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 وثيقة إعالمية عالمية:

 ات بالجنس/على العاملين ١٩-كوڤيدتأثيرات 

 

 مقدمة

 
ال يزالون و ١٩-لقد كان العاملون/ات بالجنس التجاري من ضمن أولئك الذين تأثروا/ن بشدة في بداية وباء كوڤيد

تجاري قبل وقوع زمة العالمية للصحة العامة. إن التحديات التي واجهها العاملون/ات بالجنس البهذه األمتأثرين/ات 
ات، الخسارة الصعوببينما تعرض العاملون/ات بالجنس إلى ، كنتيجة للتجريم، الوصم والتمييز، قد تفاقمت ١٩-كوڤيد

بية العظمى من األغل إن. الصحية والالمساواة، سانيةالكاملة للدخل، الزيادة في المضايقات، انتهاكات الحقوق اإلن
كنتيجة  جتماعية.العاملين/ات بالجنس التجاري قد تم استقصاؤهم/ن من استجابات الطوارئ القومية ومخططات الحماية اال

ر، للسفوقيوٍد  باعد االجتماعيإجراءات حمايٍة للصحة العامة صارمة، أوامٍر بالت لذلك، بينما قامت الحكومات بوضع
عتقالهم/ن الإكفال أنفسهم/ن وعائالتهم/ن، مع وجود احتمال اضطر العاملون/ات بالجنس لالستمرار بالعمل من أجل 

 .، باإلضافة إلى أي قوانين موجودة تقوم بتجريم العمل بالجنسبسبب مخالفة هذه القوانين
 

س تأثير تحالف شبكات العاملين/ات بالجنن هم شركاء والذيشبكات اإلقليمية التي يقودها العاملون/ات بالجنس وثقت ال
بحر المنطقة العاملين/ات بالجنس والمنظمات التي يقودها العاملون/ات بالجنس في أمريكا الالتينية، على  ١٩-كوڤيد

قامت الشبكات المحلية وآسيا والمحيط الهادئ. ( CEECA) آسيا الوسطىالكاريبي، أفريقيا، أوروبا الوسطى والشرقية و
من أجل توثيق تجارب  محليين/ات من أجل تنظيم مجموعات تركيز، مقابالت، واستبياناتبتوظيف مستشارين/ات 

هدف ذلك . ٢٠٢٢المعيشة من العاملين/ات بالجنس والمنظمات التي يقودها العاملون/ات بالجنس من يناير إلى يونيو 
مما يوفر  ،NSWP 1لـ  موجز سياسيفي خالل المراحل المبكرة من الوباء المشروع إلى البناء على األدلة الموثَّقة 

َرت من قبل تقوم هذه الوثيقة العالمية باختصار  على المستوى اإلقليمي. تحليالا عميقاا ِّ األدلة الناتجة من التقارير التي طُو 
اتحاد العاملين/ات بالجنس  (،PLAPERTSالتينية لألشخاص الذين يمارسون/ن العمل بالجنس )الشبكة األمريكية ال

(، شبكة المناصرة بحقوق العاملين/ات بالجنس ASWA(، التحالف األفريقي للعاملين/ات بالجنس )CSWCالكاريبي )
 الهادئ طوالمحي العاملين/ات بالجنس بآسيا( وشبكة SWANسطى والشرقية وآسيا الوسطى )ألوروبا الو

(APSNSW إنها تقوم بإبراز .) المشاكل المشتركة التي يتعرض لها العاملون/ات بالجنس عبر المناطق الخمسة، مما
ر التحديات األساسية التي يتعرضون/ن لها خالل الوباء.  يُظهِّ

 
 

 فقدان الدخل واالستقصاء من االستجابات الحكومية
 

الجتماعي، ار التجوال، التباعد ، مثل اإلغالقات، حظ١٩-كوڤيدضد العدوى من إن إجراءات الحماية للصحة العامة 

رات ن بالعمل لفتعنت أن العاملين/ات بالجنس لم يتمكنوا/ واإللزامات بالحجر الصحي‘ البقاء في المنزل’األوامر بـ 

لقد  ان كامل للدخل.تعرضوا/ن إلى فقدالعمل عبر اإلنترنت طويلة من الوقت. أولئك الذين لم يتمكون/ن من االنتقال إلى 

ابات الطوارئ العاملين/ات بالجنس، وتعرضوا/ن إلى حواجز كبيرة للحصول على استجتم استقصاء األغلبية العظمى من 

لرغم من أن افي أمريكا الالتينية، أنه على أنه بالنسبة ألغلب العاملين/ات بالجنس  PLAPERTSأبلغت  الحكومية.

 يوفر بالضرورة دخالا عالياا، إال أنه كان كافياا لتغطية االحتياجات األساسية. العمل بالجنس ال

                                                
1 NSWP, 2021, “Policy Brief: COVID-19 and Sex Workers / Sex Worker-led Organisations.” 
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يكسبون/ن معيشتهم/ن الكاملة منه بسبب استقصائهم/ن من إنه ليس نشاطًا إضافيًا وهناك أشخاٌص للمعيشة. دخٌل "إنه 
 ."المجموعات االجتماعية والعائلية

 كولومبيا بالجنس، ة/عامل

في مخططات الحماية االجتماعية المحلية بما أن العمل بالجنس غير معترف به كعمل، فال يتم شمول العاملين/ات بالجنس 

أن اإلغالقات  أوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطىأقر العاملون/ات بالجنس في المتاحة للعاملين/ات اآلخرين/ات. 

قيود قاسية على تحركات الشرطة في الشوارع، حظر التجوال، و ، والتي غالباا ما شملت زيادة تواجدالصارمة

دخل آخر. لقد جعلت حظور بالنسبة للعديد من العاملين/ات بالجنس بدون مصدر مستحيالا العمل جعلت المواطنين/ات، قد 

كسب األموال في شدة كورجستان ، كازاخستان، مقدونيا الشمالية، وأوكرانيا التجوال الليلية التي طُب ِّقَت في أرمينيا، 

 الصعوبة للعاملين/ات بالجنس من الشوارع.

حماية ومعالجة العاملين/ات بالجنس. ما يثير من أجل  اقتصادية واجتماعية من قبل الحكومةإجراءات  تنظيم"لم يتم 
ت العاملين/ات التي تتالءم مع احتياجاالعاملين/ات بالجنس ونقص اإلجراءات تجاه للسلطات الدهشة هو الموقف الجاهل 

 بالجنس."

