
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات   حاسم األهمية للتصدي للتأثير
ً
ُيعد توسيع الحماية االجتماعية أمرا

، ال سيما عىل المدى القصير إذ 19-االقتصادية لجائحة كوفيد-االجتماعية

ات اإلجراءات الفورية ي لمس تأثير
 
/  نبدأ ف وإجراءات التباعد االجتماعي

ي قّيدت تقديم الخدمات األساسية. كما 
بالقدر  يتسم أنه مالزمة المنازل الت 

تصادية عىل المدى البعيد إذ تؤدي الصدمات االق من األهمية نفسه

ي حققناها 
أهداف التنمية  عىل امتداد العالمية إىل تهديد المكتسبات الت 

وإذا أردنا تقديم أفضل استجابة ممكنة لألطفال والنساء  المستدامة. 

،
ً
ي مجال  والفئات األكير تهميشا

 
ي ف

 
فإن االستجابة المراعية للنوع الجنسان

 ركنالجانب هذا ُيعد . و الحماية االجتماعية هي أمر أساسي 
ً
 مركزي ا

ً
ي  ا
 
نهج ف

ي اليونيسف المبد
ي مجال الحماية ئ 

 
 القائم عىل الحقوق والشامل للجميع ف

 االجتماعية. 

الغاية من هذه المالحظة الفنية هي توفير قائمة مرجعية بسيطة لصانعي إن 

ي تصميم تدخالت 
 
ي اليونيسف إذ ينهمكون ف

كاء ولموظف  السياسات والشر

ي عىل  1وتنفيذها.  19-لمتصلة بكوفيدالحماية االجتماعية ا
البيان وهي تبت 

ك ي مجال الحماية ’الصادر عن  المشي 
 
مجلس التعاون بير  الوكاالت ف

ي االستجابة إىل الجائح‘ االجتماعية
 
ة، حول دور الحماية االجتماعية ف

 .
ً
 الحاجة إىل عمل مستعجل إليالء األولوية للفئات األشد ضعفا

ً
 وتحديدا

 

  19-قائمة عىل نوع الجنس أثناء جائحة كوفيد ومخاطر تحديات  سبعة

. وتتأثر  .1
ً
سيقع التأثير األشد للصدمة االقتصادية عىل الناس األشد فقرا

أرجحية أن  تزيد  وكذلكالنساء واألطفال بالفقر عىل نحو غير متناسب. 
ي عمر اإلنجاب 

 
ةتعيش النساء والفتيات ف ي أرس معيشية فقير

 
مقارنة  ف

ي وظائ كما أن  مع الرجال والفتيان. 
 
ف القطاع غير تمثيل النساء أكير ف

ل بصفة خاصة أثناء أوقات الرسمي 
ّ
، وهي وظائف معرضة للتعط

 ما  ،االضطرابات االقتصادية
ً
ي أنظمة  تحظ  بتغطيةوغالبا

 
سيئة ف

من المرجح أن تتعرض النساء والفتيات  وكذلك الحماية االجتماعية. 
بة
ّ
ات االقتصادية المرك  . للمعاناة األشد من التأثير

ي ومالزمة البيوت عىل االقتصاد  .2
ال تقترص تبعات سياسات التباعد البدئ 

 عىل 
ً
توزي    ع عمل الرعاية غير مدفوع األجر وكثافته فقط، بل تؤثر أيضا

 وا
ا
، ومن لذي تؤديه النساء والفتيات عىل نحو غير متناسب أصل
ات عىل الصحة وعىل العمل  المرجح أن تنشأ عن ذلك تأثير

السابق/المحتمل المدفوع األجر. وبوسع اإلجازات الوالدية المدفوعة 
األجر، والمنح المخصصة لرعاية األطفال، وقسائم الرعاية النهارية 

ي معا
 
لعمل غير المدفوع ل األزمة المتناميةلجة لألطفال، أن تساعد ف

 األجر. 

