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 الدعم السخي للشعب األمريكي من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بفضل ممكنة هذه الوثيقة لقد أصبحت

(USAID .)مؤسسة  تم إعداد الوثيقة من قبلDevelopment Professionals, Inc.  ومؤسسةMaking 

Cents International, LLC النوع  العنف القائم على الجماعي للحد من عمللمهام األمر المتعلق بال

أو حكومة  تنمية الدوليةنظر الوكالة األمريكية لل ةوال يعكس بالضرورة وجه  (CARE-GBV)االجتماعي

 ت المتحدة األمريكية.الواليا



هاالنهوض باالجتماعية العادلة و األعرافكيفية تحديد 

لمحة عامة

الهدف من العمل الجماعي للحد من العنف القائم على 

النوع االجتماعي )CARE-GBV( هو تعزيز االستجابة 

الجماعية للوكالة األمريكية للتنمية الدولية للعنف القائم 

على النوع االجتماعي في برامج التنمية على مستوى 

العالم. يقدم هذا الملخص تعريفا للمعايير االجتماعية، بما 

في ذلك معايير النوع االجتماعي، وكيفية ارتباطها 

بالعنف القائم على النوع االجتماعي، فضال عن األدوات 

المختلفة لتحديد األعراف االجتماعية ومواجهتها. 

المعلومات المقدمة هنا ستدعم موظفي بعثة الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية والشركاء المنفذين الذين يعملون 

على تعزيز المساواة بين الجنسين واألعراف التي تعزز 

العالقات الصحية. من خالل تحديد األعراف االجتماعية 

المحددة السياق، يمكن لمنفذي البرنامج تشجيع األعراف 

العادلة في أنشطة برامجهم. 

ً

ّ
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الربط بين المواقف والسلوكيات واألعراف 

 عن المواقف والسلوكيات، كما أنها األعرافتختلف 

 ال تتوافق دائًما. الفرق األساسي هو أن المواقف

يمتلكها  فرديةوالسلوكيات هي معتقدات وأفعال 

 قومأو ال ي قومالشخص أو يفعلها، والتي قد ي

 العوامل االجتماعية.بترشيدها ب

حول ما هو  جماعيةهي معتقدات  عرافاأل

نموذجي ومناسب. قد يكون للمرأة موقف شخصي 

تقاسموا المسؤوليات أن ي زواجاأليجب على  هبأن

 في مجتمعها أنه من المقبول عرفلكن ال المنزلية،

أن تقوم المرأة بمعظم األعمال المنزلية ورعاية 

 .األطفال

النقاط الرئيسية

 األعراف االجتماعیة ھي معتقدات جماعیة حول ما 
ھو نموذجي أو مناسب، ویمكن أن یروج لسلوكیات أو 

ممارسات عادلة أو ضارة. 
 األعراف االجتماعیة من بین العوامل المتعددة 

ّالمستویات التي تدعم سلوكیات وممارسات معینة.
 األعراف الجنسیة ھي نوع من األعراف االجتماعیة  

التي تؤثر على السلوك القائم على األدوار 
والمسؤولیات الجنسانیة المتوقعة.

 أحد األسباب الجذریة للعنف القائم على النوع 
االجتماعي ھو المعیار الجنساني الضار الذي مفاده أن 

النساء والرجال غیر متساوین. 

ما هي العوامل االجتماعية والجنسية؟

، ننتظر على األرجح أو العيادة ندخل إلى السوق عندما

مة تخبرنا في طابور لتلقي الخدمة. قد ال تكون هناك عال

، لكننا قد نرى اآلخرين في طابور باالنتظار في الطابور

 .عرفونعتقد أن اآلخرين يتوقعون منا اتباع هذا ال

هي القواعد غير المكتوبة التي  األعراف االجتماعية

يتبعها معظم الناس. األعراف االجتماعية جزء ال يتجزأ 

هو نوع  معيار الجنسمن المجتمعات واألنظمة والهياكل. 