HOPS ،مقدونيا الشمالية 

قاعات الترفيه، وبارات الكاريوكي، ترك منشئات العمل بالجنس، مثل بيوت الدعارة، في آسيا والمحيط الهادئ، إغالق 

 بسببما تبقى من قاعدة زبائنهم/ن قد تضاءل  أماكن آمنة للعمل أو الوصول إلى الزبائن. العاملين/ات بالجنس بدون

استبيانها ، تم إغالق البارات بشكٍل كامٍل عبر جميع الدول التي تم خسارة الزبائن أنفسهم/ن للدخل. في المنطقة الكاريبية

لخطر معرضين/ات أنفسهم/ن خرج بعض العاملون/ات بالجنس رغم ذلك للعمل، خالل المراحل األولى من الوباء. 

 االعتقال.

خاف ، قل اهتمام الزبائن، وأصبح العمل أسوأ بكثير، العمل بالجنس على اإلغالق "لقد تم إجبار البارات التي حدث بها
 ، أصبح العمل بالجنس خطًرا جًدا."١٩-كوڤيدالعديد من العدوى ب

 عامل/ة بالجنس، جويانا

كل أن  ASWAأنه تم استقصاؤهم من استجابات الطوارئ الحكومية. أقرت  في جميع المناطق، أبلغ العاملين/ات بالجنس

شمولهم/ن في أيٍ من استجابات ستبيان العاملين/ات بالجنس منها لم يتم من الدول األفريقية األربعة والعشرين التي تم ا

 APNSW. أبلغت ١٩-كوڤيد( من الحكومة خالل وباء )التحويالت النقدية، طرود الطعام والخدمات الصحية الطوارئ

الحماية االجتماعية المحلية كان من األكثر شيوعاا أن يتم استقصاء العاملين/ات بالجنس من مخططات أنه  ASWAو

على قائمة رسمية من متطلبات أن يحمل األفراد بطاقة هوية قومية، أو أن يكون عملهم/ن مسجل  بسبب متطلبات التأهيل.

لموجودة بالفعل ا ةقام الوباء بالزيادة من الالمساوا تلقائي. ، أدت إلى إقصاء العاملين/ات بالجنس بشكلٍ ‘الشرعية’األعمال 

في مواجهة حقيقة األشخاص العاملين/ات في االقتصاد الغير شرعي. في المناطق وفشلت استجابات الطوارئ الحكومية 

 شديدة القمع. ١٩-كوڤيدعاملين/ات بالجنس إجراءات طوارئ محلية لالكاريبية، أبلغ ال

العاملين/ات بالجنس، قاموا بأخذ الطعام من فمي ر الصحي وإغالق األماكن العامة، والتي هي أماكن ، الحجغالقاتاإل"
 لم تساعد الحكومة العاملين/ات بالجنس بأي شكل."واألموال من جيبي. 

 CSWCعامل/ة بالجنس، 
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 االبتزازالزيادة في العنف و
 

ستمروا في العمل، بغض النظر عن التقييدات، من احتاجوا/ن أن يأنهم/ن ن/ات بالجنس في جميع المناطق وأبلغ العامل

شرطة، ومن الزبائن الذين قاموا/ن في خطٍر زائٍد من العنف من قبل الأجل البقاء على قيد الحياة. قام ذلك بوضعهم/ن 

ا إلى باستغالل  دين هِّ ضطالمزيادةٍ من العنف من قبل أفراد العائلة موقفهم/ن. تعرض بعض العاملين/ات بالجنس أيضا

 ، إلزامات الحجر الصحي، والقيود األخرى على التحركات.‘البقاء في المنزل’بسبب أوامر 

 

 العنف من الزبائن

 

المفاوضة من الزبائن قامت بالتقليل بشدةٍ من قدرة العاملين/ات بالجنس على الحاجة إلى كسب األموال من أجل النجاة 

والتي تشمل رفض الضغط أو الطلبات المعينة، سالمتهم/ن، المفاوضة مع أو رفض الزبائن، وقدرتهم/ن على ضمان 

 الجنس الغير آمن.

 

، والذي جنس عبر جميع الدول في المنطقة العودة إلى منازل الزبائن للعملفي آسيا والمحيط الهادئ، أبلغ العاملون/ات بال

على أنواعٍ من الجنس لم يقوموا/ن بالموافقة قبل الوباء، وعند وصولهم/ن هناك، تم إجبارهم/ن لم يكونوا/ن ليفعلوه/نه 

ا أنه خالل الوباء،  SWANالعديد من األشخاص واغتصابهم/ن جماعياا. أقرت  إيجاد، اغتصابهم/ن، أو عليها مسبقاا أيضا

والسرقات )من النقود والمقتنيات الثمينة( من قبل  االبتزاز،ون/ات بالجنس إلى زيادةٍ في العنف، الخداع، تعرض العامل

 الزبائن.

 

 العنف من الشرطة

 

باستخدام  حيث قامت سلطات تنفيذ القانونعن زيادةٍ شديدةٍ في العنف من قبل الشرطة، تم اإلبالغ عبر جميع المناطق، 

ا ب من أجل تنفيذ حظر التجوال، اإلغالقات، وغيرها من قيود الطوارئ.وسائل قمعية  عمل فرٍص جديدةٍ قام الوباء أيضا

استهداف الشرطة لهم/ن من العاملين/ات بالجنس. ذكر العاملين/ات بالجنس للشرطة الستغالل، مضايقة، وأخد األموال 

طلب الرشاوي أو الجنس من أجل تفادي اتهامهم/ن. ، مثل حظر التجوال، ١٩-كوڤيدتقييدات بشكٍل انتقائي من أجل تدعيم 

ا بشكٍل أخص خالل الوباء، لقد كان ع أدي إلى جعل بما أن حظر التجوال وإغالق منشئات العمل نف الشرطة منتشرا

ا في الشوارع.العاملين/ات بالجنس الذين احتاجوا/ن االستمرار   في العمل أكثر وضوحا

 اآللي الخاصة بهم."تقوم الشرطة باستخدامنا كأجهزة الصرف  ...كوڤيد"تصرفات الشرطة اآلن هي أسوأ من قبل بسبب 

 ، ميانمارعامل/ة بالجنس

الوباء بزيادة عنف الشرطة ضد العاملين/ات بالجنس. بسبب الحاجة إلى في جميع الدول تقريباا في أمريكا الالتينية، قام 

تحت تنكر تنفيذ  ، لم يتمكن العديد من العاملين/ات بالجنس من تحمل نفقات االلتزام بتقييدات الوباء.العمل من أجل النجاة

اعتقال،  فيقامت الشرطة بمطاردة العاملين/ات بالجنس أكثر مما سبق، بدون تردٍد حظر التجوال والتقييدات األخرى، 

 في مخالفتهم/ن إلجراءات الطوارئ.ستغالل واغتصاب العاملين/ات بالجنس الذين يتم اإلمساك بهم/ن االعتداء على، ا

خدمات ’باراجواي، باناما وبيرو، كان هناك تقارير عن أفراد شرطٍة قاموا بالمطالبة بـ  على سبيل المثال، في كولومبيا،

 في مقابل عدم إعطاء غرامة أو اعتقال العاملين/ات بالجنس.‘ جنسية

جوّدا بالفعل... لقد أعطى الشرطة عذًرا حتى تقوم باإلمساك بنا "قام الوباء بالكشف عن والزيادة من العنف الذي كان مو
 للوباء من أجل استغالل سلطتهم."كعذٍر  الضوابطلقد قاموا باستخدام جميع في الشوارع مرةً أخرى... 

