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 ين:ركاء المنفذ  ة والش  ولي  في وزارة التنمية الد  ة لموظ  مذكرة توجيهي  
 

-ولية خالل جائحة كوفيدنمية الد  في برامج وزارة الت  (  SEAHحرش الجنسي )وتلخيصها باإلنكليزية  والت    نتهاكواإلستغالل  الحماية من اإل
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الماضية  خالل ازدادت  األوبئة  بمجال  ارخطاأل،  أنّ الحماية  المتعلّقة  ثبت  والفتيات معرّ النّ   .  أشكال مختلفة من  ساء  متزايد من  لخطٍر  ضات 

  المعترف به أنّ من  .  1عتداء الجنسيينستغالل واإلريك الحميم واإلعنف الشّ   هو، وأكثر األشكال شيوًعا  القائم على النّوع اإلجتماعيالعنف  

  نتهاك واإلستغالل  اإل  سبّبتلمستجيبين جدد، من الممكن أن تكون قد شكَّلت، عن غير قصد، ظروفًا    ادفقً تشهدت  إيبوال، التي    لوباءستجابة  اإل

الجنسيوالتّ  عالميّ   19-كوفيد  2. حرش  جائحة  الحجمهو  حيث  من  مسبوقة  غير  أن    ؛ة  الضروري  من  إلىنيلذا  ضد    ظر  الحماية  جهود 

أنّ حرّ والتّ   نتهاكواإلستغالل  اإل الجنسي على  آليّ ها منش  تعزيز  ذلك من خالل  ينعكس  وأن  اختيارية،  وليست  للحياة  المساءلة وزيادة  قذةٌ  ات 

اإل للحماية من  الجنسي.  والتّ   نتهاكواإلستغالل  التمويل  يالقطاعات    علىحرش  نطاقها التي  اإل  وّسع  الصّ كجزء من  قطاع  )مثل  حة،  ستجابة 

االجتماعيّ  الحماية  وقطاعات  اإلنساني،  والتّ والقطاع  التحتيّ علة،  والبنية  تكون  ة(  يم،  اإل  خصوًصا  متيقظةً أن  زيادة    نتهاك واإلستغالل  لخطر 

مسك  ة التّ نمية الدوليّ ستجابة المنّسقة. يجب أن تواصل وزارة التّ في اإل  مقّوم أساسيّ ك  وجودهتكون استباقيةً في ضمان    أنو  ،الجنسيّ حرش  والتّ 

الدوليّ  باة  بالمعايير  اإلالمتعلّقة  من  الجنسي،والتّ   نتهاكواإلالل  ستغلحماية  مطلقً   سياسةتطبّق  وأن    3حرش  التسامح  في   اعدم  اإلخفاق  حيال 

 ة.  العالميّ  19-خالل جائحة كوفيد حرش الجنسيوالتّ واإلنتهاك اإلستغالل  معالجة

تعود الى  تشير إلى أن هذه مشكلة    هامحدودةً، ولكنّ   حرش الجنسيّ والتّ   نتهاكواإلستغالل  األكثر عرضةً لخطر اإل  الفئات  حولال تزال األدلّة  

مجموعات أخرى قد تكون أيًضا   إلى أنّ   شيرت   غير مثبتةة  أدلّ برزت  كما  األكثر عرضة للخطر.    هنّ ساء والفتيات  النّ   أنّ و،  النّوع اإلجتماعي

فيهممتزايد،  الخطر  لل  عرضة  الخاّصةذوي    بمن  الجنسيّ   اإلحتياجات  ووالفتيان  والجنسانيّة  ةواألقلّيات  ترتكز   الّضروري من    ،لذلك.  أن 

. هذا يمّكن قائم على النّوع اإلجتماعي واإلدماج اإلجتماعي معّمق الجنسّي على تحليل حرشّ والتّ  نتهاكواإلستغالل استراتيجيات الوقاية من اإل

