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العناصر التأسيسية لبرمجة العنف القائم على النوع االجتماعي في التنمية
1االستجابةعناصر البرنامج:. 3.3القسم 

 العنف من للحدالدوليةللتنمية األمريكية للوكالةالجماعي العمل
االجتماعي النوع على القائم

النوع االجتماعي  العنف القائم على العناصر التأسيسية لبرمجة

التنمية  في

البرنامج.3.3القسم االستجابة :عناصر

حددةر ميغ ةيكمر مسمى ويغ لم ألجيسلتل ةعبة الرايليحلتت الماالخد

7200AA19/D00006/7200AA20F00011 العقد رقم 

 تايوتالمح هذه .كييألمرا بللشع خيالس عموالد (USAID) ةيولالد ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالالو لفضب ةنمكم هذه ةطشناأل ةقيثو تحبأص لقد 
Making ةسؤسوم Professionals, Inc Development. ةيؤولمس Cents International, LLC ةيليحلتال تماالخد لالخنم 
 قمر ةنلمعوا عقدو (CARE GBV) عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانم للحد عيماالج لعمالبةعلقتلما هاملمارامألو ةعبالرا

7200AA19/D00006/7200AA20F00011. أو ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالالو ظرن تهاوج ورةالضرب ةقيثالو هذه سعكت ال 
 .ةيكيألمرحدة اتلمت اايوالة الحكوم



 

  
     

 

 

 

  

   

    

      

   

  

  

   

    

  

    

    

  

 اتصرتخملاو اراتصتخاال
CEDAW المرأة ز ضدييمتلل اكاع أشيعلى جم ة القضاءيقفاتا 

GBV عيماتوع االجنعلى ال مئلقاف انلعا 

IASC تكاالالو نيب ةركتة المشمئة الداناللج 

ICJ ةين الدولييقوة الحقنلج 

IPV ميك الحميف الشرنع 

+LGBTQI نيسنن الجيب نص مشخاس، واألنر الجوأحرا ،ايسنون جحولتلمس، وانو الجوج، ومزدنويلثلمات، وايلثلما، 
 ىألخرة اعونتلمة اينسانت الجاية والهويسنلجت اهاوجتلوي ان ذص مشخاواأل

MHPSS عيماتجفسي االنال عمة والديعقلال ةصحال 

OSC تماخدة للمعجا مركز 

SOGIESC ةيسنص الجئخصاس، والنعن الج ريبعتالة، ويسنالج ةيسي، والهونجه الوجتال 

USAID ةية الدوليمنتة لليكيألمرة اكالالو 

VSLA ةيض القرووالقرو ة االدخاريمعج 

ةيمنتعي في الماتوع االجنعلى ال مئقاف النلعة ارمجبة ليسيأستاصر النلعا
 2 ةبجاتاالس :جامنرباصر النع .3.3 القسم 



 

  
     

 

  

   

      

         

           

   

      

          

   

       

    

  

                      

     

       

  

      

         

 

   

     

         

  

   

    

     

 

  

   

      

     

    

  

  

   

   

   

        

 

  

  

  

  
   

 
   
  
   

   
  

 مقدمة
 عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانمنياجنلل لجاأل ةليطووال رةيصالق تاجايتاالح ةيبلت إلى سنالج وعن على مئلقاافنلعلةبجاتاالس فهدت
 نكوتنأبجي.(2015 كرتالمش ميعالال حدةتلما مماأل جامنرب) ةباسنوم هايإللووصالنمكيو ودةالج ةيعال تماوخد عمدميقدتلالخنم
 بنجواال عددتمليحلتب رشدتستونياجنال على ركزتنوأ قحقوال ىعل ةينبم عيماتاالج وعنال على ينبلمافنلعلةبجاتاالس بنجوا عيجم

 ئادبلما.0.2 القسم) ةياألساس ئادبلماعيجم جوادمينأنيفذنلمليغبني،ةبجاتاالس جامربعوض دنع.(ةيساساأل ئادبلما.0.2 القسم ظرنا)
 .ةيسيأستاصر النلعا ا فيفهوص الوارد (ةيمللعاصر انع .0.4 سمالق) تايمللعاصر انعو (ةياألساس

 وعنال على مئلقاا.2.1 طاراإل رظنا) نياجنال تعامجمو عيلجم ةتاحم عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعلةبجاتاالس تماخد نكوتنأ غيبني
 تماخدال لخودطقانميصمت غيبني،كلذل .ةعجمولمافالتاخب همبةصالخا لووصوال ةخدمال تاجايتحافلتخت قد نلكو،(وعنتوال عيماتاالج
 تالمساحا نكوت ما رايثك،لاثلماليبس علىف.نآلمالصوالو حيتتثيحب هايمصمت غيبني ماك،ةعمجمو للك زةيمتلماتاجايتاالح يبلتثيحب

 لمرأةاةالمسةيوباألرييعالماهايفديقتيتالتاقايسال في ةخاصو،تماالخد ميقدتلةيهمألاةلغباقالطناةطقنطفقتايتلفواءسانللةصصالمخ
،ايسنج نيحولتلموا ،سنالج وجيومزد ،نييلثلموا ،تايلثلمل ةنآم تمساحا شاءنإ نإ .نيسنالج نيب ةطلتالمخ تالمساحا في هاقلنت ةينكاإمو

 ةينسانالج ترايبعتوال ةينسانالج تايوالهو ةعونتلما ةيسنالج تهاجوتال يذو شخاصاألو ،نيسنالج نيب نم صشخاواأل ،سنالج وأحرار 
 رحراوأ ،ايسنج نوولحتلموا ،سنجال ووجومزد ،نويلثلموا ،تايلثلما .: 1.1 طاراإل :ةقدمم .0.1 القسم رظنا) ضايأ همم ةيسنالج صئخصاوال
 صئخصاوال ةينسانالج ترايبعتلاو ةينسانالج تايوالهو ةعونتلما ةيسنلجا تهاجوتال يوذ شخاصواأل ،نيسنالج نيب نم شخاصواأل ،سنالج
 ،سنالج وجيومزد ،نييلثلموا ،تايلثلما نم ةحالمصل بصحاأ عم ةنآم تشاراتاس .1.2 طاراإل :ةيسسااأل ئادبلما .0.2 والقسم ةيسنالج
 .(ةعونتلمة ايسنت الجرايبعتوال تهاجوتال يوشخاص ذواأل ،نيسنن الجيب نص مشخاواأل ،سنجوأحرار ال ،ايسنن جيحولتلموا

 تماالخد ريفوت غيبنينيح في هنأ ذكرت.ةيهماأل غالب مراأ عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعلةبجاتاالس في اجينال على ركزيجهن اعبتا عدي
 زودي اجينال على ركزييالذ جهنال نأعقالوا .هايإل نواجتحيوأتماخدال هذه على لصوحال في نياجنال عيجم بغري ال قد ،نياجنال عيلجم
 خدمتسينه أيعل نكا ما إذا لفردار ايتف اخطالمة ايهان نه فيلكها، ويل إلصوة الويفية وكاحتلمت امالخدل احو تمامعلوة والفمعرالبنياجنال

 .(CARE -GBV 2021) تماالخد

 إلى رةينتمس نكوت عيماتاالج عونال على ينبلمافنلعلةيكلوال ةملاالش ةيمعتالمج ةبجاتاالس نفإ ،نياجنال لحو حورمتت هانوك إلى ةفاإلضاب
 بحاستيتال تاسايوالس نينلقواالشمتو،ةيالرسم ريغوةيسمالر ةعللفااتهاجوال تاياآلل نملككرشتو،تعاطاالق عددةتوم ،تماالصد
 قدمي ماك.(ةينيمكتال ةئيبال :جامنربال اصرنع .0.3 القسم ظرنا).اةنالج
 لىائم علقا نفلعج امراابة في بالستجا اصرعن :حةلم في ىإل جوءوالل ةعدالوال ،عيماتاالج فسينعم الوالد ةيحالص ةيعاالر تماخد

 ياعتمع االجولنا تماالخد نمكذل ريغو،ميعلتوال يصادتقاال نيمكتال تومسارا ،القضاء
 على مئلقاا فنلعل ةعالالف ةبجاتلالس ةيساساأل اصرنلعا نم .ةيعماتاالج

وعنعلى ال مئاالق فنلعة لبجاتة لالسثالثاصر النلعا  يذفنتوريطوت في مايس ال ،ةعللفااتهاالج نيبقيسنتال عيماتاالج وعنال
:هي عيماتاالج

 ءشانإ في ماها وراديؤدتنأةممولال تهاجلل ضايأنمكي.ةيقو ةإحال ةكبش
 .ةيالرسم ريغوةيسمالر ةعللفااتهاجال نيبو هانيب مايفةبجاتاالس زيعزتو

 هايإللووصن المكي ودةجة اليعال تماخد •
عملدوا ةيعقلة واليندبال ةيصحة اليعاالر  ()o ةل حزمعاف ميرس ةبجاتظام اسن شاءنة إلالزمة اليسيئن الموارد الريب نم
عيماتفسي االجنال  هاوضع يتوال فنلعلنعرضتييئالال تايتالفو ساءنلل ةيساألسا تماالخد

o ضاءالق جوء إلىة، واللطوالشر ،ةعدالال
 ةيعارجهنو (2015 حدةتلما مماأل) كرتالمش ميعالال حدةتلما مماأل جامنرب

o ميعلتي والصادتقن االيمكتل البس 
 ةحالص ةظمنملبقنمرهيطوتمتيذالفنلعلنعرضتييئالال ساءنال

o ىة األخريعماتجت االمادالخ 
 ةيصحال ةيعاالر ميمقد بيدرتلةيمعالال ةصحال ةظمنمجهنم:ةيلمعاال

 ةيوق ةة إحالكبش •
 ،ةصحلل ةيهيوجتال ئادبلما طيغت هانإ.(2021 ةيلمعاال ةحالص ةظمنم)

 فنلعن اد ميلمزع انم •
 قيسنت ةيفيك نع الفض ،ةيعماتالجا تماخدوال ،ةطشروال ،ةعدالوال
 تممقد ص الموارد نم الكنأ ماب.هاتينزايوم هاذيفنتية وساساأل تماالخد
 كيالشر فنع نم نيجن يتاللوا ايسنج توافقاتلما ساءنال على زيركتال عم

