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 هذا التقرير؟  عالم يحتوي /هلذي يتضمن  ا ما 

 .الموارد والدعم مركزنحن  

  

  المعونةالمساعدة لقطاع م نقد   

 .اس بشكل أفضلالن   يحميل

يعملون في جميع أنحاء  اأشخاص   المعونةقطاع  يضم   

يعمل في قطاع /الفقيرةالعالم لمساعدة المجتمعات 
يساعدون المجتمعات الفقيرة في جميع   االمعونة أفراد

 .أنحاء العالم

 الموارد والدعم   مركز مقد  ي   

 .معلومات مجانية عبر اإلنترنت 

 بلدان لدينا مكاتب في   

 .وأفريقيافي أوروبا 

 

ة دل  اإلصدار األول لملخص األب هو جزء من هذا الكتي   

رجى االطالع على ، ي  الموارد والدعم مركزمن 

 حماية

 قطاع 

 المعونة 



قرير الكامل للوصول إلى الوثائق أو لمزيد من  الت  

  .المعلومات



 الحماية؟ هيما 

ض  د من عدم تعر  بذل قصارى جهدنا للتأك   الحمايةتعني  

 .الجنسي وحمايتهم من األذىاألشخاص لإليذاء 

ا آخرين  يستغل  في بعض األحيان قد    الناس أشخاص 

 ذلك من خالل:  وقد يحدث. لممارسة الجنس

لممارسة الجنس مع شخص   الس لطة  موقع ستغالل ا •

بـ  هذا  عرفي   -ما، مثل تقديم المال أو الخدمات 

 ستغالل الجنسي اإل

  -إجبار الناس على ممارسة الجنس  •
 الجنسي  نتهاكاإلبـ  هذا  وي عرف

عندما ال    ذات منحى جنسيإبداء تعليقات اللمس أو  •

ش  حر  الت   بـ  هذا  وي عرف -يكون ذلك مرغوب ا فيه 

   الجنسي 



 األمراض  ي تفش  الحماية و
  

يجعل  من الناس، يمكن أن  ى الوباء بين كثير  عندما يتفش  

اتوفير   .أصعب الحماية أمر 

 

 سائل مثل  بعض القواعد والر   

 يجعل، يمكن أن "بالبقاء في المنزل"اس خبار الن  إ

 .األمور أسوأ

ب  ة حول كيف يمكن أن تتسب  ال يوجد الكثير من األدل   

 ش الجنسي. حر  والت   نتهاكستغالل واإلاألوبئة باإل

انتشار األوبئة يمكن أن   ة أن  ظهر بعض األدل  لكن ت   

 يؤدي إلى: 

ت والشبكات التي تساعد  المجموعا عمل تراجع •

 .الن اس

 ليلالد  



، مثل المال فال تكفي الجميع المواردفي قلة   •

 والغذاء والماء 

 

 خدماتالوصول الى اس صعب على الن  من األ  •

 ة والتعليم والوظائف والمحالت التجاريةح  الص  

 

 

ستصبح مدخرات الناس المالية أقل إذا لم يتمكنوا    •

 من القيام بعملهم المعتاد

 يحتاج الناس إلى مزيد من المساعدة   •
 للبقاء على قيد الحياة

ستغالل  إرضة لالأكثر ع   كل هذا يمكن أن يجعل الناس 

 .الجنسي شحر  الت   اإلنتهاك أوأو 

 



 

  األشخاصقام أن ه خالل تفشي أوبئة أخرى هناك دليل  

عاية و الر  إأالطعام  تقديم ممارسة الجنس مقابل بطلب

 .حيةالص  

  



 

في بعض األماكن عندما ا جبر الناس على البقاء في  

 .ي االمنازل قامت الشرطة والجيش باستغاللهم جنس

أكثر  هن  الفتيات اللواتي يذهبن عادة إلى المدرسة  

حاالت الحمل بين  عرضة لإليذاء، وهناك المزيد من 

 .الشابات

سمى فايروس كورونا يوجد حالي ا فيروس منتشر ي   

 .المستجد

ابقة  الس   ستفادة من دروس تفشي األمراضالمهم اإل من  

يروس كورونا  فوباء للتعامل بشكل أفضل مع 

 .لمستجدا

للحصول الكامل رجى االطالع على ملخص األدلة ي             
 .أدلة محددةحول تفاصيل  على



