
 

 في الشرق األوسط المهاجرات نازلعامالت الم" على COVID-19"تأثير فيروس كورونا المستجد 

 كتابة: رنا عون

 المقدمة

وجود مجموعة  معاء العالم، حلى النساء في جميع أنع بشكل كبير  COVID-19 المستجدجائحة فيروس كورونا  أثرت

لشرق العّمال المهاجرين إلى ا  استقدام  موجةبدأت  في الشرق األوسط.    المهاجرات  ازلعامالت المن  آلثاره وهن  أكثر عرضة

مجلس التعاون مليون شخص يعملون في المنازل في دول    2.1تقّدر منظمة العمل الدولية أن    .األوسط في أوائل السبعينيات

لعربية المتحدة(، وكذلك في األردن ولبنان )البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات ا  يالخليج

 ،نساء من الدول اآلسيوية واألفريقية  نه  اتالمهاجر   زلاعمال المن  معظمو(.  2011؛ خان وهاروف  2015)شان أونغر،  

 (.2015مثل سريالنكا والفلبين وبنغالديش ونيبال وإندونيسيا وكينيا وإثيوبيا )شان أونغر، 

: وهو نظام تقييدي الكفالةالعالقة بين أصحاب العمل والعمال المهاجرين من خالل نظام  ترتيبفي الشرق األوسط، يتّم 

العمل  ة/بشكل كامل على صاحب اتمعتمد العامالت المهاجراتصبح تالعمل. ف ة/بصاحب ة/يربط وضع هجرة العامل

ن بشكل كبير في يساهم نوعلى الرغم من أنه(. 2011تافيل -)خان، أ. وهاروف نإقامتهالحفاظ على و نكسب رزقهل

أو تقديره إلى حد كبير  نإال أنّه ال يتّم االعتراف بعملهاألصلي وبلد الوجهة،  بلدهماه االقتصادي واالجتماعي في الرف

 ةالعمل والعامل ة/بين صاحب ىالقانونية وعدم التوازن في القو كما أّن عدم توفر الحماية(. 2020)منظمة العمل الدولية، 

التعرض للعنف القائم على النوع االجتماعي  خطر، بما في ذلك شتّةت للخطر بطرق المهاجرا ازلعامالت المنض يعرّ 

(GBV) (. 2011تافيل -روف)خان، أ. وها 

فيروس كورونا المستجد. جائحة تشير البيانات الحديثة إلى أّن ظروف العامالت المهاجرات قد تدهورت أكثر نتيجة تأثير 

دول مجلس التعاون الخليجي واألردن ولبنان إجراءات صارمة  ، تتبعوفي محاولة الحتواء األزمة الصحية واالستجابة لها

تبنت بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية قد و(. 2020للتباعد االجتماعي )غولدستاين، إي. وبراونشويغير، أ، 

اآلثار  من دد  بعذلك  يترتبالفيروس، مثل تعزيز عمليات اإلغالق وحظر التجول.  لمواجهةواألردن ولبنان نهًجا صارًما 

المهاجرات، ليس فقط فيما يتعلق بصحتهن وسالمتهن األساسية، ولكن أيًضا من حيث تعرضهن  ازلعامالت المن على

 أو في المجتمع األكبر. ة عملهناالجتماعي، سواًء في بيئ للعنف المبني على النوع

. المهاجرات في الشرق األوسط ازلعامالت المنفيروس كورونا المستجد على  اتتأثير  ناول هذا التقرير البعض منيت

فيروس  جائحة أثناءورفاههن المهاجرات  ازلعامالت المنلة فيما يتعلق بالصحة العامة وينظر أوالً إلى آثار نظام الكفال

االجتماعي تجاه العامالت  . ثّم يدرس هذا التقرير بشكل خاص تزايد خطر العنف المبني على النوعكورونا المستجد



المهاجرات في  عن التحديات التي تواجهها عامالت المنازل فيروس كورونا المستجد، فضالً  جائحة المهاجرات أثناء

ر الحصول على الخدمات األساسية. وفي الختام، يقدم هذا التقرير العديد من التوصيات للمنظمات للتخفيف من المخاط

 المهاجرات في سياق فيروس كورونا المستجد. ازلعامالت المناجات واالستجابة اآلمنة الحتي

 .التقرير تجدون أيًضا موارد إضافية في نهاية 

 فيروس كورونا المستجد ظل جائحةفي  آثار نظام الكفالة على عامالت المنازل المهاجرات

كورونا.  جائحةالمتزايدة نتيجة نظام الكفالة ومالت المنازل المهاجرات في الشرق األوسط العديد من المخاطر تواجه عا

( 2؛ و)في ظل نظام الكفالة  المهاجرات  المخاطر التي تواجهها العامالت  ( بعض من أبرز 1يسلط هذا القسم الضوء على )و

 تفاقم هذه المخاطر بسبب فيروس كورونا المستجد. 

 الكفالةالمخاطر الشائعة لعامالت المنازل المهاجرات في ظل نظام  .1

فالرفاه  (.  2019نظام الكفالة من تشريعات العمل الوطنية )منظمة العفو الدولية،    جراءثنى عامالت المنازل المهاجرات  تُست

(. وقد 2006الذي يحصلن عليه ومدى حماية حقوقهن اإلنسانية األساسية يبقيان شرط احسان أصحاب العمل )هدى، س. 

للتين يمارسهما صاحب العمل في ظل نظام الكفالة بظروف مماثلة لالتجار بالبشر تشبيه القوة والسيطرة القصوى ا تمّ 

 (. 2011)هاميل،  ألغراض االستغالل في العمل

بينما يحترم و على النوع اإلجتماعي على التقليل من قيمة العمل الذي تؤديه عامالت المنازل.وجهات النظر القائمة  ز حفّ وت

منتشرة على نطاق واسع، بما في ذلك  االنتهاكات تبقىبعض أصحاب العمل كرامة عامالت المنازل وحقوقهن اإلنسانية، 

أصحاب العمل ضد عامالت  ي يرتكبهذف المبني على النوع االجتماعي الالعمل القسري والتمييز وأنواع مختلفة من العن

، ونظراً النعدام الحماية القانونية لعامالت المنازل المهاجرات(. 2006؛ هدى، س. 2018المنازل )منظمة العفو الدولية، 

 عقاب. أي غالبًا ما تُرتكب هذه االنتهاكات من دون

ضحيةً مرة أخرى.  ساءةفرار من حاالت االستغالل واإلوكثيراً ما تصبح عامالت المنازل المهاجرات اللواتي يحاولن ال

وكذلك، إذا تم القبض عليهن من قبل الشرطة،  .ويتم تصنيفهن قانونًا كمهاجرات غير شرعياتوكذلك، تبطل تأشيراتهن 

فمن المحتمل نقلهن إلى مراكز االحتجاز قبل الترحيل. وقد يتعرضن للعنف المرتكب من قبل الشرطة أو قوات األمن 

 Global Detention Project and)مشروع االحتجاز العالمي وحقوق المهاجرين  األخرى قبل اعتقالهن وفي اثنائه  

Migrant-Rights.org  ،2018  .) 

