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التي   مات اإلغاثة  نظّ لم( SEAH)ش الجنسي  حرّ عتداء والتّ واإل ستغاللالحماية من اإل

 19-من وباء كوفيد  المتضّررةبرامج لمساعدة البلدان   تنفّذ

ش  حرّ والتّ عتداء الجنسي ستغالل واإل خطر اإليستمّر أّن  من المرّجح

  19-في األشهر المقبلة خالل وباء كوفيد في اإلزدياد  1الجنسي 

ي إلى تؤدّ  قدجوائح سابقة أن اآلثار الثانوية ل ة ّّ بين األدلت  .  ستجابة لهواإل

، وزيادة في التمييز بين الجنسين، حركّيتهو ات المجتمع تغييرات في سلوكّي 

الظروف   ئيهي ا ّّ ة، وضعف في الخدمات، مماعّي جتموعدم المساواة اإل 

من   ،ولذلك 2. الجنسي شحرّ عتداء والتّ ستغالل واإلاإلالتي تزيد من خطر 

  واإلبقاءة  ة لمعايير الحماية الدوليّ األولويّ  إيالء/إعطاء المهم 

هم  منمع التركيز على  ،19-ستجابة لكوفيدإكجزء من ال  صونها/عليها 

ضعت هذه المذكّ . ش الجنسيحرّ عتداء والتّ ستغالل واإللإل أكثر عرضة رة و 

والقطاع الخاص  ، (CSOs)مات المجتمع المدني ة لدعم منظّ التوجيهّي 

ءات المناسبة  خاذ اإلجراتّ ال قطاع اإلغاثةة األخرى في  والجهات المعنّي 

 له.  واالستجابة ش الجنسيحرّ عتداء والتّ ستغالل واإلاإلمن للوقاية 

 ؟ ش الجنسي حرّ عتداء والتّ ستغالل واإلاإل  من هم األكثر عرضة لخطر 

 

 

