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القائم العنف من للحد الدولية للتنمية األمريكية للوكالة الجماعي  العمل
النوع ا الجتماعي  على

في االجتماعي النوع على القائم العنف لبرمجة التأسيسية  العناصر
 التنمية

بالقطاعات: .5.3 القسم البرنامج الخاصة  عناصر

النوع العنف القائم على التعليممعالجة االجتماعي من خالل برامج

 ةددحم ريغ ةيمكو ىمسم ريغ لجأل ميلستل ةعبارلا ةيليلحتلا ماتدخلا

 7200AA19/D00006/7200AA20F00011 مقر دقعلا

 عبشلل يخسلا معدلاو ( USAID) ةيلودلا ةيمنتلل ةيكيرمألا ةلاكولا لفضب ةنكمم هذه ةطشنألا ةقيثو حتبأص دقل
 نم Making Cents International, LLC. ةسسؤمو Inc. Professionals, Development ةيلوؤسم يات وتحملا هذه ي.كيرمألا

 يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا عنف لا نم دحلل يعامجلا لمعلاب ةقلعتملا ماهملا رماوأل ةعبارلا ةيليلحتلا ماتدخلا لالخ
(CARE GBV ) 7200 مقر ةنوعملا دقعوAA19/D00006/7200AA20F00011 . 
 ة.يكيرمألا ةدحتملا اتيالولا ةموكح وأ ةيلودلا ةيمنتلل ةيكيرمألا ةلاكولا رظن هاتجو ةرورالضب ةقيثولا هذه كسعت ال



 

     

 
 

 

    

    

    

    

 

  

    

    

    

  

 

  

  

 

    

    
    

  

  

  

      

 تاختصرلمت وااختصارالا

GBVCARE-عيماجتع الا نوى العل م لقائف انلعان لحد معي لجمال العم ال 

CEFMU يرلقسواج ازر والمبكلواج ازل والطفاج الأوازو نارق 

GBV يماعتجع الا ولنى اعلم لقائف اعنال 

INEE ئرلطوااتاي حالف يملتعلل تان الوكالبي ةكرشتلمة اشبكال 

+LGBTQI ن ص مخاأشوال س،نلجارارسيا، وأحجن ن لوتحولموا س،نلجو اجودزن، وميوثلم، والت ليامث ال 
 ىرأخة النوعتلم ة انيساجنالتيا لهووا سيةجنالت توجها ذوي ال نخاص مأشوال ن،سينلجن ابي

SRGVB سةرلمدبط باترمس النلجع ا ى نوعل م لقائف اعنال 

SEL طفيلعاوا عي ماجتم الالتعال 

UNGEI تتياالف يملتعتحدة للمأمم اة الرمباد 
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 دمة مق
 ت عونال على مئلقاا فنلعل ي صد لل ة رمجبلا في ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ة كالللو ميعلتال جامرب نيضمت بووج ببس صالملخ هذا فصي

 ،ميعلتالجامرب فيتايجيترات إلساجة دميفيح كيضوتلجامربالنعةلثأمميقدتمتي.كذلب اميللق دةالمحد تايجيتراتساال لي فاصتو،عيمات االج
 .ةيفإضا تمامعلو على لصوللح اردولموا تواألد لطبروا ريفوتمتي ماك

 ،ةيساساأل ئادبلما ل شمت يتالو ،ةيمنتال يف عيمات الجا وعنال لىع مئلقاا فنلعا جامربل ةيسي أستال راصنلعا نم جزء هو الملخص هذا
 القراء فعرتي فسو ،ةي الث لما ةيحانال نم .ةيمللعا اصرنعو ،(ةينيمكت ال ةئيب وال ،ةب جات واالس ،طرف المخاي خفتو ،ةيقا)الو جامنربال اصرنعو

 ةمراجع لبق ةيالتال قساماألب ةيادر على القراء نكوي نأ بجي ،ىندأ كحد .خصملال هذا قراءة لبق ةيسي أست ال اصرنلعا نم قساماأل هذه على
 :هذا الملخص

 ةقدمم.0.1 القسم •

 طرخالمافيخفت:جامنربال اصرنع.0.2 القسم •
 :ةي مللعا اصرنع .0.3 القسم •

o (جامنربال في ني ركة المشايماحلرطاإ:جامربال لاث)م ادةيالقوةيميظنتال ةفقاثوال ميالق 

o (ةحالاإل ةكبش طئ راخ ورسم ين سانالج ليحلت)ال نييجيت راتساإل مي صمت وال طيطختال 

 ،عمتجلموا ،شخاصاأل نيبو ،يالفرد :يئيبال عيماتاالج وذجمنال تايوت مس بحس الملخص في ةضحالمو تايجيتراتاإلس ميظنت متي
 وذجمنال نم عددةتم تايوتمس جعالت تايجيتراتسإ سنالج وعن على ينبلما فنلعا لمجا في ةعالالف تال دختال نضمتتما عادة .كلييلهوا

 .ةينيمكت ال ةئيبلا وأ ةباجتسالا وأ طراخمال نم فيفختال وأ ةياقو ال اهنأ ىعل ًاضيأ ةيجيت راتسإ ل ف كينصت متي .يئيب ال عيماتاالج

 عالنو لى ع المبني للعنف يم التعل رامج ب دى تتص أن ب يج ذا لما
 الجتماعيا
 على لوحصال ةينكاإم طبترت.عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا لكاأش نم دي لعدا نم نايحمي ميعللا ليصحتوال ميعلتال إلى لصوالو نإ
 تايوتمس ضخفان وا ،القرار خاذتا ةطسل ادةيزو ،ةشيمعال تايوت مس نيسحتو ،تايت الف لدخ ادةيزب ميعلتال نم ايعلال تايوت والمس ميعلتال
 ةعرض رثأك هم طفق يئداتبا ميعلت على تالصالحا تايتالف (.Haugen et al. 2014, Wodon et al. 2018) ل طفااأل واج ز
 فرادفاأل (.2012 للمرأة حدةتلما مماأل ةئيه) رثأك أو يوناث مي علت ىعل تالصاحال تايتفالب ةن ارقم ًاماع 18 نس لبق نقرا عقد وأ واج للز
 (.Together for Girls 2021) سمدارال فييندبالبعقالل الوبقلقأهم يوناثميعلتهميلدنيالذ

 ةيمال رئساخ تعامت المجو سرمداوال سرواأل فراداأل دبكت إلى يدؤي مام ،ميعلتال جامرب ةيعالف عيماتجاال وعنال على ينبلما فن لعا قيعي
 طابتراال كفو زيركتال ةقلو ةسالدرا نع بيغتال إلى ةالمالس فضع و ةيبيأدتال ةيبعقاال ت ممارساالو فنلعا يؤدي.علمتال ةبسن ليقلتو
 سوكنوي وال ،2019 فيسنوي ال- سكونوي)ال ًكرابم ةسمدرال كرتو يميادكألا ءألداا فعضو ةعطقتمال تاسوالدرا ةيكو سلال تاي حدت وال

