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االجتماعي في التنميةالعناصر التأسيسية لبرامج العنف القائم على النوع 

مقدمة.0.1القسم

 العنف من للحد الدولية للتنمية األمريكيةللوكالة الجماعي العمل
 االجتماعي النوع على القائم

النوع االجتماعي في لبرامج العنف القائم على  العناصر التأسيسية
 التنمية

 مقدمة .0.1 القسم

دةة غير محدكميو ىر مسمل غيجأل ليمة لتسالرابع يةليلالتح تالخدما

 7200AA19/D00006/7200AA20F00011 العقد رقم 

 ذهه ي.ريكاألم بللشع يسخال لدعموا (USAID) ةدوليال ةنميللت ةيكيمراأل ةلالوكا لبفض ةمكنمههذ ةشطألناةثيقوتأصبح دلق
Making Cents ةسسومؤ Development Professionals, Inc. ةليمسؤو تتوياالمح International, LLC من 
 CARE) ياالجتماع عونال ىعل ئمالقا فالعن من دللح يعالجما لبالعم ةالمتعلق المهام وامرأل ةالرابع يةليلتحال تالخدما لخال

GBV) 7200 رقم ةمعونالدوعقAA19/D00006/7200AA20F00011. ظرنتجهاوةروربالض ةثيقالو ههذ تعكس ال 
 ة.يكيمراأل ةتحدت الم الياة الوحكوم أو ةدولية النميللت ةيكيمراأل ةالوكال



 

 

 
 

    

  

   

     

 

     

   

   

    

    

  

    

    

    

    

  

 راتلمختصوا االختصارات
GBV 

LGBTQI+ 

MEL 

PMP 

PPR 

SDG 

SEA 

SOGIESC 

UNHCR 

USAID 

USG 

WSSH 

 ماعيتجنوع االال ائم علىالعنف الق

 الجنسين، نص من بيألشخاوا الجنس، راروأح يا،ن جنسومتحولالالجنس، و ووجزدن، وميوالمثلالمثليات، و
 رىوعة األخمتنال انيةالجنس ياتهواللجنسية ووجهات االت ويذ واألشخاص من

 ييم وتعلموتق رصد

 ءارة األداخطة إد

 اءألدقرير اطة وتخ

امةتدسالم نميةالت فهد

 الجنسيين اءتدواالع االستغالل 

الجنسية ئصلخصاوا الجنس، والتعبير عن ة،ية الجنسيلهووا ي،التوجه الجنس

 ؤون الالجئينشة لحدسامية لألمم المتال المفوضية 

وليةمريكية للتنمية الداأل لوكالةا

ةحدالواليات المت حكومة 

 افةلنظوا الصحي صرفالمائي وال األمن 

 ةنميالت يي فجتماعاال عالنو م علىقائالعنف ال ة لبرامجتأسيسيناصر الالع
 ةمقدم .0.1 القسم
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؟تماعيجوع االلى نع مبنيالعنف ال ما هو 

 العنف عبارة لشمت ة.عمري ةوفئ ثقافة لك ىعل ثريؤ ذيوال إلنسانا لحقوق ةإساء هو الجنس أو يماعالجتا عالنو أساس ىعل ئمالقا العنف 
 دتمت .ديتصاالقوا يوالجنس يوالنفس يدنالب العنف ذلك يف بما تلفة،المخ ءيذااإلو فالعن لأشكا من دديالع ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا

 تشير .ثةألنوا عن ةكورالذ تميز التي ةتكافئالم غير ةسلطال لهياك ززوتع ةنوثاألوةكورلذادتحد تيال ةالجتماعيادالقواع يف يقاعم هجذور
 ة.نتظمة ومنسقدا مب جهويتطل نهالجنس ولك عى نوئم علالعنف القا دوثن منع حه يمكنى أة إلألدلا

 عالنو ىعل ئمالقا العنف ةطورخ ةالعالمي تيئااله تركأد دقل
 اعيجتماال وعلنعلى ا ائمف القلعنف اتعري :لمحة في

 ل ضارد أو فعديي تهأ" هو الجتماعيع االنو ي علىبنالعنف الم
 أو الفعلي يولوجيالب الجنس سى أساد أو مجموعة علإلى فر موجه

 أو / نسي، وه الجوالتوج ر،بيلتعأو ا / ة ولجنسية اهويالمتصور، وال
 لوح ًايعامتجا اهؤاشنإ مت يتلا ةعونتملا ريياعملاب مازتلالا مدع

 الجنسين، نيب نيويالب تالتفاو إلى ورهاجذ تدتم .ثة ألنوة وارالذكو

 ئمالعنف القا يتميز.ي السلطةف ل التوازنواختال بوية،األ ةسلطوال
 أو لنفسيأو ا يد البدنديبالته أو دامباستخ ةي عاداعالجتمع االنو على

 الجتماعي وغيرأو ا ياسيو السي أنونأو القا دياالقتصأو ا نسيالج
 ئمالعنف القا وتؤثر."المعاملة ءةأو إسا / ة وطرالسي كالذلك من أش

 ليفهاة وتكالحياة ااألفراد عبر دور ي علىاعالجتمع االنو على
 تصاداالقتت واوالمجتمعا سراأل ىباشرة علة وغير المشرالمبا

 ."يةتنمة والالعالمي ةة العاموالصح

 جيةارة الخزارية وودولة النميللت ةيكيمراأل ةالوكال :المصدر
 6 ،2016 ةيكيمراأل

 ة.طموحال تهاتجاباس من ضحيت كما انتشاره، دىوم ياالجتماع
ءبإنها نابلدال ةتدامالمس ةيتنمال فأهدا تلزم المثال، لبيس ىعل

قروت .2030 عام لبحلو ياالجتماع عالنو على ئمالقا العنف 

 نوعال ىعل ئمالقا العنف ءإنها بأن ةتداممسال ةنميالت أهداف 
ةمعالج وأن ،طانمتراب ةالشامل ةنميالت زوتعزي ياالجتماع

 صحة تحسين ىعل لتعم ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا العنف 
 المشاركة عوتشج األسرة؛ دوأفرا تتياوالف ءالنسا هورفا
 لتحصيوال يةصادالقتا ةتاجيإلنا من دوتزي دلة؛العا ةياسيالس