اإلستغالل واإلعتداء   األفراد يرتكبياقات، على الرغم من اختالف السّ 

لذا من  .سلطتهم  استغاللسوء ب  الفرصةلهم  حتسمث حي والتّحّرش الجنسي 

 . في المجتمع  مسبقاً  ضعيفةالهي الفئات في المقام األول  ميعاني منه

ش الجنسي  حرّ عتداء والتّ ستغالل واإل من اإلوالفتيات   النساءتتضّرر 

فئات أخرى تواجه التمييز في  غير أّن  3. اإلغاثةفي قطاع   متفاوتبشكل 

اإلستغالل واإلعتداء   لخطر أكثر عرضة أيًضا هي ة المجتمعات المحلّي 

ات والمثليين ، والمثلّي ذوي اإلحتياجات الخاّصة ، مثل والتّحّرش الجنسي

،  +(LBGT) ة ة الجنسّي ّّ الهوي مغايريومزدوجي الميل الجنسي و

   4. والمهاجرين، والفتيات والفتيان

ات األقليّ  جال والفتيان والفتيات المنتمين إلىساء والرّ لّن ا يتعّرض اكثيراً م

للتمييز واإلنتقاص  كان األصليينأو السّ  أو العرقية اإلثنية أو اللغوية

الخدمات   الوصول الىمن  حرمانهمهميش وانتهاك حقوقهم بما في ذلك والتّ 

ستغالل  إلض لـالتعرّ وموارد الرزق واألمن، التي يمكن أن تشمل أيضا 

التي   البحوثالقليل من  ثّمةومع ذلك،   . واإلعتداء والتّحّرش الجنسي

ستغالل واإلعتداء  إلاأّما فيما يتعلّق ب  . حاليا هذه العالقة  تدرس/تبحث

البحث  إجراء يتّم لم   هو موضوع ف ضد الرجال والتّحّرش الجنسي 

 . بشكل كاف دراسته/حوله 

دة من التمييز، مثل المراهقات  دّ األفراد الذين يتعرضون ألشكال متعإّن 

، أو الفتيان الذين يعيشون في مخيمات اللجوء، اإلحتياجات الخاّصةذوات 

 .  عرضة للخطر أكثرلت جنسياً، هم ساء المتحوّ أو النّ 

ة على  بشدّ  ،19-بسبب كوفيد الكامل العيش واإلغالق فقدان سبل يؤثّر 

ً  الفئاتي إلى زيادة تهميش ة ويؤدّ المجتمعات المحليّ  من  . الضعيفة مسبقا

المساعدات النّقدية  إدخال/تقديم للمّرة األولى خالله يتمّ  ذيال الّسياقشأن 

ي إلى زيادة اختالل  ةأن يؤدّ دعم المجتمعات المحليّ ل  ساعداتالمتوزيع أو 

اإلستغالل   ا يزيد من مخاطرم والمتلقي، ممّ موازين القوى بين المقدّ 

 . سيواإلعتداء والتّحّرش الجن
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حّرش الجنس  الفئات األكثر عرضة لخطر 
ّ
 19-خالل جائحة كوفيد   اإلستغالل واإلعتداء والت

 النساء

 والفتيات 

على   حيث يعتمدن اإلستغالل واإلعتداء والتّحّرش الجنسيلخطر  على نحو متزايدات ضالنساء والفتيات معرّ  

ة للحصول على السلع  على المتاجرة بالخدمات الجنسيّ  عرضة إلرغامهنّ  ، مما يجعلهنّ كوسيلة للحياةالمعونة 

اإلستغالل واإلعتداء لخطر  ةأكثر عرض حية هن أيضاً عاية الصّ بة للرّ ستجاعملن في اإلتالنساء اللواتي والخدمات. 

 ساءوالنّ  الجنسفي  تعامالالأما ، الذي يرتكبه الزمالء والمرضى. والتحرش غتصابإلا مثل، والتّحّرش الجنسي

من  اإلستغالل واإلعتداء والتّحّرش الجنسيخاص لخطر  على نحو ضاتمعرّ والنساء الفقيرات  سرهنّ المعيالت أل  

 .  اإلغاثة/المعونةالعاملين في مجال  قبل

هم من مات المجتمع المدني أو غيرالذين يعتمدون على منظّ  ذوو اإلحتياجات الخاّصةض ن يتعرّ أح من المرجّ   ذوو اإلحتياجات الخاّصة

ة أو الذين يحتاجون إلى رعاية شخصي  أّما .  اإلستغالل واإلعتداء والتّحّرش الجنسيمي الخدمات إلى خطر مقدّ 

ذوات ، وكذلك النساء والفتيات بالغضون لخطر معرّ بسبب إعاقتهم اصل والت  أو غير القادرين على الن طق 

انتهاك  اإلستغالل واإلعتداء والتّحّرش الجنسيأّن ال يدرك ذوو اإلحتياجات الخاّصة قد . ت الخاّصةاإلحتياجا

 قد يكونو. من غيرهم ضون لإلساءة لفترة أطولونتيجة لذلك، قد يتعر  . نهة اإلبالغ عكيفي   ال يعرفواقد ولحقوقهم، 

 .أكثر عرضة للخطر ،والتي ال تعتبر إعاقة ةفي القدرات العقلي   مشكالتاألشخاص الذين يعانون من  أيًضا

يواجهن نوعين من  لكونهنّ  إلستغالل واإلعتداء والتّحّرش الجنسيل عرضةما المراهقات، الفتيات، وال سيّ إّن   ات والفتيانالفتي

.  التّجاري أهدافًا سهلة لممارسة الجنس ، ويمكن اعتبارهنّ  على أساس النّوع اإلجتماعي والعمر مييزالتّ  التّمييز؛

رى من ما الفقراء منهم أو الذين يعيشون في مخيمات اللجوء أو في أنواع أخيّ ويمكن أيًضا استهداف الفتيان، وال س

اإلستغالل واإلعتداء والتّحّرش المرتبطة ب خوفاً من وصمة العار ضئيالً اإلبالغ القيام ب يكون احتمالوالمخيمات، 

الفتيات والفتيان عن   إلى فصل 19-انتشار كوفيد الوقاية منامية إلى  .  وقد تؤدي التدابير الرّ ضد الفتيان  الجنسي

حي أو المرض الشديد/الوفاة، مما يجعلهم أكثر عرضة ألشكال مختلفة بات الحجر الصّ عاية بسبب متطلّ مي الرّ مقدّ 

 بما في ذلك من جانب العاملين في مجال تقديم المعونة. اإلستغالل واإلعتداء والتّحّرش الجنسيمن 

ً  إل جي بي تي+  مجتمع الميم/ات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسيةعات المثليّ ما تواجه مجتم غالبا