مواطن الضعف وعوامل الخطر  أن تؤدي األزمة إىل تعميقيمكن  .3
، واإلساءات واإلهمال،  ي

ي العنف الجنسائ 
 
القائمة، مما يؤدي إىل زيادة ف

ي إمكانية الوصول إىل الرعاية المهنية 
 
إضافة إىل تفاقم النقص ف

بعض اإلجراءات المطلوبة  ؤديتوخدمات الدعم للناجيات. كما 
مالزمة المنازل(  / الصحي  )سياسات الحجر  19-الحتواء انتشار كوفيد

عة أثناء  زيادةإىل  . وقد بدأت تظهر هذه الي   ي
أخطار العنف الجنسائ 

  بالصير  ابتداءا  19-انتشار كوفيد
ً
وانتهاءا  كة المتحدةبالمملومرورا

                                                           
ي مجال الحماية االجتماعية التحويالت االجتماعية )عىل شكل تحويالت نقدية أو   1

 
تتضمن التدخالت ف

ي 
 
مساعدات عينية من قبيل قسائم الرعاية النهارية لألطفال أو قسائم الغذاء(؛ والتأمير  االجتماعي )بما ف

يا  امج الحماية االجتماعية أن بمالير  تقلص مستوى العنف . ويمكن لير
ي وأن تستجيب إليه

 . الجنسائ 

4.  ،
ا
ي أوقات األزمات )مثل

 
تشير األدلة إىل أن حاالت زواج األطفال تزداد ف

ي األردن 
 
ي مخيمات الالجئير  السوريير  ف

 
ازدادت بمقدار ثالثة أضعاف ف

 عامي 
ي منها الفتيات 2014و  2011بير 

ات سلبية تعائ  ك تأثير
(، مما يي 

ي حير  ُيعد ان
 
عدام المساواة بير  الجنسير  من عىل نحو غير متناسب. وف

األسباب الجذرية لزواج األطفال، يمكن لزيادة الضغوطات االقتصادية 
ومخاوف األرسة من مخاطر العنف ضد الفتيات أن تكون عوامل دافعة 

 لزواج األطفال أثناء األزمات. 

أرجحية وثمة بيانات أولية من بعض المناطق يبدو أنها تشير إىل وجود  .5
 الرجال من جراء كوفيد

 
. ومن مقارنة مع النساء  19-أكير بأن يتوف

المهم فهم أسباب هذا التفاوت وتبعات زيادة معدل الوفيات بير  
ي ذلك التبعات

 
الناشئة عىل النساء واألرس. فإضافة إىل  الرجال، بما ف

الخسارة المأساوية لفرد من األرسة، قد يواجه بقية أفراد األرسة صعوبة 
ي إمكانية الحصول عىل الحماية االجتماعية 

 
ايدة وخسارة ف اقتصادية مي  

، والذي تزيد  ي القطاع الرسمي
 
المرتبطة بالعمل المدفوع األجر ف

عتير البيانات المصنفة بحسب فيه من ا يعملاألرجحية بأن 
ُ
لرجال. وت

ه من األسئلة  الجنس والعمر ذات أهمية حاسمة لفهم هذا األمر وغير
 الرئيسية األخرى. 

ثمة احتياجات محددة قائمة عىل نوع الجنس يحتاجها األفراد عىل  .6
ي أخذها 

ي ذلك بامتداد دورة أعمارهم، وينبع 
 
االعتبار أثناء األزمات، بما ف
 ما ُيستثنون من الخدمات 

ً
لألشخاص ذوي اإلعاقات الذين غالبا

األساسية. وتستمر هذه االحتياجات برصف النظر عما إذا كان األفراد 
ي والحجر  19-متأثرين بكوفيد

ة. وتؤدي إجراءات التباعد البدئ  مبارسر
مفاقمة العوائق أمام الحصول عىل الخدمات األساسية الصحي إىل 

ي ذلك النساء والفتيات ذوات 
 
، بما ف

ا
بالنسبة للفئات الُمستبعدة أصل

. وبوسع إجراءات التكّيف وتوسيع تدخالت الحماية اإلعاقات

ي الحد من هذه األخطار واالستجابة االجتماعية أن ت
 
ساعد ف

 .
ً
 لالحتياجات، إذا ما تم تصميمها وتنفيذها جيدا

ات 19-المرجح أن يكون لكوفيدمن  .7 قائمة عىل نوع الجنس  تأثير
 عىل امتداد مجاالت العمل ذات األولوية لألطفال. 

ا
ات أطول أجل وتأثير

، إضافة إىل زيادة 
ا
، تشير األدلة من جوائح سابقة فمثل ي

العنف الجنسائ 
ي حمل المراهقات وانتشار عمل األطفال، 

 
إىل إمكانية حدوث زيادة ف

ي أفاد األطفال أنها ممارسات مرتبطة بإغال
ويمكن  . ق المدارسوالت 

ات  امج الحماية االجتماعية أن تدعم الجهود الرامية إىل الحد من تأثير لير
إغالق المدارس والصعوبات االقتصادية عىل األطفال بصفة عامة، 

 وعىل الفتيات بصفة خاصة. 