 ةيفيكديحدتلاينيكوتاثحبيجرتنأ فذةنلماتماظنلما على بجي،ميالحم
 فنلعانمنياجنالنمىأخر تائلفبيدرتوال ةيهيوجتالئادبلمافييكت
 ظامن على ركزت هي ،كذل إلى ةفاإلضاب .عيماتاالج وعنال على مئلقاا

 .ةية الرسمبجاتاالس

ةيمنتعي في الماتوع االجنعلى ال مئقاف النلعة ارمجبة ليسيأستاصر النلعا
 3 ةبجاتاالس :جامنرباصر النع .3.3 القسم 



 

  
     

 

       

 

 

  
     

    
   
    

   
  

   

 

 

        

   

  

 

     

      

 

            

         

 

        

     
  
  

     

    

   

  

 لكاشأريفوتلشمت دواراأيؤدتو،رةواألس عمتالمج هي عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعلبيجتستيتالةيرسمالريغةعللفااتهاالج
 .ةيرسمة البجاتت االسايإلى آل لصوهم للوتاصرنن وميياجنال عمد نع الفض ،يصادتقعم االة والدعدالج والاللعن الة ميدبية ونماية وإيديقلت

 :ةيالتة اليسيئة الرثالثاصر النلعن اي معماتوع االجنعلى ال مئلقاف انلعة لملة الشابجاتن االسكوتت

هايإللووصن المكي ودةجة اليعال تماخد .1

عيماتفسي االجنعم اللدوا (ةيعقلة واليندبال) ةيصحة اليعاالر .أ 

ضاءالق جوء إلىة، واللطوالشر ،ةعدالال .ب 

ميعلتي والصادتقن االيمكتل البس .ت 

 ىة األخريعماتجت االماالخد .ث 
 ةيوق ةة إحالكبش .2
 فنلعن اد ميلمزع انم .3

 عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعاجامربنملك في تهايوجتال هذه خدامتاسنيفذنلما كاءوالشر ةيالدول ةيمنتللةيكيألمراةكالالو فيظلمو نمكي
 قدميو،عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعلةبجاتاالس في هتيهموأرصنعلك القسم هذا فصي.ةبجاتساال اصرنعجلدمةقلتسلمواةلمدمجا
 .دةيمف واردت وموافر أدويار، وبتعفي اال هاة ألخذلئأس

 ماعيتجاال يفسنلا لدعماو ةيحصلا ةيالرعا ا:هيلإ لوصولا مكني دةوجلا يةلاع اتمدخ أ.1 صرنعلا

 ي؟اعمتجع االونلا ىلم عئالقا فنعلل ياعمتجفسي االنلا لدعماو ةيحصلا ةيالرعا يا هم
ديعبال ألمدا فيو الفور على جيانال فاهور ةصح على يبجايإلشكب عيماتاالج فسينال عموالد ةيصحال ةيعاالر تماخد رثؤتنأنمكلمانم

 .هايل إلصوكن الوميبة واسنمت الماالخد لالمن خ هاريفوت مت إذا 

 مقدمو نكويما ابغال .نياجنللةامهةبجاتاستماخد ميقدتو عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعاديحدتلقالطناةطقنةيصحالتماالخد عدت
 نياجنالنمديلعدانأريغ.فنلعابعقاأفي عيماتجاال وعنالىعلمئلقاافنلعانمنجوانالهمراينيالذنيينمهاللوأةيحالصةيعاالر
 .ببن السع فن الكشت دوابإلصا ةيصح تماعن خد نوثحبي

 ميمقد بيدرتلةيلمعاالةصحلاةظمنمجهنم وصييال:ةيلمعاالةصحالةظمنملبقنم ورطلمافنلعلنعرضتييئالال ساءنالةيعارجهن
 ةيحالصتماالخد مقدمو ثيتحد نأب وصيي ،كذلنمدالب.عيماتالجاوعنال على مئلقاافنلعللامالش الفحصب (2021) ةيصحال ةيعاالر

 :ةيالتا الينط الدروفاء الشيتم است وإذا ةملتر إلى إساءة محيشت تماالع كانه تنكا ه أو إذانع نثحدت ف إذانلعن اع ساءنإلى ال

 .(1.3.3 طاراإل ظرنا) لواأل ىوتي المسف عمم الديقدت ةيفيف وكنلعا نع ةلئح األسطر ةيفيى كعل تماقدمي الخدب ميدرت تمي •
 .مئقا وحدم ليشغت جد إجراءوي •
 .ةة إحالكبل شيشغتشاء ونم إت •
.ةيوالسر ةيوصخصن الماكن ضمي •

 اإلساءة نعلسؤاالب وصيتةيلمعاال ةصحال ةظمنلم ةيهيوجتال ئادبلمانفإ ،فنعثحدو في كشكانهنكاو،طوالشر هذه تيفوتاس إذا 
 فنلعابةصلتلما الموارد نعتمامعلو قدميهنفإ ،ال أم فنلعانعفكشي الفرد نكا إذا ماع ظرنال ضغب.أوال اشربمريغلشكبةملتالمح
 لاألو عمالد ميقدتبةيحالص تماالخد ميمقد ةيلمعاالةحالص ةظمنم وصيت،فنلعلهعرضتنعفكشيصشخ يأل ةبسنالب.ةعباتلملةفرصو
 .(1.3.3 طارر اإلظنا( )LIVES) عمم الديقدتوةالمز السيعزتمن و قحقتفسار والتواالس ماعتسل االوكوتروب خدامتاسب

ةيمنتعي في الماتوع االجنعلى ال مئقاف النلعة ارمجبة ليسيأستاصر النلعا
 4 ةبجاتاالس :جامنرباصر النع .3.3 القسم 



 

  
     

 

 

  

 

  

 

   

   

  

  

  

    

  

     

  

 

  

 

   

  

  

      

 

  

  

    

 

   

   

           

       

   

   

  

      

        

  

 
 

    

           

    

 

    

   

  

  

 

   

   

  

  

  

    

  

 

  

   

 

   

 

 

 ميمقدل غيبني ،لاألو عمالد إلى ةفاإلضاب
ميةلالعحة الصمة ال منظر من قبومطلل اوألم ادعلل "LIVES" جهن .1.3.3 اراإلط

 ةيحالص لئالمسا واعالجي نأ ةيحالص ةيعاالر

ةيعالرمي امقدة ليلمعاة الصحال ةظمنل مبق نم "LIVES" لوكوتروب ميصمت مت  وابلي نوأ ،ادةيلعا إلى شخصال تحضرأ يتال

ني معماتوع االجنعلى ال مئلقاف انلعن ان مياجنلل ةيعاجودة الر نيسحتة ليصحال موايقي نوأ ،ةيورالف ةيبطال  تاجايتاالح

نية الذيحة الصيعامي الرمقد لبق نول مي األنسانعم اإلر للدييعاع مضل والخ  وأ عالجال بطلتت يتال ةيعقلال ةحالص تاجايتاح

دأبلما :ةيئ األساسادبلما .0.2 قسمظر النا يؤذت ال" " ) دأ األساسيبلماب ندويقتي  بحس ،ىرأخ تماخد إلى واليحي نوأ ،ةاإلحال
 . (يؤذت ال :1 قماألساسي ر نأ غيبنييتال ةيصحال تماالخد لشمت.ضاءتقاال
 داءتعاال أو يجسدال داءتعاال بعقاأ في قدمت

 :"LIVES" لوكوتروب ةيالتت الطوال الخشكت والفحص ،ةيالعاطف ةالحال مييقت اشرةبم سينالج
 ةمعالجو ،يعالشر بطال فحص ميقدتو ،يندبال
 تاينتق امدتخباس ينجناال إلى تمعاس :"L" رفلحا تحاال يف لالحم عنم لئوسا ميقدتو ،تابإصا يأ
 لأفعا م علىألحكاا اردإص دبعتالفعال واس عتمااالس ،(داءتعاال نم ماوي 5 نضوغ في) ئطوارال
. ميقدتو ،ايسنج ةقولنلما راضألما ةمعالجو  اجينال
 ةعانلما صقن سرويلف عرضتال عدب ةيوقاال

 ناجيال تاياجتاح نعرتفساس :"I" رفلحا
 ،(داءتعاال نم ةعسا 72 نضوغ في) ةيشربال

كلذ رةر مكر مثةوحتمف ئلةأس يهعل طرحو،وفهومخا  ةيعاالر طيطختو ،لالحم عنلم تارايخ عوضو
 .فهمه انلضم .ةعباتلمت اارايك زما في ذلب ،ةيتذاال

 جيناال رعحة مشاتحقق من ص :"V" رفلحا
 يتال ةيصحال تماالخد عيجم لشمتنأبجي

.اجينال م علىوللا قعي نه الأ على ديتأكال ر، وكرأفعالهو  وعنال على مئلقاافنلعاةجعالوم ديحدت إلى فهدت
 ةدعل مساخال نالمة مالس زيتعز :"E" فلحرا قدموم ،تراشاولملةصخا ةساحم عيماتاالج
 من ديلمزانه متيحما يةيففي ك ريتفكالىاجي علنال ،لاألو عمدال على بمدر ةيصحال ةيعاللر
 .ىذألا ،حدةالمو ليشغتال تجراءاوإ ،ةيالسر تايوآل
 ةيلمعاالةصحالةظمنم) ةمئلقااةحالاإل تكابوش

إمكانية قشةنال مخال نن ميناجال دعم :"S" فلحرا 2021). 
 إلى ءالؤالة هعي وإحاتمم االجعدال على صولهمح

 .ؤهلةالم تمادالخ اءنبةيفيكلحو ليفاصتال نمديمز على لصوللح
 ةيصحال ةيعارال لمجا في نيملعاال نيب ةقالع

(2021 ةيلمعاالةحة الصظمنم)
 ،تفصاحاإلا إلى ماعتواالس ةلئألسا طرحل
 عراج ،"LIVES" جهن دامختاس إلى ةفاإلضاب
 يالذ ،يبيدرتالةيلمعاالةصحالةظمنمجهنم
 ةيميقدتلا PowerPoint عروض نضمتي
 .(2021 ةيلمعاالةحالص ةظمنم) ويديالف عطمقاو

