
 
 

1 | P a g e  
 

Updated June 2020 

 19-كوفيد :تعزيز حماية المشاركين في البرنامج خالل جائحة

 

 االعتبارات االستراتيجية واإلجراءات الموصى بها

نحن نعلم من التجارب السابقة أن الكوارث الطبيعية والنزاعات وحاالت الطوارئ الصحية، بما في ذلك تفشي األمراض،  

[  1،2،3] .ة بشكل مختلفنيالنساء والفتيات والرجال والفتيان واألشخاص من جميع الهويات الجنسية والعرقية واإلثتؤثر على 

  مجموعات معينة عرضة بشكل خاص لزيادة العنف وسوء المعاملة. صبحًضا أنه خالل حاالت الطوارئ، تعلم أيحن نن

الضعيفة المتعلقة بالعمر والجنس والعرق واإلثنية واإلعاقة تضع النساء والفتيات وغيرهم من الفئات  عدم المساواةمنظومة 

نية( في خطر متزايد من  ، المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسااألخرى )على سبيل المثال

 االستغالل واالعتداء الجنسيينو ؛(GBV)العنف القائم على نوع الجنس و ؛ (IPV) الشريك الحميممن جانب عنف التعرض لل

(SEA) عنف من جانب الشريك الحميمالمع كون العنف الجنسي و - واالتجار باألشخاص  ؛اءة معاملة األطفال وإهمالهمإسو ؛ 

(IPV)   ذلك  ويرجع  [4]التي تتعرض لها النساء والفتيات أثناء حاالت الطوارئ. وأكثر أنواع العنف شيوًعا  ا منيكونربما

، وغالبًا ما تتعطل األنظمة  جتماعية التي تتغير بسرعة كبيرة، واألعراف االد المحدودة، والموارإلى البنية التحتية المتوترة

 االنتهاكات.  صور لعنف واالستغالل وغير ذلك منالتعرض لالتي تحمي السكان المستضعفين في الظروف العادية من  

لمشاركين النتهاكات بين األشخاص االتعرض ل  ارتفاع معدالت العنف واالستغالل وأنواع أخرى من FHI 360 تشهد منظمة

التي  غير المؤكدةباإلضافة إلى المعلومات بتداعيات هذا العنف لسنوات عديدة قادمة.  ء األشخاصهؤال في برامجنا، وسيشعر

أماكن أخرى  في ، أفاد نشطاء حقوق المرأة في الصين وفرنسا واألرجنتين وتنفيذيينمن موظفينا ومن شركائنا النتلقاها بالفعل 

 ، أثناء  عتدينوضع األشخاص في الحجر الصحي، وربما مع الم نيبشكل كبير ح  مؤخًرا أن حاالت العنف المنزلي قد ارتفعت



 
 

2 | P a g e  
 

مم المتحدة أنه في بعض  [ أفادت األ5] تفشي الفيروس التاجي.

خدمات دعم العنف الهاتفية على ، تضاعفت المكالمات المجتمعات

[ نحن  6] .19-كوفيدالمنزلي أو تضاعفت ثالث مرات منذ تفشي 

 مغيرهمن العديد من البلدان وي  ف FHI 360 منظمة من موظفينسمع 

العنف المنزلي  الخاصة بحاالت مالجئ الولي أن  في المجتمع الد

قد تم بكامل طاقتها أو تعمل ، ة حاليًا، وفي بعض الحاالتكدسم

نظًرا للعزلة واالفتقار إلى سلطة اتخاذ القرار التي   تماًما. إغالقها

، فإننا وسوء المعاملةوالناجون من العنف غالبًا ما يعاني منها الضحايا 

للعنف  تصدي  ى الرعاية الصحية وخدمات الأن الحصول علنعلم 

قل بشكل أكبر بالنسبة ألولئك الذين يعانون من  خالل هذا الوباء ست

وهذا يعني أن الضحايا والناجين من العنف . العنف وإساءة المعاملة

بصورة و ال نظير لهل وسوء المعاملة سيتأثرون بشكل واالستغال

. تحذر هيئة األمم المتحدة 19 -كوفيد وباءتفشي من جراء  ةعميق

لمرأة من أنه في الوقت الذي تستمر فيه البلدان في باالقسم المعني 

تزايد تمليارات شخص يحتمون في منازلهم،  4اإلغالق وأن أكثر من 

فئة  العنف ضد النساء والتتمثل في ازدياد وهي  –[  7جائحة الظل ]

 . ى من السكانخراأل يفةضعال

نحن نشعر بقلق بالغ، ونرغب في تحديد ما يمكننا القيام 

  تغالل وسوء المعاملة والتصدي لهابه لمنع العنف واالس

   .المشاريعتلك بطرق فعالة في المجتمعات التي ننفذ فيها 

الرسائل الرئيسية حول المساواة  يصالالمجتمع الدولي إل تحركبينما ي

 -كوفيد  المتعلقة بانتشارو( GESIبين الجنسين واإلدماج االجتماعي )

استراتيجيات وتوصيات تقدم هذه الوثيقة فإن ، على نطاق أوسع 19

بشأن تقييم المخاطر   FHI 360  منظمة مشروعب عاملةالفرق لل

اإلجراءات و، المتزايدة التي قد يواجهها المشاركون في البرنامج

 هاتنفيذ قادرة على التي قد تكون هذه الفرق  واالستجابات المحتملة 

في صياغة التوصيات، استفدنا بشدة من  المخاطر. تلك للتخفيف من

األدوات التي تم تطويرها واستخدامها في جميع أنحاء مجتمع التنمية 

للعنف واالستغالل وغيرها من االنتهاكات بين عامة   لتصديالدولي ل

رشادات بالتزود بالمزيد من اإل، قمنا عند اإلشارة إلى ذلك .السكان

من  على سبيل المثال، األشخاص ) ضافية لفئات معينة من السكاناإل

األشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي الميل  و ،ذوي اإلعاقة

 ممن ينتمون إلى مجتمع الميمالجنسي ومغايري الهوية الجنسانية 

LGBTQI .) ،نتهز هذه الفرصة لتقديم موجزنحن نف باإلضافة إلى ذلك 

لحماية   FHI 360 للسياسات واألنظمة المعمول بها في منظمة 

 عتداء الجنسي، وإذاءالمن االستغالل وا المشاركين في البرنامج

، واالتجار باألشخاص من قبل موظفينا والمتطوعين  األطفال

 .والشركاء
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اعتبارات استراتيجية لتعزيز حماية المشاركين في البرنامج من  

 19-كوفيد  العنف واالستغالل خالل جائحة

أن المشاركين في البرنامج الذين نخدمهم من خالل FHI 360 ك منظمة تدر

حتى قبل   ،ن مجموعة واسعة من قضايا الحماية مشاريعنا غالبًا ما يواجهو

، مثل عنف الشباب، والعنف الجنسي، والعنف المنزلي، وإساءة 19-كوفيد جائحة

مع استمرار تفشي    .المعاملة من قبل الشرطة، واالتجار، وغيرها من االنتهاكات

التعرض  ر متزايد من ، يتعرض المشاركون في برنامجنا لخط19-كوفيد  جائحة

ال  ف، باإلضافة إلى ذلك .في منازلهم وفي مجتمعاتهم -لعنف وسوء المعاملة ل

ينبغي تجاهل العالقة بين الصعوبات االقتصادية نتيجة الوباء وتزايد التجارب مع 

 [ 8,9]. لعنفالتعرض ل

األفراد المعرضون للخطر والذين يعانون من الناحية المالية قد يضطرون أو  

[ وقد شوهد هذا  10الطعام. ]حصولهم على يجبرون على ممارسة الجنس مقابل 

كانت األسر المعيشية  ، حيثفشي فيروس إيبوال في غرب أفريقياخالل تاألمر 

اللجنة  مؤخًرا أفادت  [11] ضافي. اإلخطر هذا ال امرأة معرضة ل عيلهاالتي ت

، فإن النساء تُعد أكثر عرضة لالنخراط في عمل قصير األجل  19-كوفيد الدائمة المشتركة بين الوكاالت أنه نظًرا لتفشي وباء