 األعرافخصائص  من بيناالجتماعية.  األعرافمن 

الدور القوي للسلطة في الحفاظ على  والجنسانية ه

التي تجعل عدم المساواة بين النساء والرجال  األعراف

 .أمًرا طبيعيًا

#توجيهية سلسلة مذكرات
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الجدول 1. التعاريف الرئيسية

تؤثر على سلوك الشخصاألشخاص والشبكات التي 

"یتوقع أفراد عائلتي ذھاب الفتیات في مثل سني إلى المدرسة."
  

القواعد غير المكتوبة التي توجه سلوكنا اليومي

"عند شراء شيء ما من السوق، یتوقع األشخاص في مجتمعي أن یقف 
المتسوقون في طابور."

 

تصورات حول ما هو نموذجي في المجتمع )المعروف أيًضا 

باسم التوقعات التجريبية(

."قريتي برعاية األطفال والشيوخ"من الشائع أن تقوم النساء في 

  

اعتقاد مشترك حول ما هو مناسب في المجتمع )المعروف 

ية(عرفأيًضا باسم التوقعات ال

"مجتمعي يتوقع من النساء رعاية األطفال وكبار السن."

  

 وعةرد الفعل المتوقع أو الفعلي )اإليجابي أو السلبي( للمجم

المرجعية )لسلوك(

ج ابنتي قبل بلوغها سن يتزوأقم ب"سيحكم علي أصدقائي إذا لم 

البلوغ."

  

يتصرف الناس  ناالجتماعية التي تصف كيف ينبغي أ األعراف 

أو كيف يتصرفون عموًما من جنس معين

."يجب أن تكون المرأة مسؤولة عن رعاية األطفال"

  

ارتكابهالعوامل التي تزيد من احتمالية التعرض للعنف أو 

الرجال الذين تعرضوا للعنف في مرحلة الطفولة هم أكثر عرضة 

.الرتكاب العنف

 

العوامل التي تقلل من احتمالية التعرض للعنف أو ارتكابه

ض يمكن أن يساعد حد أدنى من التعليم في حماية النساء من التعر

.للعنف في بعض السياقات

  

ةــوصفيلا األعراف

االجتماعية األعراف

ةــحمايعوامل ال

 اتــــــــــــــالعقوب

ةالمرجعيمجموعات ال

رـــــعوامل الخط

األعراف الجنسية

ةــزجريلا األعراف

الربط بين األعراف االجتماعية والعنف القائم على النوع 

االجتماعي 

في حين أن هناك العديد من العوامل المساهمة التي تؤدي إلى 

، فإن أحد األسباب الجذرية لعنف المبني على النوع االجتماعيا

في الوصول إلى السلطة. على أساس الجنس هو عدم المساواة 

األعراف االجتماعية أدواًرا مهمة في تحديد أوجه عدم  ؤديت

من خالل هذا  اختالل توازن القوىعن ر ويعبّ  المساواة هذه.

 ة.على العنف ضد المرأ القضاء إعالن

افئة تاريخياً القوة غير المتك بأنه "مظهر من مظاهر عالقات

، والتي أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة بين الرجل والمرأة

 .1"بالكامل المرأة من النهوض وتمييزها ضده وإلى منع

بما في ذلك زواج  -العنف القائم على النوع االجتماعي 

/  ختان؛ (CEFMاألطفال والزواج المبكر والزواج القسري )

جعله أمًرا يتم  -( FGM/Cبتر األعضاء التناسلية لإلناث )

والسلوكيات والممارسات األبوية  األعرافمن خالل  يًاطبيع

التي تكرس فكرة أن الرجال يتمتعون بسلطة أكبر من النساء 

 .األفراد غير المتوافقين مع النوع االجتماعي أو
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أي أن  -تعزز األعراف االجتماعية والعنف أحدهما اآلخر 

، ويمكن المنصفة يمكن أن تؤدي إلى العنف األعراف غير

 للعنف أن يديم األعراف غير المنصفة.

