
 



مع القیود المفروضة على السفر وة واجتماعیة واقتصادیة عالمیة النطاق. یعامة صح أزمة  ھي  COVID-19إن جائحة 
یجب أن    حیث.في استجابتھا لھذه األزمةوالتنقل، یلعب المجتمع المدني والمنظمات اإلنسانیة دوًرا حاسًما في دعم الحكومات  

جمیع الناس في مأمن من االستغالل واالعتداء الجنسیین أثناء تلقي المساعدة اإلنسانیة، بما في ذلك الخدمات الصحیة  یبقى
، یجب أن یكون لدیھم إمكانیة الوصول إلى یناالعتداء الجنسیوفي حالة حدوث االستغالل  ووالعالج، دون إساءة أو استغالل.  

 قنوات وخدمات اإلبالغ اآلمنة والسریة.

أي حالة طوارئ،    في. كما ھو الحال  COVID-19االستجابة لـ    مع)  PSEAالجنسیین (  واالعتداءیجب دمج الحمایة من االستغالل  
األزمة ال تخلق فجزًءا أساسیًا من العمل اإلنساني المنسق.  ینواالعتداء الجنسی الستغالللیجب أن تكون الوقایة واالستجابة 

الحالیة لحمایة ومساعدة   PSEAالتزامات  COVID-19خالل جائحة  PSEAیجب أن تعزز إجراءات  وإنما ،مسؤولیات جدیدة
 األشخاص الذین یتلقون المساعدة اإلنسانیة.

 زیادة المخاطر

ً كما  عندما تزید االستجابة اإلنسانیة من خطر االستغالل واالعتداء  ،السابقة صحة العامةال  في حاالت طوارئ كان مالحظا
تواجھ النساء واألطفال على وجھ الخصوص مخاطر حمایة متزایدة. إن زیادة عدد المستجیبین الجدد (بما في ذلك   ن،یالجنسی

كل   فإن  ارتفاع الطلب وعدم تكافؤ اإلمدادات الغذائیة واإلمدادات الصحیة  باإلضافة إلى ن غیر التقلیدیین) ین اإلنسانییالمستجیب
 یزید من المخاطر. ذلك 

لألطفال   المقدمة الخدمات المدرسیة والتدخالت المدارس إغالق  یعیقیتعرض األطفال بشكل خاص لخطر محتمل عندما 
قد تؤدي الصعوبات في الوصول إلى الخدمات الصحیة، باإلضافة إلى زیادة األعباء واالنفصال عن  حیث المعرضین للخطر. 

ضد األطفال، وخاصة  استغالل واعتداء جنسیینالوفاة)، إلى  د أوالشدی مقدمي الرعایة (بسبب الحجر الصحي، أو المرض
 الفتیات، بما في ذلك زواج األطفال / الزواج القسري أو ممارسة الجنس.

 للناس یناالعتداء الجنسیویمكن أن یؤدي تعطل سبل العیش والخدمات العامة وحریة التنقل إلى تفاقم مخاطر االستغالل كما 
الموارد، وال سیما الوصول إلى الخدمات قلة قد تؤدي وین والمھاجرین والنازحین، وكذلك المھمشین. الضعفاء، مثل الالجئ

التي یمكن استخدامھا على حساب األشخاص الذین ھم في أوضاع ھشة.  نین ویفي أیدي أشخاص معالصحیة، إلى تركیز السلطة  
استراتیجیات تكیف  استخدام  زیادة نقاط الضعف ویؤدي إلى یمكن أن یؤدي نقص الغذاء الناجم عن الطوارئ الصحیة، إلى كما 

 .یناالعتداء الجنسیوسلبیة، وبالتالي زیادة خطر االستغالل 

االعتداء  و، ویحد من وصول ضحایا االستغالل PSEAقد یحد استخدام تدابیر العزل من الوصول إلى المعلومات حول كما 
 ).SRHعلى النوع االجتماعي وخدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة ( القائمالعنف خدمات إلى قنوات اإلبالغ و ینالجنسی

 اإلجراءات الموصى بھا

الوصول إلى السكان المتضررین بسبب قدرة  عن قیود على السفر تؤثر على عمال اإلغاثة، مما قلل من    COVID-19وقد أسفر  
  ، فریق األمم المتحدة القطري أو القطريیة وفریق العمل یجب على الوكاالت اإلنسانفحظر التجول وأوامر البقاء في المنزل. 

