in Albania,
Tirana, Albania, July 2007; Reference Guide on Protecting the Rights of Child Victims of Trafficking in Europe, UNICEF, 2006; United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization, Human Trafficking in Nigeria: Root causes and recommendations, Policy Paper No. 14.2(E),
.UNESCO, Paris, 2006. Surtees, R., Second Annual Report on Victims of Trafficking in South-Eastern Europe, IOM, Geneva, 2005

 53وزارة الخارجية األمريكية ،التقرير عن االتجار باألشخاص ،يونيو .2007
54

Tiurukanova, E. V. and the Institute for Urban Economics, Human Trafficking in the Russian Federation: Inventory and analysis of the current
,situation and responses

منظمة األمم المتحدة للطفولة ،والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الكندية للتنمية الدولية ،موسكو ،آذار/مارس .2006
 55المرجع نفسه.
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التقارير عن قيام التجار بالتشويه املتعمد لضحاياهم ،ال سيام األطفال ،يك يصبحوا أو يبدو معوقني ،أو
يجربوهم عىل الجلوس يف كريس متحرك ،أو عىل تعاطي املخدرات يف سبيل أن يبدو معوقني 56.ويف تقارير
أخرى ،أكره األطفال السليمني دون إعاقة عىل العمل يف التسول مع املعوقني البالغني 57.قد يستهدف
التجار األشخاص ذوي العاهات العقلية والفكرية بسبب قدرتهم املحدودة عىل تقدير املخاطر أو الهروب
من االتجار؛و مثة أدلّة تشري إىل أن األشخاص ذوي اإلعاقة املتاجر بهم يكونون أكرث ما ميكن يف حاالت
استغالل جنيس ،بدال من التسول القرسي 58.بَيد أنه ُعرث عليهم أيضاً يف أشكال أخرى من العمل القرسي،
مبا يف ذلك العمل الزراعي 59وصنع الطوب.60
تلعب اإلعاقة دورا ً هاماً يف جعل الشخص ضعيفا إزاء االتجار ،وبخاصة يف البلدان التي ترتفع فيها
معدالت التمييز وسوء املعاملة ضد األشخاص ذوي اإلعاقة .ذكرت بعض الصحف أن األطفال ذوي اإلعاقة
يواجهون خطر االتجار بهم عىل نحو متزايد يف بعض البلدان ،ذلك ألن وال َدي األطفال ذوي اإلعاقة قد
يتخلون عن أبنائهم أو ‘يبيعونهم’ للتجار 61.ويكون األطفال ذوو اإلعاقة مستضعفني بشكل خاص ويتعرض
العديد منهم للتمييز داخل ثقافاتهم 62.قد يواجه األشخاص املتاجر بهم من ذوي اإلعاقة أشكاال متعددة
من التمييز والتهميش .وبإمكان إعاقتهم أن تضاعف التمييز ذي العالقة بنوع الجنس والعرق والوضع من
الهجرة؛ بل ميكن أن تزيد من وصمة العار جراء االتجار بهم أو وصمة العار املرتبطة بالعمل الذي أرغموا
عىل القيام به خالل وجودهم يف حالة االتجار .لألشخاص ذوي اإلعاقة املتاجر بهم احتياجات خاصة ،مام
يعني أنه يتوجب عىل مقدم الرعاية الصحية النظر يف عدد من الجوانب اإلضافية للرعاية .كام يتوجب
عليه أيضا أن يكون مستعدا للدعوة إىل خدمات متخصصة ملثل هؤالء األشخاص عند الحاجة.

اإلجراءات املطلوبة
ينبغي عند العمل مع األشخاص املتاجر بهم من ذوي العاهات البدنية أو العقلية تطبيق معايري
الرعاية املوضحة يف األجزاء األخرى من هذا الكتيّب .لألشخاص املعاقني املتاجر بهم أيضا نفس االحتياجات
الصحية التي لغريهم من األشخاص املتاجر بهم ونفس الحق يف الرعاية الصحية الجيدة .وليك يتمتعوا بهذا
الحق فقد يلزم األمر أن تقوم بعض أماكن اإلقامة بإزالة الحواجز التي تحول دون الوصول إليها وتشجيع
عدم التمييز ،والوصول بدنياً إىل خدمات الرعاية الصحية والحصول عىل املعلومات .وعىل وجه الخصوص،
ينبغي ملقدمي الرعاية الصحية االلتزام مببدأ عدم التمييز يف الرعاية .قد يكون لدى األشخاص ذوي اإلعاقة
احتياجات محددة من الرعاية الصحية ذات عالقة بإعاقتهم ،باإلضافة إىل االحتياجات الناجمة عن تجربة
االتجار.
56
 57المرجع نفسه.
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التزم بالرعاية املبنية عىل حقوق اإلنسان واملتمركزة حول العميل
•

•

•

•

•

•لألشخاص ذوي اإلعاقة حقوق إنسان محمية مبوجب القانون الدويل ،مبا يف ذلك الحق يف التحرر
من االستغالل والعنف واالعتداء ،63والحق يف العيش املستقل ،والحق يف االندماج يف املجتمع،
64
والحق يف عدم إكراههم عىل العيش يف إطار ترتيب معييش خاص.
•من املهم أن يشارك األشخاص املتاجر بهم ذوو اإلعاقة بشكل إيجايب يف وضع الخيارات حول خطة
الرعاية الخاصة بهم وأن يستطيعوا التعبري عام يشغلهم ،إما مبارشة أو من خالل ممثل مختار
عنهم .ال ينبغي أن تؤدي حقيقة أن الشخص معاق إىل افرتاض سلبيته أو عجزه ولكن إىل تقييم
قدرته عىل اتخاذ القرارات بنفسه ،وااللتزام مبامرسة هذه القدرة (انظر صحيفة العمل رقم .)16
•عند وضع خطة للرعاية الصحية ،ينبغي تضمني اعتبارات ما إذا كانت خيارات الرعاية املوحدة
بحاجة إىل تعديل يك تالئم إعاقة الشخص .ويتوجب عليهاكذلك األخذ يف االعتبار أي شواغل
إضافية للرعاية بحاجة إىل التعامل معها ،مثل املساعدة يف االستحامم والطهي والتنظيف والتسوق.
•كام هو الحال مع جميع األشخاص املتاجر بهم ،ارشح بعناية الغرض من املشاورات واملداخالت
والخدمات .بغض النظر عن مستوى إعاقة املريض ،ال تتحدث إليه بتعا ٍل أو تعامله بشكل طفويل،
ابق موقناً بأي قيود محتملة يف التواصل تتعلق بإعاقتهم .كام ينبغي تدريب املرتجمني
ومع هذا َ
الفوريني أيضاً عىل العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة بطريقة غري متييزية (انظر صحيفة العمل
رقم .)3
•ينبغي دمج املامرسات غري التمييزية يف بروتوكوالت الخدمة الطبية.

ق ّر باإلعاقة عند تقييم االحتياجات الصحية
•
•

•

•ق ّر بإعاقة املريض ،واستخدم لغة الشخص املفضلة للتحدث عن هذا األمر.
•عند تقييم االحتياجات الصحية لشخص متاجر به ذي إعاقة ،توخ الحذر من أن تعزى عالمات
سوء املعاملة واالستغالل خطأً إىل العجز ويتم التغايض عنها .وقد تبدو أعراض الصدمة بصورة
مختلفة إذ يتوقف ذلك عىل ما إذا كان الشخص يعاين من إعاقة( .انظر صحيفتي العمل رقم 1
و .)12ميكن أن يؤدي االعتداء الذي قاساه يف موقف االتجار إىل تفاقم األعراض املرتبطة بالعجز
أو حجبها عن العيان.
•استطلع خيارات الرعاية املتعلقة بالعاهات الفردية ،إذا كان ذلك مالمئاً ومتاحاً ،مثل ،الجراحة
أوالنطق وعالج التخاطب للمرىض الذين يعانون من الشق الحلقي ،وذلك ملحدودية وصول الكثري
من األشخاص املتاجر بهم فيام سبق إىل الرعاية الصحية .ميكن أن يسهم إعادة التأهيل املتعلق
بالصحة يف تحسني نوعية الحياة ،وأن يساعد عىل خفض خطر إعادة اتجار بعض األشخاص ذوي
65
اإلعاقة.

 63األمم المتحدة ،اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،التي اعتمدت في  13كانون األول/ديسمبر  2006بموجب قرار الجمعية العامة  ،A/RES/61/106وفتح باب التوقيع
عليها في  30آذار/مارس  ،2007نيويورك ،المادة  ،16وهي متاحة على
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CONVRightsPersonsWithDisabilities.html

 64نفس المرجع السابق ،المادة 19
65
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راع الجوانب العملية لتقديم الخدمات
•
•

•تبعاً لطبيعة إعاقة الفرد ،قد يكون من الرضوري اعتامد تقنيات عالجية قياسية أو الضلوع بعدد
أكرب من الجلسات ،والتي قد تحتاج أيضا إىل االختصار.
•قيّم سبل حصول األشخاص ذوي شتى اإلعاقات عىل الخدمات؛ وحدد أيضاً فيام لو كانت هناك
حاجة إىل األجهزة املع َّدلة .إذ يجب توفري األجهزة املسا ِعدة مثل الكرايس املتحركة ،واألجهزة
اللغوية سهلة الفهم متعددة الصور ،واملعينات لضعف البرص والسمع ،عند االقتضاء.