لعنف المبني على على ا شجعاإلضافية التي ت األعرافتشمل 

هرمية ال السلطةالنوع االجتماعي تلك التي تنتج وتحافظ على 

)مثل تلك التي تميز األفراد على أساس العرق والعمر 

أو المدافعين عن  اتواإلعاقة واللغة( وتلك التي تثني الناجي

 األعراف، حو إنهاء العنف )على سبيل المثالاتخاذ إجراء ن

ى يتم الحفاظ عل .مسألة خاصة( على أنهاالعنف  صنفالتي ت

من خالل المواقف والمعتقدات  هذه األعراف االجتماعية

والسلوكيات والممارسات والهياكل من قبل الرجال وأولئك 

الذين يمارسون السلطة على مستويات متعددة من المجتمع.

عندما تبدأ األعراف االجتماعیة في التغیر نحو دینامیكیات 
القوة المتوازنة والمساواة بین الجنسین، یمكن للمجتمعات أن 

تتحول إلى بیئات خالیة من العنف. یمكن أن یساھم تغییر 
األعراف االجتماعیة والجنسانیة الضارة في إنشاء مجتمعات 

أكثر أمانًا وعدال. ً 

تحديد واستكشاف ومراقبة التغييرات في األعراف االجتماعية

لى تم تطوير العديد من األدوات لمساعدة منفذي البرنامج ع

 األعرافت في غييراتحديد واستكشاف ومراقبة الت

دأ االجتماعية. من األفضل إجراء هذا االستكشاف قبل أن يب

ي التي تدعم أو تمنع العنف المبن األعرافالنشاط في فهم 

 وضععلى النوع االجتماعي. يمكن استخدام النتائج ل

لرصد ا، وتطوير مؤشرات األعرافاالستراتيجيات لتغيير 

 ، وتوفير فهم أعمق للظروف السياقية الحالية.والتقييم
كشاف الخطوات والعمليات لتحديد واست 1يصف الشكل 

 مج ورصداالبر وضعتائج ل، وتطبيق الناالجتماعية األعراف

. يتطلب مسار تغيير األعراف األعرافت في غيراالت

شاف وقابلة للتكيف. قد يؤدي استك ةمتكرراالجتماعية عملية 

االجتماعية إلى تعديل أنشطة البرنامج لتحسين  األعراف

النتائج. للحصول على إرشادات وموارد حول استكشاف 

، راجع األعرافير وتنفيذ البرامج لتغي وتصميم األعراف

 .7 ورقة العمل في الصفحة

الشكل 1. عملية تحديد واستكشاف ورصد التغيرات في األعراف 

االجتماعية 

|#1

ا

عملية 

استكشاف 

القواعد 

االجتماعية

 

 

التخطيط واالستعداد 
 توضيح / تحديد السلوكيات المحددة •

التي يجب تغييرها )مثل الحد من 

عنف الشريك الحميم ؛ التقليل من 

زواج األطفال والزواج المبكر 

والزواج القسري و ختان / بتر 

األعضاء التناسلية لإلناث. 

 إجراء تفكير للموظفين حول كيفية •
تأثير الجنس والسلطة على 

السلوكيات المستهدفة. 

 توجيه الموظفين نحو نظرية •
األعراف االجتماعية* ومناقشة 

سياق المجتمع. 

 رسم خرائط المجتمع لتحديد خدمات •
الناجين وقادة المجتمع والموارد 

األخرى ذات الصلة. 

 وضع خطة وأولويات الستكشاف •
األعراف االجتماعية. 

•

إشراك المجتمعات في استكشاف 
األعراف االجتماعیة

بناًء على األعراف التي ترغب•
في استھدافھا، تحدید المجموعات

السكانیة المناسبة والمجموعات
المرجعیة الخاصة بكل منھا.