الدوليّ  التنمية  وزارة  اإل  هاوشركاء  ةموظفي  لخطر  عرضةً  األكثر  األشخاص  تحديد  وباء لتحرّ وا  نتهاكواإلستغالل  ِمن  خالل  الجنسي  ش 

و19-كوفيد للخطر،  عرضةً  األكثر  هم  وكيف  ولماذا  اإلمن  يمّكنهم  ،  من  للوقاية  خطواٍت  واإلاتّخاذ  الجنسي والتّ   نتهاكستغالل  حرش 

التي   عدم المساواةوجه  بالعديد من أاألفراد  التي يتأثّر فيها  لحاالت  ل  ااهتمامً موظفو البرنامج    يولي  أناألهميّة  إنه لفي بالغ    ستجابة له.إللو

لـإل فين ا الالتي يعشن في مخيمات الالجئين والموظّ الت جنسيً حرش الجنسي، مثل النساء المتحوّ والتّ   نتهاكواإلستغالل  تجعلهم أكثر عرضةً 

   .من ذوي اإلحتياجات الخاّصة المحلّيين
 

 

توافد    تشهدش الجنسي في المجتمعات التي  حرّ والتّ   نتهاكواإلستغالل  في خطٍر متزايد من التعرض لـإل   النساء  من المرّجح أن تكون •

تقارير   صدرت. على سبيل المثال، خالل أزمة إيبوال في غرب أفريقيا،  في الحاجات األساسيّةجسيم  بنقص  مصحوبة    الذكورلعّمال  ل

القوة  ت فوارق  يستغلّون  الذكور  العّمال  بأن  لل  القائمةفيد  الماّسة  على  الماديّ   مواردوالحاجة  والفتيات  النساء  إلجبار  الخدمات   تقديمة 

مقابل  الجنسيّ  على  ة  بالنساء    4المساعدة.الحصول  الخاّصة  التكيّف  استراتيجيات  تتأثر  أن  المرّجح  ألسرهنّ من  والنساء   ،المعيالت 

تأثّرً رات  المتضرّ  الفقر  اإلغالق  اشديدً   امن  ممّ الكامل  بحاالت  يؤدّ ،  مثل ا  سلبيٍة  تكيٍّف  استراتيجيات  إلى  منهّن  الكثير  لجوء  إلى  ي 

بالجنس.التّ  أنّ   5جارة  اللواتي  النّ   كما  اساء  على  عمليّ يجبرن  من  بالرغم  اإلغالق  لتنقل  اإل  هنّ   التّامات  لخطر  عرضةً  ستغالل أكثر 

   6فة بدعم اإلغالق. الجنسي على أيدي قّوات األمن المكلّ ش حرّ والتّ  نتهاكواإل

تكون   • أن  المرّجح  ومن  المراهقات،خاص  بالفتيات،  اإل  ةً  لخطر  عرضةً  عمرهّن والتّ   نتهاكواإلستغالل  أكثر  بسبب  الجنسي  حرش 

كوفيدزيد  يوجنسهّن.   وتأثير  المدارس  احتماليّة  اإل  19-إغالق  من  منقتصادي  ال  اإلستفادة  المطاف ف  ،مراهقاتالفتيات  ينتهي 

ة وصولهّن إلى  ر شبكات األمان العادية الخاّصة بالفتيات وإمكانيّ أن تتأثّ   اأيضً المحتمل  ا للوصول إلى الموارد. ومن  باستغاللهّن جنسيً 

 
 هم 19-جائحة كوفيد حرش الجنسي خاللوالت   نتهاكستغالل واإلاألشخاص األكثر عرضةً لخطر اإل
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رات معّرضات ، والمهاجاإلحتياجات الخاّصةأن تكون الفتيات اللواتي يعشن ويعملن في الشوارع، والفتيات ذوات  و  7، آليات اإلبالغ

 حرش الجنسي.  والتّ  نتهاكواإلستغالل لخطر اإل بالتّحديد

ستغالل  لزيادة في اإل  ونضقد يتعرّ   أنّهم  إذ  حرش الجنسي بسبب أعمارهموالتّ   نتهاكواإلستغالل  بشكل خاّص لـإل  معّرضون  الفتيان  •

