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م قس ل ة1.3ا ي ا ق و ل ا : ج م ا رن ب ل ا اصر عن .1

 العنف من للحدالدوليةللتنمية األمريكيةللوكالةالجماعي العمل
االجتماعي النوع على القائم

في  النوع االجتماعي العنف القائم على لبرامج العناصر التأسيسية
 التنمية

الوقايةعناصر البرنامج:.1.3القسم

 ةمحدد ريغةيكمو مىمس ريغلجأل ميسلتلةعبالرا ةيليحلتال تماالخد

 7200AA19/D00006/7200AA20F00011 رقم عقدال

 هذه .كيي ألمرابللشع سخيال عموالد ( USAID) ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالالو لفضب ةنمكم هذه ةطشناأل ةقيثو تحبأص لقد
 لالخ نم Making Cents International, LLC ةسسومؤ Development Professionals, Inc. ةيولسؤم تايوتالمح
CARE)عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعانم للحد عيماالج لعمالبةعلقتلما هاممال امروألةعبالرا ةيليحلتالتماالخد GBV ) عقدو 

 ةيكي ألمرا ةكالوال ظرن تهاوج ورةالضرب ةقيثوال هذه سعكت ال . 7200AA19/D00006/7200AA20F00011 قمر ةنلمعوا
 .ةيكيألمرا حدةتمال تايالوال ةحكوم وأ ةيالدول ةيمنتلل



          
  

        

 

 

        

   

       
  

      

    

     

     

     

    

  

 اتصرتخملاو اراتصتخاال
GBV عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعا طاعق فيسنالج وعن على مئلقاافنلعا 

IPV ميحمال كيالشر فنع 

+LLGBTQI نيسنالج نيب نم شخاصواأل ،سنالج حراروأ ،ايسنج نيولحتلموا ،سنجال ووجومزد ،نويلثلموا ،تايلثلما، 
 ىألخراةعونتلماةينسانالج تايالهووةيسنجال تهاوجتال يوذنص مشخاواأل

SOGIESC ةيسنجال صئخصاوال ،سنالج نع ريبعتالو ،ةيسنالج ةيوالهو ،سينالج هوجتال 

UN حدةتلما مماأل 

USAID ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالالو 

VAC لطفااأل ضد فنلعا 

VAW المرأة ضد فنلعا 

WHO ةيلمعاالةصحالةظمنم 

 يفيعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأتلاراصنعلا
 ة يمنت ل ا

 2 ةياقولا :جمانربلارصانع.1.3 مسقل ا



          
  

        

 

  

              
              

              
            

             
             
          
             

                
            
                     

   

                         
                       

                          
                     

                       

                      

     

                
                            

                   
                       

                     
                     

                    
                      

                     
                        

                     
                     

  

  

   
  

        
         

        
    

   

 

 مقدمة
 فهداأقيحقتلةيهماأل غالب أمر سنالج وعن على مئلقاافنلعاعنم عدي

عولنا لىعئمالقافلعناناية موقلا يفرتع:حةلم في
 قحقو لمجا في ةيلمعاال تمازاتاللا نم كذل ريغو ةامدتالمس ةيمنتال

عيااالجتم  فنلعاةجمو فقو في ليئض قدمتىسو حرزي لم ،كذل عوم .نساناإل
 عيماتجاال وعنال لىعمئلقاافنلعانمةيوقاال جعالت نمةامهةيقضهصفوبهبفراتعاال ذنم عيماتاالج وعنال على مئلقاا

 ةيدالفر تايوتالمس ىعل ساواةلما عدم هوجوأ فعرااأل مئلقاا فنلعا عنم نأ نم غمالر ىعل .نسانإلا قحقوو ةيمنتال ايقضا
 مئلقاافنلعافقولةيلكيلهوا ةيمعتوالمج صشخااأل نيبو نأ إال ،لوااألح نملحا يأبللسها ألمرابسيل عيماتاالج وعنال على
 يالذ فنلعانحد مللوأدأبينألبق عيماتاالج وعنال على ةيسيئرالةيصادتقواال ةيعماتاالج عفللدوا يصدتالنأ إلى ريشتةاألدل

 .لفعالبثحدي مئلقاافنلعانملقلتنأهانشأ نم عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعل
5 إلى2 نمةيرامجبال ةينلزمارطاأل نضم عيماتاالج وعنال على

 ظفومو خدمتسي نأ غيبني .(Kerr-Wilson et al. 2020) توانس
 وعنال على مئلقاا فنلعل ةقلتسلموا ةلمدمجا جامربال نم لك في تهايجوتال هذه نفذونلما كاءالشرو ةيالدول ةيمنتلل ةيكيمراأل ةكالالو

 .ةيوقاال اصرنعجرادإل عيماتاالج

 ةظمن)م المرأة ضد فنلعاعنم طارإ ":RESPECT Women المرأة رامتح"ا نم القسم هذا يف ةحوضلما ةيوقاال اصرنع سابتقا مت
 حدةتلما مماأل ةئيهعمةيلمعاال ةحالص ةظمنم هاتطور يتال (2020 ،للمرأة حدةتلما مماأل ةئيه) ذيفنتلا ةحزمو (2019 ،ةيلمعاال ةصحال

 عبسليفصت على ليدل ثحدأ"لمرأةا رامتحا" طارإ خدمتسي .نييئانث كاءوشر حدةتلما ممأللةعباتىخرأةكالو12 هاتديوأ للمرأة
 دض فنلعا عنم إلى ةيامالر جامربال مييقتو صدور ذيفنتو طيطختو ميصمتل ةيمنتال في ةحالمصل بصحاأ هاخدمتسي نأ نمكي تايجيتراتإس
 RESPECT" عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانم للحد عيماجاللعمالقيفر ارتاخ،ةمئلقاا طرألل عراضتاس عدب.تايتالفو ساءنال

Women"،عواسقطانعلى مادهتعامتقدو،عيماتجاال وعنال علىمئلقاافنلعانمةيوقاالبةعلقتلماثحوبالثأحدنممدتسمهنأل، 
 (.2019 ةيلمعاالةحالصةظمن)مةيمنتالجامربلصايخص ؤهشانإمتو

 قطان عيسوتل "RESPECT Women" لعم طارإ فييكت مت ،ةيسيسأتلا رصانعلا تاهيجوتل ةبسنالب
 كذل فيماب،سينالج وعنال على مئلقاافنلعل عرضتينملكلمشيل،سينالجفنلعواميالحم كيشرالفنعنمعدبأهو ما إلىزيركتال

 نونكوي ما ابغال نيالذ ،ةعونتلما ةيسنجال صئخصالوا ،سنالج نع ريبعتوال ،ةيسنجال تايوالهو ،ةيسنجال تهاوجتال يذو شخاصاأل
 ةيكيرماأل ةكالوال ظفومو نكوينأبطلتيزيركتللهعيوستنفإ،كذل مع .سينلجا وعنال على مئلقاافنلعانمرةيبك طرلمخا ةعرض

 ،ايهجنم عراضاتاسنكيلمهنأريغ؛ليعدتال راءثإلتلفاللمؤ راضعتاسيأجر لقد.ينديقبةيدرا على نفذونلماءكاوالشر ةيالدول ةيمنتلل
 ،ةيسنالج تهاجوتال يذو خاصشألل رةبتمخ تايجيتراتإس جودو دملع ظرانو،كذل إلى ةفاإلضاب.ةاحتلماةاألدل عيجم نضمتي ال قد كولذل

 نم اصرنكع القسم هذا في ةجلمدرا تالخدتال عضب نفإ ،ةعونتلما ةيسنالج صئصاوالخ ،سنجال نع ريبعتوال ،ةيسنالج تايوالهو
 ذيفنتال ليدل في دةالوار ةاألدل هاعمدت يتال ةارمصال ةدلاأل ةجدر سفن هاعمدت ال عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا نم ةيوقالل جامنربال
"RESPECT Women." فيةاركالمش نيفذنلما كاءشروال ةيالدول ةيمنتللةيكيألمراةكالالو فيظلمو غيبني،اربتعالايفكذلعضوعم 
 ةعونتم ةينكاس تائف فهدتست يتال ةيوقاال ةطشنأ في ضرر يأ قوعو عدم نماضل علمتوال مييقتوال قيقالد صدوالر ةينيكوتال ثحوبال
 ةئاشنالثوحبلل(هممالعأظفحوا يفعمالدميقدت إلى سعواين)وأ نيهبتنموانكوينأضايأةكالالو فيظلمو غيبني.وةالمرج جئاتنالقيحقتو
 وعن عم نيوافقتلما ريغ تايتفوال ساءنال نم نكاللس ةبسنالب مايس ال ،عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا في تسامارلما لفضأ نشأب

 .سنالج

 يفيعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأتلاراصنعلا
 ة يمنت ل ا

 3 ةياقولا :جمانربلارصانع.1.3 مسقل ا



          
  

        

 

     
      

    

    
   
     
    
     
    
      

         
          
           

           

       
        

           
           

                      
     

                        
                        

                        
      

    

 

                        
                           

                        
                   

  

                       
                     

          
                      

       

 

     

    

 

     
  

    
   

   

   

    

   

    

   

     

      
 

 عونلا لىع ائملقافلعناجاملبر ايةوقلاتاراتيجيتإس :حةلم في
 عيااالجتم

 وعنال على مئلقاافنعال جامربلعبسال ةيوقاال تايجيتراتإس
 :هي عيماتاالج

 تلعالقاا تهارام زيزتع

 المرأة ينمكت

 ةالخدم انضم

 فقرال نم دلحا

 ةنآم تائيبال لجع

 نيهقمراوال لاألطفا ةملعام إساءة منع

 فعراواأل تقداتمعوال فقالموا ييرتغ

رأةلمل حدةتلما مماأل ةئيهو 2019 ةيلمعاالةحالص ةظمن)م
 )2020 

 مئلقاافنلعانمةيوقالل " RESPECT Women" طارإ رحتقي
 نحد ملل ،جئاتنها كنع ربعي ،تايجيتراتإس عبس سنجال وعن على
 :سنالج وعن على مئلقاافنلعاثحدو

 تلعالقاا تهارام زيزتع .1
 المرأة نيمكت .2
 ةالخدم انضم .3
 فقرال نم دلحا .4
 ةنآم تائيبال لجع .5
 نيهقمراوال لاألطفا ةملعام إساءة منع .6
 فعراواأل تقداتمعوال فقالموا ييرتغ .7

 ةكالالو فيظمو لبق نم تايجيتراتاإلس هذه خدامتاس نمكي
 ةيوقاال جامرب في ةينقتال ةبقاالر الغبإل ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا
 .ةجمدمال أو ةقلتالمس عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا نم
 RESPECT" ذيفنتال ةحزم خدمتست نأ فذةنلما تماظنلمل نمكي

Women " هاامخدتالس تايجيتراتإس اريتخا على هاتعدلمسا 
 .هاقايس في ةيئوقاال لاموالعو طرالمخا إلى ادانتاس هاعومشر في
 ةاألدل لخصت " RESPECT Women" ذيفنتال ةحزم نأ ماك

 ةياحنال نم .عبالس تايجيتراتساإل نم ةيجيتراتسإ لك على
 على) ةخدمتسلما ةيقاالو ةيجيتراتإس في مؤكدة رةبخب عتمتي عيماتجاال عونال على مئلقاا فنلعا في صخصتم كارشإ متي فسو ،ةيالثلما

 .صدوالر ذيفنتوال ميصمتاليف(يصادتقاال نيمكتالتالدختو،تلعالقااتهاراز ميعزت،لاثلماليبس

 يتالتعاطاالق رازبإمتيماك.عيماتجاال عونال على مئلقاافنلعانمةيوقاال في هانملكةيهمأشقانيوتايجيتراتاإلس القسم هذا لخصي
 متي ماك،هاملع في عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانمةيوقاال تايجيتراتسإنمةيجيتراتإس لكجمدب هالحسميديجعوض في نكوت قد
نأةيالدول ةيمنتللةيكيألمراةكالالو فيظمو على غيبنييتالةلئاألس ميقدتةيهانال فيمتي.ةيجيتراتإسللك دةيمف واردوم تأدوا ريفوت
 .عيلمشارا على ينقتالفاإلشرا ميقدت أو،ترحاتمقالمييقتوأ،ضالعرو تابطللهمميصمت اءنثأ اربتعاال في هاخذوأي 