استخدام األسالیب التشاركیة•
القائمة على المجموعة
اف الستكشاف األعر

االجتماعیة ذات الصلة.
•جمع المعلومات من خالل •

الدراسات االستقصائیة (إن 
وجدت وكانت مناسبة).

•

تحلیل المعلومات
 مراجعة المعلومات لتحدید األعراف التي تؤثر على •

السلوكیات المستھدفة وقوة تلك األعراف. تحدید 
النتائج المحتملة النتھاك األعراف )العقوبات

االجتماعیة اإلیجابیة أو السلبیة( وعوامل الحمایة 
وخطر العنف القائم على النوع االجتماعي. 

تطبيق النتائج لترشيد 

البرمجة 
•

•

•

 التحقق من صحة النتائج 
 من خالل حوارات المجتمع

وأصحاب المصلحة. 

 وضع إستراتيجيات لفرص 
التدخالت الممكنة لمواجهة 

التغيير المنشود بالشراكة 

مع المجتمعات المحلية 

وأصحاب المصلحة 

األخرى. 

 تطوير إرشادات وأنشطة •

ومنتجات البرنامج 

والتدخل. انظر الشكل 2. 

رصد التحوالت في األعراف 

الجتماعية 

•

•

 تحديد الطرق التي سيراقب 
بها البرنامج ويراقب 

التغيرات في األعراف 

االجتماعية. 

تكييف و / أو وقف البرمجة 

لواجهة أي رد فعل عنيف 

أو عواقب ضارة. 

1الكلمات المكتوبة بحروف داكنة معرفة في الجدول 
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تعزيز األعراف العادلة

 تقصيل امفاهيميً يوفر النموذج اإليكولوجي االجتماعي إطاًرا 

تفاعل العوامل المساهمة في العنف القائم على النوع االجتماعي 

عية. اجتموالمجتمعية واال فراداألبين ية وشخصعبر المستويات ال

خطر العنف  ه المستويات علىتؤثر العوامل في كل مستوى من هذ

طابقة غير الم والنساء والشعوبلفتيات على اغير المتناسب 

، يمكن التغلب . ومع ذلكومستويات العنفبين الجنسين 

على هذا الخطر من خالل إشراك األفراد والمجتمعات 

عبر هذه المستويات المتعددة باستخدام األنشطة 

 .2في الشكل التي واالستراتيجيات 

الشكل 2. استراتيجيات توضيحية لتغيير األعراف االجتماعية عبر النموذج اإليكولوجي االجتماعي 

األعراف االجتماعية غييراستراتيجيات توضيحية لتالمستوى اإليكولوجي االجتماعي                     

المجتمع
تعزيز األعراف والقوانين والسياسات والمبادئ التوجيهية التي تتبنى قيادة 

المرأة والمشاركة السياسية والمصلحة الجماعية والتمكين االقتصادي 

باعتبارها أمورا إيجابية لألسر والمجتمعات؛ تغيير األعراف التي تعتبر 

الفتيات والنساء ملكية؛ العمل مع جهاز العدالة واألنظمة القانونية لتغيير 
األعراف التي تقيم الحواجز أمام النساء اللواتي يبلغن عن العنف وبيئات 

العمل غير اآلمنة. 

ً

 إضفاء الطابع المؤسسي على المناهج الدراسية والتثقيف الجنسي الشامل 
الذي يتعامل مع العالقات األبوية بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. 

المجموعة

بين األفراد

 تعزيز األعراف التي تشجع على تقاسم السلطة بين األزواج ؛ تعزيز 
األعراف التي تشجع على الالعنف من خالل األبوة واألمومة اإليجابية 

 والتي تعزز االستقاللية الجنسية واإلنجابية للنساء والفتيات، بما في ذلك 
األعراف المتعلقة بالموافقة. 