 تايلثمال من نوربتعي نيالذ نيمعلتملل ًاصوصخ ًامهم ًالماع فنعال ربتعي .(2019 سكونوي وال ،2019 ةي لمعاال رةجاتال ةظمنوم ،2020
 تاهجوت ىإل نومتني نيالذ كئولوأ ،نيسنجال نيب اصخشألوا سنجلا رحرا وأ ًايسنج نيولحتموال ةيسنجلا لويمال يجو مزدو نييلثمالو
 ةكالو)ال ةالمالسب قعلتت ف خاو م ببسب ةالمدرس نم بسرتلل همنراقأ نم ةعرض رث أك هم ني الذ ،ىرخأ ةعونتم ةيسنج تاي وهو ةيسنج
 نم ةقاعإلا يوذ لافطألا وأ مهتانب ًاضيأ اءبآلا عنمي قد .(2021 نسان اإل قولحق ةيامالس ةيوضمفالو أ2021 ةي الدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا
 يهُني امًابالغو ،(Cahill(2019 ةسمدرال ىوإل نم قيطرال يف وأ ةس مدرال تاحاس يف يسنجال فنعال نمًافوخ ةسمدرلا ىإل باهالذ
 .(أ2015 ةي الدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالو)ال تايتالف ميعلت يسرالق واجوالز كرب لما جوالزوا لاألطفا واج ز
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ةس درملاب طبترملاعي ا متج الا وعنلا لى ئم ع القنف العا

 اتيد هدتال أو عال ألف"ا تالي:ال لنحوا على مدرسة بال طبترمال نسالج نوع على ئم القا فنعال ةيلدولا ةيمنتلل ية كيرمأل ا ة وكال لل يمتعلال ياسةس تحدد 
 اتهم يح أو سهم نج ساس أ على نيمالمتعل فهدتتس تيال أو يةنانسلجا يةطمنالبالقوال إلى ندتتس تيال ةءا اإلس وأ فسي نال أو نسيالج أو لجسدي افنعبال
 شمل يو ،نيسنالج نيب ة المساوا دم ع يم ديو ية ن نساالج را األدو سة ر مد بال طبترمال عي مات االج نوع ال على ئم القا فنعال ززعي ية.سنالج تهم يهو أو ية نسالج
 أو في لتخوالكاأش نم ها ريغو،رمنتلوا ، دني بال عقابلوا ،ها يفب غورمال ريغ ية نسلجات ليقاعتالو،هيفب غو رمال ريغ نسي الج لمس الو،ب تصاغاال

 ركوذالو ل ألطفا او نيغالبال نيب ئةافكتمال ريغ قوىال قات عال هم تسا .رسامدال يف غاللي ت االس عمل ال أو ظي اللف تحرش ال ثلم يةنسالج ريغ ةءاإلسا
 ةعودالو سر المدا لىإ بهاذلا أو ، رسالمدا ت ساحا يف أو ،يةمرس ال ريغو يةم رس لا مدارس ال في ث يحد نأ نكمي الذي ،فنعال اهذ في 1ث نااإلو
 نوعلا على ئمالقا فنعال بكتري نأ نكمي ي. الخلو فتهاال يانولوج كت خالل نم أو ، رونيتكإلل ا ء الفضا في أو ، رسلمدا ا ع هاج م في أو ،هانم

 2ة.نالجانع ضال ف،يااضح نياتوالف ياتتالف نم ن كل كوي قدو،عمتمجال د أفرا أو نيمالمتعل مين أومعل ال بلقنم مدرسة بال طبترملا عي ماتاالج

 (2016 ةيلدولا يةمنتلل يةكيرمألا لةكالوا،2018 يةل الدو يةمنتلل ةيكيرماأل لة كا)الو

 ىعل مئلقاا فن لعا نع ةاجمنال ةئي الس ميعلتال جئاتن قيعتو ،ةينطلوا ةيمنت وال ني اجنال اةيح مسار عيماتجاال وعنال على مئ لقاا فن لعا ريغي
 فقرال فاقمتو ،ةئيسال ةي صحال جئاتنوال ،ةملعاال ىالقو ةاركمش صيقلت في همسات هيف ،ةيولالد ةامدتسلما ةيمنتال فهداأ عيمات االج وعنال
 نويمل 246 ـب قدري ما على هدوح ةالمدرسب طبترلما سنالج وعن على مئ لقاا فن لعا رثؤي .(2019 فسينويلا- سكونوي)ال أمده لطو و
 رثأك يأ،لالدخ ةطوست لموا ةفضخنلمانلدابلل والرد اريمل 17 بقارتةيونسةكلفت ي إلى ؤدي نأنمكيو،(2019 سكونوي)ال بوشا لطف
 .(ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمراة كالو)ال ميعلتال تادرابم على هاقفانإمتيتال ةيجالخار تعدالمساانالر مدو اريمل 13 نم

 ًالدب ،معلتال جئاتن ةاديوز ةهافلرا نيسحت ىإل يؤدت نأ بجي علمتال تائيب"نأ على ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالللو ةيميعلتال ةاسيالس صنت
 فعرااأل ريغت نأ ةعادلوال ةملوالشا ةنآلما ميعلتال جامربل نمكي .(2018 ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالو)ال " طرة خ ناكأم نكوت نأ نم

 تاسايس فذنت يتال سمدارال.عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعاب ةطبتلمرا رييعالمل ةيريغاتوال ،ةيمرلهوا ،ةيوب واأل ،ةفينلعا ةيعماتاالج
 ماك .ذاءيإلوا ةسمدرال نع بيغتوال مرنت وال تاقياضمال يف ً اضافخنا هدشت نيسنجال نيب عونتلل ةملاش تاسايس وأ مرنت ال ةحفاكمل ة ملاش
 ةكالالو ، et al. 2019Dominguez-Martinez) بالطال نيب نمااألب رالشعو و ةهفاوالر سيلمدرا اخنلما في ان حست شهدت هانأ
 ب(.2021 ةي الدول ةيمنت لل ةيكيألمرا

 عيماتجاال وعنال على مئ لقاا فن لعا نم ةيقاالو جدم تدواأ ةعومجم فروت :ةي الدول ةيمنتلل ةيكي مرألا ةكاللول عباتال لصووال عدب ما
 ةيجعلمرا ةمئلقاا عدسات(. Messner et al. 2015) اإلضرار عدم على ةينب لما جامربال تارابتعا ميعلتال عيمشار في هل ةبجات واالس
 تعاصراال تائيب في ميعلتلل لعاد لصوو قخل في جامربال ميعلتال جامرب في زاعنال ةيسحساب ة اصخال ةيولالد ةيمنتلل ةيكي ألمرا ة كالللو

 (. 2013 ةي الدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالو)ال تماواألز

 نوعلا لىع ئمقالا نفعلا نفإ ،ميلعالا يدعصلا لىعله بة االستجا و عيماتجاال نوعلا لىع ئملقاا نفعلا عنمل 2016 امعل دةحتملا تيالوالا يةجيتارتإس في ورد ماك 1
 لىع مة ئلقاا لكتزوتتجا وة قلا في تالتالخاال نم عةومجمنفإ ، لكذل ". وىقلانزاوت اختالل ويوبألا امظنلاونيلجنس انيبةيلكيهلا اةومسالا دمع في رذجتم" عي ما تجاال
 عضولاو مي،وقلالص األ و، يةعماتجالا لةلحااو، نةطاوملا لة حا : ثالملا بيل س لىع- عي ماتجاال عونلا لىع ئم لقاا نفعلا في تساهم ثنااإل ر/ وكذلاوأ فال طاأل/ رباكلاةيئناث
 ها. ريغو، قةعااإل و، يةنثاإلو ق،رعلاو، اديصتاالق و عي ماتجاال

 مئلقاا نف علا عنمل 2016 ام عل دةحتملا ت يالوالا ية جيتارتإس في روكذم وه ماك عي ماتجاال عونلا لى ع ئم لقاا نف علل ية لودلا ية منتلل ية كيرماأل لة كاولا يف رعت رصتقي ال 2
 به دصقي ملشا حلطصموه عي ما تجاال عونلا لىع نيبملا نفعلا رى،حباأل . ثنااإلر/وكذلاسنجلا يةئناث لىع ميلعالا يدعصلا لىع له بة االستجاو عي ماتجاال نوعلا لىع
 مدع وأ / و ، لجنسي ا جه وتلاو ،نيينسجلا ريبعتلا وأ / و ية وهلاو ،روصتملا وأ لي عفلا جي ولويبلا سنجلا س أسا لى ع عة ومجم وأ فرد لى إ جه وم راض عل ف وأ يد دهت يأ"
 ب(.2016 ية لودلا ية منتلل ية كيرم ألا لة كا ولاثة )وناألو رة وكذلا حول ً ايعامتجا اهؤاشنإ مت يتلا ةعونتملا ريياعملاب مازتل ال ا
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يملتعلج امبرا في "يذؤت ال" دأبم

