
 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

   

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        

   

    

 

-

العناصر التأسيسية لبرامج العنف القائم على النوع االجتماعي في التنمية

1عناصر العملية .0.4القسم 

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

العناصر التأسيسية لبرمجة العنف القائم على النوع ا الجتماعي في

 التنمية

 عناصر العملية .0.4 القسم

دةة غير محدكميى ومسم يم ألجل غيرلتسل بعةالرا يةليلالتح تالخدما

 7200AA19/D00006/7200AA20F00011 العقد رقم 

هذه .يكيمراأل بللشع يسخال لدعموا (USAID) الدولية ةيللتنم ةيكيمراأل ةلالوكا لبفض ةممكن ذههةشطألناةيقوث تأصبح دلق

Making Cents ةمؤسسو Inc. Professionals, Development ةمسؤولي تتوياالمح International, LLC خالل من 
 قدوع (CARE GBV) عيالجتماا عالنو ىعل ئمالقا العنف من دللح يالجماع لبالعم ةالمتعلق هامالم ألوامر ةالرابع ةيليلتحلا تالخدما
 يةاألمريك ةالالوك ظرنتجهاوةروربالض ةثيقالو ههذ تعكس ال .7200AA19/D00006/7200AA20F00011 رقم ةالمعون

 .يةة األمريكتحدت الم الياة الوحكوم أو ةدولية النميلتل



 

 

    

 

  

   

   

   

    

      

     

    

   

   

         

 

   

    

   

   

  

   

    

   

 راتلمختصوا االختصارات
AOR 

CDCS 

CEFMU 

CORs 

FGM/C 

GBV 

GenDev 

IASC 

INGO 

LGBTQI 

M&E 

MEL 

PSEA 

SEA 

SOGIESC 

TOC 

USAID 

USG 

 اتالتفاقل اثل مسؤومم

 يطري القنمائاإل التعاون يةتيجإسترا

 يسرج القبكر والزوال والزواج المفاران األطزواج وق

 تعاقدل المسؤو ثلمم

يةثوية األنتناسلء الاألعضا بتر / هتشوي

 الجتماعيع االنو م علىالقائ العنف 

 ن المرأةوتمكي الجنسين بين اواةز المسركم

 التبين الوكا ةركتة المشدائمة الللجنا

 يةحكوم ية غيردول منظمة

 لجنسي،ل االمي زدوجوون، ومثليات، والمثليالم
 ألخرىة االمتنوع يةالجنس اتالتوجه وذوي

 ييموالتق الرصد

 لتعلميم واتقيوال رصدال

 اء الجنسيينتدل واالعاالستغال ية منالحما

 نسيينء الجتدال واالعاالستغال

 ،نيسنجلا نيب نم صاخشألاو ،سنجلا رارحأو ً،ايسنج نولوحتملاو

 يةالجنس ئصوالخصا س،الجن لتعبير عنية، واالجنس يةوالهو لجنسي،ه االتوج

 لتغييرة اظرين

 ةدولية النميللت ةيكيمراأل ةالوكال

 يةة األمريكتحدت المالياة الوحكوم

ةنميالت يي فجتماعاال عالنو م علىقائالعنف ال ة لبرامجتأسيسيناصر الالع

 2 ةالعملي صرعنا .0.4 القسم 



 

 

    

 

  

 

               

       

     

 

      

    

    

 

  

 

   

              

 

   

  

     

   

    

 

         

 

 

    

    

 

 

  

   

  

    

 

  

   

  

  

    

    

 

 مقدمة
 القسم من يةفن ؤىر ىإل داتنااس س،الجن نوع ىعل ئمالقا العنف ةرمجب "يةملع عناصر" لحو اتتوجيه التأسيسية العناصر من القسم ذاه دميق

 ائمالق العنف برامج ىعل رفونويش ينفذون ذينال ئكولأ ةمساعد ىإل تتوجيهاال تهدف .البرنامج عناصر .0.3 القسمو ةساسيألا دئالمبا .0.2
 نهج دامواستخ ،جالبرنام يف ركينوالمشا الموظفين المةوس الجتماعي،ا عالنو ىعل ئمقاال العنف برامج لمتكا لضمان ياالجتماع عالنو ىعل
.اعيالجتمع النوى ائم علالعنف القا نهاءي إي سيساهم فني الذالجنسا تحولال

 ية؛ماعوالج ةتيذاال ةرعايال (2)و ؛دةالقياو ةيميالتنظ ثقافةوال يمالق (1) يه ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا العنف ةرمجب ةمليلع ةالست العناصر 
 ذاتخا (5)و والتعاون؛ قتنسيال (4)و يين؛تيجاإلسترا يمتصموال طيطالتخ (3)و
 على ائمالق نفالع جةبرم يةعمل رعناص :لمحة يف ائمالق فالعن مجبرا طاقن سيعتو (6)و؛يبستجمو تكراري ونح ىعل تراراالق

 اعيجتماال نوعال .دامتهاي واستاعالجتمع االنو على

 العنف ةرمجب يف ةالست ةتأسيسيال "يةالعمل عناصر" برنامج دورة لطوا ةالمتبع تلياوالعم اإلجراءات لأج من ةروريض نهاإ
 ي هي:نوع االجتماعى الئم علالقا ةالوكال جلبرام ةالشامل األهداف لالستكما ةدوليال ةنميللت ةكياألمري ةالوكال
 تمادهااع ديع .الجتماعيا عالنو ىعل ئمالقا لعنفا بشأن ةدوليال ةنميللت ةيكيمراأل
 دةالتنظيمية والقيقافة االقيم والث • عونلا ىلع مئاقلا فنعلا لاجم يف ةحجان جماربل يوق ساسأ ءانبل ًايروحم ًارمأ
عيةاالجمو يةالرعاية الذات •.الجتماعيا

 يينتيجاإلسترا صميموالت طيطالتخ • الجتماعيا عالنو ىعل ئماالق العنف رامجب جميع ىعل ةعمليال عناصر تنطبق 
 ونعالتوا سيقالتن • ءشركاوال ةدوليال ةنميللت ةيكيمراأل ةوكالال ىعل ذلكوك ة،والمستقل ةالمدمج
 أن من رغمال ىعل .يةالدول ةنميللت ةيكيألمرا ةالوكال تمولهم ذينال ذينالمنف

 والمستجيبة تكراريةال تالقرارا ذاتخا •
 ىعل ةدمحدو ةطرسي يهملد تكون دقةدوليلاةنميللت ةيكيمرألاةالوكال يظفمو

على ئملقاا العنف رامجب نطاق توسيع •  نستطيعوي نهمأ الإ ية،سسالمؤ لوالهياك ذينالمنف ءشركالل يةداخلال تياالعمل
 هاتدامتاعي واسالنوع االجتم لعم ئاتبي نشاءإ يف ءكاشرال ةلمساعد سمالق ذاه يف ةالمتاح دالموار داماستخ
.ي البرنامجين فمشاركطوعين والوالمت وظفينة للمنة ورعاية وآمقوي

 القسم) جالبرام وعناصر (.0.2 القسم) ةاألساسي دئبة للمباسالنب لالحا هو كما 
 ةلنسببا هيتأهم ووصف ةالعملي عناصر من عنصر لك دديحت الأو تمي ،(.0.3
 عن قسم هيلي جتماعي،اال عالنو ىعل ئمالقا العنف لمجا يف العاملين ىإل
 يظفمو ىعل ينبغي يالت ئلةاألس طرح ةهايالن يف تمي .دةالمفي والموارد تألدواا

 صميمهمت ءثناأ تباراالع يف يأخذوها نأ ةدوليلا ةنميللت ةيكيمراأل ةالوكال
 تيال عى المشاريني علالتق رافاإلش ديمتق أو يم المقترحات،تقي أو لاللتماسات،

 .يةهاالن يديمها فم تقيت

ةنميالت يي فجتماعاال عالنو م علىقائالعنف ال ة لبرامجتأسيسيناصر الالع
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 والقيادة نظيميةلثقافة التقيم واال :1 عملية رقمعنصر ال

 مية والقيادة؟تنظيفة الالثقالقيم وما هي ا
 ةوثقاف مقي يماعالجتا نوعال ىعل ئمالقا العنف برامج ىعل رفتش أو ذفتن يالت توالمنظما يةالدول ةللتنمي ةيكيمراأل ةالوكال لدى يكون أن ينبغي

هذا .البرنامج يف ركينوالمشا عينتطووالم موظفينلل ةآلمنوا ةوالشامل ةوالمنصف ةنوعالمت تيئاالب بوضوح ززتع يةيادق ترساومما ةيميتنظ

 اتخيار ذاتخا يف الحق لهم يكون وأن واحترام؛ ةكرامب يعاملوا أن بويج ستحقوني لناسا جميع بأن االعتراف ىعل ههرجو يف ينطوي 
 نم ذلك وغير الستغالل،وا ز،ييوالتم يقات،المضا من ةاليخ نة،آم اتيئب يف لوالعم العيش يف الحق مله يكون وأن تها؛بذا ةوقائم ةمستقل
 يةذاتال ةالرعاي اسيم الو أيضا، ىأخر تلياعم لعناصر ةتأسيسي يمق يه ةيادالق لخال من ةالمدعوم ةيميالتنظ ةوالثقاف يمالق .ءةاإلسا لأشكا

.يةوالجماع

 يزعزتىعل ةادالقي قوفر تنظماالم دتساع أن (تصوااأل رفع)"Raising Voices 2015" من هاتباساق تم يالت ية،تالال يمللق يمكن 
 :نةآلمة وابيإليجاا يةلتنظيمت االثقافا

 تسمع وأن جهابرام لالخ من هاسغر ىإل ىتسع تيال يمالق ةئيإلنمااتنظماالم ارستم أن بمكان ةميهاأل من :القيم نبشأ كتوص عِمسا
.يةاالجتماع ةدالى جذور الععل ئمةة قانميالت لأعما ءإبقا ل علىه أن يعمذا من شأنه .بشأنها اصوته

ةنمذج ىعل لتعم أن بوسعها يصبح ية،لتنظيما تالثقافاو تالمنظما بها تقوم تيال التوظيف تلياعم لخال من :أكملهب الشخص إشراك 

من ءجز لمثيت .دةديجتتويامس ىإل ااتهرسمماب تقيري أن هشأن من التوازن ذاهلمث أن تدرك نهاأل ــ والروح بوالقل رأسال بين توازن 

 يكون ال لالعم نفإ طاف،الم ةنهاي يف .والنمو يخصالش لالتأم يف ةكشارللم دلألفرا لالعم مكان يف الوقت ةإتاح يف نالتواز ذاه تحقيق 
 .الجهد هذا ونيقود الذين لناسكون اي بقدر ما يداال جإ

 مرغ .ياسةبالك عالنزا ةمواجهولخج دون لفشال ممكنال من كوني دماعن ما ةظملمن ةاعيوالجم ةديفرلاةالقو ضخمتت :اعالنزولفشاللبوق
 .المنظمة أو ة الفرديقلل من سالم ال منهما يات، فإن كالتحد بايجل ن أناع من الممكل والنزأن الفش

 يبنوت قوتها، نقاط دإيجاو ر،بتكااال نم تمؤسساال ستمكن –خوف دون– ءاألخطا بارتكا ةريح إن :لالعم مكان يف طأللخ حةمسا اءإنش
 .النمو مستمرة من يةا كجزء من عمله القصور فيهأوج

 دييؤ أن يمكن .اتوالمؤسس صاألشخا هب يقوم ذيال لالعم ىعل ةالشخصي تتقداوالمع يمالق تؤثر :وةوالق اتالمعتقد يف لنظرا معانإ
 تتقداالمع عن لتساؤال يهاف يمكن بيئة وتعزيز ية،الشخص تتقداوالمع يمبالق يالوع زيزتع إلى يمالق توضيح تلياعم لخال من دالناق فكيرالت
 .يها بأمانتحدة وة والجماعيديفرال

يخيارات التال ذاتخاو ةلخاصا ءمرال تتصرفا خالل من ةيادالق من تألفي ةيادالر لأشكا من ثيراتأ الشكل األكثر إن :ناتاءاإجر يادة فيالر

 ر،األنظا بجل احتكار وليس ة،ليوميا المهام عن يةالمسؤول وتقاسم ،طفوالل الحتراما ظهرت ةصغير ءاتبإيما يامالق :به ذىيحت المثا تعتبر 
 .دةالقيا زمام تولي ىعل اآلخرين وتشجيع

 في ةيدمتزا ةبتجرو عملها، يملق العيش ةثقاف ءبإنشا تالمنظما من دمزي يامق عم :سيةأسا ممارسة هابوصف يةظيمتنال ةلثقافا إلى وةالدع
 لبيانوا مرستوالم المفتوح وارالح لخال من هتستحق ذيال تمامااله ءإيال مع دة،واعال ةالممارس ههذ عرف نيمك عملها، ةجود تحسين ةيفيك

 من العمل، ةونوعي ،وظفينبالم االحتفاظو العمل، عن الرضا ةزيادو ةالجتماعيا ةلالعدا تائجلن ةيميظتنال ةالثقاف ههذ قتعمي ةيفيلك يالعمل
.األخرى ةبيإليجاآلثار ابين ا

إلى ةلنسببا .اتهمظممن لعم بأسلو دديلتح ةمسؤوليو ةيدفر ةبفرص ةمنفذال توالمنظما يةالدول ةنميللت ةكياألمري ةالوكال يف ةيادالق قفر تتمتع 

 ظمة؛المن ءأنحا جميع يف هافعيلوت أعاله ةكورالمذ يمالق نتضمي (1):مالمها من دديالع ذلك يتضمن الجتماعي،ا عالنو ىعل مالقائ فالعن برامج 
طةأنش أن من تأكدال (3)و الجتماعي؛ا عالنو ىعل ئمالقا العنف ةشطأن ذنفيلت لدعموا توالوق تلمهاراوا ةبالمعرف ظفينالمو دزويت (2)و

 جوالبرام لعمال ةيئبةيئته (4)و ؛البرنامج يف ينكالمشار أو وعينالمتط أو وظفينملل دمقصو غير أو دامقصو راضر بتسب ال البرنامج 
 الجنسين بين اواةوالمس ،يةالعنصر ةمكافح يف ةوظحمل تالتزاما ظهرت يالتو عليها، والحفاظ نةواآلم ةحالمتاو ةوالشامل ةوالمنصف ةالمتنوع

 ي.االجتماع ندماجاالو

 عالنو ىعل ئماالق العنف برامج تقوم أن تتفاوتاال ههذ ةمعالج بتتطل .ثقافةوال ةيميلتنظا لالهياك يف عكستنو ةالمجتمعي تتاالتفاو تنشأ ما باغال
 بين تالعالقا ةيعوطب ةيادالق يف هو من يمتقي ذلك يف بما رامج،البو تاظمنالم لداخ ةديليالتق ةسلطال للهياك ةدينق ةمراجع ءبإجرا الجتماعيا