 عامل/ة بالجنس، باراجواي

http://www.nswp.org/
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ا زيادة ملحفي من الجنس واالستغالل الجنسي. في بوظة في العنف ضد العاملين/ات طقة البحر الكاريبي، كان هناك أيضا

ستغالل من الشرطة، مع طلباٍت للجنس كان العاملون/ات بالجنس المهاجرون/ات باألخص عادةا ضحايا لالجويانا، 

إلى منطقة األراضي الخلفية  مناطق الدخول وعند حواجز الطرق فيالشرطة في الدورية أن  CSWCواألموال. أبلغت 

لقد تم فنيزويال. بإيقاف الحافالت والسيارات الستهداف العاملين/ات بالجنس المهاجرين/ات من في جويانا عادةا ما قامت 

ُ اعتقال العديد منهم/ن  على دفع األموال أو منح روا/ن بِّ ج  بسبب العمل بدون تصريحات عمل أو فيزا صالحة وعادةا ما أ

 جنس في مقابل إطالقهم/ن.ال

 

ا في تطبيق القوانين اإلجرامية واإلدارية وآسيا الوسطىأوروبا الوسطى والشرقية عبر منطقة  ، كان هناك ارتفاعاا كبيرا

ا من أجل إدارة ال ، قدرات الموجودة لوكاالت تنفيذ القانون، التي تشمل الشرطة، الصحة العامةالفي وباء، وتوسيعاا واضحا

الذي يشمل المخالفات ، حفظ األمنالعقوبات، و المشددة،في المراقبة  ١٩-كوڤيدإجراءات تتمثل وسلطات الهجرة. عادةا ما 

أماكن العمل وكورجستان، قامت الشرطة التي اقتحمت والحبس. في كازاخستان  المقاضاة، اإلجبارية الكبيرة، االعتقاالت،

ارئ، ن طريق تهديد العاملين/ات بالجنس بالعقاب من أجل االنتهاكات المفترضة لتقييدات الطوبالجنس بابتزاز األموال ع

ا منها حتى:والتي لم   يتم يقوموا/ن بارتكاب بعضا

يبتزون األموال منهم/ن رغم إال أنه كان هناك ضباط شرطة العاملين/ات بالجنس لم يكن لديهم/ن عمل، "على الرغم من 
الشرطة إلى قسم ، وتم اعتقال المخالِفين/ات وأخذهم/ن دوالر أمريكي( ٤٠) سوم ٠٠٠,٣بقيمة ذلك. كان هناك غرامة 

 وإبقائهم/ن هنا حتى انتهاء حظر التجوال."

 س بالس، كورجستانتيا

 العنف المنزلي

 

‘ البقاء في المنزل’ت أوامر عدة حاالٍت من العنف المنزلي الذي قد حدث خالل الفترات حيث كان PLAPERTSأبلغت 

موجود بالفعل الذي يتعرض له العاملون/ات والقيود األخري على الحركة موجودة. أدى ذلك إلى الزيادة من الوصم ال

شمل العنف الذي نتج عن  اشتراكهم/ن في العمل بالجنس من عائالتهم/ن.بالجنس، وأصبح من الصعب إخفاء حقيقة 

، النبذ من عائلتهم/ن، المضايقات، االغتصاب، ة بالجنس التمييز، الطرد من بيوت عائلتهم/ن/ظهور هويتهم/ن كعامل

 حتى قتل النساء.و العنف الجسدي

ًخا لي حتى يعطيني إقامة... لقد علم أنني أعمل في منظمة اجتماعية، لكنه لم يعلم أنني "خطرت لي الفكرة أن أكلم أ
 ، بدأ يعاملني بطريقٍة سيئة... لقد جعلني أخرج من المنزل في منتصف الوباء..."عامل/ة بالجنس. عندما أدرك ذلك

 عامل/ة بالجنس، كولومبيا

انقطاع الدخل المخاوف المتعلقة بالوباء، فقدان أماكن العمل،  ، قامتأوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطىفي منطقة 

نتهاكات عالمٍة على العديد من منازل العاملين/ات بالجنس وساهمت في زيادةٍ باالوعدم االستقرار االقتصادي بترك 

المواقف لم يتمكنن من مغادرة  متجانسات والعابرات جندرياا، الالتيالمنزلية. أثَّر ذلك بشكل أخص على النساء ال

بالجنس عبر المنطقة عودتهم/ن الغير مستقر. أبلغ العاملون/ات  منتهك أو موقفهناالستغاللية بسبب اعتمادهن على ال

ضهم/ن إلى المعاملة المسيئة، العنف، للعيش مع عائالتهم/ن الممتدة خالل الوباء،  على سبيل عهر. ورهاب الوالذي عرَّ

عاش العاملون/ات بالجنس المثال، في أرمينيا القروية، الوصم ضد العمل بالجنس عاٍل بشكٍل أخص. قبل الوباء، عادةا ما 

بدون دخٍل أو وسيلة دفعٍ لمسكنهم/ن المسيئة. ولكن منفصلين/ات عن عائالتهم/ن من أجل تفادي االستغالل والعالقات 

 منهم/ن للعودة إلى عائالتهم/ن. الخاص، اضطر العديد
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لم أستطع واع العنف التي يوميًا عنفًا نفسيًا، جسديًا، وغيرها من أن"لقد عدت إلى عائلتي، لكنني اضطررت أن أتحمل 
 ةً أخرى."بداًل من أن أُمرَّ بكل ذلك مرتحملها أكثر من ذلك. كان من األفضل لي أن أبيت في الخارج 

 أرمينياعامل/ة بالجنس عابر/ة، 

 إعاقة قدرة الحصول على الرعاية الصحية
 

مقيدة وكانت الخدمات الصحية تعطيل الرعاية الصحية في العديد من الدول، حيث كانت حركات األشخاص قام الوباء ب
في اختبارات فيروس نقص المناعة % ٤١أقر التمويل العالمي بنقٍص بنسبة  لفتراٍت طويلة. مقفلة بشكٍل كامل أومحدودة 

كانت اختبارات فيروس نقص  ،أوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطىي ف ٠٢٠٢.2البشرية في أفريقيا وآسيا في بداية 