 : العمل معًا لتنظیم مجاالت العمل التالیة بحسب مسؤولیاتھم،

أن یشاركو بشكل كبیر أصحاب المصلحة المحلیون  ال یستطیعقد  ولكنینبغي زیادة مساھمات الشركاء الوطنیین والمحلیین؛ 
من  ،عبر اإلنترنت ،اإلجراءات الموصى بھا أدناه لیتم تنفیذھا عن بُعد تعدیلیلزم  . وبالتالي قدفي لقاءات مباشرة وجھ لوجھ

 خرى. األوسائل ال  وغیرھا منخالل الشراكة، 

 تقلیل المخاطر

  اتصال  يمسؤولتعیینPSEA  في تنفیذ استجابة ین االعتداء الجنسیومخاطر االستغالل لتحدیدCOVID-19   ووضع
 . یناالعتداء الجنسیواالستغالل كیفیة تقلیل مخاطر  للتدابیر العملیة والممكنة بشأنالخطوط العریضة  



  تقدیم الرعایة الصحیة، بما في ذلك من  في أماكن المحتملة ین االعتداء الجنسیومخاطر االستغالل فحص وتخفیف
لجمیع مقدمي الرعایة    PSEA  مدونة سلوكإدخال أو تعزیز  و  تدریب شامل للعاملین في مجال الرعایة الصحیة؛  خالل

 الرعایة الصحیة.  أماكن تقدیمفي   الراجعة وآلیات التغذیة  ضمان الوصول إلى الشكاوى اآلمنة والمالئمةو الصحیة؛ 

 للمجموعات  والمناطق الخاضعة لحظر التجول، خاصة تنفیذ تدابیر تخفیف المخاطر في مرافق الحجر الصحي
ھذا  و. یناالعتداء الجنسیواالستغالل ، بما في ذلك من العنف القائم على النوع االجتماعيلخطر متزاید المعرضة 

  وأماكن ،  النھاریةیمكن أن یشمل، على سبیل المثال، المالجئ، أماكن الرعایة البدیلة، مراكز العبور، ومرافق الرعایة  
 .لھا واالستجابة في ھذه السیاقات  الحمایة اإلضافیة  قضایا تحدیدو حیث تعتمد النساء واألطفال على المساعدة.  أخرى

 الوقایة

   بتعمیم قواعد السلوك الخاصة  PSEA  تأكد  والااللتزام في ھذا الصدد.  ب  التدابیر الوقائیة وتذكیر الموظفینمن    وغیرھا
   بمدونة قواعد السلوك.المسؤولیات وااللتزامات فیما یتعلق ویعرفون والمقاولین مدربون  من أن الموظفین

 على  أنھم مدربون الشركاء الوطنیین والمحلیین، والتأكد من  اغتنام جمیع الفرص لدعم استجابةPSEA . 

  لتعزیز متطلبات  اإلنساني المقیم أو للمنسقتطویر الرسائل الرئیسیةPSEA أن النظم   لضمان تھوالتأكد من مشارك
الموارد البشریة في    إدارةیجب أن تؤكد  ووتعمل بحیث یتم الرد على االدعاءات وتخفیف المخاطر.    موجودةالمطلوبة  

التواصل مع المستجیبین عند  ین  االعتداء الجنسیواالستغالل  بالتسامح فیما یتعلق  على التزامات عدم  المنظمات اإلنسانیة  
في حالة تأھب قصوى بالنظر إلى مخاطر یق وجھات التحق PSEAاتصال  مسؤولياإلنسانیین والتأكید على أن 

بذل كل جھد ممكن   وأن یتم لمستجیبین؛لھناك فحص مستمر  وأن یكون المتزایدة.ین االعتداء الجنسیواالستغالل 
 محاسبة الجناة.أن یتم مفتوحة و وىاقنوات الشكأن تبقى لضمان 

  في ضوءوالصحة).  لموظفي وال سیماإجراءات التوظیف ( خالل مستمرة إجراءات حمائیةضمان الحفاظ على  
، والتحقق تاریخ الموظفین(فحوصات    األساسیة  الحفاظ على إجراءات الحمایةفمن المھم أن  ،  السریع  التوظیفإجراءات  

األمر نفسھ على  ینطبق و. یناالعتداء الجنسیواالستغالل لضمان عدم إعادة توظیف مرتكبي من السجل الجنائي) 
 المتطوعین.