 .إلجماعء ابناء المشترك وإلنشاى التعاون إلمن ا اتيكيينامالد تغيير بيتطل هذا .ي للمنحوالمتلق الممول

ةنميالت يي فجتماعاال عالنو م علىقائالعنف ال ة لبرامجتأسيسيناصر الالع

 4 ةالعملي صرعنا .0.4 القسم 



 

 

    

 

       

       

      

   

   

  

 

  

 

 

     

     

       

 

      

  

 

   

         

    

      

     

    

 

    

  

   

 

   

      

    

 

   

  

  

 

   

 :مجالبرنا عناصر .2.3 قسمال نظرا) لتخفيفل ةئياوق تيجياواسترات تسياسا وضع يضاأ ةآمن عمل امجوبر تيئاب ىعل ظاالحف يتضمن كما 
 ذلك يف بما ،اتإلساءا من لكذ وغير لالستغالوا تمييزوال تايقاالمض عأنوا لك- له ديلتصوا ءتدااالع ومنع ،(طرامخال من لتخفيفا

 نالموظفو أو ةظمالمن لداخ نظفووالم بهايرتك يالت-العمل مكان يف يالجنس والتحرش جالبرنام يف للمشاركين يينالجنس ءتداواالع لاالستغال
 برنامجال يف ينركاوالمش والمتطوعين الموظفين ةقدر وضمان ةظمالمن في ةيادالق فريق لقب من شرافوإ الةفع ةإدار بيتطل ذاه .الشركاء

 طاقمت اللبامتط ددتح ت أنالسياسا ىيتعين عل .(Bond 2019) دون انتقام ءة منواإلسا تغاللواالس زييوالتم اتالمضايق عن بالغاإل ىعل
 اللتزاما عن فضال المنظمة، يف هاب لالمعمو غاإلبال آليات دامباستخ روفمع أو به هتبمش ررض أي عن غلإلبال بها المرتبطين نوالموظفي
.ررالض يهث فيحد ي سياقين أو فل الممولقب ينها منييتم تع بالغة لإلت إلزاميلبابأي متط

 النوع على القائم العنف رامجب تنفذ يالت ظماتللمن لقيادةوا ةظيميالتن ثقافةوال مالقي يةأهم سبب ما 
 ماعي؟الجتا
 خاص لبشك مهم رأم فهو زدهار،االو ةركبالمشا جالبرنام يف ركينوالمشا للموظفين تسمح ةوشامل ةمنآ تبيئا ءإنشا ةميأه من الرغم ىعل
 ععلى النو ئمالقا العنف من جينلناا من يهاف والموظفون ونركالمشا يكون أن لالمحتم من يالتو ماعي،االجت ععلى النو مف القائمج العنلبرا
رتوفيو العمل، مكانو البرامج يف ياالجتماع عنوال ىعل ئمالقا عنفال ةبمعالج تنظماالم ةقاد يلتزم أن يجب ذلك، ىعل ةعالو .الجتماعيا

إذا دباألفرا ررالض إلحاق يف ةلصحيا غير ةيميتنظال ةالثقاف بتتسب نأ يمكن .العمل ينفذون ذينال وظفينللم المستمر لدعموا بلتدريا فرص 
 تلياوآ تارسمماوتسياسا دوجو دمع فإن ذلك، إلى ةإلضافبا .(يةساألسا دئالمبا .0.2 سمالق ظران) تلصدماباةواعي اترسمما تبعت لم 
 ةظمالمن ةبصح ريض مما محلي،ال عوالمجتم ةظمالمن لداخ ةالثق دمع من ةحال ئينش نأ يمكن لالشموو إلنصافوا عنوالت لتعزيز ةاءلمس

 رامجب تنفذ أن اقيمه تحقيقب تهاادقي تلتزم تيال تللمنظما يمكن ذلك، من العكس ىعل .الةفع برامج توفير ىعل تهاقدر عن فضال ا،وموظفيه
 االحتفاظو مل،الع نع الرضا نم دوتزي بي،إليجاا ياالجتماع غييرتال زعزت وأن ي،االجتماع عالنو على ئمالقا العنف يف ةالجود ةاليع
 .وظفينالم ، ورفاهوظفينبالم

 لبرنامجي اين فالمشارك ايةلحم إطار :المث

،أمانا أكثر لعم اتيئب لخلق يلالتفاع لالعم طارإ من ةسييأستال صرالعنا من هتباساق تم ذيال تالي،ال طاراإل فإن بة،ومحاس نةآم برامج ءإلنشا

 ةيمينظتةيادوق ثقافةو يمقلخال نمةييجاباإلوةآلمنالالعم امجوبر يئاتب بتعزيز ةأساسي تالتزاما تكوناالم ههذ تعكس .اتونمك ةست يتضمن 
 التي نسيينالج ءاتدواالع لاالستغال من ةالحماي تاأدو ةمجموع مع عنصر لك ببموج تااللتزاما فقتتوا .( n.d. InterAction) ةقوي

 التالوكا بين ةركالمشت ةدائمال نةاللج تهاوضع التي الدنيا ةيليالتشغ اييرالمع من ةتمدمس نهاأ كما ،يةولالد ةنميللت ةيكيمراأل ةالوكال تقدمها
 ةدائمالةللجنا،2020 ةدوليال ةنميللت ةيمريكاأل ةالوكال) ينمائاإلو ين إلنساا ياقينالس من لك يف دمتستخ يالتو رامج،الب يف شاركينالم ةلحماي
 :هي تالمكونا .(2012 تكاالبين الو ةركالمشت

 ياساتالس .1
 بعواق ذلك يف بما ءة،اإلسا لكاشأ من ذلك وغير لاالستغالو تمييزوال تضايقاالم عأنوا بجميع لمتعلقا رالمحظو السلوك تالسياسا دتحد
 يف كينشاروالم والمتطوعين ينظفالمو يةلحما ةصناعيال اييرالمع ةلمواكب يادور هاومراجعت تالسياسا استعراض يغنبي .السلوك ءسو
 .رامجالب

 يفظوالتو ينتعيال .2
 يمقدم من ةتنوعم ةموعمج تعزيزل لمووالش صافإلنوا عتنوبال ةالمتعلق ةيميالتنظ مالقي فوالتوظي فالتوظي تارسمما تعكس أن ينبغي

 يلناجا لحو المتمحور ةللرعاي فهما ياالجتماع نوعال على ئمالقا العنف برامج مع سيعملون ذينال نرشحوالم ظهري أن يجب .اتالطلب
 التوقيع نهمم طلبي أن يضاأ يبغين .نهمييتع لقب السابق السلوك ءسو نبشأ المرشحين عجمي مع تدقيقال بويج ق،الحقو ىإل ةندالمست ةوالرعاي

 .وظيفالت دالسلوك عن ة لقواعددونلى مع

 اءلةعة للمسلخاضوا نةاآلم البرامج .3
 لناجينا ويشرك يلناجا ىعل ركزي نهج دامواستخ ،تمعالمج راكشإو مل،الع وتخطيط ،طرالمخا ييمتق ةاءلسللم ةوالخاضع ةآلمنا البرامج لتشم
 يف ءكاشروال دينمورال تتفاقياا نتتضم أن بيج ماك .الموارد ىإل لوالوصو تعلوماالم يف لحقهم ةوياألول يعطوي ت،راراالق ذاتخا يف

 .يةبالحما ةالمتعلق تلباالمتط ةذينفيالت لالمراح

 التوعيةو يبلتدرا .4
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.5 

 حالتسام دمع ىعل دتأكيال مع بالغ،إلا تلياآ ىإل لالوصو ةيفيك ذلك يف بما السلوك، يرومعاي تسياسا ىعل البرامج يظفمو بتدري ينبغي
 ًاضيأ بجي .اتالمعلوم يدتجدل بتدري ياسنو جريي أن ينبغي .فورعم وأ هب هبتشم ررض نع نوغلبي نيذلا كئلوأ نم ماقتنالا عم ًاقلطم

 ياالجتماع عوالن ىعل ئمالقا فالعن من ةالوقاي على ياالجتماع عونال ىعل ئمالقا العنف برامج يف العاملين نوالمتطوعي الموظفين بتدري
 .وقى الحقئم عله والقاة لتجابواالس لناجينى اعل مرتكزال

 اإلبالغو اوىشكال ديمت تقياآل
 وأ هب هتبمش أذى أي عن غلإلبال البرنامج يف ركيناوالمش والمتطوعين للموظفين ةومتاح ةسري بالغإ آليات تالمنظما دىل يكون أن ينبغي

 لالوصو يةوا كيفيعرف البرنامج أن في اركينن والمشتطوعيظفين والملجميع المو بغيين .يةن الهوشف عدون الك بالغاإل رخيا مع معروف،
 .اإلبالغ اتآلي ىإل

 ابةتجالسوا اءصاالستق .6
 افيه تثبييت التحاالال يف .ؤهلينم نمحققي لقب من أشهر 3 ف في غضونوعرالم أو هب هتبالمش ذىاأل نع رالتقاري ي جميعف يجب التحقيق

 تالعالقا طعوق لالعم نم الفوري لالفص لتشم دق ،الفعل بمرتك مع ةفوري ةيحيتصح تاءاإجر ذختت أن تالمنظما ىعل بيج ألذى،ا
 .نتائجى الل عله الكاموإطالع ق،تحقيت اله على خطواع، وإطالتاحةدعم المت الخدما ات عنى بمعلومدم الشكويد مقزوت بغيين .رىاألخ
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 اعيةلجماتية واعاية الذالر :2 عملية رقمعنصر ال

 اعية؟اتية والجمعاية الذما هي الر
 ذلك يف بما يتها،رعاو يةالشخص ةرفاهبال تمامااله ةتيلذاا ةالرعاي تشمل
 ل هي، باعبئا أو ترف سترفاهة ليال" اتتياجاالح ةبيتل ا يتجاوزهذ .يةوالعالئق يةلروحة واية والعاطفيالجسد نبالجوا

".عيةمادية وجحاجة فر لروابطا دإيجاوالراحة، و ،دودالح واحترام ،تعةوالم الفرح ةبتجر ىإل ةاألساسي
 نفنح ن؛اآلخري لليشم ومالمفه ذاه توسع يةالجماع ةالرعاي إن .ناآلخري مع 

 عالنو م علىالقائ العنف ية منالوقا يةجتماعا أو ةرافيجغ أو ةنيمه أو ةاضيافتر تانكءسوا عة،جما وأةكمجموع
1 ي أفريقيا،ي فاالجتماع  يةرعا نإ .اآلخرين هرفا عن ةجماعي ةمسؤولي لنتحم ية،واله ىعل ةقائم أو

.طةمتراب رة المجتمع أموذات ورعايال

 اواةلمسادمعةظمأن يكفكلتةأساسي تأدوا لتشك ةوالجماعي ةتيلذااةالرعاي إن 
 بتضمين ياالجتماع عالنو ىعل مالقائ العنف يف العاملين ذينالمنف ءشركاوال ةدوليال ةنميللت ةيكيمراأل ةالالوك تقوم أن ينبغي .االضطهادو

.بها تبطةمرل الوالهياك اتم والسياسدتهوقيا ة وقيمهميميالتنظ تهمي ثقافة فجماعية والتيلذاة االرعاي

اقإلرهوا ضغطال لوامع ةحد من لتخفيفل تسياسا وضع ةيميالتنظ ةالممارس يف ةوالجماعي ةتيلذاا ةرعايال تضمين ةيفيك ىعل ةألمثلا تتضمن 

 يةدنالب ةالسالمو ةالنفسي ةالصح تعزيزو (نةمرال لالعم توساعا لفااألط ةرعاي ودعم األجر ةالمدفوع تباإلجازا ةالمتعلق تالسياسا لمث) 
إلى ةإلضافبا .(ءالعمال إلى الموظفين بلنس ىألقصا الحدو إللزامي،ا تاالمعلوم صستخالوا ةشارستاال تخدما ذلك يف بما) لفعا لبشك

 ثلم) دلتجسيا اتممارس لمث ق،بالسيا ةالصل تاذ يةوالجماع ةتيلذاا يةرعاال ةشطأن ةسارلمم دوالموار تالوق يصتخص تامللمنظ يمكن ذلك، 
.ن للتجمعحيز للموظفي يصوتخص ط،غالض لتخفيف والتمارين ،(واليوغا ضةالرقص والريا

على القائم فالعن برامج على شرفت التي اتمنظللم مهمة لجماعيةوا ةلذاتيا رعايةال تعد لماذا 

 تنفذها؟ االجتماعي أو النوع 
 المعرضين ئكولأ أو ناجينال مع مباشر غير أو شرمبا لبشك لوالعم الجتماعيا نوعال ىعل ائمالق العنف ةمناقش ةللغاي بعالص من يكون دق
نيطوعوالمت وظفينالم يف ةفادح خسائر ىإل دييؤ أن هشأن من ذاه .نايحألا ضعب يف ًاريطخو لب ،يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا رطخل

 واإلنهاك؛ ؛ ءالالعم هتجا ئممتشاوال ثالمكتر غير والموقف ةباالوالالم لوالفش يأسال شاعربم" تسمي يالذ رهاقاإل ىإل دييؤ أن ويمكن 
 يف راراالستق معد نم يضاأ اإلرهاق نبعي أن يمكن .(22 ،2015 يالجنس العنف ثأبحا ةمبادر)"الكاهل لتثق لالعم ءأعبا نبأ شعوروال

 وعالن ىعل ئمالقا العنف يف العاملون يتعرض دق .(Pérez-Tarrés et al. 2018) لالعم مكان في اتزاعالن أو ياالجتماع عالقطا
 ناسأل أناس بها بتسب يالت العنفو ةالمعاناو ةصدمال صصلق طفبتعا عالستماوا ضهمعرت" ءجرا من ةباشرم غير ةلصدم يضاأ ياالجتماع
.(3 ،2015 يالجنس ث العنفأبحا ةمبادر" )آخرين

واليأس بتئااالكب شعورال ىإل ةافإلضبا ية،طفوالعا يةوالنفس ةنيبدال صحةال هورتد ىإل ةباشرالم غير دمةوالص قرهاإلا دييؤ نأ يمكن 

 (Chen and Gorski 2015). فبالعن ةالمرتبط تلصدماا أو للعنف ياشخص تعرضوا ذينال لموظفينل بةبالنس ةحد أكثر أثيرالت يكون دق 
 لمث ية،الهيكل ةساواالم دمع هجأو تقاطعت دق ناقصا، يالتمث ةوالممثل ةمشهالم تالفئا من جمالبرا يظفلمو ةلنسببا .تماعياالج عالنو ىعل ئمالقا

