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عنفمنللحدالدوليةللتنميةاألمريكيةللوكالةالجماعالعمل ال

الجتماعالنوععىلالقائم ا

ف االجتماع النوع عىل القائم العنف لبامج التأسيسية العنارص
التنمية

البنامج:4.3القسم  .عنارص

البيئة التمكينية

ةددحمبغةيمكوىمسمبغلجألميلستلةعبارلاةيليلتحلاتامدلخا

 7200AA19/D00006/7200AA20F00011مقردلعقا

ذهه.كيرمألابعشللخسلامعدلاو(USAID)يةلودلاةيمنتلليةكيرمألالةاكولالضبفةنممكهذهنشطةألايقةثوتبحصأدلق
خاللنم Making Cents International, LLCةسسؤمو Development Professionals, Inc.ةيلوؤمستايوتلمحا
اهملارماوألةعبارلاةيليلحتلاتامدخلا ( CARE GBV)عامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلانمدحللعامجلالمعلابةقلعتملام
روضلابةقيثولاهذهسكعتال.7200AA19/D00006/7200AA20F00011مقرنةولمعادعقو لاكولانظرتاجهوة ةييكرمألاة
أةيلودلاةيمنتلل .ةيكيرمألاةدحتملاتايالولاةموكحو



  

   
           

            

 

 

           

         

    

                
  

            

     

     

    

 

  

 اتصرتخملاو اراتصتخاال
CEDAW اضقلاةيقافتا أرملادضربيمتلالاكشأعيمجىلعء ة

GBV عامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلا

LBT ينسجنولوتحلمان وويلثلمات وايلثلما ا

+LGBTQI ايسنجنولوحتملاو،سنجلاوجودزمو،نويلثملاو،تايلثملا ارحأو، ،ريسنجلاريبنمصاخشألاو،سنجلار
ىخرألاةعونتلماةينانسلجاتايولهاية ونسلجاتاجهوتلايذونمصاشخألاو

SOGIESC ةيسنجلاصئاصخلاو،سنجلانعرببعتلاو،ةيسنجلاةيوهلاو،سنجلاهجوتلا

USAID لاكولا ةيلودلاةينمتللةييكرمألاة

VAW أةرلمادضفنلعا

WHO يةلماعلاةحصلاةنظمم

ةيمنتلافعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأتلارصانعلا

 1ةينيكمتلاةئيبلا:جمانربلارصانع.4.3مسقلا



ة  ي م ن ت ل ا   
اع  ف  م الجت ا وع  ن ل ا م عىل  ئ ا ق ل ا نف  ع ل ا مج  ا لبر يسية  أس ت ل ا ارص  ن ع ل ا

قسم  ل مج:   . 4.3ا ا ن بر ل ا ارص  ة   عن ي ن ي مك ت ل ا ة  ئ ي ب ل 2 ا

مقدمة 

،  لمنع العنف القائم عىل نوع الجنس واالستجابة له بفعالية، من األهمية بمكان أن نفهم البيئة األوسع نطاقا وأن نؤثر عليها بشكل إيجابر  
  ذلك الديناميكيات السياسية 

 
  تمكن أو تحد من هذا العنف. بما ف

 واالقتصادية واالجتماعية الت 

العنف امج  لبر التمكينية  البيئة  تعزيز  بشأن  هنا  المقدمة  التوجيهات  اقتباس  االجتماع    تم  النوع  عىل    
إطار   المبت   RESPECT"   من 

Women"    ،ة  ( ومجموعة التنفيذ )هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظم2019)منظمة الصحة العالمية (  2020ة التنمية االجتماعية المباشر
  عىل النوع االجتماع  

امج لكل من يواجه العنف المبت    أن يستخدم موظفو الوكالة األمريكية للتنمية   . بحيث يمكن تطبيقها عىل البر
ينبغ 

كا الالدولية و    عىل النوع االجتماع  المدمجةيالمنفذ  ءشر
والمستقلة لتعزيز البيئة التمكينية    ن هذه التوجيهات ف  كل من برامج العنف المبت 

اتيجيات:  ، )1)  باستخدام أرب  ع اسب  ام السياس    منظمات حقوق المرأة، )2( بناء االلب  
 
( ودعم وتنفيذ القوانير  والسياسات،  3( واالستثمار ف

 ( وتشجيع تخصيص الموارد. 4)

  كل مجال ولماذا 
 
امج ناجحة    يصف هذا القسم ما الذي ينطوي عيه بناء بيئة تمكينية ف   هذه المجاالت مهمة لبر

 
تعد الجهود المبذولة ف

 .   عىل النوع االجتماع 
  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ألخذها ف  االعتبار، إىل جانب    بشأن العنف المبت 

كما يتم تقديم أسئلة لموظف 
 أدوات وموارد مفيدة. 

