
  واالعتداء الجنسيان )SEA( هو شكل االستغالل
استعمال في  التعسف  من  متطرف 
ضعفًا  األكثر  للفئات  يوصف  ال  ضرًرا  يسبب  السلطة 
ويقوض عمل المجتمع اإلنساني بأكمله. مع تزايد وضوح 
هذا الضرر، تلتزم الجهات الفاعلة اإلنسانية التي تعمل 
عبر سياقات الطوارئ والتنمية والسالم بضمان حصول 
االستغالل  من  خوف  دون  المساعدة  على  المحتاجين 
هذه  لنجاح  الحاسمة  األمور  من  الجنسيين.  واالعتداء 
االستغالل  من  الحماية  بشأن  الوعي  إذكاء  الجهود 
واالعتداء الجنسيَّْين )PSEA( بين أولئك المشاركين في 

العمل اإلنساني في الخطوط األمامية. 

لذلك، عقد برنامج األغذية العالمي )WFP( والمنظمة 
بال  "مترجمون  مع  شراكة   )IOM( للهجرة  الدولية 
من  "الحماية  مشروع  لتطوير   )TWB( حدود" 
األمامية"  الخطوط  في  الجنسيَّْين  واالعتداء  االستغالل 
األمامية  الخطوط  في  الميدانيين  العاملين  يستهدف  الذي 
الذين يلعبون دوًرا رئيسيًا في برامج المساعدة ويتفاعلون 

1- مواد مطبوعة مصورة عالية الوضوح 

تم تطوير مجموعة من المنتجات المصورة عالية الوضوح، تشمل الملصقات والمنشورات والبطاقات البريدية والدفاتر 
وسجالً للسائقين، لدعم فهم الرسائل المكتوبة التي تطبق مبادئ اللغة البسيطة وسهولة االطالع عليها. 

2- الرسائل الصوتية 

يومية  أمثلة  القصيرة  الصوتية  الرسائل  تقدم سلسلة من 
استخدامها  ويمكن  الجنسيين  واالعتداء  االستغالل  على 
السيارات  المحمولة وتشغيلها من  الراديو والهواتف  في 

أو المباني في المرافق اإلنسانية أو الدورات التدريبية. 

3- أدوات الوسائط المتعددة 

واألجهزة  للهواتف  المتعددة  الوسائط  حزمة  تتضمن 
اللوحية مقاطع فيديو قصيرة متحركة ورسائل منبثقة ليتم 
يسهل  مما  البيانات،  جمع  ومنصات  أجهزة  مع  دمجها 
في  يعملون  الذين  وأولئك  التعداد  مندوبي  إلى  الوصول 

المجتمعات المحلية النائية. 

 تشمل الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيَّْين
في الخطوط األمامية ما يلي:

مقدمة

الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيَّْين في الخطوط األمامية

يومية.  بصفة  المحلي  المجتمع  وسكان  المستفيدين  مع 
الحماية  مشروع  يتضمن  ال"،  نقول  "معًا  شعار  تحت 
من االستغالل واالعتداء الجنسيَّْين في الخطوط األمامية 
اإلعالمية  المواد  من  اللغات  متعددة  مخصصة  حزمة 
عالية  مصورة  مطبوعة  مواد  شكل  في   - المبسطة 
الوضوح، ورسائل صوتية، ووسائط متعددة - للمساعدة 
الخطوط  في  اإلنساني  المجال  في  العاملين  تزويد  في 
من  الحماية  عن  الالزمة  بالمعرفة  والشركاء  األمامية 
على  التعرف  أجل  من  الجنسيَّْين  واالعتداء  االستغالل 
عنها  واإلبالغ  الجنسيَّْين  واالعتداء  االستغالل  حاالت 

وأن يصبحوا حلفاء استراتيجيين في منعها. 

الواردة  التعليقات  على  بناًء  المنتجات  هذه  تطوير  تم 
من أكثر من 3000 من العاملين في المجال اإلنساني 
لضمان  دولة   80 من  أكثر  في  األمامية  الخطوط  في 
لالستخدام  وقابلة  مالئمة  التواصل  المحتوى وطرق  أن 

وفعالة. 