 

ي أخذها باالعتبار عش  
 توصيات ينبغ 

ي  .1
 
إىل اإلعاقة، والعمر،  إضافة إيالء األولوية للنوع الجنسان

والجماعات المهمشة األخرى عند إجراء تقييمات االحتياجات 
يجب ضمان إجراء . تحديد الفئات المستهدفة نبشأ واتخاذ قرارات

توسيع استجابات الحماية  حولتحليل رسي    ع لتوجيه القرارات 
الفئات المستهدفة، وكذلك ب المتعلقةاالجتماعية، من قبيل الخيارات 

ي الخدمات 
 
تدخالت الاالجتماعية؛ و ذلك التأمير  الصحي والمعاشات التقاعدية(؛ وتعزيز قوة العمل ف

 سوق العمل )من قبيل برامج األشغال العامة أو سياسات اإلجازات الوالدية(. المعنية ب

 الحماية االجتماعية

ي 
 المراعية للنوع الجنسائ 

 : 19-أثناء جائحة كوفيد

امج مالحظة فنية  السياسة االجتماعية، شعبة البر
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كاء إىل توسيع التغطية لتشمل األطفال والنسا دعوة  ء الشر
ي ذلك العاملو 

 
، بما ف . وعىل المستضعفير  ي القطاع غير الرسمي

 
ن ف

، وهي 19-سبيل المثال، ثمة برامج متعددة تكّيفت مع انتشار كوفيد
، والنساء الحوامل، والنساء  ي القطاع غير الرسمي

 
تستهدف العاملير  ف

ي يحصلن عىل استحقاقا
 الالئ 

ً
ت األمومة، وثمة برامج تسع أيضا

ي الرعاية النهارية لألطفال، 
 
ومن بير  األمثلة عىل لتلبية االحتياجات ف

العالوة ’زيادة استحقاقات األمومة للمستفيدات من برنامج  ذلك
، وزيادة المنح المخصصة لدعم ‘ الشاملة لألطفال ي األرجنتير 

 
ف

ي جنوب أفريقيا، وتخصيص دخل طارئ 
 
ي القطاع األطفال ف

 
للعاملير  ف

ازيل، وتوزي    ع قسائم  ي الير
 
ي اغير الرسمي ف

 
لرعاية النهارية لألطفال ف

 2إيطاليا. 

امج القائمة  .2 تصميم برامج جديدة للتحويالت النقدية أو توسيع البر
،)
ً
 وعموديا

ً
ي  3)أفقيا

 
ي  إضافة والنظر بشعة ف

 
ات محددة ف مب  

 يمكن تكييفها بأسلوب يشمل الجميع بحيثالتصميم والتنفيذ 
: إىل األدلة، ومنها  ويستند 

ا
 مثل

  ورة لها ي قد تضيف أعباء إضافية ومخاطر ال ض 
وط الت  إزالة الشر

 للنساء واألطفال وكذلك للموظفير  الذين يرصدون االمتثال؛

 وإمكانية الوصول إىل مراعاة التصنيفات الجنسانية لمعدالت األمية ،
تقنيات االتصاالت الخلوية، واتخاذ القرارات االقتصادية، والقيود عىل 

 الحركة، وما إىل ذلك، عند تغيير آليات تقديم الخدمات؛

  ضمان تحديد آليات محددة لتقديم الخدمات للنساء الحوامل
مات ؛ب الملي    إجراءات العزل االجتماعي

  المرشحير  الستالم التحويالت، وذلك تبسيط عمليات تغيير الوكالء
، لتمكير  المرأة من تغيير 

ا
 لتغيير أوضاع األرس المعيشية، )مثل

ً
نظرا

 إساءات ضدها(؛ ارتكبوكيلها المرشح فيما إذا 

  إزالة المتطلبات اإلدارية للتسجيل واالستالم )مع إيالء اعتبار خاص
والبالغير   ،واألطفال المهاجرين والمهمشير   ،لالجئير  والمهّجرين