1 
 اتالقعلا اراتهم زيعزت :1 رقم ةيجيتارتاإلس

 قات؟العال اتارهمزيعزت عنييااذم
 وةالق تايكيامنيد ظهرت نأ نمكي .سنجال وعنب ةطبتلمرا وةالق تايكيامنيد نع ريبعتال هيف متي سييئر نكام هي صشخااأل نيب تلعالقاا
 نيبةقاللعاكلذ في امب،تعالقاال نم وعنيأ في هذا ثحدينأنمكي.ةضار أو ةعمدا قرطبةيخصشال تقااللعالالخنم فراداأل نيب

 نيب ةساوالما عدم في ظرنال نعاإم علمت ينعي تقااللعا تهارام زيعزت نإ .سنالج سفن نم واج ألزوا سنللج نيقبطالما ريغ واجاألز
 ،لعمال نكام فيو ،رةاألس لخودا ،جاألزوا نيب هاتمعالجو اجاألزو نيب ةئفكاتلما ريغ وةالق تايكيامنيد نم كذل ريغو نيسنالج

 .عمتوالمج ،ةيحالص ةيعاالر ناكأمو ،سمدارالو

 تواراالحو؛ةفينلعاريغةيصحالتانراتقواال تجايالز زيعزتل واجألزوا رادفاأل عملعم شور تالقالعاتهارام اءنبتالدختلشمت قد
 فنلعوا عدةالموا فيفنلعاعنملةلمدرسافيظومو بابالشكشرتيتالةيسلمدراتالدختالو؛ل ألطفاا واجز شارتنانم للحد لاياألج نيب
 تالبلقاوا اءبطاألعة مالخدم لبقبيدرتوال؛سينالجشحرتالعنلملعمالنكامتقشاانمو؛ةالمدرسبطبتلمراعيماتجاال وعنلا على مئلقاا
 تلعالقاا تهارام زيعزت عدساي قد .نكاالس فلتمخ تاجايتاح يبلت يتال ةيزييمتال ريغو ةقبالمس مكااألح نم ةيالخال تماالخد زيعزتل

 .نيراآلخ تعالقا يفككذلو،هاوقفو همتعالقا في فنعال ورةد على فعرتال في نياركالمش

 ص: ملخRESPECT ت.قاعالال تهارام زيزعت" .2020eة.رباشملا يةعماتاالج ةيمنتال ظمةنمة ومرأللةحدتمال ألمما ئةيه من: بستمق القسم اهذ1
 .ةتحدمال : األممركوينيو".ةمرأال ضد فنعال عنم يةيجتإسترا

https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/RESPEC 

T-implementation-guide-Strategy-summary-Relationship-skills-strengthened-en.pdf.

 يفيعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأتلاراصنعلا
 ة يمنت ل ا

 4 ةياقولا :جمانربلارصانع.1.3 مسقل ا

https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/RESPECT-implementation-guide-Strategy-summary-Relationship-skills-strengthened-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/RESPECT-implementation-guide-Strategy-summary-Relationship-skills-strengthened-en.pdf


          
  

        

 

    

                      
                     

                        
  

                      
                         

                      
                    

                     
                         

                  
            

                       
                      

            

      
                     

                      
                   

                   
   

 

           
   

       
        

       
        
        
        

  
         

  

           
         

   

 

 

 

     
  

    
      

     
    
  

       
      
      

  
     

        
      

   
       

    
   

       

      

 ؟ماعيتجالا عونلا م علىئالقا فنعلا ة منياقولل امهم اتالقعلا اتارهم بناء عدي ااذمل
 .فنلعاتالحا فاضخنابةركتشلماتاالقرار خاذتاوتعاالصرا وإدارة خاصاألش نيبلصاتاال لاجم فيتهارالمانيحستطبتار لقد
 نيبلواصتال نحستنأنمكيصخااألش نيبتلعالقااىوتمس ىعل تهارالما على ركزتيتال تالدختال نأ على عدوا ليدل كانه

Stern) ميالحم كيشرال فنع نم لقلت نوأ نيوجالز et al. 2020 ، ةاشربلما ةيعماتالجا ةيمنتال ةمظنمو للمرأة حدةتلما ممألا ةئيهو 
 (.هـ2020

 تايكيامنيالد نأ نيح في ،عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا ضد ايئوقا الامع لشكت ةيبجاياإل تلعالقاا تايكيامنيد نفإ ،ليللدل وفقا
 تعدالم خفض فيجزوااأل نيبيوالق لواصتوال ةساوالما قدم على تلقرارااذخاتاهمسي (.Heise 2011) طرخلامعلشكتةيبالسل

 ،ةيسنجال ةيوالهو ،ةيسنالج اتوجهتال وذو خاصاألش نأ ماك .(Fulu et al. 2014) ساءنال هال عرضتت يتال ميالحم كيالشر فنع
 سرةاأل نم فنلعا نم باسنتم ريغ لشكب ةيعال تعدالم إلى اضيأ نضوعرتي ةعونتلما ةيسنالج صئخصاوال ،سنالج نع ريبعتوال

McKay et) نيميحمال كاءوالشر al. 2019, Evens et al. 2019, Lanham et al. 2019). تحوالتلما ساءنال نفإ ،كذل نع الفض 
 ؤوليمس لبقنمةملعالما سوءلنوعرضتيما رايثكسنالج سفننم واجواألز ـسنجاللمجا فينملعييئالالةخاص ورةصبوـايسنج
 نييفسنال اءبطواأل جاألزوا معالجيو نييعماتاالج نييئصاواألخ ةيحالص ةيعاالر لمجا في نيملعاال نم رامتاح قصنو نونلقاا فاذنإ

 تماظنوم ةيعقلالةصحالويئصاخأفعرتيال قد (.Love n.d.Bleeding)ميحمال كيالشر فنعنشأب همبرجاتةقشاند منعنيشارتوالمس
 ببسبسنالج وعنلنيقبطالماريغ أوسنالج سفننم كاءالشر نيبميالحم كيالشر ةملعام إساءة على عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعا
 نيب ةءاسإلا نوكت نأ لامتحا نودعبتسي دقو ،نيفلتخم نيسنج نم جاوزألا نيب رمألا اذه هيلع ودبي ام لوح ًاقبسم ةدوجوملا ميهافملا
,.Bleeding Love n.d) ًايقيقح ًارمأ سنجلا سفن نم جاوزألا Workman and Dune 2019.) 

 همريغولعمال بحاوأص ةيصحال ةيعاالر لمجا في نيملعاوال نيلممعوال نقرااأل عت ملعالقااتايكيامنيدزيعزتل الفرص نفادة متاالس نإ
 ارةيالز جامرب عضبتأظهر ،ةيصحال ةيعاالر طارإ في .عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعا طرمخا نم حدلل ةيسيئرقالطناةطقن فروت
 نع الغباإل نم الحد في عدةوا جئاتن،نياجنلل فيطعاال عموالد ،ةسراأل وأداء ،لصاتاال تهارام عززتيتال هاعدبو والدةاللبقةيزلنلما
,Kerr-Wilson et al. 2020) ميالحم كيالشر فنع Mejdoubi et al. 2013). اعبتالعمال بصحاأل نمكي،لعمال ناكأم في 

 تابقانل وليالد حادت)اال لعمال في عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعلنضوعرتينيالذ نيظفالمو ةيهفارزيعزتلةيكليلهالبوالس تاسايالس
(.محدد ريغخيارتال ،لمالعا

 الدمج فرص 
 يكرلشا نفع مندحلل واجألزامعلعملا:جامرنلبالامث قيطر نعةيعطاالق جامربلا في تلعالقااتهارام اءنب إدماج نمكي

 حميملا :لييما
 لشكتنأنمكلمانج موااألز فهدتستيتالتالدختالن"إ نيمكتالب ةعلقتلما تالدختوال عيماتاالج كسلوال رييغت ●

 نكا .ميالحم كيالشر فنعند مللح ةعالفةليوس تعاماجال لث)م ةمئلقااةيمعتجلماتؤسسالمالداخ يصادتقاال
 لدخت:نيصرنعنف مألتي دانروا في "Indashyikirwa" تعاومجمو ،ضوالقرو ردخااال تعاومجمو ،ةينيالد

 مت،ةيدابال في .عيمتالمج طشانال في لدختو واجاألز في نم هاريغو (ةيعماتجاال ةيماالح قيلتوم ،ةيتالذا عدةالمسا
 ةيوض القروالقرو االدخار تايمعج نم واجاألز دينجت سمدارال لث)م حددةلما ةيعطاالق ةيعماجال ةجرمبال ةطشنأ
 نضمتيلعم ةورش جامنرب في همليجستمتو،(VSLA) رةإدا لاكيهو ،عضالر ةيغذت جامربو ،نيعلمزارل ةيندايلما
 ايعوبأس هاميقدتمتيتعاسا ثالث هاتمد ةلسج 21 نجا مهنم (ةيمعتالمج اهيلما

 على ؤهشانإمتيالذ بيدرتال جهنم ....أشهر 5ىعلى مد علملماتايكيامنيدفهدتستيتال ةيميعلتوال ةيرسلمداتالدختال ●
 نضمتيو Journeys of Transformation و!SASA نراقاأل أوبطالال/

 ةيبجايإلا واعناأل على ؤكديسنالج وعنل جامدم طاراإ ةيسنجال ةحالص تماخد كذل في ماب ،ةحالص طاعق جامرب ●
 اليقلديزيما قىلت.يقدنالريفكتوال وةالق خدامتواس ةيبوالسل على ةمئلقااةألموماةيعارلحو تالدختال لث)م ةيبجانواإل
 ومي فصن 10 هتا مديفإضا ابيدرت جاألزوا عبر على (يبجاناإل اإلكراه أو رامتاالح

 تالدختال في عمتجلما في طاءشنة كهمهم للمسازيجهتل
 لالخ نم Indashyikirwa مييقت مت فقد .عوساأل ةيمعتالمج

 على رايبان كها كريثأت نأ نيبتو ،ةبقمرا ةيئواة عشبجرت
 تضايخفتال ثحدو عي، مسنجوال يندبال ميحمال كيالشر فنع
 ".قالطناال طخنرا مشه 24 و 12 عدب

 al.21 ,2020 Kr-Wilson et:ردصم ل ا

 يفيعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأتلاراصنعلا
 ة يمنت ل ا

 5 ةياقولا :جمانربلارصانع.1.3 مسقل ا
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https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/Doorways_III_Teachers_Manual.pd 

f. 