، بما في ذلك منظمات هامن الحصول على الخدمات من قبل مقدمي كامالً ة أو تمييزاً أو حرماناً ّّ مواقف سلبي

ات والمثليين ومزدوجي الميل مثليّ هم من الالمجتمع المدني.  وقد يؤدي ذلك إلى استغالل األفراد الذين ي عتبرون بأنّ 

لع والخدمات، وال سيما الخدمات جنسياً من أجل الحصول على السّ استغاللهم الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، 

 ة. عاية الصحيّ الغذائية والرّ  المساعدات ة مثل الحيويّ 

األفراد الذين يعانون من 

 دة من التمييزأنواع متعدّ 

أو العمر أو الجنس أو الفقر  النّوع اإلجتماعيالتمييز بسبب  متنّوعة من ضون ألشكالاألشخاص الذين يتعرإّن 

اإلستغالل أكثر عرضة للمعاناة من  ين هموالدّ أ اإلعاقةوأقانوني لهجرتهم أو الوضع ال أو اإلثنيّة أوالعرق

لإلستغالل واإلعتداء  ضخطرالتعرّ اجه الفرد وشكال التّمييز، أ تداخلتوكلّما . واإلعتداء والتّحّرش الجنسي

 عندما يتفاعل/تتفاعل مع نظام المعونة. على نحو أكبر  والتّحّرش الجنسي

  

Image credit @MKCoursin 
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اإلستغالل  خاذها لمنع مات اتّ نظّ ما هي اإلجراءات التي ينبغي على الم

حّرش الجنس  
ّ
 ؟ 19-كوفيد خالل  واإلعتداء والت

مع  5ة الُمعترف بها الحماية الدوليّ  مواصلة العمل على تنفيذ معايير •

مع تزايد .  19-التركيز على المخاطر التي يثيرها كوفيد

حّرش الجنس  خطر
ّ
 تزيدياق الحالي، في السّ  اإلستغالل واإلعتداء والت

وضمان  إجراءات الحماية   تقييمب /مات بمراجعة المنظّ  قيام أهمّية

فين ّّ الموظ عدد تقليص فيها تمّ ي في الحاالت التي  هاستمرار في تنفيذاإل

أخرى من الجهات  أنواعوتحويل اإلشراف الى عتماد اإل وزيادة األجانب

نات قواعد  وقيع على مدوّ دقيق، والتّ التّ عملّية  ستمرّ ت ويجب أن .  الفاعلة

فين الجدد  دريب اإللزامي واإلشراف على جميع الموظّ السلوك، والتّ 

العمل على الرغم   بدؤوال أن ي ذلك قب  أن يتمّ عين، ووالمقاولين والمتطوّ 

يجب  باإلضافة الى ذلك، .  الموظفين بسرعةلنشر  اتمن الضغوط

على نحو   بالمعلومات وتزويدهم،  بانتظامالموّظفين مواصلة تدريب 

ة لتنفيذ إجراءات الحماية  لضمان استمرارهم في إعطاء األولوّي  جليّ 

ة  ات اإلنسانّي ولوّي على الرغم من أعباء العمل التي تفوق المعتاد واأل

 . العاجلة

 