تغيير األعراف التي تشجع النساء على كشف العنف وزيادة احتمالية طلب 

المساعدة؛ تعزيز األعراف اإليجابية التي تدعم تدخالت األطراف غير 

المعنية. 

فردي

حدد التقييم الذي أجرته مؤسسة تطوير التعلم واالبتكار في 

ت غيراأمثلة على الت (ALIGN) الجنسانية األعراف

ل المثال، بين االجتماعية. على سبي األعرافاإليجابية في 

، انخفضت نسبة النساء الالئي 2018و  2000عامي 

 41تعرضهن للضرب من قبل أزواجهن في  هنأنيعتبرن 

من بين  الرجال؛دولة. ظهر نمط مماثل بين  46من أصل 

، انخفضت نسبة الرجال الذين أبلغوا دولة لديها بيانات 35

 2.دولة 28ا يبرره في ضرب زوجته في أن الزوج له م

ك هج الفعالة أعضاء المجتمع )بما في ذلالن  تشرك 

االجتماعية  األعراف لتي تدعمالمجموعات المرجعية( ا

ة أي احتمال رد فعل هجوااإليجابية وتشمل خطط السالمة لم

 ف.والعن تحرشعنيف مثل التمييز وال

االجتماعية  األعرافالتي تنهض ب لن هجيجب أن تكون ا

ة حساسة للسياق المحلي وأن تستند إلى استكشاف عادلال

االجتماعية القائمة بحيث تأخذ في االعتبار  األعراف

 .ماعيوسياق العنف القائم على النوع االجتالدوافع المحلية 

 ذلك، يجب أن تطبق النهج المعرفة القائمة على عالوة على

 .األعرافاألدلة والممارسات التي ساهمت في تغيير 

ة االجتماعية عد األعراف عالجيجب أن تتبع البرامج التي ت

 مبادئ: تخطيط التدخالت التي تركز على الدوافع المتعددة

ال ؛ النساء والرجلعنف المبني على النوع االجتماعيل

، واألسر عند ينلجنسبين اواألشخاص غير المطابقين 

وع االجتماعي والتمكين ؛ تطبيق نظريات الناالقتضاء

 ؛ةاستخدام التعليم الشعبي القائم على المجموع؛ االجتماعي

دمج الدعم  سهلة االستخدام؛ طبوعاتاستخدام كتيبات وم

؛ إشراك الطول األمثل وكثافة النشاط عن بحث؛ الللناجين

مواقف منصفة بين أعضاء المجتمع المحترمين الذين لديهم 

، إشراك الميسرين الذين الجنسين كميسرين؛ وحيثما أمكن

  3يعكسون عمر وجنس المشاركين.

ي نقدتحتاج البرامج أيًضا إلى إشراك الموظفين في التفكير ال

تدابير الرعاية  لتحيزاتهم وإضفاء الطابع المؤسسي على

 .للموظفين الذاتية
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االجتماعية  األعرافدراسة حالة: تدخل لتغيير  

  في المدرسة والمجتمع في أفغانستان

في بيئة يتعرضون فيها في أفغانستان نشأ العديد من األطفال 

تضمنت ألشكال متعددة من العنف في المنزل والمدرسة. 

مؤسسة أجرته  ،النتائج المستخلصة من تحليل أساسي

عنف األقران  طفال فيتجربة األ ،مساعدة األطفال األفغان

، لعقاب البدني في المنزل والمدرسة، وافي المدرسة

االجتماعية  األعرافومالحظات العنف األسري. لمعالجة 

ضد النساء واألطفال  تكبعليها هذا العنف المر رتكزالتي ي

منع العنف ضد المرأة ذا يصلح لمابرنامج وكجزء من 

 قامت مؤسسة مساعدة األطفال األفغان الفتيات العالمي،و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

االجتماعية التي تركز على  األعرافبدمج أنشطة لتغيير 

حل النزاعات وبناء السالم والتدريب على حقوق المرأة. 