 .العملب صلةالمت اتديتحه التفاقم هذ ىي إلتؤدياتهم، وي حتمييز فة والالوصم

يةاألولو يعطوا وأن ةوالجماعي ةتيلذاا ةعايالر يدعموا أن دة،القيا ماسي الو المنفذين، ءكاشرال يظفومو ةيالدول ةنميللت ةيكيراألم ةللوكال ينبغي

 اتممارس تساهم أن يمكن .صلةال اتذ ةيميالتنظ تالممارساو ياالجتماع عالنو ىعل ائمالق فالعن برامج يف ةسيأسا عناصر بوصفها لها 
 متي ثيح ،ةيجاتنإو ًارارقتسا رثكأ لمع ناكم يف ةرشابملا رغي تاالصدمو الموظفين قرهاإ بأسبا جتعال يالت ةجماعيوال ةتيلذاا ةالرعاي

 تياجاتي احتلب يالت لأماكن العم زيزعت نفذينء المكاشري الظفية ومودولة النميللت ةيكيمراأل ةيمكن للوكال .الموظفين ية لرفاهةاألولو ءعطاإ
 ةوالجماعي ةتيلذاا ةللرعاي ةألولويا ءطاإع ةيفيك عراج يل،لتفاصا نم دلمزي .(Horn 2020) يالثقاف قالسيا مع ىتتماش قبطر يهاظفمو

 .(Care-GBV 2022c) يةلتنظيما اتالممارس ضمن
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https://justassociates.org/all-resources/our-rights-our-safety-resources-for-women-human-rights-defenders/
https://justassociates.org/all-resources/our-rights-our-safety-resources-for-women-human-rights-defenders/
https://prevention-collaborative.org/wp-content/uploads/2021/08/Raising-Voices_2020_How-Can-We-Amplify-Self-Collective-Care.pdf
https://prevention-collaborative.org/wp-content/uploads/2021/08/Raising-Voices_2020_How-Can-We-Amplify-Self-Collective-Care.pdf
https://prevention-collaborative.org/wp-content/uploads/2021/08/Raising-Voices_2020_How-Can-We-Amplify-Self-Collective-Care.pdf
https://www.svri.org/sites/default/files/attachments/2016-06-02/SVRIVTguidelines.pdf
https://www.svri.org/sites/default/files/attachments/2016-06-02/SVRIVTguidelines.pdf
http://svri.org/we-care-project
http://www.konterragroup.net/admin/wp-content/uploads/2017/03/Essential-Principles-of-Staff-Care-FINAL.pdf
http://www.konterragroup.net/admin/wp-content/uploads/2017/03/Essential-Principles-of-Staff-Care-FINAL.pdf


 

 

    

 

  

  

  

    

 

  

        

 

   

     

   

  

       

 

    

 

  

  

     

  

     

 

       

   

  

 

 

 

 

 

    

       

            

 

    

 

 

 

 

  

   

 

  

 جيينراتيستميم اإلصوالت خطيطالت :3 عملية رقمعنصر ال

 جيين؟ميم اإلستراتيخطيط والتصقصود بالتما الم
 على ئمالقا لعنفا لدور ذينالمنف ئهاشركاو ةدوليال ةيتنملل ةيكيمراأل ةالوكال لتحلي ىإل يينتيجاالسترا يمالتصمو التخطيط شيري ق،السيا ذاه يف

 نوعال ىعل ئملقاا العنف عودواف وانتشار عأنوا دديحت ذلك يتضمن .نمعي برنامج يف وأ لالتشغي ةوحد وأ ةبعثال ةفظحا يف ياالجتماع عالنو
 ائمالق العنف ية معصادالقتوا ةياسيالس تيئاالب طعتقا ةيفيك ووصف تماعي ؛االج عالنو على يبنالم للعنف يتعرض من دديوتح ؛ ياالجتماع

ةالمحتمل طرخاالم تحديد ذلك يف بما ية،طاعالق بالبرامج ياالجتماع النوع ىعل يبنالم العنف ارتباط ةيفيك وفهم ؛ ياعالجتما عالنو ىعل

 تدمج أن ينبغي .(المخاطر خفيفت :البرنامج ناصرع .2.3 القسم ظران) لتخفيفا تيجياراتإست وتطوير ياالجتماع عالنو ىعل يبنالم للعنف 
ةدور لراحم من مرحلة لك يف يتباقاس لبشك يجتماعاال عالنو ىلع ئمالقا العنف نالمنفذو هاركاؤشو ةدوليال ةنميللت ةيكيمراأل ةالوكال

 شطة،ألنا ذنفيوت يموتصم ،شاريعالم ذنفيوت يمتصمو ليمي،واإلق ريقطال يتيجاالسترا التخطيط :يةالدول ةنميللت ةيكيمرألا ةالوكال برنامج 
 .(دمةمق .0.1 القسم في 1.1 لظر الشكان) يمتقيد والوالرص

ثةللبع ةتابعال ريقطال والتعاون ةيتنمال ةيجيستراتإ تطوير ءثناأ يعالجتماا عالنو ىعل ئمالقا العنف مجلبرا يتيجسترااإل التخطيط دأيب

 (CDCS)، إجراؤه تم ذيلاينسانالج لتحليال لسيشم ية،ثالالم ةناحيال من .اتاعقطال عبر ةشطألناوعشروالم ذنفيوت يمتصم لواط مرويست 
في دتفيس تياناالب ههذ فإن تالي،لوبا الجتماعي،ا عالنو على ئمالقا فالعن ىعل ركيزالت (CDCS) ريالقط والتعاون ةنميالت ةيجيستراتإ يف

لتكيفا ةعمليو التعلم،و لتعاونوا ،((MEL تعلموال يمتقيوال دلرصاةوخط ثة،البع جتائن طارإيفياعالجتماعالنو ىعل ئمالقا العنف دمج 

.(ةيبوالمستج ةكراريتال تراراالق ذاتخا :يةعناصر العمل .0.4 القسم رانظ) 

 ئمالقا العنف رامجب بتنفيذ تقوم التي ظماتللمن مهما التصميمو اتيجياالستر خطيطلتا يعتبر لماذا 
 ليها؟ع جتماعي أو اإلشرافعلى النوع اال

 فالعن برامج قتحقيل يينأساس ينيجيستراتاإل يمصمالتو التخطيط ديع
يلتحللل يةالدول يةتنملل يةاألمريك الةوكال فتعري :لمحة يف  .دمجةوم ةتقلومس ةوفعال ةالجود ةاليعيجتماعالاعالنو ىعل ئمالقا
نيجنساال ،ينروسوالمد دقيقينال يينتيجاإلسترا يمالتصمو التخطيط لخال من

 الجتماعيا لتحليال من ةفرعي ةعمجمو هو ينسانالج لتحليال" يرطوت ذينالمنف ءشركاوال ةوليالد ةنميللت ةيكيمراأل ةللوكال يمكن 
 حشرو وفهم ديتحدل دمتستخ اجتماعية ةعلمي ةداأ يه ي.صادالقتا يةبنمو ناجينال حول ر، وتتمحوررض أي بة ال تسبشطوأن عمشاري

اتوالمجتمع األسر يف ةجودالمو ثإلناوا الذكور بين تالفجوا نيرةستمو ارة،الض اييرالمع غيروت ءلة،المسا لشموت ،وقالحق ىعل
 توعالقا ةنيالجنسا اييرالمع يةأهم دديلتح أيضا دميستخ دان.لبلوا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا نم ًاررضت رثاألك صاألشخا لقب من 
 ،الجغرافي ري،قطال ثال،الم ليسب ىعل) دحدم سياق يفةالقو ددمتع نهج تاذ ةمتنوع تلمجموعا اتتياجاالح ةبيوتل الجتماعي،ا

 .(ذلك إلى آخر تصادي،االق ،ثقافي، المؤسسيال لتمييزل ةمركبوال ةالمختلف لاألشكا ديحد نهج أي) بالجوان
 من داألفرا ييعان وكيف معين مجتمع يف ياالجتماع دتبعاواالس

10 ،2021 ةة الدولينميللت ةيكيمراأل ة: الوكالالمصدر  .(ذلك

 التصميمو يطخطلتل رئيسيةال لنهجا
 ينيجيستراتاإل
 انيجنسيل الحلالت

اوفق واألنشطة، شاريعوالم تيجياستراتاإل يمتصم دعن ينسانج لتحلي ءإجرا يينيذتنفال ئهاشركاو ةدوليال ةنميللت ةيكيمراأل ةالوكال ىعل تعيني
205 آلليا تالتوجيها نظام ببموج أكبر لبشك هتعريف تم ذيوال ،2018 لعام ديصاالقتا والتمكين ةئيالنسا لاألعما مشاريع يمتنظ لقانون 

 ًارمأينسانالج يللتحلا من ءكجز الجتماعياعالنو ىعل يبنالم لعنفا على كزتمرال لتحليال ديع .(أ2021 يةالدول ةنميللت ةيكيمراأل ةالوكال) 

 .اتطاعل عبر القل فعابشك ياالجتماع عالنو م علىالقائ العنف ة لدمجاألهمي بالغ

ةنميالت يي فجتماعاال عالنو م علىقائالعنف ال ة لبرامجتأسيسيناصر الالع
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https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/205.pdf


 

 

    

 

       

    

 

 

       

        

 

    

               

  

   

 

    

    

 

 

           

    

  

 

  

 

 
   

 

 الجتماعيا ذجوالنم تتويامس من توىمس لك ىعل دوافعهو هتوقو فنعلا اييرمع ليحل أن ياالجتماع عالنو ىعل يبنالم فالعن لتحليل ينبغي
 اقالسي يف ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا العنف عواأن يضاأ لتحليال ديحد أن ينبغي .ليوالهيك المجتمعي،و األشخاص، بينو الفردي، :ئيبيال

 .وآثاره جتماعي،اال عالنو على ئمقاالعنف ال وانتشار ف،العن يواجه من نات عيتضمن معلوم المحلي، وأن

 ىعل يبنالم فالعن وآثار رمظاه عمجمو ةمعالجو دديلتح بالجوان دتعدم ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا العنف لتحلي ونيك أن يضاأ ينبغي
 إلى يحتاجون نذيال ذينالمنف ءشركاال على ينبغي 1 .(Michau et al. 2015) تالطبقا دةتعدم تيابالهو يتعلق يماف الجتماعيا عالنو

 يةاألمريك ةكالالو) ةضافيإتومامعل ىعل للحصول "ADS( 205) يآللا تتوجيهاال نظام" ىإل علرجواينسانجلء تحليراإج يفةالمساعد
 كما أن .نيل جنساتحلي ييمكن إدراجها ف تيي الاعالجتمع االنو م علىالقائ العنف يلتحل ئلةسأ .1.4 طاراإل يترد ف .(2021 الدولية ةنميللت

 نوعال ىعل ئملقاا العنف ةأسئل تطويرل مفيدة ةهو أدا ياالجتماع نوعال على ئمالقا العنف بشأن طرالخ لواملع ييكولوجالجتماعي اإلا ذجالنمو
 نوعال ىعل يبنالم العنف ةأسئل دشتستر أن يضاأ يمكن .(.1.1 لشكال ظران المقدمة، .0.1 القسم ظران) ينسانجال لتحليال يف ياالجتماع
 .دةدت محطاعاة بقصالخا رامجالب لعناصر ةددت محاعاقط ية فنيت جنساتحليالي لاالجتماع

 عنفال لمجا يف ةالعامل تالمنظما نم وغيرها ةالمحلي ةئيالنسا تنظماالم بإشراك قم ي،االجتماع عالنو ىعل ئمالقا العنف تتحليال ءإجرا دعن
.الجتماعيا عالنو ىعل ئمالقا العنف ةمعالج لحو ةسممارال ىعل ةالقائم ةرفيالمع تهاثرو من تعلملل إلنسانا وحقوق ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا

 بلدال توىمس ىعل ياالجتماع عوالن ىعل ئمالقا نفعال لأشكا مختلف انتشار بشأن ةالقائم تاءاإلحصا ىعل عاالطال يضاأ دالمفي نم سيكون 
 بببس ياالجتماع عالنو ىعل ئملقاا العنف انتشار عن ةليلق تمعلوما سوى تتوفر ال دق ياقات،الس عضب يف .المحلي توىسوالم ةطعوالمقا

 ،ذلك مع .اعيالجتما عالنو ىعل ئمالقا العنف شأنب ثبحو ءإلجرا الالزم للتمويا صنق أو ةالقضي هبهذ كامل لبشك توماكالح اعتراف دمع
وفي دث؛يح ال فالعن أن ييعن ال ذاه فإن دائما، ةموجود تكون ال دق ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا بالعنف ةالمتعلق تانابيال نأ نم الرغم ىوعل

 هو ياالجتماع النوع ىعل ئمالقا العنف برامج يمصمت يف ةالشائع ءاألخطا دأح فإن ك،ذل مع .كبير دح ىإل لمحتم غير رأم ذاه فإن الواقع، 
 يتم ذيال ثلبحا أن حين يف.الجنس عنو ىعل يبنالم العنف ثحدو اتثبإل ثالبحو ءراإج يف ئلةها ردوام إنفاقوتلوقا من الكثير ءقضا
 .يةحالال تتدخاللل لالقلي ناكه ليزا فال الجهود، هلهذ ةدودالمح دالموار دتنفااس تم ذاإ ت،تدخالال هتوجي يف ديساع أن يمكن دجي لبشك هإجراؤ

 ياالجتماع عوالن ىعل ئمالقا العنف من ما توىمس أن افتراض اآلمن فمن العالم، توىمس على ياالجتماع النوع ىعل ئمقاال العنف النتشار ظران
.قل سيافي ك دثيح

 اعوأنو عنف،ال ءورا ةالكامن ةياالجتماع عرافاأل فهم ىعل التركيز يف ففكر حوث،الب ءإلجرا ةمتاح دلموارا تكان ذاإ رى،أخ ةناحي من 
 .تهااو سياقت أتدخالييف ال، وتكرراتض األكثر يد من همتحدالجتماعي، وع االنو م علىقائالعنف ال

 من لديهم فهفذين أن المند ملتأكل سانينجليل النوع التح تم فيهالذي ي تقالو سي في نفماعتالجإلدماج ال احليات بإجراء تسلتماالوصي اأن ت يمكن 1
 ي.تماعجاال علنوقائم على النف العا ىعل اأثيرهساواة وتلمدم ال عشكاف أمختلل لشام
ةنميالت يي فجتماعاال عالنو م علىقائالعنف ال ة لبرامجتأسيسيناصر الالع

 10 ةالعملي صرعنا .0.4 القسم 



 

 

    

 

 

       
                       

      
 

     

                        

                            

  

  
             
                           

  
                         

  
      
       
                            

      
   

                      

     
                         
                     

  
             

       
   

                        

    

                         

     

   

                   

                     

       

      

           

                       

  

                          

   

   

      

                            

                        

 
 