عن  والتّ   نتهاكواإل انفصالهم  نتيجة  الجنسي  الّرعايةحرش  متطلّ   المعتادينلهم    مفّدمي  المرض  )بسبب  أو  الصحي،  الحجر  بات 

األكثر عرضةً    على  على وجه التّحديدوعلى قدرتهم على الوصول إلى شبكات األمان،    االشديد/الوفاة(. سيؤثّر إغالق المدارس أيضً 

بمللخطر أطفال،    ن،  يعيلها  التي  األسر  المصحوبين،    الفتيانوفيهم  وغير  ذويهم  عن  من  المتضرّ والمنفصلين  الذين  النّ رين  أو  زاع 

 8الذين يعيشون و/أو يعملون في الشارع.ومات الالجئين، يعيشون في مخيّ 

ذوو   • الخاص ةاألشخاص  النساء  بو،  اإلحتياجات  من    منهنّ خاّصة  يعانون  الذين  لخطر   ،ذهني  قصورواألفراد  عرضةً  أكثر  هم 

السّ لمعايير اإلل  انظرً حرش الجنسي بسبب التمييز الشائع ضدهم.  والتّ   نتهاكواإلستغالل  اإل   عن   هماستبعاد العديد من  ائدة، يتمّ جتماعية 

األجر،   المدفوعة  باألعمال  يضطرهمالقيام  على    مّما  االعتماد  المساعدةإلى  أن    تجارة  أيًضا  المحتمل  من  الجنس.  ممارسة  مقابل 

. ذلك ألنه ليس ذوي اإلحتياجات الخاّصةمن غير  فترة أطول مقارنة باألشخاص  لحرش الجنسي  والتّ   نتهاكواإلستغالل  لإل  وايتعّرض

حرش الجنسي، وحتى عندما يكشفون والتّ   نتهاكواإلستغالل  ة اإلبالغ عن اإلة حول كيفيّ من المحتمل أن يتم إشراكهم في أنشطة توعويّ 

 .9تصديقهم يتمّ  قلّماعن حادثة من ذلك النوع، 

 LGBTQ)ويعرفون باإلنكليزية بـ    والكوير  لون جنسيًاالجنسي والمتحو  الَميل    وومزدوجات  ون والمثلي  المثلي  من المرّجح أن يكون   •

ائد ياسي السّ جتماعي والسّ قتصادي واإلمييز اإلش الجنسي بسبب التّ حرّ والتّ   نتهاكواإل ستغالل  متزايٍد لخطر اإل  على نحوٍ معّرضين    +(  

المثليّ ضدّ  من  اإلغاثة  عّمال  يواجه  كما  والمثليّ هم.  الَميات  ومزدوجي  والمتحوّ ين  الجنسي  جنسياً  ل  ض  لتعرّ ا   خطروالكوير  لين 

      10.ةكبير درجةب حرش الجنسيوالتّ  نتهاكواإلستغالل لـإل

ين من العنففي مخي    الذين يعيشونة  اشئة، خاص  ة والن  في األزمات الحالي    األشخاصمن المحتمل أن يكون   •   ، مات الالجئين أو الفار 

اإل  ةكبير  لدرجةضين  معرّ  الجنسيوالتّ   نتهاكواإل   ستغالللخطر  اعتمادهم    ،حرش  نتيجة  نحووذلك  اإلغاثة   على  عّمال  على  أكبر 

  11حرش الجنسي. والتّ  نتهاكواإلستغالل احتماليّة حصولهم على معلوماٍت حول اإلضئالة  للحصول على المساعدة و

لنسبة عرضةً    حية مثالً(ستجابة الص  من اإل   )كجزء  ةاألمامي    وطالنساء العامالت في تقديم الخدمات في الخط  من المحتمل أن تكون •

العنفإضافيّة  عالية   اإل  من  ذلك  في  بما  العمل،  مكان  والمرضى  والتّ   نتهاكواإلستغالل  في  الزمالء  يرتكبه  قد  الذي  الجنسي  حرش 