 لشمت.ةطبراتلماجامربال سعكيلابغال "MHPSS" صارتاالخ خدمتسيو،قايثوطاابتار عيماتاالج يفسنال عموالد ةيعقلالةصحالطبترت
تابطرااض نمنونعاينيالذ نياجنال عملد ةيعماتاالج أو ةيعقلال أو ةيعماتاالج ةيفسنال ةيريالسر تمالخداةصصختلماةيعقلال ةحالص تماخد

 عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعاجامربلنمكي،باسنمبيدرتوتايخلف نيوظفلماىلد نكوي مادنع.ةيعقلال همتصح وأةياألساس مهفئظاو في 
 هذه ميقدتلنيمجهز نظفوالمو نكيلم إذا .ىرأخةصصختمتماخدو،عيماالج عالجوال،يالفرد عالجالكذل في ماب اشرةبمتماخدريفوت

 .ةودوجمت الماإلى الخد ةباسنلمت ااإلحاالباميالقوةثغاتت االسماالع على فعرتى العل همبيدرت غيبنيف،اشرةبالخدمات م

 زيعزتو،شخاصاأل نيبتعالقا اءنبو،هاداإلج نم والحد يصدتالو،مليلعوا فيطعاال عمالد على عيماتاالج فسينال عمالد تالدخت ركزت
 ةنآم تمساحا أو رةيظنتكابش شاءنإتماخدال لشمت قد .تمالخدا إلى ميلكروا نآلمالصوالو زيعزتنع الضف،ةيعماالج ةيعاالر تايآل

 بيدرت أو ؛هايفلقنتوال هاتايولووأ عمالد نمنياجنالتاجايتاحديحدتلةيويحتماخد هيو،ةاإلحال تماخدوتحاالال إدارة أو ؛ تعامتللمج
 .نياجنعلى ال ركزت يتت الارسامموال فقعلى الموا تماقدمي الخدم

 ةمعالجلالامش هجانعاملشكتعمالدنمةيليكمتتقابطعبأرتكاالالونيبةركتالمش ةمئالدا ةنلجاللبقنم طورلمالدختال هرم حوضي
 يفسنال عموالد ةيعقلالةصحاللوحةيفإضا تمامعلو على لصوحالنمكي.(.1.3.3 لالشك) ةيعماتجاال ةيفسنال ةيهرفاوال ةيعقلال ةصحال

ةيمنتعي في الماتوع االجنعلى ال مئقاف النلعة ارمجبة ليسيأستاصر النلعا
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 ردالموا ةخفضنلماتائيبال في سنالج وعن على مئلقاافنلعاجامربيفةيعماتاالج ةيفسنالتالدختوال ةيقللعاةصحالجدمةيفيك في عيماتاالج
GBV 2022)-CARE ). 

 ةيعماتجة وااليفسنت الاجايتواالح ةيعقلة اليحة الصيعان الرة مصلواتسلة مل سلشكت يتعم الللد عبة األريليكمتت القابطال .1.3.3 لالشك

المتخصصة 4الطبقة الخدمات : 
الجماعي، أو الفردي العالج ذلك في بما السريرية قبلالخدمات من المقدمة

المؤهلين العقلية الصحة خدمات  مقدمي

 صصختم ريغو زكرم معد :3 ىوتسملا
 ابم.نيبردمنيوظفملبقنمتاعاجملاورساألودارفأللمدمقلايلعملاوياطفلعامعدلا

 ةمنظملا عياتمجاالو سينفلامعدلاتاعجموموأةيدرلفاتالاحلا رةادإكلذ في

 ةرسألاو عمتجملا معد :2 ىوتسملا
 ةطشنأو ،ةييهفرت ةطشنأو ،تابكشو ،ةنآم تاحاسم لالخ نم يرساألو عيتمجلما معدلا ةيتقو
 ةرالضافقالمواجلاعوت نيجانلاىلعزركت تيلاعتمجلمارييامع زيزتع .تاراهلما اءنبل

 ةيساسألا اتمدخلا في ةيعامتجالا اترابتعالا :1 ىوتسملا
 نمألاو
 نمفيخفتلالالخنمتادمخلا لىإلصولواوةيمرلكاوةنآلماتائيبلازيزتع
 بيردتلاو ةراصنلماو رطاخلما

ةيمنتعي في الماتوع االجنعلى ال مئقاف النلعة ارمجبة ليسيأستاصر النلعا
 6 ةبجاتاالس :جامنرباصر النع .3.3 القسم 



 

  
     

 

       

  

   

    

   

   

        

     

       

  

    

      

  

   

 

  

   

 

    

  

     

     

   

 

 

  

 

 
 

  

 

  

 

 
 

 

 

   

                

      

                   

          

  

     

   

 

  

        

 

 

 ابةستجالة في ارسميلا غير لصحيةلة اعالفت ااهلجر اود
 اعيالجتملنوع اا لىع ائمقلف العنل

 * تالبلقال اثم- نيير الرسميغن وييديقلتن اليمعالجن الإ
 نيمعالجن والييديقلتال نيمعالجت والايديقلتت ال البلقاوا
 ند ميلعدهم في اب قوثة مويعامقدمو ر هم-بعشااألب

 فنلعة لبجاتفي االس همدور مب قومواينن أمكيت وعامتالمج
 كايمافي جا تيجرة أدراس توجد.عيماتوع االجنعلى ال مئلقاا
 مئلقاف انلعة لبجاتى االسعل بيدرت قيلتبتماتمهتالبلقان اأ

 فنلعن اعنكشفوي ما رايثن كئابن الزأل عيماتوع االجنعلى ال
 ةيفين كفعري ت الالبلقان الكعي، وماتوع االجنعلى ال مئلقاا

 فذةنلمت اماظنلملى اعبجي.( Pitter 2016) ةبجاتاالس
 على ينبلمف انلعة ليحصت الماخدة البجاتي اسفةاركالمش
 اءنبو بيدرتإلجراء ال تابيترتع الضت نعي أماتوع االجنال

 ريغ ةيندبة واليعقللة اصحال تماقدمي خدع مات مالقدر
عدمن وياجنعلى ال ركزي جهن خدامتة اسيفيول كن حييالرسم

عي.ماتوع االجنعلى ال مئلقاف انلعن ان مياجنالب اإلضرار 

ميالرس ةيصحة اليعالرظام اننزء مت ج البلقان اظ أالح * 

 ن.اكألمعض ابفي 

 يفسنلا لدعماو ةيحصلا ةيالرعا عدت اذامل
 على مئالقا فنعلل ةباجتالسل نيمهم تماعيجاال
؟ماعيتجع االونلا

مئلقاافنلعا هاخلفييتال ترايثأتال نفإ ،نياجنال بجارتتفاوتتنيح في 
 ةيفسنال ةيهفاوالر ةيعقلوال ةيندبال ةصحال على عيماتاالج وعنال على 
 .تعامتسر والمجفراد واألاأل على ىلمدا دةيعب بقعوا هال ةيعماتاالج
 نأ عيماتاالج فسينلا عموالد ةيحالص ةيعاالر تماخد ميمقد عوسب
 ،فنلعل اشرةبمال ةيسدجال ارثاآل يأ ةمعالج في حاسم دورب قومواي

 همنمكي قد .همبنذتسيل اإلساءة نأ همفو عافيتال على نياجنال عدةومسا
 اصرنع .1.3 القسم ظرنا) فنلعانمديلمزاعنم في عدةالمسا ضايأ
تماالخد ميمقد عدساتنأ فذةنلماتماظنلملنمكي.(ةيوقاال :جامنربال

لعاالف بيدرتال نمقحقتال أو ريفوتقيطر نع الدور هذاب اميالق على 

 على ةمئلقاوا ،ةباسنلموا ،ةفالرأب سمتيوحن على تماالخد ميقدت في 
 .قحقوال

 ةيريالسر اإلدارة مايس وال ،ةيصحال ةيعاالر تماخد نكوت ما رايثك
 شاورتت نأ غيبني .اةيللح قذةنم ،ميمالح كيالشر فنعو سينالج داءتعالل

 عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعاةيعارجدمتيتال ةيصحال عيالمشار
 ةصلحلمابحاوأص عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعا راءبخعم

 ميصمت اءنثأ ةمئلقاا توكوالتروبوال الموارد نع الفض ،نييالمحل
 ميقدتنشأبوةطخبوةطخةيهيوجتقئاثو عدة وجدت.هاذيفنتوهاتطشنأ

 يف ةيعقلال ةصحوال بصاتغالل ةيريالسر واإلدارة ةيصحال تماالخد
 يالفور عمالد كذل في ماب،عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعاجامرب
 على لصولحل .(لقسما هذا في والموارد تاألدوا ظرنا) ةعباتلموا
عراج ،عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعاةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمراةكالللو ةعباتال ةيلمعاال ةصحال جامربةمعالج ةيفيكلحو ةيفإضا ليفاصت

 .ةيلمعاة الحج الصامربلالمن خ سنوع الجن على مئلقاافنلعة اجعالم:تعاطاالقبةخاصج الامنربر الاصنع:جامنرباصر النع.0.2 القسم 

 ايتيفي ه ةهمشلمت ااعوجململ عيا الجتملنوع الى اائم علقف العنت اادملى خل إووصلز ال يعزواصلتا:جامنلبرل اامث

 رطخل ةضرعملا تاعومجملا ىلإ لوصولا ىلع ًادمعتم ًازيكرت يتياه يف FOSREF-USAID Konbat Vyolans شروعمنضمت
 نيب شخاصواأل ايسنجنيولحتلموا سينالج ليلما جيومزدو نييلثلموا تايلثلماكذل في ماب،ةيشربالةعانلما قصنسرويفبةباإلصا

 زكارملا لخاد ًاشيمهت رثكألا تاعمتجملا يف سنجلا عون ىلع مئاقلا فنعلا نم دحلل ،ءاسنلاو تايتفلاو سنجلاب تالغتشملاو نيسنجلا
 ةوإحال ،ةملعالما سوءلبسانلماصوالفح ،عيماتالجا وعنال لىعمئلقاانمةيوقاالنعابيدرتوتمامعلو شروعلما قدم.رةيبلكاةيحضرال