كن عىل علم بخدمات اإلحالة املناسبة
•

•كن عىل علم بخيارات اإلحالة املناسبة (انظر صحيفة العمل رقم  ،)10وذلك ألن مقدمي خدمات
ما بعد االتجار النموذجيني قد ال يكونوا مع ّدين لتلبية االحتياجات املح ّددة لشخص ات ّجر به
وكذلك يتعايش مع إعاقة .و قد تكون املنظامت املتخصصة يف العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة
الذين تعرضوا لالعتداء قادرة عىل تقديم النصح .عند تقييم ما إذا كانت خدمة اإلحالة مالمئة
لشخص ما ذي إعاقة ،تأكّد من عدم وجود حواجز للوصول:
• •قيّم الحواجز املادية املحتملة لألشخاص ذوي العاهات البدنية والحسية مبا يف ذلك أماكن
اإلقامة املالمئة لذوي االحتياجات الخاصة (عىل سبيل املثال ،األرصفة املنحدرة)؛ وسائل
املواصالت و املرافقة (إذا لزم األمر)؛ واحتياطات السالمة لتلبية االحتياجات الخاصة (مثل
أزرار االستدعاء يف حالة الطوارئ).
• •قيّم حواجز االتصاالت واملعلومات املحتملة ،مبا يف ذلك ما إذا كانت املعلومات موضوعة
بشكل مناسب (نص عادي ،طباعة كبرية ،وغري ذلك) وقدم املساعدة عند التقدم بطلب
للحصول عىل الخدمات عند الرضورة.
• •ق ّيم العقبات ذات العالقة بالسلوكيات املحتملة.إذ ميكن أن تؤدي املواقف السلبية
إزاء األشخاص ذوي اإلعاقة والقوالب النمطية عنهم إىل رفض تقديم الخدمات الصحية
املناسبة أو إىل تقديم خدمات عدمية الجودة.

كن عىل علم بالقضايا املتعلقة بالوصاية
•

•

•قد يكون من الرضوري حضور أحد أولياء أمر املريض ،حسب الظروف الفردية للمريض ،أو الويص
عنه أو غريه من البالغني املسؤولني عند املشاورات والعالج وذلك بغية تقديم الدعم للمريض
وإعطاء املوافقة القانونية عند الرضورة (انظر صحيفة العمل رقم .)16
•حيثام كان ذلك ممكناً وآمناً ،ينبغي إدراج أرسة الشخص املتاجر به وتشجيعها للعب دور إيجايب
يف عملية استعادة العافية وإعادة اإلدماج .مالحظة تحذيرية خاصة بخصوص األرسة واألصدقاء
الذين يترصفون كممثلني عن املريض أو منارصين له :لرمبا لعب أفراد العائلة دورا ً مساهامً يف بيع

Agency Project on Trafficking in Women and Children in the Mekong Sub-region, paper to the Globalization Workshop in Kuala Lumpur, 8-10
.May 2001, United Nations Office for Project Services, September 2001
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أو استغالل املريض ،ناهيك عن احتامل كونهم ارتكبوا اعتداءات يف املايض ،مثل العنف الجسدي
أو اإلهامل أو االعتداء الجنيس .و لذلك قبل إدخال أي من أفراد األرسة أو األصدقاء أو املعارف
يف محيط الرعاية ،ال بد أن يويل مقدم الرعاية الصحية عناية كبرية لتقييم ما إذا كان الويص أو
املمثّل املحتمل يضع مصلحة الشخص العليا يف االعتبار .و إن مل يكن الويص أو املمثل املحتمل
مناسباً ،يتوجب عىل مقدم الرعاية الصحية وضع ترتيبات رعاية بديلة ،عىل سبيل املثال ،التقدم
بطلب لتعيني دفاع مستقل (باإلمكان تحقيق هذا بفضل مساعدة املستشار القانوين للشخص
املتاجر به).

 مبادئ توجيهية ملقدمي اخلدمات الصحية:رعاية األشخاص املتّ جر بهم

املراجع واملصادر
Hu, Y.
“1,340 saved from forced labor”, China Daily, 14 August 2007, p. 3.

املنظمة الدولية للهجرة
، املنظمة الدولية للهجرة، كتيب املنظمة الدولية للهجرة عن املساعدة املبارشة لضحايا االتجار2007
.2007 ،جنيف
2003

Trafficking in Persons: An analysis of Afghanistan, IOM, Kabul,
Afghanistan, 2003.
Kropiwnicki, Z. D.
2007
Children Speak Out: Trafficking risk and resilience in southeast
Europe (regional report), Save the Children in Albania, Tirana,
Albania, July 2007.
Marshall, P.
2001
“Globalization, migration and trafficking: some thoughts from the
south-east Asian region”, Occasional Paper No. 1, UN InterAgency Project on Trafficking in Women and Children in the
Mekong Sub-region, paper to the Globalization Workshop
in Kuala Lumpur, 8-10 May 2001, United Nations Office for
Project Services, September 2001.
Ray, John
2007
“Disabled children sold into slavery as beggars, Chinese racketeers
living well by exploiting poverty, ignorance”, newspaper article,
in « guardian.co.uk » and in The Observer, 22 July 2007.
Surtees, R.
2005
“Other forms of trafficking in minors: articulating victim profiles and
conceptualizing interventions”, paper originally presented at
Childhoods Conference, Oslo, Norway, 29 June – 3 July 2005,
NEXUS Institute to Combat Human Trafficking and International
Organization for Migration.
2005
Second Annual Report on Victims of Trafficking in South-Eastern
Europe, International Organization for Migration, Geneva,
2005.
Tiurukanova, E. V. and the Institute for Urban Economics
2006
Human Trafficking in the Russian Federation: Inventory and
analysis of the current situation and responses, United Nations

152

153
Children’s Fund, International Organization for Migration and
Canadian International Development Agency, Moscow, March
2006.

األمم املتحدة
 مبوجب2006 ديسمرب/ كانون األول13  التي اعتمدت يف، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة2006
،2007 مارس/ آذار30  وفتح باب التوقيع عليها يف،A/RES/61/106 قرار الجمعية العامة رقم
.نيويورك
United Nations Children’s Fund
2004 Let’s Talk: Developing effective communication with child victims of
abuse and human trafficking, UNICEF, Pristina, Kosovo Office,
Pristina, September 2004.
Trafficking in children and child involvement in beggary in Saudi Arabia,
United Nations Children’s Fund Gulf Area Office, Riyadh, Saudi
Arabia, undated.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
2006 Human Trafficking in Nigeria: Root causes and recommendations,
Policy Paper No. 14.2(E), UNESCO, Paris, 2006.

صندوق األمم املتحدة للسكان
، نيويورك، صندوق األمم املتحدة للسكان، الصحة العقلية والجنسية اإلنجابية: قضايا مستجدة2008
2008 ،الواليات املتحدة األمريكية
وزارة الخارجية األمريكية
 مكتب وكيل وزارة الخارجية األمريكية للدميقراطية،2007 يونيو/ حزيران، تقرير االتجار باألشخاص2007
 نقح يف، الواليات املتحدة األمريكية، واشنطن العاصمة،والشؤون العاملية ومكتب الشؤون العامة
. املنقحة2007 يونيو/حزيران
West, A.
2003 “At the margins: street children in Asia and the Pacific”, Asian
Development Bank, Poverty and Social Development Papers,
no. 8, October 2003.

World Bank
Disability in Africa Region, web information/portal, available at « http://
w e b . w o r l d b a n k . o r g / W B S I T E / E X T E R N A L / TO P I C S /
EXTSOCIALPROTECTION/EXTDISABILITY/0,,contentMDK:2
0183406~menuPK:417328~pagePK:148956~piPK:216618~
theSitePK:282699,00.html» World Bank, undated (accessed

 مبادئ توجيهية ملقدمي اخلدمات الصحية:رعاية األشخاص املتّ جر بهم
4 January 2009).
World Health Organization
2001
International Classification of Functioning, Disability and
Health, WHO, Geneva, 2001.
Zimmerman, C. et al.
2006		 Stolen Smiles: The physical and psychological health
consequences of women and adolescents trafficked in Europe,
London School of Hygiene and Tropical Medicine, London,
2006.
Zimmerman, C. et al.
2003
The Health Risks and Consequences of Trafficking in Women
and Adolescents: Findings from a European study, London
School of Hygiene and Tropical Medicine, London, 2003.

) (دليل مواقع عن االعتداء والعجزDisability, Abuse and Personal Rights Project
http://disability-abuse.com/

) (هذا مثال عىل منظمة تدعم األشخاص ذوي اإلعاقةRespond
http://www.respond.org.uk

مثال عن موقع عىل شبكة اإلنرتنت ملكافحة االتجار بالبرش

http://www.humantrafficking.org

مثال عن موقع عىل شبكة االنرتنت حول كرامة وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=11&pid=25