  الطاقة   تركيز، و19-دجائحة كوفي  جّراءح أن تتفاقم هذه المشكلة بسبب المستويات العالية من اإلجهاد  وأقارب المرضى. ومن المرجّ 

  12(. PPEة )وتعرف باإلنكليزية بـ ات الوقاية الشخصيّ معدّ في داخل النظام الصحي، ونقص 

 

لإل  متطلبات  يستدعيال    19-كوفيدفي حين أن   الحالي  والتّ   هاكنت واإلستغالل  جديدة  الوضع  الجنسي، فإن  جميع موظفي    يقتضي منحرش 

وزارة التنمية الدولية   تتطلّع.  برامجهم  ضمنش الجنسي  حرّ والتّ   نتهاكواإلستغالل  اإل  أخطارنظًرا الرتفاع    شديدي الحذريكونوا  مج أن  ناالبر

البرنامج  الى   يستمّر موّظفو  القياسيّ بنهج  أن  تتّ العمليات  التي  اة  برامجهلوزارة  بعها  اإل  افي  الجنسي.  حرّ والتّ   نتهاكواإلستغالل  لمواجهة  ش 

التّقّصي)بما في ذلك    العناية الواجبة الُمحّسنةوهذا يشمل تطبيق   على  البرامج    إعداد  وضمانلحماية الطفل حيثما كان ذلك مناسبًا(    واجب 

ش الجنسي.  حرّ والتّ   نتهاكواإلستغالل  اإل  أخطارخذ في عين االعتبار  يأ  واإلدماج اإلجتماعيقائم على النّوع اإلجتماعي  حديث  تحليٍل    أساس

ة تنطبق أيًضا على برامج/تعديالت  ولية في حاالت الطوارئ اإلنسانيّ نمية الدّ الخاّصة بوزارة التّ   17أحكام القاعدة الذكية رقم    نشير الى أنّ 

إكمال  الطارئة  19-كوفيد ويمكن   ،DDA    األموال ولكاألولىبعد صرف   ،( العمالء  عالقات  مسؤول  يكون  أن  يجب  الخاص  (  SROن 

بأنّ  مقتنعًا  المتوقّ   بالبرنامج  البرنامج  نتائج  مع  متناسبة  المخاطر  يجبكل  اإل  عة.  حاالت  كل  عن  الفور  على   نتهاكواإلستغالل  اإلبالغ 
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 :ش الجنسي، يجب على موظفي البرنامج أنحر  والت   نتهاكواإلستغالل لدعم الحماية ضد اإل

قيادي    يُبدوا • كيفي ة  ة  مواقف  اإلفي  الجنسي  حر  والت    نتهاكواإلستغالل  معالجة  برامجهم  ش  نحو  الشركاء  إعالمهل  من خالفي   على 

أّن الشركاء   من  التّأكدولية  وزارة التنمية الدّ   على.  لهم  ستجابةش الجنسي واإلحر  والت    نتهاكواإلستغالل  اإل  الوقاية منأهمية  بمستمر  

  أي تدابير الحماية في    تطبيقلة  في إعطاء األولويّ   استمرارهممن  وش الجنسي،  حرّ والتّ   نتهاكواإلستغالل  إلاخطر  ازدياد    على بيّنة من

والشركاء، وتوقيع قواعد السلوك، وتدريب    والّدائمين  المؤقتينجميع الموظفين  إجراء تدقيق في أهليّة    ها)بما في  19-ٍت لكوفيدتعديال

 عمليّة التّدقيق في أهليّة الموّظفين التّدريبات وفي  ش الجنسي في  حرّ والتّ   نتهاكواإلستغالل  دمج الوقاية من اإليعّد  جميع الموظفين(.  