1بناء التزام سياسي  :1اإلستراتيجية رقم 

؟ ام سياس    بناء الب  
ماذا يعت 

بناء   فإن   ، االجتماع  النوع  عىل    
المبت  العنف  برامج  سياق    

ف 
   
ام السياس  حول العنف القائم عىل النوع االجتماع  يعت  االلب  

والمسؤولير    السياسيير   القادة  من  الدعم  والسلطات  توليد 
واإلقليمية   الوطنية  المستويات  عىل  الدينية  أو  التقليدية 
  تمنع العنف القائم عىل النوع االجتماع   

والمحلية للتداببر الت 
له.  للتحدث    وتستجيب  المجتمع  قادة  دعم   

ً
أيضا يشمل 

 . االجتماع  النوع  عىل  القائم  العنف  ضد  يتخذ    والتضف  قد 
العا  التضيحات  شكل  السياس   اتيجيات  الدعم  واإلسب  مة 

الحكومة     تقودها 
الت  امج  التشغيلية والبر الوطنية والسياسات 

  عىل النوع االجتماع     والتمويل. 
قد تسغ منظمات العنف المبت 

ام من الحكومات من خالل تحميلها   أيضا إىل الحصول عىل الب  
باالتفاقيات الدولية والقوانير  والسياسات    تقيد المسؤولية عن ال 

اما  انية والب   . بشأن ت المبر    عىل النوع االجتماع 
 العنف المبت 

ة. : هذا القسم مقتبس من 1  التمكينية البيئة تعزيز : RESPECTب. "إطار 2020هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة التنمية االجتماعية المباشر
 . ". نيويورك: األمم المتحدة المرأة ضد  العنف من للوقاية

es/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/REhttps://www.unwomen.org/sites/default/fil
.en.pdf-prevention-VAW-for-environment-enabling-the-Strengthening-guide-implementation-SPECT 

اتيجيات تعزيز البيئة التمكينية من خالل  رسيعة: لمحة  إستر
ي عىل النوع االجتماعي  

برامج العنف المبن 

اتيجيات األرب  ع لتعزيز البيئة التمكينية للحد من العنف  اإل  سب 
 :   عىل النوع االجتماع  ه 

 المبت 

ام االبناء • سياس  اللب  
  منظمات حقوق المرأة •

االستثمار ف 
والسياسات وتنفيذها دعم القوانير  •
تعزيز تخصيص الموارد•

( 2019)منظمة الصحة العالمية،  

https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/RESPECT-implementation-guide-Strengthening-the-enabling-environment-for-VAW-prevention-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/RESPECT-implementation-guide-Strengthening-the-enabling-environment-for-VAW-prevention-en.pdf


  

   
           

            

 

          
     

     

                          
          

 
           

     
             

 
         

  
 

          
               

                        
 
   

  
                      

           
      

 
       

              
           

                         
      

 
    

 
       

 
      

      
                       

       
          

 

  
 

 
 

   
  

  
     

   
 

               
 
     

               
       

 

                           
   

                     
                         

                   
                 

      
               

             
      

         
                     

           
           

                          
   

                        
     

ذلما ابلالاديعا ؟عامتجالاعونلاىلعتبملافنعلاجماربفامهمسايسلام
ً

رمأرييديلقتلاورييسايسلاةداقلامعدربخستدعي لةباجتسالاوعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاعنملةيمهألاغلابا ىلفع.لاعفلكشبه
لادعلاوميلعتلاوةحصلاتارازوكراشتنأبجي،لاثملاليبس فنعلاةدحنمففختتاسايسذيفنتوعضوفةيعامتجالاةياعرلاوة
لاعفلاةباجتساللمزاللاتاعاطقلاددعتملاسسؤملانواعتلازيزعتفوعامتجالاعونلاىلعمئاقلا .عامتجالاعونلاىلعتبملافنعللة

أرملاتارازوىلوتت،نادلبلاضعبف أة ىلإجاتحتو،عامتجالاعونلاىلعتبملافنعلانأشبتارازولاريبنواعتلاةدايقسنجلاعونو
امعزللنكمب.ةيلاعفبةموكحلادوهجةدايقلليومتلاوسايسلامعدلا وموقينأعمتجملاةداقورييديلقتلاء عنمفةيمهألاغلابرودبا
فنبعديدنتلاونابقالاويشقلاجاوزلاوركبملاجاوزلاو،لافطألاجاوزلةحيضلاةضراعملالالخنم،عامتجالاعونلاىلعتبملافنعلا

ر مدنع.ميمحلاكيشلا نمةربطخةيضقوهعامتجالاعونلاىلعتبملافنعلانأةطلسلافبصانمنولغشينيذلاصاخشألاررقيا
ياضق اعلققو،نانسإلاقوحقا امخزدلويو،لوبقمربغعامتجالاعونلاىلعتبملافنعلانأعيمجلاىلإربشياذهنإف،صاخسيلوم
اواسملازيزعتلةيسايسلاةماعزلااضيأبلطتيرمألا.مهقوقحةداعتساىلعريجانلادعاسيو،ريناوقلازيزعتل قاطنىلعريسنجلاريبة
ياضقفعسوأ ةأرمللةيسايسلاةكراشملاو،ميلعتلاو،ضرألاقوقحلثما اواسملامدعو، فمهاستلكآتلماوعاهرابتعاب،لخدلافة
انبىلإاضيأتاعومجملاجاتحتدق،جمانربلالاثمنمريبتيامك.عامتجالاعونلاىلعتبملافنعلازيزعت مدقمىدلةيسايسلاةدارإلاء
،يةنسلجاةيولهاو،يةنسلجاتاجهوتلايوذصاخشألالثم،نةيمعتاتمعمجتاجايتحاةيبلتلنانسإلاقوحقتاعاجموتامدلخا
.ةينيدلاوأةيقلعراتايلألقادافرأ، أوقةاعإلايذوصاخشألاو،(SOGIESC)ةيسنجلاصئاصخلاو،سنجلانعرببعتلاو

