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جماعالعمل عنفمنللحدالدوليةللتنميةاألمريكيةللوكالةال ال

الجتماعالنوععىلالقائم ا

ال فيأستالعنارص االجتماع النوع عىل القائم العنف لبامج سية
التنمية

البنامج:.2.3القسم  تخفيف المخاطرعنارص

ةددحمغبةيكموىمسمغبلجألميلستلةعبارلاةيليلحتلاتامدخلا

 7200AA19/D00006/7200AA20F00011مقردلعقا

ذهه.كيرمألابعشللخسلامعدلاو(USAID)يةلدولاةيمنتلليةكيرمألاةلاكولالضبفةنممكهذهةنشطألاةثيقوحتبأصدلق
Making Centsةسسؤمو Development Professionals, Inc.يةلوؤمستايوتلمحا International, LLC اللخنم
اهلمارماألوةعبارلاةيليلحتلاتامدخلا (CARE GBV)عاتمجالاعونلاىلعمئاقلافنعلانمدحللعاجملالعملابةقلعتلمام
روضلابةقيثولاهذهكسعتال.7200AA19/D00006/7200AA20F00011مقرةنولمعادعقو لاكولارظنتاهجوة ةيكيرمألاة
.ةيكيرمألاةدحتلماتايالولاةموكحأوةيلدولاةينمتلل



     
          

            
 

 

      

         

         

                 
  

    

  

 اتصرتخملاو اراتصتخاال
AORs تاقاتفالالوؤمسثلمم

GBV عامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلا

ر IASC تالاكولاريبةكشبلماةئمادلاةنجللا
ً

+LGBTQI ايسنجنولوحتلماو،سنجلاليلماوجودزمو،نويلثلماو،تايلثلما ارحأو، ،ريسنجلاريبنمصاخشألاو،نسجلار
ىخرألاةعونتلماةينسلجاتاجهوتلايذوو

USAID لاكولا ةيلودلاةينمتللةييكرمألاة

ةيمنتلافعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأت ل ارصانعلا
 1رطاخملافيفخت:جمانربلارصانع.2.3مسقلا



     
          

            
 

  

       
      

     
       

           
          

      
         

           
 

           
              

                 
                

    

         
  

         
          

     
    

        
          

    
          

  
             

      
    

   
    

  

           
   
        

     
          

         
      

 

       
                

                       
                   

        
                    

  
            

               
       

         
 

        
          

       
     

     
         

                 
    

   
                       

    

           
           

    

          
        

       
      

    
           

           
       

     
          
    

         
     

       
     

         
        

   
        

   

              

   

          
      

    
       

              
     

ءزجرطامخلافيفختنويكنأىعبني:يةسيئرلاطلنقاا زجتيالا نمأ ي
.جماربلاعيمج

لاكولاجماربيعجمددحتنأغبني اوس-ةيلدولاةينمتللةيكيرمألاة ء
عونلاىلعنبلمافنعلابةصاخلاةجمدلماأوةلقتسلماجمارلبا
عونلاىلعئمالقافنلعاطرامخ-ةيعاطقلاجماربلايعجمو،عاتمجالا
.اهتدحنمفيفختلاوعاتمجالا

فعنلاطرخاممنففيخلتافلختيفكي1.2.3طاراإل
ىلعئمقالافنلعانميةقاولانعماعتجاالعونلاىلعئمقالا ي
؟لهبةجاتساالوماعتجاالعونلا ي

عونلاىلعنبملافنلعانميةقاولاجلتعا • ي
اواسملامدعهجوأوربياعملاماعتجاال ىلعة ي
ةعيمجتملاوصاخشألاريبوةيدرفلاتايوتسملا
عامجتالاعولناىلعنمبلافعنلامنعلةليكهيلاو
.لعفلابثدحييذلافعنلانمدحللوأأديبنألقب

عونلاىلعنبملافنلعارطخامنمدحلاسىعي • ي
ىلعنمبلافعنلارطاخمديدحتىلإماعتجاال ي
رببداتذفيتنلالخنماهمندحلاوعامجتالاعولنا

ر ىلعنبملافعنلانمديزتدقنلالماوعلاةجلاعمل
أجمانربفةكراشملانعةجتانلاعامجتالاعولنا و
أةمدخ رادمبو .ىرخأة

عونلاىلعنبملافنلعلبةجاتساالتعالج • ي
عولناىلعنمبلافعنلاقباوعماعتجاال ي
تامدخلاوعمدلايمدقتلالخنمعامجتالا
.ريجالنل

 مقدمة
ئمالقافنلعاطراخمديدتحطرالمخانمفيتخفلاليشم
.رطاخلماهذهنمدلحلتاءاجرإذاتخاوجنسلاعونىلع

عونلاىلعنبلمافنعلارطاخمفيفختنوكينأبجي
ءزجعاتمجالا زجتيالا لاكولاجماربيعجمنمأ ةيكيرمألاة

رر فنعلاضنعىلعيوتحتالنلاكلتنح-ةيلدولاةينمتلل
ضرعتالجماربلانأناضمل-عاتمجالاعونلاىلعنبلما
عونلاىلعنبلمافنعلانمركبأرطاخلمريكراشلما
ال"رييساسألانيأدبلملجمارلبايعجملثتتمنأوعاتمجالا

ر ئدابلما.2مسقلارظنا)"رجانلاىلعركبلبا"و"يذؤت
دبلما:ةيساسألا .2لقسماويذؤتال:1مقرساسألاأ

ر دبلما:ةيساسألائدابلما ىلعركبلبا:2مقرساسألاأ
.(رجانلا

عونلاىلعنبلمافنعلاطرامخفيخفتمقسلااذهفصي
ر فنعلارطاخمنمدحللتايجيتابسإمدقيوعاتمجالا

اكم.هءانثأوجمانرلباذيفنتلبقعاتمجالاعونلاىلعنبلما
ىلعنبلمافنعلارطاخمنمفيفختلالوحىؤرمدقي
نمفيفختلاةيمهأقشانيو،ريعمعاطقفعاتمجالاعونلا
عونلاىلعنبملافنعلانأبشةحجانةجمرلبرطاخلما
اقسماضيأدميق.ةديفمجعارموتاودأرفويو،عاتمجالا

ر لاكولافظولمةحقبمةلئسأنضمتي ةينمتللةيلدولاة
.رابتعالافاهذخألةيلدولا

 طر؟اخملا فيفختب دوصالمق ما 
ر ديزتنأنكيمنلالماوعلامييقترطاخلمافيفختنضمتي

قايسفعاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلارطاخمنم
.الهطخطمأودةوجومىخرأةردابمأومجانبرأوةمدخ

ر تايجيتاسبإضعومتي،لماوعلاهذهىلعفرعتلادرجبم
هنمدحلاورطاخلماهذهدصرل .اهتجلاعموا

لاحف،لاثلماليبسىلع)ةيندبلاةمالسلابةطبترمرطاخلمانوكتدق ايمبوبنأبيكترتمثيحةئيدرةءاضإدوجوة دودرأوجديد(ه
ذإةلتمحمةيسكعلاعفأ ازا ردقلاةدايز،لاثلماليبسىلع)عاتمجالاهعضوأوهتوقوصخشلالالقتسانمجمانرلبانمجمانربيأد ة
هتاذةيجماربلاةطشنألاببستال.(يداصتقالاريكتملاأو،ميلعتلاأو،ةرسألاميظنتصرفىلإلوصولاىلع اواسلمادمعجهوأف؛فنلعاا ة
نمعاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلارطاخمنمدصقرغبنعجمانرلباةطشنأديزتدق،كلذمع.فنعلاببستفارعألاوريسنجلاريب
هيفثدحيدقةديدجفقاومأوتاقالعلاخدإلالخ أورسألافتارتوتلاةدايزلالخنمأو،عاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلاا

ر هيفدجوينلاتاعتمجلما .ةرطيسأوةءاسإأوةوقلافتافالتخالعفلابا

طاقنوعاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلارطاخمنأل،جمانربيأوعاطقيأفعامتجالاعونلاىلعنبلمافنعلاجماربجمدنكيم
ررر -ةرسابمعاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلل ىدصتتالنلاكلتنح-مجاربلايعجملغبني.تاعاطقلاوجماربلالكفةدوجومفعضلا

زيزعتوةوقلالقنىلإةيمارلادوهجلاىلعلعفدركثدحيدقيذلاعاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلافيفختةيفيكرابتعالافذخأتأن

ةيمنتلافعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأت ل ارصانعلا
 2رطاخملافيفخت:جمانربلارصانع.2.3مسقلا



     
          

            
 

                         
     

                    
     

   

   

         
   

      
 
               

    
         

                 
                    

             
          

  
              

          
      

        
   

         
                 

       
     

        
      

  
         

    
             

            
          

              
          

        
                  

       
                

                    
    

    
                

   
            

           
            

                     

 
 

                

              
      

   

   
    

 
      

    

         

                
      

        

      
 
      

        

       

                    
    

                
      

  

     
       

    

 

ريكراشلملةبسنلابعاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلارطاخمنمديرسبجمانرلبابناوجنمبناجيأناكاذإامو،ريسنجلاريبةاواسلما
ذإ.ريعقوتلما .جمانرلباذيفنتغبنيالف،رطاخلماهذهجمانرلبادئاوفزواجتتالثيحبفاكلكشبرطاخلماهذهةجلاعمناكمإلابنكيملا

ر انثأعامتجالاعونلاىلعنبملافنعلارطاخمنمدحلاتاييجتابسإ:ةحملف جمانربلاميمصتء ييي
ر ادختسايجب لاكولاجماربذيفنتلبقعاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلارطاخمفيفختلةيلاتلاتايجيتاسبإلام ةيكيرمألاة

:ةيلدولاةينمتلل

.ناسنجلاليلحتلافعامتجالاعونلاىلعنبلمافنعلاجمد •
ر اضعأكارسإ • .يدجملكشبىلحلماتمعجلماء

ر اجرإ • براجتىلععوشلماةطشنأرثؤتدقفيكةفرعلم(ةمالسلاطئارخو،ةمالسلاتاراسم)مةسالللقيتدقء
.عاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعللةروصتلمارطاخلماأوةفلتخلماتاعوجملما

ر لاحإلاتاكبشلةطيرخمسر • .عوشمللةيفارغجلاةقطنلمافعامتجالاعونلاىلعنبلمافنعلانأشبة

.اهتجلاعمواهدصروطرالمخاديدحتليةفاكدراومصيصتخ •
ر همدقتدقنلاعاتمجالاعونلاىلعمئاقلافنعلارطاخمديدحت • ةفلتخمتاعوجملماهديزتأوجمارلباةطشنأا

.اهتجلاعلمططخضعوو

افنإوضعو • ادتعالاولالغتسالانعبمةقلعتلماتاءارجإلاوتاسايسلاوكولسلادعاوقتاندومذ يعجملرييسنجلاء
ر راشلمافظوم .ءاكشلاو عي

.لعملاناكمفعاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلاةجلاعم •

 تماعيجاال عونلا ىلي عنبملا فنعلا رطاخم دةح نم فيخفتلا اتيجيتارتإس

اثنأ جمانربلاميمصتء

اختانيذفنلماىلعغبني :جمانربلاءدبلبقةيلاتلاتاوطخلاذ

هليلتحفعامتجالاعونلاىلعنبملافنعلاجمد ● ريباعلماو،عاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلاتاهاجتامهفلناسنجلاا يييي
ر رصانع.4للشكارنظا).اهيفجمانرلباذيفنتمتيسنلاتاعتمجلمافمعدلاىلإريجانلالوصوو،ةيعاتمجالافقاولماو

جمانرلبا(رصانع)ضنعجعار.(ةيناسنجلاتاليلحتلانعتامولعلمانمديزمىلعلوصحللنسجلاعونليلتح:ةيلعملا
ر رظنلابجينلالئاسلماوكعاطقبعاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلالاصتاةيفيكنعديزلماةفرعلمددحمعاطقبقلعتلما

ر هيف انثأا 2015]تالاكولاريبةكشبلماةئمادلاةنجللا)ناسنجلاليلحتلاء ]IASC ، et al. 2014 Bloom ).
ر اضعأكاشإ ● فةلماعلاةيلحلماتاظمنلماوجمانرلبافريلمتحلماريكراشلماكلذفابم،يةدمجةروصبىلحملاعمتمجلاء ي
أرلماقوقحتاظمنمةدايقب:ةيساسألائدابلما.2مسقلارظنا)عاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلالاجم نماهرغبوة
(ناسنإلاقوقحوعامتجالاعونلاىلعنبلمافنعلالاجمفةلماعلاةيلحلماتاعوجملما كلذفابم،جمارلباميصمتف،

ر تايجيتابسإضعووعاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلافةدايزىلإدصقرغبنعجمانرلبايدؤينأةيفيكلوحفواخلماديدحت
ارجإنوكينأنيمك.اهتجلاعمواهدصرل عونلاىلعمئاقلافنعلالاجمفةلماعلاةيلحلماتامظنلمامعةظمتنمتارايزء

رر ادأعاتمجالا لاعفةبقارمة ةطبترمنوكتدقنلاةديابلماعاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلاتاهاجتاورطاخمديدحتلة
2014.)جمانرلباطاشنب Bloom et al ).

ر اإجر ● فنعللةفلتخملاتاعوجملمابراجتىلععوشلماةطشنأرثبأتةيفيكلوحتامولعلمامعجلمةالسلايققدتلياتعمء
روصتلمارطاخلماأوعاتمجالاعونلاىلعمئاقلا أوةيدالماصئاصخلاكلذفابم،عاتمجالاعونلاىلعمئاقلافنعللة

ر عاتمجالاعونلاىلعنبملافنعلافريصصختلمادحأمويقأن ضليف.نامألامدعأونامألابرعشتنلاجمانربللةيعاتمجالا
مدنع،مةلسالاقيتدقتايلمععمدب نكممكلذنويكا et )ا al. 2015 O’Neil).ارجإل مةداع،ةمالسلافقيقدتء مدختسيا
.(illay 2019SHARE n.d., P)ةمالسلاطئارخوةمالسلاتاراسم:ريتيكراشتريتقيرطو ةكزمرةيعاجمتاقشانمنذولمنفا