 .(Kusuma and Babu 2017) يتعليمال

ىعل ئمقاال العنف منع" نأ دةالمتح تالياالو ةحكوم دوتؤك

 ةالحكوم التزام يف ألساسا رحج يشكالن هل ديلتصوا الجنس 
 بين ةساواالم يزعزوت إلنسانا بحقوق لنهوضبا ةاألميركي
 ةالخارجي ةزاروو يةالدول يةنمللت ةيكيمراأل الةكالو)"الجنسين
ةيكيمراأل ةنيوطال يةتيجاإلسترا تتضمن .(2016 ةاألميركي

 حكومة) ةوالمساوا لجنسينا بين ةالمساوا بشأن 2021 لعام 
عنو ىعل ئمالقا العنف ىعل ءالقضا (2021 دةالمتح تالياالو

 ةللمساوا يةاألمريك األهداف لتحقيق ياعل يةتيجكإسترا الجنس 
 ف.صاإلننسين واين الجب

 نوعةلمتا SOGIESC و +LGBTQI:حاتلمصطلعن ا حظةمال .1.1 اإلطار

 متخدوتس "."LGBTQI+ people ية مصطلحولالد ةنميللت ةيكيمراأل ةم الوكالتخدتس
 ةشار" لإل SOGIESC"و "LGBTQI+ people" كال من ةتأسيسيناصر الالع
 يات،المثل ىرمز إلي LGBTQI+."تنوعةمال ةجنسيال تهوياالت وتوجهاال يذو شخاصأل
 بين ألشخاص من، واالجنس رارحنسيا، وأحولين جوالمت س،الجن يجن، ومزدوييالمثلو

 توالهويا خرىاأل ةلجنسيت االتوجها ذوي باألشخاص من ذي يقرال + ن، معلجنسيا
 رتصاهو اخ "SOGIESC" إن .دهحو LGBTQI يها مختصرغطي تي الة النيالجنسا

 اسالن جميع .يةالجنس ئصوالخصا س،الجن لتعبير عنية، والجنسة اوالهوي الجنسي، توجهلل
 دميستخ .يةنسئص جس، وخصاالجن وتعبير عن ية،ة جنس، وهوينسيه جتوج ديهمل
 صائصنس، والختعبير عن الجية، والالجنس يةية، والهوالجنس اتلتوجهذوو ا ألشخاصا"
 عالمتوافقين م غيريا ومغايرين جنس ى أشخاص غيرة إلة عادارلإلش "تنوعةة الملجنسيا

 خاص منين بأشنوا مشمولأن يكو المفترض ن، ومنيينائث أو غير/الجنس و نوع
LGBTQI+، أشخاص آخرين. إلى ةإلضافبا 

.لكل سياق ضلاألف اتة لفهم المصطلحالمحلي LGBTQI+ تنظماوم أفراد استشر

 ( Edge Effect 2021 ،تاريخ وند ة،دولية النميللت يةة األمريكالوكال) 

 لعنفل يتعرض الذي من
 الجنسي؟ قائم على النوعال
 ءنساال فإن العالم، ءأنحا جميع يف

 تليامثال ذلك يف بما يات،والفت
نسياج تحولينوالم الجنس يومزدوج

 هدافااست األكثر هم تتياوالف ءالنسا من 
 عالنو ىعل ئمالقا فالعن لأعما يف
 ،الفتيانو الرجال أن كما .الجتماعيا
 على يهمإل ظرين ذينلا ئكأول يماسالو
 مه ية،ذكورال اييرالمع قنطا خارج نهمأ
 ىعل ئمالقا العنف ىإل يتعرضون يضاأ

ذينلا داألفرا يكون دق .الجتماعيا عالنو

 معد من ةددمتع تتوياسم من يعانون 
لخطر أكبر ةبدرج ضةعر ةالمساوا

 ثلم الجنس، عنو ىعل ئمالقا العنف 
 نكاالس من ءوالنسا المعوقات، ءالنسا

 نساءوال المهاجرات، ءوالنسا صليين،األ

 ةنميالت يي فجتماعاال عالنو م علىقائالعنف ال ة لبرامجتأسيسيناصر الالع
 ةمقدم .0.1 القسم
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 ربيوالتع ية،نسانالج ةوالهوي ،وعةنالمت ةلجنسيا تالتوجها ذوي نم ألشخاصوا ية،ثناإلو رقالع ىعل ئمالقا تمييزلل يتعرضن يالالت
)Dlamini 2020) يةالجنس صائص، والخيالجنس .(سالجن عبنو ةالمتعلق تطلحاالمص- 1.1 طاراإل رانظ(

 عنواأ بها لتداخت أن يمكن تيال الطرق ةدراس مع ب،الجوان دتعدم نهجا ياالجتماع نوعال على ئمالقا العنف برامج دمختست أن المهم من 
 وأ تمييزال لأشكا زيزوتع ءإنشا ىإل دييؤ مما-نسالج عوون نة،المواط ةوحال ية،ثنإلوا طبقة،وال ،العرق لمث- ةمساواال دمع من ةمختلف
 ةالمساوا دمع من ةددمتع تتويامس من يعانون ذينال ألشخاصا هيواج قد .الجتماعيا نوع ىعل ئمالقا فالعن طرمخا ىعل أثيرالتو تيازاالم

هل ةتجابواالس ياالجتماع عنوال ىعل ئمالقا فنعلا نم ةياقولا تامدخو جمارب ىلإ لوصولا نود لوحت يتلا قئاوعلا نم ديزملا ًاضيأ

 (Imkaan 2019 (  فالعن برامج بيتستج أن بيج ولذلك، .(نبالجوا دتعدم :6 رقم ياألساس دأالمب ة:األساسي دئالمبا .0.2 سمالق جعرا(
 عالنو ىعل ئمالقا فالعن طرلخ ةضعر هم أو تعرضوا ذينال ألولئك ةددالمح تالسياقاو والمخاوف تتياجالالح ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا

.(.2.1 طاراإل ظران) ياالجتماع

 النوع على القائم العنف يحدث حيث عداداتواإل جتماعياال النوع لىع القائم فالعن أنواع 
 تماعياالج