دراالموت واوداأل

انب:جمانرتلالاثم يسنجيلوحتملاو،سنجلارجودزمو،تايلثملادضفنعلانمدحللةيسايسلاةدارإلاء اينابلأفا يي

انسلانمسنلجاتاجودمزوتايلثلماضتعرت ينسجتالوتحلماوء ينابلأفا انببدبلاوسفنلافنعللا ءاسنكنهعضوىلعء ،
ةيئانسلاتامظنملاتح.ةمئاقلاتامدخلاىلإلوصولافعضنمريناعينهنإفكلذعمو،ةيناسنجلانهتيوهو،سنجلانههجوتو
اجتربيمتلادضفلاحتلاباجتسادقل.تاعوجملماءالؤهتاجايتحابملعىلعنكتلممةصالعاجراختقع تلاكلتةصاخو  ه
يسنجريلوحتملاوسنجلارجودزموتايلثملاورييلثملا امعزلاعملمعلابا سنجلارجودزموتايلثلمالوصومعدىلعرييسايسلاء
يسنجريلوحتملاو نمسنجلارجودزموتايلثملاوةيموكحلاربغةيئاسنلاتامظنملاعمو،ةيميلعتلاوةيحصلاتامدخلاىلإا
اسنلا يسنجتالوحتملاوء ثحبقيرفلاىرجأ.ربيغتلاىلإةوعدلاىلعمهتردقةدايزلةمصاعلاجراخا ةباجتسالافتارغثلانعا
ىدلةوعدللنهدوجهمعدىلإجهئاتنتدأو،اينسجتالوحتلماوءانسلانمنسلجاتاجدوزموتايلثلمادضفنلعليةسسؤلما
هبدهعتلامتتلاتامابلاللساسأكجئاتنلاهذهةموكحلاتمدختسا.ةينابلألاةموكحلا رييلثملانأشبةينطولالمعلاةطخفا
ايسنجريلوحتملاو،سنجلارجودزموتايلثملاو دةعالمساميدتقفلاتحلاصلاوي.(2016-2020)ريسنجلاريبنمصاخشألاو،
ادختسانامضلةينطولاةطخلاذيفنتف ءانسلانمسنجلاتاجودزمو،تايلثمللتاسرامملالضفأم دلق.ايسنجتالوتحلماو،

فةدايزإىلصلوتوميلعتلاةداقو،رييحصلاريينهملاو،ةيئاسنلاتاعومجملاعممهلماعتنأىلإفلاحتلالمعلمييقتيأجر
لاحإومعدومييقتوديدتح انسلامنسنجلاتاجودزموتايلثملاريبسنجلاعونلاىلعمئاقلافنعلاتالاحة تالوحتلماوء
ألمرلدةحتلماممألاةئيه)اينسج .(2017ة
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 2المرأة حقوق  منظمات  في االستثمار  :2 رقم اإلستراتيجية

  منظمات حقوق المرأة؟ 
  االستثمار ف 

 ماذا يعت 

  تروج لحقوق  
المرأة، وحقوق المثليير  والمثليات ومزدوجر  التوجه الجنس  والمتحولير  جنسيا وأحرار الجنس واألشخاص  المنظمات الت 

هم من ذوي التوجهات الجنسية والهويات الجنسانية المتنوعة )+ ، وغبر هم من حقوق اإلنسان، توفر  (LGBTQIبير  الجنسير  ، وغبر
  جهود مكافحة العنف القائم عىل النوع 

.   قيادة أساسية ف    أنشطة    االجتماع 
اكها ف    أكبر من مجرد إشر

  هذه المنظمات يعت 
االستثمار ف 

ة.     فردية صغبر
ً
  مشاري    ع    غالبا

اء تقنيير  محليير  ف  إن    ، إن وجد. العام  ال تحظ  إال بقليل من الدعمأكبر  ما تعمل هذه المجموعات كخبر
  ع 

  حقوق اإلنسان والمجموعات المناهضة للعنف المبت 
  الوصول إىل  ىل النوع االجتماع  يقر بقيادتها الفنية ويساعدها  االستثمار ف 

ف 
 عملياتها.   الموارد الالزمة لمواصلة

النوع   عىل    
المبت  العنف  برامج    

ف  مهما  المرأة  حقوق  منظمات    
ف  االستثمار  يعد  لماذا 

؟   االجتماع 

المرأة      منظمات حقوق 
بأدوار رئيسية ف  لها باالضطالع    وضع جيد يسمح 

لتجربتها  ف  االجتماع  نظرا  النوع    عىل 
المبت  العنف  برامج 

اتها.  ، عىل    وخبر   عىل النوع االجتماع 
  التصدي للعنف المبت 

  طليعة الجهود المبذولة ف 
من الناحية التاريخية، كانت هذه المؤسسات ف 

  مجموعة تنفيذ 
 
 بشأن تعزيز البيئة التمكينية:  "RESPECT Women" النحو المبير  ف

  تقديم نماذج فعالة لمنع العنف ضد المرأة والتصدي    رأة عىل خط المواجهة لدعم الناجياتنظمات حقوق الم"تقف م
وكانت رائدة ف 