 المفتقدين لوثائق إقامة(؛

  ي مرافق الرعاية/العيش البديلة
 
استحداث آليات لدعم األطفال ف

ي 
ي ذلك المراهقات الالئ 

 
ي يعيلها أطفال، بما ف

ولألرس المعيشية الت 
 يواجهن مخاطر محددة؛

  ي
التصدي لألخطار ومواطن الضعف المحددة لدى المراهقات الالئ 

 من خطر اإلقصاء ونقص إمكانية الحصول عىل يواجهن مستوى 
ً
عاليا
 المعلومات والخدمات؛

  ي
 
جمع/ تحديد بيانات مصنفة بحسب الجنس والعمر واإلعاقة، بما ف

ذلك األخطار القائمة عىل نوع الجنس، واالحتياجات للخدمات 
والعوائق أمام الوصول إليها، واستخدام هذه البيانات لتوجيه القرارات 

امج. بشأن السيا  سات والير

من قبيل األغذية،  –وفيما يتعلق بتصميم المساعدات العينية  .3
ة  ي فبر

 
اظات األطفال، وأدوات النظافة الصحية ف

ّ
والصابون، وحف

يجب التحقق  –الطمث، واحتياجات الصحة الجنسية واإلنجابية 
ي والفئة 

 
من أخذ االحتياجات المختلفة بحسب النوع الجنسان

ي  العمرية باالعتبار
 
ي بعض الحاالت، ف

قد  مراحل الحياة المختلفة. فف 
، واألوالد ، للبناتيلزم استهدف محدد  ، والنساء، والمسنير 

اال بالهند، عىل سبيل المثال، تم  ي كير
واألشخاص ذوي اإلعاقات. فف 

ل’توفير  للنساء الحوامل والمرضعات ‘ حصص غذائية ألخذها إىل المي  
تضمنت سنوات. كما  3إىل أشهر  6ولألطفال من الفئة العمرية 

ي كوكس بازار ببنغالديش
 
أدوات النظافة  المساعدات العينية ف

ة الطمث.  ي في 
 
هواتف ب تزويد النساءويمكن أن يكون  4الصحية ف

 لدعم التحول الشامل للجميع 
ً
 مالئما

ً
خلوية منخفضة الكلفة خيارا

                                                           
ي مجال الحماية االجتماعيةلوضع خريطة ‘ ورقة حية’انظر  2

 
ك للبلدان بشأن االستجابات ف ، تأليف مشي 

 من البنك الدوىلي واليونيسف ومنظمة العمل الدولية. 
(. لالطالع عىل مزيد  3

ً
( وأن تزيد قيمة التحويالت )عموديا

ً
 أكير من المستفيدين )أفقيا

ً
أي أن تشمل عددا

 توجيهات بشأن تعزيز أنظمة الحماية االجتماعية المستجيبة للصدماتمن المعلومات، انظر اليونيسف، 
ية(.   )باإلنجلير 

ي منطقة آسيا وا 19-األوىل النتشار كوفيد 100األيام ال  هيئة األمم المتحدة للمرأة،  4
 
لمحيط الهادئ: ف

ي 
ية(.  منظور جنسائ   )باللغة اإلنجلير 

نحو آليات تقديم الخدمة عير أجهزة االتصال الخلوية لتوفير 
 5ودعم إمكانية الوصول إىل المعلومات.  ساعدات النقديةالم

التحقق من أن برمجة الحماية االجتماعية تستجيب لمخاطر  .4
ي 
 
 لمنع العنف الجنسان

ً
هجا

ُ
ي وتدمج ن

 
واالستجابة العنف الجنسان
ي ذلك 

 
ي أطر األوضاع المحفوفة بالخطر وأطر الرصد إليه، بما ف

 
ف

فعىل سبيل المثال، يجب أخذ األدلة السياقية باالعتبار،  والتقييم. 
ي والجماعات النس

اء العنف الجنسائ  ائية المحلية، والعمل مع خير
النساء بوصفهن المجموعة المستفيدة  لتحديد ما إذا كان تحديد 

الرئيسية من التحويالت النقدية قد يدعم نتائج المساواة بير  الجنسير  
ي أو أو يثير خطر نشوء رد ف ويمكن  العنف.  يؤدي إىل زيادةعل سلتر