 لبيس ىعل ذلك يف بما لخاصة،ة واالعام األماكن يف ثيحدو .ومجتمع بلد كل يف ثحدي ة:عالمي ةلمشك ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا العنف"
 اعأنو لتشم .قلالن لووسائ عمل،ال نوأماك منزل،وال رس،المداو يةتعليمال واألماكن ية،إللكترونوا ةيرقمال تالمساحا الحصر ال لالمثا

 ءاألعضا بتر/يهو؛ وتشج القسريزوا، والكرالمب جزواال، والطفاأل واجز ر:الحص ال ثالل المبيس ى، علالجتماعيع االنو ىئم علالعنف القا
 اتعالق يف عنفوال الحمضي؛ عنفوال الضارة؛ اتالممارس من هاغيرو ،رفالش بدافع لوالقت فبالعن ىيسم وما ناث؛لإل ةناسليالت

 عنفو ر؛بالبش االتجار لأشكا لوك ن؛جنسه ىعل ءبنا تتياوالف ءالنسا لوقت تياوالفت ءالنسا لوقت ناث؛اإل دوأ المنزلي؛ فوالعن دة؛المواع
يف بما واالغتصاب، بي،إلنجااو يالجنس هاإلكرا ذلك يف بما لجنسي،ا العنف لأشكا لوك والمالحقة؛ الجنسي؛ والتحرش الحميم؛ يكشرال

 ةالقائم خرىاأل العنف عأنوا لوتشم .اعللنز بكأسلو بتصاغاالو ،"يحيلتصحا" بتصاباالغ ىيسم ما ج،الزوا طارإ يف بتصااالغ ذلك 
ةملمعا ءوسو ؛نيبدال بوالعقا ؛طفالاأل ةمعامل ةءساإو ؛سلطالتو ؛لهمااإلو ؛تخليال :الحصر ال لالمثا لبيسىعل ،ياناحأ الجنس عنو ىعل

)2016 يةركألميا ةالخارجي ةزاروو يةالدول نميةللت ةيكيمراأل ةلكاالو)"السن كبار   يةإضاف عأنوا ىعل علالطال تالمصطلحا دسرم انظر (
.(والتعاريف يعالجتماع االنو لىائم عالعنف الق من

 االجتماعي؟ قائم على النوعالعنف ال وافعالجذرية ود ما األسباب 
 ثلم تدعم تيال ةالجتماعيا فعرااألو لوالهياك القوى، توازن لواختال نسين،الج بين اوتالتف ىإل جنسال نوع ىعل ئمالقا نوعال جذور دتمت
 نةوالهيم ةبالقو ترتبط ما ثيراك ةكوربالذ ةالمتعلق نسانيةالج اييرالمع فإن تمعات،والمج تالثقافا باختالف تلفتخ نهاأ حين وفي .اوتالتف ذاه

 نوعوالت اعيجتماال نوعال ئم علىالقا نفالع .2.1 اإلطار

 عالنو م علىالقائ العنف تذكير بأنذا كل هيعم ."تنوعهم بكل ناجين"و "تنوعةت ممجموعا" ىإل هة هذيهيالتوج يقةالوث ا ما تشيركثير
 تاجيح الختالف، قدذا اب هوبسب .تلفةألشخاص بطرق مخة من ات مختلفويؤثر على مجموعا تلفة ال مختخذ أشكاي ي يمكن أناالجتماع

 ءالنسا ثلم) تى جميع المجموعال إلصتو م شاملة،د من أن أنشطتهالتأك تماعي إلىاالج عالنو م علىقائعنف الج المصممو برام
 دتعدلجنس المى ائم علقال التحليم التخدايعد اس .(ة مثالإلعاقي اص ذوألشخاة للنسببا) يهال إلالوصو نيمك، و(نسيات جتحوالالم

 ئملعنف القاا لاجم يف ةبواجتمو ةلاعف ت الخدت ةغايصل ًايرورض ًارمأ نوفلتخملا دارفألا اههجاوي يتلا توافتلا تايوتسم مهفل بناوجلا
 ةيكيمرألة اا الوكالتتبعه يالت ةالشامل يتماعاالج عالنو م علىئالعنف القا رامجت وبيجيام استراتي أن تقونبغي ي.اعالجتمع االنو على

 لي:ي بما ياالجتماع عالنو م علىقائف الالعن لناجين منلجميع ا تنوعةاالحتياجات الم بيتل يالتالدولية و يةتنملل

 الجتماعيع االنو م علىالقائ بالعنف ةالمتأثر تنوعةت المالمجموعا ر معالتشاو تشمل •
 التي وائقالعادة، وع االجتماعي عالنو م علىالقائ العنف تلفةلمخت اض المجموعاتعرت ، وكيفطةسلت النابايت يلتحل •

 ع االجتماعيالنو م علىالقائ العنف اتى خدمل إلالوصو في عةكل مجمو تواجهها
 ةساوال والمالوصو من صى قدرلتحقيق أق العوائقز، وييالتمطة، وي السلرق فة الفوالتقليص أو إزال اتآلي دمج •

 يةدولة النميللت ةيكيمراأل ةة لبرامج للوكالتجاباالس يةوشمول

 ةنميالت يي فجتماعاال عالنو م علىقائالعنف ال ة لبرامجتأسيسيناصر الالع
 ةمقدم .0.1 القسم
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 .لزواجل اقب نسيء الجنقاع والعجز والضوبالخ ةنوثباأل ةرتبطيير المتبط المعاي حين ترالجنسي، ف واالستحقاق ةوالسيطر والسلطة

المعايير هلهذ لتثااالم ىعل حفاظلل ــ بتصاواالغ يالجنس هاإلكرا نيتضم قد ذيال ــ العنيف السلوك عبيتط ةعاد تمي ياقات،الس بعض يف

 يالت ياالجتماع عالنو ىعل ئمقاالفالعن ترسامام اييرالمع بعض تدعم .معاييرالههذ تهاكانىعل بديلتأا أو "بةمعاقلل" هتخداماس ويمكن 
 يةتناسلال ءضااألع بتر / هوتشوي ةكرالمب تتباطاواالر القسري اجوالزو المبكر واجوالز لاألطفا زواج لمث- ةئياقو اهنأ ىلع اهيلإ رظ ُني

 الءهؤ وتمنع ينلناجا اييرالمع صمت ما ثيراوك .رمةصا ةجنسي أدوارب اللتزاموا تتيالفوا ءللنسا تجتمعاالم يةتبع إلى دتنست نهاولك- ثلإلنا
 .دةمساعتماس الأو ال العنف إلبالغ عنمن ا