  خفضت مستويات العنف؛ والدعوة إىل تحسير  أنظمة اإلحالة والخدمات    له. 
اتيجيات تعبئة المجتمع، والت  وقد شمل هذا: تصميم إسب 

طة الن ( وتوفبر  الرسمية )مثل أقسام الشر ، والدعم النفس  االجتماع  ئ سائية، والمحاكم األشية(؛ وتقديم خدمات غبر رسمية )مثل المالجر
  يحتاجون إليها؛ وتشجيع استخدام التكنولوجيا لرصد العنف ضد  

ة للناجير  حت  يتمكنوا من الوصول إىل الخدمات الت  المرافقة المباشر
ة  المرأة ودعم سالمة المرأة" )هيئة األمم ال  . (5، 2020متحدة للمرأة ومنظمة التنمية االجتماعية المباشر

  للعديد من مشاري    ع العنف القائم عىل النوع االجتم
  العمل خارج اإلطار الزمت 

 وتستمر ف 
ً
 ألنها متجذرة محليا

ً
،  باإلضافة إىل ذلك، نظرا اع 

 الستدامة جهود مكافحة العنف ال
ً
ورية أيضا . فإن هذه المنظمات والشبكات رص   قائم عىل النوع االجتماع 

  عىل النوع االجتماع   
  تدعم العنف المبت 

مع ذلك، وعىل الرغم من القيادة الواضحة لهذه المنظمات والعمل عىل تفكيك الهياكل الت 
، فإن هذه المنظمات ال تتلف  سوى القلي يوتحم    عىل النوع االجتماع 

ل جدا من  ل القادة المسؤولية عن إحراز تقدم ضد العنف المبت 
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.2.1

هتجرأةساردتدجو.ةنوعملالاومأ اعف" ActionAid"ةمنظما نمطقفةئاملاف1.5،لاثلمايلبسىلع،قتلتظمةنلماأن2020م
ابلالامتتلاةنوعملالاومأ هبم اواسملاقيقحتىلعلمعللا )ActionAid 2021(.ريسنجلاريبة

لاكولافظوملغبني وذخأينأةذفنملاتامظنملاوةيلودلاةيمنتللةيكيرمألاة ابتعالافا امثتسالار اطإلارظنا)تامظنملافلتخمفر ر
(ةمدقم0.1.مسقلافعونتلاوعامتجالاعونلاىلعتبملافنعلا ىلعتبملافنعلاىلعلمعتتاعومجملانمديدعلانأامب،

مقسلارنظا)ةلفتخماتعتمجملثمتوةفلتخمتاروظنمنمعامتجالاعونلا
ريلوحتملاوسنجلاهجوتلارجودزموتايلثملاورقوحقمعدت

تلاتامظنملالمعت.(عطاقتلا:ةيساسألائدابملا0.2.
يسنجييلثملا ارحأوا يوذنممهربغو،ريسنجلاريبصاخشألاوسنجلار

ةهدفتلمسااهئراودىلعثرؤيعامتجالاعونلاىلعتبملافنعلانأبعولاةدايزىلعةعونتلماةيناسنلجاتايولهاوةينسلجاتاجهوتلا
اغلإىلإوعدتانهإ.اضيأ لازإوةعونتملاةيسنجلاصئاصخلاو،سنجلانعرببعتلاو،ةيسنجلاتايوهلاو،ةيسنجلاتاهجوتلاميرجتء ة
اعلاةمصو هنعر ربثك OutRight Action 2019(.)ىلكيهلاعامتجالاعونلاىلعتبملافنعلانمدحللا ما ززعتتلاتامظنملالمعتا
هنألعامتجالاعونلاىلعتبملافنعلالوحريقوعملاقوقح روظنمحرتطوةهدفتسملااهرئاودىلعرثؤتا ماها يةبلتىلإةيمالرادولجهلا
ىدصتتنأاضيأرييلصألاناكسلاقوقحتامظنملنيمك.عامتجالاعونلاىلعتبملافنعلابنيرثأتملاصاخشألاعيمجتاجايتحا
هبرثؤيتلاةددحملاقرطلل اسنىلعسنجلاعونىلعمئاقلافنعلاا ،سنجلارجودزمو،رييلثملاو،تايلثملاورييلصألاناسكلاتايتفوء
ايسنجريلوحتملاو ارحأو، يةنانسلجاتايولهاوةيسنجلاتاهجوتلايوذنمصاخشألاو،ريسنجلاريبنمصاخشألاو،سنجلار
.ىرخألاةعونتملا

دراالموت واوداأل

● Association for Women’s Rights in Development (AWID). 2019. “Toward a Feminist Funding 
Ecosystem: A Framework and Practical Guide.” AWID Resourcing Feminist Movements 
Initiative. Accessed May 24, 2022. https://www.awid.org/resources/toward-feminist-
funding-ecosystem-framework-and-practical-guide. 

● Capraro C, L Webster, J Woodroffe, and Womankind Worldwide. 2017. “Standing with the 
Changemakers: Lessons from Supporting Women’s Movement.” London, UK: Womankind 
Worldwide. Accessed May 24, 2022. https://www.womankind.org.uk/resource/standing-
with-the-changemakers-lessons-from-supporting-womens-movements/. 