تضمنت هذه األنشطة الرسائل والتفكير النقدي والحوار 

 إلشراك األفراد ومجموعاتهم المرجعية للمناقشة والتحدي

لمنع العنف القائم على النوع  األعراف حديدوإعادة ت

فال ألطليم إلى أن تعليم السالم االجتماعي. أشارت نتائج التقي

، أدى إلى في المدارس، إلى جانب األنشطة المجتمعية

المختلفة بما في ذلك عنف انخفاض كبير في أشكال العنف 

، بدني لألطفال في المدرسة والمنزل، والعقاب الاألقران

 4.والعنف المنزلي ضد المرأة
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 ورقة العمــــل

تم تصميم ورقة العمل هذه لمساعدة منفذي البرنامج على تحديد واستكشاف ومراقبة التغيرات في األعراف االجتماعية. يقدم 

العمود األول قائمة مرجعية لالعتبارات لكل خطوات عملية تغيير األعراف، مقتبسة من تدخالت ماذا يصلح3 والمعرفة القائمة 

على الممارسة لبرمجة العنف القائم على النوع االجتماعي، باإلضافة إلى الموارد المتعلقة بهذه الخطوة. يوفر العمود الثاني 

مساحة لألفكار والمالحظات. على الرغم من أن ورقة العمل تبدو وكأنها تتبع عملية خطية، إال أن تطوير األعراف االجتماعية 

متكرر وقابل للتكيف. 
 

خطوات تحديد واستكشاف األعراف االجتماعية 
 

 التخطيط واالستعداد

شاط من فها الناالجتماعية المتعلقة بالنوع االجتماعي والعنف التي يستهد األعرافهل حدد الفريق □  :الحظاتم

 أجل التغيير؟

 هل يتكون الفريق من أشخاص ذوي خلفيات وهويات متنوعة؟□ 

 جتماعي؟وع االهل الفريق مدرب على جمع البيانات األخالقية وإدارة بيانات العنف القائم على الن □

ة ي والسلطة؛ والتعلم المستمر حول النوع االجتماعالعافي؛ ظفينة لدعم الموجاريهل هناك فرص  □

 والعنف؟

 من العنف إلى الخدمات المحلية؟ اتهل الفريق مستعد إلحالة الناجي□ 

 العينة صادرم

Building a bridge from YSRH: A Social norms andيعرفالتغيير ال تعزيزالتعلم التعاوني ل• 

.to program designtheory .2019. 

progress: How  Gender, power andالنوع االجتماعي.  أعرافالنهوض بالتعلم واالبتكار في • 

.norms change .2020. 

 .Get moving. 2012!شبكة الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي. • 

global Understanding atlas:  Social norms، جامعة جورج تاون. معهد الصحة اإلنجابية• 

.conceptssocial norms and related  2021. 

 إشراك المجتمعات في استكشاف األعراف االجتماعية

 هل يوجد بروتوكول للسرية والحصول على الموافقة المستنيرة؟ □ :الحظاتم

تهدفة االجتماعية المختلفة المس األعرافهل يشارك أصحاب المصلحة المتنوعون في معالجة  □

 للتغيير؟

 هل األنشطة مناسبة ويسهل الوصول إليها من قبل السكان المستهدفين؟ □

 هل مواد النشاط سهلة االستخدام في التصميم؟ □

 لسلطة؟هل تم تدريب الميسرين لقيادة أنشطة المجموعة التشاركية حول النوع االجتماعي وا □

 العينة صادرم

 جامعة جورج تاون. اإلنجابية معهد الصحة ،exploration tool Social norms.2019. 

 (15 فحةصال) ( ؛ تحليل شجرة المشكلة24تحديد المجموعات المرجعية )ص 

 وض بالتعلم واالبتكار في معايير النوع االجتماعي. النهmeasurement of  Quantitative

normsgendered social . 2019. 