 نع ناجمال راراالستق دموع ة؛ديتصاواالق ةماعيالجتا ةالمساوا دمع ياالجتماع عوالن ىعل ئمالقا فالعن يف تسهم التي لالعوام لتشم
 أو ةيميالتعل صفرال ىإل الفتقاروا ؛الطفولة ةمرحل يف ذلك يف بما دمات،للص رضوالتع فالعن نطاق عواتسا زمات؛األ أو تالصراعا

 ةالصح لومشاك المخدرات؛ يوتعاط الجتماعي؛ا دتبعاواالس االتصال؛ تومهارا تالعالقا وضعف ذائي؛الغ األمن وانعدام ية؛صادالقتا
 دةتحالم ألمما ةيمفوض) ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا العنف لتتجاه وأ يتعف أو ررتب تيال ةياسيوالس ةنيوالقان تالخدما يمتقد ةظموأن ية؛العقل

.(لالجئينؤون الش

البيئياالجتماعي و لنموذجخدام استماعي بالنوع االجتئم على االقا مخاطر العنف فهم 

 الخطر لعوام طعتقا ةيفيك ىعل ءالضو ءإللقا عيالجتماا عالنو ىعل ئمالقا العنف جبرام معظم يف بيئيوال ياالجتماع ذجالنمو داعتما تم 
 ) Jewkes ,2020 طرالمخا ىعل للتأثير ييئالب النظام تتويامس من توىمس لك يف يع الجتماا عالنو ىعل ئمالقا بالعنف ةالخاص

)Prevention Collaborative 2020. عوامل ياالجتماع نوعال على ئمالقا العنف من لفعا لبشك تقلل تيال لتدخالتا تعالج ما لباغا 
 افتقار لاألطفا جواز منع برامج تعالج دق ثال،الم لبيس ىعل .(1.1 لالشك) ييئالب الجتماعيا ذجللنمو ةددالمتع تتوياالمسو ةددالمتع طرالخ
 رافاألع غييرلت ةالمجتمعيو ةئليالعا لالعم شوور (ديفرال توىمسال) تالمهارا ىعل بلتدريا لخال من لتمكينوا ةتقالليالسا ىإل تتياالف
 زيزتع يتم دماعن ذلك، ىعل رىاألخ ةألمثلا ومن .(والمجتمع ةشخصيال تاالعالق ىمستو ىعل) لطفااأل زواج ىإل دفعت تيال ةالجتماعيا

 نلمعلميا بتدري تموي ،(المجتمع ىمستو ىعل) ةرسبالمد المرتبط ياالجتماع نوعال على ئمالقا للعنف ةتجاباالس حسينتل ةإلحالا ةظمأن
.(ديفرى الالمستو) يماعجتاال عالنو م علىالقائ العنف إلبالغ عنة لنة وسريت آملياى آب علوالطال

 على يبنالم العنف عونو يالمحل السياق باختالف تختلف ياالجتماع عالنو ىعل يبنالم بالعنف ةالخاص الخطر لعوام أن ،ذلك من األهم 
 ة:العملي عناصر .0.3 القسم ظران).الجتماعيا النوع ىعل ئمالقا فوالعن ياالجتماع نوعال يالتتحل ءإجرا بيج لذلك، ؛ ياالجتماع عالنو
 في بها ةالمرتبط رالمخاط لعوامو ياالجتماع عوالن ىعل ئمالقا فالعن اعأنو لفهم ةاألهمي بالغ أمر يه (دةالقياو ةيميظنالت ةوالثقاف يمالق

 .رامجالب ذيتم فيها تنفيتي سة الرافيطق الجغالمنا

 اعيجتماال نوعال ئم علىالقف العنأن اطر بشالخ لامعوي ليئالب يتماعاالج جوذلنما .1.1 لالشك

 فردي

 يةنسانالمواقف الج ●
 تهاهدة العنف ومشتجرب ●
 اتمهارة والعرفت والموالصو القوة إلى االفتقار ●
 (غرأص في سن ر أكبرخط) العمر ●
 ابتئاالك ●
 ة الطفولةي مرحلالعنف ف دةو مشاهللعنف أ التعرض ●
 ل العنفتقب يالت المواقف ●
 إلعاقةا ●
 الجتماعيا لدعمنخفاض اا ●
 المنخفض ليمالتع مستوى ●

ةمالنقص الع ر،الفق ●

 (نزلالم خارج اتالعالقو ألسروا لواألطفا اءآلباج وااألزو ذلك يا فبم) األشخاص 

 لطةي للسرمتسلسل ه ●
 اترارذ القاتخا ية الذكور فيمنه ●

 ةنميالت يي فجتماعاال عالنو م علىقائالعنف ال ة لبرامجتأسيسيناصر الالع
 ةمقدم .0.1 القسم

5 



 

 

 
 

    

     

  

   

  

   

  

  

  

 

  

  

  

  

   

  

   

   

 

  

    

  

   

  

  

   

  

    

 

  

    

       

      

  

     

   

  

      

   

    

 

   

      

ناسبام "نضباطاا" هباعتبار يهالعنف ينظر إل ● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

 (عيةجتمالم كلياواله وعاتلمجمعمل واال أماكنو لك المدارسي ذا فبم) يلمحلع اجتمالم

 يةعالجتماعراف ااأل ●
 عيالجتماع االنو على ئمللعنف القا يةنونة وقااجتماعي تد عقوبادم وجوع ●
 الةالقتصادي والبطت االتفاو ●
 يةلتمييزت ارساالمما ●
 ع والعنفالصرا ●
 ة المجتمعقاد بين ياالجتماع عالنو م علىالقائ العنف الجةاد لمعتعداالس ي أونقص الوع ●
 أو ضعيف ي غير موجوداالجتماع عالنو ىئم علللعنف القا بةاستجا نظام ●

 اتملصدها من اوغير يةيئالب تلصدماا ●

 (ومةحك انين،قو سياسة،) يةيكله

 ● الجتماعيع االنو م علىالقائ فالعن والحد من الجنسين بين اواةمسا لتعزيز اليتهدم كفات أو عنين وسياساد قوادم وجوع
كاف بشكل غير اتين والسياسالقوان يذتنف ● 