 يم لتعلا جمبرا (.2018 ية ول الد ية منتلل ةيكيرم األ لة كا)الو "تؤذي "ال أ مبد إلى ميلتعلا جم برا ةيلدولا ية منتلل ية كيرماأل ة وكال لل يم لتعلا ة ياسس توجه 
 نكمي ة. يعماتالج اف عرا األو ية لحال ا طة للساتياكيمنايد طل عت عي امتاالج نوع لا على ئم لقا افنعال جئتانىعل بي إيجا شكل بريثتأال لىإ عى تس لتي ا
 نع ن غولبي نيالذ نوممعلال اجه يو قد و ، قصد ريغ نع رط للخ عمتمجلا أفراد أو نيموظفال أو نيكر المشا هة فارو سالمة يض رعت لى إ ذلك يؤدي نأ
نيبمال فنعال نم ية قاالو ال مج في فيتثقال بب تسي قدو ،عمتمجال ءضاعأ أو نيؤول المس نم فينع فعل در عي ماتاالج نوع ال على بني مال فنعال

 طةسل يهم لد نيالذ ن مولمتعل ا عرض تي قد كما ة.ينفس بصدمات عل بالف نيبصا م ال نيممعلالو نيمللمتعل ئقة ضا ث حدو في عي ما تاالج نوع ال على 
 ةئيالمس ت رساماملا أو ف را ع أل ا ا تحدو إذا يد متزا رطخل ،همشةملا ت ياهوال ذوي ألفراد وا ألطفال ا ثل م ، عنهم ني معتد بال ق يتعل فيما ة محدود

 .(2019 فييسنليو ا- كو نسليو)ا

 تيال تلك نع تلفة مخ رطمخا نسي الج علنوا رييعام يهاف ريغتت لتيا تعامتمجلا في سناال ه يواج و ،قياسال على رييغتال وفرص رطمخا مدتعت
ئم لقا افنعال رطمخا قبتتس يم لتعلاجمبرا نأنماضلر الحذ وخي تب يج رمة. صا ية أبو رييعام على ظافتح تي ال تعا متمجال في ص األشخا هها يواج
 ةيمنتلل ية كيرماأل لة كا)الو رطمخا لا اجهة مول دعم ت ياآل عضتو نهارال ألبوي ا ع لوضل لة طعم عوامل ك رس المدا عمل ت ثيح عي مات الج ا نوعال على 
 أ(2015 يةالدول

 ع النو لى ع ني المب للعنف دى صتت أن يم التعل ج لبرام يمكن كيف
 الجتماعيا
 اهلكمأب درسةلم ل اقيسي جهن ذفيتن :1 رقم يجيةتراتإلس ا

 (ابةستجالا،اطرمخلا من يففلتخا،ايةوقل)ا

 (ليهيكلا،عمجتملا،اصألشخانبي،يدفرلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 جعالتو ةملشا ميعلتال في عيماتجاال وعنال على ينبلما فنلعل ةبجات االس وأ ضررال فيخفت أو عنلم ةعالالف تايجيتراتساإل نكوت نأ بجي
 وذجمنال هاملأكب ة المدرس جهانم خدمتست .عمتوالمج ةسلمدرا لداخ عيمات االج وعنال على مئلقاا فنعال نشأب عف دواوال ةيرالجذ باب األس
 ةوالمدرس رةواألس الفرد ىوتسم على 3ةالمدرسب طبتلمرا سنلجا وعن على مئ لقاا فن لعل ةيسيئ الر لكااألش ة معالجل يئيبال عيماتاالج
 عون ىعل مئاقال فنعال ليقلت وأ زيعزت يفًوراد يؤدت يتال ةعلافال تاهجال نمةملاكةعومجم بيالسألا ههذ نمضتت.عمتوالمج ةعماوالج
 في نيشارت المس أو سفنال ماءعلو نيي واإلدار ةسلمدرا فيظومو نيوالوالد نيلممعوال ني لمعت لما كذل في ماب ،ةالمدرسب طبت لمرا سن الج
 إلى دنتستو بطال ال لحو حورمتت هاملأكب ةالمدرس جهانم نإ .نيياسيالس نيعللفاوا الم عاإل لئ وسا اعنوص نيينيالد ماءعوالز سمدارال

 رورمب كسلوال طمانأ جعالتو رطللخ ةمعرضال تائالف عيجم طي غت هانإ .ميعلتال ةظمنوأ ةينطووال ةيالمحل تايولواأل عم قفواتتو ةاألدل
 .(2019 تايتالفميعلتلةحدتلمامماأل رةادب)م ةنآمةيميعلتةئيب شاءنإل رييعالمانى منألداحدالنضمتتوتقالو

 ميصمت هملما نم ،كلذل .ميعلتال طاع لقةظمتنلماتال دختالةعمو مجزجاوتت يتال ةطشن واأل ةعللفااتهاالج هاملأكب ةالمدرس جهانم نضمتت
 رشاتنا ىمد سايق في ىاألول وةطالخ لثمتت.قايس لك في عيماتجاال وعنال على ينبلما فنلعل ددةالمح هرظالما عم ب اسنتت تالدخت

 عونال على ينبلما فنلعا تاؤشرم خدامتاسب عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا نشأب نيلممعوال نيلمعتلما بجارت قطانو لكاوأش
 عونال على مئ لقاا فنلعا نشأب عفاوالدو ةيسيئالر طرخال ل امعو مييقتل كذل خدامتاس نمكي .هاتصح نم قحقتال مت يتال عيمات االج
 فنلعا لكاأش رث ألك حددةلما راثاآل ليحلتب قم ،كذل عدب .أ(2020 ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ة كاللو )ا عمت والمج ةالمدرس في عيماتاالج
 ةيبجايإلا جئاتنال ربكأ ىإل يؤدتس يتال تايجيتراتسالل ةيوولألا طعوأ ،ميعلتالب ةقعلتمال جئاتنال ىعل ًاراشتنا يعامتجالا عونال ىعل ينبمال
 لثم،ىخرأ تعاطاق في عيالمشارب ةيمعتالمج تماخدال ميمقد طبر شاءنإلالخنم رثاأل ميظعت جامربللنمكي.نيمعقايس في نيلمعتلمل

 يكرلشا نفعو؛ لجنسياشرحتلاو؛ فال طاأل لىع سي نجلا اءدتعاال و سي نجلا نفعلاو؛ ية بدنلا بةوقعلاو؛ سي( فنلاوأ ي )ظفللاويدجسلا نفعلا لكذ ما في ب ر، منتال 3
 يم.محلا
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 ةصحال جامرب لالخ نم عيمات االج وعنال على ينبلما فنلعل يصدتال :تعاطاالقب ةخاصال جامنربال اصرنع.5.3 القسم رظن)ا ةصحال
 ةيمنتلل ةيكي ألمرا ة كالللو ةعباتلا ة المدرسب طبت لمرا سنجال وعن على مئلقاا فن لعا سايق تدواأ ةعوجمم قدمت .ايجولونكتال وأ (ةي لمعاال

 عمتجلموا ةوالمدرس سرةواأل دالفر ىوت مس على ةالمدرسب طبتمرال سن الج وعن على مئلقاا فنلعا مييقتل واردوم ةي ملع ترشاداإ ةيالدول
 .أ(2020 ةي ولالد ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكال)الو