● Coalition of Feminists for Social Change (COFEM). 2017. “Feminist Pocketbook” (especially 
“Tipsheet 4: Staying Accountable to Women and Girls”; “Tipsheet10: Feminist Movement 
Building: Taking a Long-Term View”). COFEM. Accessed May 24, 2022. 
https://cofemsocialchange.org/feminist-pocketbook/. 

● Esplen E and Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2016. 
“Donor Support to Southern Women’s Rights Organisations: OECD Findings.” Paris, France: 
OECD. Accessed May 24, 2022. https://www.oecd.org/dac/gender-development/donor-
support-to-southern-women-s-rights-organisations.htm. 
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 3وتنفيذها والسياسات  القوانين دعم :3 رقم اإلستراتيجية

  دعم القوانير   
 والسياسات وتنفيذها؟ ماذا يعت 

  عىل النوع االجتماع  من قبل الحكومة أو أصحاب العمل  
امات المتعلقة بالعنف المبت    تطبيق القوانير  والسياسات أن جميع االلب  

يعت 
مة ومضطلع بها من قبل تلك المؤسسة.  عىل الرغم من أن   أو مديري المدارس أو أي شخص آخر مسؤول عن مؤسسة ما مفهومة ومحب 

ا ما يكون معقدا بفعل العوائق. تنف ا، إال أنه كثبر قد يفتقر المسؤولون إىل اإلرادة السياسية    يذ القوانير  والسياسات قد يبدو واضحا ومباشر
أو   بالقانون  العام  الوع   يكون  أو قد  للتنفيذ غبر كافية،  المخصصة  الموارد  التنفيذ، وقد تكون  لوضع قانون أو سياسة موضع  الالزمة 

إن التنفيذ الفعال يتطلب قدرا كافيا من الوع  العام، واإلرادة    منخفضا إىل الحد الذي ال يسمح بتوليد الزخم ضدها أو من أجلها. السياسة  
والسياسات مجدية.  القوانير   لجعل  انية  والمبر  "  السياسية،  تنفيذ مجموعة  فإن  البيئة  RESPECT Womenبالمثل،  تعزيز  بشأن   "

 :  التمكينية تحذر مما يىل 

  حير  أن األطر القانونية والسياساتية القوية مهمة للحماية واالستجابة وجزء حيوي من توسيع وصول  م
 
ع ذلك، من المهم مالحظة أنه ف

نف  المرأة إىل العدالة، إال أن هناك القليل من األدلة عىل أن القوانير  بشأن العنف ضد المرأة تعمل كرادع الرتكاب أو تقليل مستويات الع 
  المناطق النائية.   ة. ضد المرأ

 
  التنفيذ، وال يتم تنفذ القوانير  والسياسات، ال سيما ف

 
ة ف   كثبر من البلدان، توجد أيضا ثغرة كببر

 
يتطلب    ف

، وإجراءات منسقة، وإمكانية الوصول الشامل   انيات مخصصة، وموظفير  مدربير  اما سياسيا، ومبر   
التنفيذ الفعال للقوانير  والسياسات الب 

 (. 2012ة  أ" )هيئة األمم المتحدة للمر إىل الخدمات

النوع  عىل    
المبت  العنف  امج  لبر مهما  أمرا  وتنفيذها  والسياسات  القوانير   دعم  يعد  لماذا 

؟   االجتماع 

ر.  ، أو    القوانير  والسياسات تضمن الحقوق وتحىم  الناس من الض    تجرم االغتصاب الزوجر 
فعىل سبيل المثال، القوانير  والسياسات الت 

سنة، أو تحظر التميبر  القائم عىل التوجه الجنس  أو الهوية الجنسية، أو تحىم  رعاية األمومة    18سن القانونية الدنيا للزواج عند  تحدد ال
ام، كلها قوانير  وسياسات مجدية. 

لكن دون التنفيذ، وهو ما يتطلب ظروفا مواتية مثل الوع  العام، واإلرادة السياسية،    المتسمة باالحب 
ا يذكر. وإمكانية ا  انية الالزمة لتنفيذها، فإن هذه القوانير  والسياسات لن تخلف تأثبر  لوصول إىل الخدمات، والمبر 

 .   عىل النوع االجتماع 
  الحد من العنف المبت 

  تعزز المساواة بير  الجنسير  لها أهمية حاسمة ف 
القوانير     كما أن القوانير  والسياسات الت 

  ورا 
  تحىم  الحقوق المتساوية ف 

ثة الممتلكات، أو الحصول عىل قرض، أو الطالق، أو الذهاب إىل المدرسة، عىل سبيل المثال، ه   الت 
تؤدي قوانير  وسياسات    قد   (. Amaral 2017, Abramsky et al. 2011أيضا قوانير  هامة للحد من العنف القائم عىل النوع االجتماع  )

  تسمح لألشخاص المتحولير  جنسيا بأ
  السجالت المدرسية  ا بأنفسهم االسم ونوع الجنس اللذين يحددو الهوية الجنسية الت 