ائمبي الجرءلة لمرتكات المسلياضعف آ ● 
أو ضعيف ي غير موجوداالجتماع عالنو م علىالقائ للعنف بةاستجا نظام ● 
نيديأو ال لعنصريييز االتم ثلم) ( األخرى تمييزل الأشكا ● 
ياسيسم االستقرار العد ● 

اع المسلحالنز ● 
 تآكلةي المد الكلتصااالق قوى ●

 يةنمية الدولللت يةة األمريك، الوكال Mesfin, Jarvis, and Messner 2019 Prevention Collaborative ;2020 :المصدر
2022 

 دض العنف فإن يالدول نكالب تلتقديرا ووفقا .يةتنملا مجبرا ىعل ياالجتماع عالنو ىعل يبنالم للعنف الضار أثيرالت يف ةغبالالم بالصع من
 دوليال نكالب) يمعلالت ىعل دولال بأغل إنفاق ضعف يتجاوز ما وهو إلجمالي،ا يالمحل تجهانا من %3.7 إلى صلي ما لالدو يكلف ةالمرأ

يوصف تصادي،االق لنموا لأج نم ياالجتماع عوالن ىعل ئمالقا العنف بشأن ةدوليال ةنميللت ةيكيمراأل ةالوكال تأدوا ةوعمجم يف .(2019

 تنميةلل مباشر دديوته العامة، ةصحلل يعالم ءووبا شرة،نتالم إلنسانا حقوق تانتهاكا" ليشم هبأن ياالجتماع عالنو ىعل يبنالم العنف 
 على ئمالقا لعنفا ريؤث ق،االنط ةالواسع آلثارا ههذ ىإل ظرالنب .(2021 ةدوليال ةميتنلل ةيكيمراأل ةالكالو)"ديتصا القا لنمووا ةالبشري

 دةموجو البرامج لك وألن ذلك، ىعل ةعالو .المرجوة تائجالن تحقيق ىعل ةددالمح ةالقطاعي ةنميالت برامج جميع ةقدر ىعل ياالجتماع عالنو
 في رتنظ أن البرامج ىلع تعينفي القوى، يف توالتفاو صادي،القتوا ياالجتماع تتفاووال الجنسين، بين اوتللتف نطاقا األوسع لنسيجا لداخ

 مالمه من .الجنسين بين ةالمساوا تعزيزوةسلطال رييغلت ةبذولالم دللجهو لفع دكر ثديح الجنس عنو ىعل ئمقا عنف أي من لتخفيفاةيفيك
ذلك ونيك ثمايحو .ليينالمح ةالمصلح بأصحا مع الدقيق التخطيط قطري عن باقريت ئمادا لها ديلتصا يمكن رالمخاط ههذ أن ةمالحظ

 أو ياالجتماع نوعال ىعل ئمالقا العنف من ةالوقاي برامج ذتنفي دملع ببكس الجنس عون ىعل ئمالقا لعنفا طرمخا ىإل ظرنال ينبغي ال ممكنا، 
 .له بةالستجاا

 صلالتوا تراضعف مها
 يةالعال اتالعالق يب فتضار

 يةطفة العاميوالحمي ثقةم النعداا
 للمجتمع يفين ومعادونعن أقران ط معتبااالر

 يةاالجتماع ةالعزل
 بةلالستجا مةات الالزالمهارة وعرفنقص الم

 يذائاألمن الغ دامانع

 موية؟التن امجبراعي الجتمعلى النوع اال القائم الئم العنفكيف ي

 يةيجاباإل تائجالن من دتزي أن ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا العنف عموضو تعالج يالت ةالدولي ةنميللت ةياألمريك ةالوكال جبرام لجميع يمكن
 الجهد ذاه يف ادور ية،األمريك يةتيجباإلسترا ةالملحق ية،الدول ةنميتلل ةيكيمراأل ةوكاللل ةتابعال ذنفيالت ةخط دتسن .ألخرىا ةنميالت تطاعالق

 ةنميالت يي فجتماعاال عالنو م علىقائالعنف ال ة لبرامجتأسيسيناصر الالع
 ةمقدم .0.1 القسم
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 على ديعتم نجاحال وأن للوكالة، ةركمشت ةمسؤولي هي الجنس أساس ىعل ئمالقا العنف ةمعالج" أن ةؤكدم ات،طاعالق عبر ،وظفينالم لجميع 
 2016(. 1 ةيكيمراأل ةارجية الخزارية وودولة النميللت ةيكيمراأل ةوكالال)"الموظفين التزام جميع

يفةدوليال ةنميللت ةيكيألمراةوكالال موظفو ديساع أن ينبغي
خاطرم من يفتخفالو ييننسداء الجاالعتو اللاالستغ :لمحة في 

 ائمالق فالعن مخاوف ةالجمع ضمان ىعل تعاالقطا جميع
اعيجتماال نوعال ئم علىالقا نفالع  وفرتت وأن البرنامج، ةدور لخال يماعاالجت عالنو ىعل

 ىئم علف القاالعن أشكال نسيين هو شكل منء الجتدال واالعاالستغال دديلتح لدعموا ةوالخبر دالموار ذينمنفال ءشركاال دىل
 يام أخالقة التزنميالت لي مجاالعاملين ف دى جميعل .الجتماعيع االنو .عملهم يف ياالجتماع نوعال ىعل ئمالقا للعنف ديلتصوا

 غ عنهماإلبالبا نيقانو والتزام يينالجنس داءاالعتل واالستغال بمنع نوعال على ئمالقا العنف دمج ةيفيك ضحيو .2.1 لالشك
 .(دةالقياة وميلتنظية اوالثقاف القيم :يةملعناصر الع .0.4 القسم رانظ) يةمريكاأل ةالوكال) ةالوكال برنامج ةورد يف ياالجتماع

 ينبغي ية،العمل ههذ من ءكجزو.(2021 ةيالدول ةنميللت
 تلك ىحت ر،ويجميع برامج التط ب أن تراعييج ،ذلك إلى ةإلضافبا

 اشجعوي أن ةدوليال ةنميللت ةيكيمراأل ةكالالو يظفلمو
 ةيفياعي، كالجتمع االنو م علىالقائ العنف ال تتضمن أنشطة يالت