 اهلمأكب ةسدرملج اهنل ايندلا ير يا معلا

 ،طةرلشا ثلم ، الخدمات ميمقدو ةيعمتمجال تماظنمال كذلكو ،نيريمدالو نيممعلالو ءبااآل نأ نم كدتأ ع:متمجال ركة ومشا سةرمدلا ةقياد .1
 له. بة جا تالسعي واماتاالج نوع ال على ئمالقا فنعال عنمل نموعومد

 ية.بيجانة وإمآ ية رسمد تئايبززعت لق وطمال حمتساال ج عدم هن عبتتتنامدو ريطوتب قم : وك سلال عد قوا نة مدو .2
 عالف بشكل سةرمدبال طبترملا نسجال نوع على ئملقاا فنعال عنمل سةرمدال فيظمو نيب تدراالق ءنابب مق مي: يلتعلا قمطاالو نيممعلال دعم .3

 ثه.حدو لة حا في ،هل بةستجااال أو يه عل فرعتال ية هم كيفوف
 يةبلطالا ة القياد تقاسم نم كد تأو لطفل ا ق قوات حرسمام عكس تل ية اسرالد جهناملا فييكتب قم ن:ي نسالج نيب ة لمساوا ركة وا المشا طفل و ال ق قو ح .4

 4 ن.ياتوالف يات تالف نيب

 لة.ءالمسا ياتآلعم ود ال ظمة نأ ملتش غ لإلبال اتر ء مسا نشاإ لة:ءوالمسا الرصدإلبالغ وا .5
 لة.ا اإلح ت مسارا تشمل ةبتجا اس ت يالآ عض ث: لحوادل بةستجااال .6
 وإلى نم طفال األ ابهذ نم كد تأو ،نة مومأو نةموآ يةصح ةيرسمد قف مرا ء نشابإ قم وحولها: سرالمدا داخل نةموآ ليمةس يةماد تئايب .7

 ن. مابأ سةرمدال
 زل.نمالة و رسمدال في أطفالهم ى سالمة لع ظ الحفا ء في ياولاأل راك ش بإ قم ن: يلدالوا راك إش .8

 ( 2019 ، اتيتالف يم تعل ل ةالمتحد ألمم ا ةر )مباد

 ميعلتال نشأب عافيتوال ةبجات واالس عدادتسالل( INEE) ئطوارال تالحا في ميعلتلل ت كاالالو نيبةركتشلماةكب لشلىنداأل الحد رييعام فروت
 ةيفطاعال ةهافللر ةمعوالدا ةنومأموال ةنمآلا معلتال تائيب مامأ ً اقئاع هاربتعاب يعامتجالا عونال ىعل مئاقال فنعال ةجالعم لوح تاداشإر
 ،رصدوال ،طرالمخا نم الحد يف عمتجلما ةاركمش لحو ترشاداإ رفوت هانإ (.2 اريمعال ،2 ل مجا)ال نيوظفلموا نيلممعوال نيلمعتلمل

 ةنآمةوإحال ةبجاتسوا الغبإةظمنأ شاءنوإ،علمتال ةئيب في ساءنالددعادةيزو ،كوالسل عدواق ريطوت دةحدلماتايصوتال لشمت.ةبجات واالس
 (.2012 ئطوارال ت حاال في ميعلتلل تكاالالو نيبة ركت المش ةكب)الش

 فعن بال سريدلتل مةالزلادوارلموا ترااهلمابنيلممعلادويزت:2 رقم يجيةترات إلس ا

 ( ابة ستجالا،اطرمخلا من يففلتخا،ايةوقل)ا

 (اصألشخانبي ،يدفرلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو )مست

 وأ ً وداهش وأ اياحض نونوكي دقو ،عمتجموال لزنموال ةسرمدال يف يعامتج الا عون ال ىعل مئاقال فنعلاب سمدارال وري مدو نومعلمال رثأتي
 رييعالما بعايتسا إلى نعلمولما اجتحي ،هل ةبجاتاالس أو عيمات الجا وعنال على ينبلما فنلعا نم ةيقاالو لي سهت لبق . تكاهاتن اال يبكتمر
 همبجارت يف ريكفتلل نيمعلمللً اتقو بيدرتال رفوي نأ بجي.دةيلجدا سيدرتال قطر خدامتاسب ةقثال اءنبو ،دةيجد تهارام ةيمنتو ،دةيالجد
 فنعال باكتار نم حدالب ةطبترمال سيدرتال قطر ىعل ً ابيدرت نومعلمال ىقلتي نأ بجي . نيمعلتمال ةعداسم مهنم عقوُتي نأ لبق مهريياعمو

 .فينلعاريغبيأدتوال،فيطعاوال عيماتاالج علمتوال،ةياركشتوالةينعاوتالسيدرتالقطر مايس وال،ذاءيواإل

 ىعل مئاقال فنعال لاكشأ عيمجب قعلتي اميف ً احضوا ً اهيجوت نيمعلتمالب لاصتا ىعل مه نيالذ نيعوطتموال نيفظولما عيجم قىلتي نأ بجي
et فينلعا ريغو يبجاي واإل ليدبال بيأدتال خدامتسا على بيدرتوال عيماتجاال وعنال al. 2016, Global Initiative (Parkes 

.2019, Cahill 2019) 

 عياالجتما النوع لىع لمبنيا نفلعا من ايةوقلل دفةه مست جبرام وفيرت :3 رقم يجيةتراتإلس ا

 يةلودلا ية منتلل ية كيرم األ لة كاولا) شة مهملا ت ئافلا ىوتسم نم ع رفت تي لاو اد رلألف دة دعتملا ت ياوهلا تحترم تي لا لة ملشا ا ية منتل با ية لودلا ية منتلل ية كيرماأل لة كاولا لتزم ت 4
 جي ودزمو نييلثملاو تيالثملا نم نيملعملاو نيملعتملا مثل ،مهب قاء تراال و ية ديلقتلا تايئناثلا نمض نو حدد ي ال نيذلا اد راألف يف ريكفتلا ند ع رذحلا خي وت بجي أ(.2022

 ى.رخأ ةعونتم ةيسنج تايوهو ةيسنج تاهجوت ىلإ نومتني نيذلا كئلوأو ،نيسنجلا نيب صاخشأل او سنجلا رارحأو ً ايسنج نيلوحتملاو ةيسنجلا لويملا
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 (اية وقل)ا

 (اصألشخانبي :ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 ريغتو عيمات االج وعنال على مئلقاا فنلعا تعدالم نم لقلت نأ دةجوال ةيعال عيمات االج وعنال على مئلقاا فنلعا نم ةيوقا ال جامربل نمكي
 نيمعرضال نيلمعت لمل ةي مدرس جامرب ريفوتب صىوي (.2019 فيسينويال- سكونوي)ال الضارة ةينسانالج ريي عالموا ةيعماتجاال فعرااأل
 ةيمعتالمج ةألموموا وةباأل جمراب ريفوتل ىاألخر تعاطاالق عم نعاوتوال هبكاتارأو عيماتجاال وعنال على ينبلما فنلعل عرضتال طرلخ

Parkes et 2016) عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعا طرخل امعو ليقلتلةممالمص al. ). 