154

155

صحيفة

العمل
األمـراض املعديـة

رقم 15

157

صحيفة العمل رقم 15

األمـراض املعديـة
األساس املنطقي
يكون األشخاص املتاجر بهم عرضة عىل نحو خاص لخطر التع ّرض ألمراض معدية يف مراحل عدة
من عملية االتجار.
أوالً :قد يكون األشخاص املتاجر بهم عرضة لألمراض بسبب سوء حالتهم الصحية قبل االتّجار
بهم (قد يرتبط هذا بالفقر ،وصعوبة الوصول إىل الرعاية الصحية أو اإلقامة يف بلد ذات عبء ثقيل من
األمراض املعدية) .يف هذه الحالة ،يكون خطر العدوى مشابهاً ملا يحدث مع الفئات السكانية الفقرية يف
املجتمع املحيل األصيل .ولذلك ،قد يحتاج مقدمو الرعاية الصحية إىل معرفة أمناط األمراض املعدية يف
مكان منشأ الشخص .إذ قد يحمل األشخاص املتاجر بهم أمراضاً معدية إما مل تُشخَّص أو مل تعالج لفرتة
كافية .يعترب مرض السل ابرز مثال عىل ذلك؛ كام أن انقطاع الفرد عن النظام العالجي قد يجعله عرضة
لإلصابة بالسل املقاوم لعدة أدوية .لسوء الحظ ،متيل صحة الشخص املتاجر به إىل التدهور خالل عملية
االتجار ،وخاصة إذا مل يكن بوسع الشخص الوصول إىل الرعاية الصحية بسبب الخوف ،أو التكاليف
أواالنشغال مبا قد تسببه عملية اإلتجار من وصم وعار.
ثانيا :يجوز أن يصاب األفراد باألمراض املعدية أثناء العبور من نقطة املنشأ إىل مقصد عملية
االتجار .وخاصة بالنسبة ألولئك الذين يسافرون يف الخفاء،إذ قد ينطوي السفر عن وسائل نقل مزدحمة،
وسيئة التهوية ،وخ َِطرة مام قد يؤدي إىل انتشار األمراض .فالسفر أو املعيشة يف الغابات أو الصحارى
أو املباين أو األحياء العشوائية ،أو الخوض أو السباحة يف املياه امللوثة ،واالحتكاك مع الحيوانات الربية
والداجنة  -كل ذلك قد يزيد من خطر مسببات األمراض البيئية واألمراض الحيوانية التي تصيب اإلنسان
(مثل القراد أو األمراض التي ينقلها البعوض) .و رمبا انه قد عاىن األشخاص املتاجر بهم ،وبخاصة النساء
واألطفال ،من االعتداء الجنيس أو اغتصبوا كجزء من عملية البِدء أو االستهالل ) (initiationواإلذعان مام
قد يعرضهم لإلصابة باألمراض املنقولة جنسياً .كام أن الصدمات املتعلقة بالعنف تجعل السطوح املخاطية
للجسم أكرث عرضة للعدوى الثانوية وتقلل من قدرة الجسم الطبيعية عىل مكافحة العدوى.
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ثالثا :قد يكون األشخاص املتاجر بهم عرضة لألمراض املعدية يف أماكن املقصد .فلرمبا تصاب النساء
املتاجر بهن ألغراض االستغالل الجنيس بالعدوى نتيجة االتصال الجنيس مع العمالء .وقد يكون األشخاص
املتاجر بهم عرضة لخطر اإلصابة باألمراض املنقولة جنسياً من جراء مامرسة الجنس دون وقاية .ويف
محيطات معينة ،يعترب انتقال فريوس نقص املناعة البرشية ذا أهمية خاصة .وبالتايل يعترب تضمني فحص
األمراض املنقولة جنسياً يف اإلجراءات التشخيصية لألشخاص املتاجر بهم ،ال سيام النساء والفتيات ،بغض
النظر عن عملهم الرئييس يف بلد مقصد االتجار من املامرسات الجيدة.
ميكن أن يتعرض بعض األشخاص املتاجر بهم لإلصابات عن طريق االتصال مع غريهم من األشخاص
املتاجر بهم أو من السكن يف أماكن مكتظة والعمل يف ظروف متدنية .كام يضع االتجار األشخاص يف خطر
التعرض للصدمات أو الجروح املهنية ،التي إذا ما تركت دون عناية ميكن أن تتعرض للتلوث .كام ميكن
أن تزيد املرافق الصحية املتدنية الحال ،وسوء التغذية ،وعدم القدرة عىل الوصول إىل الرعاية الصحية من
احتاملية اإلصابة باألمراض املعدية املنترشة يف مجتمع بلد املقصد ومن ح ّدتها عىل حد سواء.
وشأنهم شأن أي شخص مصاب من عامة السكان ،يجوز أن ينقل األشخاص املتاجر بهم هذه
األمراض للمحيطني بهم أو إىل املجتمع األكرب .لذلك ،تتطلب املامرسات السليمة يف مجال الصحة العامة
إيالء االهتامم الكايف للوقاية من األمراض املعدية والسيطرة عليها وعالجها من خالل االرتياب بوجود
األمراض وانتقالها بني األشخاص املتاجر بهم.
تلقي صحيفة العمل هذه الضوء عىل املشاكل الفورية وطويلة األجل املحتملة لألمراض املعدية
يف األشخاص املتاجر بهم .إن هذه املعلومات تك ّمل املعلومات الواردة بشأن التقييم الصحي الشامل يف
صحيفتي العمل رقم  4و .5وتتم تغطية شواغل األمراض املعدية ذات العالقة بالصحة الجنسية واإلنجابية
يف صحيفة العمل رقم .15

اعتبارات لألطفال واملراهقني (تحت سن  18عاما):
تتطلب األمراض املعدية لدى األطفال اعتبارات خاصة ،سواء كانوا متاجر بهم أنفسهم أو كانوا
أطفال أشخاص متاجر بهم .يف كلتا الحالتني ،قد ال يحصل األطفال عىل الرعاية الوقائية القياسية أو العالج
ألن من يراعيهم كان غائباً ،أو يف بلد العبور ،أو مل يتمكن من الوصول إىل الرعاية أوال يستطيع أن يتحمل
تكاليفها .كام سيكون األطفال عرضة لألمراض املعدية مثل البالغني (أو رمبا أكرث) ومن املرجح أن تقل
قدرتهم عىل التعرف عىل أعراضهم ،أو احتياجاتهم الصحية أو الوصول إىل أماكن الرعاية.
يكون األطفال الرضع أكرث عرضة لإلصابة باألمراض من البالغني نتيجة عدم نضج جهازهم املناعي.
عالوة عىل ذلك ،ميكن أن يظهر األطفال األمراض عىل نحو مختلف عن البالغني .لذلك فمن األهمية
مبكان وجود درجة عالية من الشك بوجود أمراض معينة بني األطفال املتاجر بهم ،خاصة تلك الشائعة
بني األشخاص املتاجر بهم يف املنطقة (إن كانت معروفة) .كام يحتاج األطفال املتاجر بهم أيضا اهتامماً
خاصاً ألنه عىل األرجح أن يكون قد فاتتهم الفرصة لتلقي اللقاحات الروتينية ضد األمراض التي ميكن
الوقاية منها بالتطعيم؛ و عملية مسح املشاكل الصحية ال ُخلُقية واملكتسبة؛ وإجراءات تشخيص األمراض
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املعدية؛ وعالج العدوى املكتسبة يف املجتمع .وينبغي أيضا أن يكون مقدمو الرعاية الصحية عىل علم
باإلنتقال الرأيس لألمراض املعدية ،خاصة فريوس نقص املناعة البرشية من األم إىل الطفل؛و لذا ينبغي
إتباع الربوتوكوالت الدولية ملنع انتقال العدوى من األم إىل الطفل( .انظر صحيفة العمل رقم  5للمزيد من
املعلومات الشاملة حول صحة األطفال واملراهقني).

فريوس نقص املناعة البرشية
يستحق فريوس نقص املناعة البرشية تخصيص قسم خاص بسبب تداعيات هذا املرض الشخصية
والطبية واألخالقية واالجتامعية بل وحتى السياسية.و يجب أن يويل أولئك الذين يقدمون الرعاية الصحية
لألشخاص املتاجر بهم -أثناء أو بعد حالة االتجار -اهتامما خاصا للوقاية من هذا الفريوس وعالج املصابني
به ورعايتهم ودعمهم ،ال سيام يف املناطق التي ينترش فيها هذا الفريوس.
قد يزداد خطر إصابة األشخاص املتاجر بهم بفريوس نقص املناعة البرشية بسبب قدرتهم
املحدودة عىل التفاوض بشأن املامرسات الجنسية املأمونة ،مبا يف ذلك استخدام الواقي الذكري؛ وذلك
الحتامل خضوعهم للمزيد من أشكال العنف الجنيس والتكراري ،مبا يف ذلك االغتصاب واالغتصاب الرشجي
واالعتداء الجنيس؛ ولعدم استطاعة العديد من األشخاص املتاجر بهم من الحصول عىل معلومات عن
مخاطر فريوس نقص املناعة البرشية واملامرسات الجنسية املأمونة .ميكن أن تزيد السجحات املهبلية أو
الرشجية املتكررة نتيجة النوبات املتعددة للجامع القرسي ،ووجود العديد من الرشكاء يف العملية الجنسية،
ووجود أمراض أخرى منقولة جنسياً من خطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية زيادة كبرية .فقد
تكون البنات يف مرحلة ما قبل البلوغ والفتية املراهقون عرضة لإلصابة بالعدوى بشكل خاص بسبب عدم
نضجهم فسيولوجياً وعدم نضج أعضائهم التناسلية .كام أن الحمل يزيد من تعقيد عملية عالج ورعاية
ودعم النساء املتاجر بهن املصابات أيضا بفريوس نقص املناعة البرشية (انظر صحيفة العمل رقم .)13
كامتشمل طرق انتقال هذا الفريوس غري الجنسية تعاطي املخدرات عن طريق الحقن ،وكذلك عمليات
نقل الدم .إن مخاطر تعرض األشخاص املتاجر بهم لطرق االنتقال غري الجنسية للعدوى غري معروف.