  .، أمًرا ضروريًامؤقتينتعيين موظفين الذي يتخلّله ريع ع السّ حتى أثناء التوسّ العمل  ئهمبد قبل والشركاء

 19-ستجابة خالل جائحة كوفيدحرش الجنسي: ضمان الوقاية واإلوالت   نتهاكواإلستغالل الحماية ضد اإل 
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في البلد،  (  PSEA)وتعرف باإلنكليزية بـ    ينالجنسي  نتهاكواإلستغالل  اإل  الوقاية منمع آليات تنسيق    مواءمةلليدعموا الشركاء   •

منّسُق األمم   ينالجنسي نتهاكستغالل واإلاإل  الوقاية منبشتركة بين الوكاالت المعنية  عادةً ما يترأُّس الشبكاِت الم  .حيث يكون ذلك ممكنًا

اإلنسانيّ المتّ  للشؤون  المقيم،  ة/المنسّ حدة  هذه    13. يينالجنس  نتهاكواإلستغالل  اإل  من  الوقايةق  منسّ   يدعمهق  تكون  غير   اآلليّاتعندما 

التشغيل بعد،موضوعة   ال  قيد  البرنامج تشجيع  الشبكات األخرى  على موظفي  التواصل مع  التي صلةالذات  شركاء على  تلك  ، مثل 

  14.القائم على النّوع اإلجتماعيتعمل على حماية الطفل أو الحماية ضد العنف 

ميزاني  من  يتأك دوا   • اإلأن   ضد  الحماية  تُمك ن  البرنامج  الجنسيحر  والت    نتهاكواإلستغالل  ات  وضع.  ش  يجب   عند  جديد،  برنامج 

للحماية  مي  تخصيص بناًء على  حرّ والتّ   نتهاكواإلستغالل  اإل  من زانيٍة  الجنسي  يالمخاطر  ش  فيما  تقييمها  تّم  االتي    ل ستغالحصل من 

( لضمان الوقاية من بما تسمح به الموارد المخّصصة الحاليةب البرامج الحاليّة مراجعات للميزانية )قد تتطلّ   جنسي.وتحّرش    انتهاكو

واإلحرّ تّ وال  نتهاكواإلستغالل  اإل الجنسي  لهش  سيتم مالئمبشكل    مستجابة  الذين  التقنيين  للخبراء  تمويٍل  تخصيص  ذلك  يشمل  قد   .

 . توظيفهم

الجديدة حوليحد دوا    • البرنامج  اإلعتبار،جنسي  الش  حر  ت  الو  اإلنتهاكوستغالل  اإل  مخاطر  بعين  المحدّ   آخذين  المرتبطة  المخاطر  دة 

خطر من  يزيد    العامل الذي ،  الّسلطةاختالفاٍت كبيرة في    يتخلّلهافي الجوانب التي من المحتمل أن    رعلى الموّظفين التّفكي.  19-بكوفيد

ينبغي  والتّ   نتهاكواإلستغالل  اإل الجنسي.  نحو    التنبّهحرش  لتحديد  على  في  حرّ والتّ   نتهاكواإلستغالل  اإل  أخطار خاّص  الجنسي  ش 

الصحيّ  واإلنسانيّ البرامج  االة  الحماية  وبرامج  والتّ جتماعيّ ة  التحتيّ ة  والبنية  اإل  .ةعليم  أّن  يدركوا  أن  البرامج  موظفي  ستغالل  وعلى 

يتمّ حرّ والتّ   نتهاكواإل أن  يمكن  الجنسي  خارجها.اإلنترنت    شبكة  عبر  ش  اإل  أو  بعد،  مع  عن  وتنفيذها  البرامج  إدارة  إلى    على نتقال 

، بما في ذلك زيادة صعوبة تحديد التصّرفات السيئة، ومساعدة  ا التحّولهذالمخاطر الجديدة التي قد تنشأ بسبب  إدراك  البرامج    يموظف

المتضرّ النّ  للناس  المناسبة  المساءلة  وضمان  التحقيقات،  وإجراء  الخدمات،  إلى  الوصول  على  أن  اجين  يجب  موظفو   يضعرين. 