 ماعيجتاال عى النوعل ف القائمالعن تحليلل ئلةة أسمثلوأ (USAID) يةالدول يةنمللت يةألمريكة اوكاللل جنسانيحليل الت التجاالم .1.4 اإلطار
 فلعنا حول النموذجية ئلةألسبا مةقائ CARE-GBV مةنظم رتطو ،مجال لكل .يةنسانلجا يالتهاحلت في التمجا خمسة ليةدوال تنميةلل ريكيةاألم وكالةال دمتختس
 .لةشام يستل مةقائال هذه نأ جى مالحظةير .لنوع االجتماعيا م علىقائال نفليل العتح ينها فيتضمل جتماعياال نوعال على لقائما

 :قراراتال نويتخذو ألشخاصه افي يتصرف يذق الى السيالع ؤثرت ة التيت المؤسسيسامماروال حاللوائو اتلسياسوا نانيالقو
 لاألطفا وزواج وقران م؛لحميا يكرلشا نفع ثلم) عياالجتما نوعال على القائم فلعنا من لفةختالم نواعاأل عاقبةلم بها عمولالم والسياسات نينقواال هي ما •

 النوع على قائمال نفوالع ن،قيمراهال و فالاألط ضد فلعنوا ؛ (ناثاإل تانخ) ثويةألنا ليةتناسال األعضاء ترب / ويهتشو ؛ قسريال والزواج كرلمبا والزواج
 ؟(نسيلجا نفوالع ادي،تص القا نفوالع فسي،لنا نفوالع ا،جيلتكنولوا تسهله الذي االجتماعي

 ذ؟يلتنفا عملد يجيةتتراإس خطة أو نيةعمل وط خطة هناك هل •
 ة؟ينسلجهوية اال أو الجنسي يللما أو العرق أو بقةطلل قاوف لفختشكل مب بيقهاتط يتم نتظام؟ هلبا االجتماعي وعلنا على لقائما نفنين العتطبيق قوا يتم هل •
 ملديه هل ات؟يئلبا تلك في العمل اكنأم في نفالع على باتعقو ضتفر ياساتس (صحيةال الخدماتو دارسوالم العمل كنأما ذلك في بما) المؤسسات لدى هل •

 م؟تقا النا ف منخو دون مانبأ نفالع نالغ عإلبل اتإجراء
 لنوعا على ئمقاال نفالع من لفةختلما نواعاأل على بيةسل أو بيةيجاإ باتعقو ضتفر تيال جودةموال بالعدالة لقةالمتع رساتمماال أو عرفيةال نينقواال هي ما •

 ماعي؟جتاال
 ها؟ل تجابةواالس جتماعياال نوعلى القائم عال نفالع حدوث لمنع ينامكت أكثر يئةب إلنشاء المؤسسية ساتمارمالت ولسياساوا نينوالقا تعزيز مكني يفك •
 ة؟العدال إلى الجتماعيا لنوععلى ا لقائما فلعنا ين منناجال ية وصولإمكان يقحقت امأم نيةلقانوا والمؤسسات الشرطة اخلة دلقائما ئقالعوا هي ما •
 النوع على ئملقاا فلعنل تجابةاالس امنظ ضعف ال،لمثا يلسب على) تماعياالج لنوعا على قائملا نفالع عمد في همتسا تيال األخرى ليةالهيك العوامل هي ما •

 ؟(ئيةيلبا تدمالصوا المفسدة، الكلي االقتصاد وقوى ة،لحالمس نزاعاتالو السياسي، تقرار السا وعدم اعي،الجتما
 :يةت الثقافدامعتقوال معاييرال
 تيال االجتماعية افواألعر نيةجنسالا ييرمعاال هي ما ماعي؟جتاال لنوعا لىع قائمال نفالع بشأن النموذجية الجتماعيةا افواألعر اتتقدعوالم المواقف هي ما •

 السياق؟ ذاي هماعي فتاالج لنوعا على قائمال نفللع دوافع تشكل
 ة؟نيإلثا أو مرالع بحس ال،لمثا يلسب على ع،لمجتما في توعاالمجم اخلد عياالجتما لنوعا على مالقائ نفبالع لقةالمتع ييرمعاالو اتتقدمعالو المواقف لفختت هل •
 نوعال على القائم نفالع خدمات وفيرت على تؤثر يفك ماعي؟جتاال لنوعا على لقائما نفلعا من جيننالى الع الجتماعيةا افواألعر نيةلجنساا ييرمعاال تؤثر يفك •

 ماعي؟جتاال
 لإلناث؟ ليةستناال ر األعضاءبت / تشويهقسري وال واجوالز كرلمبا والزواج األطفال ران وزواجثل قت مارساممال ىعل تؤثر تيال االجتماعية افي األعرما ه •
 اعي؟الجتما لنوعا على ائملقنف االع تحد من أن مكني تيال الموجودة بيةيجااإل ييرمعاال ما •
 :الوقت استخدامت وسؤولياوالم نجنسير الواأد
 نفالع وقبول اعي،تماالج لنوعا ىعل لقائما نفالع ورهظ خطر في المجتمعو يشيةمعال األسرة في ياتولوالمسؤ دوارباأل لقةلمتعا نيةجنسالا ييرمعاال همتس يفك •

 دمات؟لخا على لحصولوا همتجارب بادلت على جينلناا قدرةماعي، واالجت نوعال على لقائما
 األخرى األنشطةو االجتماعي نوعال على لقائما نفالع امجرنب أنشطة في كةرالمشا على قدرةال في قلنلتا حرية في الجنسين بين روقلفوا نيةمالز ودالقي همتس يفك •

 ؟(االجتماعي عموالد يشالع بلوس درسةالم ثلم) اعيالجتما لنوعا على ائملقا نفالع ضد ئيةقاتكون و أن مكني تيال
 :يهاكم فتحوال داروالمو لى األصول إلالوصو

 مغيرهو (SOGIESC) نسيةلجاصصائلخوا نسلجا عن بيرلتعوا نيةجنساال ياتهوالو وعةنلمتا نسيةلجا لتوجهاتا ويذ من صاألشخات وتيالفوا النساء هل •
 ةجتماعياال تحقاقاتواالس الدخلو (كنالسوضاألر) األصول ثلم ردوالموا تماالمعلو على حصلوني االجتماعي النوع على لقائما نفالع رلخط ضينعرالم من

 ذلك هميسا يفرد، كالموا هذه إلى وصولال هميمكن ال ئك الذينإلى أول نسبةبال نولوجيا؟لتكوا (ياهوالم لصحةا) مةالعا تدمالخوا (ي والمعاشاتماعجتاال لتأمينا)

 دمات؟لخوا عمالد إلى الوصول على همرتقد يساهم في يفهم؟ كلدي عياالجتما لنوعا على مالقائ نفالع خطر في
 عي؟االجتما علنوعلى ا لقائما نفالع الشكل من دفع هذات تيال العوامل االقتصادي؟ ما االجتماعي نوعال على قائمال للعنف ضعريت الذي من •
 هلتوجوا ق،عرالو ة،بقالطو ر،عمال ببحس خدماتال على لحصولا نيةمكاإ فتلتخ يفك ها؟يحتاجون التي الخدمات لىإ لوصولا على اجينلنا اعديسس الذي ما •

 ى؟أخر وعوامل ة،سينلجا والهوية جنسي،ال
 ةالمرأ ليهإ حتاجت الذي فما كذلك، مراأل كان إذا ة؟نيجاالم نيةلقانوا ةاعدمسال خدمات من تفادةساال االجتماعي لنوعا على لقائما نفالع نم جينلنال مكني هل •

 ؟(عموالد والوقت قللنا) دماتلخا هذه إلى للوصول
 :رراوصنع الق طةط السلنماأ
 ؟فرضهاليها وة علسيطروا هاليير عتأثالت ومؤسساالجتمع ووالم ألسرةا ت فيقراراال اتخاذ على لقدرةا يملك من •
 على المبني نفالع مل،الع كانميففلعنا م،لحميا يكرلشا نفع) الجتماعيا نوعال على قائمال فلعنا أشكال لفختم يف لقرارا صنعو لطةالس نماطأ همتس يفك •

 األطفال ضد نفوالع ة،ثويألنا ليةستناال األعضاء بتر / تشويهو القسري، والزواج كرلمبا واجوالز األطفال زواجو رانق ،درسةبالم بطالمرت نسلجا نوع
 ؟(قينوالمراه
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 نظرية التغيير

نشاط أو داء،األ درص ةخط أو ثة،بالبع ةالخاص ريقطال ينمائاإل اونالتع ةيجيإسترات رتطوي ءثناأ (TOC) تغييرال ةنظري بتطوير ىيوص

لتحقيق ةزملالاءبناال للكت ططمخ" نهابأ يرتغيال ةظرين ةيالدول ةنميللت ةيكيمراأل ةالوكال رفتع .ذلك ثوحد ةيفيوك هتغيير يتوقع ما لتخطيط 

نأينبغي.(CARE-GBV 2022a ؛217 ،2014 ية،الدول ةنميللت ةيكيمراأل ةوكالال)"الجتماعيا تغييرال ةلمبادر لاألج ةطويل أهداف 

.0.3 القسم .اعيالجتما عالنو ىعل ئمالقا العنف ةلمعالج ةالواعد تارسالمما لأفض إلى دتنتس ةألدلا من ةقاعد ثأحد تغييرال ةرينظ تعكس 

 يةتنملل ةيكيألمرا ةالوكال ظفومو تاجيح دق نولك الجتماعي،ا عالنو ىعل ئمالقا العنف اتدراس ثأحد نم دديالع ىإل نامجالبر رناصع تشير 
 عالنو ىعل ئملقاا العنف جبرام نعفمعرو هو ام تغييرالةظرينستعك يلك المنشور ثللبح ةضافيإثبحتلياعم ءإجرا ىإلةدوليال
 صرلعن دوالموار تألدواا قسم ىلإ عالرجو ةدوليال يةتنملل ةيكيمراأل ةالوكال يظفمو على بيج .المحلي السياق يف ذلك يف بما الجتماعي،ا

 اقتباس يمكن .ةالمستقل يالجتماعا عالنو ىعل ئملقاا فالعن ببرامج ةالخاص تغييرال تريانظ تلياعم عن ةأمثل ىعل علالطال 3 رقم ةيالعمل
 النوع ىعل ئمقاال العنف يؤثر كيف ظهرت يلك يعالجتماا نوعال ىلع ئمالقا العنف شأنب ةالمدمج رامجالب في ههذ ييرلتغا تظريان بجوان
 .الجتماعيا عالنو م علىالقائ ة البرامج العنفشطأن دىتتصيف سية وكطاعتائج القالن ىتماعي علاالج

 حالةاإل طيط شبكةتخ

 ئمالقا فالعن طرخل والمعرضين ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا العنف من ناجينلل ةلمتاحا ةاليالح دوالموار تللخدما ةإلحالا ةشبك تخطيط ديع
 جمانربلا يفظوم نكمت اهنأل ،يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلل ةجمدملاو ةلقتسملا جماربلا ميمصت نم ًايساسأ ًاءزج يعامتجالا عونلا ىلع
.ي منطقتهمي فاالجتماع عالنو م علىالقائ بالعنف ةالمتعلق دةت الموجوالخدما ىين إللناجة اإحال من

هاوغير ةدالوالع ةنيوالقانو ةلصحيا تالخدما ذلك يف بما رد،والموا لدعمبا ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا فالعن من ناجينال ةإلحالا ةشبك تربط 

-طويرت برنامج لك يثالم لوبشك- ياالجتماع عنوال ىعل ئمالقا للعنف ومدمج لمستق برنامج للك يكون أن بيج .يةتماعاالج تالخدما من 

 نركيالمشا مع ةباشرم يعملون ذينال ظفينالمو جميع بتدري ينبغي .مجالبرا ذنفيت لقب ؤهاإنشا تم ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا للعنف ةإحال ةشبك
 .ة الالزمةالخدم وفر قد في الواقع، حالة،اإل يما إذا كان مصدرة فتابعيم اإلحاالت والمتقد يةى كيفي البرنامج علف

 عالنو م علىقائالعنف ال توخدما جن برامدعم الرسمي ميتكون ال .ةسميمية وغير الرسالدعم الر كال من نظم الةاإلح تشبكا ليمكن أن تشم
 ن،يثليوالم تلياالمث تومنظما ب؛الشبا تمنظما ؛ نسائيةال تالمنظما ذلك في بما ية،دولوال ةنيوطوال ةالمحلي تالمنظما فذهاتن تيال ياالجتماع
 ؛ األخرى ةالمتنوع ةلجنسيا توالهويا ةلجنسيا اتالتوجه ذويو الجنس يئيثناو ية،نسانالج ةالهوي ومغايري يالجنس لالمي يومزدوج

 ةوقاد باب،الش تومجموعا ية،نسائال توالمجموعا األسرة، تشبكا ةالرسمي غير ناجينال دموار بين نم .والحكومة ؛ نقيوالمع تمنظماو
 :تشمل ي وقدلناجب اة بحست المطلوبالخدما عأنوا ستختلف .اتعتمالمج

 اعيجتماال النفسي دعموال (ليةالعقو نيةبدال) يةالصح يةالرعا ●
 :يلي ى مايم، إلالحم ذلك عنف الشريك يبما ف والجنسي، نيبدالعنف ال الناجون من يحتاج دق

o اتصاباإل ندية عة الطبنايالع 
o عيشرب الفحص الط 
o طرةية السرسة لمماسيلية كونجاباإل يتهنلد من استقاليح هنإذا كان شريك ملمنع الح ئلة بشأن وساشوريم المتقد 
o ةبيإلنجاة االصح اتمن خدم ذلك غيررض، والتع بعد ةالوقاي، وطوارئت الحاال يل فل منع الحمائل على وسالحصو 

 :ييل ما إلى ةثويألنا ةناسليالت ءاألعضا بتر / هتشوي اج الناجون منيحت دق
o ةيميرمالت ةالجراح 
o للنواسير يةة الطبالرعاي 

o سرةاأل يمي تنظة فصمتخص استشارة 
 يي فلناجلى حق اذين يؤكدون عت الالخدما يعي من مقدمالجتماع االنو ىئم علالعنف القا نوع من أي الناجون من يديستف سوف

 يه ةيحصلا تامدخلا نوكت ام ًابلاغ .لنفسيدعم اة العقلية واللصحية اايرعى التاجون إلحي من العنف، وقد خال ي جوة فلحياا
 .ينية الرسميرعاي الى مقدمين إللناجا لة وصوقطن أول
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 إلى وءللجوا والشرطة، دالة،الع إلى لصولوا يةانإمك فرتو يلتا اتخدمال ●
دمع الةحيف علهف جبيما .2.4 اإلطار القضاء