اإلجراءات املطلوبة

بوجه عام
•
•

•

•تأكد من كون جميع الفحوصات واالختبارات طوعية .واكفل إحاطة جميع األشخاص علامً بالغرض
من االختبارات وإجراءاتها ،ونتائجها ،وتداعياتها وأن االختبارات التشخيصية طوعية.
•إعلم بأن األمراض املعدية ميكن أن تكون شديدة الوصم .ناقش مثل هذه األمراض بحساسية :إذ
أن عدم القيام بذلك قد يضاعف من فقدان الثقة و عدم تقدير الذات الذي غالبا ما يعاين منه
األشخاص املتاجر بهم .استخدم رسائل إيجابية ودقيقة بشأن الوقاية والعالج كلام كان ذلك ممكناً.
•اكفل علم املريض مبا فيه الكفاية بإمكانية انتقال العدوى .زوده باملعلومات بشأن منع انتقال
العدوى إىل اآلخرين.
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•
•

•
•
•

•
•

•كن عىل علم مبعدالت انتشار األمراض املعدية محلياً ،ناهيك عن األمراض املستوطنة يف مكان
منشأ الشخص املتاجر به :سيتيح هذا املزيد من الفحص والتشخيص املستنري.
•اتبع الربوتوكوالت بشأن تشخيص األطفال وعالجهم من األمراض املعدية ،وخاصة فريوس نقص
املناعة البرشية ومرض السل.إذ غالباً ما يظهر األطفال واملراهقون األمراض بشكل مختلف عن
البالغني .وقد يتطلبون بروتوكوالت عالج خاصة حسب العمر والنمو البدين والحجم.
•يعترب االمتثال ألحكام الربوتوكوالت الرسية أمرا ً أساسياً .وقد متت تغطية الرعاية املل ّمة بالصدمات
والرعاية املتمركزة حول املريض واملوافقة املستنرية يف صحيفتي العمل رقم  1و.2
•حدد املوارد الالزمة لتشخيص وفحص األمراض املعدية التي قد ال تكون متوفرة يف املرفق الخاص
بك .ح ّدد مسبقاً الخيارات املتاحة إلحالة املرىض ،إذا لزم األمر.
•ارسل رسائل دقيقة بطرق ايجابية .عىل سبيل املثال“ :السل مرض قابل للعالج والشفاء” .كن عىل
دراية بحاالت السل املقاوم لألدوية ،مام يتطلب العالج ملدة أطول بأدوية أكرث تكلفة ذات آثار
جانبية أعظم.
•اخرب النساء يف سن الحمل عن املخاطر التي تشكلها األمراض املعدية عىل صحة األم واملولود.
•كن عىل دراية باملصطلحات املحلية لألمراض املنقولة جنسياً وألعراضها التي قد يستخدمها املرىض
ويفهمونها بسهولة أكرب.

أخذ التاريخ املريض
•
•

•قم بتغطية النقاط الرئيسية مبا يف ذلك حالة اللقاحات ،وتاريخ السفر ،واألمراض املعدية السابقة
ومدى العالج.
•يف حالة األطفال ، ،حيثام أمكن ،احصل عىل معلومات  ،عن وقائع الوالدة والنمو ،مام قد يفيد
بالتعرض ألمراض معدية .إس َع أيضا للحصول عىل معلومات عن أي لقاءات إكلينيكية بغرض
اللقاحات الروتينية ،واملسح الصحي واختبار السل الجلدي.

الفحص الجسامين
انظر يف أمراض محددة حسب كل جهاز:
• •الجلدي :الهربس البسيط ،والقمل (البدن أو الشعر أو العانة) ،والجرب ،ومرض السعفة الذي
يصيب الجسم أو فروة الرأس ،والجديري ،وتورم العقد البلغمية الطرفية أو الدبل Buboes
(الطاعون) ،والحمى النزفية ،ومرض هانسن ،والْ ِتهاب النسيج الضام الرخو الخاليل cellulitis؛
والحصف؛ وال ُملَيساء املعدية ؛ molluscum contagiosumوإصابات األنسجة الرخوة (مبا يف
عض البرش) التي تع ّد عدوى ثانوية.
ذلك ّ
• •الرئوي :االلتهاب الرئوي ،والسل ،وغريها من عدوى املتفطّرات mycobacterial infections
واملتالزمات التنفسية الفريوسية؛ والطاعون.
هاب الشَّ غاف endocarditis
• •القلب واألوعية الدموية :اعتالل عضلة القلب الفريويس ،والْ ِت ُ
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•
•
•

•
•

البكتريي (وخاصة مع تعاطي املخدرات عن طريق الحقن).
•الدم :فريوس نقص املناعة البرشية ،والتهاب الكبد الوبايئ ، Bوالتهاب الكبد الوبايئ  ،Cوحمى
الضنك واملالريا.
•املِ َعدي املعوي :األمراض املسببة لإلسهال ،والطفيليات .parasitism
•البويل-التناسيل :السيالن (املوضعي واملنترش) ،والهربس البسيط ،والزهري ،وفريوس الورم الحليمي
البرشي ،والكالميديا ،وداء امل ُشَ َّعرات (ترايكومونس) ،وال ُق َريح  ،chancroidواألورام اللقميّة .إن
هاب بَ ِاطنِ ُع ُنقِ
هاب املهبل البكتريي ،والْ ِت ُ
املُبْيَضَّ ة  Candidaوغريها من االلتهابات الخمريية ،والْ ِت ُ
ال َّر ِحم ،والتهابات املسالك البولية ليست منقولة جنسياً ولكن ميكن أن يكون لها نتائج سلبية
وتعقّد الصورة اإلكلينيكية.
•العني :التهاب امللتحمة.
الس ّل) ،والكزاز والتهاب الدماغ ،والخراريج الدماغية.
•العصبي :التهاب السحايا (التهاب السحايا ُ

الفحوصات املختربية

يتطلب الفحص املختربي لألمراض املعدية مستوى من الشك اعتامدا عىل التاريخ الطبي و عىل
فحص املريض .يف املحيطات التي تفتقر إىل املوارد ،ينبغي توفرياملسح واالختبارات حسب توافر مرافق
املختربات التشخيصية الفعالة .وينبغي إعالم املريض بشكل ٍ
واف عن طبيعة االختبارات وتداعيات العالج
حسب النتائج.
• •اسرتشادا ً بالتاريخ الطبي والفحص البدين ،ميكن أن تشمل االختبارات األساسية:
• •العد الدموي الشامل مع العد التفريقي
• •اختبار فريوس نقص املناعة البرشية (االختبارات الرسيعة) عقب املشورة الطوعية أو
مببادرة من مقدم الرعاية
• •اختبار التهاب الكبد الوبايئ ، Bوالتهاب الكبد الوبايئ ، Cوالزهري (الفحص املختربي
السيع )RPR
للكشف عن األمراض التناسلية VDRLأو ا ْخ ِتبا ُر ال َّرا ِج َن ِة البالزْمي ِة َّ
• •األشعة السينية عىل الصدر
• •البويضات والطفيليات يف الرباز
• •اختبار السل الجلدي (اختبار مانتوكس Mantoux/اختبار السلني الجلدي )PPD
• •اختبار الكشف عن رسطان الرحم (فريوس الورم الحليمي البرشي)
• •مسحة عنق الرحم/املهبل (الكالميديا ،وداء امل ُشَ َّعرات أو ترايكومونس)
• •املسحات البلعومية واملهبلية والرشجية (السيالن)
• •إذا جاء املريض من منطقة تستوطن فيها املالريا أو عرب من خاللها ،قم مبسح دموي سميك ورقيق.
• •يف حالة وجود أعراض مرض السل ،اجمع عينات بصاق وفقا للمبادئ التوجيهية الوطنية لربنامج
مكافحة السل.
• •خذ يف اإلعتبار امكانية أخذ عينة نسيجية أو خلوية بواسطة الكشط من الجلد أو فروة الرأس
بغرض البحث عن اإلصابة بالجرب أو القمل يف الجلد والشعر ،وعدوى الفطريات أو الهربس
أوعن طريق السحب باملحقن بحثاً عن الْ ِتهاب النسيج الضام الرخو الخاليل  cellulitisأو
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•
•

التهابات العنقوديات.
•إذا ما ارتبت بوجود أمراض تناسلية بولية ،فقم بتحليل للبول يشمل فحص leukocyteأنزميات
خاليا الدم البيضاء  ،esteraseورمبا مزرعة للبول.
•إذا كان املريض قد تعرض لالغتصاب ،قم باختبارات أخرى مستخدما مجموعة معدات اختبار
االغتصاب ،وفقا لتقنية فحص الطب الرشعي السليمة.

فريوس نقص املناعة البرشية
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•اعرض تقديم املشورة الطوعية والرسية قبل اختبار فريوس نقص املناعة البرشية وبعده ،مع
تقديم الدعم العاطفي .إن مل يكن ذلك متاحا يف مرفقك ،حدد املكان الذي يتوافر فيه اختبار
فريوس نقص املناعة البرشية املرخص و مكان تقديم املشورة بشأنه يف املجتمع ليك تتمكن من
توفري سبل الوصول إليه.
•اعرف مقدما ما إذا كان العالج الرسي ،مبا يف ذلك العقاقري املضادة للفريوسات الرجعية ،متاحاً .إذا
توافرت األدوية املضادة للفريوسات الرجعية ،تواصل مع املهنيني يف مجال الرعاية الصحية لضامن
التقيد بالعالج واإلمداد املتواصل للدواء.
•يف حالة الحمل ،اتبع الربوتوكوالت الدولية للحد من احتامل االنتقال الرأيس لفريوس نقص املناعة
البرشية من األم إىل الطفل .يجب أن تكون املصابات بفريوس نقص املناعة البرشية عىل علم كامل
من خطر انتقال العدوى إىل الجنني أو الوليد وكيفية الحد من هذا الخطر.
•أينام كانت املختربات متاحة وموثوق بها ،سوف يظهر إحصاء أعداد خاليا الدم البيضاء CD4
 countsوالعبء الفريويس ،أو عىل األقل العدد الكيل للخاليا اللمفاوية ،درجة ضعف املناعة.
•إذا تم تشخيص املريض بفريوس نقص املناعة البرشية أو بعدوى أخرى منقولة جنسياً ،ابحث يف
إمكانية وجود أمراض أخرى منقولة جنسياً بسبب ارتفاع احتامالت العدوى املتواكبة .من شأن
عالج مرض واحد منقول جنسياً أن يعزز عالج األمراض األخرى.
•ناقش األساطري والحقائق بشأن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية والوقاية منه وعالجه ،ألنه
قد ال ميلك العديد من الناس املتاجر بهم الكثري من املعلومات  -أو قد تكون معلوماتهم غري
صحيحة  -عن فريوس نقص املناعة البرشية.
•قدم معلومات صحيحة ومتسقة بشأن استخدام الواقي الذكري ،مع التسليم بأن الواقي الذكري
ال يقي بنسبة  100يف املائة ،وأن املريض قد ال يتمكن من اإلرصار عىل استخدامه .وفر الواقي
الذكري حيثام أمكن ذلك.
• انظر يف تقديم العالج الوقايئ بعد التعرض للفريوس ملن يحرض يف غضون  72ساعة من التعرض
شديد الخطورة.
•ابحث عن األخامج أو حاالت العدوى الناهزة ) (opportunistic infectionsيف أي شخص مل
يتلق عالجاً مناسباً أو مل يعالج من فريوس نقص املناعة البرشية ،أو يف املرىض الذين مل يستجيبوا
لنظم العالج العادية .تعترب حاالت العدوى الخطرية واملتكررة أيضا مؤرشات لضعف املناعة.
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•

•ضع يف اعتبارك أنه سيكون للمصابني بفريوس نقص املناعة البرشية احتياجات خاصة من الرعاية
والدعم املستمرين .إن معرفة املوارد املتاحة يف مجتمعك ألمر ال يقدر بثمن يف مجال إحالة
املرىض.