ر o اسنلاستم،ةقيرطلاهذهلةبسنلاب:ةمالسلاتاراسم نوموقيوةنيعمةقطنمفىرخألاتاعوجملماأوتايتفلاأوء
ر تايصوتلانوكراشملاكراشي،رسبلادعب.نامألامدعأونامألابرعشتنلاةطيحلماةئيبلاتاسمأوقعاومنيدوتب

ةيمنتلافعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأت ل ارصانعلا
 3رطاخملافيفخت:جمانربلارصانع.2.3مسقلا



     
          

            
 

        
                

           
 

  
        

 
 

           
 

        
    
     
   
   
     

           
    

 
    

       

          
          
 

    
       

        
           

             
      

            
        

      
                     

                
      

   
 

     
                 

      
  

 
  

        
  

       
 
   

    
 
     

           
      

 
       

  
         

            
        

           

ادتخسانكيم.ةيولألواةيلاعلامهفوامخةجلالمعقلطرالضأفىلعلوصلحل ةمسالمييتقلةملسالاتارامسم
.اهسفنةمدخلاةطقنةمالسأو،ةيحصلاقفارلماأوةسردلمالثم،ةفلتخلماةمدخلاقعاومىلإقرطلا

o موقي،ةمالسلاطيطختف:نامألاطيطتخ
انشإبنوكرالمشا أوتمعجملةيئمرةطيرخء

ر ةمالععضولعوشمقعومأوفارغجقعوم
ر أوقعاومأوةنمآرغبرتبعتنلاقطانلماىلع

ىلإةفاضإلاب،عمدلاونامألابتشعرتامدخ
،لاثلماليبسىلفع.ةهممىرخأملاعميأ
مع ةمسالللطئارخضعوباممجانبرمويقدق
ننشطتهأبصلتيايمفدالوألاوتاهقالمرا
ضعوبمبتهلامطاللخنمخلدللةردلما
ابرإو،يةتمعجمةطيرخ ىلعةماهلانكامألاز
ديدتحو،شهميعبلبسلةصتلماةطيرلخا

رر هيفنورعشينلانكامألا النلاونامألابا
هيفنورعشي ةشقانمفةكراشلماو،نامألابا
هنشطي راشلماوفظوما .عي

ينبملافنعلانأشبةلاحإلاتاكبشلةطيرخعضو ●
ر عوشلملةيفارغجلاةقطنلمافعامتجالاعونلاىلع ي

اشنإل ىلعنبلمافنعللةباجتسالاتامدخنمةكبشء
ادختسايجب.عاتمجالاعونلا لاحإلاةئماقم جةتانلاة
عاتمجالاعونلاىلعمئاقلافنعلانمريجانلاطبرل

ر اطإلانظرا.اهنوديرينلادراولماومعدلابنامأب 2.2.3ر

ادتخسايفيةك:جمانربلالاثم نمفيفلتخلماناألطائرخم
سرادملا ففنعلاةدح ي

ر يملتعلاخالل نمدةايلقلتاهقارلماريكتمعوشممدختسا
(EAGLE)لوتميذلا لاكولاه يذلاو،يةلدولاةينمتللةييكرمألاة

ةيروهجمفةيكراشتلاطئارخلا، FHI 360نظمةمذهتنف
سرادلمافةلتمحلمارطاخلماديدحتلةيطارقيمدلاوغنوكلا

ر عمعوشلماذوفنملعمدقف.اهبةطيحلماقطانلماو
زرابلاملاعلملطئارخمسرىلعسنجلاسفننمتاعومجم فة

ابهةيطحلماقطانلماوةسردلما ىلإةيدؤلماقطرلالثم،
تاقصلبماوربشينأبالطلانمنذونفلمالبطمث،سرادلما

ً
دانتسا.نامألابنورعشيالثيحونامألابنوشعرييثح ىلإا
دراولمايهجوتلتمعجلمامع نذولمنفاعمل،بلطالاتخالدم

ً ر أرلملةدحتلماممألاةئيه).انامأكبأسرادلمالعجل .(2016ة

ر هنيضمتمتيدقنلاعاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعللةباجتسالاتامدخعاونألفصوىلعلوصحلل لاحإلاةكبشفا فيكوة
نيذلمنفاىلعجبي.جمانرلبافريكراشلملعاتمجالاعونلاىلعمئاقلافنعلارطاخمىلعاهرفوتمدعأواهفروتثرؤيأننيمك
لاحإطئارخيأىلعلوصحللعاتمجالاعونلاىلعمئاقلافنعلالاجمفةلماعلاةيلحلماتامظنلمامعققحتلا ةيلاحة
.يةجاودزالانبتجو

:لوحتامولعلمانمديزلم

o ةلاحإلاتاكبش:ةدايقلاوةييمظنتلاةفاقثلاوميقلا:ةيلعملارصانع.4مسلقاجعار،لةاحإلاتاكبشطيتخط.

ةيمنتلافعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأت ل ارصانعلا
 4رطاخملافيفخت:جمانربلارصانع.2.3مسقلا



     
          

            
 

                

           
     

       
          
     
        
   
                     

          
      

 

                       
        

 
     

                         
    

                     
                

                          
                 

        
          

          

           
    

 

 

 

                    

                    
                

   

      

    

     

     

   
   

                       
                          

            
              

   
                           

  
                      

     
                    

       
    

                 
      

                        
    

 

o ةلاحإلاةكبشزيزعت.2بةاتجسالاضنع:جمانرلبارصانع.3مقسلاظرنا،ةلاحإلاةبكشيززتع.

جمانربلاميمصتىلععامتجالاعونلاىلعنبملافنعلانأشبةباتجسالاتامدخرفاوترثؤينأنمكيفيك2.2.3رطاإلا يي
ًً ر رمأعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاعوشمجراخةباجتسالاتامدخةدوجوفروتىدمىلعفتعرلاديع يرورصا ةجمرلباذيفنتلا

مةباجتسالاتامدخلشمت.عاتمجالاعونلاىلعمئاقلافنعلانأشبةجمدلماوةلقتسلما :ىليا

يةصحلاةياعلرا •

عاتمجالاوسفنلامعدلا •

يةنونالقادةعالمسالة وادلعا •

نةملانكامألا •

شيلعالبسويداصتالقاريكتملا •

اظن • لاحإم فيظوة

ئمالقافنلعامجاربقيستأن بيج،ي(ذؤتال:1مقرساسألاأدبلما:ةيساسألائدابلما.2مقسلانظرا)"يذؤتال"دأبممع قيتفابم
نأنكيمهنمريجانلاأوعاتمجالاعونلاىلعمئاقلافنعلارطخلريضرعلماصاخشألاةيهافروةمالستناكاذإامعاتمجالاعونلاىلع
انثأرطخللضرعتت ورظنينأمهيلعريعتياكم.ةلصلاتاذةيلحلماةباجتسالاتامدخنمةدافتسالادنعوجمانرلباةطشنأفةكراشلماء ا

ر دجويالنلاقعاولماف،لاثملاليبسىلع.جمانرلبافريكراشلمابرضلاقحلينأهنأشنمةباجتسالاتامدخىلإراقتفالاناكاذإايمف
اضلقاىلإءولجيأافيه ارجإةيحصلاتامدخلادمقمنمبلطتيودعييذلاجمانرلبانإف،باصتغالانمريجانللايدجمنويكء ء