عامالت غير موثقات. وفي ظل غياب تصاريح العمل، السلطات  لم ترصدهنتصبح عامالت المنازل المهاجرات اللواتي 

 امالتا يعشن في شقق إيجار مزدحمة مع عجتماعية. وغالبًا متعاني الكثيرات منهن حاالت شديدة من الهشاشة القانونية واال

 .ل كسب المعيشةمن أج ةغير مستقر  ةل يومياعمأن على يعتمدغالباً ما و ،ن وثائقال يحمل اتخريا

 مخاطر إضافية تواجهها عامالت المنازل المهاجرات في أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد .2

لحد من انتشار الفيروس. للفيروس كورونا المستجد، أدخلت الحكومات في جميع أنحاء الشرق األوسط تدابير تخفيفية    نتيجةً 

في بلد  والعامالت المهاجرات نود الدولية، حوصر العّمال المهاجر ومع وضع قيود صارمة على التجول واغالق الحدو

 .ورفاههن المهاجرات ازللعامالت المن صحة العامةدد من اآلثار المترتبة على الع ذلك يظهر إقامتهم. و

حيث   ،لمهاجرات داخل منازل أصحاب العملا  ازلعامالت المنغالباً ما تعيش   زيادة متطلبات العمل ومسؤوليات الرعاية.

إلى الحماية  العامالت ونظًرا الفتقار . أو أفراد األسرة المسنينبالتنظيف والطهو واالعتناء باألطفال و/ تكمن مسؤوليتهن

ضية إجازة مر  يحصلن على ، والايوميً  خاللهاالعمل  ى عدد الساعات التي قد يُطلب منهنقيود فعلية عل، فال القانونية

، فقد ال يحترم حقوق اإلنسان األساسية للعاملةصاحب العمل وإذا كان  ، وال إجازة أمومة.مدفوعة األجر أو إجازة سنوية

 .اً داخل المنزلقسري  هاحجز و بأ، و/هاسفر مصادرة جواز  و/أو بمن النوم،    العاملة  حرمانيقوم ب  و/أو  اتب،دفع الر   يمتنع عن



يُطلب من نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد. على سبيل المثال، قد  تتفاقمقد  الظروف المسيئةهذه في بعض األسر، 

طفح الجلدي أو إصابات أخرى إلى حروق و  أعمال التعقيم  ؤديت  وقدلمنازل،  لإضافية  وتعقيم    أعمال تنظيفالعامالت القيام ب

عبء العمل ، ازداد 1شهر رمضان حلول(. باإلضافة إلى ذلك، مع 2020بسبب منتجات التنظيف القاسية )بيغوم، ر. 

 ا إضافيً  اتوظيف عددً ب العمل على أكثر من المعتاد بسبب عدم قدرة أصحابشكل  ازلعامالت المنبالنسبة إلى العديد من 

 (.2020من العامالت )تعاونية الحرية، 

من قبل  عدد الموظفينتخفيض  جراء عملهنمالت المنازل المهاجرات مغادرة ومن جهة أخرى، قد يُطلب من بعض عا

 بغية . وبعد فقدان وثائقهن القانونيّة العيش في أماكن مكتظة على العامالت تلكمن المرجح أن تضطر و .أصحاب العمل

لعام غير اآلمنة للوصول إلى  ن وسائل النقل استخدمتقيود التجول و ى العامالت غير الموثقات تحدّ ت، قد يّةاالستمرار تأمين 

الرعاية الوصول إلى خدمات  من    تمكنّ تستجد، فمن غير المحتمل أن  بفيروس كورونا الم  أُصبن  المؤقت. وإذا  نعملهأماكن  

 .الصحية أو العزل الذاتي

استمرار ارتفاع عدد اإلصابات في دول مجلس التعاون الخليجي مع زيادة مخاطر اإلصابة بفيروس كورونا المستجد. 

إلى ويزداد هذا الخطر بالنسبة    لجميع السكان.  واقعةً   حقيقةً  ، أصبح خطر اإلصابة بفيروس كورونا المستجدواألردن ولبنان

صيب أحد أفراد األسرة أُ  وفي حال ألطفال وكبار السن.االتنظيف ورعاية أعمال حيث يتحملن وطأة زل اعامالت المن

زل اعامالت المن كما تواجه(. 2020العناية به )بيغوم، ر.  منزلالفقد يُطلب من عاملة  فيروس كورونا المستجد،ب

ة ، أو زيار القمامةرمي ألداء مهام مثل  المنزل خارجصابة بالفيروس عندما يتم إرسالهن إلى إلبا خطر أكبر المهاجرات 

 (.  2020، منظمة العفو الدولية)األليفة  حيواناترعاية اللشراء البقالة، أو  2المتاجر الصغيرة

عند ة معدات الحماية الشخصيللحصول على  ةولوياأل المهاجراتزل اعامالت المنلتكون ال من المحتمل أن ، ع ذلكم

 اتخاذ قرارتهن الخاصة عامالت المنازلال يمكن ل زيادةً على ذلك، الحكومة.من من قبل أصحاب العمل أو  ، سواءً توزيعها

كون تاالجتماعي، فقد  تباعدتدابير ال بعونتّ ذا كان صاحب العمل وأفراد أسرة صاحب العمل يحول التباعد اإلجتماعي. وإ

كان أفراد  في حالخاصة ، االجتماعي تباعدتدابير ال بعونتّ يأّما إذا كان أفراد أسرة صاحب العمل ال  في أمان. ةالعامل