خطة العالج
•
•
•
•
•
•

•
•

اعط املرىض من جميع األعامر اللقاحات وفقا لربوتوكول اللقاحات املنترش يف البلد.
• ٍِ
•ق ِّدم عىل الفور مضادا ً للبكترييا ،أو مضادا ً للفريوسات ،أو مضادا للطفيليات ،أو مضادا ً للمالريا أو
عالجا مضادا ً للفطريات ،عند اللزوم.
•إذا مل يكن اختبار األمراض املنقولة جنسياً متاحاً ،فيكفي النهج املتالزم إزاء عالج األمراض املنقولة
جنسياً.
•أكد عىل االلتزام بالعالج بالعقاقري املضادة للسل .أرشك السلطات الصحية العامة امللمة بالدورة
العالجية القصرية األجل والتي بوسعها توفري تعليامت متواصلة ،وكفالة إمداد األدوية غري املنقطع.
•تعد برامج إصالح التغذية حيوية للعالج من األمراض املعدية .وينبغي توفري التغذية السليمة ،مبا
يف ذلك الحصول عىل كميات كافية من الفيتامينات واملعادن.
•انظر يف العالج الوقايئ للمرىض الذين يتعرضون لألمراض حيثام توجد إمكانية الوقاية منها .عىل
سبيل املثال ،العالج الوقايئ بعد التعرض لفريوس نقص املناعة البرشية؛ واملصل املناعي من التهاب
الكبد الوبايئ  Bاللتهاب الكبد الوبايئ  ،Bوتوكسويد الكزاز للكزاز.
•علِّم املرىض ما يتعلق بالنظافة الشخصية وق ِّدم لهم الصابون ومنظفات اليد واملواد املامثلة .وكن
مدركاً بأن املعرفة األساسية بخصوص الصحة العامة وانتقال األمراض قد ال تكون مفهومة متاماً.
•قد يظل األشخاص الذين خرجوا مؤخرا ً من حالة اتجار عرضة لبعض األمراض املعدية نتيجة
األوضاع املادية التي يعيشون فيها (إن كانوا يعيشون يف إسكان مؤقت ،عىل سبيل املثال ،أو يف
مخيامت أو يف االعتقال) .تقع عىل عاتقك مسؤولية عالج هذه األمراض التي قد يكون املريض
معرضا لها ،وكذلك توفري املعلومات بشأن الوقاية والحد من املخاطر والتخفيف من اآلثار الصحية
السلبية للعيش يف مثل هذه الظروف.

الصحة العامة
•
•

•اتبع االحتياطات العاملية يف جميع األوقات لحامية املوظفني وحامية النفس.
•ضع خططاً للسيطرة عىل العدوى والحجر الصحي املحتمل ،األمر الذي قد يشمل التوعية بالقوانني
املحلية والعالقة مع السلطات الصحية املحلية وأخصائيي األمراض املعدية.

ال ينبغي النظر إىل األشخاص املتاجر بهم عىل أنهم “ناقلو أمراض” .إذ غالبا ما يُتّجر باألشخاص
إىل أماكن تجعلهم ظروفها أكرث ضعفاً إزاء اإلصابة بالعدوى وأقل قدرة عىل الحصول عىل العالج .إن
مقدمي الرعاية الصحية مسؤولون عن تقديم ال ُنهج املتمركزة حول املريض لتشخيص وعالج وحامية صحة
األشخاص والصحة العامة.
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صحيفة العمل رقم 16

االعتبارات الطبية  -القانونية
األساس املنطقي
يعترباالتجار بالبرش نشاطا إجراميا ،ولذلك كثريا ما ترتبط املساعدة الصحية لألشخاص املتاجر بهم
بالحقوق وااللتزامات القانونية واإلجراءات القضائية .ففي داخل املحيط اإلكلينييك هناك التزامات طبية-
قانونية عىل مقدمي الرعاية االلتزام بها و هناك حقوق للمرىض ال بد من إبالغها واحرتامها (انظر صحيفة
العمل رقم  17للمزيد عن التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون).
يجب أن يحرص جميع العاملني يف املجال الطبي املشاركني يف رعاية األشخاص املتاجر بهم عىل
معرفة التزاماتهم وحدودهم وفقاً للترشيعات املحلية .وقد تتسم املسائل القانونية يف بعض األحيان
بالتعقيد ،عىل سبيل املثال ،فيام يتعلق مبتطلبات اإلبالغ اإللزامي أو توفري الرعاية يف ظروف خاصة.
فمثال ،قد يكون األشخاص املتاجر بهم الذين هم بحاجة إىل رعاية موجودين يف مراكز اعتقال أو سجون.
ورمبا تساعد األطر الترشيعية والتنظيمية الخدمات الصحية أو تعرقلها ،أو قد متيل كيفية الضلوع بها ،أو
تسجيلها أو اإلبالغ عنها .لذلك فمن األهمية مبكان أن يكون مقدمو الرعاية عىل علم تام  -أو عىل أقل
تقدير  -يعرفون مكان الحصول عىل املعلومات ألنفسهم وملرضاهم .كام أن معرفة مكان إحالة مريضك
للحصول عىل املشورة القانونية يعترب أمرا أساسيا أيضاً (انظر صحيفة العمل رقم .)10

اإلجراءات املطلوبة

العاملون يف مجال الصحة واألدلّة العدلية املرتبطة باالتّجار
ينبغي إحاطة األشخاص املتاجر بهم علامً بحقّهم يف إجراء فحص طبي رشعي حيثام تسمح الرشوط
القانونية املحلية باألدلّة العدلية وتتوفر مرافق املختربات القادرة عىل إجرائه .ينبغي تقديم فحوصات
الطب الرشعي عند أول اتصال مع مقدم الرعاية الصحية ألن التوقيت أمر جوهري لجمع األدلّة الطبية.
إن فحص الطب الرشعي هو فحص يق َّدم إىل ضحية جرمية ما ،ويجريه مهني يف مجال الطب الرشعي
مد َّرب عىل جمع األدلّة بأسلوب مالئم لتقدميها يف محكمة قانونية (انظر صحائف العمل رقم  4و 5و.)13
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•

•

•

•

•إذا كنت ال ترغب يف اإلدالء بشهادة أو املثول كشاهد خبري يف املحكمة ،أو إذا مل يكن لديك ما يلزم
من التدريب يف مجال الطب الرشعي ،فوظِّف خبريا ً خارجياً يف الطب الرشعي أو أَ ِحل مريضك إليه
لجمع األدلّة الطبية (مبوافقة الشخص املتاجر به) .من املهم أن تكون عىل بكيفية االتصال مبهنيني
معروفني يف مجال الطب الرشعي (انظر صحيفة العمل رقم .)10
•تأكد من إحاطة مريضك علامً (إما بنفسك أو بواسطة مهني قانوين) حول كيفية استخدام السجالت
أو املعلومات الطبية يف املحكمة .يف بعض الظروف ،قد يؤمر موظفو الجهات املقدمة للخدمات
بتقديم مثل هذه األدلّة إىل املحققني الرسميني العاملني يف مالحقة التاجر املزعوم قضائياً أو يف
الدفاع عنه ،ويتعني أن يدرك املرىض هذا األمر (انظر صحيفة العمل رقم .)9
•حافظ عىل رسية جميع األدلّة التي تم الحصول عليها من السجالت الطبية (عىل سبيل املثال
التاريخ الطبي ،ومالحظات الفحص ،ونتائج التشخيص وسجالت العالج) وال تقدم األدلّة إىل
سلطات إنفاذ القانون إال بإذن من الشخص املتاجر به أو بأمر من املحكمة (انظر صحيفة العمل
رقم  .)9تأكد من أنك عىل دراية بأية قوانني محلية تبني من له ومن ليس له الحق يف الوصول
إىل هذه امللفات.
•اكفل إملام العاملني يف املجال الصحي الذين يساعدون األشخاص املتاجر بهم إملاماً أساسياً
وتدريبهم يف مجال الطب الرشعي ،حتى إذا ماقابلوا شخصاً قبل قبل مقابلته أخصايئ الطب
الرشعي ،يكونون عىل معرفة باإلجراءات األولية األساسية .عىل سبيل املثال ،ينبغي أن يعي
املوظفون أهمية املالبس كدليل وأهمية مالحظة التفاصيل الدقيقة الواردة يف أول رواية للضحية
عن األحداث املاضية واألعراض.

حق األشخاص املتاجر بهم يف الوصول إىل سجالتهم الصحية
•

•

•أحط املرىض علامً بحقهم يف استالم نس ٍخ من جميع السجالت الطبية .لألشخاص الحق يف الحصول
عىل نسخة من الفحص الطبي الرشعي بغية التقدم مبطالبات جنائية أو مدنية قانونية ضدالتاجر
أو ضد غريه ممن أساء معاملتهم أو استغلهم.
•استخدم موارد الرتجمة املتاحة لضامن حصول الفرد عىل نسخة من التقرير الطبي املوجز بلغته
األم.