البحث و،  التّام  غالقاإلكان في حالة  مع السّ إيجاد طرق مبتكرة للتواصل    تشملالبرنامج استراتيجياٍت للتخفيف من هذه المخاطر، وقد  

مي الخدمات المحليين اآلخرين شراكاٍت مع مجموعات حقوق المرأة أو مقدّ   بناءوإمكانية إجراء تحقيقات عن بعٍد عند الضرورة،    في

 الذين ال يزالون قادرين على العمل.  

 بة له، على موظفي البرنامج أن: ستجاش الجنسي واإلحر  والت   نتهاكواإلستغالل لدعم اإلبالغ عن اإل

كيف  من  يتأكدوا • االعتبار  عين  في  يأخذون  الشركاء  معلومات  ي ة وصول  أن   إلى  المجتمع  الحماية،    برنامجيةأفراد  إجراءات  حول 

صول أولئك الذين قد يواجهون تحد ياٍت في الو  من ضمنهم لة )ة الوصول إلى الخدمات ذات الص  ة اإلبالغ عن شكوى، وكيفي  وكيفي  

والعزل التّام  من المحتمل أن تَُحّد إجراءات اإلغالق  (.  وذوي اإلحتياجات الخاص ةة مثل النساء والفتيات والفتيان  سمي  ات الر  إلى اآللي  

ش الجنسي. حرّ والتّ   نتهاكواإلستغالل  لحماية من اإل تتعلّق با  ضروريّةمن قدرة العديد من الناس على الوصول إلى رسائل وخدمات  

ة اإلبالغ  كيفيّ   همتعليملو  ،دوًما  أّن المساعدة مجانيةعلى  الستخدام طرق مختلفة للتّواصل مشّددين  على موظفي البرنامج دعم الشركاء  

طرق مثل الهواتف المحمولة والبرامج اإلذاعية. على البرامج أيًضا أن تراعي كيف يمكن ألفراد المجتمع  هذه العن مشكلة باستخدام  

في    األّمية  معّدل  التي يكون فيهاياقات  ا في بعض السّ اإلبالغ شخصيً   يحبّذ.  اإلغالق، بما في ذلك أثناء عمليات  ةآمن  طريقةببالغ  اإل

هناك مشكلة تتمثّل بعدم عندما تكون  لنساء والفتيات الوصول إلى الهواتف المحمولة أو  ل  ال يمكن، أو عندما  استخدام التكنولوجيا عال

أثناء عمل الموظفين عن بُعد،   المنّظماتاإلبالغ عن المخالفات داخل   األخذ بعين اإلعتباريجب  إضافة الى ذلك،  .  ة اإلبالغالثقة في آلي

 فتراضية.  حيث قد يتردد األفراد في استخدام القنوات اإلب

لة منووضعه كغين  والمبل    الناجيات/اجيندعم الن  وجوب استمرار   • على    .ةقِبَل وزارة التنمية الدولي    أولويةً في جميع البرامج الممو 

دعم  من أجل    قائمةتزال    ما الخدمات التي    مسحل  ،على مستوى الدولةحيث الفرص متاحة  إنشاء صالت  وزارة تشجيع الشركاء على  ال

  نتهاك واإلستغالل  من اإل  لوقايةبايُعنى  ا  تعيّن األمم المتحدة ُمنّسقً   وحيثش الجنسي.  حرّ والتّ   نتهاكواإلستغالل  من اإل  النّاجيات/الناجين

وخدمات حماية الطفل جزًءا  النّوع اإلجتماعياعتبار خدمات الحماية من العنف القائم على  يجبهذه اآللية. كما   دعم، ينبغي ينالجنسي

إنسانيّ   جوهريّاً  استجابة  أي  لكوفيدمن  النّ بحيث  ،  19-ة  إحالة  اإليمكن  من  إحرّ والتّ   نتهاكواإلستغالل  اجين  الجنسي  وكذلك ش  ليها، 

ياقات التي يكون على نطاق أوسع. في السّ من اإلساءة  النّاجين  األطفال  ووالفتيات  من العنف ضد المرأة    النّاجيات/اجينالضحايا والنّ 