ر ارجإفعادندوريجانلاعضينأنكيمباصتغاللعشلابطلاتاصوحف عونلاىلعنبلمافنعلاجماربذيفنتنإ.مهديفيالرئاجء
جمانرلبافريكراشلملاررصببسينأنكيموةيقالخألائدابلماكهتنيةحاتلماةباجتسالاتامدخيعجمفالوأرظنلاندوعاتمجالا
طيتخطلاوميصمتلا:3مقرةيللعماضنع:ةيلعملارصانع.4مقسلاوطرالمخاةدحنمفيتخفلا:جمانرلبارصانع2.3مقسلانظرا)

ر .(رييجيتاسبالا

ر اهتجلاعمواهدصرورطاخلماديدحتلافيةكدراومتخصيص ● :ةيلاتلاةيشبلادراوملاوةيناربلماتاجايتحافرظنلاكلذفابم،

o نسجلاعونوسنجلاعونلاىلعمئاقلافنعلاويئاصخأ
o ريفظولمابيردت
o اهذيفنتورطاخلمافيفختلطيطختللريفظولماتقو

ر o عتملمجاكارسإ
ر o هيفلصفلامتينلاقفارلما،لافقألا،ةيفاضإلاةءاضإلا،لاثلماليبسىلع)ةيتحتلاةينبلاتاجايتحا (ريسنجلاريبا

لاكولاوفظومقعوتينأغبنياكم .نيذفنلمانمتاصصخلماهذهةيلدولاةينمتللةيكيرمألاة

ر همدقتدقنلاعامتجالاعونلاىلعنبملافنعلارطامخديدتح ● ،سانلانمةفلتخمتاعوجملماهديزتأوجمارلباةطشنأا يي
اهتجلاعلمططخضعوو :ةيلاتلاتاوطخلالالخنمكلذفامب،

ر نيأ.عوشمطاشنلكبةطبترلماةلمتمحلاعامتجالاعونلاىلعنبملافنعلارطاخملوحتامولعمجمع.1ةولخطا ريي نضمتتدق؟ةنيعمتاعوجمبمةلصكبألاطرالمخاله؟عاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلاثداوحرهظتنأنكيم
.رييسيئرنيرخبكمريفظولماو،ةيناسنجتاليلحتأوةثيدحةيلخادةمالسقيقدتتايلعمو،ةيوناثتانايبرداصلما

مةزلالاجماربللفييكتتايلعموتاءارجإيأديدحت.اهتدحنمفيفتخلاورطاخملادصرلطةخضعو.2ةولخطا
ر تايلعمكلذفابم)اهذاختابجينلاتاءارجإلاام؟رطاخلماجمانرلبادصرسبفيك.انهمدلحاوطرالمخادصلر

ر ؟اهتدحنمفيفختلاأورطاخلماليلقتل(عوشلمامعفيكتلا

.ةيساسألافييكتلاتايلعموتاءارجإللدراوملاصيصخت.3ةولخطا

.(1.2.3لدوجلا)ىميلعتجمانرلبرطاخملافيفختةطخجذونمفتاوطلخاهذهنمةوطخلكجتردأدلق

ةيمنتلافعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأت ل ارصانعلا
 5رطاخملافيفخت:جمانربلارصانع.2.3مسقلا



     
          

            
 

 

     

   
     
   

 

               

    
 

 

  
     

 
 

     

     

      
 

  
 

   
     
 

  

 

  
 

   

  
   

  

 

  
   
   

      

 
 
      

   

   
    

    

       
 
 

     

 

   
    

    
    

    
       

 

 

      

  

    
   

    
 

    
  

     

    
   
     

  

 

   
 

   

 

     
      
       

       
  

     
      

 

  
      

 

      
    
   
       

 

   

 

    
      

   

       

      

 

      
      

   

     

 

              
                      

           
 

    
 
               

      
                

طرلمخاامن دحلالخطة جذومن.1.2.3لودلجا

بةوالمطلدارالمو3.ةلخطوا لتخفيفاطةخ.ب2ةلخطوا دصرلاطةخ.أ2ةلخطوا تحديد.1ةلخطوا
ينمبلافنعلارطاخم
يعامجتالاعولناىلع
محتملةلا

ىلعنبلمافنعلاناصخأليةفاكيةنار بم
تاليآيروطتمعدلاعتمجالاعونلا

لةوهمجوالفطلألقةيصدلاغالباإل
تاليآىلب عيرلتداآمنة، وورصدلما

ر بالطلاويفظولملغالبإلا

ىلعنبلمافنعلاناصخأيةنار بموتقو
سرادلمافظومبيردتلاعتمجالاعونلا

ر نلايةنسلجاتاشتحرلاىلعفعرتلاىلع
هلضيتعر هلةباستجاالب والطلاا ا

قيقدتوبيردتلابصةالخايةناردوبن بلما
غالباإلتاليآمة واللسا

نن ممالرولمرلقء طرانشإ
أوآمنة نوكتسةرلمداىلإو

ر .طةتايرلدوعضتخ شلا

نوضيتعربالطلاانكإذا
فيةنسلجاتاشتحرلل
بالطلاعل ماعمف،سةرلمدا

ر ريلمعلماو عةجالمريفظولماو
كوسللاعداوقنةى مدوومحت

ايذهفتنسة ورلمداباصةلخا
ر جاتتحنلاتالالمجاديدتحل

.يززعتىلإ

عبرمةالق سقيتدتاليء عمارجإ
ر عرتشنيأونمديدتحليةونس

ىل)عبالطلانفة ملت مختاعومجم
،تاليالمثوتافتيلاال،المثلسبي

ر رييلثلماو ،سنلجاجودزمو،

ر اينسجيلوتحلماو ارحأو، ،سنلجار

ر ريبنمصاشخألاو ،ينسلجا
تاهجولتاين ذوص ماشخاألو
انيةلجنساتايوهلالجنسية وا

بالطلاان، وفتيلاى، وخراألعةوالمتن
فنامألامدعب(قةاعإلايوذ
 إىل بالذها عندأوسةرلمدا
.سةردلما

لافطلأللةهب سلياأسيروطت
نغ عالبإللآمنةورصدلمالةوهمجو
.تاشتحرلاثادوح

اجتنسلجاشالتحر ه
بالطلا

ر ر كابم رسإىلإيةاملراطةنشألليةفاكيةنا
ر ةرسألاادفرأنممهرشلا اك بغوروكذلاء

اضعأبعاتمجاللدراوم ىللمحاعتملمجاء

ر لعفلادودردصلرجامنريكرالمشاو بلاف

جامنر بلاىلعلةتملمحايةبللسا

ر يةعاتمجالابياعلمامهفوملعت

جامنر بلاذيفنتلبققايلساف
لةالمحتماطرلمخاديتحدو

ر .ةألمرايكمتيززعتبطةبتلمرا

ر ر كخامنبرضنعجارإد شي
اكر ظرنللرسألاوروكذلانمء شلا

ر ر نثتنلايةنانسلجابياعلماف
نصبحيأنل ولعمانء عالنسا

.اهر بيغتولخدتاوذ

اكر ىلعرسألاوء شلاعمديكأتلا
ر ربلمادئاوفلا يكمتىلعبةت

ألمرا .ايادصتقاة

يةئانسظمةنمعمكةار انشإ رسء
فاهؤاضعأكرايشدقيةلمح

.جامنر بلا

ارجإ عية موع سنبرتاعاجتماء
تاحاجن إىل عامستاللعةولمجما

.تهايدتحوجامنر بلا

،كةار اضيأديحدتشلاهذهنمءكجز
ميلحماكير شلافنعطرامخةاديز

ر دقنلاىلئاعلافنعلاتاهاتجاو

ر رنبلاطانشلابلةصتاذنوكت خما
Messner et al. 2015 .) (

كير شلافنعةاديز
ىلبلمافنعلاوميلحما
اللنسلنسبةاب ء
جامنبرفتاكرالمشا

ر ألمرايكتم ايادصتقاة

عيملجييسنلجاءادتعالاولالغتسالانمايةقولابقةلعتلماتاءاجرإلاوتياساسلاوكولسلاداعوقتناودماذإنفوعضو ●
ر راشملافظوم .(ج2020يةلدولاةينمتلليةكيرمألالةاكولا)غباللإلةيرسوحةضاوتايلآيروتطكلذلشمي.مهئاكشوعي ي