ي عناض متكاملة ضمن ترتيبات 
 
 إىل منافع ’النظر ف

ً
النقد مضافا

 من‘أخرى
ً
معلومات واضحة حول خدمات اإلحالة  توفير  ، بدءا

 للناجيات من العنف، 
ً
تقديم نماذج رقمية حول تنشئة األطفال ب مرورا

ي والعنف ضد األطفال
 جانب توزي    ع إىل ،لمنع العنف الجنسائ 

ي الخطوط  وانتهاءا المساعدات النقدية والرصد، 
 
بتدريب العاملير  ف

ي مجاىلي الحماية االجتماعية والصحة عىل االستجابة
 
عندما  األمامية ف
. لعنف  أشخاص عن تعرضهم لهم يكشف ي

 جنسائ 

ي  .5
ي الكيفية التر

 
امج التحويالت النقدية الموسعة التفكب  ف  يمكن لبر

 
ُ
  فيها  حدثأن ت

ً
افقة ي عند تقديمها مبر

 
ي مجال النوع الجنسان

 
 ف
ً
تحوال

، ي ذلك معلومات  مع رسائل قوية بشأن المساواة بي   الجنسي  
 
بما ف

حول حقوق الوالدين/ مقدمي الرعاية، وتعزيز السلوكيات اإليجابية 
عىل قدم  مسؤوليات الرعايةللمحافظة عىل الصحة، ومشاطرة 

ي إمكانية تكييف راد من الجنسير  بير  األف المساواة
 
ي التفكير ف

. وينبع 

ي 
 
 ذلك أنشطة اإلرشاد، وتنشئة األطفال، واألعراف االجتماعية، بما ف

ي التحقق 
من خالل بث رسائل نصية هاتفية أو برامج إذاعية. وينبع 

ي جميع عناض ترتيبات 
 
ي ف

النقد ’من تعميم منظور النوع الجنسائ 
 إىل منافع أخرى

ً
ي ذلك تلك المتعلقة بالتغذية،  6،‘مضافا

 
بما ف

 وتنمية الطفولة المبكرة، وحماية الطفل. والتعليم، 

ي ال يوجد  .6
ي الحاالت التر

 
عندما كذلك فيها رعاية صحية شاملة، و  وف

، يجب   من المواطني  
ً
ا  كبب 

ً
ي نماذج التأمي   االجتماعي عددا

تستثت 
ي هذه الخدمات، وإلغاء رسوم 

 
ي ف

 
ي الدعوة إىل تسجيل تلقان

 
التفكب  ف

الحصول عىل الخدمات، والدعوة إىل تلبية احتياجات النساء 
ي 19-قة بكوفيدعلإىل جانب االحتياجات الطارئة المت واألطفال

 
، بما ف

، والنساء الحوامل، واألرس ذلك العاملو  ي القطاع غير الرسمي
 
ن ف
ي ستستمر  األبأو  األمالوحيدة المعيل )

عىل حٍد سواء(، واألرامل الالئ 
 ساسية. األ صحية الرعاية لحاجتهن ل

استشارة المنظمات المحلية المعنية بحقوق المرأة والمنظمات  .7
ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقات، والعمل معها وتوفب  الشبابية 

ي تحدي  الدعم المباش  لها،
 
لتتمكن من مواصلة عملها المهم ف

ي 
ي المجاالت الت 

 
ية، وتقديم المعلومات والخدمات ف األعراف التميير 

ي 
 
ي االستجابات الحكومية، بما ف

 
من المحتم أن يظل فيها فجوات ف

ي استحقاقات ذلك ضمان توصيل المعلومات حول ا
 
ات ف لتغيير

الحماية االجتماعية، ال سيما إىل األفراد األشد حاجة إليها، وتوفير 
ي العديد من 

 
معلومات حول آليات تقديم الشكاوى واالنتصاف. وف

السياقات، من الممكن أن تكون المنظمات غير الحكومية المحلية 
هم فاعلية،   وهي واللجان المجتمعية هي أوائل المستجيبير  وأكير

ي توفر المعلومات حول بر  الجهات
لألفراد  مجة الحماية االجتماعيةالت 

. ويجب التحقق من أن العمل الذي تقوم به 
ً
 واألكير تهميشا

ً
األشد فقرا

ض هذه هذه المنظمات لدعم جهود الحماية االجتماعية ال ُيعرّ 
ورية.   الفئات لمخاطر غير ض 