ن يظهران ف 
واالجتماعية   الصحية  التعليم والخدمات  إمكانية حصولهم عىل  وزيادة  العنف  تخفيف خطر  إىل  الرسمية  الوثائق  ها من  والطبية وغبر

(Lanham et al. 2019 .) 
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لاكولافظوملنكمي انمأمعدلالخنمذيفنتلاربسيتفةدعاسملاةيلودلاةيمنتللةيكيرمألاة أتاموكحلاملاظمء عمتجملاتاعامجو
لاكولافظوملنكمي.تاسايسلاوريناوقلللماكلاذيفنتلاىلإوعدتوذيفنتلادصرتتلابدملا اولعمينأاضيأةيلودلاةيمنتللةيكيرمألاة
ارنظمع  رداصلاتاجيهوتلامع ةيللمحاوةييملإلقاوةينطولاتاسايلساةمءاومىلعيفةضلماتاموحكلانمء ةصحلاةنظممنعة

أرملادضفنعلانمدحلاىلإةيتيمتلايناوقلاءغالإيدؤي أن كنلممامن :جمانرتلالاثم ة

اسنلاريكمتىلإةيمارلاتاردابمللنكمي ىلعتبملافنعلاثودحنودلوحتنأةيربيمتلاريناوقلاربيغتلالخنمتايتفلاوء
لودلاريناوقربيغتلوحمييقتدجو.ةايحلاةيعونريسحتوعامتجالاعونلا نمتدازتاحصالإلا أن دنهلافةثارولالاجمفة
 Prevention"نظمةملبقنمصخلامك.عامتجالاعونلاىلعتبملافنعلافرببكضافخنابنبقااكم،لوصأللءانسلايةلكم

Collaborative" ،"اواسملاربثأتةساردلاهذهتميق اسنلاولاجرللثاربملاقوقحريبة أرملادضفنعلاتايوتسمىلعء فة
أرمللثاربملامكحتتلاةيالولاريناوقتاليدعتلجردتملاذيفنتلاةساردلاباحصأمدختسا.دنهلافةيالو16 ةيسودنهلاة
هتررحتلالباقمقباستقوفثانإلاةثاروتررحتلاتايالولاففنعلاتايوتسمفتاربغتلاةنراقمل تدجو.اقحالا

ر أرملادضفنلعلةيلاجمإلاتايوتلمساأن ةساردلا هبةطشلاتغلبأتلاة تلاتايالولافةئاملاف36ةبسنبتضفخناا
قستمضافخنالااذهناك.(1976-2004)ةنس28ىدمىلعثانإلاوروكذلاريبةيواتسمةثارولاقوحقافيهبحتأص ربعا
أرملادضفنعلانمةفلتخمسيياقمةثالث ادتخساب،كلذنعضالف.جئاتنللةيقادصمحنماممة ،ةشألاىوتمسىلعتانايبلام

رئ اسنلانأةساردلاتدجو ةجيتنلاهو،ةئاملاف17ةبسنبميمحلاكيشلافنعلةضرعلقأنكتاليدعتلادعبنجوزتباللاء
.(Prevention Collaborative 2 1 ,018)"نتهانبللضأفجاوزناضمل راثمتسالافشألاةبغرةدايزاهتشفتلا

-ةددحمتاعاطقبةصاخلاتايناربملاوتاسايسلا.عامتجالاعونلاىلعتبملافنعلانأشبةدحتملاممألاتائيهنماهربغوةيملاعلا
-عةارلزاوميلتعلاوملحكاونانسإلاقوحقوةيطاقريمدلاوحةصلاافيهابم
ةيملاعلاةحصلاةمظنم)عامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجامدإزيزعتل

دراالموت واوداأل

ةنمكملوخدطانقايعهجمتاعالقطاةددتعلماعمللاطخطو
.)2021
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● UN Women. 2019. “Virtual Knowledge Centre Legislation Module.” New York, NY: United 
Nations. Accessed May 24, 2022. https://www.endvawnow.org/en/modules/view/8-
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https://www.worldbank.org/en/programs/violence-against-women-and-
girls/resources#cslj. 

 4رد الموا تخصيص  تعزيز  :4 رقم اإلستراتيجية

  تخصيص الموارد؟ 
 ماذا يعت 

  تخصيص الموارد 
  عىل النوع   إقامةيعت 

  مجال العنف المبت 
 
مجة ف   جميع المجاالت الالزمة للنهوض بالبر

 
ة ف استثمارات مستدامة وكببر

  ذلك الد
 
، بما ف  ، والبحث، وبرامج الوقاية، وتقديم الخدمات. فاعاالجتماع 

؟  لماذا يعد تخصيص الموارد أمرا    عىل النوع االجتماع 
امج العنف المبت   مهما لبر

  عىل  
حت  اآلن، لم تحصل برامج العنف المبت 

  تحتاج إليها  
النوع االجتماع  عىل الموارد الت 

سيما   ال  ذلك،  حدوث  من  بشكل كببر  للحد 
للعنف   العالىم   التأثبر  بضخامة  يتعلق  فيما 

 .   عىل النوع االجتماع 
هناك حاجة إىل   المبت 
جوانب  التمو  جميع  لتنفيذ  ارص  يل  ن ع ل ا