ى مخاطر أعلستواجه عاملة المنزل    ، فحينئذ  في مجاالت عالية المخاطر مثل الرعاية الصحية  من العّمال األساسييناألسرة  

  على اتخاذ قرار العزل الذاتي. ، دون قدرتهاصابة بالفيروسإلبا

ومن بعدها قد تواجه ل، قد يطردها صاحب العمل من المنز فصيبت عاملة المنزل بفيروس كورونا المستجد، وفي حال أً 

 الخدمات الصحية أو أشكال الدعم األخرى.وصول إلى عوائق لل

دوث أزمات اقتصادية في حبتتسبب جائحة فيروس كورونا المستجد  الحواالت. اجراءتخفيض الرواتب والقدرة على 

. وفي بعض قام العديد من أصحاب العمل بتخفيض رواتب الموظفينففي منطقة الشرق األوسط،  العالم. مختلف أرجاء

تفاقم األزمة  قيمة الليرة اللبنانية إلىل ى االنخفاض الحاد، أدّ لبنانفي . قد ال يتم الدفع للموظفين على اإلطالقالحاالت، 

 يمكن حالياً للعديد منهنال  لذا. أصالً  أجرهن الضئيل قيمة هاجراتالم زلاعامالت المنالعديد من  وفقدتالمالية في البالد، 

ً ، امالت المهاجراتعاني منه العتالضغط النفسي والعاطفي الذي  يفاقمذلك وارسال الحواالت إلى وطنهن.  يمثل   وأيضا

 (.2020)إنمان،  هشوضعهن ال ا يزيد بدوره من، ممّ األصلي نفي بلده نخسارة في الدخل ألسره

. وفي أحد األمثلة، موثقينال موثقين وغير  عمّ األخيرة حاالت ترحيل ل  في اآلونة  التقارير   بعض  قد وصفتمخاطر الترحيل.   

بعد إخبارهم بأنهم  مهاجرينال الالسلطات القطرية "اعتقلت وطردت عشرات العمّ  ( أنّ 2020أفادت منظمة العفو الدولية )

 ( كيف: 2020(. باإلضافة إلى وصف تقرير آخر )غيتاتشو، س،  1فيروس كورونا المستجد" )صفحة    سيخضعون الختبار 

 
 .2020 أيار/مايو 23، ومن المتوقع أن ينتهي مساء يوم السبت نيسان/أبريل 23مساء يوم الخميس ، بدأ شهر رمضان 2020في العام 1

ة صارمة لتقليل المخاطر نظافإجراءات  محالت السوبر ماركت الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي واألردن ولبنان طبقت  في حين أنّ  2

 .العديد من المتاجر الصغيرة التي يديرها أفراد المجتمع داخل األحياء لم تتخذ االحتياطات الالزمة، ففيروس كورونا المستجد المتعلقة بـ



إلى  ،إلثيوبيين غير الموثقين فجأة من اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعوديةم ترحيل اآلالف من العمال ايت"

ن اإلثيوبيي أنّ  يتينأوسطالشرق  الدولتين ةزعمت حكوم. وقد في طائرات الشحن ،أديس أبابا خالل عطلة نهاية األسبوع

ي ا اجراء من دونولكن  - كثيرين بدون أعراضراض وا بترحيل بعضهم بأعت، وقد قامفيروس كورونانتشار با يساهمون

 (1" )صفحة اتختبار ا

فيروس كورونا نظام الكفالة و في ظلتزايد خطر العنف المبني على النوع االجتماعي تجاه عامالت المنازل المهاجرات 

 المستجد

جتماعي في العنف المبني على النوع اإل ازديادإلى  يروس كورونا المستجدأدت تدابير التباعد اإلجتماعي المتّبعة بسبب ف

 ، كما هو مفصل أدناه.بشكل خاصلذلك عرضة عامالت المنازل المهاجرات و جميع أنحاء العالم.

 المنازل على مستوى األسرةتزايد خطر العنف المبني على النوع االجتماعي تجاه عامالت  .1

ي المدرسة أو في العمل ف  -ضون وقتًا خارج المنزل  كان أفراد األسرة يقل في الشرق األوسط،  قبل فرض القيود على التجو

 احاليً أّما . زل المهاجراتاعامالت المنل فراد األسرة المسيئينأل من تعرض هذا من شأنه أن يقلّ و .أماكن الترفيه في أو

م باالضافة ألوالدهأرباب العمل المسيئين ومع ازدياد وجود  الغالبية العظمى من وقتهم في الداخل.يقضون أفراد األسرة ف

زادت الضغوطات التي قد تؤدي بدورها إلى زيادة ، المستضعفات زل المهاجراتاعامالت المن مع في المنزل وأقاربهم

 زلاعامالت المنالمية التي توثق حاالت اإلساءة لظهرت العديد من التقارير اإلعوقد  .تهوشدّ  مسيءالسلوك ال وتيرة

تشير هذه  و (.2020، ؛ حركة مناهضة العنصرية2020)منظمة العفو الدولية  في لبنانهاجرات خالل فترة اإلغالق الم

، باإلضافة إلى متطلبات العمل ةجنسيّأو /و ةتصاديقا ة،جسديّة، عاطفي إلساءاتعامالت المنازل يتعرضن  التقارير إلى أنّ 

، واألسباب في األسبوع ةبمعدل واحد يلقين حتفهنالمنازل المهاجرات في لبنان  كانت عامالت، 2008في العام  المفرطة.

تداعيات الومع    (. وفي الوقت الحالي،2008،  هيومن رايتس ووتش)منظمة    االنتحار ومحاولة الفرار   كانتالرئيسية للوفاة  

)الرجاء االطالع  (2020، العنصرية قد تضاعف )حركة مناهضة هذا العدد ر أنّ قدّ ، يُ لفيروس كورونا المستجدضافية اإل

 على دراسة الحالة أدناه كمثال(. 

 

فيروس كورونا المستجد تتخطى تلك التي في لبنان،  ، حيث أعداد عدوىول مجلس التعاون الخليجي واألردني معظم دف

غياب الحماية  وفي ظل ت.المهاجراالت المنازل المعلومات والبيانات حول المخاطر المتزايدة التي تواجهها عامال تتوفر 

  بما يخص ، تواجه عامالت المنازل في جميع أنحاء المنطقة تحديات كبيرة لى الخدماتا وصولوالتحديات في الالقانونية 

  اإلبالغ عن حوادث العنف المبني على النوع االجتماعي والحصول على الرعاية.