ي وصديقة لألشة القيام الدعوة إىل .8
 
 بأنشطة مراعية للنوع الجنسان

ي ذلك،  من قبل الحكومات وقطاع األعمال ودعم تنفيذها،
 
بما ف

جر، ووضع سياسات إجازات والدية مدفوعة األ توفير وحيثما أمكن، 

ي جميع أنحاء أفريقيا ما معدله تبلغ نسبة الرجال الذين يمتل 5
 
 ف
ً
 خلويا

ً
% 58% مقارنة مع 71كون هاتفا

 . للنساء 
 إىل منافع أخرى’تشير ترتيبات  6

ً
 مع ‘ النقد مضافا

ا
نة إىل تقديم برمجة التحويالت النقدية المنتظمة مقي 

 ما يت
ً
جاوز الفقر عناض ُمدمجة أخرى تسع إىل تعزيز النتائج عىل امتداد طائفة من النواتج )خصوصا

 النقدي(. 
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https://www.unicef.org/documents/family-friendly-policies-and-other-good-workplace-practices-context-covid-19-key-steps
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ي ساعات العمل، 
 
واستحداث استحقاقات مخصصة للمرونة ف

للطفل/ األرسة أو زيادة هذه االستحاقاقات. ويجب الدعوة إىل حماية 
 ، الخدمات األساسية للرعاية النهارية لألطفال للعمال الرئيسيير 
ىلي المخصصة للنساء 

واإلبقاء عىل مآوى الناجير  من العنف المي  
 من الخدمات واألطفال م

ً
فتوحة وزيادة قدراتها بوصفها جزءا

ي بات الطلب عليها 
ايد.  ، ولألسف،األساسية، والت   يي  

ضمان إدماج آليات فعالة وشاملة للجميع إلنصاف مقدمي  .9
ي برمجة الحماية االجتماعية الشكاوى
 
ع مالحظات )والتعامل م ف

ي تصميمها بحيث المستفيدين بصفة عامة(
ي ينبع 

يسهل ، والت 
الوصول إليها من قبل الفتيات والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقات 

، وذلك لضمان استجابة الدعم الحتياجات الفئات  واألطفال والمسنير 
، ويجب تكييف هذه اآلليات عندما تظهر جوانب نقص 

ً
األكير تهميشا

 فيها. 

إن أدوات الحماية االجتماعية هي أدوات متعددة القطاعات من  .10
ي كوفيدحيث ما يمك

ات  19-نها تقديمه، وسيكون لتفش  تأثب 
اجتماعية واقتصادية طويلة األجل وقائمة عىل نوع الجنس. يجب 

ي عىل التخطيط للمدى البعيد 
وتضمير  نتائج مراعية للنوع الجنسائ 

 بالمهارات الحياتية 
ً
ي خطط الحماية االجتماعية، بدءا

 
نحو ضي    ح ف

تيبات   إىل ’المرتبطة بي 
ً
، وعناض اإلرشاد ‘منافع أخرىالنقد مضافا

ي تركز عىل الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية، والتمكير  
الت 

االقتصادي للمراهقات والنساء، وذلك كجزء أساسي من االنتعاش 
ببث الرسائل لدعم إمكانية  قتصادي لألرس المعيشية؛ وانتهاءا اال

ي  حصول الفتيات عىل التعليم عند عودة األطفال إىل المدارس. 
وينبع 
التخطيط لعمليات انتعاش اقتصادي مراعية لنوع الجنس بحيث 

’ 
ً
ي أفضل مما كان موجودا

ي مجال تغطية الحماية االجتماعية ‘ تبت 
 
ف

 .
ً
ي تهيمن عليها النساء والناس األشد فقرا

 للقطاعات الت 

 



 مصادر إضافية

ي تصميم برامج التحويالت النقدية واألشغال العامةألغذية والزراعة بشأن توجيهات منظمة ا •
 
 إدماج نوع الجنس ف

ي األنشطة اإلنسانيةتوجيهات بشأن  •
 
ي ف

 إدماج االستجابة للعنف الجنسائ 

ي أثناء جائحة كوفيدتوجيهات صادرة عن وكاالت متعددة حول  •
 19-الحد من أخطار العنف الجنسائ 

ي والتحويالت النقدية •
ي مجال التحويالت النقدية’من إعداد  مجموعة مصادر حول النوع الجنسائ 

 
اكة التعلم ف  ‘رسر

 الصادر عن اليونيسف اإلطار العالمي للحماية االجتماعية •

 تعزيز أنظمة الحماية المجتمعية المستجيبة للصدماتتوجيهات صادرة عن اليونيسف بشأن  •

 والممارسات الضارة 19-كوفيدمالحظة فنية صادرة عن اليونيسف بشأن   •

•  : ي لجائحة كوفيدمذكرة سياسات صادرة عن البنك الدوىلي
 19-أبعاد النوع الجنسائ 
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