 (24)الصحة ( ؛ المقاالت القصيرة 6صفحة الاألدوات القائمة على المسح ) -

 لنوع االجتماعيالعمل الجماعي للحد من العنف القائم على ا: 
measures for gender topractice:CARE’sjourneypilotingsocialnormstheoryApplying

.programming. 2017. 

 (11 فحة)ص الطرق النوعية -

  .اليونيسف وصندوق األمم المتحدة للسكان research toolkit for social normsParticipatory 

.measurement 2020. 

 (56صفحة )االجتماعية  معاييرلل 2×  2؛ جداول (39النوع االجتماعي )صفحة مربعات  -
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https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GBV/GBV_care-social-norms-paper-web-final_2017.pdf
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تحليل المعلومات

:الحظاتم  ية؟الصوت هل يوجد موقع مركزي وآمن لوثائق الموافقة المستنيرة ومالحظات الحالة والتسجيالت□ 

ت؟لبياناالتي قد تؤثر على تحليل ا هل شارك الموظفون في التفكير النقدي لتحيزاتهم الخاصة□

التجربة المحلية؟ب األعرافتشخيص  سترشدهل ي □

العينة صادرم

 جامعة جورج تاون. معهد الصحة اإلنجابية ،exploration tool Social norms. 2019.

(45الصفحة )تحليل النتائج  -

  .النهوض بالتعلم واالبتكار في معايير النوع االجتماعيQuantitative measurement of 

rmsnogendered social . 2019.

 العمل الجماعي للحد من العنف القائم على النوع االجتماعي.. Social norms data use tool 

2020.

مجاالبر وضعتطبيق النتائج ل

:الحظاتم الناجين؟ هامحورالتي هل البرنامج المقترح مبني على نظرية التغيير  □

في السياق المحلي وهل يعكس مالحظات المجتمع؟ أصلهل البرنامج المقترح مت □

تسبب  وال األعراف، وجداول زمنية يمكن أن تدعم تغيير هل للبرنامج أهداف واقعية، وتمويل □

لمجتمعات؟لضرًرا 

العينة صادرم

 منع العنف. يصلح لذا ماto interventions  implementation elements inand Effective design 

.women and girlsprevent violence against  . 2020.

(33 حةعشرة عناصر تصميم وتنفيذ للتدخالت الفعالة لمنع العنف ضد النساء والفتيات )الصف -

 ي. التحول إلى التطبيق العملي: عرفوالتعلم التعاوني لدفع التغيير ال تحقيق طفرةGetting practical: 

.behavior change programs tegration social norms into social andIn .2021.

  .العمل الجماعي للتقليل من العنف القائم على النوع االجتماعيchecklistSocial norms design  

.2020.

االجتماعية األعرافات في غيرمراقبة الت

:الحظاتم  ج؟ن البرنامعوالعنف الناتج  تحرشلتمييز غير المقصود والا معالجةل مطبقة استراتيجياتتوجد هل □ 

طوير ، يمكنهم تعزيز ودعم تهل يوجد أعضاء في المجتمع، بما في ذلك المجموعات المرجعية□ 

التي تمنع العنف المبني على النوع االجتماعي؟ األعراف

العينة صادرم

•2019 .Communities of Care Programme .غالس، بیرین/ مارش، إیتال 

(6)ص  GBVاالجتماعية والمعتقدات حول مقياس  األعراف -

 guide practical norms: A social  for measuringResourcesي. عرفالتغيير ال تعزيزالتعلم التعاوني ل• 

for program implementers .2019.

(.34تطوير مؤشرات األعراف االجتماعية )ص  -

 do we how  andBacklash: What is it(. COFEMائتالف النسويات من أجل التغيير االجتماعي )• 

.tipsheet#9safely? Feminist pocket book it address . 2018.