أو غير آمن أو في العمل التعاقدي، مما يوفر خطط تأمين اجتماعي ومعاشات التقاعد وتأمين صحي أكثر فقراً، وهم  

  [12] . اصة في ظل هذا التراجع االقتصاديللخطر خأكثر معرضون 

 

من المرجح أن يرتفع زواج ف، التبادليباإلضافة إلى زيادة الجنس 

ه  لهذنتيجة لألثر االقتصادي األطفال والزواج المبكر والقسري 

األفراد المنخرطون في العمل الجنسي أيضا  [ يتعرض 13]  الجائحة.

والصعوبات االقتصادية لعنف، التعرض ل اآلن لخطر متزايد من 

يصبح العثور على عمل أكثر   حيث  19-كوفيد، وعدوى الشديدة

، ونادراً ما الجنس  قمع الشرطة للعاملين في باإلضافة إلى صعوبة، 

يمكن ممارسة عملهم دون اتصال مباشر مع العمالء. يتم استهداف 

األشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري  

من قبل   LGBTQIممن ينتمون إلى مجتمع الميم ية الجنسانية الهو

، أوامر الذين استخدموا، على سبيل المثالوسلطات إنفاذ القانون، 

، كما هو الحال  هم إللقاء القبض على النشطاءمنازلاحتماء الناس في 

-كوفيد [ وضرب الرجال المثليين بشدة تحت ذريعة 14في أوغندا ]

من  المتحولين جنسيا انى األشخاص من فئة  لقد ع  [15]في بليز.  91

لفصل  مثل بنما التي تستخدم الحجر الصحي ل سوء المعاملة في بلدان

األماكن باالختالط بللرجال أو النساء فقط بين الجنسين )حيث يسمح 

حيث يتعرضون لسوء المعاملة إذا ظهر   ،( العامة في أيام معينة

 وثائق هويةيكن لديهم أو إذا لم  جنسيًا المطابقينغير من  عليهم أنهم

الحصول على حقهم من المتحولون جنسيًا أيًضا   حرميُ [ 16] .محدثة

 همحتياجاتادولة لتلبية التبذلها الجهود التي الستفادة من الكامل با

عن عدم  ن أبلغ التيساء المتحوالت في إندونيسيا ال، مثل الناألساسية

 [ 17] لتلقي الدعم الغذائي. نبطاقات الهوية الخاصة بهاستخدام على   تهندرق
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ة لتعزيز الحماية بالعمل مع شركاء المجتمع والحكوم FHI 360 م منظمةتلتز

،  التحتية والحماية ع انهيار البنيةم .العالم عمل معهم في جميع أنحاءلألشخاص الذين ت

أن  "البقاء في المنزل"، ينبغيتماعي وأوامر ومع ازدياد عزلة الناس بسبب التباعد االج

 متباينة لهذه الديناميةال لآلثارتحسبًا الة تأهب المشروع في حالخاصة بفرق التكون 

لعنف واالستغالل الذي قد  امخاطر زدياد االجتماعية الجديدة على الفئات الضعيفة وا

امل  لتعفي ا FHI 360 ج منظمةستؤثر نفس هذه القيود على نه. تواجهه هذه الجماعات

تنفيذ اإلجراءات الموصى بها هنا للتخفيف من المخاطر  في مع الفئات الضعيفة و

تدابير مثل تلك الموصى بها في  بينما تقوم بدمج . المتزايدة على المشاركين في البرنامج

، إليك بعض أفضل الممارسات حول الكيفية التي يمكن بها  في خطط عملك ه الوثيقةهذ

 : 19-كوفيدي البرنامج تقليل مخاطر التعرض لالمشاركين فالمشروع والخاصة بفرق لل

الجسدي ساري المفعول وال تكون لتي يكون فيها التباعد االجتماعي/في السياقات ا

 :كذلك أوامر البقاء في المنزل

  ت كون االتصاالت المفعول، حيث  ة في المنزل ساري  بقاءالأوامر كن ت حتى إذا لم  •

،  عقد االجتماعات بين الموظفين، وشركاء المجتمع نبغي واالجتماعات عن بُعد ممكنًا، في 

زوم  منصات افتراضية أخرى )مثل عبر والمشاركين في البرنامج عبر الهاتف أو 

Zoom ،اس ام اس SMS   واتس آب ،WhatsApp الفيسبوكالخاصة ب مجموعات وال) 

وفقًا لسياق  الجسدي المعمول بها التباعد االجتماعي/ أن يلتزم الموظفون بإرشادات  ينبغي •

الستخدام معدات الحماية الشخصية مثل   FHI 360 ت منظمةوإرشادااألحداث الخاصة بهم 

، عندما تحدد أوامر التباعد االجتماعي عدد األشخاص  على سبيل المثال  .األقنعة والقفازات

د األشخاص الذين  عد ن واحد، ينبغي على الموظفين تحديدفي مكا لذين يمكنهم التجمعا

حاضرين خالل تلك  مسافة آمنة بين ال االلتزام بترك، ويحضرون التجمعات، وفقًا لذلك

من بعضهم   ستة أقدام على األقل على بُعد   ون راضأن يكون الح التجمعات )عادةً، ينبغي

 (. في جميع األوقات البعض 

اجتماعات في أماكن أكبر حتى يتمكن الناس من االبتعاد بأمان عن بعضهم  عقد ينبغي  •

 .البعض

 .ارتداء أقنعة الوجه في األماكن العامةاع اإلرشادات المحلية ب اتب ينبغي  •

تأكد من توفر معقم اليدين )جل اليدين الكحولي( أثناء التجمعات الشخصية وتجنب   •

 ، وعدم المعانقة(. اليدب ، عدم مصافحة لجسدي باآلخرين )على سبيل المثالاالتصال ا

 

 :في السياقات التي تكون فيها أوامر البقاء في المنزل سارية

يمكن أن تتم االجتماعات والمقابالت الفردية والجماعية، وجمع البيانات، ومشاركة   •

عن طريق تطبيقات  المعلومات بين الموظفين، والمشاركين في البرنامج، وشركاء المجتمع  

زوم أو  التطبيقات الواتس آب و عن بُعد، مثل الهاتف أو الرسائل القصيرة أو  التواصل 

 .اضيةغيرها من المنصات االفتر

موظفي تكنولوجيا المعلومات  ب أو FHI 360  بمنظمة (  (ISSبأمن أنظمة المعلومات اتصل •