 ةحالص لمجا في نيملعاوال ةيصحال ةيعاالر ميمقد نع الفض ،نقرااأل نيلممعال نم ةكبش إلى ةيبطوال ةيعماتجاال-ةيفسنال تماالخد
 عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعا في ةصصختلماةيشارتالسوا ةيريالسر تماالخد ميسلتزيعزت شروعلماةطشنأنيبنمة.يمعتالمج
 نييلثلموا تايلثلما مركز لالخ نم نيسنالج نيب شخاصواأل ايسنج نيحولتلمسي وانالج ليلما وجيومزد نييلثلموا تايلثلما نم نياجنلل

 مراأايضحالل فيطعاال فاهلراةمعالج ربتعت.سنراب-أو-تورب في نيسنالج نيب شخاصواأل ايسنج نيحولتلموا سينجال ليلما وجيومزد
 شخاصواأل ايسنج نيحولتلموا سينالج ليلما وجيومزد نييلثلموا تايلثلما ضد فنلعوا زييمتوال وصمال شارتنا قايس في ةخاص ةصفب ماها
 ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالوال) تامعتالمج عضب في تايتالفو ساءنال ف ضدنلعاتايوتمس فاعتروا ،سنجال لمجا في تالاملعوا نيسنالج نيب

 .(2019 ةيالدول

ةيمنتعي في الماتوع االجنعلى ال مئقاف النلعة ارمجبة ليسيأستاصر النلعا
 7 ةبجاتاالس :جامنرباصر النع .3.3 القسم 



 
    

 

  
  

  
 

  
   

  
 

 
 

  
  

 

     

   

       

       

    

      

         

     

     

     

       

  

            

  

    
 

 

 

 

 

 
 

 واردملاو اتواألد
● CARE-GBV. 2022. How to Integrate Mental Health and Psychosocial Interventions in Gender-

Based Violence Programs in Low-Resource Settings [No. 4 in a series].” Washington, D.C.: 
USAID. Accessed May 23, 2022. https://makingcents.com/wp-
content/uploads/2021/01/CARE-GBV_04_MHPSS_v6-508.pdf. 

● World Health Organization (WHO). 2021. Caring for Women Subjected to Violence: A WHO 
Curriculum for Training Healthcare Providers. Geneva, Switzerland: WHO. Accessed May 23, 
2022. https://www.who.int/publications/i/item/9789240039803. 

● ———. 2014. Health Care for Women Subjected to Intimate Partner Violence or Sexual 
Violence: A Clinical Handbook. Geneva, Switzerland: WHO. Accessed May 23, 2022. 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/136101. 

● ———.2013. Responding to Intimate Partner Violence and Sexual Violence against Women: 
WHO Clinical and Policy Guidelines. Geneva, Switzerland: WHO. Accessed May 23, 2022. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85240/9789241548595_eng.pdf. 

 اءضلقا ىلإ ءوجللاو ،لشرطةاو ،لةاالعد ا:هيلإ لوصولا مكني دةوجلا ةيلاع اتمدخ ب.1 صرنعلا

 ضاء؟لقا ىلإ ءوجللاو طةلشراو الةالعد دوجو ينعي اذام
 الفض ،عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعانشأبةينطووال ةيميقلاإلوةيالدول تاسايوالس نينالقوا ةينوناالق ةظمنواأل ةطشروال ةعدالال لشمت
 فهدتيتالتماخدالنمةعمومج إلى لصووال على القدرة زيعزت على لعمتيتالةصوالخا ةيالحكوم ريغوةيحكومالتانايلكاةكبشنع
 ماكوالمح ةطالشر نمةكبالش ههذ فألتت .عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانمنياجنلل الضرر نمديلمزانمةيمالحوا ةعدالالريفوت إلى

 ةليدبال تعاازنلما لح ظمن لكاأش نم هاريغو 2019( فيسينويال) ةيمعتالمج ىالشكاو تايآل لثم ،ةيمعتالمج ظمنوال ةينونلقاا عدةوالمسا
Heilman et al.(2016( )ةير الرسميغو ةيالرسم ةعدالال ةبجاتت اساين آلع ةلثأم على العطالل 2.3.3 طارإلر اظنا). 

 ةملتحلماتايعداتوال ،يالمحل ةعدالال ظامنةقدروتابطلتمبنياجنال القضاء إلى ءجواللوةعدالالةباجتساجمدتيتالعيارشمالم ُعلتنأبجي

 ميةلرسغير او يةلرسملة ادالعل ابةستجالت االيلى آلة عأمث .2.3.3 اراإلط

ميةر رسغي تاليآ  ميةت رساليآ
ةيفلعرة واينين الدينالقوا  ةية والمحلين الدولينالقوا

ةعدالة الظمنوأ ةيسركم األة والمحايمعتكم المجالمحا  نونلقافاذ انإ

تهامن الج ةعمجمو همارست) تعازانل الة لحليدبل البالس  ةعدالال تؤسسان ما مهريغالمحاكم و
 (ةعللفاا

 ةينونلقاعدة اك المساما في ذلب ،ينونلقاعم االد

 سينالج داءتعاال ايضالق ةاألدل ليحلت على ةيالمحل ترابتخلما قدرةو،(ةكمالمح في للشهادة فينلعا لفعال رد لثم) يبطال طاقموال نياجنلا على
 ينونلقاا ظامناللالخنمتاإلجراءا ةعباتم عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانمنياجنال عضب ارتخيال قد 2014(. نرووآخ وسىم)

 ةخساروال ،لطفااأل ةنحضا نفقداب ةعلقتلما فخاوملوا لماوال تقوال باباألس هذه لشمت .ةيكليهو ةيعماتواج ةيخصش بابألس ميالرس
 ىلدةناإلدا لمعد فاضخنوا ،عاروال ،الغبإللةجيتن األسرة فرادأ أو يدتمعلابنجا نم ضافياإل فنلعوا ،نكاواإلس تكالتممللةملتالمح

:ةيمللعا اصرنع  صرنع .0.4 مسالق ضايأ ظرنا ).Gardsbane et al 2021( ) ديدجنمىألذل رضعتال لماتواح ،لعافاأل هذه يبكتمر
 (. ميصمتجي واليتراتسط االيطختال 3: ية رقممللعا
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 للح ىأخر ةليدب تايملعو ةيلئعا ةطوسا تممارساو ةيفعرو ةينيد نينواق تعامتالمج ىلد نكوي قد ،ةيسمالر ةعدالال ظمن إلى ةفاإلضاب
 في هذه ةيالرسم ريغ أو ةيفعرالةعدالالتممارسا دامختاستالدراسا عضبتقثو.عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعاةمعالجلتعاازنال

, Gardsbane.) ةيرسمال ةعدالال ظمن نم هاريغ أو ةينونلقاا عدةالمسا أو ةطالشر نم جزءوك ةيالمحل تعامتالمج 2016 Heilman et al 

et al.2021). غيبنيهنفإ ،للمرأة ةعدالال لكفي ال يوبأ ظامن طارإ في عادة يجرتتممارساال هذه نأنم غمالر على هنأثوحبال هذه تظهر 
 لشكتورييغتلل ةمقاوم لظت لم ما ،اجينال على ركزتيتال تارساممال خدامتاس عيشجت في ،هابنجتنم دالب،ةعللفااتهاالج عيجم كإشرا
 .نياجنعلى ال ايقيحق طراخ

نيسنالج نيبفصنمجهن ماجإد على ةعدالال لمجا في ةيالرسم ريغةعللفااتهاالج رةقد اءنب اربتعاال في أخذتنأ فذةنلماتماظنملل غيبني

 نييالمحل ماءعوالز ،نيينيالد اءعمالز جامربال هذه لشمتنأنمكي.(IDLO 2021) عيماتاالج وعنال لىعمئلقاافنلعلةبجاتسواال ةعدالال في 
 ةطالسل زيعزت على ركزتةيمعتمج جامرب في كشارتنأنمكييتال تؤسسالمانم هاريغو،سمداروال ،ةيديقلتال كمالمحا ةظمنوأ ،نييديقلتوال
 .اجينعلى ال ركزتيتعي الماتوع االجنعلى ال مئلقاف انلعة امعالجظم لن شاءنب إنجا ، إلىةصفنلمق احقووال

 :ليي ما ةينونلقااتماخدظم والنوال ةعالالف ةعدالعم الدتيتج الامربل الشمتنن أمكي

 في ماب) يصادتقاال ذاءياإلو وجيالز بصاتغاال لشمتلنينالقوا قطانعيوستكذل في ماب،هاذيفنتوتاسايوالس نينالقوا زيعزت ●
 ةمئلقان اينيذ القوافنت نيسحت على تمامع الحكو لعملوا (ضق األرحقو على زيركتك الذل

ةطالشر كذل في ماب) ةيالرسم ريغوةيسمالر ةعدالال طاعق في ةلعلفااتهاللج تلقدراا اءنبوسنالج وعنليحوت على مئلقاابيدرتال ●

 ركزت يتال جهنال على (ةيفلعرا كموالمحا نييديقلتال ماءعزوال ةينونلقاا عدةالمسا ميمقدو كمالمحا فيظمو نم همريغو والقضاة 
 عيماتوع االجنعلى ال مئلقاف انلعن امنياجنت للمام الخديقدتن لياجنعلى ال

 في عموالد ماليال عمالد كذل في ماب،عمالد ميقدتوتمادالخ خدامتاس ةوصم ةزالإنع الضف،همقحقوبعمتالمج ءعضاأفيقثت ●
 تماالخد ول إلىوص، للفاعدل المجا

هايعل نميهييتلاةطالشر نماذج هانمينعاتيتال ةيهجنلمالاكالمش عضبنملقلي قد ما وهو ،ةيئسانال ةطالشر اكزمر شاءنإ ●

 (ةلفتت مخائيب لة فيط األدالتغم اخر) الذكور 

 تماعن الخد نوثحبي نن مع عوالدفا اشربلمعم ار الديفوت ●

 عنمت يتال ،19-ديفكو ةحئجا لثم،دةتممالتماواألز ثالكوار لثمتاقايس في دايعقتيعماتاالج وعنال على مئلقاافنلعلةبجاتاالس زدادت
 لقنو ن المواردا مهريغو ةيفتهاال عدةط المساطوخ ل إلىصوح الويتت لحمولمف اتهالل ةصت خاقايبطت ريطوت تاليعدتل الشمت .ل الحرقنتال
 عونال على مئلقاافنلعانمنياجنالضيعرتبنجتلةيانعبتاليعدتال لهذه طيطختالبجيهنأنم غملرا على ،تنرتناإل إلى ةعدالالتماخد
 .(ب2020 نخروحدة للمرأة وآتلممم اة األئيه) ن الضررد ميلمزعي لماتاالج