يسية  أس ت ل ، باإلضافة إىل تمويل أولويات  ا
   
  تتقاطع مع العنف المبت 

التنمية األخرى الت 
 .  عىل النوع االجتماع 

  تكافح من أجل تغطية  
المنظمات المحلية الت 

التكاليف األساسية إلدارة منظمة ما والحفاظ  
كبر  عىل  

الب  ا ما تعجز عن  الموظفير  كثبر عىل 
ب المتعلق  النوع  العمل  عىل    

المبت  العنف 
للغاية عاطفيا   الذي يكون مضنيا   ، االجتماع 

  حد ذاته. 
  أن يكون    وجسديا، ف 

لذلك، ينبغ 
يغظ    وأن  األجل،  وطويل  مرنا  التمويل 
التكاليف األساسية، حيثما أمكن ذلك، بحيث  
  مجال العنف  

امج ف  ال تتذبذب الخدمات والبر
الجن النوع  عىل  النوعية  القائم  حيث  من  س  

  شهدها العالم،  19-خالل جائحة كوفيد  والتوافر. 
أن األزمات الصحية وعمليات اإلغالق زادت من الحاجة إىل خدمات العنف  لوحظ    الت 

 .   عىل النوع االجتماع 
واالستجابة له،  يجب أن تحصل الوزارات الحكومية المسؤولة عن الوقاية من العنف القائم عىل نوع الجنس    المبت 

ة وذات موارد ضعيفة، عىل التمويل الذي تحتاج إليه )   غالبا ما تكون صغبر
 (. Equality Institute 2019والت 

  الوكالة  
المساعدة عىل تقليل هذا العجز عن طريق تشجيع إدماج أنشطة العنف القائم عىل نوع  األمريكية للتنمية الدولية  يمكن لموظف 

امج الق   البر
  الدعوة لزيادة التمويل. الجنس ف 

كما يمكن للوكالة األمريكية للتنمية الدولية أن تعمل مع ممولير  ثنائيير     طاعية واالستثمار ف 
  عىل النوع االجتماع  القائمة عىل األدلة،  

امج العنف المبت  ومتعددي األطراف آخرين لتشجيع الحكومات عىل تخصيص موارد محلية لبر
  ذلك من خالل الوزا 

 رات القطاعية. بما ف 

 األدوات والموارد

● The Equality Institute. 2019. “Global Scoping of Advocacy and Funding for the Prevention of 
Violence against Women and Girls.” Canberra, Australia: Equality Institute. Accessed May 
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ها من  1.4.3المرب  ع  ي واقع األمر إىل الشبكات النسائية وغت 
 
هل يصل التمويل ف

 حلية التقدمية؟ المنظمات الم

  المائة فقط من إجماىل     0.13"تحصل منظمات حقوق المرأة عىل  •
ف 

  المائة من إجماىل  المساعدات  0.4مساعدات التنمية الرسمية، و 
ف 

 (. Dolker 2021, 4المرتبطة بنوع الجنس" )

  المائة من مساعدات التنمية ومنح المؤسسات ال  •
"إن تسعة وتسعون ف 

شر إىل منظمات حقوق المرأة والمنظمات تصل حت  اآلن بشكل مبا
    تستفيد عىل وجه الخصوص،  النسوية. 

  تعمل ف 
تلك المجموعات الت 

الجنس،  و ن، ومزدوجو أشكال متقاطعة من التهميش )المثليات، والمثلي
،  و والمتحول ن جنسيا، وأحرار الجنس، واألشخاص من بير  الجنسير 

  مجال الجنس( والشعوب األصلية، والنسويات 
الشابات، والعاملير  ف 

 (. Dolker 2021, 4" )أقل بتمويل

ة من عام  •   الفب 
منظمة معنية  72، لم تتلق سوى 2016إىل عام   2015ف 

  جميع البلدان خارج الواليات المتحدة ما  
بحقوق المتحولير  جنسيا ف 

 (. Scamell 2019مليون دوالر ) 7مجموعه 
 

https://www.worldbank.org/en/programs/violence-against-women-and-girls/resources#cslj
https://www.worldbank.org/en/programs/violence-against-women-and-girls/resources#cslj


  

   
           

            

 

 
   

  
  

 

 
  

 

 
    

  
 

  

 
  

24, 2022. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2012/7/handbook-for-
national-action-plans-on-violence-against-women. 

● Ferrari G, S Torres-Rueda, C Michaels-Igbokew, C Watts, and A Vassall. 2018. “Guidelines for 
Conducting Cost Analyses of Interventions to Prevent Violence against Women and Girls in 
Low- and Middle-Income Settings.” London, UK: What Works to Prevent Violence against 
Women and Girls Programme. Accessed May 24, 2022. 
https://ovcsupport.org/resource/guidelines-for-conducting-cost-analyses-of-interventions-
to-prevent-violence-against-women-and-girls-in-low-and-middle-income-settings/. 

● UN Women. 2012. “Handbook of National Action Plans on Violence against Women.” New 
York, NY: UN Women. Accessed May 24, 2022. https://www.unwomen.org/en/digital-
library/publications/2012/7/handbook-for-national-action-plans-on-violence-against-
women. (See Chapter 3.6 for examples of funding.) 