ة. قد يكون من الضروري  المختلفمنصات الباستخدام الالزم المحليين للحصول على الدعم 

زيادة وقت البث لموظفي البرنامج والمتطوعين المجتمعيين للحفاظ على التواصل مع  

 البرنامج خالل هذا الوقت. المشاركين في 

 . االجتماعتأجيل التفاعل/ نبغيبعد، في عن  التواصل إذا لم يكن من الممكن استخدام طريقة  •
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 :اإلجراءات الموصى بها
امكانية  و مالعنف بشكل مباشر على المشاركين في البرنامج في مجتمعاتك يؤثر المعلومات لفهم كيف  واجمعا :1اإلجراء رقم 

 .توفر الخدمات لمساعدة الضحايا والناجين من العنف واالستغالل

التي  وتكييف التدخالت القائمة على األدلة الطوارئ، بما في ذلك األوبئة، تعد البيانات أساسية لتصميم/لأثناء أوقات  •

، وتخفف من اآلثار السلبية أثناء وبعد  ددة للسكان المعرضين للخطر، وتقلل من المخاطرت المحتستجيب لالحتياجا

قبل جمع البيانات الجديدة، خاصةً أثناء األزمات، استكشف أوالً موارد البيانات الموجودة للتحقق مما إذا كانت  .الطوارئ

موجودة إضافة أسئلة إلى السجالت أو النماذج الحاول [ 18] .البيانات الحالية تجيب على األسئلة التي ترغبون في طرحها

- المتعلقة بكوفيد ساءةحاالت اإل توثيقمن اإلحصاءات الصحية التي يتم جمعها بشكل روتيني ل التي توثق العنف أو غيره

19 . 

جمعها بشكل روتيني، ينبغي  في حالة عدم توفر البيانات الثانوية )البيانات التي يجمعها اآلخرون( أو البيانات التي يتم  •

لتحديد  (GESI) على الفرق الخاصة بالمشروع التفكير في إجراء تحليل سريع للمساواة بين الجنسين واإلدماج االجتماعي

الية وطرق تحسين فع على األشخاص بشكل مختلف 19- كوفيد مشكالت السالمة للفئات الضعيفة من السكان، وكيف يؤثر

، ( (GESI عيالتحليل السريع للمساواة بين الجنسين واإلدماج االجتماأثناء  .يهاعلصول والح  التدخالت الصحية وغيرها

االتجاهات واالحتياجات   دراجها ضمن إنخرط مع المنظمات المجتمعية والوكاالت الحكومية ومجموعات العمل التي تم ا 

 نبغيجتماعي وأوامر البقاء في المنزل، يالتباعد اال خالل الناشئة المحلية المتعلقة بالعنف واالستغالل وسوء المعاملة. 

،  )على سبيل المثالللقيام بذلك آمنًا الوضع جمع هذه المعلومات باستخدام طرق جمع البيانات عن بُعد عندما يكون 

أحد أن يسمع ستطيع الشخص يتمتع بالخصوصية وال ي، تأكد من أن (. قبل إجراء المقابالت الهاتفيةيةالمقابالت الهاتف 

 .الهاتفية محادثته
 O      يرجى الرجوع إلى اإلرشادات الجديدة الصادرة عن هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة العالميةnew 

n and WHOeguidance from UN Wom 19-بشأن جمع البيانات أثناء جائحة كوفيد. 

O       إجراء قامت منظمة كير ولجنة اإلنقاذ الدولية بتطوير إرشادات جديدة حول كيفيةGlobal Rapid Gender 

19-Analysis for COVID فهم كيفية تأثير العنف على الفئات السكانية ل 19-تحليل جنساني سريع عالمي لكوفيد

ء وباخالل الضعيفة وكيف يؤدي النوع االجتماعي واختالالت القوى وعوامل أخرى إلى عواقب ضارة لفئات معينة 

 .يمكن تكييف هذا المورد مع سياق مشروعك [8]. 19-كوفيد

O      ة األخرى والممولين.شارك وناقش نتائج تقييمك مع الشركاء والمنظمات غير الحكومي 

زيادة العنف المنزلي واالستغالل الجنسي وغيرها من ل راتيجيات وخطط للمساعدة في التصدي طور است :2إلجراء رقم ا

شكال اإلساءة بين المشاركين في البرنامج. ضع في اعتبارك امكانية التدخالت لدعم الوقاية من العنف والتخفيف من حدته أ

 .سنة واحدة( وعلى المدى المتوسط )مدة المشروع( -أشهر  6القصير )وردعه على المدى 

لوضع   ( (GESI عيالتحليل السريع للمساواة بين الجنسين واإلدماج االجتما أو نتائج استخدم البيانات التي تم جمعها و/ •

الحصول على  كون يخطة عمل البرنامج. قد  ب اإليذاء الجسديلعنف واالستغالل ول لتصديلدمج التدابير لاستراتيجية 

 نظام إدارة المحتوى دعمك الخاص ب، لذا استشر فريقجراء تعديالت على الخطط المعتمدةإل الزمةالممول  ةموافق

((CMS .قبل تنفيذ األنشطة الجديدة 

women and girls  (العنف وسوء المعاملة بين النساء والفتيات )تحديدً ل لتصديضافية ل اإلت عتبارااإلع إلى ارج •

(specifically)، [19 ] طفالاألو children [ ،20 ]األشخاص ذوي اإلعاقة و people with disabilities  [ ،21  ]

ن المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي  األشخاص موsex workers [ ،22،23 ] العاملين في مجال الجنسو

[ وكذلك السكان  24، ] LGBTQI) LGBTQI+ people(ممن ينتمون إلى مجتمع الميم ومغايري الهوية الجنسانية 

يتم  والذين risk populations-at [26 ][ وغيرهم من السكان المعرضين للخطر 25]  key populationsيين الرئيس

  tips on keeping children safe onlineفيروس نقص المناعة البشرية لعالج خدمات توفير دعمهم من خالل 

https://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/vawg-data-collection-during-covid-19-compressed.pdf?la=en&vs=2339
https://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/vawg-data-collection-during-covid-19-compressed.pdf?la=en&vs=2339
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/4676/globalrgacovidrdm33120final.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/4676/globalrgacovidrdm33120final.pdf
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
https://www.who.int/news-room/detail/08-04-2020-joint-leader-s-statement---violence-against-children-a-hidden-crisis-of-the-covid-19-pandemic
https://gbvaor.net/sites/default/files/2020-10/GBV%20AoR%20HD%20-%20COVID-19%20GBV%20Disability_Updated%2028.09.2020.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/20200408_PS_Sexwork_en.pdf
https://mpactglobal.org/tips-for-health-professionals-serving-lgbti-communities-during-covid-19/
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/epic-kp-strategic-considerations-covid-19.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/epic-kp-practical-considerations-community-based-providers-covid-19.pdf?utm_source=linkages+and+webinar+merge&utm_campaign=1251d9b336-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_11_08_42&utm_medium=email&utm_term=0_0ffeb8cb81-1251d9b336-318418289
https://www.unicef.org/eap/media/5141/file
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ع أيًضا إرشادات اليونيسف لآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية للحصول على نصائح حول  . راج19-كوفيد خالل وباء

 [27الوباء. ]خالل على اإلنترنت آمنين الحفاظ على األطفال كيفية 

المتعلقة بالهجرة  المخاطر زيادة رفع مستوى الوعي بين موظفي المشروع والمتطوعين والشركاء المنفذين بشأن ا •

، مثل  لفئات السكانية الضعيفةاحماية أعلى لداخليا. اعلم أن الهجرة غير النظامية لألفراد تخلق مخاطر   النازحينفراد واأل