روس نقص المناعة البشرية في بعض الدول تم اإلبالغ عن تعطيٍل  لخدمات في 3المناعة البشرية منقطعةا في معظم الدول.
ا ال –الخدمات الصحية  على‘ العاملين/ات بالجنس’قدرة حصول  4%.٥٧واصالا الرتفاع  خدمات الصحية وخصوصا

أقرت  5لصحتهم/ن تزداد به.نفس الوقت الذي كانت المخاطر في قد انخفضت خالل الوباء،  –الجنسية والتناسلية 
ASWA تمييز، للجنس بالفعل إلى تقاطعٍ في الوصم، ال ، حيث يتعرض العاملون/اتأنه في العديد من الدول األفريقية

  إلى حواجٍز أكبر من ذلك من أجل الرعاية الصحية.ومشاكٍل في قدرات الحصول، أنهم/ن قد تعرضوا/ن 

العابرين  ]ن بالجنسالعاملي[وقد كان الوضع أسوأ لـ مباشرة للعاملين بالجنس الذكور  ]صحية[موارد م يكن هناك "ل
وعدم وجود تشفيات جاء األمر إلى االستقبال في المسالوضع الخاطئ عندما وا إلى وصٍم مزدوج حيث تعرضجندريًا 

 للهوية." ]إثبات[

  المناصرة بالحقوق الصحية للمجتمع، ماالوي

رعاية الصحية الذين لفي آسيا والمحيط الهادئ حاالٍت عالية من الوصم والتمييز من قبل عمال اأبلغ العاملون/ات بالجنس 
مار بوصف قامت عاملةا بالجنس في ميانن. بسبب طبيعة عملهم/ ١٩-كوڤيدافترضوا/ن أنهم/ن على األغلب لديهم/ن 

عاملين/ات بالجنس في تم رفض حق المعالجة العاملين/ات بالجنس". في باناما،  ريدوني قائلة، "إنهم ال تجربتها في عيادةٍ 
املون/ات بالجنس عبر أشار العفي البحر الكاريبي،  بالجنس.الرعاية الطبية عندما قاموا//ن بتقديم أنفسهم/ن كعاملين/ات 

عيد، لم يتم أبداا مواإلى أنه رغم أن بعض الخدمات الصحية األساسية لم تزل موجودة، عادةا ما تم تأجيل الجميع الدول 
سبب العواقب ب ى البحث عن عالجٍ طبيٍ طاء األولوية للعاملين/ات بالجنس، كان العديد منهم/ن غير قادرين/ات علإع

 المحتملة المتعلقة بحالتهم/ن كمهاجرين/ات غير موثقين/ات.

 

 المجتمعالرعاية الصحية في جميع المناطق هي أن العديد من عيادات صحة مشكلةٌ كبيرةٌ أخرى تعوق من الحصول على 
ون/ات بالجنس أن يذهبوا/ن إلى العيادات قد أغلقت أو قللت من عدد ساعات عملها بشكٍل شديد، مما اضطُّر العامل

مع عدٍد كبيٍر من المرضى. كانت تلك الخدمات كان عددها قد قَلَّ بشدةٍ بالفعل وكانت تتعامل ، والتي حكومية أو الخاصةال
ا إما  في أفريقيا، أوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الشرقية وأمريكا  على بعد مسافٍة بعيدة. و/أومكلفة، ُمَمي ِّزة، أيضا
ا بتحويل أولوياتها بشكٍل شديٍد الالتينية ، والذي جعله من الصعب على ١٩-كوڤيدلعالج ، قامت العديد من العيادات أيضا

يحصلوا/ن على أية أنواعٍ أخرى من الرعاية الصحية األساسية. في الشهور األولى من الوباء، تم العاملين/ات بالجنس أن 
وفي بعض الحاالت، أغلقت بعض المستشفيات أو األقسام بشكٍل كامٍل  ١٩-كوڤيدعيادات تحويل مستشفياٍت كاملٍة إلى 

بيوتهم/ن وتم استقبال الحاالت رضى إلى رضى والعمال الطبيين/ات. تم إرسال المبين الم ١٩-كوڤيدبسبب انتشار 
تمع الذين جمع العديد من أعضاء الم PLAPERTSدة بالحياة فحسب إلى األقسام المختصة. تحدثت الطارئة والمهد ِّ 

                                                
2 The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, 2021, “The Impact Of Covid-19 On HIV, TB And 
Malaria Services and Systems for Health: A Snapshot from 502 Health Facilities Across Africa And Asia.” 
3 SWAN and ESWA, 2020, “COVID-19 Crisis Impact on Access to Health Services for Sex Workers in Europe 
and Central Asia.” 
4 UNAIDS, 2021, “Benefits of continuing to provide life-saving HIV services outweigh the risk of COVID-19 
transmission by 100 to 1.” 
5 Civil Society Engagement Mechanism for UHC2030, 2021, “The Health and Economic Impacts of COVID-19 
Containment Strategies on the Most Left Behind.” 
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https://www.eswalliance.org/icrse_and_swan_publish_an_assessment_on_the_impact_of_covid_19_on_sex_workers_access_to_health_services_in_europe_and_central_asia
https://www.eswalliance.org/icrse_and_swan_publish_an_assessment_on_the_impact_of_covid_19_on_sex_workers_access_to_health_services_in_europe_and_central_asia
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، إال إذا كانت من أي نوعٍ محدودةا جداا أو غير موجودةقدرة الحصول على خدمات الصحة العامة  كون أبلغوا/ن عن
 .١٩-كوڤيدمتعلقة ب

يكن هناك دسة صباًحا ولم مساحة كافية للجلوس أو البقاء. لقد وصلت الساعة السا"لقد كانت تبدو كسوٍق ولم يكن هناك 
ي الساعة الثامنة مساًءا، ف... لقد عالجوني أطباء، لم يكون هناك ممرضون/ات، لم يكن هناك أدوية، كل شيٍء كان ناقًصا

 شديدة."وأنا أتنفس بصعوبة، ولدى حمى 

 عامل/ة بالجنس، بيرو

خدمات ومستلزمات صحية جنسية عن صعوباٍت في الحصول على من جميع المناطق العاملون/ات بالجنس  بلغأ
 ، بسبب تقييدات السفر،حمل، أنه لم يكن من الممكنمن الدول عن نفاذ مخزونات األدوية وموانع الأبلغت العديد وتناسلية. 

للحصول على الخدمات الصحية الجنسية والتناسلية. في العديد من أن يذهبوا/ن إلى أماكن أخرى  للعاملين/ات بالجنس
ضى تستقبل عيادات النساء والصحة الجنسية والتناسلية مرفي منطقة أوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى، لم الدول 

 أوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطىوعبر آسيا والمحيط الهادئ أبلغ العاملون/ات بالجنس خالل اإلغالق الشديد. 
كان ذلك عادةا بسبب صعوبة قدرة الحصول على األوقية أعداداا متزايدةا من الحمل الغير مرغوب به خالل الوباء. 