 :ليي ما قحقوعلى ال ةمئلقاة اباسنلمت اماذ الخديفنتة ليحيوضتر اليبداتلل اشمت ،ةين الدولييقحقوة النوفقا للج

ما لحو رةينتمس تاقرار خاذتا على نيقادر عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانمنجوانال نكوينأ غيبني :ةيطرسلوا مةلكراا ●
 .هاامخدتة اسيفيهم وكة لاحتلمة اينونلقات اادرابلمخدام اتغي اسبنينكا إذا 

 ةصالخا نسانإلاقحقول كاهاتنالثمي عيماتجاال وعنال ىعل مئلقاافنلعانأبنياجنال الغبإ غيبني :هموقبحق لمع لىعاوونيك أن ●
 .ةنمكلمظلم اتل البسب همغالبغي إبنيهم وب

 ركزتيتالةينونلقاا عدةالمسا على ،همتيخلف نع ظرنال غضب،نياجنالعيجم لصحينأبجي :ونيةانقلاةداعلمسا لىعلولحصا ●
 .ايا ولغويفقاثا ويمال هايل إلصوكن الومييتن والياجنعلى ال

 نجوانال عتمتي نأ على المرأة ضد زييمتال لكاأش عيجم ىعل القضاء ةيقفاتا صنت :لامك ونيانقلقالستاب انونلقا امأم افعتراال ●
 .(2016 ةين الدولييقحقوة النلج) رةد األسفران أن معلى إذ لصولى الحإ ةجن الحال دوامي كنونقا لالقتاسب

ةيمنتعي في الماتوع االجنعلى ال مئقاف النلعة ارمجبة ليسيأستاصر النلعا
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 عونلا ىلع مئالقا فنعلل ةباجتالسل مةهم ارومأ ءاضلقا ىلإ ءوجللاو طةلشراو الةالعد عدت اذامل
 ؟تماعيجاال
 مئلقاافنلعلعمتجلما فضر عن عيماتجاال وعنال على مئلقاافنعلل تطاالسل ةبقعامنمالض ىأخر لئساو خدامتواس نينالقوا قيبطتبعري

 لثمتةينونلقااةعدالال لزات ال ،كذل عم .فنلعانمديلمزاثحدو إلى نونلقااقيبطتعنمينأ ضايأنمكي .نياجنال عمود عيماتاالج وعنال على
 عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعانعغلبي ال هممعظمو،عالمال حاءنأعيجم في عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعانمنياجنلل ةبسنالبةكلمش
 ،كذل نم دالب 2014(. رمويالب، 2016 ةيالدول نييقحقوال ةنلج) ةيكليلهوا ةيعماتجاالو ةيصشخال بابساأل نم ةعولمجم ةيرسم مصادر إلى
 همتكابشلخدا سانلل عادةو،ةيسمالر ريغ للمصادر كذل نعلفييسنجال فنلعوا ميالحم كيالشر فنعنعنلغبييئالال ءسانال ظممع نفإ

 تماظنلما اجتحت قد ،نياجنلل ةبسنالبةواقع ةقيحق ينونلقاا جوءالل حبصينألبق ).Linos et al., 2016 Stark et al 2014(. ةيعماتاالج
 .ةينونلقات اؤسسالمة واطشرت الؤسساخل مز داييمتز واليحتن الع الفض ،الغبن اإلع ينثت يتة اليعماتف االجعراة األمعالج فذة إلىنلما

 لةدالعا عاز قطل تعزين خالاعي مع االجتمولنا لىع ائمقلا فلعنب بشأن االعقا ت منإلفالد من الحا:جامنلبرل اامث

 ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالللو ةعدالال طاعق صالحإ ةطشنأ ميصمت مت ،سلفادورال في ( 2013-2018) ةلعداال طاعقزيعزت وعمشر لالخنم
 عمالدلكاشأنمرهيغوينونلقااعمالدنيسحتو،عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعاايقضا فيبعقالانمتالفاإلنمحدللةيالدول
 ةعدالمسا لالخنم عيماتالجا وعنال على مئلقاافنلعاتحاال ةرإدا على ةعدالال ظامن في ةيسيئالرةلعلفااتهاجال رةقدزيعزتو،ايضحالل
 نيبطبريايضحاال عدةمسالجمدم وذجمنريوطتو عمدلالخنم عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعا شروعلماجعال.بيدرتوال ةينالف
 نيبمدر طابضب ودةمز ةصصختم ةطشر تحداو طشانال هذا طور لقد.ينلمداعمتجلموا ةعدالال عطاقتؤسساوم ةيحكومال تكاالالو
 .(2020 ةية الدوليمنتلل ةيكي ألمرة اكالالو) ايضحافسي للنم العم الديقدتهنمكينوم سينوالج زلينلمف انلعث احواد ة إدارةيفيى كعل

 ينب ص مناألشخوا ،سجنلار اوأحر ،اجنسي ينلولمتحوا ،سلجنوجي ادزوم ،ينليلمثوا ،تاليمثلد ارطة ضلشف اعن:جامنلبرل اامث
دوألسل الجبفي ا ،نلجنسيا

 ،سنالج وجيومزد ،نييلثلموا ،تايلثلما ضد فنلعا على الرد نيسحتل توانس عدة ذنم ةطالشر عم ناتعومجم لعمت ،سوداأل لبالج في 
 في ؤوادب ،2012 عام في ة.يماحوال ةعدالال إلى همصولو نماضو ،نيسنالج نيب نم خاصواألش ،سنالج حراروأ ،ايسنج نيحولتلموا

 ،نواآل.هاذيفنتة لطة الشريرين مدم مععلى الد لصوفي الح مرواتت، اسوانى عدة سى مدعلة، وطشرب لليدرتية وهيوجتئادبع موض
 في ساعدوا ماك.موجه عقي امدنع ةلءاسملاو عساو ماظن جهن عابتا نامض يف ةدعاسملل ًاضيأ ةاضقلاو نيماعلا نيعدملا عم نولمعي همنإ
 حراروأ ،ايسنج نيحولتلموا ،سنالج وجيومزد ،نييلثلموا ،تايلثلما نشأب ةطرالش ةقو طارإ في ةطللشر نيعبات لصاتا طابض شاءنإ

 كفاح ةباثمب نكا طابالض ءلهؤال لاملكا سيؤسلما عمالد على لصوالح نأ نم غمالر على ،نيسنالج نيب نم صشخاألوا ،سنالج
(et al. 2018 House ). 
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ميلعتلاو اديصتالقا نيكمتلا ا:هيلإ لوصولا مكني دةوجلا ةيلاات عمدخ ج.1 صرنعلا

 ي؟اعمتجاال عونلا ىلع ينبملا فنعلل ةباجتالسا يف ةيميلعتلا تالخدتلاو اديصتاالق نيكمتلا وه ما 

 يادتصقالمكين التج امبرا

 نمنياجنالنمهاريغنعالضف،عيماتجالا وعنال على مئلقاافنعلانمتاياجنال ساءنال عملدةيقو داةأيصادتقاال نيمكتالنكوينأنمكي
 القسم ضايأ ظرنا) ليبقتوالمس يالحال فنلعاةمعالجلتارايخبنهودزييالذلالقتاالس على لصوالح في ،عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعا

 ة لألسرميق بجلت هانعلى أ رأةلمظر إلى اني ماثينه حر األدلة إلى أيشت (. فقرن اللحد م: ا4 ية رقمجيتراتاإلس :ةيوقاال :جامنرباصر النع 3.3.
 نأ (لللدخ المدرة ةطشنواأل ،ويةالقر روضالقو راالدخا تايمعجو ،رةيالصغ روضقال لثم) يصادتقالانيمكتالجامربلنمكي،لعمتمادنع
 هي نيسنالج نيب ساواةلما عدم هايعل قومتيتال ةيعماتالجافعرااألوةينسانالج رييعالما )Heise 2020(. ميالحم كيالشر فنع خفض عمدت
 ًاضيأ كر ُشت لب ،بحسف ساءنال يصادتقاال نيمكتال تاردابم كر ُشت ال امدنع .المرأة قدمتوةيصادتقاال صالفر نم حدتيتال رييعالماسفن

 تالئعالليبجايإ أمر زلينلماليموتوال لعمال فيةمرأالةكمشار أنفيكلحويقدنالريفكتال فيتعامتجلموانيآلخرا ألسرةا فرادوأ كاءالشر
.المرأة ل أدوارحو ةيبت السلصوراتر اليغتت نن أمكي ،تعامتوالمج

 وفي ميحمالكيالشر فنعنم الحد عمدتال ايصادتقا المرأة نيمكتىعلطفق ركزتيتالجامربالنأ على دةيزاتمةأدلكانه،هفسنتقالو في 
 يتش اليلعل ابت سالدختخار ورة واالديع الصغيل المشاريموت ةطنشهذه األ لشمت .ميك الحميف الشرنعنمديزتنأنمكي،تاقايالس عضب
 .Kerr-Wilson et al.(2020) ةقفمرا سنة للجيليحوتجامربنفذ دونت

 نيبمدر نطوشنلمانكوينأدبال ،لاثلماليبس على) هتذاذيفنتالةيعونيصادتقاال نيمكتالتالدخت احجنلةهملماىاألخر لامالعو نيبنم
 ةديت الجدهارالمع اوضل ليطور واليلى المدى القصع قدنن إلى اليكل المشارصووو ،(ةيفكا مدة تت ذاالدختن الكوتند أبفي والكاقدر الالب
 يئغذاال نألمازيعزتنأ إلى ضايأثحوبال عضبريشت .الكافي لماال بسك على والقدرة ،تماخدوال تجاتنلما على بطلوال ،ذيفنتال عوضم

 .Jewkes et al.(2020) ميك الحميف الشرنع نقلل مي نن أمكي ،لاما في ذلك الرجب ،هاملأكب لألسرة
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 ادياة اقتصلمرأين امكج ترامب لالير من خايمعليير التغ جهن:حةلم في 

رييعالمر اييغت في ةجحانج الهنن الفإ ،ناوتججور ةمعع لجاباتة اليبجاناإل ةحعهد الصي مف "Passages Project" أجراه ثحبقا لفو