 اتالمجموع يمثلون ذينال ألشخاصا إشراك ىعل ذينالمنف
 عالنو م علىالقائ األخرى من العنف لاألشكا ة مخاطرحد التخفيف من

 عليهم بغيين كما .إليها لالوصو ىإل البرنامج يهدف يالت
 .ي البرنامجة فكشاربالم لقتعي ي ماث فتحد لتي قدي ااالجتماع

 العنف يف صصينالمتخ مع ةشراكال على ذينالمنف ثح
 لللحصو .3.1 طاراإل ظران) ياالجتماع نوعال ىعل ئمالقا
 على ائمالق العنف يئيأخصا إشراك لحو تمعلوما ىعل

.(الجتماعيع االنو

 الدولية ميةتنلكية لرياألم وكالةال جنامبر ورةال دطو عيتماالجوع االن القائم على فالعن الجةمع .2.1 الشكل 

 تلبات والمتطوالسياسا اتيجيالستراتبا يةى درانفذين علء المشركاوال يةية الدولتنمة لليكيمراأل ةي الوكالفوظتأكد من أن مال •
 *االجتماعي عالنو م علىالقائ العنف تعلقةالم

 يمياإلقل/طريي القتيجاالسترا طيطالتخ

 • الجتماعيع االنو م علىالقائ فالعن يلتحل إجراء
صةاالخ تائجالن طرأ يف ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا العنف لتحلي من ياالجتماع عنوال ىعل ئمالقا نفالع تائجن تضمين •

 ية إلقليمة واطريقت اليجياالستراتبا
عالنو ىعل ئمالقا العنف ترامؤشو )"F "(ترامؤش ةحدالمت اتاليالو ةوملحك يةالقياس ةالخارجي ةالمساعد اتشرمؤ تضمين •

 ثةالبع داءة أدارطط إي خة فالمخصص الجتماعيا
ءألداا ةخط يف تائجالن عن تقرير يموتقد ةيليالتشغ ةالخط يف ياالجتماع عالنو ىعل ئمقاال فالعن امجلبر لتموي يصتخص • 

 والتقارير

يم المشاريعلتصم ائجنتي في أطر الماعالجتع االنو العنف القائم على لتحلي تماعي مناالج عالنو م علىالقائ العنف نتائج تضمين •

 نشطةاألو
‡ عروضم اليييير تقومعاعروضت اللباط يي فاالجتماع عالنو م علىالقائ العنف اتدمج متطلب • 

شاطالن لة عمي في خطنوع االجتماعى الئم علالعنف القا نتائج دمج •

 ةميتنلل يكيةمرألا لوكالةا جلبرام يتماعاالج علنوا ىلع لقائما فعنبال ةقالمتعل فألهداوا ةيلالدو ةيللتنم ةكيريمألا لوكالةا موظفي باتمتطل ريتتغ قد 
 لفضأةتأسيسيال رصالعنا مثلت.لمياعا هلةاباالستجوسنالج ساسأ على ئملقاافعنال منعل2016 لعام دةالمتح تلوالياا ةييجتإسترا ةعمراج مع ةيالدول

 .اسةسيلا قاتسيا عبر التنمية رامجبب عي وهي ذات صلةتماالجا النوع ىللقائم عنف العا رامجب يذم تنفة دعيكيف على تى اآلنليل حد

 نفيذهاة وتشطألنوا يم المشاريعتصم

 ةنميالت يي فجتماعاال عالنو م علىقائالعنف ال ة لبرامجتأسيسيناصر الالع
 ةمقدم .0.1 القسم
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 لتعلميم واتقيوال لرصدا

• 

• 

 اتشرمؤ ذلك في بما التعلم،و ييموالتق رصدال ةخط في عيالجتماا نوعال على ئمالقا العنف جلنتائ ةوالكمي ةوعيالن المقاييس دديتح
F صةالمخص اعيالجتمع االنو م علىالقائ العنف اتشرية ومؤالقياس 

 األنشطةتكييف المشاريع وة لت تشاركيليام والتعلم في عمييوالتق ئج الرصدنتا داماستخ

 يةالوطن يةجتيستراواإل ألمن؛وا موالسال رأةالم شأنب يكيةمراأل نيةالوط العمل طةخو دولية؛ال نميةللت كيةاألمري الةللوك التابعة رأةالم ينتمكو ينجنسال ينب اواةالمس سياسة
 ينتمكال نونقاو مي؛عالال دالصعي على له ابةجستالوا نسجال عنو اسسأ على ئمقاال العنف علمن يكيةمرألا يةجتيتراإلسوا ؛فنصاواإل ينالجنس نيب اواةللمس يكيةمراأل

 يكيةمراأل الةالوك عمل رؤية زوجين؛متال فالاألط اتجتياحا بيةوتل فالاألط جزوا إنهاء بشأن دوليةال يةتنملل يكيةمراأل الةالوك رؤية ع؛للمشاري رأةالم امةوإق دياالقتصا
 سيا؛نج ينولحوالمت نسجال يجدومزو نييوالمثل ياتالمثل من األفراد جإدرا دعمو عيجتش :جنسيا ينحولوالمت نس،جال يجوومزد ،ينثليوالم ت،والمثليا يةدولال نميةللت
 في يةدولال نميةللت يكيةمراأل الةالوك ياسةوس قات؛همراال ينكلتم لعالميةا دةحالمت تالياالو يةجيستراتوإ ؛بالبشر راجالتا ةحافكلم دوليةال يةتنملل يكيةمراأل الةالوك سياسةو
 الةللوك يةجامبرنال رةدوال في رأةالم ينكوتم ينالجنس ينب اواةالمس دمج :205 الفصل اآللي يهاتجتوال نظام الجنسي؛ داءعتواال الجنسي االستغالل من مايةحال الجم

 البرنامج رةيلية لدوشغتسة الالسيا :ناتمن اإلعال201 ية؛ الفصلولالد نميةللت يكيةمراأل

 هافي رللنظ يةيسالتأس اصرعنال من ئلةدام أسخستا ‡

 االجتماعي قائم على النوعلأن العنف اج مدمجة بشمقلة مقابل برابرامج مست
 ئمالعنف القا رامجب تعد .دمجةم ة أو برامجج مستقلل عام كبرامشكب الجتماعيع االنو م علىالقائ عنفل التناوت تيامج النيف البرتص يمكن
يم برامجتقد يمكن. وماعيالجتع االنو م علىالقائ للعنف ديتصي هو الا الرئيسفهة هدتخصصرامج مب تقلةي المساعالجتمع االنو على