   . متك ة كجزء من استجابة منظّ ي المناصب القياديّ فات لتولّ دعم الموظّ  •

  ةاألمامّي ساء في المناصب ي إدراج المزيد من الّن ح أن يؤدّ من المرجّ 

اإلستغالل واإلعتداء  ة إلى زيادة الوعي ورصد قضايا واإلدارّي 

حّرش الجنس  
ّ
وبسبب هذا الوباء، قد  .  جملبالممن المخاطر  والحدّ  والت

والتّشاور مع ظر لذلك ينبغي الّن  .ةات المرأة األسرّي تكون ازدادت مسؤولّي 

   .لهنّ  ما قد يلزم من دعم إضافيالموّظفات بشأن 

، بما في ذلك  19-كوفيد النّاتجة عن/تحديد المخاطر الجديدة بسبب •

أو   ت النترن شبكة على  تّحّرش الجنسياإلستغالل واإلعتداء وال

  علىووع الّن قائم على   ذلك على أساس تحليل ينبغي أن يتمّ .   خارجها

اإلستغالل  األكثر عرضة لخطر  حول الفئاتجتماعي اإلدماج اإل

  إجراءأيضاً  ومن المهمّ .  نفي سياق معّي  لجنسي واإلعتداء والتّحّرش ا

المتعلّقة  نشاط لفهم عوامل الخطر / لكل برنامجللمخاطر تحليل 

  ولتحديدالتي ينطوي عليها، الل واإلعتداء والتّحّرش الجنسي باإلستغ

توزيع  عندما يتمّ  ،على سبيل المثال ،الّسلطةفي   الفروقات أكبر

ة العاملة من الذكور في المقام  النقد أو عندما تكون القوّ / لعالسّ 

، ألن هذه السيناريوهات تزيد من احتمال حدوث  بالدّرجة األولى/األول 

 .  عتداء والتّحّرش الجنسياإلستغالل واإل

ة التي يجري  المجتمعات المحليّ  بإشراكالمشاريع  تعديل/ تصميم  •

   ،شةقدر اإلمكان مع الحرص على إشراك الفئات المهمّ  ،دعمها

   . مات حقوق المرأة على وجه الخصوصمنظّ 

اإلستغالل واإلعتداء والتّحّرش  ة فهم مخاطر  من المهم بصفة خاصّ  

األنشطة  د من أنّ والتأكّ   ،للخطر عرضةص األكثر األشخا على  الجنسي

ال تكون وحين   . يسهل الوصول إليهابحيث مة وآليات اإلبالغ مصمّ 

ستشارات  جراء اإلإممكنة، يمكن  المباشرة ةجتماعات الشخصّي اإل

 . ة بدالً من ذلكمات المحلّي ين أو المنظّ اشطين المحلّي مع الّن  ةالهاتفّي 

  ومن ضمنهاخرى العاملة في القطاع نفسه، نسيق مع الوكالت األالتّ  •

عتداء  واإل ستغالل  شبكة الحماية المشتركة بين الوكالت من اإل

هذا التعاون وقتًا   تهلكيس  (. ة موجود تإذا كان ) 6( PSEA)الجنسيين 

ات مصحوبة  مات الصغيرة عندما تتعرض لضغوططوياًل بالنسبة للمنظّ 

حول   تكرار المعلوماتي إلى عدم التنسيق يؤدّ  غير أنّ  . ضئيلةموارد ب 

الى أو / و   موارد الحماية واإلبالغ المتوفّرة ونظم إحالة النّاجين/النّاجيات

  بين الوكاالتقائمة شبكة مشتركة  وفي حال عدم وجود .عدم توفّرها

شبكات   عن ي/ابحث، ينحماية من اإلستغالل واإلعتداء الجنسي تعنى بال

حماية الطفل أو العنف القائم شبكات  معها، مثل للتّنسيق أخرى ذات صلة 

 . اإلجتماعيوع ّن العلى 

خدمات اإلحالة المتاحة  ب مستكملةلديها قائمة  منّظمتك  د من أنّ ّّ أكتّ ال •

اإلستغالل واإلعتداء   من البالغات/األطفال والبالغين   ات/اجين للنّ 

تحديثه باستمرار استناداً إلى  ما يتمّ  وهذا،  والتّحّرش الجنسي

لتصدّي  ل ينشبكة الحماية من اإلستغالل واإلعتداء الجنسي / كومةتدابيرالح

، والتي قد تؤدي أيضاً إلى تحويل الموارد بعيداً عن الخدمات  19-كوفيدل

عم  الخدمات الدّ  مسحشمل ي ينبغي أن .  19-مباشرة بـكوفيد تتعلّقالتي ال 

للوقاية من فيروس نقص المناعة  (  PEP) الوقاية بعد التعرض )الطبي 