 لاموالح ساءنوال ةيصحالةيعاالرتؤسسامنيبنيسنالجنيبةئفكاتلماتقااللعازيعزت إلىتدوااألتعاوومجم طراأل عضبفهدت
 ناكأم فينيظفالمو تعالقا نيسحت إلى خراآل عضبالفهديمانيب،ةرمتالمح ةومماأل ةيعارتالدختنم زءكج هاتخدمبنقوموي يتاللوا
 .نيسنالج نيب حوليتال فشرااإل لالخنمةيحالص ةيعاالر
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2  ةأمرلا نيكمت :2 رقم ةيجيتارتاإلس

 أة؟مرلا نيكمت وا هم
 ةعلقتلما تلقراراا ذيفنتو خاذتا على ةيفسنوال ةيصادتقواال ةيعماتجواال ةينونلقاوا ةياسيسال القدرة ةيمنت على تايتالفو المرأة نيمكت يطوني
 نفعري تايتالفو ساءنال نأ ضايأ نيمكتال ينعي .فاهوالر قفانواإل فيظوتوال ةصحوال ةالمالسب ةعلقتلما تراالقرا كذل في ماب ،اةيالحب

 ىوتالمس على نيمكتال تالدختنكوتنأحالمرج نم.قحقوال كلت رامتاحبةبطاللمل كلييلها عموالد ةيتالذا ةيعالالف نهيلد نوأ نوقهحق
 .حدوا نآ فيةيعماتجاال عدلقواوا ةئفكاتلماريغةيصادتقالوا ةياسيالس لاكيلهاجعالتمادنع جاحانرثأكيالفرد

 ي؟اعمتج الا عونلا م علىئالقا فنعلا ة منياقولل ةأرملا نيكمت ةيمأه ببس ام
 فعرااأل رييغت تالدختب انرتمق ،تايتالفو ساءنال نيمكت نأ دةيزاتلما ةاألدل ظهرت

اءلنسل يةلبلساللفعادودربتجن  وعنال على مئلقاا فنلعا نم دةيعد لكاأش ضد ايئقاو نكوي نأ نمكي ،ةيعماتاالج
تافتيلوا  نهتعدوأ ةيتايحالتهارالمابتايتالفو ساءنالتزود يتالتالدختالتأظهر لقد .عيماتاالج

 قد يتال ةفينلعا لفعال ردود بنجتل على عدةوا ةأدل ،سنلجالمجا في نيملعاال تابقانعمنيمكتال جامربلثم،عيماالج لعملل
 ،تايتالفو ساءنال على طراخ لشكت لثمتالدختلالخنم،يصادتقاال نيمكتالنإ.سنالج وعن على مئلقاافنلعا ضد ةيماالح

 نيمكتال جامرب نيب عجمال نم دبالف لقلينأهنشأ نم،ةيمعتجلماضوالقرو راالدخا عيشارموأثرايلمالحو نينالقوا رييغت
 كشرت يتال جامربوال يصادتقاال تالدختال عدساتنأنمكي.األسرة فرادأنمرهيغ أولالرج على ايمال المرأة مادتعانم
 عمتالمج ضاءعوأ الذكور كاءالشر على تايتالفو ساءنلل ةيعماتواالج ةيصادتقاال ةقوال لحو المحلي عمتالمج رييعام ريغت يتال
 ،الوإ ،ةيعامتاالج فعرااأل ةمعالجل على ركزت يتال نيمكتال جمرابل نمكي .ةياسيسوال ةيصادتقاال نهتاركلمش عمالد ادةيز
 وعنال على مئلقاا فنلعا زدادي فقد قرارتالسوا ةيصحلاةيعاوالر ميعلتال إلى نلهصووصفرنمديزتنأتهقامراال

Warner et) غلوبال نس ىتح واجلزا ريأخت على عدساتو ،يصادتقاال al. 2014 .) تالدختال هذه عدب عيماتاالج. 
 نيمكتال تالدخت إدراج ادةيزب2021 عامل ةيلمعاال ةحالص ةظمنلم ريقرت وصىأ

 تأدرج نلدابال نم طفق ةئماال في42 نأب فادأ ثيح ،ةيطرالق تاسايسال في يصادتقاال
 ةصحالةظمن)م ةاسيلسالمجا في عيماتاالج أويصادتقاال نيمكتاللمجا في الدخت
 (.2021 ةيلمعاال

 ءسانال نمةعونتمتعاجمومتاجايتحاةيبلت في سنالج وعن على ةمئقا ةيليحوت اصرنع على لمتشتيتال نيمكتال تالدختميصمتنإ
 تالدختللنمكي،لاثلماليبسىعل .فنلعاعنم فيايسأسا صرانعلشكينأنمكلمانف منلعانة ميالعتعداللمنعرضتيئالالتايتالفو
 Matsuno and Israel)ةيمويال تطاضغوال على بغلتال على نهتعدومسا ودالصم على القدرة اءنبايسنجتالحوتلما ساءنلل ةيفسنال

 إلى ةيامالر تالدختالةيولبمقوىجدو اربتاخةيلمعاالةحالص ةظمنمنم هجينم عراضتاس رحتقا،تانالمس ضد فنلعاةجعاللم (.2018
.al)ةينسانالج رييعالموا ةيعماتجاال فعرااأل جعالتيتال فنلعاعنم 2020 Meyer et.) 

 تالدختللاألج ليطوال جاحنلانضمتنأسنجال وعن على مئلقاافنلعلةيكليلهاةيرالجذ باباألس جعالتيتالنيمكتالتالدختلنمكي
 يئالال تاياجنلل ريفوتنماض على ةطرالش لعم في ينسانالج زيحتال ةمعالج عدسات،لاثلماليبسىعل .يالفرد ىوتالمس على نيمكتال
 (.أ2021 رأةلمل حدةتلما مماأل ةئيه)ةعمودا ةيتموا ةئيب اةنالج نبحاسي

 اجمفرص اإلد
 :ليي ما قيطر نعةيعطاالق جامربال في نيمكتال إدراج نمكي

 :ةيصادتقاال ةيمنتال عيمشار ●

 يةجيتتراإس صملخ :RESPECT ةمرألا نيكمت" ب.2020.ةرباشمال يةعماتالجا يةمنتلا نظمةمة ومرأللةلمتحدا األمم ئةيه من: مالقس اهذ سباتاق تم 2
 ة.المتحد ممألا رك:يويون ". ةمرألا ضد فنعال عنم

https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/RESPEC 

T-implementation-guide-Strategy-summary-Empowerment-of-women-en.pdf. . 
 رد.لسا ت فيياتلفء واانسال يةطغتتمتنيفي ح ،يةتيجإلسترااههذلننواعك"ةمرأالنيكمت" تخدمستيةيسستأالرصناعالنإف RESPECT رطاإعم ياتمش

 يفيعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأتلاراصنعلا
 ة يمنت ل ا

 8 ةياقولا :جمانربلارصانع.1.3 مسقل ا
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 رخاداال تايمعجوأ،خاراالد تابساحوأ،ةيتالذا عدةسالماتعامجمو وأ،ةمئلقااةيمعتالمج لاكيلهاكإشرا
 ةيالقرو والقروض

 عيماتاالج نمااأل ةكبشجامرب أوتالدخت أوةيقدنالتاليحوتال
 تانسلملةيعدقاتالتمعاشاالجامرب

● 
● 

● 

● 

● 

 ةنآلماناكمألل وجرتوتايتلفاتعاجمومع م لعمتيتالةسلمدرا خارج ميعلتالجامرب أوميعلتال
 وعنال على مئلقاافنلعابقعلتت ددةمح تاسايوس نينقوا ة إلىدعولل تايتالفو ساءنال ةئبعتقيطر نع،ينونلقاا اإلصالح جامرب

 عيماتاالج
 ،ايسنجتحوالتلماءسانال لثصا مقان اليثمتةلثممال تعاجمولما عدساتيتال ةيبخاتناال ةعدالال جامرب أو ةياسيسال ةاركالمش

 هافسنحيرشت على ساءنوال ،ايسنجنيحولتلمالوالرجا
 عوننشأبةيليحوتنينقوا صدارإعيشجتو،ينونلقاا عمالد على لصوالح على نياجنال عدساتيتال نيسنالج نيبةعدالال جامرب

 نساناإل قحقو ةيماحو،سنالج
 نقهحقو عززتوسنجال لمجا في تالاملعائبعتةيصح عيمشار

 دالنيات في قولحقالامج يففثقيلتابايجنس تالولمتحا اءسلنوا تاليلمثادويزت:جامرنلبالامث

 نهتيوهو سينالج نههجوت ببسب ذاءيواإل يندبال فنلعا ةليطو رةتف ذنم دناليات في ايسنج توالحتلما ساءنوال تايلثلما تواجه لقد
 في نسانإلاقحقو همفنأدناليات في " Rainbow Sky"ةيمعجحلصال 2015 عام فيتيجرأةيسساأةسدرا تجدوقدو،ةينسانالج

 في " Rainbow Sky"ةيمعجتفذن.يدنالياتالنونلقااهاكفلييتالةيساوتلماةيماالح نم غمالر لىع،جدا خفضنمتائالف هتها طوساأ
 نع الغبإلوا ةيلحكوماةبقمراالنيحستو،تاسايالس رييغت إلى ةالدعو على ايسنجتحوالتلموا تايلثلما قدرة نيحستلعاشرومدناليات
 ساسأ ىلع زييمتلاو فنعلا نأشب ناسن إإلا قوقح ةنجلو ةيموكحلا تالاكولا لخاد يعولا ءانبو ،ايسنج تالوحتملاو تايلثملا دض فنعلا
 تساؤسلما عم هانع نفعودا رثأك نقهحقو ايسنج تحوالتلماو تايلثلما تهمف ،وعالمشر هذال ةجيتن .ةينسانجال ةيوالهو سينالج هوجتال
 نيذلا كئلوأ عورشملا يف تلكشت يتلا ًايسنج تالوحتملاو تايلثملا نم ةيئاسنلا تادايقلا نم ةرصانملا تاعومجم تمعد .ةيموكحلا
 غلبأ .سمدارال في يئسان يز داءتار في ًايسنج تالوحتملا ءاسنلا قحب حاجنب تزافو فنعلا يبكترم دض ةينوناقلا ةلادعلا قيقحتل نوعسي

 (. Richter et al. 2018)فنعلماعأ قوعوةحال في عدةسالمابطلل زايجهتلضفأ همنأ ضايأنالمشاركو

 واردملاو األدوات
• Meyer SR, ME Lasater, and C García-Moreno. 2020. “Violence AgainstOlder 

Women: ASystematic Review of Qualitative Literature.” PLOS ONE:15(9):e0239560. 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239560. 

 يفيعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأتلاراصنعلا
 ة يمنت ل ا

 9 ةياقولا :جمانربلارصانع.1.3 مسقل ا

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239560


          
  

        

 

    

  

                         
                   

                        
                       

   

   
     
    

        

    

                       
                    

                      
                     

    

                         
                       

                      
                    

                         
      
                        

                    
                        

                          
   

                       
                      

                       
                       

                       

 

    

   

 

3 
 اتمدخلا مانض :3 رقم ةيجيتارتاإلس

 دمات؟خلا إلى لوصولا انمضب دوصالمق ام
 كئولأ اجتحي.هلةبجاتاالس نعالفض،عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعانمةيقاالو يفماسحا تماالخد على لصوالح نكوينأنمكي

 همتاجايتحا ةيبلتل تماخدال نم ةعمجمو إلى لووصال إلى عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعل عرضتال رطخل نيمعرضال أو جوان نيالذ
 عافيتلل ةهمم تماالخد هذه (.2015 نخرووآ للمرأة حدةتلما ممألا ةئيه) القضاء إلى جوءوالل ةالمسوال يصادتقاال فاهوالر ةصحال نم

 .اجينال خصالش بحس ةالخدم تاجايتاحعوانأفلتخت.فنلعانمديلمزاعنم فيةحاسم أدوارا ضايأيؤدتنأنمكيهانلكو،قاءبوال
 :كذل على ةلثألمانوم

 ةيعقلال ةصحال عمود ةيبطال ةيعاالر ميقدتلةيصحال تماالخد ●
 لى القضاءإ جوءالل ةينكاإم فروت يتال تماالخد ●
 نياجنال فاهر عمدتيتال ةيعماتاالج تماالخد ●

 .اجينال على مركزةال ةيعاالر إلى دنتستنوأ قحقوال على ةمئقا تماالخد هذه نكوتنأ غيبني

 ؟تماعيجاال عونلا م علىئالقا فنعلا ة منياقولل امهم امرأ تامدخلا انمض عدي ااذمل
 مئلقاافنلعاترابخنعنكشفوينيذالصشخااأل عدد ادةيز إلى عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعاعنلمتالدختالذيفنتيؤدينأنمكي

 ةقشانمنفإ،عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانمةيوقاالجامرب فينيركوالمشا نيعطوتلموا نيظفولملةبسنالب.عيماتاالج وعنال على
 قدو،عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعابةصل تذا ةقبسا تمادص عادةتسا إلى يؤدتنأنمكي عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعا
 نجوانال نمكتيىتحةيوقاال تالدختذيفنتلبقلعمت هائقابوإ ةإلحاللتكابش شاءنإيرورالض نم.مرتالمس فنلعل فراداأل عضب عرضتي
 .هيإل نواجتحييذال عمالد على لصوالح نم

 ال،فنلعاعنم في ضايأعدسايقد عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعانمنياجنالتاجايتاحيبلتيتالتماالخد ميقدتنفإ،عالهأ ذكر ماك
 وعنال على مئلقاافنلعانمنياجنللقحقوال إلى دةنتمسةيقوتماخدريفوتنشأنم.ةيوقاال على ركزتتالدختبنرتقيمادنعمايس