 تهاوي ارني والس ة لغال طباض .يحللما قاي الس عم ةسجمنوم ةياركشت عيماتاالج وعنال على ينبلما فنعال نم ةي وقا ال جامرب نكوت نأ بجي
 فعراواأل ةصلال تذا فنلعا لكاأش رثأك فهدتستو ةقاطعتلما فضعال طقان عيراتو ةصل تذا جامربال نكوت ثيحب والقصص

 ً اصفر فروت امدنعو ربكأ لكشب ةضيفتسمو لوطأ تناك إذا ةيلعاف رثكأ جمرابال نوكت (. Cahill (2019 هاب ةطبتلمرا ةيعمات االج
 قوقحال ىعل ةمئاقال ةيوسنال جهانمال نيمضت ً اضيأ اهيعل بجي .ةديجد تهاراوم ريي عام سمارتو يقدن لشكب يت الذا ريكفتلل ني لمعت لمل

 Cahill 2019, Sperling and ،2019 فسينويال- سكونوي)ال ةملالشا ةيسنالج ةيبرت وال كيارشت وال ينعاوتال علمتال تايجيت رات واس
.)Winthrop 2016 

 اطفيلع وا ياع الجتما لمتعلا ذفيتن :4 رقم يجيةترات إلس ا

 (ايةوقل)ا

 (اصألشخانبي : ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 نيلمعتلما عدةسالم ةاألدل على ةمئقا ةممارس هانأ على فيطعاوال عيماتجاال علمتال ةيولالد ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالللو ميعلتال ة اسيس فنصت
 نم لقلي نأ فيطعاوال عيماتجاال علمتلل نمكي.(2018 ةيولالد ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكال)الو ةسلمدرا يف حجانوال فنلعا نم افي عتال على
Espelage et) سينجال شحرتوال ،نييلث لما ةيهكرا ارةثوإ ،تنرتناإل ربع مرنتال al. 2015 ،) على مئلقاا فنلعا نم ىخرأ لكاوأش 
Norman et) عيمات االج وعنال al. 2019 ).فيطعاوال عيماتاالج علمتلل نمكي ،تعاوالصرا تماألزا تاقايس في نيلمعتلمل ةبسنالب 
 فيطعاوال عيماتاالج علمتال جمراب عدسات.(ب2020 ةي الدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالو)ال ةن المرو نم ديزيو فنلعا خدامتاس نم لقلي نأ
 ةواجهلما تايجيت راتسإو ،فطعاتوال ،فين لعا ريغ لواصتوال ،يتالذا ميظنت وال ،يت الذا ريفكتوال ،ةي العاطف كفاءةال ناءب على ني لمعت لما
 جامرب نكوت ال قد (.2022 ةيدولال ةيمنتلل ةيكي ألمر ا ةكالوال ،ب2020 ةي الدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالالو ، Cahill 2019) ةيبجاي اإل
 لشمت نأ بجي، كلذل .فنعال أو زييمتال أو الصراع ببسب دةيشد ةنمح نم نونعاي ني الذ فرادألل ةيفكا فيطعاوال عيمات االج علمتال

 (ب2022 ةيالدول ةيمنتلل ةيكيرألما ةكال)الو فنلعا في لدختال تمادخ ككذلو ،عيماتجاال فسينال عمالدو ةي عقلال ةصحال إلى تاإلحاال
 (.نييجيتراتساإل ميصمت وال طيطخت ال : ةي مللعا اصرنع . 0.4 القسم ظرن )ا

 نيالجنسا النوعو لنفسيةا تاصدملاب عيةوا لا لةا اإلح تاخدم ديمتق :5 رقم يجيةترات إلس ا

 ( ابةالستجا،اطرمخلا من يففلتخ)ا

 ( معلمجتا،يدفرلا: ييئلبا اعياالجتم ذجو لنماتايو)مست

 ةصل توذا عمرلل ةب اسنوم ةقوثمو تماخدب نطوبت مر عيماتاالج وعنال على ينبلما فنلعا نع نغولبي نيالذ ني اجنال عيجم نأ نم أكدت
 علىأ نكوت ،سينجال فنلعا ةخاصو ،عيمات الجا وعنال على مئلقاا فنلعا تعدالم.تعامت والمج سرمداال في تماللصد ةحساسو ةفقاثالب
 لمرأةل حدةتلما مماأل ةئيه)19-ديفكو ةحئجا اءنثأ كذل في ماب (2020 تايتالف ميعلتل حدةت لما مماأل ادرةب)م تعاصراوال تمااألز اءنثأ

 ريقارت قيلتل عدادتاسعلى ةيقللعا ةصحالفي نيصخصتلما نأ نم أكدتوال ،عيماتواالج فسينال عمالدو أقلمتال تاينقت ريفوتبقم.(2021
 عيرات يتال تالحاال إدارة ةظمنأ نيحستأو ريطوتبقم.ةالمدرس في دماجنالا عادةوإ عافيتال على نيلمعتلما عدةومسا ةملعالما سوء نع
Save the (2021 سين الج وعنال Children .) يذو شخاصاأل تماظنوم لطفال ةيماح تماظنمعمتكاشراو ةلإحا تايآل شاءنإب قم 
 نم شخاصواأل ،نيسن الج نيب نم خاصواألش ،سن الج وأحرار ،ايسنج ني ولحت لموا ،سنجال وجيومزد ،نييلثلموا ،تايلث لموا ،ةق عااإل
 تمادالخ نكوت مادنع.(2019 فسينويال- سكونويال نياجنوال ،ءسانوال ،ىخراأل ةعونتلما ةينسانلجا تاي والهو ةيسن الج تهاوجتال يذو
 نساناإل قووحق ةيطمقراي والد ينسانجال وعنوال ةحالص لثم ،ىرأخ تعاطا قب هاطبار ،ميعلتال طاعق ةظفحا قطان رجخا ةب طلولما

 . كموالح

 عياالجتما النوع لىع ئمالقا نفلعاترادالمب دعملا اءنوب وعيلاىومست رفع في تامعالمجتوسدارلما راكإش :6 رقم يجيةتراتإلسا

 (مكينيةتلا لبيئةا،راطمخلا فتخفي ،اية وقل)ا
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 (معلمجتا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو )مست

 ةيالحال ريياعمال دي هدتل ً اشيمهت وأ فينع لعف رد يعامتجالا عونال ىعل ينبمال فنعال ةج العم ىعل لمعت يت ال تامظنموال رادف ألا هجواي قد
 ةيماحالتايآل.ةطشنألا دءب لبق طرللخ ني معرضالعمتالمج عضاءوأ نيلممعوال نيلمعتلملةيماح تايلآ شاءنإ هملمانم. وة الق تايكيامنيود
 حراروأ ،ايسنج نيحولت لموا ،سن الج جيومزدو ،نييلثلموا ،تايلثلما ميحت نينواق هاب جدوت ال يتال نلدابال في صخا لشكب ةهمم هذه
 زييمتوال فنلعا نم ىخراأل ةعونتلما ةينسانجال تايولهوا ةيسن الج تهاجوتال يذو نم صشخاواأل ،نيسنالج نيب نم صشخاواأل ،سن الج

.)Cahill 2019( 

 ،ةيلحالاةيفقاثال رييعالما مييقتل ينسانج ليحلت إجراءب قم ،عيماتالجا وعنال على مئ لقاافنلعا ةفحكام تال حم وأ ةيعوتال ةطشنأب اميالق لبق
 المعاإل لئساو بيدرت يرورضال نم.عمتوالمج سمدارال لداخ ةهمشلما تائالفو نياجنلل ةي الحال ردوالموا ،عيمات الجا الصراع طقانو
 مئلقاا فنلعا نم ةيقاالو جهود في ميعلتال ظامن عمدت نأ " هييفرتلا ميعلت"ال جامربو ةي ارب اإلخ ةيطغتلل نمكي فيك على ةي والمحل ةينطالو
Parkes et) هل ةبجاتواالس عيماتجاال وعنال على al. 2016 .) غالبإلا تجراءاوإ تاسايسو نينواقب يعوال زي عزتً اضيأ مهمال نم 
 ،تصاالتواال تمامعلوال اي وج ولنكت ميمقدو نيلمعتلموا ،تهاألموا اءب واآل ،ني لمعتلما نيب عيمات الجا وعنال على مئلقاا فنلعاب ة خاص ال