املوافقة املستنرية
إ ّن للحصول عىل املوافقة املستنرية أهمية خاصة بالنسبة إلجراءات املريض ومقدم الرعاية ،التي
ميكن أن تصبح جزءا ً من قضية قانونية .يجب أن يعطي الفرد موافقته بنا ًء عىل تقديره وفهمه الواضحني
للحقائق و فهمه لتداعيات خدمات وإجراءات الرعاية الصحية .يتطلب األمر أن يتمتع الشخص بقدرات
منطقية وأن يكون عىل معرفة بالوقائع ذات الصلة .فمن غري املعقول الحصول عىل املوافقة املستنرية
من شخص ال يتمتع بالحكم السليم عند طلب املوافقة .وميكن أن تشمل مسببات انعدام الحكم السليم
املرض ،أو التسمم ،أو قلة النوم ،أو األمل ،أو غري ذلك من املشاكل الصحية.
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عندما يعترب الشخص املتاجر به غري قادر عىل منح املوافقة املستنرية ،ميكن تخويل شخص آخر
بإعطاء املوافقة نياب ًة عنه .تشمل أمثلة ذلك أولياء أمر الطفل أو وصيه القانوين أو مسؤول الدولة عن
رفاهية الطفل ،أو مقدم الرعاية للمصابني بأمراض عقلية شديدة .قد تنشأ قضايا أخالقية وقانونية خطرية
يف الحاالت التي ال يُق َّدم فيها للفرد سوى حقائق محدودة أو ال يكون لديه إال فهام محدودا للمعلومات
املقدمة إليه.
•

•احصل عىل املوافقة املستنرية كتابةً ،أو من خالل مرتجم فوري محرتف أو الويص إذا لزم األمر ،قبل
اتخاذ أي إجراءات طبية .اكفل معرفة املريض إلمكانية رفضه أو قبوله لبعض أو كافة اإلجراءات
املقرتحة .كام ينبغي توضيح التداعيات املحتملة لرفض العالج أيضا .يجب تقديم املعلومات
بطريقة محايدة ،وغريمصدرة لألحكام ،وغري قرسية .إذا ما رفض الشخص التوقيع وأعطى إذناً
فورياً ،عىل مقدم الرعاية توثيق إعطاء املوافقة الشفهية.

قد يتم التجاوز عن املوافقة يف ظروف معينة .كن عىل دراية باللوائح والقوانني املحلية إذ تختلف
هذه الظروف حسب الوالية القضائية ووفقاً للترشيعات املحلية .قد تشمل األمثلة عىل ذلك:
• •إبالغ السلطات عن اشتباه حالة إساءة معاملة الطفل أو حالة عنف منزيل  ،يف غياب موافقة
الضحية.
• •فرض العالج عىل املرىض النفسيني والذين مل يدخلوا املستشفى طوعاً.
• •أمر من املحكمة لفحص سجالت املريض بشكل عام ً ،كجزء من التحقيق يف الجرائم الجنائية .وهنا
قد يكون املريض إما “ضحية” أو مشتبه فيه.
• •إجراءات إنقاذ الحياة.

إطار األهلية والقدرة والوصاية

هناك اتجاه الستخدام مصطلحي ‘األهلية’ و’القدرة” بالتبادل عىل الرغم من أنهام ليسا واحدا.
تشريالقدرة تحديدا إىل وجود قدرات عقلية التخاذ قرارات أو الدخول يف اتجاه فعل ،بينام تشري
األهلية إىل العواقب القانونية لفقدان القدرة العقلية .وهكذا فإن القدرة هي مفهوم صحي
بينام األهلية مفهوم قانوين .عندما ال يستطيع األشخاص اتخاذ قرارات مهمة بشأن الرعاية
الصحية الخاصة بهم ،تسمح معظم النظم الترشيعية بتعيني شخص ما للترصف نيابة عنهم
باعتباره وصيا قانونيا .ينبغي اتخاذ مثل هذه القرارات دوماً يف إطار حقوق األشخاص يف التحكم
بحياتهم قدر املستطاع.

القدرة
يعني تقييم قدرة املريض عىل اتخاذ قرار محدد تقدير ما ييل )1 :ما إذا كان لدى الشخص فهامً
عاماً بالقرار الذي هو بحاجة التخاذه وملاذا هو بحاجة التخاذه؛  )2ما إذا كان لدى الشخص فهامً عاماً
بالعواقب املحتملة املرتتبة عىل إتخاذ  -أو عدم إتخاذ  -هذا القرار؛  )3ما إذا كان الشخص قادرا عىل فهم
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املعلومات ذات الصلة بهذا القرار واالحتفاظ بها واستخدامها وتقييمها خالل فرتة ال تقل عن بضع دقائق،
و )4ما إذا كان الشخص قادرا ً عىل ابالغ قراره أو قرارها .عند تقييم القدرات ،ضع يف اعتبارك ما ييل:
•
•

•

•
•
•
•

•ق ّيم قدرة املريض العقلية عىل اتخاذ القرار إذا ارتبت يف افتقاره إليها وإذا كنت تفكر يف التدخل
ملا فيه ‘املصلحة الفضىل’ للشخص.
•افرتض أن أحد البالغني (يبلغ يف العادة  18عاماً أو أكرث رغم أن التعريف القانوين للبالغني يتفاوت
من بلد آلخر) لديه قدرة كاملة عىل اتخاذ قراراته بنفسه أو بنفسها (الحق يف االستقالل الذايت)،
ما مل يبدو افتقار الشخص للقدرة عىل اتخاذ قراراته الخاصة به يف الوقت الذي يتعني فيه اتخاذ
القرار .يجوز أن يفتقر الشخص للقدرة العقلية (أي القدرة عىل اتخاذ القرار) إن كان لديه إعاقة
أو اضطراب عقيل  ،وتعني هذه اإلعاقة أو االضطراب أن الشخص غري قادر عىل اتخاذ قرار يف
هذه املسألة يف الوقت الذي يتعني اتخاذه .فاإلعاقة ال تنطوي عىل وال تعني يف حد ذاتها انعدام
القدرة (انظر صحيفة العمل رقم  .)14ميكن أن يكون انعدام القدرة ناجامً عن صعوبة شديدة يف
التعلم ،أو مشاكل خطرية تتعلق بالصحة العقلية ،أو إصابة يف الدماغ أو ضعف يف الوعي بسبب
تعاطي الكحول أو املخدرات أو ألسباب مثل الهذيان.
•يف بعض املواقف الطارئة ،ال ميكن تأجيل العالج بينام يحصل الشخص عىل دعم التخاذ قرار.
بالنسبة للمواقف غري الطارئة ،اكفل دعم الشخص التخاذ قراره طاملا كان ذلك ممكناً .مثة أمثلة
قليلة عىل هذا الدعم تشمل :التأكد من أن املريض يف بيئة يرفل فيها بالراحة؛ أو عن طريق
استخدام شكل مختلف من التواصل ،عىل سبيل املثال ،تواصل غري لفظي؛ أو تقديم املعلومات
يف صيغة يسهل فهمها عىل نحو أكرب ،كالرسومات؛ أو معالجة الحالة الطبية التي ميكن أن تؤثر
عىل قدرة الشخص.
•ال تبت يف انعدام قدرة شخص ما عىل اتخاذ قرار ملجرد إصداره قرار غري حكيم.
•تأكد من حصول املريض لكل املعلومات الالزمة لصنع قرار معني ،مبا يف ذلك معلومات عن البدائل
املمكنة.
•ش ّجع األشخاص عىل طرح األسئلة وطلب إعادة تكرار املعلومات والحصول عىل توضيح للمسائل
التي تبدو معقدة.
•كن مدركاً للعوامل الثقافية أو اإلثنية أو الدينية التي تشكّل طريقة الشخص يف التفكري أو السلوك
أو التواصل.