.(ةدايقلاوةييمظنتلاةفاقثلاوميقلا:ةيلعملارصانع.4كللشانظرا)

عونساسأىلعمئاقلالعملاناكمفريبتملانضمتييذلا،ملعلاناكمفعامتجالاعونلاىلعنبملافنعلالجةعام ● ييي
راعلابمصولاو،نسجلا اعبتسالاو، ادتعالاولالغتسالاو؛فيوختلاوسنجلاشرحتلاو؛عاتمجالاد اجتالاو؛رييسنجلاء ر

ةيمنتلافعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأت ل ارصانعلا
 6رطاخملافيفخت:جمانربلارصانع.2.3مسقلا



     
          

            
 

          
 
           

              
              

   
 
      

                 
                     

        
 

   

   
          

         
   

         
 

        
 
    

   
          

   
        

        
      

          
        

    
              

      
  
            

        
      

   
       

     
            

     
       

    
        

                
    

        

 

  

          
        

      
         

            
              

         
          

             
               

          

                   
        
  

  
 

            
     

        
         

   
   

      
     

       
   
       

    
            

      
      

    

             
      

  

           
   

     
      

         
   
       

     
    

ر .(2014يةلدولاةينمتللةييكرمألاةلاكولا)اهرعبوددولحالخادلجنسالاجمفلاغتشالاو،يرجبلالعملالجأنمشبلاب

تامدخوةييمظنتلاتايلوؤسلماوريجانلاقوقحونملاغالبإلاتاءارجإفصتو ةروحظلماتايكوللساددتحتاسايسنس
ر لاكولا)قيتحقلاتايلعمومعدلا اكشلاعيمجىلعكلذقبطني.(2019ةيلدولاةينمتللةييكرمألاة ىلإةفاضإلاب.نيذفنملاء

اويإنكامأاللخنموعمللانكامأفعاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلارطاخمنمفيفختلاناضم،كلذ دنعلاعملاء
ر اضتالقا هيفنلانكامألالثم)ء ةرغبتلماقفارلماو،لفقللةلباقلاةلصفنلماةيحصلاقفارلماو،ريسنجلاريبلصفلاا قطانلماأو،

EBRD et( )يةيشلمعا al. 2020 ،لاكولا .(أ2020ةيلدولايةنمتلليةكيرمألاة

اثنأ جمانربلاذفيتنء

رر اكشللغبني ادختسانيذفنلماء انثأةيلاتلاتايجيتاسبالام :جمانرلباذيفنتء

ر ىلعجماربلافظوموةكيشلاتامظنملاعيمجبيردت ● ي
:ةيلاتلاعيضاوملا

o ادتعالاولالغتسالاتاءارجإوتاسايس رظنا)رييسنجلاء
لاكولا (أ2020ةيلودلاةينمتللةييكرمألاة
o ادتعالاوشرحتلا لاكولارظنا)لعملاناكمفرييسنجلاء ة
(ب2020ةيلودلاةيمنتلليةكيرمألا
o جهنلاوةيساسألاعاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلاميهافم
نبلمافنعلانمدحللعاجملالعملارظنا)رجانلالوحةروحتملما
(2021عاتمجالاعونلاىلع

ر
o لاحإلاتاكبش فالخأونمآلكشبةباجتسالاةيفيكوة
فنعلابراجتنعنوفشكينيذلاجمانرلبافريكراشلمل
فنعلارطاخمنمدحلاتاءارجإريسحتوطرلمخاادصر ●
.عاتمجالاعونلاىلعنبلما

ةباجتسالالالخنمجمارلباىلععتملمجافعل دودردصر ●
IWDA)لعلفاددورتايلآو تارابتعالامقساضيأنظرا)( 2018
لاكولافةملسالاة ويالقخألا .(2015ةيلدولاةينمتللةيكيرمألاة

طرامخو ع يرالمشائجاتنقبعتلهايفنصتوتانايلبامعج ●
ر لوصولاندولوحتنلائقاوعلاوعاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلا

،سانجألايعمجفعاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلاتامدخىلإ
.4لقسماجعار)ةينسلجاتاهجوتلاو،قةاعإلاتالاحو،راعمألاو

اختا:ةيلعملارصانع عاجملالعملاوةبيتجمسوةيرارتكاتراقرذ
.(2022عاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلانمدحلل

ر ىلعنبملافنعلارطامخنمدلحاتاييجتابسإ:ةمحلف يي
انثأعامتجالاعونلا جمانربلاذيفنتء ي

ر ادختسابجي فنعلارطاخمفيفختلةيلاتلاتايجيتاسبالام
انثأعاتمجالاعونلاىلعنبلما لاكولامجابرذيفنتء يةكيرمألاة
:ةيلدولاةينمتلل

ر ىلعجماربلافظوموةكيشلاتاظمنلماعيجمبيردت •
ادتعالاولالغتسالاتاءارجإوتاسايس ،رييسنجلاء
فعاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعللةيساسألاميهافلماو

ر ،ةلاحإلاتاكبشو،ريجانلاىلعزكرتنلاجهنلاو،لعملاناكم
نيذلاجمانرلبافريكراشلملةيقالخألاوةنملاةباتجسالاو
.فنعلل ضهمعرتنعنوشفيك

فنعلارطاخمنمدحلاتاءارجإريسحتورطاخلمادصر •
.عاتمجالاعونلاىلعنبلما

تايلآلالخنمجماربلاىلعتمعجلمالعفددوردصر •
.عللفاددوروةباتجسالا

طراخمو ع يرالمشائجاتنعقبتلاعهيجمتوتانايبلاجمع •
ر ندولوحتنلائقاوعلاوعاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلا

فعاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلاتامدخىلإلوصولا
تاجهوتلاو،قةاعإلاتالاحو،راعمألاو،سانجألايعمج

 اتاعطلقاب صةاخلا طراخملا فيفخت
ر روكذلماتايجيتابسإلاذيفنتدنع هالعأة وركفينأاضيأنيذفنلماىلعغبني، رطاخمنمفيفختللةددحمتاعاطقبةصاخلالماوعلافا