والخارجية وزيادة العنف القائم على النوع االجتماعي واالتجار. قد تزيد هذه المخاطر بسبب قيود السفر الداخلية 

 [ 28. ]توثيقال الصحية والطبية بسبب نقص ى الخدماتعلصول حالصعوبات في ال

اج  تعاون مع الشركاء والمنظمات النسائية والقادة الدينيين ومقدمي الخدمات اآلخرين لتبادل المعلومات والدعوة إلدر •

التي  ، توصيل الرسائل الرئيسية( كجزء من األنشطة تدخالت الوقاية من العنف وردود األفعال عليها )على سبيل المثال

    [29] . 19-ضد جائحة كوفيد استجابات الطوارئ األوسع نطاقًاوكجزء من  تتم عن بعد

لوضع بروتوكول للتعامل مع عمليات  FHI 360 س التوجيه من الخبراء المتخصصين والمستشارين التقنيين بمنظمةالتم •

كين في البرنامج، بما في ذلك الحفاظ على السرية، وتقديم الدعم للخط األول األساسي،  الكشف عن العنف من قبل المشار

ب الموظفين والمتطوعين على تنفيذ البروتوكول )على سبيل المثال، أثناء  حالة إلى الموارد، حيثما وجدوا. درواإل

 [30] .اجتماعات الموظفين والمتطوعين(

عادة  ) لالحتياجات والتدخالت وشارك مخاوفك وقائمة احتياجاتك مع ممثل الممول الخاص بكقم بإعداد قائمة أولويات  •

 :ممثلي المانحين اآلخرين. قد تشمل تلك االحتياجاتمع و (AOR) ممثل المعتمد للمنظمةالهو يكون 

O     الطلبات  مضغوطة بسبب بشكل كبير أو والمتأثرة "المساحات اآلمنة" مات التي تدير المالجئ المحلية ودعم المنظ

، الجهود الداعمة لضمان بقاء أن يشمل هذا الدعم، على سبيل المثال ال الحصر نبغي[ ي31. ]19-كوفيد المتزايدة بسبب

 مالجئ الطوارئ السكنية.بوالمتعلقة  19-الخاصة بكوفيدالمالجئ مفتوحة ولتطوير بروتوكوالت السالمة 

     O جتمعية األخرى التي تقدم خدمات طبية ونفسية واجتماعية وقانونية للضحايا والناجين لضمان  دعم المنظمات الم

، تدريب المستجيبين األوائل لتقديم دعم وهذا يشمل، على سبيل المثال ال الحصر. 19-كوفيد استمرار الخدمات أثناء تفشي

وتدريب مقدمي الرعاية الصحية   ؛ LIVES) ريبتد) العنفعمليات الخط األول للمشاركين في البرنامج الذين يكشفون 

ارجع إلى المبادئ التوجيهية . الغتصاب واإلسعافات األولية النفسيةا لناجين منلالسريري التدبير العالجي القيام بعلى 

المحدثة لمنظمة الصحة العالمية وصندوق األمم المتحدة للسكان ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين من أجل  

في  مستخدتبروتوكوالت تطوير الشريك الحميم: "اإلدارة السريرية للناجين من االغتصاب والعنف الذي يمارسه  

 :Clinical management of rape and intimate partner violence survivorsاألوضاع اإلنسانية". 

developing protocols for use in humanitarian settings. [32،33 ] 

      O ضحايا والناجين إمكانية الوصول إلى الموارد النقدية التي يحتاجونها إلعالة أنفسهم في دعم التدخالت التي توفر لل

دعم استمرار أو إنشاء التدخالت الخاصة بالمساعدات النقدية للفئات الضعيفة التي تواجه العوز )على   األماكن اآلمنة. 

متحولين جنسيا، والمهاجرين غير الشرعيين(، ذوي اإلعاقة والعاملين في مجال الجنس، والمن سبيل المثال، األشخاص 

 34]، .[22وخاصة المهاجرين غير القادرين على الحصول على اإلقامة عن طريق الدعم المادي

يطلب المساعدة شخص  بشكل الئق عندما يتم االتصال بك جهز فريق المشروع الخاص بك لالستجابة :3إلجراء رقم ا

 .الذين يحتاجون إلى الخدمات لدعم األشخاصو

مع موظفي  19-كوفيد جائحة  كيفية تربية األطفال خالل حول(WHO) شارك إرشادات منظمة الصحة العالمية  •

 :المشروع والمشاركين في البرنامج

      O [35] بين اآلباء وأطفالهم:  اإليجابي والصحي تواصل نصائح لتشجيع ال 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-

public/healthy-parenting 

O      36(: ]لغة 60متاحة بأكثر من ) 7/24كيفية تربية األطفال : 19-كوفيد ] 

https://www.covid19parenting.com/ 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331535/9789240001411-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331535/9789240001411-eng.pdf?ua=1
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.covid19parenting.com/
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أن تصبح على دراية بكيفية تأثير "التحيز الالواعي" على صنع القرار  جًدا  خالل األوقات العصيبة، من الهام  •
 minute 7دقائق   7مدة ادرس النموذج االلكتروني للتحيز الالوعي الذي يمتد لواستراتيجيات التواصل. 

module-Unconscious Bias E   .لتصبح أكثر وعيًا 

له و/أو الرسائل إلى اللغات المحلية و/أو  تصدي منع العنف والللترجمة مواد و/أو رسائل التوعية عمل مع الشركاء ا •
 .جعلها ذات صلة بالسياقات المحلية

ذا لم يشعروا معرفة ما يمكنهم فعله إعلى  مساعدتهمالرسائل التالية لتبادل معهم ، المشاركين في البرنامجلتفاعل مع أثناء ا •
هذه المعلومات. ] ص عما إذا كانوا في مكان آمن وسري قبل مشاركة اشخ، ولكن اسأل األمنازلهم داخلباألمان 
لضحايا والناجون ما  يعرف اس، بصورة أكيدةأو تنطبق عليهم. جميع هذه النصائح لصالح الجميع  سري[ )لن ت37،38

 االستراتيجيات التي تناسبهم بشكل أفضل.(  أنهم سيستخدمونيحتاجون إليه، ونحن نثق ب
      O      معلوماتال، فراجع هذا المورد عبر اإلنترنت للحصول على  شخص مسيءمع عزلك تم إذا:  

 https://bit.ly/2JYNKNu  ]أو اتصل بهذه المنظمة المحلية للحصول على الدعم: ]أدخل رقم الهاتف # للمورد المحلي" 

    O       “لعنف أو تشعر بالقلق من امكانية تعرضك للعنف في المنزل، ففكر في البحث داخل شبكتك إذا كنت تتعرض ل

أي أشخاص موثوق فيهم على  همعثورتبادل األفكار مع المشاركين حول امكانية ." اعية بحثًا عن أماكن أخرى لإلقامةاالجتم

 .الوثوق بهم أو طلب الدعم منهم إذا شعروا بعدم األمان داخل شبكاتهم يمكنهم

     O     "المسيء. على سبيل المثالالشخص منزل مع في ال امتواجدً ، في حال كنت فكر في التخطيط للسالمة، مسبقًا  ،

؛ اذهب إلى  إلى المساعدةباحتياجك لتعريف اآلخرين على الهاتف أو عبر رسالة نصية  احصل على كلمة سر الستخدامها