 

 دراسة حالة "فوستينا" ،لبنان

. ، لبنانمهاجرة من غانا في موقف سيارات في بيروت عاملة منزلجثة العثور على  تمّ ، 2020في مارس/آذار 

 حيثشقيقها،  إلى  الصوتية إلى مجموعات حقوق اإلنسان وت عشرات الرسائل النصية و، كانت قد أرسلقبل وفاتهاو

ذلك  باإلضافة إلى قبل أصحاب عملها.من رتكب المُ االعتداء الجسدي والتحرش الجنسي  عن بالتفصيل أخبرت

ن الوصول إليها حقوق اإلنسان م منظماتكما لم تتمكن في المنزل بسبب فيروس كورونا المستجد.  ولةعز م كانت

 مالحقةتّم  عدم التحقيق في ادعاءاتها، لم ت  ومع الشرطة وفاتها على أنها انتحار.  بعدها صنّفتوفي الوقت المناسب،  

   .أو مساءلتهم أصحاب العمل

. بيروت،  العدالة لفوستينا: ندعو إلى إجراء تحقيق جدي في وفاتها والمساءلة الحقيقية للمعتدين (2020حركة مناهضة العنصرية. )

 لبنان.



االجتماعي واالستغالل الجنسي لعامالت المانزل المهاجرات اللواتي فقدن تزايد مخاطر العنف المبني على النوع  .2

 عملهن

ن والعديد من وظائفهن  دخله  ةعامل  75.000  نالبالغ عدده  اتزل المهاجر االمن  امالتقد ما ال يقل عن ثلث عف  ،  في األردن

 .قاتغير موثعامالت  ، يصبحن  العامالت بعد انتهاء عقودهن  السلطات  كر أعاله، إذا لم ترصد(. وكما ذُ 2020)كونيل، ت.  

ل انخفض اعم، ولكن الطلب على هذا النوع من األستمرار ما يعتمدن على الوظائف اليومية غير المنتظمة من أجل اال  وغالبًا

ر الطرد من خطعلى دفع اإليجار، تواجه العامالت غير الموثقات  لفيروس كورونا المستجد. ومع عدم قدرتهن نتيجة

الشقق ك ماّل من قبل والتحرش  ةءساواإل الجنسي لخطر االستغالل نيعرضه  ن. كما أّن وضعهن اإلقتصادي الضعيفشققه

 (.2020، ت. )قبالوي وغيرهم

الحجز، أثناء  للعنف واالستغالل وسوء المعاملةالسلطات، فقد يتعرضن  أّما بالنسبة للعامالت اللواتي تم رصدهن من قبل

 األصلية. نقسراً إلى بلدانه نوبعد إعادته، انتظار الترحيلب

 بسبب فيروس كورونا المستجد عدم الوصول إلى الخدمات

وغالبًا ما يعشن   على صحتهن ورفاههن.  امدمرً   اتأثيرً   مّما يتركظروف عمل استغاللية  تواجه عامالت المنازل المهاجرات  

فالعديد من العامالت المهاجرات ال يتحدثن  (.2020)منظمة العفو الدولية ،  عم االجتماعي والمجتمعيللد بالعزلة ويفتقرن

للعنف المبني على . وعندما يتعرضن نظام الكفالة تحت نحقوقه المعلومات الكافية عنهن ليس لدي اللغة المحلية. كما أنّ 

أو  ،غ عن الحوادثالباالن عيستط ال نأنه العتقادل من قبل المعتدين نقد يتم تضليلهخرى، الساءات او أ النوع االجتماعي

 (. وذلك يزيد من عزلتهن. 2012)مكافحة العبودية،  الحصول على المساعدة

وبما أنهن يقضين وقتهن   المهاجرات الوصول إلى الهاتف أو التكنولوجيا أو اإلنترنت. زلاعامالت المنال تستطيع جميع 

، مع عدم على ذلك عالوةً بالدهن.  في نالتصال بعائالته، أو االتواصل مع اآلخرين نستطيع الكثير منهتال بالداخل، 

لقي معلومات حيوية حول خدمات العنف المهاجرات ت زلاعامالت المنوصول إلى التكنولوجيا والمعلومات، ال تستطيع ال

من االتصال بالمنظمات أو أعضاء المجتمع اآلخرين  نّ تمكتقد ال عند الحاجة،  .المتاحة المبني على النوع االجتماعي

 .أو طلب المساعدة لعنف المبني على النوع االجتماعيلإلبالغ عن حوادث ا

في الحصول المهاجرات في دول مجلس التعاون الخليجي واألردن ولبنان    زلاعامالت المنأصبحت التحديات التي تواجهها  

المهاجرات إلى الرعاية   زلاعامالت المنوصول  ،  على سبيل المثالفيروس كورونا المستجد.    بسبب  شدةعلى الخدمات أكثر  

إلى الوصول أصبح مع جائحة فيروس كورونا المستجد  يعتمد على إحسان أصحاب العمل. نظام الكفالة في ظل الصحية

لى عصول حمحدودة الحركة  ضمنداخل المنزل  منعزالتتستطيع عامالت المنازل ال الوالرعاية الصحية أكثر صعوبة. 

 .وموافقته صاحب العمل ختبار أو العالج دون علماال

 ستجابةاالخطط  ضمندراج عامالت المنازل المهاجرات م تقم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي واألردن ولبنان بإل

ما زال عليهم التأكد من حماية عامالت المنازل المهاجرات أثناء اإلغالق وحصولهن على ولفيروس كورونا المستجد. 

  (.2020الرعاية الصحية عند الحاجة )منظمة العفو الدولية ، 

ال سيما أنهن ال يملكن  ،ر الموثقاتجرات غياشكالية أكبر لعامالت المنازل المها الحصول على الرعاية الصحية كما يشّكل

األفراد غير الموثقين إذا لم يكونوا بحاجة إلى رعاية  استقبال قد ترفض المستشفياتو تأمين صحي. أوأوراق قانونية  أي

العالج أو الحصول على أو من إجراء االختبارات العامالت غير الموثقات ن تمكتقد ال وبالتالي  عاجلة )منقذة للحياة(.