 كورونا  يروسفتفشي ظل   في الحمايةضمان  ةكيفي   

 

 

األمراض الخطيرة يمكن أن   منا من الماضي أن  لقد تعل   

 .تنتشر بسرعة إلى الكثير من الناس

اإلغاثة  يجب على العاملين في قطاع  قواعد هناك  

 .باعهاات  

 

لدى إحدى المجموعات الد ولي ة والتي ت دعى اللجنة 

  :تعليماتيجب اتباعهاالد ائمة المشتركة بين الوكاالت 

ال تدعهم يفلتون  ف إذا ارتكب الناس أفعاال  خاطئة •

 بفعلتهم

ة اإلبالغ عن  الناس يعرفون مكان وكيفي   تأكد من أن   •

 األفعال الخاطئة



 اإلنتهاك أو  أو  ستغاللالتأكد بأن ضحايا اإل   •

ثوا لألشخاص الذين  الجنسي يمكن أن يتحد   شالتحر

 عاية المناسبةيمكنهم تقديم الر  

كيف   ي دركوا حتى  العاملين،دريب لجميع  تقديم الت    •

 اس إساءة استخدام مواقع السلطةيمكن للن  

تساعد  ساء في المجموعات التي الن   إدراج د منتأك   •

 ستجابة األولى في اإل

ستجابة لحاالت معرفة ما إذا كانت هناك طرق لإل  •

 الطوارئ عبر اإلنترنت

 ستجابةاإل عند والفتيات ساءالن   إشراك من تأكد  •
 ما مرض تفشي  مثل ألزمة
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The impact of 
epidemics on 
sexual exploitation, 
abuse and 
harassment 
This evidence digest draws on evidence from 

past infectious disease epidemics to explore 

how the risks of sexual exploitation, abuse and 

sexual harassment (SEAH) increase during 

these outbreaks, and some good practice 

examples of how the aid sector has addressed 

these issues. The digest is arranged in two 

sections - the first section reviews selected 

evidence on the increased risks of SEAH,  

whilst the second section highlights guidance 

and resources on preventing and responding 

to SEAH during COVID-19. 

A large number of the reports reviewed relate 

to Ebola Virus Disease (EVD) outbreaks, 

particularly in West Africa. Very little evidence 

was found relating to other infectious disease 

outbreaks, namely Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS) or Middle East Respiratory 

Syndrome (MERS). Whilst much of the material 

reviewed discusses broader issues of child 

protection and gender-based violence (GBV), 

in particular domestic and intimate partner 

violence, this digest seeks to draw out the 

specific findings that relate directly to SEAH  

(see Summary box opposite). 

Summary 

Epidemics may increase the risks of SEAH  

as a result of measures designed to prevent 

their spread such as quarantine, curfews, 

school closures, and increased hygiene 

practices. Addition factors such as 

widespread unemployment and escalating 

poverty levels also exacerbate risks of SEAH, 

especially against women and girls. Several 

reports featured below highlight the sexual 

abuse and exploitation of girls by response 

workers during the disease outbreaks. Many 

of these risk factors will play out in relation to 

SEAH within the COVID-19 pandemic, and it 

is valuable to ensure lessons learnt during 

previous infectious disease epidemics will 

inform the global response.  

A number of recommendations for the aid 

sector emerge from the guidance including: 

• ensuring organisations adhere to the  

Inter Agency Standing Committee (IASC) 

global guidelines;  

• adopting a zero-tolerance approach  

to perpetrators; 

• providing training and values clarification 

work for all responders to ensure they 

understand issues of power and 

exploitation; 

• increasing the number of female first 

responders;  

• considering options for online or virtual 

reporting and response services ; and  

• ensuring the meaningful engagement  

of women and girls throughout any 

response planning, implementation, 

monitoring and evaluation. 
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