 ابةتجت االسخدما وفرت اتالمؤسس مختلف لقب من ةدالوالع يالقانون نتصافاال تخدما يمتقد يمكن 
 تخدماال ةجود ةعرفم وريالضر من يةنوناالق ةالمساعد امجبر لمث) ةالرسمي تياناالك ءسوا الفاعلة، توالجها
 رهاتوفو ةوالرسمي ةسميالر رغي دوالموار نيونديال ةالقاد ذلك يف بما) ةالرسمي غير تياناكوال (ضاةوالق ةوالشرط

)يديونالتقلو  نوعال ىعل ئمالقا العنف برامج من لك ذنفيلت إلى لالوصو ذلك ليشم .(2019 ةلمرأل دةالمتح ألمما ةيئه(
يف ة.والمدمج ةالمستقل ياالجتماع عن السري غإلبالبا ماحوالس ،العنف وقفل ةديلو األنظمة البأ ةرطالش تخدما

تخدما يهاف تتوافر ال يالت فظروال قد مثال،ال لبيس ىفعل .فالعن رارتك ومنع الجتماعي،ا عالنو ىعل ئمالقا العنف 

 الةالوك يظفلمو ينبغي ة،ناسبالم ةتجاباالس حتسم ةاخليد ةظمأن ىإل لالعم مكان يف يالجنس رشالتح نم الناجون يلجأ 

 تبارالعا من دمزي ءإيال ةلمنفذا توالمنظما ضبع يختار ال دق .عليها ةوالمعاقب يهاعل فعرالتو ةإلساءا نع السري غإلبالبا

إلى ةميالرا ةنامجيالبر اتطوالخ لجميع مختلفة، بألسبا يرسمال نيالقانو النظام لخال من تاءاجراإل ةتابعم ناجينال

 ةيهيالتوج دئالمبا مع تماما تهامواءم نةإدا لمعد نخفاضوا ،ءةسااإل عن غلإلبال ةالمحتمل طرالمخا ذلك يف بما 

ررض يأ إلحاق دمع وضمان ةألخالقيا .ة مرة أخرىنفسي اتدملص ة التعرضل إعادواحتما ،ناةالج

 ةشطأن ناءأث البرنامج في بالمشاركين 
 ليملتعوا يتصاداالق مكينلتا ●

 .بةالستجاا
فتخفية للئيل وقابة عوامبمثا يمالتعلالعيش و بللى سل إصوون الوأن يك يمكن

 متدع نأ يضاأ نهايمك .ينوالتمك يوالتعاف ءللشفا فرص وتوفير العنف آثار من 
 .بلي المستقعنف فد من الالح

 جينناي تدعم رفاه اللتة ايتماعاالج اتخدمال ●
o (مثال المباشرة يةالهاتف وطلخطعبر ا) ةماألز عن اتمعلوم 
o ئنة ومالجأماكن آم 
o اتزماأل ة بشأنشوريم المتقد 
o ت المرافقةخدما 
o اليدعم المأو ال ةالمساعد 
o األطفال يةحما 

 أو دمةخلك اسم مع دةديجةحالإةقائم نشاءإ أو موجودة ةإحال ةائمقدديتح برنامج كل ىعل بيج إلحالة،اةشبك خطيطتةعملي لخال من
 ةاليح ةإحال ةائمق يهملد ليس ذينلا المنفذون ءشركاال أبدي أن بيج .به ةالخاص لتصااال تومعلوما يقدمه، ذيال لدعموا رد،الموا دمزو
ةقائم ةإحال ئمقوا يهملد كان ذاإ ما ةعرفلم إلنسانا وققح تمجموعا من يرهاوغ ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا العنف تمامنظ مع لتواصبال

 فيما ظرالنو ة،المقدم تالخدما في تثغرا أي دديحوت ائمة،ق ةإحال ئمقوا أي ةمراجع الشركاء ىعل بيج .الجتماعيا عالنو على ئمالقا للعنف 
عنو مع توافقينمال غير ألشخاصوا قين،راهالم ذلك يف بما الناجين، من ةمتنوع ةوعلمجم يهاإل لصوالو ويمكن ةآمن تالخدما تكان ذاإ

 ةركزالم ةرعايال ىإل دتنتس وأن وقالحق ىإل تدماخال جميع دتنتس نأ ريضروال من .الفتيانو لوالرجا اإلعاقة، ذوي صاواألشخ الجنس، 
 .الةاإلح ةتحديد شبك أثناء ةإحال ئمةء قاإلنشا صائحن يقدم .3.4 طاراإل .لناجينى اعل
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 بكة اإلحالةيين شتع ءناثة أحالة إائمء قإنشا .3.4 بعالمر

 لتصااال ياعالجتمع االنو م علىالقائ العنف تخصصلى ملية، يجب عالحا الةاإلح ئمي قواة فالموجود اتغرالث ءمل أو الةة إحء قائمإلنشا
 ة:اليالت ةألسئلا رح، ويطزيارتهاب يقوم ة أوالمحتمل الةاإلح تبمنظما

 حاليا؟ اتالخدم توجد أين •

 ؟(ثليوناألطفال، الم عي،الجتماع االنو لىائم عالعنف الق نة منعيل مس، أشكاالجن ر،ثال، العمل المبيلى سع) همتخدم ذينم المن ه •
 دمات؟م الختخدمن يس •
 ؟(العمل اتأوق) تالخدما تتوفر تىم •
 دة؟ت الموجوتوكوالما البرو •
 دمات؟ه الخدم هذمن يق •
 الت؟إلحانها اتلقى ما وتإليه شيرت تيت الالخدما ما •
 لخدمة؟ي اتخدمنتائج مس يما ه •
 تتلقاها؟ تيتثمار الاالس اتتويت وما هي مسالخدما توفير تكلفة يما ه •

 (2019a ةدة للمرأالمتح األمم ةيئه)

 تقدم يالت ةالمحلي تالمنظما لتموي ذلك يف بما شبكة،ال زلتعزي قطر يف ففكر ضعيفة، ةجود تذا أو ةوجودم غير ةإلحالا تخدما أن بينت ذاإ
 .الةاإلح ةشبك تعزيز .2 عنصرال :بة إلجاا :ناصر البرنامجع .3.3 لظر الشكان .عيالجتماع االنو لىائم عالعنف الق رامجب تنفذت والخدما

 عياالجتما عئم على النولقاومعالجة العنف ا فين على الفهمرة الموظء قدبنا

 والدعم تالقدرا ناءوب يبالتدر ىلإ ظفونالمو تاجحي تؤذي، ال دأمب ودعم دةالجو ةعالي ياالجتماع عونال ىعل ئمالقا العنف برامج ذنفيلت
 قطاون تماعي،االج عالنو ىعل ئمالقا العنف ةمعالج ىعل وقدرهم يناليالح الموظفين فهم ىعل بالمناس بلتدريا توىمح دسيعتم .المستمرين

 .ع االجتماعيالنو م علىئالعنف القا برمجة في فينوظالجتماعي، ودور المع االنو م علىالقائ نفبرنامج الع أنشطة

،يةالدول ةنميللت ةيكيمراأل ةي الوكاللجنسين فبين ا اواةالمس :101 الجنساني نوعال لماالدولية إك ةنميللت ةيكيمراأل ةالوكال ب على موظفييج

 ةيمياإلقل بمكاتوال (GenDev) ةالمرأ وتمكين لجنسينا بين ةلمساواا ركزم لقب من تطاعابالق الخاصو العام بلتدريا من دزيالم توفير مع 
 :101 نيسنجلا نيب نم صاخشألاو ،سنجلا رارحأو ً،ايسنج نولوحتملاو ،يسنجلا ليملا وجودزمو ،نويلثملاو ،تايلثملا .الدعم بومكات
 موظفي من بيطل أن مكن،أ ثماحي أيضا، ينبغي .وظفينالم لجميع ةدوليال تنميةلل ةيكيمراأل ةالوكال لعم مكان يف هراجبإد يضاأ صىيو

 .انيالجنس نوعبشأن ال ايتدربو أن ذينالمنف الشركاء

 فنالع طرمخا نم لتخفيفا ةمسؤولي القطاع، عن ظرالن بغض البرنامج، يف المشاركين مع ةشرمبا يعملون ذينال ظفينالمو جميع ليتحم
 :يةالالت تجاالي المة فاألساسي ةألميب ومحو اتدري أن يحصلوا على بغيين لذلكع االجتماعي، والنو م علىالقائ

 عيالجتماع االنو م علىالقائ العنف في يةاألساس المفاهيم ●
o (القوة الجتماعي،ا عالنو م علىالقائ العنف س،الجن عنو) ةاألساسي يمفاهت والمالمصطلحا 
o (يةنسانيير الجمعاة والسلطلك دور الذ في بما) يماعالجتع االنو على ائمالعنف الق دوافع 
o اقبي والعوماعالجتع االنو م علىالقائ العنف اعأنو 
o المنطقة أو بلدي الي فماعالجتع االنو على ائمالعنف الق سياق 
o اعيالجتمع االنو م علىالقائ العنف الجةية لمعلتوجيهئ ابادي والملناجل احو ةمحورالمت النهج 

 الجتماعيع االنو م علىالقائ العنف الجةفي مع تخصصينت لغير الماألدوار والمسؤوليا ●
o البرمجة في الجتماعيع االنو م علىالقائ لعنفر امن مخاط دالح 

o لناجينت اتياجااح 
o الةاإلح تشبكا 
o التإلحال اوتسهي شفت الكليابة لعمالستجال ةيهيتوج دئي ومبالناجل اة حوتمحوربيق نهج متط 
o ألساسيي اطفم العاالدع 
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 ماعيالجتا عالنو ىعل ئمالقا عنفال تتدخال لمجا في العاملون المنفذون ءشركاوال ةوليالد ةنميللت ةيكيألمرا ةالوكال موظفو تلقىي أن ينبغي
 :يةتالت الجاالي الميا فإضاف يباي تدراالجتماع نوعى الئم علالقا مخاطر العنف الحد من الحد األساسي من ي تتجاوزالت

 الجتماعيع االنو م علىالقائ العنف جناصر برنامع ●
o 
o 
o 
o 

 يةالوقا
 تخفيف المخاطر

 بةالستجاا
 دةحدة المالنهج القطاعي

 (Gardsbane and Atem 2019( لتعلميم واتقيوال رصدي والاالجتماع عالنو م علىالقائ العنف يم برنامجتصم ●

 يةاألساس المواضيع له بتجيوتس اتاعقطال عبر ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا العنف عتمن يالت ةدوليال تنميةلل ةيكيمراأل ةالوكال ةدور يغطت
 يمسؤول يممثل )CORs(/ دعاقالت نع المسؤولين يممثل ةوخاص- فينوظمال من كنممدعد رأكب هاحضري أن ينبغوي ،أعاله ةكورالمذ
 تالقدرا ءبناو بلتدريا ةلمواصل ظفينللمو فرصال توفير ينبغي .نذيالمنف ءشركاال لعم ىعل ةشرمبا رفونيش ذينال )AORs( تالتفاقاا

 .نهي تلقولذي ااألول بلتدرييتجاوز ا بما تعلموال
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التعاونلتنسيق وا :4 عملية رقمعنصر ال

 ؟اونالتعيق وهو التنس ما 
 ىإل تنسيقال شيري .الجتماعيا عوالن ىعل ئمالقا نفالع جلبرام مهمان وكالهما ثلةمما ةقضي ىعل لللعم نزتاتميم يقتانطر والتعاون تنسيقال
الجتماعي،ا عنوال ىعل ئمالقا العنف ةالحال ههذ يوف ية،القض نفس ىعل لتعم يالت تاسسالمؤ أو تنظماالم بين ةعرفوالم تالمعلوما لبادت

،يةالجغراف ةساحالم نفس يف املينالع عجمي بين تنسيقال ثيحد أن يغنبوي يمكن .لجهودا رانكري الو النماكتم ةرمجالبو لويالتم أن لضمان 

 والمجتمع يينلوالد والممولين تاالحكوم بين تاعاقطال دتعدم تنسيقال أن ىإل لالئالد تشير .المتبع النهج أو للتمويا مصدر عن ظرالن بغض 
Ellsberg) تالوق رمروب ياعالجتما عئم على النوالقا العنف شارنتا لفي تقلي يساهم أن يمكن ةئيوالحركات النسا يدنالم et al. 2020). 

 الطوارئ التحا يف ياالجتماع نوعال ىعل ئمالقا العنف لبرامج تالوكاال بين ةركالمشت ئمةلداا ةاللجن تهاوضع يالت الدنيا اييرالمع دتحد
 :اليالت نحوى التماعي علاالج عالنو م علىالقائ عنفة الى معالجة إلاميالجهود الر لتنسيق يةداف الرئيساأله

 الفاعلة اتت والجهعاعبر القطا الجتماعيع االنو م علىالقائ العنف ية منبالوقا بناسام الماالهتم زيزتع ●

 يطخطالت لخال من ينلناجل تهاإتاحوةدالجو ةاليوع ةمناآلو يهاإل لوصولا يمكن تيال للخدمات ةألولوياءعطاإ من دتأكال ●
 يجيالستراتا

عياالجتما عالنو ىعل ئمالقا العنف امجبر لدعم يلالتمو ةومواءم ياالجتماع نوعال على ئمالقا العنف ةمشكل ةلمعالج دالجهو تنسيق ●

(2019 ة للسكانتحدألمم المصندوق ا) 

،الموارد من دزيي دمتعم نهج نهإ .مشتركة يةتيجستراإ دامباستخ يهاعل فقمت أهداف حقيقلت معا أكثر أو منظمتان لتعم ينماح ىإل التعاون يشير 

 نفس يةالمعن توالمؤسسا تظماالمن تتقاسم دماعن ةاليفع أكثر التعاون يكون .اتظمالمن مختلف ةقو مواطنو أدوار بيويل الوصول، ويوسع 
 ئبادالم .0.2 مالقس يف ةالوارد ةاألساسي دئالمبا ههذ تتضمن أن ينبغي الجتماعي،ا عالنو على ئمالقا فالعن برامجل ةلنسببا .دئالمباو يمالق

.دل من مصدر واحلتموية اتعاون عادل اليشم .يةاألساس

العنف برامج على تشرف أو تنفذ يالت ظماتللمن بالنسبة نمهمي والتعاون التنسيق يعتبر لماذا 

 االجتماعي؟ نوععلى ال القائم 
 في ةيلودلا ةيمنتلل ةيكيرمألا ةلاكولا جهن نم يسيئر بناج وهو ةمادتسم جئاتن قيقحتل ايساسأ ًارمأ ةيلحملا ةلعافلا تاهجلا عم لمعلا دعي
 زيزوتع ةداقيصالم ءبناو تعلمال والتعاون تنسيقال يولد أن يمكن .(تاريخ دون ية،الدول ةنميللت ةيكيمراأل ةالوكال) ًايلحم اهدوقت يتلا ةيمنتلا

