
 

 

 
نهج التكيف: إنشاء برنامج للوقاية من حاالت التحرش واالستغالل واالعتداء 

 COVID-19( واالستجابة لها أثناء تفشي جائحة  SHEAالجنسي )
 من تأليف أشلي سنيل غولدشتاين ونيكول باتيرنو وكيالن سوليفان 

على تجهيز   Chemonicsمن شركة (PRPكتيب برنامج الوقاية واالستجابة لحاالت التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي )يعمل 
جائحة "و ،COVID- 19الستجابة لها في مكان العمل. تتطلب جائحةالموظفين لمنع حاالت التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي وا

التي نتجت عنها مع تزايد انتشار العنف ضد النساء والفتيات واألشخاص المستضعفين، إعادة التفكير في كيفية قيامنا بأعمالنا  "الظل
وإجراء العمليات اليومية، ودعم موظفينا بشكل هادف. يعتمد هذا الملحق على الكتيب المصمم لبيئات العمل التقليدية من خالل تقديم 

 ت تستجيب للواقع الجديد الناجم عن الوباء. توصيا

 الوقاية 

العنف على أساس  المألوفة وحتى تحويرها. فقد ازداد    التهديدات الجنسية وعلى أساس الجنس إلى تفاقم   COVID-19 أدت جائحة 
جديدة للمضايقة واألذى  ووجد مرتكبو االنتهاكات طرقًا   COVID-1،19 والعنف المنزلي بشكل كبير منذ بداية انتشار   الجنس 

ينبغي أن تسعى المنظمات الملتزمة بسالمة وأمن الموظفين إلى استجابات مبتكرة للموظفين المتأثرين بحاالت   2واالستغالل. 
 التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي.  

 ي مأوى مع مرتكب  بسبب الجائحة، قد يكون الموظفون فتدريب الموظفين على التعرف على عالمات العنف المنزلي.  •
، والتي تعمل على SignalForHelpمؤخًرا حملة # شبكة تمويل المرأةأو العنف المنزلي. أطلقت  العنف على أساس الجنس

يمكن للرجال والنساء واألطفال استخدامها في مكالمات الفيديو أو شخصيًا للتعبير عن شعورهم بالتهديد.   إيماءة بيد واحدةتعميم 
 يمكن للموظفين تعلم كيفية التعرف على هذه العالمة وتنشيط عملية اإلبالغ في منظمتهم.  

 

على الرغم من ضرورات الحجر الصحي والنهج التدريجي للعودة إلى المكاتب، فمن  إنشاء نقاط دخول للوصول إلى الموارد.  •
عندما يكون ذلك ممكنًا، ينبغي على القيادة النظر في   3المهم أن يتم إدراك أن مكان العمل بالنسبة للبعض أكثر أمانًا من المنزل.

المكاتب في الحاالت التي يحتاج فيها الموظفون إلى مساحة آمنة للوصول إلى الخدمات  الطلبات المخصصة للوصول إلى 
 واالستشارات بعيدًا عن المنزل.  

 

إشراك القيادات لضمان تطبيق ممارسات  االجتماع مع قيادات االستجابة لحاالت التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي.  •
اإلجراءات تناسب الترتيبات الممتدة للعمل من المنزل. على وجه الخصوص، ينبغي على  كانتما إذا الحماية المنتظمة وتقييم 

قيادات االستجابة لحاالت التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي تعديل قائمة الموارد المحلية المتعلقة بالتحرش واالستغالل  
 تم وضعها أثناء الجائحة.  لتشمل المبادرات أو العمليات الجديدة التي 4واالعتداء الجنسي

 

من المحتمل أن يعاني الموظفون من قلق عام متزايد  تشجع جميع الموظفين على االستفادة من مزايا خدمات الصحة النفسية. •
من التغييرات وعدم اليقين الناجم عن حالة الطوارئ المطولة هذه. ويمكن أن يتفاقم هذا بالنسبة للموظفين الذين يعانون من  