اء مستلزمات عدم وجود التمويل الكافي لشرنتيجةا إلغالق العيادات و/أو  الذكرية واألنواع األخرى من منع الحمل
ا المنظمات التي يقودها العاملون/ات بالجنس في كازاخستان، كورجستان، وروسيا أن قدرة الصحة التناسلية. أب لغت أيضا

تم تأجيلها أو قد  ١٩-كوڤيدآمٍن قد أصبحت صعبة، حيث أن العمليات الطبية الغير متعلقة بالحصول على إجهاٍض 
الذين بحاجٍة إلجهاض أن يطلبوا/ن حبوباا عبر اإلنترنت والقيام بإجهاٍض في ضطر العاملون/ات بالجنس إلغاءها. ا
 المنزل.

 

أوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى، أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي في  جميعهم/ن تعرض العاملون/ات بالجنس
ه، أبلغ العاملون/ات بالجنس في سورينام أن في أسعار األدوية والخدمات الصحية خالل الوباء.إلى عبء الزيادات الهائلة 

المصاريف اإلدارية % في ٣٠٠ى التغيير في اإلدارة الحكومية إلى زيادةٍ بنسبة إلى جانب نفاذ المستلزمات الطبية، قد أد
العاملين/ات بالجنس الباحثين/ات والحالة الحرجة لخدمات الصحة العامة َعَنى أن الضغط العالي  إن لمجرد زيارة طبيب.

على استخدام خدمات الرعاية الصحية الخاصة، عادة مقابل أسعاٍر باهظٍة جداا. ولكن لم يستطع عن المساعدة قد أجبروا/ن 
بين إعطاء أو قد اضطروا/ن إلى االختيار تحمل نفقات الخدمات الصحية الخاصة بسبب فقدان الدخل، العديد منهم/ن 

  لهم/ن أو لعائالتهم/ن.و لحاجاتهم/ن األكثر أساسيةا للنجاة حاجاتهم/ن الصحية ألاألولوية 

 ٥٠٠، يصل سعره إلى ... كنت تحتاج إلى أن تشتريه. هنا في إكيتوس)إلى المستشفى( وتتطلب دواءً "عندما كنت تصل 
 دوالر أمريكي(!" ١١٢سوليس )

 عامل/ة بالجنس، بيرو

. باألخص على العاملين/ات بالجنس المتعايشين/ات مع فيوس نقص المناعة البشرية كانت العواقب الصحية قاسيةا لقد 
 وتفكك خدمات فيروس نقص المناعة البشريةحتواء ، إجراءات اال١٩-كوڤيدأن التأثيرات المجتمعة من  ASWAبلغت أ

إلى زيادة معدل وتعطيالٍت في عالج فيروس نقص المناعة. أدى ذلك بدوره قد أدت إلى تشخيصاٍت ضائعة أو متأخرة 
كان الحصول على مضادات الفيروسات القهقرية أكثر صعوبةا وتم تعطيله الوفيات وزيادة عدوى فيروس نقص المناعة. 

 عديد من الدول في المنطقة كنتيجٍة للوباء.في ال

الذين يتعاطون/ين عالًجا صعوبةً في الوصول "لقد وجد العاملون/ات بالجنس المتعايشون/ات من فيروس نقص المناعة 
 خالل اإلغالقات."سبب زيادة نفقات الحافلة وحنى العيادات كانت مقفلةً ب الفيروسات القهقرية عالج إلى عيادات

 بابوا نيو جينياعامل/ة بالجنس، 
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بشرية بوصف كيف أن صعوبة ة، قام العاملون/ات بالجنس المتعايشون/ات مع فيروس نقص المناعة الفي أمريكا الالتيني
 الحصول على عالجٍ قد هددت حياتهم/ن بالخطر.

 ٩بقيت لمدة لم نتمكن حتى من الذهاب من أجل أخذ األدوية. لقد  "لقد كانوا )العيادات( مقفلين لمدة شهوٍر بشكٍل تام.
في عمر األربعينات بسبب ذلك جًدا لدرجة أنني وصلت إلى مرحلة اإليدز تي... لقد كان الوضع خطيًرا أشهٍر من دون أدوي

 حرًجا جًدا."الموقف. لقد كان كل شيٍء 

 عامل/ة بالجنس، باراجواي

واقيات فيروس نقص كانت قدرة الحصول على  في العديد من الدول في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى،
قد محدودةا بشدة، وقد واجه المرضى الجدد الذين لم يكونوا/ن  المناعة واألمراض المتناقلة جنسياا، االختبارات والعالجات

وس نقص المناعة. لقد كان في الحصول على عالجٍ لفير صعوبات كبيرةفي عالج الفيروسات القهقرية سجلوا/ن بالفعل 
 سجيل سكن رسمي. نتيجةجنس المهاجرين/ات، بدون وثائق إثبات هوية وتللعاملين/ات بالاألمر إشكالياا بشكٍل أخص 

من أجل جعل إقامتهم/ن مستدامة أو الحصول على للتقييدات على الحركة، كان للعاملين/ات بالجنس احتماالت محدودة 
-كوڤيدحولة لنشاطها تجاه خدمات الصحة الحكومية والخاصة مغلقةا وملقد كانت األغلبية العظمى من  التوثيق المطلوب.

كانت قد قلت بشكٍل  برامج توزيع األوقية الذكرية والمزلقات التي يقودها المجتمع والمنظمات الغير حكومية. معظم ١٩
ا بسبب تقييدات السفر وحظر التجوال.  كبيٍر أو توقفت تماما

 

 

 

 زيادة عدم االستقرار السكني
 

الفئات أصبحت و ،بالزيادة من الالمساواة االجتماعيةألزمات الصحة العامة  واستجابات الطوارئ ١٩-كوڤيدلقد قام وباء 

َمة  العديد من العاملين/ات  إنعرضةا للخطر. أكثر  التي كانت بالفعل تواجه االستقصاء االجتماعيالسكانية المَجرَّ

طعام، مستلزمات النظافة األساسية، يتمكنوا/ن من تحمل تكلفة الفقداٍن شديٍد في الدخل، لم بالجنس، الذين تعرضوا/ن إلى 

مالك ، أبلغ العاملون/ات بالجنس عن خالفاٍت مع فواتير. وفوق ذلك، عبر جميع المناطقأو دفع اإليجار والاألدوية، 

 طرد.العقارات، تتراوح من رفض التساهل في دفع اإليجار، التحرش الجنسي، وحتى ال
 

بالجنس من قبل المالك. أصبح بعضهم/ن  بتوثيق العديد من الحاالت التي تم بها طرد العاملين/ات APNSWقامت 

أو مع مساكن الشباب؛ ؛ انتقل آخرون/ات إلى ضطروا/ن للعيش في الشوارع، أحياناا من أطفالهم/نين/ات وامشرد

 عائالتهم/ن. معمسقط رؤوسهم/ن للعيش مدن أو قرى ؛ عاد بعضهم/ن إلى األصدقاء والزمالء

ن هذا ، لذلك فقد بقيت تحت الكوبري حتى اآلن، رغم معرفتي أ"لقد قام صاحب النزل بطردي ألنني لم أملك مااًل لإليجار
يتم طردي إذا اكتشفت الشرطة، ولكنني اآلن على الطريق، ليس ، ]قيامي بالعمل بالجنس[خطر أيًضا. إذا عرف أحد عن 

 لدي أية خيارات أخرى."