 رسائل  تعدیل  PSEA  من خالل الرادیو والتلفزیون ووسائل اإلعالم االجتماعیة والمطبوعة    الرئیسیة وترجمتھا ونشرھا
 مدرجة في رسائل الصحة العامة. أمثلة:  الرسائل الرئیسیةھذه تأكد من أن الوووسائط أخرى. 

o مساعدة   خدمة أخرى في مقابل أي أویة جنس خدمة  جمیع أنواع المساعدة اإلنسانیة مجانیة. ال یمكن طلب
 إنسانیة.

o یناالعتداء الجنسیواالستغالل سیاسة عدم التسامح مطلقا مع  األمم المتحدة والمجتمع اإلنساني تطبق . 

o ن یاألمم المتحدة أو العامل  عاملي  مرتكبة من قبل  یناعتداء جنسیواستغالل  أو شبھة    حالةاإلبالغ عن أي    یمكن
 .في المجال اإلنساني

 اإلبالغتعزیز ثقافة ، وبسھولة إلیھا لوصولا یمكن ةآمن إنشاء قنوات تبلیغ

 یناالعتداء الجنسیو االستغالل  بما في ذلك    لتلقي ومعالجة الشكاوى الحساسة،  إنشاء أو تعزیز قنوات الشكاوى الموجودة 
 مسافات الحفاظ على إجراءات بسبب الشخصیة ىاوقنوات الشك في حال تم تعلیق . COVID-19لـ ستجابة اال خالل

السالمة  على    ضمان تطویر القنوات األخرى والحفاظ علیھا، مع االھتمام الكامل بالحفاظیجب    ،بین األشخاص  التباعد
اتصال    ، وخاصة العاملین في مجال الرعایة الصحیة، ولییناأل  مستجیبینى القد یكون لدووالسریة وحساسیة الضحایا.  

عتداء واالستغالل  لالالمحتملة    التبلیغات  التعامل مع  یةوكیف  PSEAینبغي تدریبھم على  بالتالي  المتضررین، ومباشر مع  
 بأمان وبشكل مناسب وسري.ین جنسیال



 عبر  للشكاوى الشخصیة ( المجتمعات المتضررة (وال سیما النساء والفتیات) بشأن البدائل المفضلة ة ینبغي استشار
 بشكل كاف للمجتمعات في یجب إبراز أي تغییر في آلیات الشكاوى التقلیدیةكما  اإلنترنت، وغیر ذلك).الھاتف، عبر 

مجموعات الو جتماعياال التواصلرسائل، إعالنات إذاعیة، وسائل ال - ومن خالل المصادر ذات الصلة لغاتھم
صدر وحید لھذه رغم أھمیتھا) كم( مراكز العالج في الموجودة ملصقات ال یجب االعتماد على الو. یةالمجتمع

 المعلومات.

  واجھ االستبعاد في جمیع عملیات صنع القراریقد  ممن نلنساء والفتیات وغیرھل الفعالة مشاركةوالتعزیز القیادة 
 COVID-19لمعالجة تفشي 

 اتصال لي  مسؤو  (وال سیما حول وجود  في رسائل الصحة العامة  الموجودة  معلومات عن آلیات الشكاوى  تعمیم  ضمان
PSEA  (داخل الھیاكل الصحیة 

 تقدیم الدعم والحمایة

   اتصال    مسؤوليتدریب جمیعPSEA  للحصول  ین  جنسیالعتداء  واالستغالل  اال  لناجین منل  اإلحالة الفوریة  على متطلبات
 على النوع االجتماعي الحالیة، بما یتماشى مع بروتوكول األمم المتحدة  القائممن خالل مسارات العنف    على المساعدة

 مساعدة الضحایا.ل

   االجتماعي  القائم على النوعالعنف    مجموعات  مقدمي الخدمات ذات الصلة، بما في ذلكوالعمل مع الوزارات الحكومیة 
)GBV وى اقنوات شك معللمساعدة والدعم  ) وحمایة الطفل، لدمج مسارات اإلحالةPSEA . العمل مع أصحاب  و

عن الناجین وإحالتھم إلى سریة على كیفیة اإلبالغ بأمان و COVID-19 لـ المصلحة ذوي الصلة لتدریب المستجیبین
أحدث مسارات إحالة العنف تستخدم    PSEAتأكد من أن شبكة  الوعلى النوع االجتماعي.    القائمالعنف    العاملین في مجال 

 على النوع االجتماعي. القائم

 ومرئیة في جمیع مراكز العالج، مع معلومات واضحة المحلیة اتمتاحة باللغ یةتوعیة المجتمعالمواد  التأكد من أن 
ت لنساء والفتیالمتاحة  التواصل كما یجب أن تكون مواد . ینجنسیالعتداء واالستغالل االحول كیفیة اإلبالغ عن 
كما   (وخاصة األشخاص ذوي اإلعاقة).ین جنسیالعتداء واالستغالل االمخاطر المعرضین لوالمجموعات األخرى 

مع وتتماشى آمنة من قبل المجتمعات المتضررة  یجب نشرھا عبر اإلنترنت وقنوات الھاتف (وأي قناة أخرى تعتبر
 تدابیر السالمة الصحیة). 