 عدسايدق.هملةاحتلماةيالسر الغبإلاتايآلب طرللخ نيمعرضال صشخااأل هيبنتوةالمسأل هذهب عيوال ادةيز على عدساينأ عيماتاالج
 يؤديمام،ةيعماتجاال فعرااأل رييغت على تساؤسلمانمةعمومج في عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعاتماخد إلى لصوالو زيعزت

 لامعو عززي"نأنمكلمانمةجودال ةيعالال تماالخد ميقدتنأ إلى ةاألدل ريشت.عيماتالجا وعنال على مئلقاافنلعا فضرتةئيب شاءنإ إلى
 اشرةبلماةيعماتاالج ةيمنتال ةظمنوم ،ةيلمعاال ةصحال ةظمنوم ،رأةلمل حدةتلما مماأل ةئيه) عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانم"ةيماحال

 ىعل مئلقاافنلعاةفحكامنينواق لفرض دةجوالةيعالالةينونلقااتماوالخد ةطشرالتماخد ميقدت فيكيال،لاثلماليبس على (.1 ،2020
 ةظمنوم ،للمرأة حدةتلما مماأل ةئيه)"لوبمق ريغ فنلعا هذا لثم نأب تعامتالمج إلى اإلشارة" ضايوأ لب ،بسفح عيماتاالج وعنال
 عدساتنأنمكيتماخدال عضبتنكا إذا ما على ةطلتمخ ةأدل كانه (.1 ،2020 ،اشرةبلماةيعماتجاال ةيمنتال ةظمنوم ،ةيلمعاال ةصحال

 ،ريصالق ىلمدا في ديزاتي قد فنلعا نأ إلى مالجئال نشأب ةاألدل ريشت ،لاثلما ليبس على .كررةتلما أو دةيدالج فنلعا تحاال عنم في
 .ديعبال ىلمدا في خفضني قد هنلكو

 إلى نياجنال ودةع عدم نماضلقحقوال على ةمئقا نكوتنوأ ،حورامنواجنال نكوينوأ ،ودةالج ةيعال تماخدال نكوتنأةيغالل هملمانم
 عيماتجاال عونال على مئلقاافنلعا في صصختمكراإش عدي.همتااجيتاحيبلتاليتالتماالخد نعثحبالةيملعلالخةالصدمبةباإلصا

 ةخدمال يفرمو نأ اربتعاال في عضتنأ هملمانم.ةباسنلماتماخدال ريفوتنمالض ةيهماأل غالب مراأةبجاتساال تماخد ذيفنتوطيطخت في
 نبلطي يئاللا ءاسنلا وأ تاقهارملا نم بل ُطي دق ،لاثملا ليبس ىلع .هعيبطتو عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا بكاتار ضايأ همنمكي
 خاصاألش هواجيدق.بصاتغاللنعرضهت"تابث"إ ،ةيشربالةعانلما قصنسرويف اربتاخوللحمادصق،بصاتغاال عدبيئوقاال عالجال

:RESPECT 3 ت.ماالخد نامض“.2020ة.رباشمال يةعماتاالج يةمنتال ظمةنمو،يةملعالا حةلصا نظمةم، وةأرملل ةلمتحدا األمم ئةيه من: هباستاق تم 
 ة.لمتحدا األممرك:نيويو".ةرأمال ضد فنعلا عنم يةجيتتراإس لخصم

https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/RESPEC 

T-implementation-guide-Strategy-summary-Services-ensured-en.pdf. 

 يفيعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأتلاراصنعلا
 ة يمنت ل ا

 10 ةياقولا :جمانربلارصانع.1.3 مسقل ا

https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/RESPECT-implementation-guide-Strategy-summary-Services-ensured-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/RESPECT-implementation-guide-Strategy-summary-Services-ensured-en.pdf


          
  

        

 

                    
                   

               
                           

      

   

                      
        

          

 

  

        

      
     

         
         

  

 

          
        

 
 

     
       

    

        
       

      

    

                  
                    

                       
                   

                       
                   

   

 طسااألو في ءةاإلسا نم ةلفتخم لكاأش "وعنتلما ةيسنجال صئصاوالخ ،سنالج نع ريبعتوال ،ةيسنجال ةيوالهو ،ةيسنجال اتوجهتال ووذ
 ،سينالج هوجتال رييغتل ارةضال "تعالجا"ال مىسي مال همعرضتو ،فنلعل همعرضت ببسب هميعل للوما لقاءوإ عارالب هموصم لثم ،ةيبطال

 نيب للألطفا نييورالضر ريغ عالجوال ةحلجراوا ،ةيالقسر ةيجشروال ةياسلنتال عضاءاأل توصاحفو ،يارباإلج وأ يالقسر ميعقتوال
 نياجنالعفدينأنمكيقحقوالكهتنييالذ تاالخدم ميقدت (.2015 نساناإل قولحق حدةتلما ممأللةاملساةيوضمفال) همتوافقمندو نيسنالج

 .فنلعاند ميلمز همعرضترطخند ميزيوةيعاالر نعدايعب

 :لحو تمامعلوالند ميلمز

● 

● 

 :جامنربال اصرنع .0.3 القسم ظرنا ،هايإل لصوالو نمكي يتال ودةالج ةيعالال تماخدال ذيفنت عمود ةاإلحال ةكبش زيعزت
 .ةاإلحال ةكبشزيعزت.2 صرنلعا:ةبجاتاالس

 .ةاإلحال تكابش :ادةيالقو ةيميظنتال ةفقاثوال ميالق :ةيمللعا اصرنع .0.4 جع القسمرا ،ةاإلحال ةكبش طيطخت

 انانستفغأ في يعاالجتماعولنا لىع ائملقافلعنا اعت قطادمخن:تحسيجامرنلبالامث

 عدةوالمسا نياجنلل ودةجلضفاأل ةيعاالر ليسهت على ةيحالص ةيعاالر ميمقد حضووب ددةالمح جاللعاتوكوالتروب عدساتنأنمكي
 ةكالللو عباتال عيماتاالج عونال على مئلقاا فنلعا ةجعالم لكووتروب روعمش قام ،ناتسنغافأ في .فنلعل عرضتال نم ديلمزا عنم في

 ةيعارال ميمقد نم 3,000 نم رثأك هيجوتو ،ةيحالص ةيعارال ييئخصاأ نم 3,500 نم رثكأ بيدرتب ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا
 هقيثوتوهتمعالجوعيماتالجاوعنال على مئلقاافنلعا على فعرتللةحكوماللوكوتروبدامختالسلعمالاءنثأعمالدلالخنمةيصحال

 تابيت)ك ةيمرجع مادة 4,200 نمرثأك عيوزت على ةاملعاةحالص رةووزا ةيلمعالاةصحال ةظمنمعم روعالمش لعم ماك.هتوإحال
 ةكالو)ال لوكوتروبالذيفنت عملدتظافمحا عبسربع(ةيفئظاو عدةساملئوساو،تصقاملو،الجلعالووكتروبنمخسنو،ةيريسر

 (.2019 ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا

 اجمفرص اإلد
 :ليي ما قيطر نعةيعطاالق جمرابال في تماالخد ميقدت كن إدماجمي

● 

● 
● 

 قفمراال في أو تعامتجمال في نيملعاال عواء مس،ةصحلا في نيملعالل فياإلشرا عموالد ةينقتال رةبالخ ينبتيتال ةيصحال جامربال
 ةخاصوال ةاملعاةصحال عيطاق فيو،ةيصحال

 يئم القضاظانال طارإ فيةبجاتواالس ةيمعتمجالتقااللعوا ةالمساءل ينبتيتالنونلقاا ادةيوس ةطشرالجامرب إصالح
 نألمواةالمالسلأجنجي مانالتارايخنوسع متيتاللعمال على بيدرت/الشيلعابسمج كرابنها مريغوةنآلماناكماأل
 يصادتقاال

 واردملاو األدوات
• Perry J andP Franey. 2017. Policing Hate Crime Against LGBTI Persons: Training 

for a Professional Police Response. Strasbourg, France: Council of Europe. 
Accessed May 23, 2022.https://rm.coe.int/prems-030717-gbr-2575-hate-crimes-
against-lgbti-web-a4/1680723b1d. 

• United Nations Population Fund (UNFPA). 2019. The Inter-Agency Minimum 
Standards for Gender-Based Violence in Emergencies Programming. New York, NY: 
UNFPA. Accessed May 23, 2022.https://www.unfpa.org/minimum-standards. 

• UN Women, United Nations Population Fund, World Health Organization, United 
Nations Development Programme, United Nations Office on Drugs and Crime. 2015. 
United Nations Essential Services Package for Women and Girls Subject to 

 يفيعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأتلاراصنعلا
 ة يمنت ل ا

 11 ةياقولا :جمانربلارصانع.1.3 مسقل ا

https://rm.coe.int/prems-030717-gbr-2575-hate-crimes-against-lgbti-web-a4/1680723b1d
https://rm.coe.int/prems-030717-gbr-2575-hate-crimes-against-lgbti-web-a4/1680723b1d
https://www.unfpa.org/minimum-standards


          
  

        

 

       
 

        
   

     

 

          
        

 

        
        

    

         
      

 

  

Violence. New York, NY: UN;Accessed May 23, 2022.: 
https://www.unfpa.org/essential-services-package-women-and-girls-subject-violence. 

• USAID. 2011. Gender-Based Violence and HIV: AProgram Guide for Integrating 
Gender-Based Violence Prevention and Response in PEPFAR Programs. 
Washington, D.C.: USAID. Accessed May 23, 
2022.https://healtheducationresources.unesco.org/library/documents/gender-based-
violence-and-hiv-program-guide-integrating-gender-based-violence. 

• World Health Organization (WHO). 2021. “Caring for Women Subjected to Violence: 
A WHO Curriculum for Training Health-Care Providers.” Geneva, Switzerland: WHO. 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240039803. 

• ———. 2017. “Strengthening Health Systems to Respond to Women Subjected to 
Intimate Partner Violence or Sexual Violence: A Manual for Health Managers.” 
Geneva, Switzerland: WHO. https://apps.who.int/iris/handle/10665/259489. 

• ———. 2013. “Health Care for Women Subjected to Intimate Partner Violence or 
Sexual Violence: AClinical Handbook.” Geneva, Switzerland: WHO. 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/136101. 

 يفيعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأتلاراصنعلا
 ة يمنت ل ا

ةياقولا :جمانربلارصانع. 1.3  12 مسقل ا
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https://healtheducationresources.unesco.org/library/documents/gender-based-violence-and-hiv-program-guide-integrating-gender-based-violence
https://www.who.int/publications/i/item/9789240039803
https://apps.who.int/iris/handle/10665/259489
https://apps.who.int/iris/handle/10665/136101


          
  

        

 

    

  

                  

                        
                       

                     
                    

                          
     

                      
                       

                        
                       

          

 

             

 

 

 

 

 

      

    

 

   
 

  

   

 

  

    

   

    

  

   

    

    

     

    

 

     

   

4 
 لفقرا من حدلا :4 رقم ةيجيتارتاإلس

 الفقر؟ نم دحلا عنيي ااذم
 Spevacek al. Stöckl et,2014)هميديو فقرال مرارتاس ىإل يؤديهتذا حد في هو عيماتاالج وعنال على ينبلمافنلعانإ

et al. 2002 2017,Krug .)نم.رةالدو هذه كسر عيمات الجا وعنال على مئلقاافنلعاقايس في فقرالةحد فيخفتتايجيتراتسإلوحات 
 فنلعانأنيح في،تماالخد ىإللصوالو على القدرة عدمو فقرالنم عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعانمنجوانالينعاينأحالمرج

 ةيمالال همواردم في كمحتوال فيظوتوال ميعلتالنمهمحرمينأنمكيونياجنللفيكالتديولت على ضايألعمي عيماتاالج وعنال على مئلقاا
 فيظوتلوا شيلعالبس على بيدرتوال رةيفقال ألسراىإلةيقدنالتاليوحتال فذةنلماتماظنلماتخدمتسا.ةيبجاناإل همتايح على طرةيوالس