هويتك معك طوال بطاقة ؛ احتفظ بخاصةال كإجراء مكالماتحتى يمكنك في الخلفية  الحمام وقم بتشغيل الدش لخلق ضجيج

 https://bit.ly/3b2WtKwتخطيط السالمة هنا: المتعلقة بنصائح اليمكن العثور على المزيد من  الوقت. " 

 : (PEPFAR” ) بيبفارخطة الرئيس األميركي الطارئة لإلغاثة من اإليدز “بالنسبة للمشروعات الممولة من قبل  •

 O      19-كوفيد اإلرشادات الفنية الخاصة بيبفار في سياق جائحة ارجع إلى Technical Guidance in Context of  

19 Pandemic-COVID   للعنف، بما في ذلك العنف القائم   التصديركاء المنفذين بشأن لشفريق بيبفار ل  كيفية دعملفهم

مع  تواصلهالمشاريع مع نقطة اهذه أن تنسق بكذلك نصح  ن . 19-كوفيد على نوع الجنس وإيذاء األطفال، أثناء جائحة

أنشط لعنف وا من  ةواقيالنشطة األ تهيئةتعزيز الجهود ل، بما في ذلك الميزانيةعلى  تترتبي آثار أل لتصدييبفار لب

 [ 39]خالل الوباء.لهذا العنف  تصديال

اختبار مؤشر فيروس نقص المناعة  ب (IPV) تطلب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية اآلن فحًصا لمدى عنف الشريك الحميم •

أال تقوم البرامج  نبغيي (PrEP) . وإخطار الشريك وخدمات بريب PEPFAR)الممول من قبل بيبفار ) و (HIV) البشرية

 .ويتم تدريب الموظفين ( PEPFAR) بيبفار الحد األدنى من معايير ةتلبييتم حتى  (IPV) مدى عنف الشريك الحميم بفحص

لعمالء على افي المخاطر المتزايدة أنت ، فكر  (IPV) مدى عنف الشريك الحميم إذا كانت البرامج تقوم بالفعل بفحص

 مدى عنف الشريك الحميم قبل فحص  .)على سبيل المثال، افحص العمالء عبر الهاتف(أثناء تقديم الخدمات عن بعد 

(IPV)   عبر الهاتف، تأكد من أن الشخص يتمتع بالخصوصية وأنه ال يمكن ألحد سماع محادثته قبل طرح األسئلة المتعلقة

لتطبيق خدمات اختبار الفهرس اآلمن واألخالقي  ((PEPFAR بيبفار ارجع إلى إرشادات .IPV))بهذا الفحص 

PEPFAR’s Guidance for Implementing Safe and Ethical Index Testing Services[ ،40  واإلرشادات ]

 )IPV)وال تفحص عمالء ، عن بُعد اتختباراالخدمات قائمة  ، قبل تقديم المشار إليه أعاله 19-كوفيدالفنية في سياق وباء 

 إذا لم يكونوا بمفردهم أو ليس لديهم خصوصية. 

، بما في ذلك األنشطة  رنامج في تخطيط البرامج وتنفيذهاطرق جديدة إلشراك المشاركين في الب إنشاء قم ب :4إلجراء رقم ا

إلدماج االجتماعي وا يلعرقألصل اوا ساللةالمتعلقة بالجنس والعندما ال نتعرف على الديناميات   .19-كوفيد المتعلقة بجائحة

 التعلم من المشاركين في البرنامج هو  .يةالمجتمع ةكارشالم، فإننا نحد من فعالية االتصال بالمخاطر وجهود أثناء تفشي الجائحة

https://fhi360.netdimensions.com/fhi360/servlet/ekp?PX=N&TEACHREVIEW=N&PTX=&CID=EKP000001180&TX=FORMAT1&LANGUAGE_TAG=0&DECORATEPAGE=N
https://fhi360.netdimensions.com/fhi360/servlet/ekp?PX=N&TEACHREVIEW=N&PTX=&CID=EKP000001180&TX=FORMAT1&LANGUAGE_TAG=0&DECORATEPAGE=N
https://bit.ly/2JYNKNu
https://bit.ly/3b2WtKw
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/07/07.01.2020-PEPFAR-Technical-Guidance-During-COVID.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/07/07.01.2020-PEPFAR-Technical-Guidance-During-COVID.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5a29b53af9a61e9d04a1cb10/t/5f0dc6bdef4364521ca79299/1594738368582/Guidance+for+Implementing+Safe+and+Ethical+Index+Testing+Services_PublicPost.pdf
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. توضح   19-كوفيد مجة أثناء جائحة، ال سيما ونحن نكيّف البريمكن الوصول إليهاالتي وفعالة التدخالت الالمفتاح لتطوير 

 لها. إليك ما نعرفه: تصدي عند التخطيط لحاالت الطوارئ وال  معرضة للخطرتعامل مع الفئات السكانية الاألوبئة السابقة قيمة ال

إن إدراج المساهمات من الفئات السكانية المعرضة للخطر في تخطيط البرامج وتنفيذها يزيد من احتمالية حصول   •

 .والناجين على الخدمات الطبية والنفسية واالجتماعية والقانونية والمأوى الهامة الضحايا

تعتبر األوامر المتعلقة بالبعد االجتماعي و "البقاء في   يعاني ضحايا العنف المنزلي والناجين منه بالفعل من العزلة. •

ازدياد المخاطر على الضحايا والناجين الذين  ، ولكن من الهام إدراك 19-كوفيد المنزل" أمًرا حاسًما للحد من جائحة

البرامج ومنفذيها إلى التعلم من الضحايا  ايحتاج مخططو ."أصبحوا اآلن محاصرين" داخل أوضاع معيشية مسيئة

والناجين وغيرهم من المشاركين في البرنامج حول الطرق األكثر فعالية للوصول بأمان إلى األشخاص المعزولين وغير  

 .لى الوصول إلى الخدمات الحيويةالقادرين ع 

شراك  اإلحصول النساء على المعلومات والخدمات المتاحة عندما يهيمن الرجال على فرق فرص يتم بشدة تقييد  •

 . يالمجتمع

ة واإلثنية على الرغم من أن عنف الشريك الحميم يؤثر على النساء من جميع األعراق والسالالت، إال أن األقليات العرقي •

ذه  االت الطوارئ، تتفاقم هأثناء ح  .للحصول على خدمات المساعدة والدعم العوائق إضافية من ا تواجه عوامل غالباً م

على األرجح موارد محدودة،   ، بما في ذلك وخاصة بالنسبة للنساء المهاجرات وغير الموثقات، واللواتي يواجهنالعوائق

 [41] .لغوية، وخوف من الترحيل وحواجز

هم يواجهون  ف ؛عرضة للخطر خالل حاالت الطوارئمن أكثر الفئات هم اإلعاقة  غالبا ما يكون األشخاص من ذوي •

عوائق شديدة أمام المعلومات المتعلقة بحاالت الطوارئ وتوزيع الغذاء والرعاية الطبية والمأوى والمياه ومرافق الصرف  

ناجين من  يكونون أيضا ضحايا/ ذوي اإلعاقة الذين من ألشخاص وتتفاقم هذه الحواجز أمام ا . حيةالصحي والنظافة الص

 .العنف واالستغالل وسوء المعاملة

س مع ، الرجال الذين يمارسون الجنالمثالالعاملون في مجال الجنس وغيرهم من أفراد السكان الرئيسيين )على سبيل  •

بصورة كبيرة للخطر ، والسجناء( هم أيضاً معرضون اص الذين يتعاطون المخدراتواألشخ، الرجال، والمتحولين جنسياً 