 ةطعمقاال ىوتمس على ادةيالقو نيلممعال بيدرت تؤسسا وم ،نيمعللما تابقانو ةيئ القضا تماخدوال ةيعاالر تماوخد ةيبطال تماوالخد
.)Parkes et al. 2016, UNGEI 2020( 

 لةعا لفا تاهلجا ددومتع تاعالقطا ددسيق متعلتن وا نوالتعا لهيتس :7 رقم يجيةتراتإلس ا

 (مكينيةتلا لبيئةا،راط مخلافتخفي ،ايةوقل)ا

 (معلمجتا: ييئلبا اعياالجتم ذجو لنماتايو)مست

 (نعاوت وال قيسنتال :ةيمللعا اصرنع. 0.4 قسمال ظرن)ا

 ةاديز نأل ،ةيمهألا غالبً مراأ اهجارخو س مدارال لخدا ةاءلسمال ريبداتو ةيعامتجالا ف عراألا رييغت ةطشنوأ تامخدال عم طبواالر ربتعت
 ىخرأً داوهج نوفذني وأ ،ةيس الدرا جهانمال وأ سيدرتال بيالسأ نوريغي نيالذ نومعلمال هجوايقد.رييغتال ثحداإل فيكتال هاوحد عيالو
 ةحالمصل بصحاأب نيلممعال طبرا.ةفينلعا لفعال ردودو قهاإلروا ةعزلال ،هل ةبجاتاالس أو عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا عنلم

 نيي حكومال نيولسؤلما لثم ( 2019 فسينويال- وسكنوي )ال ،عيمات االج عونلا على ينب لما فنلعل يصدتال في ني ركالمشا ني اآلخر
 ذيفنتل عمد عدةقا اءنبو ،تايحدتال ةمواجه في عضبال همعضب عمدو ،تممارساال لادبتل فرادألل فرصال قخلب قم .نسان اإل قوحق طاء شنو
 ةالمساءلو الرصد ةطشنوأ لعمال ططخ ريوطت في ةصلحلما بصحاأ لعم تعاجموم عماد .رييعالما رييغتو دةيالجد تممارساال

 في ةملعاال ىاألخر ةيحللما تعاجمولموا المرأة قوحق تماظنم ادةيق ىوتمس عفار ً،امود.(2019 فيسينويال- سكونوي)ال ةركتالمش
 . نساناإل قحقو و عيماتالجا وعنال على مئلقاافنلعال مجا

 لةامشتاسؤس م اءشإن :8 رقم يجيةتراتإلس ا

 (مكينيةلتا يئةلبا،ايةوقل)ا

 (ليهيكلا: ييئلبا اعياالجتم ذجو لنماتايو)مست

 ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكال)الو ةيوللدا ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالالوب ةاصالخ ميعلتال ةاسيسل ةيساسألا ئادبملا نم لومشوال ةوااسمال زيعزت ُعدي
 ةياللقتالسوا رامتواالح ماءتن الا شعورب يالمدرس عمتالمج ضاءعأ عيجم هايف شعري ةيليشغت تافقاث شاءنإ عديو ،(2018 ةيالدول
 سن والج االسم ديحدتب نيلمعت لمل حسمت يتال تسا اي الس .( Raising Voices 2017) فنعال نم ةياقوال يف ً امهم ً صرانع ارمثتسالوا
 Lanham et) سنج ال ييئانث ريغو ً ايسنج ني ول حتمال نيمعلتمال ضد زييمت ال نم للحد ةممارس لفضأ هي ةي المدرس همت ال جس في همفسنأب

2019 al. ). ايفاقث ةصلال تذا تاحطلصمالو ةحيحص ال رئامضال مخداتسا ىعل نيفظوموال نيمعلموال تاسايسال يعناص بيدرت مهمال نم ً 
 ساب الل عدواق لثم ،سنالج ةيئانث على ةمئ لقاا تممارساوال تاسايسال بنجت .سنجال ييئانث ريغو ً ايسنج نيولحتمال نيمعلتمال لمشت يت وال
 رمتحا ،كذل إلى ةفاإلضاب .( Lanham et al. 2019 ،2021 ةيالدول ةيمنت لل ةيكي ألمرا ةكالو)ال ةيعماالج ةاركوالمش ةيئانث ال حددةلما
 يذو نيلمعتلما كراإشب قمو(د2021 ةيولالد ةيمنتلل ةيكيألمرا ةال)الوك همفسنأب فيعرتال ةقعااإل ووذ نعلموتلما هاب لفضي يتال ةقيطر ال
 .(Hayes et al. 2018) همميعلتنشأبتراالقرا خاذتا في ةقعااإل

 فعناللوا اعي تماالج النوع لو شم لأج نليمية ملتع ادوالموا جاهلمناقدقيت:9 رقم يجيةتراتإلس ا

 (مكينيةلتا يئةلبا،ايةوقل)ا
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 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو )مست

 ةلغ خدمتست ةيميعلتال المواد نأ نم أكدتال لالخ نم ةيبي درتال تراالدو عيجم في عيماتاالج وعنال على ينبلما فنلعا نم ةيوقا ال جدم
 نأ نمكي .(ج2015 ةي الدول ةيمنت لل ةيكيألمرا ةكال)الو ةفينع ريغو ةيليثمتو نيسنالج نيب ة صفنم نيسنجال واروأد ةيحيوضت سومور
 .نيينعدوا األوالد نوأ تايبسل تايتالف نكوت نأ عقوتال لثم ،عيماتاالج وعنال على مئ لقاا فن لعا هايعل قومي يتال رييعالما جهان لما ى حدتت
 ىعل نيمعلموال نيمعلتمال ةعداسم ًاضيأ اهنكمي .ةيئانثال ريغ تاي هووال ةوالذكور ةثونألا نم ةيهرم ريغو ةي وسعت رث أك خسن عيبطت هانمكي
 وادلما جدم ميعلتال توزارا عم لعمال نضمي نأ نمكيو ،(2019 فيسينويال- سكونويال) ضارةال رييعالماب زامتاالل في كالت دي حدت
 .(2019 فيسينويال- سكونوي)ال ةيجيتراتاإلس قالطناال طقان في هاذيفنتو ةي الرسم ةيس الدرا جهانلما في ينسانالج وعن لل ةيلي حوت ال

 ينداريإل او ينلممعلا سلوك دقواع ضروف وضع :10 رقم يجيةتراتإلس ا

 (راطمخلا ف)تخفي

 (ليهيك لا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو )مست

 نأ بجي.(2019 فيسينويال- سكونوي)ال كسلوالعدقواةنمدو زيعزتو ةمراجعل ني اآلخر ةصلحلما بصحاوأ نيلممعال تابقان عم لعمال
 نيوظفلموا نيلمعتلما ضد عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا لاأشك عيجمب قعلتت ةحواض ت رشاداإ على كوالسل عدواق ةن مدو يوتحت
(Gordon et al. 2019).هجوتال ساسأ ىعل شحرتال وأ مرنتال وأ يندبال باقعال عمًاقطلم حماست يأ جدويال هنأ حوضوب ركاذ 

 لثم ،ةيباجيإ تاهيجوت ًاضيأ كوسلال عدقوا تان مدو قدمت نأ بجي .ىأخر تماخد أو تجادر لب مقا سنالج أو ةيسنجال ةيولها أو سينالج
 يرورالض نم هنأ ماك،( Together for Girls(2021 يبجايإلا بيأدتلل ميعلتال ةظمنأ في ةعللفاا تهاالج عيجم دامختاس عقوت
 نولوؤمس نيرسلمدوا نيؤول مسال نأ إلى ريشي نوأ ،كسلوال عدقوا ةنمدوب زامتااللبًاطوشرم فيظوتلا نوكي نأ بجي.نيالفخلما ةبحاسم
Global كسلوال وءسبقواع فاذنوإ كوالسل عدقوا كهاتنانشأب Initiative 2019).) 