إلغتصاب، ومنع الحمل في  ضحايا ال  ريريةالسّ  المعالجةولبشرية، ا

عم ، والدّ ( عن العالج األوسع نطاقًا لإلصاباتحاالت الطوارئ، فضاًل 

عم ، والدّ اآلمنةماكن األأو غيرها من  المآويوجتماعي، فسي اإلالّن 

مثل  )أخرى  جهات معنّيةمع  ي/ نّسق.  القانوني وإنفاذ القانون

العنف القائم على الّنوع اإلجتماعي أو   الفرعّية أو شبكات مجموعاتال

لمعرفة ما إذا كان اآلخرون قد قاموا بذلك ويمكنهم ( حماية الطفل

في االعتبار احتياجات    ي/أن تأخذ ي/ رتذكّ .  مشاركة المعلومات معك

 .  اإلستغالل واإلعتداء والتّحّرش الجنسيمن  النّاجياتو اجينمن الّن  كلّ 

حسن  / درايةعلى  ة واألسر واألفرادتكون المجتمعات المحليّ ضمان أن   •

باإلضافة إلى   . بخدمات اإلحالة وأين وكيف يمكنهم الوصول إليها اطالع

ة  ة مجانّي جميع الخدمات اإلنسانّي  أنّ  للتّشديد على ذلك، ينبغي بذل الجهود 

ملصقات في نقاط الخدمات  وضع  وعلىة، أو ينبغي أن تكون مجانّي 

  ستفادةاإلعلى الطلب من  ا يساعد على الحدّ سالة المذكورة، ممّ لرّ تحمل ا

 . خدماتالالحصول على ة مقابل الجنسّي 

المعلومات   ةوتقييم موثوقّي  بعدتقييم مخاطر اإلدارة واإلشراف عن   •

ي،  قادة المجتمع المحلّ  -رها من الذي يوفّ )عليها  ين/التي تحصل

ة تنبيهك ومراقبة في كيفّي   ي/رفكّ   (. والشركاء الجدد؟أفيك، وموظّ أ

.   في المجتمعات  اإلستغالل واإلعتداء والتّحّرش الجنسيعالمات حدوث 

ات  وعلى منصّ للقيام باألعمال اإلنترنت على أكثر  منّظمتك تعتمدقد 

واصل االجتماعي حيث يمكن أن تصبح الحدود بين التواصل  وسائل التّ 

فيك واضحة لموظّ  إرشادات أعط.  المهني والشخصي غير واضحة

على اإلنترنت وما يمكن وما ال   أصول التّواصل/ حول آداب السلوك

 . مع أعضاء المجتمع عبر اإلنترنتالتّعامل يمكن القيام به عند 

التي  المؤذية ومواجهة القوالب النمطية   انتقاص فيهااستخدام لغة ل  •

ي  يمكن أن يؤدّ .  19-كوفيد المتضّررة منقد تنشأ في المجتمعات 

  19-بكوفيد أو المرتبطين 19-مييز ضد األفراد الذين أصيبوا بكوفيدالتّ 

  أو اإلستغالل واإلعتداء والتّحّرش الجنسي د في اإلبالغ عن إلى التردّ 

في  األفراد إلى العمل ب  دي وقد يؤعم  شبكات الدّ / فقدان سبل العيش  الى

 . الجنس للبقاء على قيد الحياةمجال 

خاذها لضمان اإلبالغ عن مات اتّ جب على المنظّ ما هي اإلجراءات التي ي 

 ؟19-لستجابة له خالل كوفيدإلو  اإلستغالل واإلعتداء والتّحّرش الجنسي

وإعطاء    اإلستغالل واإلعتداء والتّحّرش الجنسيمن  ات/اجين دعم النّ   •

عي من أجل  والسّ   اإلقفال التّامة لسالمتهم حتى أثناء عمليات األولويّ 

صال آمن  من المهم محاولة إقامة اتّ .  7  النّاجيات /اجين ز على النّ نهج يركّ 

.   وذلك استناداً الى الظروف ة/اجيي ومباشر لمعرفة رغبات الّن وسرّ 

أو من السلطات  / وكاالت أخرى و   حاجة إلى مساعدة ثّمةقد تكون ف

إلى مكان آمن إذا لزم األمر للحصول على خدمات   ة/اجيلضمان نقل الّن 

  من أجل هذا األمر. ن التحقيق في التقريرتعّي  ماإذا  ،اإلحالة والمساعدة

 ً  . مستكمل/ثمحدّ  لخدماتلمسح ب حتفاظ اإلتعود أهمّية  أيضا
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   علماً أنّ والعاطفي،    رفاههم الجسديّ  على الحفاظفي   الموّظفين دعم •