م األمن في منازلهم. يزيد التوتر والخوف والعجز الذي يتم الشعور به في حاالت الطوارئ من مخاطر العنف ضد  انعدا
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ينبغي على المشرفين تشجيع الموظفين على استخدام موارد التأقلم والمرونة وإتاحة الوقت للموظفين  5األشخاص المستضعفين. 
 ة عند الضرورة.للحصول على استشارة منتظمة بشأن الصحة النفسي

 

انقل التدريب على   نقل تدريب الوقاية من حاالت التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي إلى منصات افتراضية تفاعلية. •
وموارد رعاية الموظفين إلى منصات افتراضية. قدم التدريب عبر ندوات مباشرة  مثل التدخل الفعال من قبل المارة موضوعات 

لسات المسجلة مسبقًا للسماح بالتفاعل ومراعاة متطلبات النطاق الترددي وإمكانية الوصول عبر  على الويب بداًل من الج
 األجهزة المحمولة.

 االستجابة 

ينبغي أن تقوم البرامج مناصرة برامج االستجابة للعنف الجنسي والجنساني باعتبارها خدمات أساسية ومنقذة للحياة.  •
إلى اعتبار الخدمات العامة مثل خطوط المساعدة التي تديرها الحكومة وإعالنات الخدمة العامة   بالدعوةوالشركاء والشبكات 

التي تقدم الدعم الفني للحكومات المحلية والوطنية أن تقدم المشورة في  والمالجئ ضرورية أثناء الجائحة. ينبغي على البرامج
 المصممة.   COVID-19 مجال السياسات لدمج التدابير المستجيبة للتحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي في خطط وميزانيات

 

الناجون من التحرش واالعتداء   قد يكون ومسارات الرعاية. COVID-19 تقديم معلومات دقيقة وقابلة للتنفيذ حول مخاطر  •
واالستغالل الجنسي أقل رغبة في طلب المساعدة، خاصةً فيما يتعلق بالدعم القانوني أو الرعاية الصحية، وذلك بسبب المخاطر 

حيثما يكون ذلك ممكنًا، يمكن إضافة معلومات حول مسارات   6ونقله إلى أسرهم  COVID- 19المتصورة لإلصابة بمرض
 . COVID-19طرق التواصل الحالية حول  اإلحالة إلى

 

إن عدم تكافؤ القوة الشديد بين العاملين في مجال اإلغاثة والمستفيدين يجعل   ضمان توفر آليات اإلبالغ للموظفين والمستفيدين. •
والحماية، ال  النساء والفتيات عرضة لالستغالل واالعتداء الجنسيين. وقد تؤدي احتياجات النجاة إلى زيادة مخاطر االستغالل 

الترويج لنظام إبالغ متعدد  7سيما بالنسبة للفتيات المراهقات، بما في ذلك نتيجة المتاجرة بالجنس باعتبارها آلية تأقلم سلبية.
ينوع الخيارات المتاحة للناجين ويستجيب الحتياجات الفئات األكثر ضعفًا. لتحقيق أقصى قدر من الوصول، ينبغي   8المستويات 

ظمات النظر في جميع العوامل التي يمكن أن تقيد الوصول )على سبيل المثال، معرفة القراءة والكتابة وإمكانية التنقل  على المن
 وفقًا الحتياجات الموظفين.  تخصيص األنظمةواللغة والصحة النفسية( و والقدرة على اإلبصار

 

قد يحتاج الشركاء إلى التدريب واألدوات للوقاية من حاالت  تدريب افتراضية مع الشركاء أو المشاركة فيها. فعالياتاستضافة  •
كتيب برنامج الوقاية واالستجابة لحاالت  التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي واالستجابة لها أثناء وبعد الجائحة. باستخدام 

، يمكن للمشاريع بناء قدرات الشركاء إلنشاء برامج فعالة للوقاية من حاالت التحرش التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي
عتداء الجنسي واالستجابة لها من خالل التدريب االفتراضي. قد يكون لبعض البرامج القدرة على استضافة أو واالستغالل واال

تسهيل تدريب الشركاء؛ كما يمكن لآلخرين مشاركة التوصيات وأفضل الممارسات خالل أحداث التدريب والندوات المحلية 
 االفتراضية. 
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