تم إعداد مشروع الحماية من االستغالل واالعتداء 
الجنسيين في الخطوط األمامية 

في  والشركاء  اإلنساني  المجال  في  للعاملين 
الخطوط األمامية، من أجل:

تزويدهم بالمعرفة والوعي بالحماية من االستغالل   
واالعتداء الجنسيين للتعرف على حاالت 

االستغالل واالعتداء الجنسيين واإلبالغ عنها
تشجيعهم على أن يصبحوا حلفاء استراتيجيين   

في منع االستغالل واالعتداء الجنسيين 

1- لماذا

يريد العاملون في المجال اإلنساني في الخطوط 
األمامية: 

المزيد من األمثلة الواقعية لالستغالل واالعتداء   
الجنسيَّْين

محتوى بسيط باستخدام الصور والصوت   
والرسوم المتحركة

رسائل الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيَّْين   
"الجاهزة لالنطالق" مترجمة بالفعل بلغاتهم الخاصة 

2- ماذا

5
اختبارات ميدانية واسعة النطاق 

للمواد في     دول:

 أفغانستان، بنغالديش، كولومبيا،
جنوب السودان، تركيا

معًا نقول ال

أكثر من 3000
 من العاملين في المجال اإلنساني في

 الخطوط األمامية تمت استشارتهم في
80أكثر من          دولة



المنتجات متوفرة حاليًا باللغات الـ 22 التالية: األمهرية، 
والدارية،  والبنغالية،  والبَْمبَريَّة،  والبهاسا،  والعربية، 
الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  في  والسواحيلية 
والكريولية  والفوالنية،  والفرنسية،  واإلنجليزية، 
واللينغاال،  جوبا،  وعربية  والهوسية،  الهايتية، 
والبرتغالية،  والبشتوية،  والنيبالية،  ميانمار،  ولغة 

واإلسبانية، والسواحيلية، والتغرينية، والتركية. 

استجابة  لتالئم  مختارة  مطبوعة  مواد  تصميم  أيًضا  تم 
األوكرانية  باللغات  المتوفرة  التعديالت  مع  أوكرانيا 

والبولندية والرومانية والروسية والسلوفاكية.

بمالحظة  مصحوبة  اإلنترنت،  على  متاحة  المواد 
المنتجات  جميع  توفير  سيتم  تنزيلها.  يمكنك  توضيحية، 
من  الحماية  ومجتمع  والشركاء  المتحدة  األمم  لوكاالت 

االستغالل واالعتداء الجنسيَّْين األوسع نطاقًا.

 Habitat for Humanity International بالشراكة مع Rooftop تم اقتباس مواد المشروع من المنتجات التي طورتها وكالة التصميم
و Oxfam International وWaterAid، وتم تجهيزها جزئيًا من خالل دعم InterAction. ونحن نود أن نتوجه إليهم بالشكر على اإللهام 

وإمكانية الوصول إلى هذه الموارد.

متوفرة في 22 لغة ميدانية

المستهدفون من الحماية من االستغالل واالعتداء 
الجنسيَّْين في الخطوط األمامية 

السائقون وحراس األمن  
مقدمو الخدمات المالية وغيرهم من المتعهدين   

كتبة التسجيل ومندوبو التعداد  
موزعو المواد الغذائية وغير الغذائية  

موظفو المنظمات غير الحكومية الشريكة   
الموظفون الذين يقدمون خدمات المساعدة  

عمال النظافة  

3- من

هل أنتم حريصون على معرفة المزيد؟
لمزيد من المعلومات حول الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيَّْين في الخطوط األمامية، يرجى االتصال على

wfp.psea@wfp.org  |  PSEA-SH@iom.int  |  https://bit.ly/3S2u5gz

جميع المواد متوفرة في

22لغة!

https://www.youtube.com/watch?v=48MCG22FqrE
mailto:wfp.psea%40wfp.org?subject=
mailto:PSEA-SH%40iom.int?subject=
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