إذا كان تقييمك يوحي بأن الشخص يفتقر للقدرة عىل الفهم ومعالجة املعلومات املق َّدمة إليه،
فقد ترغب يف اإلستعانة برأي أخصايئ .إذا شئت الترصف أو اتخاذ قرار نياب ًة عن الشخص الذي باعتقادك
أنه يفتقر إىل القدرة ،ينبغي عليك كفالة أن يتم ذلك ملا فيه مصلحة الشخص الفضىل ووفقا للترشيعات
الوطنية .إن القيام بأي ترصف عن شخص يفتقر إىل القدرة أو أي قرار يتخذ بالنيابة عنه يجب أن يكون
خيارا يعزز ويحمي حقوقه وحرياته األساسية ومصالحه الفضىل (انظر اإلطار).
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األوصياء القانونيون الذين ميثلون الطفل أو املراهق (دون سن  18عاماً)
لألطفال واملراهقني الحق يف الخدمات الصحية املناسبة لعمرهم .إذ أن الرعاية املناسبة للعمر
رضورية لبقائهم عىل قيد الحياة ولرفاهيتهم ،وهي حق أسايس من حقوق اإلنسان (انظر صحيفتي
العمل رقم  5و .)12تنص اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل عىل أنه يجب أن توىل املصلحة الفضىل
القص مبنية عىل الترشيعات الوطنية .ينبغي أن
للطفل االعتبار األول .الرشوط الخاصة بالوصاية وموافقة ّ
يستشري مقدمو الرعاية السلطات املحلية ذات الصلة يف ترتيب الوصاية القانونية املالمئة وموافقة القارص
غري املصحوب (انظر اإلطار).
يف بعض الحاالت ،قد يكون الويص القانوين للطفل أحد الوالدين أو األقارب املعتدين ،أوالشخص
الذي باع الطفل للتجار .حينام يكون هناك ما يدعو لالعتقاد بأن طفالً كان أو سوف يعتدى عليه من
جانب أولياء األمر أو األقارب ،فإن الحصول عىل النصيحة القانونية وتعيني السلطات الوطنية لويص قانوين
بوسعه اتخاذ القرارات نيابة عن الطفل والعمل ملصلحته أو مصلحتها الفضىل يعترب أمرا أساسيا.
• •احصل عىل املوافقة املالمئة من الويص القانوين عىل أي فحص أو إجراءات طبية ،ما عدا الحاالت
التي تكون فيها حياة الطفل يف خطر محدق.
• •ال تفرتض تلقائياً الوصاية باعتبارك مقدم رعاية صحية وتتخذ القرارات نيابة عن الطفل ،حتى لو
كنت تعتقد بأن يف ذلك مصلحة الطفل الفضىل.
• •ميكن أن يشكّل عدم وجود مستندات تحقيق هوية حقيقية عقبة يف وجه الرعاية الصحية ،ولرمبا
يتوجب الحصول عىل مستندات تحديد هوية طارئة.
هناك الكثري من القضايا اإلدارية واألخالقية املعقدة ذات العالقة بالقوانني التي تحكم الصحة
والرعاية الصحية .تختلف الترشيعات واألنظمة باختالف البلدان .كام أن هذه القوانني قد تتغري مبرور
الزمن .نظرا لتنوع األشخاص املتاجر بهم (مبا يف ذلك األطفال واملهاجرين غري املوثقني ،واألشخاص ذوي
اإلعاقات ،واألشخاص الذين ال يتحدثون اللغة املحلية) فإنه ألمر حتمي أن يراجع املهنيون الطبيون املوارد
الوطنية مبا فيها الخرباء يف القانون ملعرفة التزاماتهم املهنية .ومن املهم أيضا أن يعرف مقدمو الرعاية
الصحية مكان إحالة مرضاهم عندما يكونون يف حاجة إىل الدعم القانوين املتخصص (انظر صحيفة العمل
رقم .)10
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التعامالت مع أجهزة إنفاذ القوانني
األساس املنطقي
ينطوي االتجار بالبرش عىل أنشطة إجرامية مختلفة ميكن أن تشمل االعتداء والخطف واالبتزاز،
القص .وقد يحتك الشخص
والسجن الكاذب ،وجرائم الهجرة الوافدة والقوادة ،واالغتصاب ،واغتصاب ّ
املتاجر به بنظام العدالة الجنائية كضحية أو كشاهد عىل جرمية .ولسوء الحظ ،يتم بالخطأ تحديد هوية
الضحايا ومالحقتهم قضائياً بسبب االنتهاكات الجنائية مثل الهجرة غري املرشوعة أو الغش أو البغاء.
ويجوز أن يكون من الرضوري التامس الدعم من منظامت حقوق اإلنسان أو منظامت املعونة القانونية
املحلية للمساعدة يف الدفاع عن مثل هؤالء األشخاص (انظر صحيفة العمل رقم .)10
يف مرحلة ما من تقديم الرعاية لألشخاص املتاجر بهم ،قد يتصل مامرسو الرعاية الصحية باملوظفني
القامئني عىل إنفاذ القانون مثل ضباط الرشطة أو موظفي الهجرة .وميكن أن يحدث هذا االتصال بأسلوب
مبارش أو غري مبارش:
• •يُحال األشخاص املتاجر بهم إىل الرعاية الصحية يف أعقاب مداهمة الرشطة أو كنتيجة لإلجراءات
الخاصة بالهجرة الوافدة.
• •يعالج مقدم الرعاية الصحية األشخاص املشاركني يف املحاكمة الجنائية.
• •يُطلب من مقدم الرعاية الصحية تقديم تقارير طبية أو الشهادة كخبري يف تحقيقات الرشطة أو
املحاكامت أو طلبات اللجوء.
• •يوفر مقدم الرعاية الصحية الدعم النفيس عند مشاركة املريض املتاجر به يف تحقيق جنايئ أو
محاكمة.
من املمكن أن يكون مقدمي الرعاية الصحية عىل اتصال أيضاً مع مصلحة الهجرة أو الرشطة يف
ظروف أقل إيجابية ،وأكرث ‘عدائية’ ،عىل سبيل املثال:
• •يعالج مقدم الخدمات األشخاص املتاجر بهم املحتجزين يف مرافق االعتقال مثل مراكز احتجاز
املهاجرين أو السجون أو تحت مراقبة موظفي إنفاذ القانون.
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•
•
•

•يعالج مقدم الرعاية الصحية األشخاص الذين قد يكونون يف حالة استجواب نتيجة االتجار(عىل
سبيل املثال يشتبه بكون املريض تعاون يف حاالت اتجار).
•يعالج مقدم الرعاية الصحية أشخاص يعيشون يف الخفاء (عىل سبيل املثال ،لتجنب الرتحيل ،أو
للحفاظ عىل عمل غري نظامي أو غري مرشوع).
•يتفاعل مقدم الرعاية الصحية مع ضباط الرشطة أو مسؤويل الهجرة الفاسدين أو الذين ال يخدم
جدول أعاملهم املصلحة الفضىل للشخص املتاجر به.

قد تتسبب العديد من هذه التفاعالت باإلرهاق لألشخاص املتاجر بهم ،وملقدمي الرعاية الصحية.
وقد يشكّل بعضها معضالت عويصة بشأن املتطلبات القانونية والتزامات الحامية.

اإلجراءات املطلوبة
يجب أن تكون واضحاً متام الوضوح بشأن دورك والتزاماتك األخالقية باعتبارك مقدم رعاية صحية
يف الحاالت التي يكون فيها ضحايا االتجار عىل اتصال بأجهزة إنفاذ القانون .إن القواعد بشأن األخالقيات
الطبية ،وعىل وجه الخصوص سالمة ورسية املرىض ،يعترب أمرا أساسيا (انظر الفصل الثالث) .كام أن
التمسك بهذه املبادئ يشكل تحدياً عندما تتعارض مع يريده أو يحتاجه مسؤولو إنفاذ القانون أو موظفو
الهجرة.

حافظ عىل الرسية
قد تشعر يف بعض األحيان بالضغط من السلطات  -أو يف بعض الحاالت ،بالتقارب معها .عندما
توضع يف موقف بني التزاماتك نحو املريض وطلبات املسؤولني الذين قد يحتاجون إىل معلومات ألغراض
تحقيق أو قضية هجرة ،فإن مدونة قواعد سلوك آداب مهنة الطب تتطلب بأن يحرتم املامرس رسية
وقرارات املريض .إن مراسالت املريض وملفاته أمر خاص وال ميكن نقلها إىل السلطات دون إذن رصيح من
املريض أو أمر قضايئ بذلك (انظر صحيفة العمل رقم .)9
وباملثل ،حتى عندما تحاول ‘حامية’ األشخاص املتاجر بهم ،ال تضغط عليهم لحجب أي أدلة أو
إفشائها أو لتفادي املحققني أو للتعاون معهم .ارشح الخيارات بوضوح وحيادية ملرضاك ،ودعهم يتخذون
خياراتهم بحرية.

عرب عن املوضوعية والتعاطف
ترصف برحمة و دون تحيز عندما تكون يف وضع الوسيط بني شخص متاجر به وسلطة حكومية.
فليس من غري املألوف أن يكون لهؤالء الذين يقدمون الخدمات الصحية لألشخاص املتاجر بهم عالقة
مهنية أو عالقة متويل (مثل الحامية من الرشطة ،الوصول إىل مراكز االحتجاز أو التمويل من الخدمات
االجتامعية) مع املوظفني الساعني للمعلومات عن شخص متاجر به .ال ينبغي أن تؤثر هذه العالقات عىل
مهنيتك وموضوعيتك ،ال سيام عند صياغة التقارير املكتوبة أو التقدم بالشهادة عن شخص متاجر به.

181
تعب عن “رأي قانوين” ،قم باإلحالة إىل مستشار قانوين
ال ّ
ال ينبغي ملقدمي الرعاية الصحية أن يسعوا إىل تقديم النصح القانوين لألشخاص املتاجر بهم .بل
ينبغي أن يقوموا بتسهيل اإلحالة إىل املهنيني القانونيني القادرين عىل تقديم النصيحة الدقيقة واملساعدة
(انظر صحيفة العمل رقم  .)10من املهم إجراء هذه اإلحالة ألنه ،يف معظم املحيطات ،لألشخاص املتاجر
بهم الحق ،عىل سبيل املثال ،يف املشاركة أو رفض املشاركة يف املحاكمة كشاهد ضد التاجر (التجار) ويف
كثري من املواقع ،بإمكانهم أيضا املطالبة بالتعويض عن الجرائم التي ارتكبت بحقهم.