 بالجنس، فيتنامعامل/ة 

بتوثيق حاالٍت وتوباجو جميعها  أنتيجوا وباربودا، باربادوس، جامايكا، جويانا، سورينام، وترينيدادمن  رتقاريالقامت 

يتم طردهم/ن وتعرضهم/ن لالستغالل الجنسي من أي نوعٍ من الدعم من الحكومة، وإما لعاملين/ات بالجنس لم يتلقوا/ين 

لك اضطرت عاملة بالجنس قد سخرت دخلها أن توافق على ممارسة الجنس مع مايليز، أجل إبقاء مسكنهم/ن. في ب

يزور العاملة بالجنس بشكٍل أسبوعي، وقد استمر هذا االتفاق لمدة عقارها حتى يقوم بتخفيض اإليجار. كان مالك العقار 

، طالب المالك متهاودةا أكثر واستطاعت العاملة بالجنس أن تعود إلى العمل ١٩-كوڤيدعندما أصبحت قيود عاٍم تقريباا. 

، وعند ذي أدينت به لمدة السنة السابقة. لم تتمك العاملة بالجنس من الدفع وتم تهديدها بالطردمنها أن تقوم بدفع اإليجار ال

 قضية في يد المحاكم، منتظرةا القرار.المالك إلى المحكمة. ال تزال هذه الذلك قد قامت باإلبالغ عن األمر وأخذ 
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قد  عرض لهما العاملون/ات بالجنس في أوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الشرقيةإن المسكن الغير مستقر والتشرد اللذان ت

ا واحَدا من المشاكل الرئيسية التي  خالل  طرحها من المنظمات األعضاء التي يقودها العاملون/ات بالجنس.تم كان أيضا

والمنازل الخاصة بهم/ن، وعادةا من فترة الوباء، عانى العديد من العاملين/ات بالجنس من أجل دفع اإليجار ألماكن العمل 

ن كان هناك عاملون/ات بالجنس قد تم تركهم/ن على تراكم عليهم/ن ديوناا كبيرة. أبلغت تياس بالس في كورجستان أ

حظيرة أو الخارج في ، تاركين فقط غرفةا صغيرة، قارات بإغالق أماكن معيشتهمقام مالك الع الشوارع بالمعنى الحرفي.

وإال فسيتم طردهم/ن من منازلهم/ن وكان العاملون/ات بالجنس مجبرين/ات على العيش مع أطفالهم/ن فناء المنازل، 

إن العديد من العاملين/ات بالجنس، الذين كانوا/ن يأجرون/ن شققاا في السابق من  بسبب عدم قدرتهم/ن على دفع اإليجار.

، واضطروا/ن أن يوفروا/ن الخدمات من تمكنوا/ن من االستمرار في دفع اإليجار ألماكن عملهم/ني، لم أجل العمل

بالنسبة للبعض، أدى العمل من  ، أحياناا في وجود أطفالهم أو أفراد آخرين من العائلة في المكان.منازلهم/ن الخاصة

رمينيا، الذين تم ترحيلهم/ن عندما علم تشرد، كما في حالة العاملين/ات بالجنس الستة العابرين/ات في أالمنزل إلى خطر ال

 المالك بعملهم/ن هناك.
 

 

 

 ور ظروف العملدهت
 

ظروف عملهم/ن قد ساءت بشدة. باإلضافة  مناطق الخمسة أنأبلغ العاملون/ات بالجنس في جميع المنذ بداية الوباء، 

أن العاملين/ات  PLAPERTSوظلت أقل بكثير عم ما كانت عليه قبل الوباء. أبلغت لذلك، انخفضت أسعارهم/ن 

كان في شدة الصعوبة إلن حاجاتهم/ن األساسية للنجاة كان قد وجدوا/ن أنه إبقاء أسعارهم/ن للخدمات الجنسية بالجنس 

ا.  طارئةا جدا

 ٥ضطررنا لتسعير الخدمات بـ ا حتى نتمكن من األكللدرجة أننا أسعارنا للعمل بالجنس بشدٍة لقد اضطررنا أن نخفض "
 دوالرات."

 عامل/ة بالجنس، باناما

وسط عامة الشعب، إلى دخول ، والزيادة في البطالة ١٩-كوڤيدفي آسيا والمحيط الهادئ، أدى التدهور االقتصادي بسبب 

زاد من المنافسة على الزبائن. أدى ذلك بدوره إلى الزيادة في خفض المزيد من األشخاص في مجال العمل بالجنس، مما 

المساومة مع خدمات، باإلضافة إلى التقليل من قدرتهم/ن على األسعار التي بإمكان العاملين/ات بالجنس طلبها مقابل ال

أن النقص في في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى بالجنس ات عاملون/الزبائن. أبلغ ال

ضين/ات صحتهم/ن الزبائن عنى أنهم/ن قد شعروا/ن بالضغط لتنفيذ  الخدمات التي لم يقوموا/ن بتوفيرها من قبل، معر ِّ

 إلى الخطر اإلضافي.