 اهليوإ سةدرلما من آمن لقوتن منةآ ميةلي تع تابيئ اءشإن :11 رقم يجيةتراتإلس ا

 (راطمخلاف)تخفي

 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو )مست

 حنوم ،ةي المدرس ةف قاثلا ليحلت يف ةحالمصل بحاأص نم ةسعوا ةعمجمو كإشرا هملما نم ً.ايسفنو ًايدسج ةنمآ معلت ال تائيب نوكت نأ بجي
 جامرب نأ نم كدأتوال تاعزانلل تاليحلت جراءإًاضيأ مهمال نم (. Raising Voices(2017 رييغتال ةيملع ةي لكم ني لممعوال نيلمعتلما
 Save the ديزات لما جوملها طر لخ نيلممعال أو نيلمعتلما ضعرت وأ تعاالمجمو نيب ةمئ لقاا تراتوتال فاقمت إلى يؤدت ال ميعلتال

2021)Children .) إلى لووصال ادةي لز ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالللو رطالمخا ليحلتو عي السر ميعلتال تواأد ةعجموم خدمتاس 
RERA تعازانال أو تمااألزب رةثأت لماتاقاي الس في نيلمعتلملميعلتال 2021).) 

 زي عزتب مق ً،ايقايسو ًايفاقث ًابسانم كذل نوكي امدنع .نيمعلتموال نيمعلمال تاعومجم عيمج يف نوودجوم نيجانال نأ ًامئدا رضتفا
 ،نيسن الج نيب نم صشخاواأل ،سنجال وأحرار ،ايسنج ني حولتموال ،سنالج وجيومزد ،نييلثلموا ،تايلث لما نم ني لمعتلمل تالمساحا
 يذو نم همريغو ،ةقعااإل يوذ ني لمعت لموا ،تايتالفو ،ىراألخ ةعونت لما ةينسانالج تايوالهو ةيسنجال تهاوجتال يذو نم صشخاواأل
 ةيفسنال ةحالص تماخد قيلتو نقرااأل نيب عمالد في ةاركشلموا همترابخ لادبت نيلمعتلمل نمكي ،تالمساحا هذه في.ةهمشلما تاي الهو
 لقنو عيمات االج فسينال عمالدتكابش اءنب نايتالفو تايتالفيوادن لثم تالدختلل نمكي (. Save the Children(2021 ةيعماتواالج
 (.2019 فيسينوي ال- وسكنوي )ال ةفين لعا ريغو ةيهرمال ريغو نيسن الج نيب ةيليحوتال ةيعماتجاال فعرااأل عملد لئ الرسا

 فروالص اهيلما قفمرا نأ نم أكدت .ةيئانال قطانلموا تماماوالح ةي اضي الر تشآن لموا تمرالما لثم ،ةنآلما ريغو ةن آلما قطانلما ديحدت
 ظامن ريطوتب قم .هايإل لصو الو ةقعااإل يذو نيلمعتلموا سنالج ييئانث ريغو نيحولتلما نيلمعتلموا تايتلفل نمكيو ةنآم ةفظانوال صحيال

 مئلقاا فنلعا داداز لقد .أ(2021 ةي الدول ةيمنتلل ةيكيألمراةكال)الو ىخراأل فنلعا لكاوأش مرنتال هايف ثحدي نأ نمكي يتالناكألما لرصد
 لالغتسواال ةيهكراال بطاوخ فالقذو سينالج شحرتوال مرنتوال ةحقاللما كذل في ماب ،ايوجولنكتال ههلست يالذ عيماتجاال وعنال على
(Hinston et al. 2018)، (ج2021 ةي الدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ة ال وك)ال 19-ديفكو ةحئ جا ببسب تنرتناإل إلى مي علت ال لقاتنا عم، 
 ططخ عوض ل ةيميعلتال جامربال هوجت19-ديفكو ةحئوجا عيمات الجا وعنال نشأب ةيالدول ةيمنتلل ةيكيرألما ةكالوال تهايجوت نفإ ،اليتالبو
 ، Kellum et al. 2021) تنرتن اإل ربع علمتال تائيب في هتحد نم فيخفتوال عيماتاالج وعنال على ينبلما فنلعا نم ةيقاللو حددةم
 .(هـ2021 ةيالدول ةيمنت لل ةيكي ألمرا ةكالالو

 سين الج فنلعوا تابصالعا طاشن لثم ،ةسلمدرا وإلى نم نوبهذي نيالذ نعلموتلما هال عرضتي يتال ةالم الس طرمخا ةمعالجو ديحدت بجي
 طرخ نم ةقعااإل تذوا تماعلتلموا تايتالف ينعات ً.ضررات رثكألا نيمعلتمالب ةصاخ تالخدت ميمصتب قم .تعاالمجمو نيب تعاوالصرا

 نواجهوي فقد ،ةيصرب أو ةيمعس تإعاقا نم نونعاي نلموعتلما ناك ذاإو ،ةسلمدرا وإلى نم بهاالذ اءنثأ فنلعل نعرضهت نشأب ديزاتم
 ببسب ةسمدرال ىإل اهالفطأ لاسإر يفًانايحأ رددتت تالئعاال إن .(Hayes et al. 2018) مهب ضرأ نم ديحدت يف ةبوعصًاضيأ
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 ،نات اكسب في (.Sperling and Winthrop 2016, Hayes et al. 2018) قيرطال في يسنالج فن لعل همعرضت نم فخاوم
 ،سرمداال لوح ةي حدودال نراالجد اءنبو ،تايتالف لازنم نم بالقرب سمدارال جودو لثم ،فخاولما هذه ةمعالجل تال دختال تممص
Gordon et) سرمداالبتايت الف قحاتال ادةيوز ،بابال ىإل بابال ني منالمجا لقنال ريفوتو al .2019). 

 اجإلدملةدالمعيو لةديلباجراملبا دعم :12 رقم يجيةتراتإلس ا

 (ابةستجالا،اطرمخلا من يففلتخ ا،اية وقل)ا

 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجو لنماتايو )مست

 يف فنعال وأ ،ةيبسلال ةيفاقثال فعراألا ببسب ةسراالد نع عاطقنالا ىعل نورب ُجي وأ ةسمدرال ىإل لوصوال نم لافطألا نكمتي ال قد
 هذه على تالئعاال بغلتت قد .19-ديفكو ةحئجا لثم ئوارطلا تحاال أو ،وح زنال أو ،تعاراالص وأ ،فقرال أو ،عمتجلما أو ةالمدرس
 ريفوت بجي (. Save the Children(2021 كربم واج ز في لخوالد أو ةسلحلما تعاماجال إلى مامضنالل هافالطأ لإرساب بعالمصا

 خاص لشكب ةهمم تارايالخ ههذ .ةليدبال أو ،ةمعجلال أو ،ةي عالجال وأ ،ةياكدرتاالس أو ،ميعلتال في جمااإلد عادةإ جامرب لثم تارايخ
 ،سنجال وجيومزد ،نييلث لموا ،تايلثلما نم ني لمعت لموا نيقب السا نيلتمقاوال تاب شاال توجا زوال تاباشال تهاألموا لامحوال تايت للف
 ةعونتلما ةينسانجال تايولهوا ةيسن الج تهاوجتال يوذ نم شخاصواأل ،نيسن الج نيب نم خاصواألش ،سن الج اروأحر ،ايسنج نيحولتلموا

Save the(2020 ةقعااإل يذو ني لمعت لموا ى األخر Children 2021, Education Cannot Wait.) 