على الرغم من  المستشفيات قد رفضت اجراء االختبارات للعمال غير الموثقين بأنّ  تقارير ال أفادتفي لبنان، فالمتابعة. 

 (. 2020ري، ت. عدوى فيروس كورونا المستجد )أزهعراض أل همإظهار 



وسط، تقدم ألالشرق افي جميع أنحاء وذلك ، لعنف المبني على النوع االجتماعيبما يخص ا تعلق بالرعاية والدعمفيما ي

عامالت المهاجرات لخدمات ل  3د قليل من منظمات المجتمع المدنيوعد اتسرة التي تديرها الحكومألوحدات حماية ا

المأوى.  تأمين الدعم القانوني ووتشمل هذه الخدمات إدارة الحاالت و. جتماعيالمن العنف المبني على النوع ا الناجياتو

(. 2015ء بكامل طاقتها )بارفاز، . وغالبًا ما تعمل المالجىالخدمات هذه توافر من بشكل كبير  حدنقص التمويل ي لكنو

ع االجتماعي واالستجابة له بين العنف المبني على النو لوقاية منل الكافيةإلى القدرة المتوفرة تفتقر الخدمات ، بشكل عام

 المهاجرات. زلاعامالت المن

 التخفيف من المخاطر واالستجابة لها: اإلجراءات الرئيسية للمنظمات

 خدمات ، مع محدوديةالمهاجرات في الشرق األوسط العديد من المخاطر  زلاامالت المنعتواجه كما هو مبيّن أعاله، 

زل اعامالت المنتحسين سالمة  من أجل  للمنظمات الدولية والوطنية    بعض التوصياتأدناه  لذلك، نقدم  لهن.  المتاحة  الحماية  

لتواصل يجب أن تتم بعد ا هذه الجهود فيروس كورونا المستجد. تجدر اإلشارة إلى أنّ  في ظل جائحةورفاههن المهاجرات 

 ، وأفكارهن.واجهنها، ومخاوفهنتبشأن احتياجاتهن، والمخاطر التي زل المهاجرات اعامالت المنمع 

زل اعامالت المنللعنف المبني على النوع االجتماعي الحماية من ا لتقديم خدمات أو تعزيز األنظمةتفعيل  .1
 فيروس كورونا المستجد في ظل المهاجرات

الوصول في  خبيرةر مع المنظمات ال، بالتشاوزل المهاجراتاعامالت المني استراتيجيات آمنة للتواصل مع النظر ف -

 إلى مجموعات سكانية متنوعة.

)عبر   وبطريقة مجانيةزل المهاجرات  اعامالت المنلالمتاحة  طيلة أيام األسبوع  وإنشاء خطوط ساخنة على مدار الساعة   -

 .الواتساب مثالً(

زل اعامالت المن قادرة على الوصول إلى متاحةعنف المبني على النوع االجتماعي اللل االستجابةخدمات  ضمان أنّ  -

 . لتوفير الخدمة مقدمة عن بعدفة وُمكيّ أساليبدعم  ،اتاحً إذا كان ذلك موالمهاجرات. 

 وفر لى النوع االجتماعي المدربين متعنف المبني عاالستجابة لل مقدمي خدمات قِبلمن  تخطيط السالمة التأكد من أنّ  -

 في منزل صاحب العمل. نعزالتالم أولئك ال سيما ،تالمهاجرا زلاعامالت المنل

المهاجرات   زلاعامالت المنافق الحماية الحالية مثل مالجئ  دعم مر لتأمين سكن ومأوى آمن. و  المتاحة  الخيارات  تحديد -

 . االستعابيّة لكي تبقى مفتوحة وتزيد من قدرتها

 الناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي.والمهاجرات  زلاعامالت المنخدمات قانونية مجانية ل أمينضمان ت -

 

  تسهيل حصول عامالت المنازل المهاجرات على الرعاية الصحية .2

د االصابة أدوية بعلى اختبارات أو عالج أو حصول عة للة نقدية عاجلإلى مساعد اتالمهاجر  التمالعاحتاج تقد  -

 بفيروس كورونا المستجد. 

امالت المنازل المهاجرات المنعزالت و/أو غير إلى ع كي تصلل حيثما أمكن دعم خدمات الرعاية الصحية المتنقلة -

حسب فيروس كورونا المستجد االختبار والعالج واألدوية لـ وتشمل مجانيةهي هذه الخدمات  د من أنّ والتأكّ  الموثقات

 الحاجة.

 السريرية لالغتصاب. معالجةالعنف الجسدي، والناجمة عن العالج من اإلصابات ال تشمل هذه الخدمات ضمان أنّ  -

 

 فيروس كورونا المستجد في ظل معالجة االحتياجات األساسية العاجلة األخرى .3

، للسماح لهن بأداء عملهن زل المهاجراتاعامالت المنالشخصية ومستلزمات النظافة على ية حماتوزيع معدات ال -

 بأمان.

 
عنف واستغالل، وكاريتاس مركز المهاجرين، وحركة مناهضة العنصرية في لبنان؛ في   كفى سبيل المثال ال الحصر: تشمل المنظمات على 3

 لبلدان األخرى.في ا وفرةبيانات مت مأوى الناجين من االتجار؛ في عمان: مأوى دار الوفاق. ما مناألردن: اتحاد المرأة األردنية؛ في الكويت: 



 اتغير الموثق اتالمهاجر  التما، وخاصة العندخله اللواتي فقدن مصدر  امالتالمساعدة الغذائية العاجلة للعتقديم  -

 في فقر مدقع. لواتي يعشنال

الهاتف المحمول للسماح للنساء بالوصول إلى المعلومات والخدمات الحيوية والبقاء على اتصال مع  وحداتتوزيع  -

 أفراد األسرة والمجتمع.