تامولمعىلعلوصلحلةددحمتاعاطقبةصاخجماربرصانع:جمانرلبارصانع.3مسقلارظنا)عاتمجالاعونلاىلعنبملافنعلا
هقايسفتادوألاضعوىلإنوجاتحيفوس،صوصخلاهجوىلع.(ةددحمتاعاطقبةصاخلارطاخلمانمفيفختلاجهانمنعةيفاضإ ا
هتبقارموعاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلارطاخممييقتدصق هنمدحلاوا قفوا يدؤي أننلممكانم،لاثلماليبسىلع.لماوعلاهذهلا
أرملاريكتمىلعزكريجمانرب يداصتقاة ابتعالافذخألالالخنمرطاخلمافيفختىلإا :يةلاتلاىلدولاكنبلاةلئسأر

راشلماةطشنأبلطتتله ● أرلمارفاستنأ عي أةديعبأوةنمآرغبقطانمىلإة و
هيفنوكتتاقايسف هتكرحا ؟ةدودحما

ةيمنتلافعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأت ل ارصانعلا
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راودألا(كلذرخآىلإ،حنلماو،ضارألاو،ضورلقاو،حابرألا)دراولماوفئاظولاىلإأةلمرالوصوةدايزىدتحتأننمكيفيك ● 
رلةيلالحا ةوقلاتايكيمانيدويسنجل تمعجلماىوتسمىلععاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلاثدوحةيلاتمحانمديزيامم،
؟ةرسألاخلادو

رر رشلماجعشيله اسنلاعو فنعلارطخنماهردوبديزتنأنكيمنلاو،ةيمقلالسالسأوةيديلقتغبقاوسألوخدىلعء ● 
؟(2015،4ىلدولاكنبلا)عاتمجالاعونلاىلعنبلما

 شراف؟اإلو اتناإلعا حنمل طراخملا فيفخت ةيمأه ببا سم
لاكوللةيعاطقلاجمارلبايعجملشمتنأغبني .عاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلارطاخمنمفيفختلارببادتةيلدولاةينمتللةيلودلاة

ر لاكولافظولمغبني اكشلايعجشتةيلدولاةيمنتللةيكيرمألاة عونلاىلعنبلمافنعلاوناسنجلاعونلانئاصخأنممعدلابلطىلعء ر
رر روكذلمارطاخلمافيفختتايجيتابساذيفنتلعاتمجالا دحللتاوطخجماربلايعجمذختتنأبجي،كلذمع.كلذنكمأنمهالعأة

ر .عاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلاناصخأبايغفنحعاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلارطاخمنم

رر لاكولاوفظوممعدينأغبني هضعبدعبتسيالنلا،تايجيتاسبإلاهذهيذفنمةيلدولاةينمتللةيلودلاة هضعبلغبينأغبنيوضعبلاا ا
.ةمالسلاقيقدتنضمتينأنكيموتاعتمجلمانمةيدجمةكرامشنسجلاعونىلعمئالقاليلتحلانضمتي،لاثلمايلبسىلع.اضعب

ر هتجلاعملططخضعووةلمتحلمارطالمخاديدتحدشسبينأغبني،لباقلماب تاكبشلطئارخمسروريفظوملابيردتقيرطنعالثم)ا
.ةمالسلاقيقدتوناسنجلاليلحتلاب(ةلاحإلا

اديومبكفسالبملاعاطقفرطامخلافيفتخ:جمانربلالاثم يي

.بساللماعاطقفتالماعلالهتضعرتيذلاعاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلانعتانايبايدوبكمفةيلاعملاتاباقنلاتعجم
ر بنج وردأص،تمالالعامعبنجىلإا اختابناجىلإ،رطاخلمافيفختلةكشبمتايصوتا ةموكحلاحلاصلةددحمتاءارجإذ

اتمعاوضعو"ىلع،ىرخأرومأريبنم،للعماباأصحتايصوتلاتجعش.تاباقنلاولعملاباحأصو عنلمرببادتوتاسايسد
ياضلقاةجلامعو تاطلسلامعنواعتلاو؛لعملاقطانموةماعلانكامألاعيجمفةينمأتارمباكبيكرتو؛تاشحرتلابةلصتلماا
نيريدلماتايوتمسيعلجمميلتعلاويبردتلامينظتو؛نهمنيدئالعاولعملاىلإريبهاذلالالعمانمأوةمسالناضملةيللمحا

ر ياضقةجلاعمونعمنعريلوؤسلماو عوشملشمي.(2019،4نماضتلازكرم)"لعملافسنجلاشرحتلاوسنجلافنعلاا
يدوبكمفلمعلاقوقح لوتميذلاا لاكولاه نعاصملامعلةبسنلابرطاخلماةدحنمفيفختللرببادتةيلدولاةينمتللةيكيرمألاة
فشرحتلاوفنعلانأبشتاراولحادةايلقهمدادعإلسالبلمانعاصمفلتخمفبيردتلاقيسنتزكارمكلذفابم،بساللما

ر يبردتلافييتكمت.لئاسلماهذهةجلاعلمنطولاديعصلاىلعولعملانكامأفاهذيفنتنكيمنلاتايللاوتاءارجإلاو،عمللا
رر يصخشبيردتلانمالدبتننبإلارعبهؤارجإمتيثيحب انثأا اتشسمبعوشلماناعتسااكم.19-ديفوكحةئاجء طيخطتلر

دمقممئاوقكةرامشمتتس.لعملاناكمفشتحرلاوفنلعلنوضتعرينيذلالالعملةحاتملاةينونالقاوةيراتشسالاتامدلخا
ر ونكتمينحعاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلابةينمعالتابانقلاوقينستلاكزامرمع هذهتامدلخا انبنما نيرخلاعممهتاكبشء

ً ر رادعوشلماأشنأ،كلذىلإةفاضإلاب.عامتجالاعونلاىلعنبلمافنعلانمريجانلالاعملامعدمنهيمكنيذلا أرلماريكتملا ة
ر البسلماعاطقفريلمالعلدراوملاويبردتلاوةنملاةحاسملارفوتنلاةيئاسنلاةيباقنلاتادايقلانمةكبشمعنواعتلاب

ر .ءاسنلاايهفعملتنلاىخرألايةسيئلراتاعالقطاو

 واردملاو اتواألد
● ALNAP. 2016. “Urban Gender-Based Violence Risk Assessment Guidance: Identifying Risk Factors 

for Urban Refugees.” London, UK: ALNAP. Accessed May 23, 2022. https://www.alnap.org/help-
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(ADVANTAGE) Task Order 3. Accessed May 23, 2022. USAID_ADVANTAGE_GBV_EI_Toolkit_2015 
(climateinvestmentfunds.org). 

● Pillay, Anu. 2019. “Mapping of Safety Audit Tools and Reports: GBV AoR Help Desk Research 
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https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/12/Safety-Audit-Report-GBV-AOR-
Helpdesk-FINAL-20092019.pdf. 

● USAID. 2015. “Toolkit for Monitoring and Evaluating Gender-Based Violence Interventions along 
the Relief to Development Continuum.” Washington, D.C.: USAID. Accessed May 23, 2022. 
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2151/Toolkit%20Master%20%28FINAL%2 
0MAY%209%29.pdf. (Annex P has a sample safety audit for community meeting spaces.) 