برامج ذنفيوت يطوالتخط للتمويا تنسيق ذيتخ أن يمكن .(2020 يجنسال العنف ثأبحا ةمبادر) توالسياسا البرامج أثيرت يمتعظو الفوري لالعم

 رغي توالمنظما ةدوليال تلمنظماوا يينالوطن يينمالحكو ءشركاوال يةاألمريك ةالحكوم توكاال بين ياالجتماع عالنو على ئمالقا العنف 
 ةصصخم تاعومجم نولومملا ئشني ،نادلبلا ضعب يف ،لاثملا ليبس ىلع .ةفلتخم ًالاكشأ نييلحملا نيذفنملاو نيرخآلا نيلومملاو ةيموكحلا
 اتظمالمن لتعم .للموارد ييجالستراتا الستثمارا وضمان تالفجوا دلس ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا عنفال لبرامج التخطيطو لتصااال تنسيقل

 .يذتنفديات التح الجةية لمعتقن ةملرق عاي فة فالمحلية وطريالق تنا مع الحكومااأحي يةغير الحكوم

 أن عقطا ألي يمكن ال هألن الجتماعي،ا عالنو ىعل ئمالقا العنف جبرام يف تطاعاالق دتعدم نهج عتباا ريضروال من ذلك، ىإل ةإلضافبا
 ةددمتع تتدخال ىعل ينطوي ذيال التعاون .دهفربم لكام نحو ىعل اله ةتجابواالس ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا العنف من ةالوقاي ناولتي

 يلطوال دىالم على ةالمختلف نفالع لأشكا من دللح روريض أمر ياالجتماع نوعال على يبنالم عنفلل دةتعدم دوافع ةومعالج تالمكونا
 في ياالجتماع نوعال ىعل ئمالقا العنف لمجا يف لالعم هتوجيل دارالمو توفر .(Horn 2020, Ellsberg et al. 2020) داموالمست

 عبر هل ةتجابواالس هدتح من لتخفيفوا ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا العنف من ةالوقاي نسيقت ةيفيك لحو ةقيم ترشاداإ يةنسانإلا تيئاالب
 :يةتالالنقاط ال ذلك في بما قطاعات،ال

اتظموالمن ةتحدالم مماأل يف ةالفاعل توالجها ةالحكومي اتوالمؤسس تعاالمجتم من تطاعاالق ةددمتع ةالفاعل تالجها تضمين ●

 عالنو ىعل ئمالقا العنف ىعل ركزت يالت العمل تمجموعا في ةئيالنسا توالحركا يدنالم جتمعوالم ةالمحليو ةدوليال ةالحكومي غير 
 .ةالمحلية ويمياإلقلة ونيوطت التوياى المستماعي علاالج

ةنميالت يي فجتماعاال عالنو م علىقائالعنف ال ة لبرامجتأسيسيناصر الالع
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 إدارة تبسيط عن ةمسؤول تكون أن ىإل ةواحد ةئدرا ةظممن أو ةوكال تاجتح دوق ق؛تنسيال تمؤسسا جميع بين مايف لتصااال تيسير ●
 .بين جميع الشركاء تصاال التت واالمعلوما

تولويااأل دتحد أن تطاعاالق ةددالمتع ةفاعلال تللجها يمكن الجتماعي،ا عوالن ىعل ئمالقا فالعن برامج يف تالثغرا يدتحد دبع ●

 .ابة المنسقةالستجه اتوجيألدوار لد اتحد وأن 
 منطقة) يةتنسيقال تالمنظما جميع بين المشترك دمالتق دصلر ةواقعي ططوخ وأهداف ةنيزم لووجدا اييرمع دتحد لعم طخط وضع ●

 .(2015 نجابيةاإل ةللصح روباد شرق أوهة للسكان ومعتحدألمم المدوق اوصن ،2019 سالجن عى نوئم علالعنف القا يةمسؤول

 يةالحكوم غير اتنظملما مع لتعاملل دةمفي نصائح :لمحة يف
ليةالمح

 دامستخا ةيالدول ةنميللت ةيكيمراأل ةوكالال يظفلمو يمكن 
 غير تالمنظما مع التعامل ندع ةاليتال تيجياالستراتا

 ية:محلة الالحكومي
 بين ةالموجود القوى تتفاوتاب فواالعترا فهم •

 ءكاشرال بينو ةالمختلف ةالحكومي رغي تالمنظما
 .يةت غير الحكومذين والمنظماالمنف

 ذلك. يثما أمكنة حقرل ومستاألج ةت طويلشراكا ءبنا •
 الستيعاب ةالمحلي ةالحكومي غير تماالمنظ تقدرا ءبنا •

 ةالوكال تقارير متطلبات يةتلبو لاألموا ةوإدار
 .يةية الدولتنمة لليكيمراأل

 لجداو لوضع ةحليالم ةالحكومي يرغ تالمنظما دعم •
 .حلولع الأعمالها ووض

 .يةتمويلال تشراكاال من دأبع هو ما ىإل تالعالقا توسيع •

 للتعاون لونحتماء المالشرك
يينحلين والمي الوطنيالمدن لمجتمعشركاء ا

 صةوخا محليون،وال نيونوطال ءكاشرال ليعم أن بمكان ةاألهمي من 
 يالت يدنالم المجتمع تمنظما من وغيرها ةالمحلي ةئيالنسا تالحركا
 اثإحد ىعل اإلنسان، وحقوق لجنسينا بين ةالمساوا زيزتع ىعل لتعم
 اتيكيينامبالد تهمفعروم ةالمحلي تاعالمجتم من بهمقرف .ألمدا دبعي أثيرت

 رغي صفرال من دة الستفاوا تيجياستراتإ وضع من نهميمك ةالمحلي
صلحةالم بصحاأ نم وغيرها ةدوليال ةالحكومي غير تللمنظما ةالمتاح

 (Levine 2020). ةالحكومي غير تالمنظما مع تاشراكال توفر 
 ةريقبط معها لالتعام تم ذاإ أثيرتثاإلحد ةيدفر ةفرص ةالمحليوةنيوطال

.بةمناس

 المنظمات غير الحكومية الدولية 

ةنيتعاو تواتفاقا داعقو ةدوليال ةميالحكو رغي تنظماالم حن ُمت ام اريثك

 أن نهايمك .الجتماعيا عالنو ىعل ئمالقا العنف لتناوي ذيال لالعم بشأن 
 عتوسي ىعل كزير ذيال لالعم ذلك في بما هامة، عارفوم دموار بتجل
 يرغ تالمنظما نالممولو ليحم أن المهم نم ذلك، عوم .مجالبرا طاقن

 توالمجتمعا اتظمالمن قوية مع اتناء عالقب يةمسؤول ةليالدو يةالحكوم
 :(COFEM 2021) ت التالية، مثل اآلليالمحليةا

 عن ةليالدو ةالحكومي غير تالمنظما نم ءشركاال يثن ●
 يالت تاءاإلجرا أي)"يجاالستخرا" وكالسل يف راطالنخا

 كان اإذ ثال،لمالبيسىعل. ً(اسوملم ًاضيوعت وأ اضرق مهحمن دون ةالمحلي تالمجموعا من ةالعمال أو الفكري لالما رأس دمتستخ
 ويدفع يقرض نهأ من دكفتأ ية،محل تنظمامهورتط آخر ىمحتو أو مناهج متخديس ةدوليال ةميكوالح غير ةظممنال يفءشركاال دأح
 .بل عملهات مقاه المنظمالهذ

 .همعزيز ظهورتيين وء المحللشركام السلطة مع اقاست ة علىدولية الميوت غير الحكنظماي المشجع موظف ●
 .يةت محلية لمجموعاالدول ةالحكومي المنظمات غير تتلقاها تيل الاألموا ر منبيمنح قسم ك ضمان ●

 اصالخ قطاعركاء الش

 "HERespect" عشروم ديحد .مهمين ءاركش نتكو أن ويمكن ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا بالعنف الخاص عالقطا تكاشر جميع تأثرت
 :رامجالب ذنفيلت الخاص عالتعامل معها مع القطا عيالجتماع االنو ىئم علالعنف القا رامجب ب علىيج يالت يةتالب ال ألسباا

 نوعى الئم عللعنف القاج اأة وبراممرين الكلتم من الحوافز ذلك رء المهارات، وغيبنالية، ول الما ألصوب اتجل نت أالشركا بوسع ●
 .الجتماعيا

 لاالستقال ززيع أن هشأن من ذاه .لناجينل لالعم فرص يروتوف العيش بكس ىعل بلتدريا حتيي دجي وضع يف الخاص عالقطا ●
 .الجتماعيا عالنو ىعل مالقائ فللعن يهاف نيتعرضو يالت فظائوالو ية،سراأل تهمحاالو الشركاء، بترك ناجينلل ويسمح ديتصااالق

 نهينتضم تمي قد ال يللواتا ةئيلناا طقناالم يف يماس اء، الالنس أوسع من ةعمجمو ىإل لللوصو فرصا لقخي تامع الشرك ةشراكال ●
 .وسعأ طاقن في للعمل ه يخلق فرصاأن ماك .يقة أخرىطرب

ةنميالت يي فجتماعاال عالنو م علىقائالعنف ال ة لبرامجتأسيسيناصر الالع
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 .Pino et al) جتمعالم يف لنمووا يعالو ةيادز ىعل لمعال مكان يف ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا العنف مجبرا تؤثر أن يمكن ●

.)2020 

 نيالمب العنف بارتج عن يكشفون الذين ءالعمال دعم ىعل قادرين الخاص عالقطا يف ةلصحيا تالخدما مقدمو يكون دق ذلك، إلى ةإلضافبا
 الةاإلح تشبكا مع ناسبونيت وكيف دورهم فهم في ةوالمساعد التدريب ىإل جونيحتا دمينالمق ءهؤال لكن ماعي،االجت عالنو ىعل

.)Hastings et al. 2021( متصم أن مكنييالت الطرق ةعرفلم ةيتحتال ةنيالب اريعمش ىعل لعمتيالت ةالخاص تالشركا راكإش كنيم 
 األماكن يف ياعاالجتم عالنو ىعل ئمالقا العنف طرمخا من دللح تالمساحا أو لالهياك من وغيرها اتهوالمتنز المدن والمدارس بها نىتب أو

.العامة

 ةت خاصا ليسهأن رغم منى العل ،تخفيف المخاطر لت حودولية معلوماتنمية الة لليكيمراأل ةللوكال الخاص اعقطة الركياسة مشاس تتضمن 
 جنس.ع الى نوني علالمب بالعنف
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● USAID. n.d. “Private-Sector Engagement Policy.” Washington, D.C.: USAID. 
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 جيبةوالمست ةالتكراري راراتخاذ القات5: عملية رقمعنصر ال

 ؟والمستجيب اريالقرار التكر صنع ما هو
 تنميةلل ةيكيمراأل ةلللوكا تابعال ،والتكيف تعلموال التعاون نهج مع ياتمش
 أدلة ةقاعد" داماستخ ييب يعنوالمستج ريالتكرا رارالق تخاذا فإن ية،الدول
" يذتنفاللطوا ةمالئم ىتبقلركرمتلبشك لتكيفوا ية،قو  دامخاست دبع . 

 الجتماعي،ا نوعال ىعل ئمالقا العنف برنامج ذنفيوت يمصمت يف دلةاأل ةقاعد
ينلمنفذا ءشركاال يظفومو ةدوليال تنميةلل ةيكيمراأل ةالوكال ىعل بيج

 ،باستمرار البرامج يمتقيو صدرو ،سةممارال ىعل ئمالقا تعلمال تطبيق 
 بحس ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا بالعنف ةالخاص البرامج ييفوتك

 يةالتكرار اتاذ القرارتخال الالزمة اتطوالخ :لمحة يف
يبةتجوالمس

 ىبة علتجيلمسة واكراريالت تراراذ القاتخا ينطوي 
 ية:تالت الالخطوا

األدلة دةتخدم قاعاس .1 
ةرسى الممائمة علاة القعرفبيق المتط .2 

ييموالتق ء الرصدإجرا .3 
لحاجةب اتكييف حسال .4 

 .لحاجةا

 األدلة دةقاع مااستخد
 على ةالقائم تتدخالال ىعل دالعتماا لخال من يماعالجتا عالنو ىعل مالقائ العنف برامج ذنفيوت يمتصم ن،اإلمكا قدر المنفذين، ءشركالل ينبغي

.)Gevers and Dartnall 2015,The Prevention Collaborative 2019( 
 اضيأ ءاكرشلل نكمي
 ةواعد تائجن ظهرت أو تهااليفع تتبأث يتال ةألدلا

 (يةاألساس دئلمباا .0.2 القسم) يعالجتماا نوعال ىعل ئمالقا العنف برامجل ةيساسألا ئدابملاب مزتلت ةركتبم جهانم ذيفنت ً
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 دامةالستة ايين وعناصر عمليتيجاإلسترا صميمالتبشأن التخطيط و قةثيه الوي هذة فام الوارداألقس .طاقهان توسيع بليم قتقيد والل الرصوتشم
 .رامجالب ية وكيفية وضع السياق فألدلث اأحد تناقش رنامجالب عناصر .0.3 سمالقوالتوسيع، و

 العنف وانتشار عوأنوا العنف، ءورا ةالكامن ةالجتماعيا عرافاأل بشأن ثبحو ءجراإ ىإل المنفذون ءشركاال تاجيح دق ذلك، ىإل ةإلضافبا
 .اهقايس يف اهعضو وأ ت الخدتلا فييكتو ً،اررضت رثكألا مه نم ديدحتو ،يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا

لقائمة على الممارسةلمعرفة اطبيق ات

 .الجتماعيا عالنو ىعل ئمالقا فالعن جبرام ينفذونو يصممون ذينال ئكأول دىل ةاعيالجم ةعرفالم ىإل رسةالمما ىعل ةالقائم ةالمعرف تشير 
 :البرنامج يذتنف لخال ينيتتالال تينيالتكرار تينرسالمما تطبيق ىعل ذينالمنف ءشركاال جيعتش الدولية ةنميللت ةيكيمراأل ةالوكال يظفمو ىعل بيج

 اعياالجتم عالنو ىعل ائمالق العنف من ةيالوقا لأعما عن ناآل هعرفن ذيال ما" ثل،مةأسئل طرح ذاهبيتطل :فكيرلتا خالل من علملتا
 على ائمالق للعنف ةجابالستوا ةالوقاي لأعما لحو دهتأكي تم الذي ما بل؟ق من هعرفن نكن لم ذيلا نامجتمع أو تنايئب يف له ةتجابواالس
 .(Our Watch 2017)"أيضا؟ روناآلخ بهالتي جرنا وائتنا أو مجتمعبي يف ياالجتماع عالنو