ات عامالت المنازل المهاجر  تغطية تكاليف إيجار من أجل  ةالعاجل ةالنقديالمساعدات توزيع تراتيجيات آمنة لوضع اس  -

  زل أو المعرضات للطرد. تّم طردهن من المنغير الموثقات اللواتي 

عامالت المنازل   على  ةالنقدي  المساعدات  توزيعاستراتيجيات آمنة ل  النظر في  ،تجّولخفيف القيود المفروضة على الع تم -

 .من وإلى العمل تنقلن عليهن التي يتعيّواالمهاجرات الل

 المهاجرات لتمكينهن من الحصول على الرعاية والدعم زلاعامالت المنتسهيل الحمالت اإلعالمية مع  .4

ت معلومات يجب أن تتضمن الحمالعالمية باللغات التي تتحدثها وتفهمها العامالت المهاجرات. كما  تسهيل الحمالت اإل -

، وكيفية الوصول إلى خدمات الصحة في العمل ن، وحقوقهفيروس كورونا المستجد من نحول كيفية حماية أنفسه

 .العنف المبني على النوع االجتماعيت الحماية من خدماو

 .لهذه الحمالت التنسيق مع الحكومات والسفارات لضمان انتشار واسع -

 المناصرة أمام الحكومات وأصحاب العمل .5

لفيروس كورونا  خطط االستجابة الصحيةضمن راج عامالت المنازل المهاجرات إلدالمناصرة أمام الحكومات  -

 المستجد.

العمل حول  صحابرسالة عدم التسامح مطلقًا أل رسالاالت تبادل المعلومات وحمالمناصرة أمام الحكومات الطالق  -

محددة على االنتهاكات في تضمين أمثلة و العنف المبني على النوع االجتماعي وغيرها من االنتهاكات.االساءات و

تذكير ال، إلى جانب ةأو العاطفيّو/ ةأو النفسيّ ةأو الجنسيّ جسديّةال ساءةالمدفوعة أو اإلل األجور غير ، مثالحمالت

 بالعقوبات التي سيواجهها الجناة.

ات  غير الموثق  امالتالع  عودةبقضي  ت عفو  قوانين  تبني    إلى  الحكومات  دعوة  ،تجّولخفيف القيود المفروضة على الع تم -

لغاء الغرامات الحالية لتجنب مع ا، نأو احتجازه ندون أن يتم تغريمهمن ، اختيارهنإلى ديارهن في حال كان ذلك 

، بما طن عند الحاجةإلى الو عودتهنلعامالت المهاجرات لتسهيل المناصرة مع سفارات اوعبودية الدين. الوقوع في 

  في ذلك من خالل دفع رسوم الرحالت أو الغرامات الحالية.

، ردن ولبنان إلصالح نظام الكفالةقبلية مع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي واألأسس المناصرة المستوضع  -

بشأن العمل الالئق للعمال المنزليين واتفاقية حماية حقوق جميع العمال  189اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم توقيع و

 . ةن المحليّادراجهما في القوانيوالتصديق عليهما و المهاجرين وأفراد أسرهم )اتفاقية العمال المهاجرين(

 

 

 

 

 

 

 

 



 المراجع

تّم االطالع علـيه في ( "بيتهم ســـــجني" اســـــتغالل ـعامالت المـنازل المـهاجرات في لبـنان. 2019منظـمة العفو اـلدولـية )

ــان ــيســــــــــــــــــــ ــل/نــــــــــــــــ ــريــــــــــــــــ ــر:   2020 أبــــــــــــــــ ــبــــــــــــــــ عــــــــــــــــ

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1800222019ENGLISH.pdf 

ّم . ت19-(. قطر: طرد العمال األجانب بشــــكل غير قانوني أثناء تفشــــي وباء فيروس كوفيد2020منظمة العفو الدولية )

ــالاال ــان طــــــ ــيســــــــــ ــل/نــــــ ــريــــــ ــي أبــــــ ــه فــــــ ــيــــــ ــلــــــ ــر:  2020ع عــــــ ــبــــــ عــــــ

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/qatar-migrant-workers-illegally-

expelled-during-covid19-pandemic/ 

ّم . ت19-( لبنان: يجب حماية عامالت المنازل المهاجرات خالل تفشـــــي وباء فيروس كوفيد2020) .منظمة العفو الدولية

ــلاال ــريـــــ ــي أبـــــ ــه فـــــ ــيـــــ ــلـــــ ــالع عـــــ ــان  / طـــــ ــيســـــــــ ــر: 2020نـــــ ــبـــــ   عـــــ

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/lebanon-migrant-domestic-workers-

must-be-protected-during-covid19-pandemic/ 

 

( العدالة لفوسـتينا: ندعو إلى إجراء تحقيق جدي في وفاة فوسـتينا والمسـاءلة الحقيقية 2020حركة مناهضـة العنصـرية. )

ــان. ـتــ  ــنـ ــبـ ــروت، لـ ــيـ ــن. بـ ــديـ ــتـ ــعـ ــمـ ــلـ ــان لـ ــيســـــ ــل/نـ ــريـ ــي أبـ ــه فـ ــيـ ــلـ ــالع عـ ــر: 2020ّم االطـ ــبـ   عـ

https://www.armlebanon.org/content/justice-faustina-we-call-proper-investigation-

faustina%E2%80%99s-death-and-real-accountability-her 

 

 2020ّم االطالع عليه في أبريل/نيســان ت (( صــحيفة وقائع عن العمال المنزليين المهاجرين.2012مناهضــة العبودية )

  https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2017/02/MDW-fact-sheet.pdf عبر:

 

ّم االطالع عليــه في الجزيرة. ت (اق، ال اختبــار لفيروس كورونـا.( غير موثقين في لبنــان: ال أور 2020أزهري، ت. )

ــيســـــــان  ــريـــل/ن ــر  2020أب ــب -https://www.aljazeera.com/news/2020/03/undocumented : ع

struggle-access-coronavirus-tests-lebanon-200328114859620.html  

 

لســوء المعاملة في خضــم أزمة فيروس كورونا  ة( عامالت المنازل في الشــرق األوســط أكثر عرـضـ 2020بيغوم، ر. )

ــ     عـــبـــر: 2020ّم االطـــالع عـــلـــيـــه فـــي أبـــريـــل/نـــيســـــــان الـــمســـــــتـــجـــد. هـــيـــومـــن رايـــتـــس ووتـــش. ـت

https://www.hrw.org/news/2020/04/06/domestic-workers-middle-east-risk-abuse-

amid-covid-19-crisis 

 

( قصـص من الـشرق األوـسط وـشمال أفريقيا؛ الهجرة: من / إلى / في. الـشرق األوـسط 2018حملة منظمة العفو الدولية )

 وشمال أفريقيا: منظمة العفو الدولية.

رين؛ الممارســـات الجيدة والدروس المســـتفادة من المنطقة ( حماية حقوق عمال المنازل المهاج2015شـــان أونغر، س. )

 (العربية. بيروت ، لبنان: منظمة العمل الدولية.