● ———. 2021. “Issues and Recommendations on Gender-Based Violence Prevention and 
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 اربتالعايا فذهخأل ةئلأس

ذيتنفلاةلحمر ساتملالاةلحمر

امبجمانرميقوله بلا
: يىلي

وأستمالاالبيتطلله
امبتالبطلامدقمصوي يي

: يىلي

عاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلارطاخمديدحتلدراولماوتقولاصيصخت
؟امنهدلحاوطرالمخادصلرخطةضعوو

ديدحتلعاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلاىلعلعمتةعونتمتاعوجممكار رسإ
ايجيتار انشإوفيفختلاتبساريوطتورطاخلما نملاغباللإلةددتعمتاونقء

؟عاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلانعيشالو 

ادتعالاو،سنجلالالغتسالاةحفاكلمذيفنتللةلباقةسايسكيدلله ،سنجلاء
؟لعملاناكمفعاتمجالاعونلاىلعنبلمافنعلاو 

ر ر ريفظولمابيردت لكشتنلارصانعلانعةحضاوتامولعمميدقتويعوطتلماو
نعفشكلاتايلمعلةباجتسالاةيفيكوعاتمجالاعونلاىلعنبلمافنلعا

ةيمنتلافعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأت ل ارصانعلا
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ذيتنفلاةلحمر ساتملالاةلحمر

فنعلافعور شلمابةقلعتلماتالاحلانعغالبإلاوتالاحإلاليهستوتامولعلما
؟يرسلكشبعاتمجالاعونلاىلعنبلما

ر اثلاديدحتكلذفابم،عوصنيفتوتانايبلاجمع ةيبلسلار ه شلمارثأدصرلا
رنانسجلاعونالولجنسلافقوةلتملمحا لاحورعملاو نمكلذغبوةقاعإلاة
؟عونتلاصئاصخ

 ارشكر وإقر
)لةاكودوت "CARE-GBV"ضعوفاوهمسأنيذلادارفألاعيجمكرتشأن(عاتمجالاعونلاىلعمئاقلافنعلانمدحللعاجملالمعلا

ر عونىلعئمالقافنلعاجةلاعملئمالقاهيجوتلابةياسسألارصانعلاتدشبسادقل .اهريوطتوةيهيجوتلاةقيثولاهذهميهامف
عباتلانقتلايراشتسالاقيرفلاىدلةفرعلماءارثوتايتفلاوءاسنلادضفنعلاعنموةيناسنإلاتائيبلافنسجلا
رجري،اوهمسأنيذلانيددحلمادارفألابةئماقىلعلوصلحل.ةيلودلاةينمتللةيكيرمألاةلاكولانمريعجارلماوةيساسألارصانعلل

ةيساسألارصانعلالوحةماعةنظرجعةامر

 رحتالمق سابتاالق

.

ةياسسألارصانعلاف".طراخلمافيخفت:جمانرلبارصانع"2022.عاتمجالاعونلاىلعمئاقلافنعلانمدحللعاجملالعملا
.ةيلدولاةينمتللةيكيرمألاةلاكولا،صمةالعاننطشاو.ة يمنتلافسنجلاعونىلعمئاقلافنعلاةجمربل

 عجامرلا
Bloom, Shelah, Jessica Levy, Nidal Karim, Leigh Stefanik, Mary Kincaid, Doris Bartel, and Katie 

Grimes.2014 . “Guidance for Gender-Based Violence (GBV) Monitoring and Mitigation within 
Non-GBV Focused Sectoral Programming.” Atlanta, GA: CARE. Accessed May 23, 2022. 
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/10/CARE-GBV-ME-Guidance_0.pdf. 

CARE-GBV.2021 “How to Implement a Survivor-Centered Approach in GBV Programming [No. 3 in a 
series].” Washington, D.C.: USAID. Accessed May 23, 2022. https://makingcents.com/wp-
content/uploads/2021/01/CARE-GBV-03-Survivor-centered-v9-508c.pdf. 

CARE-GBV. Forthcoming 2022. “GBV Monitoring, Evaluation, and Learning Implementation Guide.” 
Washington, D.C.: USAID. 

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Centers for Disease Control (CDC), 
International Finance Corporation (IFC). 2020 .“Addressing Gender-Based Violence and 
Harassment (GBVH) in the Agribusiness Sector.” EBRD, CDC, IFC. 

Inter-Agency Standing Committee (IASC) .2015 . “Guidelines for Integrating Gender-Based Violence 
Interventions in Humanitarian Action: Reducing Risk, Promoting Resilience, and Aiding 
Recovery.” Geneva: IASC, 35. Accessed May 23, 2022. 
https://interagencystandingcommittee.org/working-group/iasc-guidelines-integrating-gender-
based-violence-interventions-humanitarian-action-2015. 

International Women’s Development Agency (IWDA). 2018 . “Do No Harm Toolkit." Melbourne, 
Australia. Accessed May 23, 2022. https://iwda.org.au/resource/do-no-harm-toolkit/. 

ةيمنتلافعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأت ل ارصانعلا
 10رطاخملافيفخت:جمانربلارصانع2.3.مسقلا

https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/10/CARE-GBV-ME-Guidance_0.pdf
https://makingcents.com/wp-content/uploads/2021/01/CARE-GBV-03-Survivor-centered-v9-508c.pdf
https://makingcents.com/wp-content/uploads/2021/01/CARE-GBV-03-Survivor-centered-v9-508c.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/working-group/iasc-guidelines-integrating-gender-based-violence-interventions-humanitarian-action-2015
https://interagencystandingcommittee.org/working-group/iasc-guidelines-integrating-gender-based-violence-interventions-humanitarian-action-2015
https://iwda.org.au/resource/do-no-harm-toolkit/


     
          

            
 

     
   

   

     
 

    
   

 

        
   

 

  
   

     

      
     

 

      
    

 

      
    

 

      
      

 

     
    

 

      
  

       
  

 

     
 

 

Messner, Lyn, Sylvie Morel-Seytoux, Kai Spratt, and Abby Ladd. 2015 . “Beyond Access:Toolkit for 
Integrating Gender-Based Violence Prevention and Response Into Education Projects.” Rockville, 
Maryland: USAID. Advancing the Agenda of Gender Equality (ADVANTAGE), Task Order 3. 

O’Neil, Daniel, Danielle Renzi, Alyssa McDermott, and Anelia Atanassova. 2015 . “Building a Safer World: 
Toolkit for Integrating GBV Prevention and Response into USAID Energy and Infrastructure 
Projects.” Rockville, Maryland: USAID’s Advancing the Agenda for Gender Equality 
(ADVANTAGE) Task Order 3. Accessed May 23, 2022. 
https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/default/files/usaid_gbv_ei_toolkit.pdf. 

Pillay, Anu. 2019 . “Mapping of Safety Audit Tools and Reports: GBV AoR Help Desk Research Query.” 
Geneva: United Nations Population Fund. Accessed May 23, 2022. 
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/12/Safety-Audit-Report-GBV-AOR-
Helpdesk-FINAL-20092019.pdf. 

Sanitation and Hygiene Applied Research for Equity (SHARE). n.d. “Violence, Gender, and Wash: A 
Practitioner’s Toolkit, Toolset 4-C (Methodologies for Working with Communities): TS4-C– 
Accessibility and Safety Audits and Safety Mapping. London: SHARE.” 