 :ليي ما لشمتايصادتقلمرأة ان ايكمتجامربم ويك الحميف الشرنع في 

o رةفي األس رراالق صنع يةسيطرة على عملالو أةلمرا خلد ةديالز تراالمهاو فةمعرال برامج 
)Singh et al. 2018( 

o في ءسانالولالرجا عمق بينب رةذتجالم وىالق تاييكناميد لجةمعا في نياتلرجال والفا اكإشر 
Burjorjee) المحلية تاسر والمجتمعألا et al. 2017) 

o ليبس ىعل ،ير مباشرغ ر أوباشل مإما بشك يريالمعا رييتغ لدعم يةالهيكل ة أوياسيالس ألنشطةا 
ةبتخنالم بناصالم في أةلمرل ياسيالس ليثتمالو راضيألاقوعمة حول حقادال تياساالس ،ثالالم

 )Marcus 2018( 
o عةولمجما على نيبالم بيردتال تمع أوالمج كراإش 
o حلةر ل،ثاالم ليبس على) تالقاالع تياكيامنيد نيوتحس ةديدالج رفكاألا ةلمشارك الزوجين برامج 

 (Promundo ـل تحولال
o يةورالق ضوالقرورخادالا يةجمع يدؤتنأنيمك (VSLA) إلى لوصوال يةنإمكا توفير إلى 

 مع بنى جإل بانية جوالقر ضوالقرورخادالا يةجمع يدؤتنأنيمك كما ل؛الما وفيرتوضوالقر

 ليبس لىع) ،لمعاييرا غييرت إلى نيسانجالاعونال لوة حيعالجما ةقشمناالو وجيةلزاتراالحوا
Singh)(يريالمعا رييتغ أنبش MARS Vision for Change جنامل، برثاالم et al. 2018.) 

(Passages Project 2021, slide 17) 

 وعنال على مئلقاا فنلعا ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالللو عباتال رةجاتوال يصادتقاال مونال جمارب ةلجعام ةيفيك لحو ليفاصتال نم ديلمز
جامربلالخنمسنالج وعنىعل مئلقاافنلعاةمعالج جامنربال راصنع 4.3. القسم عراج ،عيماتاالج  :تعاطاالقبةخاصال جامنربال اصرنع
 .جارةتوال يصادتقمو االنال

 ليملتعا مجبرا

 سمداراليفماإنعلموتلماهاجهوايقد يتال عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعا إلىةبجاتسااليفهمم دوربةيميعلتالجامربال قومتنأنمكي

: 

 ةئيبوال هلةبجاتواالس رهطمخا نمفيخفتوال عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانمةيوقاال ةيميعلتال جامربال عضبلاونتت .ةالمدرس رجخا أو
 نيعالالف عموالد تحاالاإل ريفوتو،انماأرثأك سمدارال لجع ةعالالف جامربال نضمتت .ةشودنمفهداأ هالىخرأجامربنأنيح في ،ةينيمكتال
 .فنلعا ببسب ةركوا المدرست نيب الذالطعادة إدماج الج إلامربن، واليلمعتلمعلى ا فنلعار اثة آمعالجل

 INEE لامك مدرسي جهنذيفنت عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعلةبجاتلالس ميعلتالجامربهاخدمتستنأنمكييتالتايجيتراتاالس لشمت

 ،عيماتجاال وعنوال تماالصدبةيعالوا ةاإلحال تماخد ريفوتو،فينعال ريغسيدرتلل ةالزمال ردوالموا تهارالمابنيلممعال ديزوتو، (2019(
 .هايإل لووصن المكية وقلتسة وميالغ سربت إايوآل تراءاشاء إجنوإ ،لخوعادة الدج إامربة وليدبج الامربعم الود

 هاريغوةيسنالج بجارتال ادةيوز ةالمدرسبتحقاتملال ريغتايتالف ادعدأ ادةيزةالمدرس نس في تايتالف ىعل-19 ديفكو مرض ترايثأتلشمت
 لصوالح ةينكاإم ريفوت ينعي .يالقسر واجوالز كربلماجوالزوا لاألطفا واجزكذل في ماب،عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعالكاأش نم

 نماضكذل في ماب،فنلعا ارثآةمعالج ،ةالمدرس في سوايلنيالذ كئأول مايس وال ،عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعانمنياجنلل ميعلتال على

 ةيمنتعي في الماتوع االجنعلى ال مئقاف النلعة ارمجبة ليسيأستاصر النلعا
 12 ةبجاتاالس :جامنرباصر النع .3.3 القسم



 

  
     

 

       

 

      

             

                

 

   

    

  

 

  

    

     

         

     

      

  

  

    

    

 

  

  

 

  

 

    

 

 

  

   

 

 

 (ةاإلحال تكابش طيطخت 0.4.) ةمئقا ةاإلحال تماخد نأ
Save the Children 2021( 

 :ةيمللعا اصرنع مالقس رظنا
). 

 ىاألخر تماوالخد ،ماليال عمدال إلى لووصال ريفوت ،
 لطفاة األيعال رث، مةملتالمح

 (.ج2020 نخرووآ للمرأة حدةتمال مماأل ةئيه) تاسايوالس نينالقوا لالخنمةيوناثال سمدارال إلى تايتالف لصووةينامكإنيحست ضايأنمكي
 ليفاصت على لصوللح .همميعلتةواصلمب (ابغال وةالقب) نيوجزتلمابالطوال تابطالال أو لامحوال اتبالطلل سماحال رةياألخ هذه نضمتت قد

 اصرنع 4.3. القسم ظرنا،عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعلةيولالد ةيمنتلل ةيكيألمراةكاللولةيميعلتلاجامربال ةمعالج ةيفيكلحو ةيفإضا
 .ميعلتال جامربلالمن خ عيماتوع االجنى العل مئلقاف انلعة امعالج :تعاطاالقبةخاصج الامنرباصر النع :جامنربال

 ي؟اعمتجاال عونلا ىلع ينبملا فنعلل ةباجتالسل نيمهم ميلعتلاو اديصتاالق نيكمتلا ربتعي اذامل
 ىلمدة اليطورة واليت القصجاايتي االحبلتيتة البجاتت االسماة لخداملهب انجوان الة ميميعلتال جامربالي وصادتقاال نيمكتن الكوينن أمكي
 راآلخ ماهنملك عززي عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعوا ،ميعلتال في قصنوال ،فقرلانأل ،عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانمنياجنلل

.)Terry 2004, SIDA 2015( ظر القسمنا) فنلعار اثن آف ميخفتة لليئوقا لامة عوباثمبميعلتش واليلعل ابل إلى سصوكون الوينن أمكي 
 .لبقتي المسف فنلعن اد معم الحدت نضا أيها أنمكي .نيمكتوال عافيتالشفاء وفرص ال ريفوتو (طراخلمف ايخفت :جامنرباصر النع 2.3.

 ةيمنتالنعالفض،همتعامتومج همأسر ةهرفا في ةهمللمسا نياجنلل الفرص ريفوت على ايصادتقا لمرأةانيمكتجامربلعمتنأنمكلمانم
 ةطسل ادةيوز ،ةشيمعال تايوتسم نيحستو ،تايتالف لدخ ادةيزب ميلعتال نم ايعلال تايوتوالمس ميعلتال على لصوالح ةينكاإم طبترت .ةينطالو
 في يندبال بعقالل والبق لقأ هم يوناث ميعلت هميلد نيذال فرادفاأل )Haugen et al. 2014(. لطفااأل واجز تايوتمس ضخفانوا ،القرار خاذتا
 ميعلتندو لحوتيتال عيماتالجا وعنال على ينبلمافنلعابةعلقتلماقئالعوا ةمعالج نإ )Together for Girls et al. 2021(. سمدارال
 خاص لشكبهمم أمر همتالمس على فخاومالببسبةالمدرس نركوتيقد نمم همريغو،ةقعااإليوذو نييلثلماعمتمجنمنيلمعتلما
(et al. 2021Shivshanker). 

 واردملاو اتواألد
● Heise L. 2020. Women’s Economic Empowerment and Intimate Partner Violence: Untangling 

the Intersections. Webinar from the Prevention Collaborative. Accessed May 23, 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=4nGwDbpCgQI. 

● Gibbs A and K Bishop. 2019. Combined Economic Empowerment and Gender-Transformative 

Interventions: Evidence Review. Pretoria, South Africa: What Works to Prevent VAWG 

program. Accessed May 23, 2020. https://www.whatworks.co.za/resources/evidence-

reviews/item/652-combined-economic-empowerment-and-gender-transformative-

interventions. 

● Jewkes R, S Willan, L Heise, L Washington, N Shai, A Kerr-Wilson, and NChristofides. 2020. 

“Effective Design and Implementation Elements in Interventions to Prevent Violence against 

Women and Girls.” In What Works to Prevent VAWG Global Programme Synthesis Product 

Series. Pretoria, South Africa: South Africa Medical Research Council. Accessed May 23, 

2020.https://www.whatworks.co.za/documents/publications/373-intervention-report19-

02-20/file. 

● USAID. 2015. Beyond Access: Integrating Gender-Based Violence Prevention and Response 

into Education Projects. Washington, D.C.: USAID. Accessed May 23, 2020. 

https://www.usaid.gov/documents/1865/beyond-access-toolkit-integrating-gender-based-

violence-prevention-and-response. 