 ك:ذل على ةألمثلومن ا .الدولية يةتنمة لليكيمراأل ةت الوكالعامن قطا عل أي قطالة من خالالمستق ياالجتماع عالنو م علىالقائ العنف 

 عالنو على ائموالعنف الق الجنسين بين اواةالمس دوافع عدم الجةمعة لالجتماعيراف ااألع تغيير ززي تعالت ةالوقاي برامج ●
 الجتماعيا

● 

● 

● 

● 

● 

● 

 يةة المجتمعبئالتع رامجب

 كائهمشر نصفة معت مإقامة عالقا في الفتيانل وإلى إشراك الرجا ةت الراميالمبادرا

 اتتيء والفللنسا ةآمن أماكن

 لناجينل اة حومحورالمت يةرعام الديى تقية علالصح اتالخدم ية مقدمزيز قدرتع

 تة وخدمانيالقانو دةديم المساعتق
 األخرى الةالعد

 أفراد بين يماف اتالقدر تطوير
 ئمقاال العنف ورهظعلمن ةرطالش
ةتجابواالس ياالجتماع عالنو ىعل

 (IOM 2018) له 

 وعلنعلى ا ائمف القلعنا بشأن جةمدم ل برامجابمستقلة مق برامج :لمحة في
 اعيجتماال

 دمجة:ة والمالمستقل الجتماعيع النوى ائم علف القاالعن رامجب كل من

 يةية الدولتنمة لليكيمراأل ةت الوكالاعمن قطا أي قطاع ييذها فتنف يمكن •
 عالنو م علىالقائ العنف رامجب نبب من جواجان أي ىز علركي يمكن أن •

 (ةنيلتمكية ائبية والتجابواالس ةالوقاي) ياالجتماع
 همفي برامج تخفيف المخاطر تضمين على دائما احرص •

 دافهافي أه دمجةة والمقلالمست الجتماعيا عالنو م علىالقائ فالعن رامجب تختلف
 ية:الرئيس

 الهدف ثليتم المستقلة: يتماعاالج وعلنعلى ا مائف القلعنامج ابر •

 ء كانعي، سواالجتماع االنو م علىالقائ العنف الجةفي مع يسيالرئ
 ةتجاباالس ي أوماعالجتع االنو م علىالقائ العنف ية منى الوقاركيز علالت
 العوامل ذهأو أي مجموعة من ه ةيينمكالت بيئةأو ال هل

 الهدف ثليتم :دمجةالم اعيجتماال نوعال م علىائف القلعنامج ابر •

 ت البرامجكان تى وإندة، حت محدطاعاة بقئج خاصنتا تحقيق في يسيالرئ
 اعيالجتمع االنو على ئمالعنف القا اتنيضا مكوتتضمن أ

 ياالجتماع عونال ىعل ئمالقا العنف برامج تشير
يضاأ تتضمن التي ةعيالقطا البرامج ىإل ةالمتكامل

 مالقائ العنف جبرنام عناصر بنجوا من بجان أي 
 من لتخفيفا أو ةالوقاي أي عي،تمااالج عالنو ىعل
يةينتمك ةئبي ةميتن أو له ةتجاباالس أو طرالمخا ةحد

 اتالمعلوم من دلمزي 5.3و 0.3 نقسميالرانظ) 
 البرامج بعض تتضمن .(البرنامج عناصر لحو

 يبنالم العنف من ةللوقاي ةشامل برامج ةالقطاعي
 ذلك، ومع .له ةتجابواالس يماعالجتا عالنو ىعل

 ةخاص تائجن تحقيق يه ةئيسيالر دافهاأه تكان ذاإ
 للعنف ةمدمج برامج تعتبر نهافإ ددة،مح تطاعابق

 ةنميالت يي فجتماعاال عالنو م علىقائالعنف ال ة لبرامجتأسيسيناصر الالع
 ةمقدم .0.1 القسم
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 ك:ذل ة على ألمثلومن ا .ع االجتماعيالنو م علىالقائ

دق .وشركائهن تشاركاالم ءالنسا بين لجنسينا بين يولالتح للتفكير رصالف لتوفير عنصرا ديتصااالق لتمكينا برنامج يضيف ●

 ةالمرأ لتمكين ءكحلفا لجاالر وإشراك ةالمساوا دمق ىعل لجنسينا بين تالعالقا تعزيز البرنامج ذاه لمث نم الهدف يكون 
 .ياالجتماع عالنو م علىالقائ العنف والحد من يةاالقتصاد نتائجين الي تحسة في المساعدتالبالديا، وتصااق

خاطرم فتخفي من ءكجز هالميا تجميع نقاط ىعل لأفض ةضاءإ بتسليط ةوالنظاف يالصح فوالصر هالميا منأ برنامج يقوم ●
اهذ فأهدا لتمثت دق .الجنسين تلياسؤووم رأدوا عن ثدللتح المجتمع درا ألف رصاف ويوفر ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا العنف 

 جمع نقاط يف ةالسالم ةيادوز ياه،الم معج ىعل لالرجا عوتشجي لجنسيين،ا ءتداواالع التحرش بشأن يالوع ةيادز يف البرنامج 
 .ماعيالجتع االنو م علىالقائ العنف ل منه ويقلالميا ىصول علة الحنييد من إمكاياه، مما يزالم

يساعد مما بالمدرسة، المرتبط ياالجتماع عنوال ىعل ئمقاال العنف لمنع ةالدراس تهاءان دبع ابلشبل ةيندأ يتعليم برنامج يضيف ●
 نوعال ىعل ئمالقا عنفال من دوالح ةرسالمد يف ءالبقا ىعل ةالمتنوع ةلجنسيا توالهويا تالتوجها من لواألطفا تتياالف

نيسيفاليو) 2018(. ياالجتماع
 ئمالقا نفلعأن اجة بشالمدمو تقلةامج المسالبر وارأد :لمحة في 
 اعيجتماال نوعال على

 ةشطألندعم ا ية فاألهمي بالغ تقلة أمراسة المرمجالب دتع"
 زيزعت نع الضف ً،اينافتم المع بلطتت يتلا ةفدهتسملا
 عالنو ي علىبنعنف المم وضع الدمج عديضمن ال.البتكارا