 .1.1.3 لالشك حوضي.عيماتالجا وعنال على مئلقاافنلعاعنم على هاريثأتةفمعرلضايأتالدختال ذهه حصفمت.فقرال حدة نمفيخفتلل
 .شاراتنا عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعالكاأش رثأك حدأ وهو ،ميحمال كيالشر فنعو فقرال نيبتالالص

 يتالةيكليلها واةالمسا عدم ةلجعام إلى ةيامالر قاطانعوساأل جهودالب فقرالةحد نمفيخفتال إلى ةيامرالتالدختالطبرنكامبةيهماأل نم
 تماظنلملنمكي،كذل على اءنب.فقرالنثراب فيةهمشلماتعاموجلماسبح على لعمتو عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعاعمشيعاتت
 يتال جامربوال تاسايسال عمبنج إلى ابنجتالدختال هذهب قومت مادنع فقرال حدة فيخفت إلى ةياملراتالخدتال رثأنمديزتنأ فذةنلما
 اصرنع .3.3 والقسم ةيجيتراتساإل لهذه جمااإلد فرص عراج ،تمامعلوال نم ديلمز .عيماتاالج اجإلدموا نيسنالج نيب ساواةلما عززت
 .ميعلتوال يصادتقاال نيمكتال:هايإللووصالنمكي ودةالج ةيعال تماخد .ج1 صرنلعا،ةبجاتاالس :جامنربال

 فنعلاعمءاسنلابراجتورقفلانيبهاجتالا ةيئانثلاةقالعلا.1.1.3 لكشل ا

الشريك عنف
الحميم

االعتمادزيادة

المنزل فيأقلسلطة

والمشاركة اإلنتاجيةانخفاض

واألسرةالمرأةتتكبدهاالتيالتكاليف

والقدراتالمال رأسانخفاض

االجتماعية

العقليةالصحة علىالسلبية اآلثار

 واإلنجابيةوالجسدية

 نيدي متعاجتمع اوض

 طضغال ةدازي

 ةحصال لعتالاةدازي

األسرةفقر

األمنوانعدام

الغذائي

 ليحصالت توىسم ضافخان
 علميال

 يةجيتتراإس صملخ :RESPECT ر.فقلا نم الحد ."د2020.ةرباشماليةعماتالجايةمنتلا نظمةمة ومرأللةلمتحدا األمم ئةيهن:ممالقس اهذسباتاقتم 4
 ة.المتحد ممألا رك:يويون ".ةمرألا ضد فنعال عنم

https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/RESPEC 

T-implementation-guide-Strategy-summary-Poverty-reduced-en.pdf. 

 يفيعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأتلاراصنعلا
 ة يمنت ل ا

 13 ةياقولا :جمانربلارصانع.1.3 مسقل ا

https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/RESPECT-implementation-guide-Strategy-summary-Poverty-reduced-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/RESPECT-implementation-guide-Strategy-summary-Poverty-reduced-en.pdf


          
  

        

 

      

 

  

                   
     

                    
                  

                        
                    

                 
                     

                      
                        

           

                        
        

          
        

        
        

         
         
        

     
    

  

         
     

       
      
      

        
     

  
       

        
      

     

    

           
         

            
             
     
              
          

   

            
      

              
           

   

            
            

           
           

  

   

 

.al:المصدر 2017 Gibbs et 

 ؟ماعيتجاال عونلا م علىئالقا نفعلا ة منياقولل امهم امرأ لفقرا د منحلا عدي ااذمل
 ةينكاإمنمنالقليةيعماتاالج ساواةلما عدمو فقرالنفإ،ةيصادتقاالتقابطالربعثحدي عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانأغمر

 يتالةيصادتقاال طضغواللثر مطلخالامعو ندان ميزيماهنأنيح في،ةنآلماةيمعتالمج تائيبوال ميعلتاللثمةياوقاللامعو ل إلىصوالو
 نيب نم خاصواألش ،سنالج روأحرا ،ايسنج نيولحتلموا ،سنلجا وجيومزد ،نييلثلموا ،تايلثلموا ساءنال نكوت قد .األسر هال عرضتت

 لقأ ميالحم كيالشر فنع نم نونعاي نيالذ ىاألخر ةعونتلما ةينسانالج تايوالهو ةيسنالج تهاوجتال يذو نم شخاصواأل ،نيسنالج
 لذكراكيالشر نمرثأك نبكسييتاللوا ساءنال نأنم غمالر على) همفسنأ عملد ةيصادتقاال لئوساال هميلد نكي لم ذاإةقاللعاعطقلةعرض

 ،سنالج جوومزدو ،نويلثلموا ،تايلثلما نمكتت ال قد (.Abramsky et al. 2019)ميالحم كيالشر فنلع ةعرض رثأك نكي قد
 ةعونتلما ةينسانالج تايوالهو ةيسنجال تهاجوتال يذو نم شخاص ألوا ،نيسنالج نيب نم خاصواألش ،سنجال راروأح ،ايسنج نولوحتلموا

 ةعرض رثأك رةيفقال األسر فيتايتالفف.يصادتقاال عمالد على لوحصلل األسرة عمدتكابش على مادتعاال نم،خاص لشكب،ىاألخر
 ايصادتقاشيلعالبسةيجيتراتسإلشكينأنمكلمانملألطفاا اجوزنأ إلىايئجز هذا عرجيو،راءثرثألكانهنقراأنملطفاكأ واجللز

 فنلعا إلى عالصرا قطانم درةغالم لئوساال همل فروتت ال نيالذ أو برالح ببسبنوازحنال عرضتينأحجلمرانم (.أ2021 فيسينويال)
 (.ب2021 فيسينوي)ال ينيسنالج ساءةواإل لالغتواالس سينجال داءتعاال كذل في ماب ،عيماتجاال وعنال على مئلقاا

 .ةيانعب فقرال حدة نمفيخفتال إلى ةيامرال ودالجه ميصمتبجي،عيماتجاال عونال على مئلقاافنعالنمةيوقاالجئاتنقيحقتلأجنم
 ةمعالج إلى ةيامالر ةطشناأل إدماج مائدا غيبني

 وردواإك فيفلعنا منللتقدووالنق ذائيةلغادوالماتيالوتح:جامرنلبالامث تالدختال في ةئفكاتلما ريغ ةيسنجال فعرااأل
 لفع رد يأ فيخفت على عدةسالمل ةيصادتقاال

في مياللعاةيغذاأل جامنربلةعباتالةيصادتقاال تاليحوتالجامربذيفنتمت"  The) المرأة يدفت يتال عيالمشار نم لمتمح عكسي
ضخف نع الضف ،ةيعماتجواال ةيصادتقاال جئاتنال نيسحتل وادور إلكا Prevention Collaborative 2019.) على 

جامربال ذيفنت ميعالال غذاءال جامنرب ولىت قدو ،ميالحم كيالشر فنع تايوتمس  طفق ركزتيتلاتالدختال يؤدت قد ،لاثلماليبس
عم ،لخالد يندتو يئغذاال نألما عدامنا نم ةيعال تايوتمسب سمتت قطانم في  ندو نم ،ريغصال ليموتال أو لعمال وةق على

نحد موال ،فيطعاوال يصادتقاال هاهرفا نيحستو،المرأة نيمكتفهداأقيحقت  ادةيز إلى ،ةطوالسل سنالج لوح قدانال ريفكتال
الدولي عهدلما قام .ميالحم كيالشر فنع نم حدال لجأ نم ياألسر الصراع  Kerr-) عيماتجاال وعنال على ينبلما فنلعا

ةيئشواعبجارت خدامتاسبنيامجنربالالكمييقتبةيئغذاالتاسايالسثحوبل .)Wilson et al. 2020 
 ]…[.ةبقمرا

هاردادتاسنمكي:لييمام حدةوا نمةيرشه تاليحوتتسنالمشاركو قىلت
 هاردادتاس نمكييتال عامطال مئقسا أو ،آلليافراالص تطاقابقيطر نع قدان اجمفرص اإلد

أو ،ىربلكا اجرتلما حدأ في ةيغذاأل نم قابمس دةمحد ةمئقا على لصوللح  ةيعطاالق جامربال في فقرال نم حدال إدماج نمكي
بيدرت ورحض نياركالمش عيجم نمبطل قدو،ةيسأسا ةيئغذا حصص  :لييماقيطر نع

 .ةيغذتال على يشهر
 المرأة نيمكت جامربو ةيصادتقاال ةيمنتال ●

تايوتسلما نم ريبك لشكب لقل جامنربال نأ بقمراال يئشوالعا مييقتال وجد  كإشرا لالخ نم ةصوخا ،ايصادتقا
تابيدرتال نيلقتيتاللوا ساءنال نيبميحمال كيشرال فنعنم هانعغلبلما  عمتالمج ىعل ةمئلقاا ةيصادتقاال تؤسسالما
،ةيوجزال تعاصراال عراجت ،ىاألخر جئاتنال نيب نم .تاليحوتوال ةيئغذاال  االدخار تعامجمو ،لاثلما ليبس على)

سفنالب ةقثال ادةيوز ،ةيهفاالرب الشعور دةايوز ،ماليوال يئغذاال نألما ادةيوز  ،ةيتالذا عدةسالما تعامجمو ،والقروض
".ساءنال نيب  (ةيعماتاالج ةيماللح نيلقتلما

 ,.1The Prevention Collaborative n.d:المصدر كموالح نسانإلا قحقوو ةيطمقرايالد جامرب ●
 ةطالسل ىإل لصووالو ليثمتال عززت يتال

 قصاان اليثمت ةلثممال تائالف عيلجم
 ةيلكلموا ضياألرا قحقو جامرب ●

 يفيعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأتلاراصنعلا
 ة يمنت ل ا

 14 ةياقولا :جمانربلارصانع.1.3 مسقل ا



          
  

        

 

 

 

             
        

     
 

 

    

  

                       
                       

                        
                     

                        
   

                        
                     

   

  

                       
                      

                   
                       

                              
                   

    

                       
                          

                       
                      

 

      

      

 

 واردملاو األدوات 
• Kerr-Wilson A, A Gibbs, E Fraser McAslan, L Ramsoomar, A Parke, HMA Khuwaja, 

et al. 2020. “A Rigorous Global Evidence Review of Interventions to Prevent 
Violence AgainstWomen and Girls.” Pretoria, South Africa: What Works to Prevent 
Violence Against Women and Girls Global 
Programme.https://www.whatworks.co.za/documents/publications/374-evidence-
reviewfweb/file. 