الخدمات غير   تقديم  البرنامج  ، على موظّ شاملفيها  المحلّي،  أّي    األخذ بعين اإلعتبارفي  أو في مكتبهم  فرصة، في سياق برنامجهم 

 ش الجنسي. حرّ والتّ  نتهاكواإل ستغالل من اإل لنّاجياتل/اجينللنّ   أفضل اتتقديم خدمدعم  ان من خاللهكيم



 

 

 رسمي

المتعل    فوراً اإلبالغ    ضمان • الحماية  مخاوف  جميع  الممو  عن  بالبرامج  الد  قة  التنمية  وزارة  من  إلى  ولي  لة  ة 

rnsortingconcerep @dfid.gov.uk    الجد و  من  دأك  ت  الو التقارير على محمل  يأخذون جميع  الشركاء  خذون  يت  أن هم  أن  

للت   المناسبة  والت  اإلجراءات  ودعم  سجيل  عدم    .ة/اجيالن  حقيق  اإلغالق    اتّخاذيجب  مساعدة  الكامل  عمليات  لعدم  كعذٍر 

السّ ا  في  النّاجيات/اجينالنّ  إلى خدمات  التحقيقات. يمكن  المة واإللوصول  تأخير  أو  إجراءنقاذ  التحقيق عن بُعد   األخذ بعين اإلعتبار 

 عم.  والدّ  المشورة لتقديمجاهز ة نمية الدوليّ ابع لوزارة التّ التّ ( SITة )حقيقات الوقائيّ حيثما أمكن ذلك. إّن فريق التّ  بصفة مؤقّتة

 

 
. لندن، المملكة المتحدة: مكتب مساعدة  284رقم  VAWG Helpdeskعلى العنف ضد النساء والفتيات، تقرير بحث   19-ر جائحة كوفيد( تأثي2020فريزر، إي. )  1

ألينا بوتس    ;vawg.pdf-and-19-covid-284-helpdesk-k/media/1881/vawghttp://www.sddirect.org.uالعنف ضد النساء واألطفال 
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settings-affected-crisis-in-https://giwps.georgetown.edu/pandemics/( ؛ اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتIASC 2020   )  المذكرة الفنية
   ، 1.0النسخة   - 19-خالل االستجابة لكوفيد( PSEA)  ينالجنسي نتهاكواالالمؤقتة: الوقاية من االستغالل 

-psea-abuse-and-exploitation-sexual-protection-note-technical-https://interagencystandingcommittee.org/other/interim
response-19-covid-during   
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  التحرشوواالستغالل  نتهاك وتوصيات لجنة المساعدة اإلنمائية إلنهاء ال اءلة والمعايير اإلنسانية األساسية للجودة والمس ، الجنسيين نتهاك واال بين الوكاالت لمنع االستغالل 
   في التعاون اإلنمائي والمساعدة اإلنسانية   الجنسي

  - 19-خالل االستجابة لكوفيد( PSEA) ينالجنسي نتهاكواالالمذكرة الفنية المؤقتة: الوقاية من االستغالل  ( IASC 2020المشتركة بين الوكاالت )  اللجنة الدائمة 4
and-exploitation-sexual-protection-note-technical-https://interagencystandingcommittee.org/other/interim- 1.0النسخة 

response-19-covid-during-psea-abuse    
  - 19-خالل االستجابة لكوفيد( PSEA) ينالجنسي نتهاكواالقتة: الوقاية من االستغالل  المذكرة الفنية المؤ ( IASC 2020اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ) 5

and-exploitation-sexual-protection-note-technical-ragencystandingcommittee.org/other/interimhttps://inte- 1.0النسخة 

response-19-covid-during-psea-abuse    
ة: مكتب مساعدة  . لندن، المملكة المتحد 284رقم  VAWG Helpdeskعلى العنف ضد النساء والفتيات، تقرير بحث   19-( تأثير جائحة كوفيد2020فريزر، إي. )  6

   vawg.pdf-and-19-covid-284-helpdesk-http://www.sddirect.org.uk/media/1881/vawgالعنف ضد النساء واألطفال 
gec-https://dfid-   الثانية،  النسخة  –مذكرة إرشادية للمشاريع  19-لوقاية وكوفيد( الحماية وا2020مرجع: تحدي تعليم الفتيات )   7
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 تللمزيد من اإلرشادا