هألن ،"رينأشخاص آخ" ةكلشتباره مي الهامش واعي فاالجتماع

 به مننصي عل فاعل وقطابه كذ بموجيأخ نهج شامل باعبات يسمح 
 لتخفيفوا الجتماعيع االنو م علىالقائ فالعن في منع يةالمسؤول

 ."رهحدة مخاط من

 .(2018) فيونيسال المصدر:

 ةألهميا من القدر فسن لها ةوالمدمج تقلةالمس مجاالبر
 ىلع ينبملا فنعلل يدصتلل ًاضعب اهضعب ززعي ج ُهنو

 نامجالبر رناصع بقنطت أن يمكن .الجتماعيا عالنو
 جالبرام ىعل متساو لبشك القسم ذاه يف ةالموضح

 .الجتماعيا عالنو ىلع ئمالقا للعنف ةوالمدمج ةالمستقل
 ىعل ئمالقا العنف ماجإد ةيفيك بشأن ةضافيإ تإرشادا دمتق

 جالبرنام عناصر يف تطاعاالق يف الجتماعيا عالنو
 جبرامال رناصع .5.3 القسم رانظ) عبالقطا ةالخاص

 .(تطاعابالق صةالخا

 اعيجتماال نوعال ئم علىقاال نفالع برامج يي فتماعاالج النوع ئم علىالقا ي العنفف ائيخصأ كإشرا .3.1 اإلطار

 تقاطعتماعي وتالجا النوع على قائمال فنعلاب قلعتي ربكأ قاطن اهل نوكي نأ ىلإ ليمت يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا نأشب ةلقتسملا جماربلا نأل ًارظن
 شأنة بمجلمدا جمفيد البراستتس .وعرالمش اتاديعي من بين قتماالجا ى النوعللقائم ععنف اال يف ينصصريع متخشاهذه الم أن تشمل بيج طاعات،مع الق

 ية فيرة الفنبخر الفيلتوو ف الفنياإلشرل اعي،متجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا يف صصختم عم ةكارشلا نم ًاضيأ يعامتج الا عونلا ىلع ينبملا فنعلا
 هافي شاركي كن أنيم تيال ددةالمح امالمه لتشم .ماعيتالجا النوع على ئمف القاي العنن فصصيوا متخليس لذينا موظفينات القدر ءبنامج ولبراا تصميم

 اتقدر وتقييم شطة،نم األتصميو اتيجيةترساإل ططلخا في عيتماالجا النوع ىللقائم عنف العا مجد كل مثاليبش اعيتمالجا علنوا على ملقائا فالعن صائيأخ
 فغ عن العن البليات اإلآ شاءإن، ولةاإلحا بكاتائط لشرخ سمتماعي، ورجنوع االم على اللقائا فالعن لامج في تراقدبناء الريب وتدراء الإجو فينالموظ

 يةقايات الويجراتيذ استوتنف والتصميم دته،ح نف مفيختتماعي والوع االجلقائم على النف انلعا راطمخ رصدل ططخ وضعتماعي، وجنوع االم على اللقائا
 .بةااالستجو

 ن:تضمت قد روع، لكنشع المحسب نو يتماعالجا علنوا م علىف القائعنال صائيمعايير أخ فستختل

 يةمتنلا جامرب تماعي فياالج النوع في دمج برةخ هسين ولدينالج ينب اةساولمبا منيؤ أن •
 (ةسيسابادئ األلما.2.0 قسمر الانظ) اطبقهماعي ويتالجنوع ام على الف القائالعن جبرامل ةسيسابادئ األلما فهمي أن •
 ةباجتسالا تاودأو تايرظنو ،رطاخملا فيفختو ،يعامتج الا عونلا ىلع ينبملا فنعلا نم ةياقولاب ةفرعملا ره ُظي أن •
 برامجماعي في التالجا النوع على ائمالق ة العنفودمج أنشط تماعيالنوع االج م علىف القائعنال مجيذ براتنفو صميمت في خبرة يهلد أن •

 يةئاإلنما
 نييسنجلا ءادتعالاو لالغتسالا نم ةياقولا ةطشنأ ذيفنت يف ةربخلا هيدل نأو نييسنجلا ءادتعالاو لالغتسالا نم ةياقولا يف ةفرعملا ره ُظي أن •

 لها ةاباالستجو
 ياقلسا ددةمحو رةماعي مبتكتالجنوع ام على الف القائنج العبرام إلنشاء شكالتلما ناقد وحلر الفكيتطبق الي أن •
 بفعالية يتماعاالج قائم على النوعلعنف الا اريعشوم برامج يردأن ي •

 Global Protection Cluster 2014 ر:صدلما

 ةنميالت يي فجتماعاال عالنو م علىقائالعنف ال ة لبرامجتأسيسيناصر الالع
 ةمقدم .0.1 القسم
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 ارشكر وإقر
 عوض يف سهمواأ ذينال داألفرا جميع تشكر أن ي(االجتماع عالنو ىعل ئمالقا العنف نم دللح يالجماع ل)العم CARE-GBV""ةوكال دتو

 يف الجنس عون ىعل ئمالقا عنفال ةمعالج بشأن ئمالقا هتوجيبال يةيسالتأس العناصر ترشداست دلق يرها.طووت ةيهيالتوج يقةالوث ههذ يممفاه
 نم والمراجعين يةلتأسيسا عناصرلل تابعال يتقنال يشارالستا الفريق دىل ةعرفالم ءثراو تتياوالف ءالنسا دض العنف ومنع ةنينسااإل تيئاالب

 يةلتأسيسالعناصر ا لحو ةرة عامعة نظرجى مراجي سهموا،ذين أن الديالمحد باألفراد ةى قائمصول علح. للةدولية النميللت ةيكيمراأل ةالوكال

 قتباس المقترح:اال

. 

 عالنو ىعل ئمقاال العنف لبرامج ةتأسيسيال عناصرال يف ".دمة"مق .2022 ياالجتماع عالنو ىعل ئماالق العنف من دللح يماعالج لالعم
 ة.وليالد ةنميللت ةيكيمراأل ة: الوكالصمةة. واشنطن العاميتني الي فاالجتماع
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