من القادة البارزين في قيادة المجتمع داخل  أن يشارك العاملون في مجال الجنس وغيرهم  ينبغي  .أثناء حاالت الطوارئ

  [22]. لصحة العامة الطارئةل طمجموعات تخط

  من حسنالمحلي فيما يتعلق بالنوع االجتماعي واإلعاقة واللغة والثقافة المحلية يُ  يشراك المجتمع اإلتدخالت  نظيمت •

 [ 42. ]تصدي لهدخالت الوقاية من العنف والاستيعاب المجتمعات من خالل ت

تحديث مسارات اإلحالة لتعكس التغييرات في الرعاية الطبية المتاحة، والدعم النفسي واالجتماعي، : 5إلجراء رقم ا

 .ن العنف واالستغالل واإليذاء الجسديلناجين ملسكن القانوني والطارئ للضحايا ول وى/اوالمأ

اتصل بالشركاء المحليين والشبكات األخرى الستكشاف مسارات اإلحاالت الجديدة/المحدثة الموجودة وتوثيق المعلومات   •

  [39].المحدثة لمشاركتها مع موظفي المشروع والمشاركين في البرنامج

حيثما توجد فجوات في الخدمات، تعاون مع الشركاء لتدريب عمال الخطوط األمامية لتوفير الدعم األساسي للناجين الذين   •

العنف. تستخدم حزمة الموارد التالية المعايير العالمية لتوفير الدعم األساسي دون إلحاق مزيًدا من  عمليات يكشفون عن 
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عن  بدعم من أحد الجنسين، أو   هذه المواد مع السياق المحلي بمنطقتكبتكييف  قم  .المورد متاح بلغات متعددة الضرر. 

المستشار الفني للعنف القائم على النوع االجتماعي أو الخبير عبر ، أو ((GESIمبادرة االستدامة التمكينية العالمية طريق 

   [43]  .في الموضوع

https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/  فريق  داخل الالالزمة لديك الخبرة  هأنبإذا كنت ال تشعر

 للحصول على الدعم.  FHI 360 HQ المقر الرئيسي لمنظمة ، فتواصل معمشروعكب

عند    .يسمح به التمويل الحاليإدراج أنشطة منع العنف والتصدي له في خطط العمل السنوية وفق ما قم ب :6إلجراء رقم ا

 .، قم بإدراج أنشطة منع العنف والتصدي له (أو أي أنشطة جديدة 19-كوفيدلتصدي لجائحة ل ) إجراء أي طلبات تمويل جديدة

الستكشاف المبادئ التوجيهية الجديدة للجهات المانحة المتعلقة   FHI 360 CMS اتصل بنظام إدارة المحتوى بمنظمة •

 .19-كوفيد تخصيص األموال لالستجابة لوباءبإعادة 

عامل  ، ينبغي تضمين 19-كوفيدل  عند إعداد الطلبات إلى الجهات المانحة لدعم برمجة االستجابة لحاالت الطوارئ •

 .تدخالت االستجابة، حيثما أمكنلدعم ، ومن آثاره التمويل لدعم زيادة الوقاية من العنف، والتخفيف

لدمج   (COR) وممثل مسئول التعاقد (AOR) الممثل المعتمد للمنظمة ال المشروع معاستكشف إعادة تخصيص أمو •

 .األنشطة الموصى بها، حيثما أمكن

، باالعتماد على المعلومات التي تم جمعها حول أي طلب تمويل جديدعند   لتصدي لهإدراج أنشطة منع العنف واقم ب •

 الخدمة. ب العجز الحاصلاالحتياجات و

 .وتقليل العزلةتواصل كشف طرق مبتكرة لمساعدة األشخاص على البقاء على ا :7إلجراء رقم ا

اب والقادة مثل مجموعات الشبالقائمة، شبكات غير الرسمية مع مجموعات مجتمعية على الواسعة عالقات وروابط كون  •

لى خدمات المجتمع حول كيفية حصول الضحايا والناجين عفة بين أفراد  ، لرفع مستوى الوعي والمعرالدينيين والتقليديين

 .المقدمة الدعم 

استكشف التقنيات والمنصات التي يمكن أن توفر الدعم لمن في الحجر الصحي للحصول على خدمات الوقاية من العنف   •

ترنت للحصول على  استفد من المبادرات الحالية التي توفر الدعم عبر اإلن  .اإلنترنتمن خالل واالستجابة عن بعد و

 [8] المساعدة القانونية أو الدعم النفسي واالجتماعي، مع مالحظة التفاوت بين الجنسين في الوصول إلى التكنولوجيا.

،  رة وغيرها من المنصات االفتراضية، والرسائل النصية القصي، والمكالمات الصوتيةالواتس آبدعم إنشاء مجموعات ا •

[ تم تضمين 44. ]من جراء هذه المنصات تعرض الناس لخطر متزايد من األذىعدم الحماية لضمان  نظم بناءقم بو

لهذه  ويمكن FHI 360 منظمةل( التابع EpiCالنصائح التالية في اإلرشادات التي وضعها فريق التحكم في األوبئة )

االتصاالت عن  إجراء أثناء بأمان بقاء على ال FHI 360 منظمة ساعد جميع المشاركين في برنامجتأن  اإلرشادات من

 [ 37مع اآلخرين: ] مباشرةالأو االتصاالت  /بُعد

          O  المحادثات.  عن بُعد، اسأل عن أنواع المعلومات التي يمكن التحدث عنها أثناء   محادثةمكالمة/الدردشة/الالقبل بدء

 على سبيل المثال، هل يمكنهم التحدث دون أن يسمعهم أحد؟

         O   في حالة   عند اكتمال المحادثة محادثاتساعد المشاركين في البرنامج على حذف سجالت المكالمات/الدردشة/ ال

 .التكنولوجية اآلخرين لنفس األجهزةاألشخاص استخدام 

            O  على سبيل المثال،  محادثات عن بُعد )الساعد المشاركين في البرنامج على تحديد موقع آمن في منزلهم إلجراء

 صوت المحادثة أو حيث تقل احتمالية مالحظتهم.(  رفة حيث يمكن تشغيل المياه للتشويش علىغ

           O  معًا فكروا نهم ليسوا آمنين في موقعهم أو أنهم ال يتمتعون بالخصوصية، عن كوإذا كشف المشاركون في البرنامج

 .حاجتهم الملحة للمساعدةنصية تنبهكم برسالة عبر  ما إليكهكلمة يمكنهم أن يرسلوفي 

https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
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       O    الغرفة. على سبيل المثال، إذا دخل  دخل قد ساعد المشاركين على إنشاء عبارة تتيح لك معرفة أن شخًصا آخر

ستنبهك إلى البدء في الحديث عن  تلقائيًا التي وجدتك؟" صحة ، "كيف يقول أحد المشاركين في البرنامج ، يمكن أنخص فجأةش

 مواضيع أخرى أو إنهاء المكالمة.