● 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.” (Chapter 7 describes financing of GBV health services and costing templates.) 
Geneva, Switzerland: WHO. Accessed May 24, 2022. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259489/9789241513005-
eng.pdf;jsessionid=DF9A14BBAF2178193FDCEE311294E500?sequence=1. 
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https://ovcsupport.org/resource/guidelines-for-conducting-cost-analyses-of-interventions-to-prevent-violence-against-women-and-girls-in-low-and-middle-income-settings/
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2012/7/handbook-for-national-action-plans-on-violence-against-women
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2012/7/handbook-for-national-action-plans-on-violence-against-women
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2012/7/handbook-for-national-action-plans-on-violence-against-women
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259489/9789241513005-eng.pdf;jsessionid=DF9A14BBAF2178193FDCEE311294E500?sequence=1
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 اربتالعايفهاخذأللةئأس
ذيتنفلاةلحمر ساتملالاةلحمر

امبجمانر بلاموقيله
:ىلي

س أواتملالالبتطيله
تابلطلامدقمصوي
:ىليامب

رددتح ةلصلاتاذةيلحملاوةينطولانودوةينطولاوةيلودلايناوقلاوتاسايسلا
-عامتجالاعونلاىلعتبملافنعلاب ركلذفامب- تلاةيفرعلاوةينيدلايناوقلا

؟ةجمر أمعدتنأنكمي مجابرنأبشيةللمحاةيسايلساةدارإلاميقتبلالقرعتو
؟عامتجالاعونلاىلعتبملافنعلا

ر ةياقوللةلماشةيعيت شتجهنذيفنتوعيسوتلةمزالةينوناقتاحالصإيأفرظن

؟ر لادعلاققحتوعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلانم يجانللة
زيزعتفةيعمتجملاتاعامجلاوبدملاعمتجملاوةيموكحلاتارازولاكار شإ

ر عونلاىلعمئالقافنلعلةباجتسالاوةياقوللامعدةيمسرلابغوةيمسرلالكايهلا
؟عامتجالا

ر ت تاكاق نماهرشمي أرملاقوقحتامظنمعم بغوةيلحملاوةينطولاوةيميلقإلاة
عامتجالاعونلاىلعتبملافنعلالاجمفةلماعلاتاكبشلاوتاعومجملا
؟تامنظلماهذهلوتمن وانسإلاقوحقو

فامب،عامتجالاعونلاىلعتبملافنعلادضلمعلاضراعتتلاتاعامجلاددتح
ردلتلاكلتكلذ هي رييلثملاو،تايلثمللةضهانمةدنجأا ،سنجلاجودزمو،

ر ريلوحتملاو ايسنج ارحأو، نمصاخشألاو،ريبنمصاخشألاو،سنجلار يسنجلا
ضةهانلماى أوخرألاةعونتلماةينانسلجاتايولهاويةنسجلاتاجهوتلايذو
لبقنميفةنلعالافعألاددورفيتخفلططخضعىل وعلتعمو،أةلمراقولحق

؟تاعالجما

رتعز عمتجملالوبقفتاربيغتتايجيتابساز بغتلاسايقوعامتجالاكولسلا
؟عامتجالاعونلاىلعتبملافنعلل

عونلاىلعتبملافنعلانأشبتالخدتميدقتلةمزاللاتالخدملافرظنت

ر ةمساللاتايلآويفظوملاوبيردتلافيلاكتوةتباثلافيلاكتلالثم)عامتجالا

ر رصختو(قةاعإلايذوصاشخأللتاليهستبفوتو أيعمغلبمص نمةيوئمةبسنو
؟كلذمعدليلوتملا

رت ريفظومللبتاورعفد امتعالانمالدب فدونبدوجونمدكأتلاويعوطتملاىلعد

ر ربملا ريفظوملانمألةينا ،قةاعإلايذوصاشخأللةلوقعمتاليهستبفوتو،
انبو،يةتاذلايةاعلراو ؟تاموللمعاديدتجلبيردتلاو،تاردلقاء

ةيمنتلافعامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلاجماربلةيسيسأتلارصانعلا
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 ارشكر وإقر
)ةنظممدوت CARE-GBV ارفألاعيجم تشكرأن(عامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلانمدحللعامجلالمعلا ومهسأنيذلاد عضوفا

عونىلعئمالقافنلعاجةلامعلئمةالقاتاجيهوتلابةيساسألارصانعلاتدشبسادلق.اهريوطتوةيهيجوتلاةقيثولاهذهميهامف
اسنلادضفنعلاعنموةيناسنإلاتائيبلافسنجلا ارثوتايتفلاوء عباتلاتقتلايراشتسالاقيرفلاىدلةفلمعراء
رجري،اومهسأنيذلانيددحملادارفألابةمئاقىلعلوصحلل.ةيلودلاةيمنتللةيكيرمألاةلاكولانمريعجارملاوةيساسألارصانعلل

ةييسسأتلارصانعلالوحةماعةنظرجعةامر

 رحتالمق سابتاالق

.

ةيسيسأتلارصانعلاف."ةينيكمتلاةئيبلا:جمانربلارصانع"2022.عامتجالاعونلاىلعمئاقلافنعلانمدحللعامجلالمعلا
لاكولا:ةمصاعلانطنشاو.ةيمنتلافعامتجالاعونلاساسأىلعمئاقلافنعلاةجمربل .ةيلودلاةيمنتللةيكيرمألاة
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