ةيمنتعي في الماتوع االجنعلى ال مئقاف النلعة ارمجبة ليسيأستاصر النلعا
 13 ةبجاتاالس :جامنرباصر النع .3.3 القسم 

https://www.youtube.com/watch?v=4nGwDbpCgQI
https://www.whatworks.co.za/resources/evidence-reviews/item/652-combined-economic-empowerment-and-gender-transformative-interventions
https://www.whatworks.co.za/resources/evidence-reviews/item/652-combined-economic-empowerment-and-gender-transformative-interventions
https://www.whatworks.co.za/resources/evidence-reviews/item/652-combined-economic-empowerment-and-gender-transformative-interventions
https://www.whatworks.co.za/documents/publications/373-intervention-report19-02-20/file
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 رىخة األياعمتجالا اتمدخلا د.1 صرنعلا

 ؟"رىخة األيعامتجات االمدخلا" يا هم

 ناكألموا ،(اشرةبلما ةيفتهاال طوطخال لثم) تماألزانعتمامعلو ريفوتل واردملشمتنأنمكيونيجانالهرفا ةيعماتجاال تماالخد عمدت
 ةيماح تماوخد ،ماليال عمالد أو عدةسالموا ،ةالمرافق تماوالخد ،تماألزا نشأب ورةوالمش ،ةيمعتالمج تمامعلووال ،مالجئوال ةنآلما

Jewkes et 2015.) ةيفسنوال ةيطفعاال ةالمالسبسسااإلح نع الفض ،نألموا ةيندبال ةالمالس جعالتىخرأتماخدو،لاألطفا al ، مماأل ةئيه 
 .(2015 نرووآخ للمرأة حدةتلما

طرالمخا ليقلتل.هايعل ورثلعاةانالجعيطتسيال يرسعقومفي نكوتلةمممصىالمأو جامربتنكاذاإماها الدخت مالجئالنكوتنأنمكي

 ةقووال سنالج وعنتاييكامنيدمييقتلشمي طروالمخا سنالج وعنل اليحلتنظفوالمو قبطينأ غيبني،مالجئال ميصمتدنع حد ىنأد إلى 
 .(7Rule et al. 201) نيفهدتس المسانع الشاور متوال

 ينمه مركز" اهنأب تفص ُو دقو دحاو ناكم يف ةددعتم تامدخ ىلع لوصحلل نيجانلل لمتحم درومك (OSCs) تماللخد ةمعالجا اكزلمرالعمت
/ و ةطرشلاو ،ةينوناقلاو ةيعامتجالا تامدخلا نم جيزم عم بنج ىلإ ًابنج نيجانلا ىلع زكرت ةيحص تامدخ رفوي يحصلا ماظنلا ىلع مئاق

.et al) يسنالج فنلعا أو / وميالحم كيالشر فنعنمنياجنلل ىالمأو تماخد أو  2020Olson). عيواسع في جم قطان على هاينبت مت لقد 
 مدتعي.هال ضواعرتيتال فنلعا صصق سرد عادةإلالخنمةصدمال دةعاإعنوم واحد نكام في نياجنلل ةمدمج تماخد ريفوتل عالمال حاءنأ
فهدتستهي .ليموتوةساحومنينفاتمنيظفموهايلدتنكا إذا ما كذل في ماب،هاذيفنت على ريبكحدىإلتماللخد ةمعجاال اكزلمرا جاحن

 مايس وال ،ةصصختلما الموارد ريفوت على نهترقد نم حدي مام ساءنال نم ايسنج نيريغالموا ،سنالج عون عم توافقاتلما ريغ ساءنال أساسا 
 .نييلثلمة إلى ابسنالب

 ايبامز فيتماللخد ةمعالجا كزمراال عراضتاس وردي.ةيعالفبهاتامدتواس هاذيفنتوهائشانإدنعدةيمفتماخدللةمعالجا اكزلمرانكوتنأنمكي
 يبورواأل حادتواال ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالالو هلومتو ،يعامتجالا عونلا ىلع ينبملا فنعلا نم دحلل يعامجلا لمعلا ةمظنم تحت
(Care International 2013) ةيالتدة اليت الجممارساال: 

 ماب،عواس قطان على عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعالحو عيالو ادةيزنييالمحل تماالخد ميمقد تقدرا اءنبقفراينأبجي ●
 .ةصصختلمعي اماتوع االجنعلى ال ينبلمف انلعا ايضاقنشأبهيجوتعم والك الدفي ذل

 كئولعار ألة الووصم فنلعل عرضتلل لقطر أة مخايالحال تماي الخدف ةلمدمجوا ةيي الحكومنابلما عة فيضوالمو اكزلمرل اشكت ●
 .ةقلتع المسقن المواال مدب تماعن خد نوثحبي نيالذ

 .هميعل بءلعادة اين أو زيعطوتلمعلى ا شدةب مادتععدم اال حذر فيج الامربوخى التت نغي أبني ●

 تعاسا لالخبطلالتحت شارتسمهيلدنكوينأ إلى ةعاس 24 مدار على تماخد ندو لقتمس مركز يأفهدينأبجي،ىنأد كحد ●
 .تامدخلا رفوتت ىتح ليللا لاوط اوتيبيل نيجانلل ًانمآ ًاناكم رفوي وأ / و ةالراح

 .مئدا لشكب ةطالشر من عمط دابن ضييعت لمن أج طكز الضغمراعلى ال بجي ●

 .ةيهمغ األالب أمر ةير الحكوميغ تماظنلمة وايومت الحكوالوزارا ةينطت الوايجيتراتع االسم دماجناال ●

 تكابوش ،ةيالفرد ةيعماتاالج تكابالش تؤسسالما هذه نيبنم.ةيلالمح تعامتالمج ظممع في ةيالرسم ريغ عيماتجاال عمالد مصادر لعمت
 كذل ريغو ،سباللموا غذاءوال ةنآلما ناكالمس ريفوت عمالد لشمي قد .ةيمعتالمج تماظنلموا ،ةينيالد تؤسسالموا ،نييالمحل ماءعوالز ،ةبالقرا
 .اجينعلى ال ركزي يعم الذر الديفوت ت فيعاهذه المجمو كهم إشرالمن ام .يصادتقعم االل الدكان أشم

 ؟تماعيجع االونلا ىلم عئالقا لعنفل ةباجتالسل مةهم األخرى ةياعمتجاال اتمدخلا عدت اذامل
 نمبنجا لك على رثؤي نأنكممال نوم عقدةم هرةظا عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانفإ ،ةيسيأستال اصرنلعافلتمخ في شقون ماك

 .همتهرفا عادةتالس هموأسر نجوانالهااجتحيقد يتالتماالخد ةعمومجبةيدرا على فذةنلماتماظنلمانكوتنأغيبني.نياجنالاةيحبنجوا

ةيمنتعي في الماتوع االجنعلى ال مئقاف النلعة ارمجبة ليسيأستاصر النلعا
 14 ةبجاتاالس :جامنرباصر النع .3.3 القسم 



 

  
     

 

   

 

  

     

  

   

  

  

 

   

     

 

 

 

    

   

   

 

         

                 

                  

  

   
   
   
  

 
  

 

 
    

   
   
   

  

      

 ةيسمالر تاياآلل لشمتتعاطاقال عددةتمةبجاتاس في ،صوصالخ هوج على ،عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعاعيمشار كشارتنأ غيبني
 .سواء على حد ةير الرسميغو

 واردملاو اتواألد
● Gierman T, ALiska, and J Reimer. 2013. Shelter for Women and Girls at Risk of or Survivors of 

Violence. Canadian Network of Women’s Shelters & Transition Houses. Accessed May 23, 

2020. https://www.endvawnow.org/uploads/modules/pdf/1363538451.pdf. 

● CARE International, International Organization for Migration. 2016. Good Shelter 

Programming: Tools to Reduce the Risk of GBV in Shelter Programmes. Global Shelter 

Cluster. Accessed May 23, 2020. 

https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/shelter_programming_-

_tools_to_reduce_the_risk_of_gbv_in_shelter_programmes.pdf. 

● United Nations Joint Global Programme. 2015. Essential Services Package for Women and 

Girls Subject to Violence. Module 4: Social Services. New York, NY: United Nations Population 

Fund. Accessed May 23, 2020. https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-

pdf/Essential-Services-Package-Module-4-en.pdf. 

 لةاحاإل كةبز شيعزت2. صرنعلا

 اإلحالة؟ كةبما هي ش
 نكوتنأبجي .ةيعماتاالج تماالخد نم هاريغو للعدوا ةينونلقاوا ةيحالص تماالخد كذل في ماب ،والموارد عمالدب نياجنال ةاإلحال ةكبش طبرت
 .عيماتاالج وعنلل ةيعمراو،ةيقسر ريغو،ةيعطوو،قحقوال على ةمئوقا ،هايإل لصوالو نمكيو،نياجنال لحو ةحورمتمةاإلحال تكابش
 ". لحارةا تاإلحاال" عملدتماالخد ميمقدلةظمتنمتعاماتاجبةالاإلح تكابشلسهتتعاطاالق عددةتملعم تعامجمو هايلدنلدابال عضب
 عم ةعباتملا ًامئاد نمضتي نأ بجيو صخشلا ةقفارم كلذ لمشي دق ؛ يجانلا نم نإذب ،آخر إلى ةيعار دممق لبق نم اشرةبم الحارة ةاإلحال متت
 .كلذب مايقلل ًايرورض معدلا ناك اذإ ام وأ ةبولطملا تامدخلا ىلإ لوصولا هناكمإب ناك اذإ ام ةفرعمل يجانلا

 :ليي ما ةية القوة اإلحالكبت شانن مكوضمتت

● 
● 
● 
● 

● 

نياجنعلى ال ركزت ةبجاتن اسقدموي نين الذفعالوت الماو الخدقدمم

 ةيت سرمار خديفوت على القدرة 
 تماالصدب رةينتالخدمات المس

 همعضب إلى عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعانمنياجنالةإحال همنمكيو عضبال همعضبنفوعرينيالذ تماالخد ميمقد تكابش
 ةقثب عضبال
 اجينعلى ال ركزت يتف القوالمس وانوع الجنب ليجتست يتت الاين السلوكونبي نين الذوعوطتلممج واانربظفو المو

 :ليي ما تلى اإلحاالل إصون للوياجنم إلى المقدعم الل الدشمي
● 
● 
● 
● 

 ةت اإلحالكاالو/قفمرا نيب لقنتعلى ال القدرة
 لعمازة الجل، وإطفاة األيعارل، وقنت أو الماخدف اليكالت ةيطغتة لالزمل الاألموا

 تمام الخديقدتنأ مجزتي كون جزءا التقد يتلة ايوبر األييعالماةمعالج على لعمال
 تماإلى الخد لووصفراد في العم األهم دنمكي نين الذفعومداال

 يتالتماالخد على ورثلعانيناجللنمكينيأتماخد قدمملكفعريثيحبةيهماأل غالب أمر تاإلحاال ميقدت على جامنربال فيظمو بيدرتنإ
 قومتنأةحالاإل تكابشزيعزتىعل لعمتيتال فذةنلماتهاجال نمةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمراةكالوال ظفوومبطلينأ غيبني .هايإل نجواتحي