 .حسب الجنس والعمر واإلعاقة 19-كوفيد تصنيف البيانات المتعلقة بتفشي :8اإلجراء رقم 

وتنفيذ خدمات االستجابة للطوارئ حسب الجنس والعمر واإلعاقة ثم   19-كوفيد تصنيف البيانات المتعلقة بجائحة ينبغي •

 ]45،46] .تفاضلية الوقائية التدابير التحليلها لفهم االختالفات الموضعية في التعرض والعالج وتصميم 

 .نواع من العنفلف األتركز على نوع الجنس لمخت ينبغي أن يشمل الرصد والتقييم مؤشرات  •

 [12] ينبغي أن يشمل جامعي البيانات الرجال والنساء واألفراد من ذوي الهويات الجنسانية األخرى.  •

، "العنف ضد النساء والفتيات: جمع  دة للمرأة ومنظمة الصحة العالميةالرجوع إلى إرشادات جديدة من هيئة األمم المتح •

Girls: Data Collection during COVID Violence Against Women and-"  " 19-كوفيدالبيانات خالل 

19 "[18 ] 

 

 

 

  

https://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/vawg-data-collection-during-covid-19-compressed.pdf?la=en&vs=2339
https://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/vawg-data-collection-during-covid-19-compressed.pdf?la=en&vs=2339
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 حماية المشاركين في البرنامجفي  FHI 360 ة منظمةمسؤولي
ظمة ن، واأل، بسبب وجود البنية التحتية المتوترة، والموارد المحدودةفي أوقات األزمات

أيًضا خطر متزايد من  يوجد، المعرضين للخطرالمتهالكة التي تعجز عن حماية السكان 

ومن ، واالتجار باألشخاص ، وإيذاء األطفال (SEA) ياالستغالل واالعتداء الجنسجانب 

التي يرتكبها هي وهذه االنتهاكات  – نابرامج األشخاص الذين ندعمهم من خاللضمنهم 

 ( (SEAالجنسي حدث االستغالل واالعتداءي. العاملون في المجال اإلنساني واإلنمائي

عندما يتم استخدام موقع السلطة ألغراض جنسية ضد أحد المشاركين في البرنامج أو  

، غالبًا ما تتفاقم المخاطر التي يتعرض لها األطفال وبشكل خاص . أحد أفراد المجتمع

الرعاية مجبرين   ا، إذا كان اآلباء ومقدموعلى سبيل المثال .والفئات الضعيفة األخرى

بالنسبة    .، فقد يزداد خطر استغالل األطفالفىالمستش ل إلى الدخوعلى عزل أنفسهم أو 

زواج  مثل التضر بهم إلى آليات تعامل األمر ، قد يؤدي هذا لبعض األطفال والشباب

أن يدرك العاملون  ينبغي .أو ممارسة الجنس، و/أو االتجار و/، والعمل الجبريالمبكر

لها المشاركون في   يدة التي يتعرضفي المجال اإلنساني ومجال التنمية المخاطر المتزا

ي  ، وأن يعرفوا ما ه19-كوفيد ، خالل جائحةالبرنامج، ال سيما الفئات األكثر ضعفًا

أن يدافعوا عن  عالمات إساءة المعاملة التي ينبغي عليهم البحث عنها، كما ينبغي عليهم 

طوعينا  نريد أن نذكر موظفينا ومت  .حقوق الفئات المعرضة للخطر في جميع الظروف

  – ألذى التعرض لبحماية المشاركين في البرنامج من  FHI 360 منظمة وشركائنا بالتزام

أن نكون جميعًا قد  هاموالمتطوعين والشركاء. من ال  FHI 360 منظمة موظفي من قبل

م  جهودنا لضمان فه ناضاعفرفعنا مستوى الوعي خالل هذه األوقات الصعبة و

ية إعداد تقرير إذا تعرضوا  كيفلضمان معرفتهم ل، والمشاركين في البرنامج لحقوقهم

 [ 47لى الدعم المتاح. ]ع همصولحلألذى، وكيفية 

 ؟19-كوفيد جائحة كيف يمكنك تعزيز حماية المشاركين في البرنامج أثناء

بما في ذلك وجود التنوع بين العمال  ،الشاملة والمتوازنة بين الجنسين ضمان البرمجة

 .المشاركين في توزيع السلع وتقديم الخدمات، بما في ذلك الخدمات عن بعد

إذا تعرضوا لألذى   تأكد من أن المشاركين في البرنامج على دراية بكيفية إعداد تقرير

تأكد من    .طاقم العمل من الشركاء من المتطوعين أومن أو  FHI 360 موظفيمن قبل 

  FHI 360  FHI 360’s hotline posterنشر ملصق الخط الساخن الخاص بمنظمة

حماية التعزيز مجتمعية بغرض شاء رسائل وظهوره في جميع مواقع العمل، وإن

،  على سبيل المثال)  لمشاركتها أثناء التفاعالت عن بُعد مع المشاركين في البرنامج

يمكن الوصول إلى أرقام   .الواتس آب، والرسائل القصيرة، والهاتف( دردشات

ة رجع إلى هذه المذكرة التوجيهي. ا  here  الدولية للخط الساخن السري هنا تاالتصاال

  ة من االستغالل واالعتداء الجنسيالحماي ورسائل وقايةحول "كيفية توصيل رسائل ال

(PSEA) 19-كوفيد "إلى المجتمعات خالل ،How to communicate “ 

-safeguarding and PSEA messages to communities during COVID

ي  الجنسع شبكة بوند لمنع االستغالل واالعتداء رها بالتعاون مالتي تم تطويو 91”,

BOND PSEA)) للحصول على إرشادات حول إنشاء  والمتخصصين في الحماية ،

 [47] .لمشاركتها مع المشاركين في البرنامجمجتمعية بغرض تعزيز الحماية رسائل 

متاحة  السرية والردود األفعال المجتمعية لبالغ/ لإلأو التنسيق مع أي آليات إنشاء و/قم ب

حول   FHI 360 منظمة المعلومات إلى صل للمشاركين في البرنامج، حيث يمكن أن ت

https://app.convercent.com/en-us/LandingPage/cdf696bd-4358-e811-80da-000d3ab0d899
https://www.keepingchildrensafe.global/wp-content/uploads/2020/06/communicating_psea_and_safeguarding_messages_to_communities_during_covid19_.pdf
https://www.keepingchildrensafe.global/wp-content/uploads/2020/06/communicating_psea_and_safeguarding_messages_to_communities_during_covid19_.pdf
https://www.keepingchildrensafe.global/wp-content/uploads/2020/06/communicating_psea_and_safeguarding_messages_to_communities_during_covid19_.pdf
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تلقي الشكاوى ل/تذكرتزال قائمة وأن هناك نظاًما ل. تأكد من أن هذه األنظمة ال العتداء الجنسيل لالستغالل و عرضةالحاالت الم

 المجتمع المحلي.من آليات اإلبالغ القائمة على 

دمات  للخدمات الطبية والنفسية واالجتماعية والقانونية وخ تأكد من أن المشاركين في البرنامج على دراية بالموارد المتاحة

تأكد من أن الموظفين والمتطوعين   .الالزمة للوصول إليها في حالة تعرضهم لألذى المأوى في حاالت الطوارئ وبمعرفتهم

مشاركة هذه الموارد المحدثة مع المشاركين في  يمكنهم الشركاء على دراية بمسارات اإلحالة المحدثة و ن منموظفيالو

 .التفاعالت عن بعدالبرنامج أثناء التفاعالت الشخصية و

الناجين من االتجار إلى الخدمات  FHI 360 تحيل منظمة قم بإحالة الضحايا والناجين من االتجار باألشخاص إلى الموارد: 

بالبلد   عن منظمات مكافحة االتجار الموجودة بحثواالجتماعية والقانونية المحلية، حيثما كان ذلك متاًحا، وت الطبية والنفسية

 :اإلضافية ما يليتشمل خيارات اإلحالة .    https://globalmodernslavery.org  من خالل استشارة

  help@befree.orgأو  1+-844-888- 3733تجار بالبشر على الرقمكافحة اإلالخط الساخن لم .1

أو أرسل رسالة نصية    7888-373-888-1تجار بالبشر: إلمكافحة ا)الواليات المتحدة فقط( الخط الساخن الوطني ل .2

  

    

  

     

 

    

  

               

       

       

       

 

     

    

         

 

      

 

      

                

    

 

 

إلى 233733 )خط مجاني(

قم بتحديث معرفة موظفي FHI 360 والمتطوعين والموظفين من الشركاء حول سياسات الحماية في

( fhi360.org/about-us/compliance-office ) وحول مبادئ الحماية األساسية أدناه.