 التنسیق

 الموارد.توسیع  المنظمات، وخاصة عند  اً وثیقاً بینتعاون COVID-19 االستجابة لـتطلب ت

  التعاون مع شبكةPSEA التواصلمعلومات عن المناطق عالیة الخطورة وحمالت ال  داخل الدولة لمشاركة . 

  اتصال  مسؤوليتحدیدPSEA  ھم. وإبالغ العاملین الصحیین بدور داخل الھیاكل الصحیة 

 ضمن ھیكل    بوضوح لجمیع الجھات الفاعلة  تحدید األدوار والمسؤولیاتPSEA  الممثل المقیم  المشترك بین الوكاالت)، 
منسق لیمكن  .ینجنسیالعتداء واالستغالل لالحول كیفیة الوقایة واالستجابة الجماعیة  )PSEA، وشبكة PSEAمنسق 
PSEA  ،دیم التوجیھ ألعضاء شبكة  تق ،إذا تم تعیینھPSEA في الوفاء بالتزامات  واإلدارة العلیاPSEA   لـ ستجابةاالفي  

COVID-19 .مسؤولة عن اإلشراف على شبكة الھي العلیا  الجھةPSEA  اإلشراف على  وعلى المستوى القطري
 في البلد.  COVID لـ االستجابة خالل ینجنسیالعتداء واالستغالل االلتقلیل مخاطر  اإلجراءات المتخذة

 اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالتإن الدعم عن بُعد عند الحاجة.  طلب IASC الوصول إلى  القدرة على  الدیھ
یمكن الوصول إلى ھذه الموارد من  والجیدة.  اتوالممارس ،والتوجیھ ،بالمشورة الموارد التقنیة التي یمكن أن تساعد

 المشتركة بین الوكاالت.أو أمانة اللجنة الدائمة  المنظمةفي  PSEAمنسق  خالل



 المصادر

ن �شأن  المبادئ الستة   ي  االستغالل واالعتداء الجنسيني
ي المجال اإل�ساين

ن �ن    بالنسبة للعاملني

فھي أسباب   وبالتالي،  جسیمةیشكل االستغالل واالنتھاك الجنسیان من جانب العاملین في المجال اإلنساني أفعال سوء سلوك   .1
 إلنھاء العمل.

  الموافقة عاًما) بغض النظر عن سن الرشد أو سن    18یُحظر النشاط الجنسي مع األطفال (األشخاص الذین تقل أعمارھم عن   .2
 .كما أن التعلل بذریعة عدم معرفتھم للعمر الحقیقي للشخص لیس بالعذر المشروع. في بلدھم

ا في ذلك الخدمات الجنسیة أو األشكال األخرى من  یحظر تبادل األموال أو التوظیف أو السلع أو الخدمات مقابل الجنس، بم .3
 السلوك المھین أو االستغاللي. وھذا یشمل تبادل المساعدة المستحقة للمستفیدین.

بین أولئك الذین یقدمون المساعدة والحمایة  تنطوي على االستخدام غیر السلیم للرتبة أو المنصب یحظر أي عالقة جنسیة  .4
تقوض ھذه العالقات مصداقیة ونزاھة عمل المساعدات  حیث من ھذه المساعدة والحمایة. اإلنسانیة والشخص المستفید 

 اإلنسانیة.

من قبل زمیل لھ،   متعلقة باالستغالل واالعتداء الجنسیینعامل في المجال اإلنساني مخاوف أو شكوك ال یتكون لدى عندما  .5
 .منظمتھال، یجب علیھ اإلبالغ عن ھذه المخاوف عبر آلیات اإلبالغ القائمة لدى  أو المنظمةسواء في نفس 

مدونة  تطبیقتمنع االستغالل واالعتداء الجنسیین، وتعزز یجب على العاملین في المجال اإلنساني خلق والحفاظ على بیئة  .6
 ة التي تحفظ ھكذا بیئة.وتناط بجمیع المدیرین مسؤولیة دعم وتطویر األنظمقواعد السلوك الخاصة بھم. 

مجموعة مشتركة من   بروتوكول األمم المتحدة بشأن تقدیم المساعدة لضحایا االستغالل واالنتھاك الجنسیین یحدد
والمعاییر لنھج منسق على نطاق المنظومة لتقدیم المساعدة والدعم، مما یعطي األولویة لحقوق وكرامة ضحایا االستغالل القواعد  

 واالعتداء الجنسیین.
 