  يعيق/يُحجم قد  واإلقفال التّام  19-امل مع كوفيد اجم عن التعالنّ  الضغط

اإلستغالل واإلعتداء   اإلبالغ عن تجاربهم مع منبعض الناس 

ف  قد يكون الزمالء أيًضا أقل قدرة على التعرّ  8. والتّحّرش الجنسي 

تعّرضوا  فون الذين على عالمات السلوك غير الالئق، وقد يشعر الموظّ 

ة ال تستحق  أن تجاربهم الخاصّ  إلستغالل واإلعتداء والتّحّرش الجنسيل

.   19-كوفيد التي فرضها الهائلةجات العالمية حتيااإل خضمّ اإلبالغ في 

  ةاألولوّي إعطاء رسائل استباقية حول استمرار توجيه  ي/ضمنالذلك، 

 تعالج قارير سوف التّ  أنّ ب ، وورفاههم لمستفيدينوافين لموظّ ا لسالمة

ً  كأولوية قصوى  . دائما

ك  ها متاحة ألولئد من أنّ آليات اإلبالغ للتأكّ  تعديلو استعراض /مراجعة  •

اإلستغالل واإلعتداء والتّحّرش  بـ رواح أن يتأثّ المرجّ الذين من 

 يفيدة، لذا في المجتمعات المحلّي بالتّغّير ستمر آثار الوباء ت س  . الجنسي 

  اإلستعداد/التأهب دعم في   بانتظام للسيناريوهات وتحديثها التخطيط

تكون   أنآليات اإلبالغ للتأكد من  تعديلويجب .  مختلفة وتقييم خيارات

، وكذلك الفئات األخرى التي قد تواجه صعوبة  لنساء والفتياتل متاحة

أو الفئات   ذوي اإلحتياجات الخاّصةفي الحصول على المعلومات، مثل 

صال  وينبغي استخدام قنوات اتّ . جتماعيستبعاد اإلضة لإل األخرى المعرّ 

يمكن لوكيات التي ي بالسّ المجتمع المحلّ  فئاتعة إلعالم جميع متنوّ 

وجها   ومن القنوات التي يمكن اعتمادها:.  اإلغاثةمن وكاالت  توق عها

جتماعي، واإلذاعة والتلفزيون، ووسائل  باعد اإلمع مراعاة التّ  لوجه 

سائل القصيرة،  جتماعي، والهواتف المحمولة، والرّ واصل اإل التّ 

نشرها ، فضاًل عن الرسائل التي يتم (متوفّرة ومترجمة  )  المطبوعاتو

أكثر فعالية في نقل   أصوات الّنساء ة إلى أنّ وتشير األدلّ . لمساعداتا مع

ة  مواءمة آلية اإلبالغ الخاصّ  ،قدر اإلمكان ،ي/حاول  9. سائلهذه الرّ 

 . المجتمع كيال يختلط األمر على أفراد آلخرينتلك التّابعة لمع  بالمنّظمة

د  لتحدي   اإلستغالل واإلعتداء والتّحّرش الجنسيتقييم تقارير   •

اإلستعراض  ، وإبقاء الخطة قيد  توقيتهاوخاذها  اإلجراءات التي يجب اتّ 

  على الرغم منيجب العمل على التقارير الواردة . بصورة دوريّة

حول   قرارات إدارة الحاالتخاذ ينبغي اتّ  .  أو قيود أخرى اإلقفال الّتام

 من اآلمنما إذا كان  وتقييمحقيق وات التّ المخاطر في كل خطوة من خط

وقد يكون النهج التدريجي .  أو الممكن إجراء تحقيق مباشر أو عن بعد

 ً أوالً، وإذا أمكن   نظرّيةعلى سبيل المثال، يمكن إجراء دراسة  .مناسبا

رية، يمكن إجراء المقابالت إما من خالل شريك موثوق به  ضمان السّ 

ً  سالمة  في حال تعّرضت  . الهاتف عبرأو    من أطراف التّحقيق أيّا

  ( تهموصح همهرفاهو  (المحقق  / ، موضوع الشكوى، الشهودة/ناجيال)

خاذ قرار  ح للمخاطر واتّ للخطر، ينبغي تعليق التحقيق، وإجراء تقييم منقّ 

 . حقيق أو إيقافهمواصلة التّ / تعديلبشأن ما إذا كان ينبغي 

 المذكورةاآلراء  غير أنّ . UKaid مة من حكومة المملكة المتحدةقدّ ل من مساعدات المملكة المتحدة المّّ هذه الوثيقة هي نتاج برنامج الممو 