 من ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا العنف برامج ينفذون ذينال اآلخرين عم راطالنخا ىعل ةالفاعل تالجها ذاه جبري :تعلمال مشاركة
 .(Our Watch 2017) ةتفادروس المسالد ديات األخرى لمشاركةنتأو الم اتتمرأو المؤ لممارسةت ال مجتمعاخال

 والتقييم صدراء الإجر
 على يبنالم فالعن برامج يف يمتقيوال رصدال دمتخ ُسي .ةبيجتسملاو ةيراركتلا تارارقلا ذاختا بناوج نم رخآ ًامهم ًابناج مييقتلاو رصدال دعي

 غير األخرى تائجالن أو يالعكس الفعل در رصدول تغييرال ةظرين يف يهاعل نصوصمال ةددالمح تائجالن نحو دمالتق لقياس ياالجتماع عالنو
 .المتوقعة

 نمةإلغاثاةلسلسلطو ىعل ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا العنف تالتدخ يمتقيودرصلةدوليال ةنميللت ةياألمريك ةالوكال تأدوا ةمجموع دمتق
 اتتوجيه (الجنس عنو لىع ائمالق عالنو من لحدل عياالجم العمل)"CARE-GBV"ةظممنتأدوا ةلمجموع دمالقا ذنفيالتلدليويةتنماللأج
 واألخالق ةالمللس ةيهيالتوج دئالمبا تصف كما .االجتماعي عالنو ىعل ئمالقا العنف جلبرام يمتقيوال دالرص ءإلجرا ةختلفالم بالياألس لحو

 CARE-GBV ةظممن ،2014 الدولية ةنميللت ةيكيمراأل ةالوكال) ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا نفالع من ناجينال مع لبالعم ةالمتعلق

2022b). زيزلتع يمتقيوال رصدال تلياعم يف ةمحلي تومجتمعا ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا العنف يف تخصصم كإشرا تصياالتو تتضمن 
.ييموالتق ي الرصدناجين فى العل ركزي نهج

 ةظرينىإل دتنسي — يطقمن لمعرإطا يضاأىميس — يطقمن ذجنمو على ةاألخير تسااللم وضع مييوالتق دالرص ةخط طويرت يتضمن 
 موارد) تالمدخال ديكيف تؤ ذج المنطقيالنمو وضحي .(اترارذ القاتخاي وتيجاالسترا طيطالتخ :يةعملناصر الع .0.4 مالقس ظران) تغييرال
 على) تائجالنو (يبالتدر تجلسا ددعو إليهم، لوصوال تم ذينال خاصاألش دعد ثال،الم لبيس ىعل) ةددحمتمخرجا ىإل (جالبرنام ةشطوأن
 .نجاحياس الة قيفيت لكاتوفر مؤشر كما .التحقيقه المشروع ي يهدفالت (اتكية والمواقف والسلوعرفي المت فيراتغيال، الالمث يلسب

 نهجال تيجياواسترات دئمبا تي تدعمال ابيرتدوال تائجالجتماعي النا ععلى النو يبنالم فصة بالعنالخا يميوالتق درصال برامج دمأن تستخ بيج
 .( CARE-GBV 2022b) ناجينى الركز علي ذيال

 :يلي ي مالناجا ركز علىت تيج التائنة لليحيلتوضة األمثلبعض ا لتشم

 السكان ساطأو يف ياالجتماع النوع ىعل ئمالقا العنف طرلخ رضونيتع ممن رهموغي تتياوالف نساءال بين ةالسالم إدراك ةيادز ●
 ية المشروعنها إلى األساس خط يتضح من تهدفين كماالمس

 بولالجتماعي مقع االنو م علىالقائ عنفل الاشكل من أشك ديوج ال نهدون أيعتق الذين ةالمستهدف ي المجموعةف األفراد بةة نسيادز ●
 الدعم اتى خدمصول علم الحيمكنه الذين يماعالجتع االنو على ائمالعنف الق ن منناجية النسب دةزيا ●

 نوعى الئم علالعنف القا اتخدمإحاالت ل ميتقد هميمكن الذين ةلصحية االرعاي وقدمم ديهال تية اللصحيراكز اة للمئويمالنسبة ال ية فيادز ●
 ناجيى الركز علي دام نهجباستخ ياالجتماع

 يلناجى اركز علت هجمنا تخدمي تستي والمجتمع المحلى الئمة علة القاميالرسة ور الرسميدعم غيصادر الم بةأو نس دددة عزيا ●
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https://prevention-collaborative.org/wp-content/uploads/2021/08/Raising-Voices_2020_How-Can-We-Amplify-Self-Collective-Care.pdf
https://prevention-collaborative.org/wp-content/uploads/2021/08/Raising-Voices_2020_How-Can-We-Amplify-Self-Collective-Care.pdf


 

 

    

 

   

  

     

     

              

      

 

    

  

 

       

  

            

    

 

 

       

  

     

 

     

  

     

 

       

  

      

  

     

   

 

    

  

       

       

     

     

      

 

   

 سراأل يف مرهوغي ءوالنسا لالرجا بين ساويالتب تتقاسم أن بيج ةسلطال أن يعتقدون ذينال خاصلألش ةئويالم ةسبالن أو دعد ةيادز ●
 اتؤسست والموالمجتمعا

 إلى لالوصو هميمكن ذينال يتماعاالج النوع ىعل مالقائ العنف من نناجيلل يةالمئو ةسبالن ةيادز" يجةنتلا تحقيق ىإل هدفي البرنامج كان ذاإ
 أو ،يمكنهم كيف يقولوا أن نهميمك ذينال جتمعلما دألفرا ةئويالم ةلنسبا" هو ناجينلا ىعل ركزي ذيال رالمؤش يكون دقف ،"الدعم تخدما
 إن .بالفعل الشرطة بالغبإ مونويق ذينال ألشخاصا دعد يقيس ذيال المؤشر سعك ذاه ."إليها تاجوااح ذاإ تالخدما ىإل لالوصو ،ديقهمص

 ىحت بالغلإل ءلنساا دفع ىعل ةدمالخ دممق يشجع دق ألنه الناجين، لوح يتمحور ال "رطةالش يبلغون الذين ألشخاصا دعد" مقياس داماستخ
 .للممول ناجحة ةنظمظهر المت

 عيارمش يف نجاحها تثب يالت تلك أو ةالموحد تراالمؤش داماستخ ينبغي .بك ةالخاص تراالمؤش ءإنشا لقب ةالموجود تاالمؤشر عن ثابح
 يتصالن ةدوليلا يةتنملل ةيكيمراأل ةالوكال من ةوحدالم ةرجيالخا ةعدللمسا شرانمؤ يالحا ديوج .بةومناس ةموجود تكون دماعن أخرى ةاثلمم

 :(2018 ية،دوللة انميللت ةيكيمرألة االوكال) يجتماعاال عالنو م علىالقائ بالعنف ةصراح

 ةالمصمم ةتحدالم تالياالو ومةحك ةبمساعد اهتماداع أو راحهااقت أو تهاصياغ تتم يالت ةنيالقانو الصكوك دعد :5-نيجنساال المؤشر ●
 نيوطدون ال ي أوتوى الوطنى المسة لهما علتجاباالس أو نسجع النو ىئم علوالعنف القا نسيالعنف الج ية منين الوقالتحس

اتخدم ميقد يالذ ةتحدالم تالياالو ةحكوم من الممول لتدخال لالخ من يهمإل لالوصو تم ذينال صاألشخا دعد :6-نيجنساال المؤشر ●

 يةالهاتف وطوالخط ئوالمالج ةالجتماعيوا ةنفسيوال ةنيوالقانو ةلصحيا تستشاراالا ثال،الم لبيس ىعل) الجنس عنو ىعل ئمالقا العنف 
 (كذل المباشرة وغير

 :م واألمنة والسالرأة، والمرأتمكين الملجنسين وبين ا ةالمساوا األخرى ةنيالجنسا اتشرل المؤتناوت

 ةالمصمم ةتحدالم تالياالو ومةحك ةبمساعد اهتماداع أو راحهااقت أو تهاصياغ تتم يالت ةنيالقانو الصكوك دعد :1-نيجنساال المؤشر ●
 نيوطدون ال ي أوالوطن توىالمس ت علىتياأو الف ساءالن دييز ضالتم مأو عد الجنسين نبي ةلتعزيز المساوا

 إلى لالوصو ةيادلز ةلمصمما ةتحدالم تاليالوا ةحكوم من ةومالمدع البرامج يف تشاركاللم ةئويالم ةلنسبا :2-نيجنساال المؤشر ●
 (وظيفالت أو دخلال أو قروضأو ال لألصوا) ةنتجة المديتصااالق الموارد

 تعوايتم أن بيج ثإلناوا الذكور أن مفهوم ىعل ةيدالمتزا تهمموافق عن غواأبل ذينال للمشاركين ةئويالم ةلنسبا :4-نيجنساال المؤشر ●
 يةة والسياسديصاالقتة واالجتماعيرص اد والفموارى الل إلالوصو ية فتساويبفرص م

 بين ةمساواال مع ةالمتسق ائجنتال لتعزيز ةتحدمال تالياالو ةكومح ةبمساعد بهمريتد تم ذينال ألشخاصا دعد :8-يانلجنسا المؤشر ●
 الخاص ام أوع العات القطاظمأو من تاسم في مؤسرهأدوا خالل تمكين المرأة من نسين أوالج

 ةمشارك زلتعزي ةوالمصمم دةالمتح تالياالو ةمحكو ةبمساعد إجراؤها يتم يالت تالقدرا ءبناو بلتدريا ةشطأن دعد :9-نيجنساال المؤشر ●
 ع األمنأنشطة قطا أو اتي مؤسسي فنساننظور الجدمج الم ة أوالمرأ

 ةحكوم من ةبمساعد السالم ناءب ةعملي يف يهرجو بمنص وأ دور يف تشاركاالم تلياالمح ءالنسا دعد :10-نيجنساال المؤشر ●
 دةالمتح اتاليالو

 ةاألنثوي ةيتناسلال ءاألعضا بتر / هوتشوي القسري اجلزووا المبكر واجوالز لاألطفا واجوز قران تعالج يالت للبرامج ةصصالمخ تؤشراالم
 .لقسما ذاد في هدوات والمواراأل ية فوفرمت نسجع النو ىئم علبالعنف القا صةالخا رامجالبو

 :يةتالت الصياالتو ماعيالجتع االنو م علىالقائ فالعن رامجلب ييموالتق تضمن الرصدي بغي أنين

 .(2014 يةية الدولتنمة للكياألمري الةالوك) تهمرين وستضمن سالمة المشاركي ت التيياناالب ت جمعاءاتخدام إجراس ●
 .بالبرنامج تعلقةبهم المناجين من تجارت الل شهادا، مثيةالكم ةدلاأل ىعل ةالنوعي ة لألدلةألولويء اطادم إعتأكد من عال ●
 لجميع األنشطة تلباالمتط من ىاألدن دالح ةيبية لتلالجنس ةالهوي أو / و ب الجنسحس عشروالم جتائن تبعوتصنيفها لت تيانامع البج ●

 يامالق يكون دماعن لك،ذ إلى ةإلضافبا .(ب2021 يةالدول يةنمللت ةيكيمراأل ةالوكال) يةالدول للتنمية ةيكيمراأل الوكالة تمولها يالت
 ىراألخ ةئيسيالر ةافيغرلديموا توالمعلوما ةالقدر وىستوم تليااألق ةوحال العمر بحس وتصنيفها تياناالب معج بيج ً،انمآ كلذب

 ةيئالبو دخل،وال ألولى،ا ةواللغ جغرافي،ال والموقع يسياسال ءنتمااالو دينوال رقالع لمث ية،األولو ويذ (السكان) بالسكان ةالمتعلق
 ةالوكال) ةددمح ةشطألن ءتضااالق بحس الجتماعي،اعالنو ىعل ئمالقا العنف عونو ةشطألناتتوقي ذلكوك ة،يفيالر / ةالحضري

 .(46 ،2014 ةدوليلة انميللت ةيكيمراأل
 .اتعليقالتة وتجاباالس تليال آمج من خالى البرالمجتمع علل ادود فعر رصد ●
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https://usaidlearninglab.org/sites/default/files/resource/files/cleared_-_htn_-_gender_and_pprs_june_2018_r.pdf


 

 

    

 

      

  

    

   

  

      

              

  

                      

  

    

       

  

 

  

               

   

 

  

  

 

   

    

 

   

   

 

    

   

   

  

 

 ىلع ئملقاا العنف إليها دنيست التي ةثقافيال اييرالمعو ةالجتماعيا رافعاأل يرلتغي الالزم تالوق تاحةإل عشروالم نهاية بعد األثر يمتقي ●
 ىئم علاللعنف الق دي المشتركأليرلند ااالتحا) ةشرمبا دهع وبعشروء المثناأ قطتائج فالن تتدخالم الد معظترص . الجتماعيع االنو
 ( . دون تاريخ الجتماعي،ع االنو

 لقابمياالجتماع عنوال ىعل ئمالقا عنفال في ةفعلي ةيادزءإنشا يفدتساع ةتخدمالمس يمتقيوال دالرص ةنهجيم نتكا إذا ما يمتقي ●
 ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا فالعن عن غإلبالوا رنامجالب يف ركينالمشا يوع ةيادز

 .(دون تاريخ الجتماعي،ع االنو
 على مالقائ فللعن المشترك ديأليرلنا دالتحاا)

●. 
 ادامتعا ةزيمم جئاتن ىلإ يعامتجالا عونلا ىلع
 نتائجال ىعل تؤثر أن يمتقيال ءثناأ تراراالق بها تخذت أن يمكن يتال يةالكيف إلى هبانت

 زيمرتلا تارارقو ةمدختسملا سايقلا تاودأ ىلع ً
 ائمالق العنف برنامج نفس يمتقي دييؤ أن يمكن

 ياسق يعكس ثال،الم لبيسىعل-
 )Heise 2018(. البرنامج رثيتأ تلفة منب مخجوان العنف الجاري دةبل شث العنف مقال حدومعد

 .اهقيقحت مت يتلا تارييغتلا يف ًارود تدأ امبر يتلا ةيجراخلا لماوعلا ىلع فرعت ،رييغتلا ىلإ تدأ يتلا تايلمعلا يف ريكفتلا دنع ●

 حاجةال سبمج حتكييف البرا
 ،نفذينالم ءالشركا ىعل ينبغي .يقالطر لوط ىعل تعلمه تم ما طبيقت هو ةيبوالمستج ةتكراريال تالقرارا ذتخاا يف ألهموا ألخيرا بلجانا

 صميمت ييفلتك تهتعلم ما دمتستخ أن لها يينبغ .بهم صةالخا يرتغيال ةظرين يف ظرالن ةوإعاد يمتقيوال دالرص تائجن استعراض ،المشروع لطوا
 .اتتأثيرائج والنتالت وت والمخرجالياتحسين العمضاء، لتاالق حسب ،نفيذهات البرامج أو

 على تشرف أو تنفذ لتيا ظماتللمن مهما أمرا ةجيبوالمست التكرارية القرارات اتخاذ يعد لماذا
 ماعي؟الجتلنوع ائم على االقا امج العنفبر
 يةتنظيم ثقافة ةميتنو ياالجتماع النوع ىعل ئمالقا فالعن بشأن ةفعال جمارب ذيفنتل ةيمهألا غلاب ًارمأ جمانربلا ةرود لالخ فيكتلاو ملعتلا دعي

 .لتغييروا لنموا تلهم قطرب ليعم ال افيم والتفكير تعلمال لتشم أن ينبغوي بية،إيجا تائجون تمخرجا ةنميالت جبرام هرتظ أن المتوقع من .يةتحويل
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 االستدامةطاق ووسيع النت6: عملية رقمعنصر ال

 االستدامة؟طاق ووسيع النتالمقصود ب ما
 راثآ ميظعتل ةيمهألا غلاب ًارمأ ةمادتسالاو قاطنلا عيسوت دعي

 توسعال عواأن .4.4 اإلطار

 د أكبر منى عدل إلالوصو) شاريعد المة عديادز :األفقي وسعلتا
 (دةتعدالل مشاريع م ألشخاص من خا

 يد منمزى الل إلالوصو) عوشرحجم الم ةيادز :وديالعم وسعلتا
 (واحد الل مشروع ألشخاص من خا

 ي البرنامجة فركت المشااطاعالق دة عديادز :ظيفيلوع اتوسال

 فكاراأل انتشار ص معاألشخا يد منمزى الل إلالوصو :ئيلتلقاتشار ااالن
ى اآلخريني إلبيعي وعفوة بشكل طالجتماعيف اعرااألة وشطألنوا

 )Prevention Collaborative n.d.) 