 الممارسات عدد زيادة إلى هذا أدى. ن/عيشهم وسبلهم/ن لالجنس دخ"مع إغالق جميع المنشئات، خسر العاملون/ات ب
 األمراض، البشرية المناعة نقص بفيروس اإلصابة خطر إلى أدى مما إضافي، أجر مقابل الذكري الواقي بدون الجنسية

 ."به المرغوب غير والحمل تناقلة جنسيًا،الم

 منظمة يقودها العاملون/ات بالجنس، كازاخستانأميليا، 

 تحتأكثر عمقاا  العمل مواصلة إلى ن/اضطروا الذين بالجنس عاملين/اتالبدفع  المناطق جميع في قاعاتال إغالققام 

ا العمل ظروف قد تعرضوا/ن إلى عاملين/اتال أن يعني السري العمل كان. األرض  على اُجبِّروا/ن ما وغالباا أقل استقرارا

 الكاريبي البحر منطقة في بالجنس عاملون/اتال بلغوأ. الحياة قيد على للبقاء يكفي ما لكسب آمنة غير بيئات في العمل

 ،١٩-كوڤيدب اإلصابة لخطر أنفسهم تعريض على الكثيرون أُجبر. المال لكسب المخاطر من دالمزي تحمل بضرورة

 في .ن/وألطفالهم ن/ألنفسهم والمأوى لطعامل توفيرهم/ن لمجرد والجنسي الجسدي واالعتداء التحرش زيادة باإلضافة إلى

ا. كبيرة نكسة كانت األرض تحت العمل إلى العودة أن بالجنس العاملون/ات الحظ الالتينية، أمريكا  لم الفنادق ألن نظرا
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 في هم/نوضع أو األفراد تغريم اقتحامها،و لحظة أي في الوصول للشرطة فقد كان بإمكان ،إعادة الفتحب إذن لديها يكن

 األمن انعدام بأن والمكسيك بوليفيا، إكوادور في بالجنسعاملون/ات ال أبلغ. إجراءات الوباءعدم التزامهم/ن ببسبب  السجن

 أو ومعزولة مظلمة عامة أماكن في األحيان من كثير في كان يتم بالجنس عملال أن يعني الشقق أو الفنادق في العمل في

 .سياراتال في

 أشخاص، فيها يوجد ال التي األماكن. الحمامات المثال، سبيل على معينة، عامة أماكن إلى للذهاب طرقًا أنفسنا حن نوفرن"
 "الشوارع المختبئة. النهر، ضفاف

 عامل/ة بالجنس

 والداخل خارجال في لذين يعملون/نا بالجنس تعاملون/اال تعرض ،أوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى منطقة عبر

 كبيرٍ  بشكلٍ  تتجاوز وأحياناا غرامات، عادة هذا شملي ،دولال معظم في. ١٩-كوڤيد قيود م/نالنتهاكه قمعيةٍ  عقوباتٍ إلى 

 إلى ذلك أدى وقد(. روسيا في روبل مليون ٢ أو بولندا، في يورو ١٠,٠٠٠ حتى) تلك الدولة في الشهري الدخل متوسط

 لدفع المال من المزيد كسب ن/عليهم كان حيث ،تقييداتال أثناء العمل إلى بالجنس عاملين/اتال عودة إلى الحاجة زيادة

 .الغرامات

 يخرج ؟في رأيك ما نتيجة ذلكف غرامة، الجنس /ةً عامالً  أعطيت إذا. الغرامات دفعمن  بالجنسون/ات العامللم يتمكن "
 نفس إلى ن/يعودون ن/جعلهم هو الغرامة تفعله الذي الوحيد والشيء بغرامة، ن/ويعودون للعمل بالجنس ات/العاملون

 ."لدفعه المال لكسب العمل

 العمل بالجنس بولسكا، بولندا 

 إلى اإلنترنت إلى والوصول الموارد ذوو/ات بالجنس ات/العاملون انتقل ،بالمقابلة بالجنس العمل ظروف تدهور مع

. الوباء أثناء اإلنترنت عبر ن/يعملون الذين بالجنس ات/نعامليال في زيادة عن ASWA أبلغت. اإلنترنت عبر العمل

 في الشائعة والسرقة للتحرش بالجنس عاملون/اتال تعرض احتمالية من قلل ألنه إيجابية نتيجة لهذا كان للبعض، بالنسبة

 .العمالء من بتزازاال مثل أخرى، مخاطر وأتت معه أقل الدخل كان ذلك، ومع. المنطقة أنحاء جميع

 آمنًا هذا يكن لم. واتسآبو فيسبوك خالل من اإلنترنت عبر بالجنس العمل إلى بالجنس عاملين/اتال من صغير عدد لجأ"
 من ن/ابتزازهم إلى أدى مما اإلنترنت، عبر المنصات هذهستخدام ال[ ين/نعانوي]كانوا/ن  بالجنس عاملين/اتال ألن تماًما
 ."العارية ن/صورهم باستخدام العمالء قبل

 عامل/ة بالجنس، زيمبابوي

 في. الخمس المناطق عبر اإلضافية والتحديات والمخاطر األعباء من مجموعة اإلنترنت عبر بالجنس العمل اء معج كما

 العمالء من بكثيرٍ  أقل دخالا  يجلب اإلنترنت عبر العملأن  إلى باإلضافة أنه لجنسبا ات/العاملون بلغأ الالتينية، أمريكا

 تعريف ملفات تستضيف التي اإلنترنت على والمنصات الويب مواقع من العديد فإن ،بالمقابلة الشخصية بالعمل مقارنة

ا اإلنترنت عبر العمل تضمن. ن/أرباحهم من عالية نسبة على حصلتقد  بالجنس عاملين/اتال  األعمال من الكثير أيضا

 .العمالء واكتساب المواد إلنشاء األجر مدفوعة غير التحضيرية

 نفسك تسليح في ين/ترغب كنت إذا العمل من الكثير ويستلزم... طلب أجٍر كبيرك يمكن ال ،االفتراضي للعمل بالنسبة"
مقارنةً  للغاية مرهق أمر إنه. وقتًا ستغرقذلك يو الشبكات، هي ما لمعرفةالعمل  األمر يتطلب. جيًدا لتسويقها جيدة ردبموا

 . "فترة بعد منه نقديًا بما يتم ربحه

 عامل/ة بالجنس، أرجنتينا
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 هو مناطق عدة في البحث من ظهرت والتي اإلنترنت عبر بالجنس بالعمل المتعلقة الشائعة الموضوعات أحد كان

. عبر اإلنترنت التهديدات في زيادة من ذلك عن نتج وما ن،/هويتهم وإخفاء بالجنس ات/نعامليال خصوصيةل االنتهاكات

 مةمنظَّ  إجرامية مجموعة ابه اتصلت اإلنترنت، عبر اإعالناته خالل من أنه بالجنس العامالت ىحدإ ذكرت بيرو، في

 بالجنس اتعاملون/ال أصبح وأوكرانيا، روسيا، بولندا في. العمل بمواصلة لها للسماح بالمال وطالبت ابتزازها،ب قامت

 غيربشكٍل و دون موافقتهم/نب ن/محتواهم قومون بتسجيلي الذين األفراد قبل من ستغاللواال ،االبتزاز، لالحتيال ضحايا

 العديد عرض قد اإلنترنت عبر العمل إلى اللجوء أن أوكرانيا Legalife ممثلون/ات أكد كما .بنشره يهددونثم  قانوني

 إدارية جريمة مباشرة الجنسية الخدمات قديمبينما يعد تو. السلطات لدى ن/أنفسهم تجريم لخطر بالجنس ات/ينعاملال من

 أبلغ. طويلة لمدة السجن إلى يؤدي أن ويمكن جنائية بعقوبات عليه يعاقب اإلباحية المواد وتوزيع إنتاج فإن أوكرانيا، في

 بمحتوى تزويدهم على بالجنس اتين/عامل سريون شرطة رجال فيها حرض حاالت عن أوكرانيا Legalife أعضاء

 .جنائية جريمة بارتكاب ن/اتهامهملمجرد  ويب، كاميرات وعروض مثير
 

 اقتراحات
 

ضرورية من أجل ضمان عدم إغفال العاملين/ات بالجنس في األزمات مصيرية وإن االقتراحات التالية هي إجراءات 

 المستقبلية.