ة عن مثل هذه مسؤوليّ  ل أيّ ال تتحمّ  فهيدها، ة بحكومة المملكة المتحدة أو التي تؤيّ بالضرورة تلك الخاصّ  ال تعكسوالمعلومات الواردة فيها 

 .إليها يسند  مّماالمعلومات أو أيّ اآلراء أو 

 موضعتوجيه عام بشأن المسائل  لتقديم أوسععلى نطاق  والمهنيّونحاده والمجتمع األكاديمي ور البرنامج وأعضاء اتّ هذا المنش وقد أعدّ  

  veronica@rshub.org.ukمعلومات أو استفسارات أخرى، راسلنا على  للحصول على أيّ . اإلهتمام

 الهوامش 
 

أي إساءة فعلية أو محاولة     ستغالل الجنسي: اإل  تعريف (: SEAHش الجنسي )عتداء الجنسي والتحرّ ستغالل واإلفي هذا السياق يعني الحماية من اإل  1

اجتماعياً أو  ماليًّا أو ستفادة من االستغالل الجنسي لآلخرين سواء أو الثقة ألغراض جنسية. يشمل اإل فارق في السلطة وضع الضعف أو  استعمالإلساءة 

  التطفّل    عتداء الجنسي:اإل  والعالقة االستغاللية؛ اإلستغالل الجنس التّجاري والتّحريض على الجنس التجاري سياسياً. وبموجب لوائح األمم المتحدة، يشمل 

الجنسي )محاولة االغتصاب،   اإلنتهاكشمل وي ظروف غير متكافئة أو قسرية.    اء بالقوة أو في ظلّ ، سوأو التّهديد به البدني الفعلي ذو الطابع الجنسي 

غتصاب. وبموجب لوائح األمم المتحدة، تعتبر جميع ( وكذلك اإلالمالمسة ، وإجبار شخص ما على ممارسة الجنس عن طريق الفم/المالمسةوالتقبيل/

لوكيات والممارسات غير المقبولة وغير المرغوب فيها  سلسلة من السّ  ش الجنسي: التحرّ عتداًء جنسياً؛ عاماً ا 18األنشطة الجنسية مع شخص دون سن 

التي قد تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، االقتراحات أو الطلبات الجنسية، وطلبات الحصول على خدمات جنسية، والسلوك أو  وذات الطبيعة الجنسية  

 . مذلّة أو البدنية، التي تعتبر أو يمكن أن يُنظر إليها على أنها مهينة أو اإليماءات الجنسية أو اللفظية 

 اقتراح لمزيد من القراءة 

 19-خالل كوفيد PSEAH والتّحرش الجنسي واإلعتداءإلستغالل  ا نلوقاية مة لـة األساسّي لتزام بالمعايير اإلنسانّي اإل 

response-19-covid-the-in-support/article/seah-https://www.chsalliance.org/get /   

ستجابة  اال  خالل( PSEAعتداء الجنسيين )ستغالل واإل(: الحماية من اإل2020نة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )مذكرة فنية مؤقتة من اللج 

protection-note-technical-https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-  ، 1.0اإلصدار  - COVID-19ل

response-19-covid-during-psea-abuse-and-exploitation-sexual<    

https://safeguardingsupporthub.org/wp 19 -COVID- خالل –حقيقات ( اعتبارات حماية التّ 2020خطة ) 

-Covidcontent/uploads/2020/05/Plan_Intl_Safeguarding_Investigations_Considerations_for_

19_links.pdf-10Apr20_Eng_ex    

حماية  ال ذين: مذكرة توجيهية من وزارة التنمية الدولية لموظفي وزارة التنمية الدولية والشركاء المنفّ ترتبط هذه المذكرة بمذكرة نشرت مؤخًرا بعنوان  
في  ماتوهي تركز على دعم المنظّ  ". 19-ل جائحة "كوفيدش الجنسي في جميع برامج وزارة التنمية الدولية خالتحرّ اعتداء والّ إستغالل وامن اإل

لدعم الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية الدولية   صّممتة األخرى  عملي في حين أن المذكرة التوجيهّي توجيه من خالل ة األمامّي  الخطوط

 الكبيرة.
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دعوة إلى االحتواء  : إيبوال في بلدان غرب أفريقيا لوباءقتصادي واإلجتماعي األثر اإل( 2015)غرب ووسط أفريقيا  –مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية  2