1. االستغالل واالعتداء الجنسي (SEA) عبارة عن أفعال سوء سلوك خطيرة ودوافع إلتخاذ إجراءات تأديبية، بما في ذلك

الفصل من العمل أو إنهاء العقد واتخاذ اإلجراءات الجنائية .

ُحظر تبادل األموال أو العمالة أو السلع أو المساعدة أو الخدمات مقابل الجنس، بما في ذلك الخدمات الجنسية أو أي  2. ي

شكل من أشكال السلوك المهين أو المذل أو االستغاللي.

ُحظر ممارسة السلوك الجنسي مع األطفال )وهو أي شخص يقل عمره عن 18 عا ًما( بغض النظر عن سن الرشد أو 3 . ي

ٌعد مبر ًرا. السن الرشد السائد محل ًيا و عدم معرفة العمرالحقيقي للطفل ال ي

4. يلتزم موظفوا وشركاء منظمة FHI 360 باإلبالغ عن أي أعمال استغالل أو اعتداء جنسي مشتبه به أو ملحوظ أو

معلوم، أو إساءة تعرض لها األطفال، أو اتجار بالبشر يشمل مشاركين في البرنامج في غضون 24 ساعة، إما شفه ًيا أو

كتاب ًيا، إلى أي مما يلي:

O المشرف الفوري أو المدير أو المشرف على قسم آخر

o ممثل الموارد البشرية المحلي أو اإلقليمي أو التابع لإلدارة.

o المقر الرئيسي (HQ) الموارد البشرية: يوسيثا رودس، URhodes@fhi360.org أو بام مايرز،

PMyers@fhi360.org

OCIA +1 720 514 أو الخط الساخن Compliance@fhi360.org (OCIA): مكتب االمتثال والتدقيق الداخلي o

4400

http://www.fhi360.org/anonreportregistry إلعداد التقارير إما باسمك أو بشكل مجهول OCIA موقع o

ُطلب من مشرفي أو موظفي منظمة FHI 360 الذين يشغلون منص ًبا على مستوى مدير أو أعلى إخطار مكتب االمتثال ي

والتدقيق الداخلي (OCIA) أو الموارد البشرية في المقر الرئيسي في غضون 24 ساعة، بأي إساءة فعلية أو مشتبه به

وقعت ضد المشاركين في البرنامج من قبل موظفي منظمة FHI 360، أو المتطوعين، أو شركاء البرنامج والذين يتم

إبالغهم، أو ممن يالحظون ذلك أو يكونون على علم به.

https://globalmodernslavery.org/
mailto:help@befree.org
https://www.fhi360.org/about-us/compliance-office
mailto:URhodes@fhi360.org
mailto:PMyers@fhi360.org
mailto:Compliance@fhi360.org
http://www.fhi360.org/anonreportregistry
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يشاركون في  من أو المشاركين في البرنامج و/ب ألذىاوقوع عن  األشخاص الذين يبلغون FHI 360 تحمي منظمة .  5   

 Open Door and No Retaliation الباب المفتوح وعدم االنتقامسياسة السلوك من خالل  المتعلقة بسوءالتحقيقات 

Policy. 

المشاركين في  باألذى إلحاق تمنع التي بيئة الالحفاظ على عن و تكوينن عن يمسؤول FHI 360 منظمة . جميع موظفي6

 يتحمل المديرون على جميع المستويات مسؤوليات دعم وتطوير األنظمة التي تحافظ على بيئات آمنة.  البرنامج.

،  وإذا كان األمر كذلك ،الجنسي عتداءستغالل واالاال مشتركة بين الوكاالت للحماية من شبكةلديكم حدد ما إذا كانت 

البرنامج. في حالة عدم وجود شبكة، حدد  ة المشاركين في فاتصل بهذه الشبكة لتبادل المعلومات والموارد المتعلقة بحماي

  قائمل العنف الاعمأالحماية األشخاص من   ةعاحماية الطفل أو جم ةجماعق مع الشبكات األخرى ذات الصلة )مثل ونس

 (.جنسال  أساسعلى 

 :ذلك، بما في الل عدم االنخراط في سلوك محظورااللتزام بحماية المشاركين في البرنامج من خ

O     عدم وجود عالقات جنسية غير أخالقية أو استغاللية مع أي مستفيد من البرنامج. 

O    عدم استخدام القوة أو اإلكراه للمس أو التقبيل أو االتصال الجنسي مع أي مستفيد من البرنامج. 

O      مستفيد كشرط للوصول  من أي ،أي أموال أو خدمات من أي نوع، بما في ذلك الخدمات الجنسيةالحصول على عدم

 . FHI 360منظمة تابع ل أي مشروعب الخاصةالمواد إلى الخدمات/

O      الدفع  الخدمات الجنسية. وهذا يشمل، على سبيل المثال ال الحصرالحصول على أو  الجنسممارسة عدم الدفع مقابل ،

بما في ذلك تلك  -التوظيف أو السلع أو الخدمات المال أو مقابل الخدمات الجنسية الحصول على الجنس أو ممارسة مقابل 

 .التي تهدف إلى مساعدة المحتاجينالخدمات 

O     أو   الجنسي أي نوع من السلوكممارسة عدم استخدام وعود بالمساعدة أو المال أو التوظيف لجعل اآلخرين يقبلون

 ستغلهم.تأو  تذلهمهينهم أو تسيء إليهم أو تي تالالتصرفات 

O    )عدم التقاط صور ذات طبيعة جنسية )بما في ذلك الصور المهينة أو العارية. 
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O     السلوكهذا بممارسة عدم االنخراط في أي من السلوكيات المحظورة حتى عندما يبدأ المستفيد. 

O    عدم االنخراط في السلوكيات التي تسيء أو تستغل أو تهمل أي طفل في أي وقت وفي أي موقف. 

O    ةة منظماالنخراط في االتجار باألشخاص أو أي نشاط مرتبط باالتجار كما هو موضح في سياس عدم FHI 360 

 .mbating Trafficking in Persons PolicyFHI 360’s Co لمكافحة االتجار باألشخاص

O     ت منظمةاالنخراط في أي من السلوكيات المذكورة أعاله هو انتهاك لسياسا FHI 360-سبب إلنهاء العمل أو   وهو

    FHI 360.ع منظمةشراكة أخرى مأي العقد أو 

 

 مزيد من المعلومات أو الدعم:لحصول على ال، لKim Dixon، التقني األول للحماية FHI 360 منظمة اتصل بمستشار

kdixon@fhi360.org 

  

https://www.fhi360.org/about-us/compliance-office
mailto:kdixon@fhi360.org
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