 

 استجابات نفس على بالجنس ات/ينعاملال لحصو لضمان عمل أنه على بالجنس بالعمل االعتراف ال بد من .1

 .ات/اآلخرين العمال مثل االجتماعية والحماية العمل وحقوق الطوارئ

 لللعم لكامل تجريمال إلغاء إلى بنشاطٍ  ات/والمدافعين ،السياسات ي/اتصانع، الحكومات من تسعى ال بد .2

 .الثالثة واألطراف ، الزبائنبالجنس ات/ونعاملال ذلك في بما بالجنس،

 لتجنب بالجنس عاملين/اتال وأولويات باحتياجات الصحية الرعاية مجال في ات/العاملين توعية ال بد من .3

 .الصحية الرعاية خدمات من بالجنس ات/ينعاملال قصاءواست التمييز

 لضمان بالجنس ات/ينعاملال وحقائق باحتياجات األخرى القانون إنفاذ وسلطات الشرطة توعيةال بد من  .4

 فقدان لخطر ات/المعرضين أولئك ذلك في بما أفضل، بشكل العدالة لىع بالجنس ات/نعامليال صولح

 .المالك مع استغاللية بترتيبات التهديد أو ات/منازلهم

 أفضل هي ألنها بالجنس، ات/ونعاملال يقودها التي للمنظمات الطوارئ اتالستجاب تمويل توفير ينبغي .5

 .البيتهوت بالجنس ات/ينعاملال احتياجات إلى للوصولطريقة 

 اإليجار في والمساعدة الطارئ المأوى لتوفير الجنسب ات/العاملون يقودها التي المنظمات تمويل يجب .6

 .المنزلي العنف أو طردبال ات/المهددين الجنسب ات/للعاملين

 السريعة باالستجابات للسماح األموال برمجة إعادة في مرونة أكثر ات/ونتبرعالم يكون أن ال بد من .7

 التمويل ن/ويزيدوا األولوية ين/يعطوا أن ويجب اإلنسانية واألزمات الناشئة الصحية الطوارئ لحاالت

 .ات/الموظفين رواتب ذلك في بما المجتمع، يقودها التي لالستجابات

 العدالة حركات مع التحالفات تعزيز الجنسات ب/العاملون يقودها التي المنظمات تواصل أن يجب .8

ا وأكثر أقوى استجابة أجل من األخرى االجتماعية  الفئات من ن/وغيرهم بالجنس ات/نعامليال لدعم اتحادا

 .األخرى اإلنسانية واألزمات المستقبلية األوبئة في ةالرئيسي يةالسكان

 أو األوبئة أثناء البشرية المناعة نقص وفيروس الخدمات الصحية الجنسية والتناسلية تعطيل عدم ال بد من .9

 .استدامة أكثر صورةٍ ب تمويلها ويجب األخرى اإلنسانية األزمات

 فيهم بمن العمال، لجميع الطوارئ حاالت في المالي والدعم االجتماعية الحماية توفير ينبغي .10

 .الرسمي أو الرسمي غير العمل وضع عن النظر وبصرف ،ات/المهاجرون

 

 االستنتاج
 

ا ن/نويواجه ن/نولازي وما بالجنس اتون/العامل كان الخمسة، عبر المناطق  ١٩-كوڤيد وباء بسبب مدمرة وتحديات آثارا

 من بالجنس تعاملين/اال ضد العنف مستوى أن التقارير أظهرت ،ها االستبيانشمل التي البلدان جميع وفي. محليةال والقيود

 فحسب، م/ندخله بالجنس تعاملين/اال فقدي لم. الوباء فترة خالل كبيرٍ  بشكلٍ  اددزقد ا عائالتوال والزبائن الشرطة جانب

 عدم بسبب طنيةالو االجتماعية الحماية اتخططمو الحكومية الطوارئ استجابات من ؤهم/نقصااست تم ما غالباا بل
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 إيجار لدفع بالجنس تعاملون/اال كافح دخل، بدون ن/تركهم بعد. بالجنس للعما وتجريم اتين/كعامل نم/به االعتراف

 بالجنس تعاملين/اال واجه كما. التشرد لتجنب العقارات أصحاب مع استغاللية اتفاقيات إلى ات/الكثيرون وُدفع السكن،

 من الوقاية ذلك في بما ية،تناسلوال الجنسية ةيالصح خدماتال سيما وال الوباء، أثناء الصحية الرعاية أمام متزايدة عوائق

 االختيار إلى العاملون/ت بالجنس اضطر .وعالجها اختبارها، اجنسيا  لةتناقالم األمراض/البشرية المناعة نقص فيروس

 األحيان، من كثير في سرية أكثر بشكل العمل، مواصلة أو الشديد، الفقر في والوقوع بالوباء متعلقةال القيود اتباع بين

 في ن/استمروا الذين الجنسات ب/العاملون رجبِّ أُ  ما غالباا. ن/وأطفالهم ن/أنفسهم إعالة أجل من بصحتهم، مخاطرين/اتٍ و

ا، العمل على العمل ، التجريم من إضافيةا  طبقةا  ن/يواجهونهم/ن و الوباء، قبل عليه كانت مما بكثير أسوأ ظروف في سرا

– بالجنس لعمال تجريم عن ةتجالنا الحالية المساواة وعدم األضرار عنبالكشف  الوباء قام. عدم األمانو االستغالل

 في شمولهم/ن لضمان كعملٍ  بالجنس بالعمل االعتراف الدول على يجب. مضى وقت أي من أكثر بوضوح عنها وكشف

يتم إغفال  أال ويجب. بالكامل بالجنسعمل ال تجريم إلغاء أجل من عاجلٍ  بشكلٍ  والعمل الوطنية، االجتماعية الحماية آليات

 .أخرى إنسانية أزمات في أو يةالمستقبل األوبئة في أوا اوباء هذ في أخرى مرةا  العاملين/ات بالجنس
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