 تشير . الجتماعيا عالنو ىعل ئمالقا العنف ءنهاإل البرامج
 ئمالقا العنف برامج طاقن توسيع يمكن نهأ إلى ةلموجودا ةألدلا
 مريست أن يمكن تأثيرها وأن نجاحب ياعالجتما عالنو ىعل
 ثالبح من دمزي ىإل ةجحا ناكه ذلك، معو؛ تالوق روربم
 )Gillespie et al. 2018(. دامةالستوا التوسع لحو
 دور ةدوليلاةنميللت ةيكيمراأل ةالوكال يظفولم يكون أن نيمك
 توسيع فرص يمتقي ىعل ذينالمنف ءشركاال ةمساعد يف لفعا
 اوجعله ياالجتماع عالنو ىعل يبنالم فالعن مجبرا طاقن

 .يمةتدمس

 أو امجالبر وأ المشاريع ذخأ" ىإل نطاقال توسيع يشير
 بطرق عليها اظوالحف ييفوالتك والتوسع ناجحةال تالسياسا
 تأثيرال نم ظمأع قدر ثإحدا لأج من تقالو رمروبةمختلف

),Brookings Institute 2007 يةتنماليف  الةالوكو " 
 اعلألنو فوص دير 2015(. ةدوليال يةتنمللةيكيمراأل
 4.4. ري اإلطاطاق فالن لتوسيع بعةاألر

 درجة ذلك لشمي . الجتماعيا عنوال ىعل ئمالقا لعنفا برامج تدعم يالت تالمؤسسا ةقو ىإل ئيا،جز ق،النطا توسيع يةإمكان تقييم دتنيس أن ينبغي
 ةحكوميال غير توالمنظما ةمجتمعيال تالمنظما بين تنسيقوال ةوالخبر المحلية،و ةيميواإلقل ةنيوطال ةكوميالح تتوياالمس ىلع ةياسيالس ةاإلراد

 نيظفللمو هوالتوجي يالكاف بدريالتو كافيين، لويوتم توق يصتخص لبرنامجا قنطا توسيع يف النجاح لبيتط .يةالدول توالمنظما
 ليينألصا برامجال يمصمم مع لعالتفا إن .لتغييرا ةريونظ ية،األساس دئالمباو صلي،ألا البرنامج يمتصمل ءالوفا ىعل حفاظوال ن،والمتطوعي

 جالبرام رارستما يضمن أن يحلالم ةالممارس تمعومج المجتمع ةيلكلم يمكن )CUSP 2017(. رنامجالب يملتصم ةلدقيقا وقالفر لفهم مهم
 .ة للمجتمعدديير المحت والمعاتياجااالح ئملتال الموسعة

 .ولياأل يذتنفال دبع ما ىإل رارلالستم لدعموا لمويالت ديهال أن ييعن ذافه دامة،مست ياالجتماع عالنو ىعل ئمالقا العنف جبرام تكون دماعن
 :دامةالستل من اة أشكاثالث ةضد المرأ ى العنفاء علالقض ىة إلت الرامياءادعم اإلجرة لتحدمم الي لألمئمانستالصندوق ايصف ال

 .اريأو الج دديل الجلتمويل اطة من خالألنشأو ا شاريعلما ةتداماس دعم يتم :ليةالما امةتداالس ●
 خرىأتمؤسسا أو لأعما في دمجها لخال من عشرولماةشطأن ىعل فاظالح تمي :المؤسسية اتلياآل لخال نم النتائج امةتداس ●

 .يةجار
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 لمجتمعا نأل مستمرا تأثيرها ليزا الو رة،مستم المشاريع ةنشطأ لتزا ال :ملموسة غير لائوس لخال من يعشارالم تائجن امةتداس ●
 . )Biradavolu et al. 2020(. ائجنتة والنهجية للمملة الكابالملكي يشعر

 بعد ما ىإل ةمتدااالس تحقيق يف يسهم أن يةينتمك بيئة ءبناو بكات،الش يف الستثماروا ريع،المشا تائجن ىلع يسالمؤس طابعال ءإضفا شأن من
 ياالجتماع علنوا ىعل ئمالقا العنف نهاءإ لأج من ةالعامل ةالمحلي تالمنظما مع ةشراكال لتعم )Biradavolu et al. 2020(. التوسع ةمرحل
 نم ةالحكوم من ءالشرا يضاأ ةتدامالمس البرامج لتشم )Biradavolu et al. 2020(. عشروالم ءانتهادبع دالجهو ةلمواص تيسير ىعل
 )Arnoff et al. 2013(. صلةال اتذ اتارجميع الوز اللتزام مند واوارتثمار المل اسخال

 على القائم لعنفا رامجب تنفذ التي اتنظمللم بالنسبة واالستدامة نطاقال توسيع يةأهم سبب ما
 ليها؟ف عاعي أو تشرجتموع االالن
 نم ةمرجوال جتائلنا نحو كبير تقدم ىإل دييؤ أن نالممك من يجتماعالا عالنو ىعل ئمالقا العنف برامج ةتدامواس طاقن توسيع يف الستثمارا

 ةالرعاي تكاليف وخفض ياة،الح وتحسين األرواح ذاإنق ىعل ياالجتماع نوعال ىعل ئمالقا العنف برامج دتساع .يةدولال ةنميللت ةيكيمراأل ةالوكال
 ) Remme M et al. 2014,Biradavolu et يضائالق النظامو ةالشرط يف دارالمو فيروتو والمدرسة، لالعم ءأدا وتحسين ية،الصح

.)al. 2020 
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259489/9789241513005-

eng.pdf;jsessionid=DF9A14BBAF2178193FDCEE311294E500?sequence=1. 

 رعتبافي اال لة ألخذهاأسئ
يذتنفة المرحل  اللتماسة امرحل

 بما لبرنامجم ايقو له
:ليي

 وس أب االلتماتطلي هل
 اتلبطال دميوصي مقي

 :ليي بما

 يمية والقيادةنظلتة الثقافوا يمالق 1: قملية رالعم عنصر

 ها وخلقة وقيمظمالمن ةمهم تخلي عنال دة بخصوصالقيا ةاءلت لمسلياتضمين آ
 يلي؟نصف وتحومن ول آممكان عم

 تالوكاال بين ةركالمشت مةدائة الللجنتها اضعي والت يلدنيا للتشغيير الالمعا تبعت
 ه؟ي لتصديين والنسالج داءاالعتل واالستغال يللتحقيق ف

 ةإلساءأو ا تغاللاالس تمييز أوو اللمنع التحرش أ تساممارت وسياسا ●
 ة لها؟تجابواالس

 لمتطوعينية للموظفين واهو ال تكشف عن الو يةسر غإبال اتآلي ●
 امج؟البرن في كينشاروالم

 ةالحماي تليات وآبشأن سياسا تد للمعلومام ومجدب منتظبتدري تقوم ●
ة بها؟الخاص

 اعيةالجمو تيةلذاة اايالرع 2: قملية رالعم عنصر 

 العاملين بين الموظفين يةجماعة والتيلذاة الرعايت ايجياذ استراتنفية وتنيوضع ميزا
 معلومات،م الديال، تقالمث يلى سبعل) يجتماعاال عالنو م علىالقائ العنف مجال في

 نة،مر لت عمة األطفال، ساعارعاي ودعم فوعة،المد اإلجازةو االستشارة، اتوخدم
؟(الءعمى الين إلظفة من المونسب صىأق

 يينيجاتستراإل ميمتصوال يطخطلتا 3: قملية رالعم عنصر 

 لتحلي ءو إجراي أاالجتماع عالنو م علىالقائ نس والعنفع الجلنو مقائ يلتحل داماستخ
 ةالجتماعييير اد المعاديلتح اعيالجتمع االنو م علىالقائ ي والعنفنالجنسا نوعد للديج

 عالنو م علىالقائ العنف ابلى ارتكع إتدف يالت بالسياق ةالخاص يةنسانوالج
 عالنو م علىالقائ العنف رامجب صميمت ءإلثرا نتائجم الاتخدسا الجتماعي؟ا
 الجتماعي؟ا

 ىئم علالعنف القا تجاه ياإيكولوج ياا اجتماعس نهجللبرنامج تعك تغيير ةظرين تضمين
الفردي،) ةددت متعتويايير على مسالتغ تؤثر على ةشطأن الجتماعي يتضمنع االنو

 ؟(يكليجتمعي، الهاألشخاص، الم بين 
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يذتنفة المرحل  اللتماسة امرحل

 بما لبرنامجم ايقو له
 :ليي

 وس أب االلتماتطلي هل
 اتلبطال دميوصي مقي

 :ليي بما

ب جميعيتدر ا؟رهيطوت أو ياالجتماع عالنو م علىالقائ العنف ةإحال بكةد شيتحد

 ةث شبكديتح الجتماعي؟ا عالنو م علىالقائ العنف إلى تحاالاإل ىعل الموظفين 
 بشكل دوري؟ ةإلحالا

 الجتماعي؟ع االنو م علىالقائ فالعن أنشطة ذنفيالتوظيف وت يةميزان

 يماعالجتع االنو م علىالقائ العنف ذ أعمالنفيبت ذين يقومونال وظفينلمل ديمقت
؟والدعم المستمرين يبالتدر

 اونلتعوا يقتنسال 4: قملية رالعم عنصر 

لي مجاة فلالعام األخرى ةت الفاعلة والجهانيوطة والالمحلي تمالتنسيق مع الحكوا

 الجتماعي؟ع االنو م علىالقائ العنف 

ةت فاعلبها جها تقوم يالجتماعي التع االنو م علىالقائ لعنفل الى أعماني عتب

 راره؟ال من تكبد أخرى 

اعي؟الجتمع االنو م علىالقائ العنف ي أنشطةت فطاعاد القتعدم نهج ماتخدسا

 يبةتجسوالم يةالتكرار اتاذ القرارتخا 5: قملية رالعم عنصر 

 عالنو م علىالقائ العنف في برامج دةلواعت ارساة والممادلاأل ثأحد ضمينت
 الجتماعي؟ا

 تقييمها؟ة والمقصود يربه غروع وعواقنواتج المش صدتم ريح كيف سيتوض

 عالنو م علىالقائ فبالعن ةالمتعلق صةة والمخصياسيت القراجمع المؤش ●
 غ عنها؟إلبالي وااالجتماع

 رامج؟الب ىل المجتمع علدود فعي ذلك ربما ف نوعية، اتيانب جمع ●

ع االجتماعي؟النو م علىلقائالعنف ا رامجب ينلتحس ييموالتق ئج الرصدنتا دمتستخ

 دامةواالست طاقلنع اوسيت 6: قملية رالعم عنصر 

 ناسب؟والسياق الم صلياأل عشروالم يملتصم ءتضمن الوفا

 ية؟السياس دةء اإلرابناطط لتخ أم ؟طاقالن توسيع لدعم ةالقائم يةاسالسي دةظهر اإلرات

 ةالمحلية والمجتمعي تالشبكا لقب تائجها منا ونهيذتنفم المشاريع وتصمي ةعزز ملكيت
 الجتماعي؟ا عالنو م علىالقائ العنف ي مكافحةل في تعمالت تللمنظما

ةنميالت يي فجتماعاال عالنو م علىقائالعنف ال ة لبرامجتأسيسيناصر الالع
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 ارشكر وإقر

 وضع يف واأسهم ذينال دألفراا ميعج تشكر أن ( الجتماعيا عالنو ىعل ئمالقا العنف من دللح يالجماع لالعم CARE-GBV ) ةظممن دتو
 تيئاالب يف جنسال نوع ىعل ئملقاا العنف ةلمعالج مالقائ يهبالتوج يةاألساس العناصر تاسترشد دلق .رهاوتطوي ةيهيالتوج يقةالوث ههذ يممفاه
 الةالوك من نوالمراجعي يةأسيسالت للعناصر تابعال يتقنال الستشاريا قالفري دىل ةالمعرف ءوثرا تتيالفوا ءالنسا دض العنف ومنع ةنيإلنساا
 .يةلتأسيسالعناصر ا لحو ةامظرة عن راجعةجى مير أسهموا، ذينين الددد المحباألفرا ئمةى قاعل لللحصو .يةية الدولتنمة لليكيمراأل

 قتباس المقترح:اال
" ماعيالجتا عالنو ىعل مالقائ العنف من دللح يالجماع لالعم  عالنو ىعل ئمالقا العنف ةرمجلب ةاألساسي العناصر في " يةالعمل عناصر 2022.

 .يةولالد ةنميللت ةيكيمراأل ةالوكال :صمةواشنطن العا .يةمتني الي فاالجتماع
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https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/Scaling-up-Interventions-to-Prevent-and-Respond-to-GBV.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/Scaling-up-Interventions-to-Prevent-and-Respond-to-GBV.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://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/What_is_Locally_Led_Development_Fact_Sheet.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/What_is_Locally_Led_Development_Fact_Sheet.pdf
https://www.warchild.ca/assets/Warchild_Digital_Toolkit_Sept13-ENGLISH.pdf
https://makingcents.com/project/collective-action-to-reduce-gbv/
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