ّم ت (( العمال المهاجرون عمال أســـاســـيون ليس فقط في فيروس كورونا المســـتجد. مركز التضـــامن.2020كونيل، ت. )

 عبر: 2020االطالع عليه في أبريل/نيسان 

https://www.solidaritycenter.org/migrant-workers-essential-workers-not-only-in-covid-

19/  

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1800222019ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/lebanon-migrant-domestic-workers-must-be-protected-during-covid19-pandemic/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/lebanon-migrant-domestic-workers-must-be-protected-during-covid19-pandemic/
https://www.armlebanon.org/content/justice-faustina-we-call-proper-investigation-faustina%E2%80%99s-death-and-real-accountability-her
https://www.armlebanon.org/content/justice-faustina-we-call-proper-investigation-faustina%E2%80%99s-death-and-real-accountability-her
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/undocumented-struggle-access-coronavirus-tests-lebanon-200328114859620.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/undocumented-struggle-access-coronavirus-tests-lebanon-200328114859620.html
https://www.hrw.org/news/2020/04/06/domestic-workers-middle-east-risk-abuse-amid-covid-19-crisis
https://www.hrw.org/news/2020/04/06/domestic-workers-middle-east-risk-abuse-amid-covid-19-crisis
https://www.solidaritycenter.org/migrant-workers-essential-workers-not-only-in-covid-19/
https://www.solidaritycenter.org/migrant-workers-essential-workers-not-only-in-covid-19/


 

ـشتات األفارقة والـسود: مجلة الخليج: مقدمة، ( عامالت منازل إثيوبيات في الـشرق األوـسط ودول 2018ديميـسي ، ف. )

  https://doi.org/10.1080/17528631.2017.1405518الرابط:   (،5-1، 11:1دولية، 

 

ّم االطالع عليه في ت (الكويت.( فيروس كورونا المســـتجد والوضـــع الهش للعمال المهاجرين في 2020تعاونية الحرية. )

ــان  ــيســــــــــــــــــــ ــل/نــــــــــــــــ ــريــــــــــــــــ ــر:   2020أبــــــــــــــــ ــبــــــــــــــــ عــــــــــــــــ

https://blog.freedomcollaborative.org/post/616007640791826432/covid-19-and-the-

vulnerability-of-migrant 

 

( طرد العمال اإلثيوبيين من المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة لالشتباه باصابتهم 2020غيتاتشو، س. )

ــ  (.بـــفـــيـــروس كـــورونـــا. كـــوارتـــز أفـــريـــقـــيـــا عـــبـــر:  2020ّم االطـــالع عـــلـــيـــه فـــي أبـــريـــل/نـــيســـــــان ـت

https://qz.com/africa/1837457/ethiopians-expelled-from-saudi-arabia-uae-for-covid-

19/ 

 

حتجاز المهاجرين في المملكة العربية القضـايا المتعلقة باMigrant-Rights.org  (2018 )و مـشروع االحتجاز العالمي

 (. جنيف، سويسرا(CEDAWالسعودية. تقديم مشترك للجنة األمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة )

 

( عندما تمّزق الحرب الرعاية الصـحية: فيروس كورونا في الشـرق األوسـط 2020غولدسـتاين، إي. وبراونشـويغير، أ. )

ــن راـيـ  ــوم ــي ــيـــا. ه ــق ــري ــمـــال أف ــيســـــــان وشــــ ــريـــل/ن ــي أب ــيـــه ف ــل ــّم االطــالع ع ــش. ت ــس ووت ــر:    2020ت ــب ع

https://www.hrw.org/news/2020/04/16/when-health-care-decimated-war-covid-19-

middle-east-and-north-africa 

 

( االتجـار بعمـال المنـازل المهـاجرين في لبنـان: تحليـل قـانوني. بيروت، لبنـان: كفى )كفى( عنف 2011هـاميـل، ك. )

  واستغالل

 

( عالقون في الفخ: االتجار بالبشـــر في الشـــرق األوســـط. بيروت، لبنان: منظمة 2013تافيل، ه. ونصـــري، أ. )-هاروف

 ISBN Web PDF: 978-92-2-127453-7العمل الدولية. 

ــاء واألطفال. المجلس  2006هدى، س. ) ــيما النسـ ــخاص، السـ ــألة االتجار باألشـ ــة المعنية بمسـ ( تقرير المقررة الخاصـ

 ي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة.االقتصاد

ا. تّم 2008هيومن رايتس ووتش. ) دل أكثر من واحـدة أســـــبوعيـً ات يلقين حتفهم بمـع ازل األجنبـي ان: عـامالت المـن ( لبـن

ــيســـــــان  ــيـــه فـــي أبـــريـــل/نـ ــلـ ــبـــر:   2020االطـــالع عـ -https://www.theguardian.com/globalعـ

development/2020/apr/22/world-bank-warns-of-collapse-in-money-sent-home-by-

migrant-workers 

ة المشـــــترـكة بين الوـكاالت ) دائـم ة اـل ائم على النوع االجتـماعي ضـــــمن 2020اللجـن ( تـحدـيد وتخفيف مـخاطر العنف الـق

ــيـــه فــي أبــريـــل/نــيســـــــان  ــّم االطــالع عــل ــتــجـــد.( ت ــفــيــروس كــورونـــا الــمســــ ــتــجـــابـــة ل عــبــر:    2020االســــ

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-

mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf 

 

https://doi.org/10.1080/17528631.2017.1405518
https://blog.freedomcollaborative.org/post/616007640791826432/covid-19-and-the-vulnerability-of-migrant
https://blog.freedomcollaborative.org/post/616007640791826432/covid-19-and-the-vulnerability-of-migrant
https://qz.com/africa/1837457/ethiopians-expelled-from-saudi-arabia-uae-for-covid-19/
https://qz.com/africa/1837457/ethiopians-expelled-from-saudi-arabia-uae-for-covid-19/
https://www.hrw.org/news/2020/04/16/when-health-care-decimated-war-covid-19-middle-east-and-north-africa
https://www.hrw.org/news/2020/04/16/when-health-care-decimated-war-covid-19-middle-east-and-north-africa
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf


ــة ) ــدولي ــل ال ــة العم ــاجرون،( ت2020منظم ــازل مه ــال من ــان ( عم ــل/نيســــ ــه في أبري عبر:    2020ّم االطالع علي

https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/policy-areas/migrant-domestic-

workers/lang--en/index.htm 

( التـعاون للخروج من العزـلة: ـحاـلة العـمال المنزليين في األردن والكوـيت ولبـنان. المكـتب 2015منظـمة العـمل اـلدولـية )

 اإلقليمي للدول العربية: منظمة العمل الدولية

ــا، جي.ســـــي. ) ــت. الفلبين. 2019جي ســـــي غوتينغ ــة أخرى في الكوي ــة منزل فلبيني ــامل ــل ع ــدين مقت (، الفلبين ت

Rappler.com.)  ــان ــيســـــــ ــل/نـــ ــريـــ ــي أبـــ ــه فـــ ــيـــ ــلـــ ــالع عـــ ــّم االطـــ ــر:    2020تـــ ــبـــ عـــ

https://www.rappler.com/nation/248251-philippines-condemns-killing-filipina-

domestic-kuwait-december-30-2019 

المكتب اإلقليمي للدول العربية في ( اـصالح الكفالة: التحديات والفرص للمـضي قدًما. 2011تافيل، ه. )-خان، أ. وهاروف

 منظمة العمل الدولية(

 

( عالقون في لبنان: مخاوف من إســـاءة معاملة عامالت المنازل المهاجرات وســـط إغالق فيروس 2020ماســـينا، ف. )

عــبــر:    2020كــورونـــا الــمســــــتــجـــد. الــعــربــي الــجـــديـــد.( تــّم االطــالع عــلــيـــه فــي أبــريـــل/نــيســـــــان 

https://english.alaraby.co.uk/english/indepth/2020/4/10/for-domestic-workers-

lebanon-lockdown-a-recipe-for-abuse 

.( تّم االطالع ( ال تزال عامالت المنازل المهاجرات في لبنان عرضة لإلساءة. بيروت، لبنان: الجزيرة2015بارفاز، د. )

-http://america.aljazeera.com/articles/2015/6/26/lebanonsعبر:    2020عليه في أبريل/نيســــان 

migrant-domestic-workers-vulnerable-to-abuse.html 

تّم االطالع .( CNN( آالف النســاء عالقات في لبنان: يواجهن خطر الســجن لمغادرة البالد. مقالة لل2020قبالوي، ت. )

-https://edition.cnn.com/interactive/2020/02/world/lebanonعبر:  2020عليها في أبريل/نيســــان 

domestic-workers-cnnphotos/index.html 

 

جال الرعاية الصــحية ورفاههن في االســتجابة لفيروس كورونا تأمين ســالمة النســاء العامالت في م(.  2020ياكر، ر. )

 المستجد. لندن، المملكة المتحدة: مكتب المساعدة المعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي خالل الطوارىء.(

 

جد:  ( ادارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي وجائحة فيروس كورونا المســـــت2020ياكر، ر. وارســـــكين، د. )

 مكتب المساعدة المعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي خالل الطوارىء.(لندن، المملكة المتحدة: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/policy-areas/migrant-domestic-workers/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/policy-areas/migrant-domestic-workers/lang--en/index.htm
https://www.rappler.com/nation/248251-philippines-condemns-killing-filipina-domestic-kuwait-december-30-2019
https://www.rappler.com/nation/248251-philippines-condemns-killing-filipina-domestic-kuwait-december-30-2019
https://english.alaraby.co.uk/english/indepth/2020/4/10/for-domestic-workers-lebanon-lockdown-a-recipe-for-abuse
https://english.alaraby.co.uk/english/indepth/2020/4/10/for-domestic-workers-lebanon-lockdown-a-recipe-for-abuse
http://america.aljazeera.com/articles/2015/6/26/lebanons-migrant-domestic-workers-vulnerable-to-abuse.html
http://america.aljazeera.com/articles/2015/6/26/lebanons-migrant-domestic-workers-vulnerable-to-abuse.html
https://edition.cnn.com/interactive/2020/02/world/lebanon-domestic-workers-cnnphotos/index.html
https://edition.cnn.com/interactive/2020/02/world/lebanon-domestic-workers-cnnphotos/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (GBV AoR Helpdesk)ء مكتب المساعدة المعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي خالل الطوارى

هو خدمة  (GBV AoR Helpdesk) على النوع االجتماعي خالل الطوارىءمكتب المساعدة المعني بالعنف القائم إّن 

العنف ضد النساء   الوقاية منللمساعدة في    ودعمهم  العاملين في المجال اإلنساني  لهاماتقنية فريدة تهدف إلى    ةبحث واستشار 

 Social) رمكتب التنمية االجتماعية المباش تحت ادارة . والفتيات والتخفيف من حدته واالستجابة له في حاالت الطوارئ

Development Direct)  مكتب المساعدة المعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي خالل الطوارىء، يضم (GBV 

AoR Helpdesk)  ًمن كبار خبراء النوع االجتماعي والعنف المبني على النوع االجتماعي على أهبة   عالميةً  قائمة

لوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي، لللمساعدة في توجيه الجهات الفاعلة اإلنسانية في الخطوط األمامية    االستعداد

وال الممارسة الفضلى. يير الدولية والمبادئ التوجيهية وتدابير االستجابة بما يتماشى مع المعاوضع و ،وتخفيف المخاطر 

مكتب المساعدة المعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي في انتاجات  اتعكس بالضرورة األفكار أو اآلراء المعبر عنه

وال جميع خبراء  (GBV AoR)آراء جميع أعضاء مجال مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي  خالل الطوارىء

 . (SDDirect’s Helpdesk rosterر )التنمية االجتماعية المباش  ة لمكتبقائمة مكتب المساعد

 

 

 

 

The GBV AoR Helpdesk  االجتماعي خالل الطوارىءمكتب المساعدة المعني بالعنف القائم على النوع  

 GBV AoR) مكتب المساعدة المعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي خالل الطوارىءيمكنكم التواصل مع 

Helpdesk)  :عبر 

enquiries@gbviehelpdesk.org.uk  

بتوقيت غرينتش من اإلثنين إلى الجمعة. 17:30إلى  9:00الساعة مكتب المساعدة متوفر أيًضا من   

 

 

Our services are free and confidential.  

mailto:enquiries@gbviehelpdesk.org.uk
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