ةيمنتعي في الماتوع االجنعلى ال مئقاف النلعة ارمجبة ليسيأستاصر النلعا
 15 ةبجاتاالس :جامنرباصر النع .3.3 القسم 

https://www.endvawnow.org/uploads/modules/pdf/1363538451.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/shelter_programming_-_tools_to_reduce_the_risk_of_gbv_in_shelter_programmes.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/shelter_programming_-_tools_to_reduce_the_risk_of_gbv_in_shelter_programmes.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Essential-Services-Package-Module-4-en.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Essential-Services-Package-Module-4-en.pdf


 

  
     

 

       

 

      

 

      

      

 

  

  

  

           

   

            

 

    

  

   

   

  

 

 

  

   

 

 

   

  

 

   

  

      

      

    

    

 في عيماتجاال وعنال على مئقاال فنلعا في محلي ريبخ عم ةاركشلموا ةالحار تحاالاإل على بيدرتلل نييفكاال ةينزايلموا تقالو نيضمتب 
 .جهانلما ميصمت

 تماظنلماليموتكذل في ماب،تكابالش زيعزتلبسنفذونلما كاءرشوال ةيالدول ةيمنتللةيكيألمراةكاللوا ظفومو اربتعاال في أخذينأ غيبني
 .عيماتوع االجنعلى ال مئلقاف انلعج اامرب وإدارة تماقدم الخدت يتة اليالمحل

 نأ عيللمشار غيبني .عالهأ ورةكمذالبابألسلةحالاإل ةعباتم في نواجنالبغريال قد ،ةيلقواةحالاإل تكابش في ىتحهنأةظمالح هملمانم
 ةيعماتاالج فعرااأل ةمعالج نولواصينيح في ىتح،نيعطوتلموا جامربال فيظمو لبقنمةاإلحال ضفر في نياجنال قح رامتاح نضمت

 .عملى الدعلوحصي إلى الن السعمنياجني النثتيتة اليكليلهق ائوالعوا

 .ةت اإلحالكابش طيطخت لحو ليفاصتن الد ميلمز ميصمتجي واليتراتسط اإليطختلا :ةيمللعاصر انع 0.4. لظر الشكنا

 ؟ماعيتجاال عونلا ىلم عئالقا فنعلل بةاجتاالس يف ة مهمةيولقا حالةات اإلكبعد شت اذامل
 على ظالحفا عمهايإلنياجنالةإحال همنمكيو ودةالج ةيعال تماالخد نفوعرينيالذ تماالخد ميمقد نمةيقوةكبشةيالقو ةاإلحال ةكبشنضمتت

 .نياجنال ةياللقتاس عمود ،لصوالو ليسهتو ،ةالمللس ةيواألول طاءعوإ ،ةيصصوالخ
 اجينل الوة ححورمتن مكوت قد ال ة أويقونكوت قد ال هانلكت، واقايعض السب اعي فيمتاالج

 وعنال على مئلقاافنلعاةإحال ةكبشلفعالب جدوت قد
 تماب األزبسب ةة اإلحالكبضا شيف أضعت قد .

 يؤدي قد ،كذل إلى ةفضااإلب 2020(. تكاالالو نيبةركتالمش ةمئداال ةنواللج ةيلمعاال ةيماالح ةعمجمو) ةيصحال أو ةيصادتقاال وأةياسيالس
 على مئلقاافنلعاتماخد ميقدمةيلمعاال ةصحال ةظمنم صيتو .ةحالاإل تكابشفعاإض إلى نيلعطلماريغ أو نيعالالف ريغةالخدم مقدمو

 على بغلتلل هاعمود ،هيإلنجوتاحيماونجوانال دهيريما على ةمئاقتاإلحاال نكوتنأنماوض ،الحارة تاإلحاال جدمب عيماتاالج وعنال
 تماألزاتقاأو في ةخاصو،ةيهماأل غالبرمأ مرتمس لشكبةإلحالاتكابث شيحدتنماإن ض .تمالخدا إلى لصوالو رضتعتيتال قئالعوا

 ديفة كوحئل جاثة مطوللما

 واردملاو اتواألد

.)Erskine n.d.( 19-

● Oduenyi C. 2017. Gender-Based Violence (GBV)Rapid Assessment and Service Mapping 

Report for MCSP-Supported Facilities in Kogi and Ebonyi states, Nigeria. USAID. Accessed 

May 23, 2022. https://www.jhpiego.org/wp-content/uploads/2017/11/GBV-Mapping-

Report-Abridged-version.pdf. 

● World Health Organization (WHO). 2017. Strengthening Health Systems to Respond to 

Women Subjected to Intimate Partner Violence or Sexual Violence: A Manual for Health 

Managers. Geneva, Switzerland: WHO. Accessed May 23, 2022. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/259489. 

● See also Section 4.0. Process Elements: Process Element #3: Strategic Planning and Design 

for tools and resources on mapping referral networks. 

 ةياقولا شطةنأ3. صرنعلا
 على مئلقاف انلعلةبجاتج االسامرب عضبن، ألةبجاتاصر االسنعنا مصرنع عيماتوع االجنعلى ال مئاالق فنلعث احدو عنن مكوينن أمكي
 حدةتلما مماأل ةئيه ، ).Jewkes et al 2015 هانم الحد أو فنلعالاعمأنمديلمزاثحدو عنم في لثمتيحواض فهد هايلد عيماتاالج وعنال

 ةطشنأ نأ نيح في .سواء حد على كررتلموا ديالجد فنلعا طرخنم الحد على ةيوقاال ةطشنأ عدساتنأنمكي 2020a(. نرووآخ للمرأة
 تلعالقاوا فنلعا عدم عززت يتال ةيبجاياإل ةيعماتاالج فعرااأل زيعزت في همست نأ نمكي هانفإ ،ةملاالش ةبجاتلالس ةيامزإل تسيل ةيوقاال
ةيوقاج الامرب ذيفنت ةيفين كشأب هيجوتل المن أج ةيوقاال :جامنربال اصرنع 1.3 لشكظر النا ةصفنلما .. . 

ةيمنتعي في الماتوع االجنعلى ال مئقاف النلعة ارمجبة ليسيأستاصر النلعا
16 ةبجاتاالس :جامنرباصر النع .3.3 القسم 

https://www.jhpiego.org/wp-content/uploads/2017/11/GBV-Mapping-Report-Abridged-version.pdf
https://www.jhpiego.org/wp-content/uploads/2017/11/GBV-Mapping-Report-Abridged-version.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/259489


 

  
     

 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 
  

 
  

 

  

  

  

  

  
  

 

  

 اربتالعايا فذهخأل لةئأس
ذيفنتة المرحل  سماتة االلمرحل

 ماب جامنربقوم الي له
 :ليي

 وس أماتطلب االلتي له
 تابطلمي المقد وصيي
 :ليي ماب

 ةداللعوا ةصحل الثم) نيير الرسميغن ويية الرسمبجاتمي االسمقد ععمل مال
 مئلقاف انلعة لبجاتر اسيفوت ز دورهم فييعزتل (ةيعماتواالج ةيصادتقالت اماوالخد
جي؟انعلى ال امركز نكوي عيماتوع االجنعلى ال

 تايالسلوك ةمذجن نمان لضيعطوتلممج واانربال فيظعلى مو فشرتب ودرتار وتخت 
 تهارالمهم اين لداجي، وأنعلى ال ركزت يتال فقوالموا سنوع الجنب ليجتست يتال
 ؟لألووى اتن المساالت محعم واإلم الديقدتة لالزمال ةفمعروال

 عمة والدبجاتت االسماعلى خد لصومن الح وانمكتي ىتن حياجنقدم لللمعم از الدعزت
 ؟(تماخدل إلى الصوي للومالعم الدت الارايوخ فاعت الدمال خدثم)

 وعنعلى ال مئلقاف انلعن ان مياجنعم الدتحلي ولمع امتعلى المج ةمئلقاة ايعاعزز الرت
 ؟نياجنكموارد لل ع المحليمتن في المجيعطوتلمك ال إشراث، معيماتاالج

 اعي فيمتجوع االنعلى ال مئلقاف انلعطاع اق هواجت يتة الملتطر المحم المخايتق
 تان خدما كجزء مهريفوت متي ثيها، حنم والحد يصادتقن االيمكتة الطشنأ

 بة؟جاتاالس

 ةطج خدرتو ،ةة اإلحالكبفي ش ودةجة أو الموملتت المحغراثف أو الط الضعقان حددت
 ؟ةة اإلحالكبز شيعزتل

ةيمنتعي في الماتوع االجنعلى ال مئقاف النلعة ارمجبة ليسيأستاصر النلعا
 17 ةبجاتاالس :جامنرباصر النع .3.3 القسم 



 

  
     

 

  

      

    

      

   

  

   

  

 

             

      

 

 

 

  

 

 

  

 

   

  

 

 

  

 

 

  

   

  

  

 

   

   

  

     

 

 ارشكر وإقر
 عضو في همواأس نيالذ فراداأل عيجم شكرت نأ (عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانم للحد عيمالجالعمال CARE-GBV ) ةظمنم ودت

 تائيبال في سنالج وعن على مئقاال فنلعاةمعالجلمئلقااهيوجتالبةيسيأستال اصرنلعاترشدتاس لقد .هاريطوتو ةيهيوجتال ةقيثالو هذه ميهمفا
 ةكالالو نمنيجعمراوال ةيسيأستال اصرنلعلعباتالينقتاليشارتسالاقيالفر ىلدةفمعرال راءثوتايتلفوا ساءنال ضد فنلعاعنوم ةينساناإل
 .ةيسيأستاصر النلعالحو ةامع ظرةنةمراجع رجىي،هموان أسين الذيدداألفراد المحبةمئقا على لوحصلل .ةية الدوليمنتة لليكيألمرا

 رح:تالمق سابتاالق
 عيماتوع االجنعلى ال مئلقاف انلعن اعي للحد ممال الجعمال

 ةصمعاال
جامنربصر الانع". 2022 :

 ةية الدوليمنتة لليكيرألمة اكالالو : 
 فنلعة ارمجبة ليسيسأتلصر اانلعا في ."ةبجاتاالس

 . نطنواش .ةيمنتس في النوع الجن سعلى أسا مئلقاا
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