في بدایة    PSEAالتزامات    لتسریعوخطة ا   PSEA  بخصوص  استراتیجیة اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالتتوضح  
  PSEA، أعطت اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت األولویة لثالثة مجاالت للعمل من أجل تسریع  2018االستجابة. في عام  

 على المستوى القطري: قنوات اإلبالغ اآلمنة والمتاحة، والمساعدة النوعیة للناجین، وتحسین المساءلة. 
 

یوفر نھًجا مبدئیًا متمحوًرا حول الناس.  االلتزامات األساسیة و  )CHSالمعیار اإلنساني األساسي للجودة والمساءلة (یحدد  
تتضمن كما ، من المھم احترام آراء وحقوق األشخاص المتضررین. COVID-19بینما یتسابق العالم لالستجابة لتفشي و

تعزز : 3 رقم والخاصة بھذه االستجابة االلتزام PSEAبخصوص  المعیار اإلنساني األساسي للجودة والمساءلةالتزامات 
: یمكن للمجتمعات واألشخاص المتضررین من  5 رقم  وااللتزام ،االستجابة اإلنسانیة القدرات المحلیة وتتجنب اآلثار السلبیة

 .: االستجابة اإلنسانیة منسقة ومتكاملة6  رقم  االلتزام، وللتعامل مع الشكاوى  وسریعة االستجابةاألزمات الوصول إلى آلیات آمنة  
 

وجود   PSEA بخصوص الدائمة المشتركة بین الوكاالت الصادرة عن اللجنةالتشغیلیة الدنیا معاییر ال یجب ان تضمن
 مجموعة مشتركة من المتطلبات التي تتبعھا جمیع الوكاالت.

 
 COVID-19تنبیھ اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت بشأن 

 

https://interagencystandingcommittee.org/principals/documents-public/iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse-2019
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Victim%20Assistance%20Protocol%20-%20Final%20Endorsed.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-protection-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment/strategy-protection
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-protection-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment/iasc-plan-accelerating
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-protection-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment/iasc-plan-accelerating
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-protection-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment/iasc-plan-accelerating
https://corehumanitarianstandard.org/the-standard/language-versions
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/content-1


ات  مذكرة إرشادیة بشأن تقدیم خدم COVID-19الستجابة  أدوات وموارد العنف القائم على النوع االجتماعيتتضمن 
 حالة / أفضل الممارسات / أمثلة من المیدان الودراسات على النوع االجتماعي  القائمالعنف  بخصوص

 

تحتوي ھذه الصفحة على    في قطاعات أخرى  النوع االجتماعيلمعالجة مخاطر العنف القائم على    COVID-19وارد  م
 من قاعدة المعرفة لتفشي اإلیبوال والزیكا والكولیرا. وتستند على  COVID-19موارد خاصة بـ 

 

19-COVID عالج احتیاجات األشخاص المھمشین والمعرضین للخطر ضمان المساعدة والحمایة ی -: البرمجة الشاملة  
الجنسیین، بالتعاون   واالعتداءالتنوع، والحمایة من االستغالل    الحتواءاللجنة الدولیة للصلیب األحمر  والرسائل من فرق عملیات  

 المعني باألطفال. Global Adviserمع 
 

 ،والفلبینیة  ،واإلنجلیزیة  ،ترجمات متوفرة باللغات العربیةال(  " ر لسوء المعاملةاعذ أال  " بعنوان    Interaction  فیدیو  صمم
الموظفین، بما في ذلك المقاولین والعاملین  لتثقیفوالتركیة)  ،والسواحیلیة ،واإلسبانیة ،والبرتغالیة ،واإلندونیسیة ،والفرنسیة

االستغالل واالعتداء   بخصوص : دورات ووحدات معرفة التدریب. PSEAلفترات قصیرة، على المبادئ األساسیة الستة لل 
 وكیفیة معالجتھا. الجنسیین

 

https://gbvaor.net/thematic-areas?term_node_tid_depth_1%5B121%5D=121
https://gbvaor.net/thematic-areas?term_node_tid_depth_1%5B121%5D=121
https://gbvaor.net/thematic-areas?term_node_tid_depth_1%5B121%5D=121
https://gbvguidelines.org/en/knowledgehub/covid-19/
https://interagencystandingcommittee.org/icrc-paper-covid-19-inclusive-programming-ensuring-assistance-and-protection-addresses-needs
https://www.interaction.org/blog/no-excuse-for-abuse/
https://www.interaction.org/training/