Solidarity Center .2019 . “In Our Own Words: Women Workers Address Gender-Based Violence in 
Garment Factories in Cambodia.” Washington, D.C.: Solidarity Center. Accessed May 23, 2022. 
https://www.solidaritycenter.org/wp-content/uploads/2019/06/Gender.Cambodia-
report.6.19.pdf. 

UN Women. 2016 . “Global Guidance on Addressing School-Related Gender-Based Violence.” New York, 
NY: United Nations. Accessed May 23, 2022. 
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Pu 
blications/2016/Global-guidance-on-addressing-school-related-gender-based-violence-en.pdf. 

USAID. 2014 . “Toolkit for Integrating GBV Prevention and Response into Economic Growth Projects.” 
Washington, D.C.: USAID. Accessed May 23, 2022. 
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/USAID%20Toolkit%20GBV%20EG% 
20Final%209-22-14.pdf. 

———. 2015 . “Toolkit for Monitoring and Evaluating Gender-Based Violence Interventions along the 
Relief to Development Continuum.” Washington, D.C.: USAID. Accessed May 23, 2022. 
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2151/Toolkit%20Master%20%28FINAL%2 
0MAY%209%29.pdf. 

———. 2019 . “Engendering Utilities Delivering Gender Equality: A Best Practices Framework for 
Utilities.” Washington, D.C.: USAID. Accessed May 23, 2022. 
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WK2W.pdf. 

———. 2020a. “Action Alliance for Preventing Sexual Misconduct.” Washington, D.C. Accessed May 23, 
2022. https://www.usaid.gov/PreventingSexualMisconduct. 

———. 2020b. “Fact Sheet: Preventing Workplace Sexual Misconduct.” Washington, D.C.: USAID. 
Accessed on May 23, 2022. https://www.usaid.gov/PreventingSexualMisconduct/fact-
sheets/usaid-workplace-sexual-misconduct. 

———. 2020c. “Preventing Sexual Exploitation and Abuse Toolkit.” Washington, D.C.: USAID. Accessed 
May 23, 2022. Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) Toolkit | U.S. Agency for 
International Development (usaid.gov). 

ةيمنتلافعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأت ل ارصانعلا
رطاخملافيفخت:جمانربلارصانع .2.3  11مسقلا

https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/default/files/usaid_gbv_ei_toolkit.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/12/Safety-Audit-Report-GBV-AOR-Helpdesk-FINAL-20092019.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/12/Safety-Audit-Report-GBV-AOR-Helpdesk-FINAL-20092019.pdf
https://www.solidaritycenter.org/wp-content/uploads/2019/06/Gender.Cambodia-report.6.19.pdf
https://www.solidaritycenter.org/wp-content/uploads/2019/06/Gender.Cambodia-report.6.19.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2016/Global-guidance-on-addressing-school-related-gender-based-violence-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2016/Global-guidance-on-addressing-school-related-gender-based-violence-en.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/USAID%20Toolkit%20GBV%20EG%20Final%209-22-14.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/USAID%20Toolkit%20GBV%20EG%20Final%209-22-14.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2151/Toolkit%20Master%20%28FINAL%20MAY%209%29.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2151/Toolkit%20Master%20%28FINAL%20MAY%209%29.pdf
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WK2W.pdf
https://www.usaid.gov/PreventingSexualMisconduct
https://www.usaid.gov/PreventingSexualMisconduct/fact-sheets/usaid-workplace-sexual-misconduct
https://www.usaid.gov/PreventingSexualMisconduct/fact-sheets/usaid-workplace-sexual-misconduct
https://www.usaid.gov/PreventingSexualMisconduct/Partners/PSEA
https://www.usaid.gov/PreventingSexualMisconduct/Partners/PSEA


     
          

            
 

    
   

  

World Bank. 2015 . “Violence Against Women and Girls Resource Guide: Finance and Enterprise 
Development Brief.” Washington, D.C.: World Bank. 

ةيمنتلافعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأت ل ارصانعلا
رطاخملافيفخت:جمانربلارصانع .2.3  12مسقلا



     
          

            
 

                               
           

 
                       

                       
   

       

     
 
   

    
         

 
 

 
   

 
 

 

 

 

يةيكرمألالةاكولليةعاجملاةباتجسالاوةياقولايززتعوهعاتمجالاعونلاعىلئمالقافنعلامندلحلعاجملاطانشلامندفلها
يةمنتلليةكيرمألالةاكولارعبعاتمجالاعونلاىلعئمالقافنلعاأنبشيةنمتلاجماربف"عاجملاعمللا"أو،يةلدولاةينمتلل
لاكوللعاجملالعملالوحتامولعملانمديزلم.ةيلدولا رقناعاتمجالاعونلاىلعمئاقلافنعلانمدحللةيلدولاةينمتللةيكيرمألاة
.انه

:بلاصتالارجري،ديزملاةفرعلم

ر اروتكد،يونيشايبش نوناقلافه
دقاعتلالؤوسمةلثمم
اواسلما أرلماريكتمزكرموريسنجلاريبة ة

cshenoy@usaid.gov 

اروتكد،نيابدسراغناياد ه
مسقةسيئر

CARE-GBV 

diane@makingcents.com 

ةيمنتلافعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأت ل ارصانعلا
 13رطاخملافيفخت:جمانربلارصانع.2.3مسقلا

https://makingcents.com/project/collective-action-to-reduce-gbv/
mailto:cshenoy@usaid.gov
mailto:diane@makingcents.com

	العملال جماع للوكالة األمريكيللتنميةة الدولية للحدمن ال عنف القائمعىل النوعا الجتماع
	االختصارات والمختصرات
	مقدمة
	النقاط الرئيس:ية يىعنيب ن أ يكنو تخففي المخارط جازالء يتجأز من جعمير البام.ج
	اإلطار1.2.3 فكي يختفل التخفيفمن مخاطر الفعن الئمقا عىل العنو االجماعتي عن الويةقا من العنف الئمقا عىل العنو االجماعتي واالستجابة له؟

	ما المقصود بتخفيف المخاطر؟
	ف ي لمح:ة إسبراتيجتيا الدحن م مخارط العفن المنب يىل ع العنو االجتعميا أثءنا تصممير البنامج

	إستراتيجيات التخفيف من حدة مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي
	أثنءا تصميمرالبنجام
	ملثار البنام:ج يفيةك استخمداخرطائماناألللتخفيفنم حةد الفعن ف ي المدارس
	اإلطار2.2.3 فكي يمكنن أ يرؤث توراف خدتما االستجةاببشنأ العفن المنب يىل ع العنو االجتعمياىل ع تصممير البنامج
	الجدول1.2.3.نموذجلخطة الحدمن المخاطر
	أءثنا تنذفيرالبنجام
	ف ي لمح:ة إسبراتيجتيا الحدن م مخارط الفعن المنيب عىل العنو االجتعميا أءثنا تنفذير البنامج

	تخفيف المخاطر الخاصة بالقطاعات
	ما سبب أهمية تخفيف المخاطر لمنح اإلعانات واإلشراف؟
	مثال البرنامج: تخفيف المخاطر ف ي قطاع المالبسي ف كمبوديا

	األدوات والموارد
	أسئلة ألخذها فياالعتبار
	شكر وإقرار
	االقتباس المقترح
	المراجع