(4 فحة( ؛ نصائح عملية )ص3)صفحة  نيفرد الفعل الع واجهةماالستراتيجيات الرئيسية ل -

 1 #سلسلة مذكرات توجيهية    |   8 الصفحة

https://irh.org/social-norms-exploration/
https://irh.org/social-norms-exploration/
https://irh.org/social-norms-exploration/
https://irh.org/social-norms-exploration/
https://www.alignplatform.org/sites/default/files/2019-02/social_norms_for_align_1.pdf
https://www.alignplatform.org/sites/default/files/2019-02/social_norms_for_align_1.pdf
https://www.alignplatform.org/sites/default/files/2019-02/social_norms_for_align_1.pdf
https://www.alignplatform.org/sites/default/files/2019-02/social_norms_for_align_1.pdf
https://www.alignplatform.org/sites/default/files/2019-02/social_norms_for_align_1.pdf
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المراجع

رك: المرأة. نيويو القضاء على العنف ضدبشأن ، إعالن تحدةاألمم الم 1

 شباط/فبراير 25 في اقتباسه]تم  1993 ديسمبر 20؛  األمم المتحدة

 على: [ متاح2021

Violehttps://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/

nceAgainstWomen.aspx

 ،هاربر، سي، ماركوس، آر ، جورج آر، دانجيلو، إس إم، سامان 2

 :. لندنعراف، القوة والتقدم: كيف تغير األالجنسالقائم على 

: ALIGN / ODI 9  25ه في اقتباس]تم  2021ديسمبر/كانون األول 

 ،168[ الصفحة 2021فبراير/شباط 

 على:متاح 

progress-power-genderhttps://www.alignplatform.org/

، جيوكس، أر، ويالن، أس، هيز، ل، واشنطن، ل، شاي، ن، كير ويلسون 3

 أ، كريستوفايدس، 

 ساءعناصر التصميم والتنفيذ الفعالة في التدخالت لمنع العنف ضد الن

 والفتيات. 

]تم  2020 بريتوريا: مجلس البحوث الطبية بجنوب إفريقيا ؛  يناير

 على:. متاح 44الصفحة [. 2021فبراير  25اقتباسه في 

-documents/publications/373https://whatworks.co.za/

file20/-02-report19-nterventioni 

كوربوز، صديق، و، هيمات، أ، شيروا، إ، جيوكس، ر.  4

 عثورما الذي يعمل على منع العنف ضد األطفال في أفغانستان؟ ال

ي مقاطعة تقييم السالسل الزمنية لتعليم السالم ف شجعيعلى م

تغيير األعراف االجتماعية للمجتمع في تدخالت المدرسة و

 أفغانستان.

 PLoSOne  (: 8) 14؛ 2019أغسطسe0220614

أوامر مھام اإلجراء الجماعي للحد من العنف القائم على النوع االجتماعي )CARE-GBV( ھو نشاط ممول من قبل الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة لمدة عامین 
 CARE-GBV الھدف من .FHI 360 بالشراكة مع ، Making Cents International LLC و Development Professionals Inc. وتقوم بتنفیذه شركتي

ھو تعزیز برامج الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة للوقایة من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة لھ على مستوى العالم عبر قطاعات التنمیة. لمزید من 
المعلومات حول CARE-GBV، انقر ھنا. 

لمعرفة المزيد حول  العمل الجماعي للوكالة األمريكية للتنمية الدولية للحد من العنف

بـ:يرجى االتصال ، (CARE-GBV) القائم على النوع االجتماعي 

Chaitra Shenoy() شينويشيترا 

ب المساواة ، مكت (USAID) مسئول التعاقد بالوكالة األمريكية للتنمية الدولية ةممثل

 بين الجنسين وتمكين المرأة

Cshenoy@usaid.gov

(Diane Gardsbane, PhD) دايان قاردسباين

 مشروع ةرئيس

Making Cents Internationalشركة 

Diane@makingcents.com 
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