 
 19-ة خالل كوفيد ولي  لة من وزارة التنمية الد  إرشادات حول الحماية في البرامج الممو  

 ة لفهم الحماية  صفحات وزارة التنمية الدوليّ 

خالل  (  PSEA)  ينالجنسي  نتهاكواإلستغالل  : الوقاية من اإلرة الفنية المؤقتةالمذكّ   ( IASC 2020ائمة المشتركة بين الوكاالت )اللجنة الدّ 

   1.0النسخة   - 19-ستجابة لكوفيداإل

الدّ  )اللجنة  الوكاالت  بين  المشتركة  كيفيّ 19-كوفيد(  IASC 2020ائمة  في    المهّمشيناألشخاص  إشراك  ة  :  بشأن التّ   والضعفاء    واصل 

  المشاركة المجتمعيةو المخاطر
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  - 19-خالل االستجابة لكوفيد( PSEA) ينالجنسي نتهاكواالالمذكرة الفنية المؤقتة: الوقاية من االستغالل  ( IASC 2020اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ) 8

and-exploitation-sexual-protection-note-technical-https://interagencystandingcommittee.org/other/interim- 1.0النسخة 
response-19-covid-during-psea-abuse الل جائحة فيروس كورونا  ( المذكرة الفنّية: حماية األطفال خ2020تحالف حماية الطفل في األعمال اإلنسانية ) ؛

 https://www.unicef.org/media/65991/file/Technical%20note:%20Protection، 1.0النسخة   –
%20of%20children%20during%20the 
%19(%20pandemic.pdf-20coronavirus%20disease%202019%20)COVID   
  حول عمل وزارة التنمية الدولية بشأن اإلعاقة، ( على استفسار لجنة التنمية الدولية  2019رد البالديوم ) 9
-development-ence/committeeevidence.svc/evidencedocument/internationalhttp://data.parliament.uk/writtenevid
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-attachment_data/file/749741/Listeninghttps://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
Exercise1.pdf   
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VAWG Helpdesk ،  لندن. الواليات المتحدة:  207رقم .k VAWG Helpdes
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والمعّرضين للخطر،   المهّمشضمان المساعدة والحماية يعالج احتياجات األشخاص  -: البرمجة الشاملة 19-كوفيد ()ICRC( )2020اللجنة الدولية للصليب األحمر  11

and-assistance-ensuring-programming-inclusive-19-https://reliefweb.int/report/world/covid- اللجنة الدولية للصليب األحمر، 
needs-addresses-protection  

 ،GBV AoR Helpdesk، 19-استجابة كوفيد( تأمين سالمة النساء العامالت في مجال الرعاية الصحية في 2020ياكر، ر. ) 12
-workers-healthcare-frontline-women-of-llbeingwe-and-safety-securing-http://www.sddirect.org.uk/media/1896/202003
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  - 19-خالل االستجابة لكوفيد( PSEA) ينالجنسي نتهاكواالالمذكرة الفنية المؤقتة: الوقاية من االستغالل  ( IASC 2020اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ) 13

and-exploitation-sexual-protection-note-technical-https://interagencystandingcommittee.org/other/interim- 1.0النسخة 
response-19-covid-during-psea-abuse    

أو حماية األطفال حيث يتم تفعيلها أو أّي آليّات تنسيق مالئمة لها عالقة بالعنف القائم على   اإلجتماعيقد يشمل هذا المجموعات الفرعية مثل العنف القائم على النوع  14
   األطفال في سياقاٍت أخرى. وحمايةالنوع الجنسي واألطفال 
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