5 
 نةمآ اتئيبلا لعج5: ة رقميجيتارتاإلس

 ؟ةنمآ لبيئاتا لعج عنيي ااذم
 كئأولمايسوال،ةاملعانهتاركشومتايتالفوساءناللقنتهدديمام،ةاملعاتائيبالفيعيماتاالج وعنال علىمئلقاافنلعاثحديماابغال

 في ثحدتيتال عيماتالجا وعنال على ينبلمافنلعا واعنأنمةنآلماةاملعاتائيبال لقلت.ةقاطعتمىأخر فضع هوجأنواجهييئالال
 تائيبال لجع ربتعي .اهيلما عقوام في أو عامال لقنلا لئساو في ،تانالحا وفي ،سمدارال وفي ،شوارعال في ،تنرتناإل ربع ،لعمال نكام
 على مئلقاافنلعاميدتيتالتايسلوكوال تممارساالعفدتيتالفعراأللىصدتيوةنآمةئيباللجعيمادنعةيوقااللكاشأنم الشك ةنآم
 يتال ةينسانالج رييعالما في ظرنال نعاإم عيشجت على انماأرثأك سمدارال لجعلتالدختال لعمت،لاثلماليبس على .عيماتاالج وعنال
 .نقرااأل فنع في همسات

 الحد تايجيتراتإس عدت.طرمخاالفيخفت:جامنربال اصرنع0.3. القسم طارإ في درجنت انماأ رثأك ةئيبال للجع ىأخر تايجيتراتاس كانه
 ةيجذرالبابساألجعالتالقدهانلكو،ةمالالسزيعزتوعيماتاالج وعنال علىينبلمافنلعارطمخا نمحدللةيهماألةلغابطرالمخا نم
 .عيماتاالج وعنال على ينبلمافنلعل

 ي؟اعمتجوع االنلا المبني على نفعلا ة منياقولل مةهم ةنمئات اآليبلا عدت ااذمل
 ناكألمافي سينالجفنلعانمةلفتخم واعنألنعرضتيوتايتالفوساءنال خشىت،عالمال حاءنأفلتمخ "في:للمرأة حدةتلماممألاةئيله وفقا

 سمدارال فيو،شوارعال في هذا ثحدي.ساءناللتقوبصاتغاال ةيغا إلى سينجالسلموال هاببلمرحاريغةيسنجالتقايعلتالنم،ةاملعا
 ةيرحضالقطانلمافيناكألمانمكذلريغو،ةاملعاضيراحلموا،ةاملعاقئحداوال،لعمالنكماوأ،عاماللقناللئوساو،هاحولو

 هذا .اءبوال شارتنا اءنثأ ةاملعا ناكألما في ثحدي سينالج شحرتال لزاي ال .تعازانال عدب ما/تعازانال تائيبو ،تنرتنواإل ،ةيفيوالر
 حدتهيف.ةاملعااةيحواللعملواسمدارالفيةاركالمش على هاترقدنملقلتهانإ.تايتالفوساءناللقنتةيحرنمحدينأهنشأنمعقالوا

 "هاهفاور هاتصح على ابسل رثؤتو ،ةيهيفرتوال ةيفقاثال ةطشناألب عتمتوال ةياألساس تماالخد ىإل لووصال على هاتدرق نم
 (.1 ،ب2021 ،للمرأة حدةتلما

 مماأل ةئيه)

 نمنوئالجال،لاثلماليبسىعلف.ةاملعاناكألما في عيماتجاال وعنال على ينبلمافنلعلةعرض نايتالفولرجاالنكوينأضايأنمكي
 ريغلعمفروظلظفيكذلنكويماابغالو،لعمالقايسيفءجواللنلدابفي سينجاللالغتساللطرلخ شدةبنومعرض لالرجا
 ما رايثكيتال،ةضحلفااويديلفاةطأشر وأ ورالص قيطر نعةيسنجتعالقا فينايتالفولالرجا نمنيئالالج زازتباضايأنمكي.ةيرسم

 ،سنالج نع ريبعتوال ،ةيسنجال ةيوالهو ،يسنالج هجوتال ووذ نيئجالال ضد سينجال فنلعا نأ ماك .ةوللمحما فتلهواا على سرا ؤخذت

 صملخ RESPECT نة.مآتئايبلا علج."ج2020 ة.رباشملا يةعماتاالج ةيمنتال ظمةنمة ومرأللةحدتمال ألمما ئةيهن:ممالقس اهذ سباتاق تم
 ة.لمتحدا األمم رك:يونيو ".ةمرأال ضد فنعال عنم يةيجتإسترا

https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/RESPEC 

T-implementation-guide-Strategy-summary-Environments-made-safe-en.pdf. 

 يفيعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأتلاراصنعلا
 ة يمنت ل ا

 ةياقولا :جمانربلارصانع.1.3 مسقل ا
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 ظران خاص هجوب ةفيضع نكوت نأ إلى تعاماالج هذه ليمت .همب ةخاصال جوءالل نلداب في ضايأ عئشا ةعونتلما ةيسنجال صئخصاوال
 .ةوافقتمريغةينسانجةيهو أو سينجهجوتيذو صشخاوأ نيئجالك هانمينعاتيتال ةجزدولما عارال ةصمولو ودةمحد ةينونقا ةيمالح
 Chynoweth 2017(.)ةطالسل باصنم فينشغلوينل مبقنلك مذ في ماب،هملةسيرفوانكوينأحالمرج نم

 ةالمللس قيقدت وإجراء ميصمت في ظرنت نأ عيطاق جهن في عيماتاالج وعنال على ينبلما فنلعا جدم إلى عىست يتال عيللمشار غيبني
 طرالمخا هذه ةمعالجبنيينمعال ةصلحلمابصحاأل حسمي مام،لخدتال في ةاركلمشاةلفتالمخ تعاجمولما هاواجهت قد يتال طرالمخا مييقتل
 رييغت إلى ةيامالر ةطشنألا في ظروانينأنيفذنلما على غيبني ماك2011(. تائالالج ساءنالةن)لج هاتحد نمفيخفتال أو اقيبتاسلشكب
 في سنجال وعن على مئلقاا مرنتال ميدت وأ لدختال نع نيفرجتلما ينثت يتال رييعالما لثم ،انماأ لقأ ةئيبال لجعت يتال ةيعماتاالج رييعالما
 (.هانأدةيلمعاالتايتالفو ساءنللةنمآلاةاملعاناكألمواةنآلمانلمدا ادرةبم:جامنرباللاثمظرن)اسمدارال

 اجمفرص اإلد
 ةلماشو قوقحلا ىلع ةمئاق ةيعاطق جمارب يف ةيعامتجالا فارعألا رييغتو ًانامأ رثكأ تائيب زيزعت ىلإ ةيمارلا ةطشنألا جمد نكمي
 :يلي ام لالخ نم ًايعامتجا

● 
● 
● 
● 
● 

 ةيتحتال ةينبوال لقنال طيطخت
 اءنبوال ينمرالعا طيطختال
 فيظوتوال لعمال
 ةيميعلتال تساؤسلمانها مريغوسمدارال
 ةيقمالر تصانلما

 ميةلالعاتاتيفلوا اءلنسل منةاآل مةالعاناك ألموا نةاآلم دنلماةردامب :جامرنلبالامث

 ةيكيمرألاةكالالونمعمدبو) للمرأة حدةتلمامماألةئيه ادةيقب،ةيلمعاالتايتالفو ساءنللةنآلماةامعالناكألمواةنآلمانلمدا ادرةبمنإ
 لشمت.2011 عام ذنمتايتالفو ساءنللانماأرثأكةنيمد 50 نمرثأكتعلج،(ىخرأناكأمورومص ايبولومك فيةيالدول ةيمنتلل
 يحصلا فرصلا قفارم نيسحتو ؛ايبمولوك يف ماعلا لقنلا لئاسو يف ًايسنج ًاشرحت نوري امدنع لخدتلل ةراملا دادعتسا ةدايز جئاتنلا
 ةمراجعو ضيالمراح عقموا في تراييغتوال ؛مصر يف ةيرسلمدا ةئيبال ميصمت دةعاإ بنجا ىإل ،قسوااأل في اإلضاءة نيحستو

 ةعباألر ورالمحا يذ ميعالال جامنربال عشجي.ةنآم ريغ هانأ على قيبزممو في بابالش هاقثويتال ةجورمهال ةيالمدرس ينابلملةيحكوم
 :لييماباميالق على نلمدا

 همتنيفي مد ادرةبمال ميصمت في ةاركحة للمشب المصلحاأص كوإشرا عقول مك في حددةلماةالمسال لاكمش هملف ليدل عوض •
 هليصدتوال ةاملعاناكألمايف سينالجفنلعاعنلمتساايوالس نينواالق صدورذيفنتوعوض •
 تماراثتاس هيوجتل سينالج وعنلل بيجتالمس طيطختال خدامتاسب،ةاملعاناكألملةيصادتقاال ىجدووال ة المسال في مارثتاالس •

 ةمرألل يصادتقاال نيمكتلا رصفزيعزتوةيتحتال ةينبال
 نيب واةالمسا لوح سانال فيقثتل لعمال ناكأمو تعامتوالمج سرمداال في ةيفقاثال رييعالموا ةيعماتاالج فعرااأل رييغت •

 رامتاالح ىعل ةمئلقااتلعالقاازيعزتونيسنالج

 (ب2021 للمرأة حدةتلما مماأل ةئيه)

 واردملاو األدوات
• USAID. 2015. “Building a Safer World: Toolkit for Integrating GBV Prevention and 

Response into USAID Energy and Infrastructure Projects.” Washington, D.C.: 
USAID. https://www.usaid.gov/documents/1865/building-safer-world-toolkit-
integrating-gbv-prevention-and-response. 

 يفيعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأتلاراصنعلا
 ة يمنت ل ا

 16 ةياقولا :جمانربلارصانع.1.3 مسقل ا
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• Women’s Refugee Commission (WRC). 2011. “Preventing Gender-Based Violence, 
Building Livelihoods: Guidance and Tools For Improved Programming.” Washington, 
D.C.: WRC. https://www.womensrefugeecommission.org/research-
resources/preventing-gender-based-violence-building-livelihoods-guidance-and-
tools-for-improved-programming/. 

6 
 نياهقمرلاو ألطفالا املةعم اءةإس عنم6: ة رقميجيتارتاإلس

 ؟نياهقمرلاو ألطفالا لةماعم ةاءإس عنم عنيي ااذم
 وعنال على مئلقاافنلعا خدامتاسعنلمةخدمتالمس هافسنجهنالنمديلعدانيهقمراوال لاألطفا ةملعام إساءة عنمتيتالتالدختال خدمتست

 ةملعام إساءة عنلمةممالمص جامربالنضمتتما رايثك.هافسن هي رطخاللاموعو عفالدوا نمديلعدانأل،عوسأقطان على عيماتاالج
 لطفاألل اشرةبلماتمادوالخ ،نييمعتجلمانييصحالنيملعاالةيعوتو،تايتالفنيمكتودوجه ،ةيدوالالةيعارالجامربنيهقمراوال لاألطفا

 على لوحصلاصفر ادةيوز ،تلعالقااتهارام اءنبو،ةيعماتجاال فعرااأل تالدختال هذه لاونتت.لزنلما في فنلعانشهدوينيالذ
 .قحقوال نشأب فيقثتال ريفوتو ،ةيالسر الغباإل تايآل شاءنوإ ،ةيعماتاالج تماالخد

 قدو.ساءنوال لاألطفا نملكدضفنلعانم الحد في عدةوا جئاتننعتسفرألخدتةيملع13 ؤخراميرأج هجينم عراضتاس وجد قد
 ةيماحو سرةاألةيقوتوفنلعاةفقاثنمحدوالةيعماتاالج فعرااألرييغت":تالدختال هذه نيبةركتمشةيسيئرتايجيتراتإسعبرأديحدتمت

 Mathews et al. 2021, 22–23(.)"طرالخ نرة متكف نيهقمراال فهداتسوا ةيالوالد تممارساال نيحستوفنلعل عرضتلانملاألطفا

 ثحوبال لالخنم وذجمنال هذا فييكتنيفذنلملنمكينلكو،لطفااأل ضد فنلعوا ةمرأال ضد فنلعانيبتعاطاقتال نيبي2.1.3 لالشك
 نيب طبري يالذ عيماتاالج فرلعا لعمي قد ،لاثلما ليبس على .عام لشكب عيماتاالج وعنال على ينبلما فنلعا على هقيبطتل ةينيكوتال
 .نايتالفولالرجا نن مييلثلما ضد فنعال ةامإد على ضايأفنلعوا ورةلذكا

 :نياهقرمالو ألطفالاةعاملمةءإسا عنم."أ2020 ة.رباشمالةيعماتجاال ةيمنتلا ظمةنمة ومرأللةمتحدال األمم ئةيه من: سمالق ذاهسباتقاتم
:RESPECT ة.حدتمال ألمما رك:يويون ".ةمرألا ضد فنعلاعنم يةجيتتراإس صملخ 

https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/RESPEC 

T-implementation-guide-Strategy-summary-Child-and-adolescent-abuse-prevented-en.pdf. 

 يفيعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأتلاراصنعلا
 ة يمنت ل ا

 ةياقولا :جمانربلارصانع.1.3 مسقل ا
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https://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/preventing-gender-based-violence-building-livelihoods-guidance-and-tools-for-improved-programming/
https://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/preventing-gender-based-violence-building-livelihoods-guidance-and-tools-for-improved-programming/
https://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/preventing-gender-based-violence-building-livelihoods-guidance-and-tools-for-improved-programming/
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/RESPECT-implementation-guide-Strategy-summary-Child-and-adolescent-abuse-prevented-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/RESPECT-implementation-guide-Strategy-summary-Child-and-adolescent-abuse-prevented-en.pdf


          
  

        

 

           

 

       

  
  

  

            
            

         
            

            
         

           
         

         
              

             
            

             
          

      

           
        
         

   
  

      
   
  

      
     

     
   

        
        

        
   

   
    
         

     
   

      
  

     

       
     
      
      
    

        

  
 

  

  

   
         
        

          
       

         

 
        

    
             

    
         

     
         

 
     

          
         

       

    

   

   
 

          

     
         

      

          

   

           

        

 

                 

 لافطألادضفنعلاوةأرملادضفنعلانيبتاعطاقتلا .2.1.3 لكشل ا

 زييوالتم نالجنسي نبي ةاواسالم عدم •:تيال ةعياجتمالافراعألا
 ةيبجمست تاسسمؤ دجوو عدم •(نيدلباباقوالع زوجيال داءعت الا)فنيالع بديأالت عن ىاضتتغ▪
 فالعن ضد ةيونانقال تاوبقالع فضع • ةرطوالسي فالعن على ةائمقال ةيرذكوال ززتع▪

األعراف

االجتماعية

عوامل

الخطر

المشتركة

 الضحايا على اللوموتلقيالعائلةلسمعة األولوية تعطي •
 الجنسينبينالمساواةعدمتدعم •

 ةرسألا في رذكوال ةهيمن •
 ةوجيزال تاعزاالن •
 راض حون على ترادخوالم لحوالك تعاطي •

 دعن لافطألا ضد فوالعن ةرأالم ضد فالعن عطاقت •
 نيقراهالم
 / لافطألا ضد فالعن لاشكأضلبع ضرالتع ةدازي •

 / لافطأللةاءساإلو ريكشالفعن ثدحيما ابلاغ •
 ةرأالم ضد فالعن

 ةائلالع سفن في ممعاملته سوء
 ةرأالم ضد فالعن لاشكأضبع بارتكانيكو ما ابلاغ •

 ةاءسلإل األم افيه ضرتتع تيال رسألا في لافطألا •
ةقراهالم سن في اذائهوإي ضد فعنلا ثودح نمازت  ضد فللعن باجإلنارطخلعوامورالمبك جزواال • قةهارملا فيالعن بديأللت ةرضعرأكث هم

 / أةلمرا
 لافطألا ضد فوالعن ةرأالم
 كال من نهملومناألحياضبع في نقوراهالم •
 ناليجالم

الرشد سن حتى ا ألطفال ضد العنف عواقبستمر ت •

األجيالبينالتأثيرات

 ووفيات الو الدة عندالوزنانخفاض على الشريك عنفيؤثر •
والتنمية لألطفالالعقليةوالصحةالخامسة سندون األطفال

االجتماعية

 ةدجومو ةايقالو صرف •مشتركةعواقب
 فةعاضمو

 ةبياجإلنوا ةوالجنسي ةديسجوال ةقليالع ةحالص على ةاثلمم بقعوا •
 ةفعاومض ةراكميتراآث (ذاءإلياددتع)فللعن نيكو قد •

الحياة فيالحق وقت في للعنفالتعرض أوارتكاب خطر من ا ألطفال ضد العنفيزيد •

.al:ردصم ل ا 2016Guedes et 

ألطفالا لةماعم ةاءإس عنم عدي  ااذمل
 من دلحا ىلإ يدؤي ءهماشركو اءباآل راكشإ :جامرنلبا لامث
داوانر في يمحملا يكرلشا نفع مئالقا فنعلا من ةياقولل امهم ارمأ نياهقمرلاو

كإشراب دانوار يف ( Bandebereho) رهويبيدناب" "قام  ؟ماعيتجع االونلا على
ةالخامس نس نود لطفاأ عن مييوالحال نيظرتنلما اءباآل لاألطفا ةملعام إساءة نيب لداختال نم ةيعال ةدرج  كانه

ريفكتلل ةياركشت رةيصغ ةيعماج تساجل في همئكاوشر  نأل راظن .عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا نيبو نيهقمراوال
مت يالذ ،P جامنربال نس مبتمق لدخت في ةقشانلموا يقدنال  طرلخ نضومعر همنفإ ،وةالق إلى نقروتفي نيهقمراوال لاألطفا
ةوباأل في لالرجا كشراإل ةيبونجال كايأمر في رهيطوت  نأ ماك .عيماتالجا وعنال على مئلقاا فنلعل همعرضت أو همفهداتاس
همييقت متي لم نلكو ،ىخرأ تاقايس في ذهيفنت متو ةطشنال جزوا لثم - نيهقمراوال لاطفاأل ةملعام ءةإسا لكاأش  عضب
ةعمجمو عن ميينمهال ريغ نوبرلمدا نطوشنلما عمتاج .ةقدب  هيوشتو ،كربلما نالقراو يسرالق واجوالز كربلما واجزوال لاألطفا
ىلعًابيرقت تاعاس لمدة ةسجل 15 3 لالخ لالرجا نم وعنال سساأ على مرنتوال ،ثانإلل ةياسلنتال عضاءألا رتب / 

تجلساال هذه نان ممث ؛ (ةيمالإج ةعسا 45) عيوبأس سأسا ههلست يالذ عيماتجاال وعنلا على مئلقاا فنلعوا  ،عيماتاالج
مت يتلا تارودلا (.24) نهتكايرش هاتحضر ً  نييسنالج لالغتواالس داءتعواال عدةالموا في فنلعوا ،ايوجولنكتال الامجإ ةعاس

نيب لصواتوال ،ةوبواأل ،ةطوالسل سنجال وعن :هااولنت  ابغال .عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا نم لكاأش ضايأ هي-
،ةيعاوالر ،ميالحم كيرالش فنعو ،القرار خاذتوا نيوجالز  .ةمرأال ضد فنلعا عم لزنلما في لطفااأل دض فنلعا ثحدي ما
ةحوص ةيبجاناإل ةصحال في الذكور كوإشرا ،لطفال مونو  هذه كررواي نأ ةفينع لازنم في واأشن نيالذ للألطفا نمكي ماك

21 ورعد مرب.بقمرا يئشواع مييقت يف لدختال مييقت مت .األم باباألس ةمعالج عدسات نأ نمكي. همتايح في ًاالحق  اإلساءة
في ريبك فاضخنا نع ءسانال تأفاد ،لعمال ةيداب على هراش  فيخفتال على لواألطفا نيهقالمرا ضد ساءةواإل فنلعل ةيالجذر
ميحمال كيالشر فنعو يندبال ميالحم كيرالش فنلع نعرضهت  .عوسأ قطان على عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا حدة نم

 نع فادواأ لوالرجا ساءنال نفإ كذل نع الفض .سينالج
 يلذا فنلعوا نقرااأل فنع عنم إلى ةيالمدرس جامربال عىست قد ".لطفاألل يندبال بعقاال خدامتاس فاضخنا

 عنم على نيلممعال بيدرتو ،سمدارال ظفوومو نعلمولما هبكتري
 عادةإ على نيهقمراوال لطفااأل عدةومسا ،عدةوالما يف فنلعا .Kr-Wilson et al 2020, 24:ردصم ل ا

 يفيعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأتلاراصنعلا
 ة يمنت ل ا

 18 ةياقولا :جمانربلارصانع.1.3 مسقل ا



          
  

        

 

                   
                      

         

    

        
   
     

                     
                     

                   
                    

                
  

  

           

    
      
        

 

           
      

  
 

             
       

         
       

 

             
       

   

      
       
  

 

        
  

 

 تهارامسيدرتب دانك في لدخت قام ،لاثلماليبس علىف Kerr-Wilson et al. 2020(.)تعالقاوال فنلعوا سنللج ممهفه ةغايص
 اةنالج نيب مايس ال ،يسدالج فنلعا بكاترا نم الحد في حجنو ،عدةاالمو كاءشرو نقرااأل عم انماأ رثأك تقرارا خاذتا زيعزتل تلعالقاا

 )Wolfe et al. 2009(. لرجا همنأ على همديحدتمتنيالذ

 :ليي ما ةعئالشا ةيالجذر بابسواأل ةركتالمش طرل المخاشمت

● 
● 
● 

 راألس سفن في لطفااأل ةملعام وإساءة كيالشر فنعنملكثحدو
 ةعئشاال رةالضا ةيعماتالجافعرااأل
 لاياألج نيب ةملعالما سوء ورةد

 حراروأ ،ايسنج نوحولتلموا ،سنالج ووجزدوم ،نويلثلموا ،تايلثلما هنم ينعاي يذلا فنعلا ىلع ةلدألا يف ًاضيأ طامنألا هذه تابثإ مت
 ما رايثك .همتايح مدار على ىراألخ ةينسانالج تايوالهو ةيسنالج تهاوجتال يوذ نم خاصواألش ،نيسنالج نيب نم خاصواألش ،سنالج

 ةماللعاأوةطالبوال ،ردشتوال ،سمدارالنمبسرتال فيلثمتيديزاتمطرخلةضعر همعلجييلذا ألمرا،لطفاكأفنلعلنضوعرتي
 لزنلما لداخ ايحاض نقولمعوا لطفااأل نكوي نأ حالمرج نم (.محدد ريغ خيارتال ،حدةتلما مم)األ ةئيسال ةيصحال جئاتنوال ،ةقصانال
 PROCHILD)ةيعماتجاال ناكألمانم همعادبتاس مرارتسوا ةيعقلالةحالص على بقعوا إلى يؤديمام،سواء حد على هخارجو

.)2020 

 اجمفرص اإلد
 :لييماقيطرنعةيعطاالقجامربال فينيهقمراواللطفااألتالدخت كن إدماجمي

● 
● 
● 

 يصادتقاال نيمكتالبةلقعتلماتالدختوال ةيعماتجاال ةيماالح
 نيهقمراال نيب عدةالموا في فنلعا عنمت يتال كلت لثة، ميمج المدرسرابال
 ةيوالدوال ةللوالد ةقبالسا تالدختالنعالفض،نيهقمراوال لطفااأل ةيعارلشمتيتالةيصحالجامربوال قفمراال

 واردملاو األدوات
• Guedes A, S Bott, C Garcia-Moreno, and M Colombini. 2016. “Bridging the Gaps: 

AGlobal Review of Intersections of Violence AgainstWomen and Violence 
AgainstChildren.” Global Health 
Action;9(1):31516.https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/gha.v9.31516. 

• Kenny L, B Cislaghi, et al. 2019. “Addressing Social Norms at the VAW/VAC 
Intersection Learning Group on Social Norms and Gender-Related Harmful Practices 
Convened by the Gender, Violence and Health Centre (GVHC) of the London School 
of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM)”. London, UK: LSHTM. 
https://www.alignplatform.org/sites/default/files/2020-
02/2019_social_norms_vawvac_report.pdf. 

• Ligiero D, C Hart, E Fulu, A Thomas, and L Radford. 2019. “What Works to Prevent 
Sexual Violence Against Children: Evidence Review.” Washington, D.C.: Together 
for Girls. https://www.togetherforgirls.org/svsolutions/. 

• The Prevention Collaborative. 2019. Evidence Review: Parenting and Caregiver 
Support Programmes to Prevent and Respond to Violence in the Home. Accessed 
May 23, 2022. https://prevention-collaborative.org/wp-
content/uploads/2021/08/Prevention_Collaborative_2019_Parenting_programmes_to 
_prevent_violence-3.pdf. 

• ———. 2019. Preventing Childhood Violence in the Home: A Prevention 
Collaborative Strategy.Accessed May 23, 2022.https://prevention-
collaborative.org/wp-
content/uploads/2021/08/Prevention_Collaborative_2019_Position-Paper-
Preventing-Childhood-Violence-in-the-Home-FINAL-1.pdf. 

 يفيعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأتلاراصنعلا
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2022.http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259270/9789241550147-
eng.pdf?sequence=1. 

 يفيعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأتلاراصنعلا
 ة يمنت ل ا

ةياقولا :جمانربلارصانع. 1.3  20 مسقل ا

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259270/9789241550147-eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259270/9789241550147-eng.pdf?sequence=1


          
  

        

 

   

   

                     
                      

 

              
                       

 
          

                   
                        

                          
                       

                       
           

  
  

                    
         

                 

                     
                    

  

  

 افواألعر داتقتعملاو المواقف يريغت :7 ة رقميجيتارتاإلس

 ؟افاألعرو اتقدتعملاو قفاوملا رييغت عنيي ااذم
 .هولبق أو عيماتاالج وعنال على ينبلما فنلعا ةممارس عمدتو نيسنالج نيب ساواةلما دمع فعراواأل تقداتمعوال فقالموا عمدت ما ابغال

 RESPECT طارإ في محدد وه ماك .عالهأ ورةمذكال ةيقاالو تايجيتراتإس نم ةيجيتراتسإ للك ايسأسا مراأ اصرنلعا هذه رييغت ربتعي

Women: 

 .فنلعاةيولبمقبقعلتيماكذل فيماب،همميقوهمتاقدتمعنعهابنروبعيوأ فراداأل هابلواصتييتالةقيطرال هيفقالموا ●
 أو ايلثم،امرأة أو الجرنكوينأ،لاثلماليبس على ،هينعي ما كذل في ماب،عالمال نشأب خصالش تراضاتفا هي تقداتمعال ●

 ً.ايداع
 .ةيعماتاج أوةيفقاثةعمجمو لخداباسنوم وذجيمن هو مالحوةركتمشتقداتمع هيفعرااألنإ ●

 تقداتمع)ال فراداأل لداخ رييغتال ثحداإىإل ةيامرال ودالجه عادة فعراواأل تقداتمعالوفقالموا رييغت إلى عىستيتال عيالمشار نضمتت
 عودتنأنمكي هذه نأل ،ةيلفردافقالموا رييغتدمجر نمرثأك لعفتةجحانال جامربال نإف،كذل عوم (.فعرا)األ تعامتجلموا (فقوالموا

 نوأ ديجلشكبةممصمنكوتنأبجيجامربالنأ إلى ةاألدل ريشت.تقوالرمروبهازيعزتمتي لم إذا عساألو عمتجلمافعراأعمقفواتتل
 في الصادر ةيلمعاالةصحالةظمنمريقرت وجد لقد .جاحنب عيماتاالج وعنال على ينبلمافنلعاليقلتلدةيعد توانسلدتمترةتفهالنكوي

 ركزت تنكا تعاطاالق عددةتلماو ةيصحال تاسايالس نم ديلعدا نأ تنكا ةيجيتراتاإلس لهذه نلدابال ذيفنت في تغراثال ىحدإ نأ2021 عام
 (.2021 ةيلمعاال ةصحلاةظمن)م فعراواأل تقداتمعوال فقالموا رييغتل فيكي ال حدهووهو،عيالو ادةيز على طفق

 وعنلا على مئالقا فنعلا من ةياقولل امهم امرأ افراألعو قفاوملاو تاقدتعملا ةجلاعم عدت ااذمل
 ؟تماعيجاال

 رادفاأل عنوم ،فنلعاعيبطتو،فنلعا إلى يؤدتيتال تايالسلوك ةحزم كف إلى سييئالر احتمفال لشكتةيعماتاالج فعراواأل تعاقوتال نإ
 وأم ةوجالمرأة كز وارألد ةيولواأل طيعتةعادل ريغةينسانج عدواق في لأصتل مطفااأل جزوا ن"إ ،لاثلماليبس على .عدةب المساطل نم

Petroni et)"تايتالف ميعلت في األسر بنجا نمةيفكا ريغتماراثتاس لىإيؤدييالذ ألمرا،رةية لألسعورا al. 2017, 1.) 

 يتال ةينسانجوال ةيعماتاالج رييعالمالالخنملشكتتنهتايحىمد على فنلعابجارتلتانالمس هاببيجتستيتال قرطال نفإ ،لثلماب
 al. Meyer et) واجزال كرتلفع صمتيتوال ،فنلعا زاءإتصمال زامتال علىونلهطفاأتاجايتالح ةيولواأل طاءعإ على ساءنال عشجت

.)2020 

 يفيعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأتلاراصنعلا
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 اجمفرص اإلد
 :ةيالتلاةيعطاالق جهنال في عيماتالجا وعنال على ينبلمافنلعابةلصال تذا فعراواأل تقداتمعوال فقالموا ريغتيتال ةطشناأل جكن دممي

● 

● 
● 

 ،ةيمعتمج تعاماتاج عقدت يتال ةيعالزرا عيوالمشار ،ةيتحتال ةينبوال ةقطاوال ،يئماال نألموا ،المرأة نيمكتو ،ةيصادتقاال ةيمنتال
 ةيعماجال تعاجمتال نر ذلك ميغو
 ةالمدرس رجخا بابشلل ةيسمج مدرراب وأ ةيمدرس جامرب
 ،ةيبجانواإل ةيسنالجةصحوال،ةيمعدال مراضألوا،لطفوال األمةحصكذل فيماب،نييمعتجلمانييصحالنيملعاالةيعوت

 ةيشربال ةعانلما قصنسرويف عالجو اربتواخ شارةتواس

 تالخدما يمدتق ينلتحس يةلودلا ميةلتنل ألمريكيةا لةاوكلا مع اينيجير في يةلجنساتداءاتالعا لةاإح راكزملعمت:جامبرنلالامث
 فعراألليدصلتوا

 إلى ليلالد نم وعمشر رطاإ في ،ايريجين في عيماتاالج عونال على مئلقاا فنلعوا سينجال فنلعل ةبجاتساال زيعزت وعمشر لعم
 ماك.ىألخراةطشنواأل تالواإلحا تماخدالميقدتنيسحتل سينجال داءتعاال ةإحال اكزمر عم،ةيلدوالةيمنتللةيكيألمراةكالولللعمال
 نيلممعوال تايتالفو نايتالف عم مركزال ووظفم لعم .فعرااأل رييغت جهودو عمتالمج في سينجال داءتعاال ةحالإ اكزمر تعمد
 نيينيوالد نييمعتالمج لقادةا عم طخراناال إلى ةفاإلضاب ،ةمرتالمح تلعالقاوا عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا لحو همفيقثتل
 عمتجلمل هحلم ريغ في ةيواألول طاءعوإ عيماتجاال وعنال ىعل مئلقاا فنلعا صموو تالصم ةفقاث ضد همتواأص عف"لر نييديقلتال
 ".اجينال فاهرقفو رةاألس لامكتو

 .18 ،2020 ةيولالد ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالالو :ردصم ل ا

 واردملاو األدوات
• CARE-GBV. 2021. “How to Identify and Advance Equitable Social Norms.” 

Washington, D.C.: USAID. https://makingcents.com/wp-
content/uploads/2020/11/CARE-GBV-01-How-to-note-Social-Norms_508-
compiant.pdf. 

• Institute for Reproductive Health. 2020. “Social Norms Exploration Toolkit.” 
Washington, D.C.: IRH.https://www.alignplatform.org/sites/default/files/2020-
01/social_norms_exploration_tool_snet.pdf. 

• The Social Norms Learning Collaborative. 2021. “Social Norms Atlas: Understanding 
Global Social Norms and Related 
Concepts.”https://www.alignplatform.org/resources/social-norms-atlas-understanding-

global-social-norms-and-related-concepts. 
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 اربتالعايا فذهخأل ةلئسأ

ذيفنتال ةمرحل  سماتاالل ةمرحل

 ماب جامنربال قومي له
 :ليي

 أو سماتاالل بطلتي له
 تابطلال ميمقد وصيي
 :ليي ماب

 المؤكدة رةبلخا ذو عيماتالجا وعنال على مئلقاا فنلعا (نييئخصا)أ يئخصاأ نيضمت
 ،تعالقاال تهارام زيعزت ،لاثلما ليبس على) ةخدمتسلما ةيقاالو ةيجيتراتسإ في

 ؟(يصادتقاال نيمكتال تالدخت

 فإلشراوا همبيدرتو نيطشنلموا نيعطوتلموا جامنربال فيظلمو قيقالد اريتخاال
 ن؟ياجنال على ركزت يتال جهنوال نيسنالج نيب ةصفنلما فقالموا نمالض هميعل

 رطن المخاحد مال زجاوتت يتال عيماتاالج وعنال على ينبلما فنلعا ةطشنأ نيضمت
 اعي؟متاالج وعنال على ينبلما فنلعا ياألساس عيالو ادةيوز

 راص ن ع ل ا في ةيقاالو تايجيتراتاس نر مثأك أو حدةوا خدامتاس
 ؟ ة ي سي س أ ت ل ا

 وعنال على ينبلما فنلعا ةرمجب في عدةلواوا ةدلألا على ةمئلقاا تممارساال خدامتاس
 قايس في تسامارلما هذه عضلو ةيفكاال دروالموا تقالو حيتي مام ،عيماتاالج

 تامق يتال ةياألصل تماظنلماب طابتراال إلى ةفاإلضاب ،هيف خدمتستس يالذ نكالما
ذها؟يفنتو تالدختال هذه ريطوتب

إ و ةينزم ت مدةالللمداخ حنمت   ةجيتنال قيحقتل (توانس5 إلى2 ن)م ةيفكا ةدح
 ة؟جولمرا

 وعنال على ينبلما فنلعا طرخامن م للحد ةق اللعا تهاراوم تايكيامنيد زيعزت
 اعي؟متاالج

 لئالمسا ةشقانوم لصواتوال ماعتجاال تايتالفو ساءنلل نمكي ثيح ةنآم ناكأم ريفوت
 ت؟هارالما ريطوتو مامتهاال عوضم

 مئلقاا فنلعا نود شيلعا في قالح كذل يف ماب ،قحقوالب ةفمعروال ةيتالذا ةيعالالف اءنب
 اعي؟متجاال وعنال على

 ؟ةبجاتاالس تماخدب ةيوقاال على ركزت يتال تالدختال طبر

 نيسنالج نيب ساواةلما عدم يف همسات يتال ةيعماتجواال ةينسانجال رييعالما ةمعالج
 اعي؟متالجا وعنال على مئلقاا فنلعا وفي

o عفدت يتال رييعالما لحو حواروال قدانال ريفكتال زيعزتل ةنآم تمساحا شاءنإ 
 اعي؟متجاال عونال على ينبلما فنلعاو نيسنالج نيب واةعدم المسا إلى

o تايحدتالب نروشعي قد نيالذ ةطسلال بصحاأ نهم مريغو لجاالر كإشرا 
 ة؟القو تايكيامنيد رييغت ل الخ نم

 وال ،ةيبلالس لفعال ردود كذل في ماب ،جامنربلل ةيبالسل ارثآلا فيخفتو صدور طيطخت

 يفيعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأتلاراصنعلا
 ة يمنت ل ا

 23 ةياقولا :جمانربلارصانع.1.3 مسقل ا



          
  

       

  

   
   

  

    
 

    

 

        
                 

                   
             

          

  

          
             

   

           

         

   

 

 

 

    

 

          

     

 

        

   

        

ذيفنتال ةمرحل  سماتاالل ةمرحل

 ماب جامنربال قومي له
 :ليي

 أو سماتاالل بطلتي له
 تابطلال ميمقد وصيي
 :ليي ماب

 ؟يصادتقاال زيعزتلا تالدختو نيمكتالب قعلتي مايف مايس

 اروإقر كرش
)"ةكالو ودت "CARE-GBV عوض في همواأس نيالذ فراداأل عيجم شكرتنأ (عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانحد ملل عيماالج لعمال 

 فنلعا ةمعالجل مئلقاا هيوجتلاب ةيسا ألسا راص نعلا تدشرتسا دقل .هاريطوتو ةيهيوجتال ةقيثالو هذه ميهمفا
 قيرفل ا ىدل ةفمعرال اءرثو تايتالفو ساءنال ضد فنلعا عنوم ةينساناإل تائيبال في سنالج وعن على مئلقاا
 ةيمنتلل ةيكيرألما ةكالالو نم نيمراجعلاو ةيس ألساا راص نعلل عباتلا ينقتلا يراشتسالا

 ةيسا ألسا اصر نعلالحوةامع ظرةنةراجعم رجىي،واهمأسنيالذنيالمحدد دفرااألبةمئقا على لصوللح.ةيالدول

 رح:تالمق اسبتاالق
 رصانعلا في".ةيقاالو :جامنربال اصرنع".2022 عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانم للحد عيماالج لعمال

. 

 ةيمنتلايفسنجلاعونساسأىلعمئاقلافنعلاجماربل ةيسي س أتلا
 .ةيولالد ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالوال :نطنواش ةعاصمال
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