ال تعرض التدخل أو املساعدة الشخصية
يبدو األشخاص املتاجر بهم يف كثري من األحيان وحيدين ،وأحياناً يف خطر بالغ ،وبحاجة إىل رعاية
عاجلة .وقد يراودك شعور بالحاجة لالستجابة لهم من خالل تقديم مساعدة شخصية مثل املأوى ،أو
معلومات االتصال الشخصية الخاصة بك .قد يضعك هذا النوع من الدعم غري املهني يف خطر ،ويخلق
توقعات ال ميكنك الوفاء بها ويؤدي إىل عالقة غريمحتملة و مدمرة يف نهاية األمر .يتوجب بدال من ذلك
بذل كل جهد ممكن إلجراء إحاالت مأمونة ومدعومة بشكل جيد والسعي للحصول عىل دعم األقران كلام
كان ذلك متاحا (انظر صحيفتي العمل رقم  8و.)10

تشاور مع األشخاص املتاجر بهم قبل اإلبالغ عن وقوع جرمية أو التامس املساعدة أو
الحامية من مسؤويل إنفاذ القانون نياب ًة عنهم
إذا ارتبت أو أُحطت علامً بأن شخصاً يف رعايتك قد تم االتجار به ،فعليك عدم االتصال بالرشطة
أو غريها من السلطات (مثل موظفي القنصلية) دون إذن رصيح من الشخص املتاجر به .برغم أنك قد
متيل اللتامس املساعدة أو الحامية لألشخاص املوجودين برعايتك عن طريق االتصال بالسلطات ،إال أنه
ال يتوجب اتخاذ هذا القرار دون استشارة مريضك .لهذا األمر أهمية خاصة نظرا ً ألنه ،يف بعض املواقع،
قد يكون املسؤولون فاسدين أو متواطئني مع التجار أو غريهم م ّمن يستغلون الشخص .قد يرى بعض
األشخاص بأنه من غري املأمون بالنسبة لهم أو ألفراد أرستهم ترك حالة االتجار يف ذلك الوقت .وبإعطائهم
معلومات كافية وفرصة ملناقشة الخيارات املتاحة أمامهم ،يكون األشخاص املتاجر بهم عموماً يف أفضل
وضع لتقييم مخاطر ومنافع االتصال بالسلطات .وباملثل ،فإن إبالغ املعلومات التي يقدمها األشخاص
املتاجر بهم إىل أجهزة إنفاذ القانون ينبغي أال تتم إال مبوافقة الشخص املتاجر به (انظر صحيفة العمل
رقم .)6

ق ِّدم تقييامً عادال ومدروساً جيدا ً عن قدرة املريض عىل املشاركة يف اإلجراءات الجنائية أو
القضائية
هناك أوقات ُينح فيها مقدمو الرعاية الصحية ،ال سيام األخصائيني النفسيني واألطباء النفسانيني،
الفرصة للحكم عىل القدرة الجسدية أو النفسية للشخص املتاجر به عىل املشاركة يف إجراءات قانونية مثل
االستجواب ،أو الشهادة يف املحكمة أو إجراءات طعون الهجرة .من األهمية مبكان للمتخصصني يف الصحة
العقلية التوضيح لهؤالء املشاركني يف إجراءات قانونية أن ردود األفعال الالحقة لالتجار قد تؤدي إىل ضعف
الذاكرة ،والتذكر واإلدراك .قد يق ّيم املامرسون من خالل دورهم كمهنيني طبيني ،قدرة الفرد عىل املشاركة،
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والرضر املحتمل الذي قد ينجم عن مستوى املشاركة املطلوبة .ينبغي أن يكون مقدمو الرعاية متواجدين،
كلام كان ذلك ممكناً ،لدعم ردود أفعال الشخص النفسية إزاء هذه اإلجراءات.

حض تقرير الطب الرشعي
ِّ
كن مدركاً لقيمة أدلة الطب الرشعي .فبوسع تقارير الطب الرشعي لعب دور هام يف التحقيقات
الجنائية وطلبات اللجوء .تح ّدد املتطلبات القانونية املحلية ومرافق املختربات ماهية األدلّة التي ينبغي
جمعها ،إن كانت ستُجمع ،و َمن الذي عليه جمعها ،الستخدامها يف املحاكمة الجنائية .يف حال وجودها،
فمن األفضل أن يجمع األدلّة مهنيون مدربون تدريباً خاصاً يف الطب الرشعي .ال ينبغي أن يجمع العاملون
يف مجال الصحة األدلّة التي ال ميكن معالجتها أو التي لن تستخدم .قبل الضلوع بالفحص العديل ،ال بد من
الحصول عىل موافقة الشخص املستنرية؛ وضح الغرض من الفحص للمريض قبل البدء فيه .وينبغي إجراؤه
بقدر كبري من الحساسية لضامن عدم تعرض هذا الشخص ملزيد من الصدمات و لضامن معاملته كفرد قد
يكون قاىس من تجربة مؤملة أو أحداث تنطوي عىل تهديد للحياة.
التوعية بشأن التداعيات الصحية لالتجار وأعراض ما بعد االتجار
إذا ما أصبحت املخاطر الصحية وخصائص األشخاص املتاجر بهم وردود األفعال الالحقة لالتجار ،أو
آثار الصدمات الحادة أو املزمنة مألوفة لديك ،فحاول خلق صالت مع الخدمات والوكاالت األخرى العاملة
يف مجال االتجار .إن اآلثار الصحية املرتتبة عىل االتجار وما يتعلق بها من احتياجات الرعاية هي جوانب
من االتجار بالبرش يتم إغفالها أو تجاهلها نسبيا  -عىل الرغم من أنه ميكن أن يكون لآلثار الصحية الناجمة
عن االتجار تأثريا ً كبريا ً عىل أنشطة الوقاية واملالحقة القضائية والحامية.
بوسع محاولة رعاية مريض عندما ينطوي األمر عىل إجراءات قانونية ،أو مطالب من أجهزة
إنفاذ القانون أو ضغوط ذات عالقة بوضع هجرة املريض أن تكون معقدة – بل وأحيانا مجهدة أو
محبطة .ويعترب من املفيد ملقدمي الرعاية يف هذه الحاالت الحصول عىل املشورة القانونية بشأن حقوقهم
والتزاماتهم باإلضافة إىل تلك الخاصة مبرضاهم.
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اخلامتـــة
األشخاص املتاجر بهم هم بنات وأبناء وأمهات وإخوة وآباء وأخوات .ويف أغلب األحيان ،هم أفراد
آمنوا بأنهم كانوا ُينحون فرصة لجني األموال لتحسني مستقبلهم ومستقبل أحبائهم .ومبجرد دخولهم
يف حالة االتجار ،يعتقد معظمهم بأن آمالهم ذهبت أدراج الرياح .بالنسبة للكثري من الناجني ،قد تعيق
املشكالت الصحية الناجمة عنها بشكل أكرب من قدرتهم عىل رعاية أنفسهم وأرسهم .وألولئك األشد تعرضاً
لإلساءة ،أو أولئك الذين انتهكوا يف أصغر األعامر أو أولئك األكرث ضعفا إزاء مشاكل الصحة العقلية ،قد
مينعهم العبء النفيس من تجاوز تجربة االتجار ،بل وميكن أن يجعلهم عرضة لخطر االتجار بهم من جديد
أو ألشكال أخرى من سوء املعاملة.
يعترب هذا الكتيب “دليالً” ،وليس نصاً وصفياً ،ملقدمي الرعاية الصحية للنظر يف السبل التي
قد يساعدون بها املتاجر بهم وغريهم من األفراد املست َغلّني يف استعادة صحتهم واستقاللهم وأملهم يف
مستقبل أفضل .هناك عدد وفري من املواد اإلرشادية بشأن االستجابة ألشكال سوء املعاملة األخرى (مثل
العنف املنزيل ،أو االعتداء الجنيس ،أو إساءة معاملة األطفال) أو بشأن رعاية الفئات املستضعفة من
القص ،أو املهاجرين ،أو األشخاص ذوي اإلعاقة) التي تم تطويرها عىل مدى العقد املايض.
السكان (مثل ّ
وتم التنويه عن العديد من هذه املواد يف منت هذا الكتيب .ونحن نحثكم عىل النظر يف املالحق األساسية
لهذا الدليل والرجوع إىل هذه املوارد حسب الحاجة.
كام ذُكر يف بدايات هذا الكتيب ،ال يوجد يف الوقت الراهن سوى أدلة قليلة جدا ً بشأن صحة
األشخاص املتاجر بهم ،حيث أن الصحة كانت مجاالً مهمالً يف الدراسة .نحن يف حاجة ماسة وملحة لقاعدة
معرفة أكرب باالحتياجات الصحية لألشخاص الذين يتعرضون لالستغالل يف قطاعات مختلفة وبطرق شتى.
ونحن بحاجة أكرب إىل األدلّة بشأن أفضل الطرق إلعادة الصحة والرفاه ألولئك م ّمن تعرضوا لألذى عىل
أيدي املتاجرين الذين دومنا وازع من ضمري استغلوا آمال الناس وتصميمهم عىل الحصول عىل حياة
أفضل .وإذ تظهر هذه األدلّة للعيان ،فإننا نعتزم مراجعة هذه اإلرشادات عىل أساس ما تعلمه املامرسون
يف األوساط الصحية.
وأخريا ً ،نود التأكيد عىل أنه برغم اآلثار الصحية الجليّة املرتتبة عىل االتّجار ،فإن مجتمع الرعاية
الصحية كثريا ما يُستبعد من الحوار والتخطيط وتخصيص املوارد لألشخاص املتاجر بهم .نود أن نحث
الجميع عىل زيادة املشاركة .وخاصة ملن يرى منكم أعدادا ً من األشخاص املتاجر بهم أو األشخاص الذين
تشتبهون يف تعرضهم لالتجار ،من املهم إيجاد سبل للمشاركة يف املناقشات املتعلقة بالسياسة العامة
وشبكات الخدمات املحلية عىل حد سواء.
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يف حني ال يحتاج بعض األشخاص املتاجر بهم إال ملجرد تقييم طبي وطأمنتهم بأنهم بصحة جيدة،
يجوز أن يطلب البعض اآلخر دعامً مكثفاً أو طويل األمد .يف كلتا الحالتني ،يتوجب علينا كمقدمي رعاية
صحية االستمرار جميعاً يف تذكري الحكومات وغريها ممن يخططون املساعدة لألشخاص املتاجر بهم بأن
الرعاية الصحية عنرص أسايس يف أي مجموعة دعم ،وال بد أن نكون عىل أهبة االستعداد لتقديم أفضل
عالج لألشخاص املتاجر بهم .نأمل أن تجدون هذه الوثيقة اإلرشادية ذات فائدة يف رعاية األشخاص املتاجر
بهم.
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