القائم على نوع الجنس  تقييم العنف ( غير مؤرخ)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   https://bit.ly/35DWWRq والوقاية، الت عافيالوطني واإلقليمي، و

     https://bit.ly/2WLtzJh</g في سيراليون  خالل أزمة إيبوال  والن وع اإلجتماعي

اإلصدار    -  19-( مالحظة فنية مؤقتة: الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين خالل االستجابة لكوفيد 2020المشتركة بين الوكاالت ) اللجنة الدائمة 3

1.0 ,https://bit.ly/3fpcrRL ;( األوبئة في 2020ألينا بوتس ،)  جامعة جورج   النساء والفتياتنسيان  عدمضمان   اتالمتأثرة باألزمالّسياقات ،

  مجال في الخطوط األمامية في   العامالت تأمين سالمة ورفاه النساء Yaker، R )2020(;  https://bit.ly/35zgjeH  واشنطن العالمية معهد المرأة،

  ؛ https://bit.ly/2YDxD0t,  لتقني العنف القائم على النوع اإلجتماعيللنطاق ا مكتب المساعدة  COVID-19 خالل الرعاية الصحية  
مستقبل  35اإلعاقة  اإلستعالم إدماجمكتب  ،استعراض سريع: اإلحتياجات الخاصة  على األشخاص ذوي  19-آثار كوفيد )J. et al )2020, ديفيس-ميني 4

،  اإلحتياجات الخاصةوحقوق اإلنسان لألشخاص ذوي   19-كوفيد( 2020عام )المفوضية السامية لحقوق اإلنسان  ; https://bit.ly/3djQ0f5, إدماج

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  ;   :bit.ly/2W6CSEo//https والمثليات والمثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية

   .https://bit.ly/2YCB33G 1.0اإلصدار  - 19-خالل االستجابة لكوفيدواالنتهاك الجنسيينالحماية من االستغالل المذكرة التّقنّيةالمؤقتة ( 2020)

المعاييرالدنيا بشأن  (1: يرتكز على االنضمام إلى واحدة أو من المجموعات التالية من الحفاظ على المعايير أو كالهما 2018 االستجابة الدولية منذ عام5

والتي ترتكز ستة مبادئ أساسية  , (w3bhttps://bit.ly/2YEl)وكاالت الالمشتركة بين  مةللجنة الدائالعائدة  الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين

ا  انظر أيض  )  (https://bit.ly/2SDCJpBالمعيار اإلنساني األساسي( 2و (;   https://bit.ly/35J78sc) تتعلق باالستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي

هي أيًضا ذات  ( https://bit.ly/2L4mZYJ) معايير الحفاظ على سالمة األطفال    .https://bit.ly/2Li7DA9-COVID( 19)توجيهات بشأن معيار 

   ".أساسية " معايير دوليةك الجهات المانحة وغيرها من الجماعاتالمرتبة نفسها لدى  ولكن ال تملك  الّسياقاتالصلة في العديد من 
مذكرة تقنية مؤقتة من  . ق المقيم، بدعم من منسق الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيينس  المن /ق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ما يترأسه منسّ  وعادةً  6

، 1.0اإلصدار  -19-االستجابة لكوفيد أثناء( PSEA)الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين (: 2020) بين الوكاالت الدائمة المشتركة اللجنة

https://bit.ly/2yxPj32    

وعند .  /3djQvWvhttps://bit.lyإلى المبادئ التوجيهية األربعة للسالمة والسرية واالحترام وعدم التمييز. ات/ويستند النهج الذي يركز على الناجين7

 حاجة إلى المعرفة. اإلبالغ عن حادث ينتهك الحماية، ينبغي دائماً الرجوع إلى هذه المبادئ، وال ت قدم المعلومات إال عندما يكون ذلك آمناً وعلى أساس ال 

، المخاطر والمشاركة المجتمعية التواصل حولكيفية إشراك المهمشين والضعفاء في  : 19-كوفيد( 2020)هيئة األمم المتحدة للمرأة والمترجمين بال حدود 8

https://bit.ly/2W8HzgT   

لمخاطر والمشاركة  التواصل حوالكيفية إدراج المهمشين والضعفاء في : 19-كوفيد( 2020)هيئة األمم المتحدة للمرأة والمترجمين بال حدود 9

   https://bit.ly/3caGACnالمجتمعية
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