 اه ليإ لووصلا ويمكن لةستقوم سرية الغإب تايلوآ تءاإجرا وضع :13 رقم يجيةتراتإلس ا

 (ابةالستج ا)

 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجو لنماتايو)مست

 تشأنأ إذا ةالمدرسب طبت لمرا سنجال وعن على مئلقاا فنلعا نع الغبإلل ةعرض رثأك تايتالف نأ اينزانتو ايريجين نم تالدراسا تأظهر
 ةيبرتال رةوزا لثم ،تالوزارا نم ديلعدا عم قيسنتال (.Unterhalter and Heslop(2012 ةءلوالمسا الغب اإل تايآل سمدارال
 ،ةسلمدرا في قيسنتال كزمرا الغب اإل تايلآلشمتنأنمكي.الغبإللةينطورييعاوم تايآل شاءنإل ،ينسانجال وعنال نشأبةينمعال أو ميعلت وال
- سكونوي )ال تنرتناإل ربع الغباإل قطرو ،ةي سرال تشارات واالس ،للألطفا ةقيصدال ةيفتهاال عدةسالما ططووخ ،تراحاتقاال قيادنوص
 ينبلما فنلعل نضوعرتي ني الذ صخااألش عي ولجم ةقعاإلا يذو صخالألش ة احتم الغب اإل تإجراءا نكوت نأ بجي.(2019 فسينويال

 في واأخذي نوأ ،لالطف على اركزوي نوأ ني اجنال على ركزواي نأ بجي .هث حدو في نهوبتشي أو هنوشهدي أو عيماتاالج وعنال على
 .(أ2021 ةي الدول ةيمنتلل ةيكيرألما ةكالوال ،2019 فسينوي ال- وسكنوي )ال طرللخ ةضعر رث ألكا صخامة لألشالالس فخاوار مبتعاال

 ةئف نم نيلممعوال نيلمعتلمل مايس ال ،ةي وصخصلا في قحوال ةيرالس ةيماحب قم ،قيثوتالو الغباإل ةيملع في تواط الخ عيجم لالخ نم
 الفرد ةلئعال ىتح ،همنإذ ندو ني لآلخر أو نياجنلل ةيسن الج لوي لما أو ةيسنالج تاي الهو نع نكشفوي ال نيؤولالمس نأ نم أكدت .نييلثلما

 فوص نياجنال نم بطلوا نيجانال تمامعلو عجمل ودة مقصال ريغبقالعوا كاربتعا في عض.أ(2021 ةيولالد ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكال)الو
 .زييمت ال وأ فن لعا بجارت

 وأ عيماتاالج وعنال على مئقاال فنلعا ثحواد واواجه إذا هاخاذتا همنمكي يتال تطوا الخب عمت المج عضاءوأ نيلمعتلموا نيلممعال غلبأ
 ةيملع بيدرتال لشمي نأ بجي .أ(2021 ةي الدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكال)الو هاب ةي درا على حوابأص وأ هاث حدو في هوابتشا أو هاشهدو
 فنلعلنضوعرتينيالذ كئولأل ة احت لماتماخدوال ،ذاءياإل عدم تارابتعوا ،ني ؤول سلمانة موقعت لماةعباتلموا ،ةيالسر ت ارابتعوا ،الغباإل
 فنلعانعفالكش دنع عمت المج فراد وأ اءبواآل نيلمعتلموا نيي واإلدار نيلممعلانمفينلعا لفعال لرد ططخ.عيمات االج وعنال على ينبلما
 .بقالعوا إدارة أو

 عيا الجتماعونلا لىع ائملقافلعناجلاتع لتياتاساسيلوا نوانيلقادذ ورصافوإن دعم :14 رقم يجيةتراتإلس ا

 (مكينيةلتا يئةلبا،طرامخلا يفتخف ،ابةالستجا،ايةوقل)ا

 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجو لنماتايو)مست

 يف ًوراظحم هعلجت نينواق اهي لد يتال نلدابال يف ىنألدا وه ،يندبال باقعال ةصاخو ،ةسمدرالب طبتمرال سنجال عون ىعل مئاقال فنعال
 كذل في ماب ،عيماتاالج وعنال على مئ لقاا فنلعا رظحت يتال تااسي والس نينالقوا عمد نم أكدت .(2019 سكونوي)ال ةيميعلتال طوسا األ
 ريدت ةءلللمسا تايآل شاءنإب قم .ج(2020 ةيالدول ةيمنت لل ةيكيألمرا ةكال)الو تنرتن اإل ربع ثحدي يالذ عيماتاالج وعن ال على مئ لقاا فنلعا
 ةعللفاا تهاجال نأ ىإل لئالدال ريشت.ةيفكاال الموارد فرواتو فاذناإل تايآل جودو نم أكدتو ،ايحاالض ضيعوتو اةنالج على ةبترتلما جئاتنال

 على ينب لما فنلعا تاسايوس نين قوا ذيفنت عبتتب قم .(Parkes et al. 2016) ةاسيالس نس في محاس دور هال ةطقنلما ىوت مس على
 على ة المدرسب طبت لمرا سنالج وعن على مئ لقاا فن لعا ثوادح قيثوتب قم .ةيوالمحل ةيمي قل واإل ةينطلوا تايوت المس على عيمات االج وعنال
 تراييغت وال ،نياجنلل ةقدملما تاخدموال ،اةنالج على ةبترتلمابق عواال لثم،ةطورتلماتسساالمؤ نم ةبجات االس صدرا.هجوخار تنرتن اإل
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 لعمال نم همفصل مت ني الذ نيلممعال نأ نم أكدت ،لاث لما ليبس على .(2019 فيسينويال- سكونوي )ال تسامارلما أو تاسايالس في
 Parkes et al. 2016) ىأخر سرمدا في لعم على ورثلعا على ني قادر ريغ عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا مئجرا همبكات الر
.) 

 ليبس على .(Gordon et al. 2019) ميعلتال في فنعالوال نيسنالج نيب واةللمسا ةيت موا ةئيب قخلت نأ تعاطاالق ربع ت اساي للس نمكي
 فنلعا طرمخا نم هادالبتاس أو هائانب عادةإ متي تشآنم يأ فخفت نأ الصراع عدبما رةتف في اءنبال عادةإ حئلوا نضمت نأ بجي ،لاثلما
 قم ،تاإلدارا نيب تعازانال ليقلتل .(2010 ئطوارال تحاال يف ميعلتلل تكاالالو نيب ة ركت لمشا ةكبش)ال عيماتجاال وعنال على مئلقاا

.)  Parks et al. 2016) عيماتالجا وعنال على مئلقاافنلعات ادرابمتايولوأديحدتلحضالوا هيجوتوال كافي الليموتالريفوتب

 لو شملوا فاإلنصلقدقيلتاتااسوسي نوانيق:15 رقم يجيةترات إلس ا

 (مكينيةلتا بيئةلا ،راطمخلا ف)تخفي

 (ليهيك لا :ييئلبا اعياالجتم ذجولنما تايو)مست

 مت يتال ةيلووألا تذا ةعبألرا تالاجمال حدأ طرخللً اضعرتوً اشيمهت رثكألا نيمعلتملل مئالمو نموآ ةودجال يالع ميعلت ىإل لوصوال عدي
 ال ميعلتال تاساي وس نينقوا نأب دأكت.(2018 ةيولالد ةيمنتلل ةيكي مراأل ةكالو )ال ةيولالد ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالولل ميعلتال ةاسيس في هارازبإ
 تايتالف أو نيئ الالج عنمت يتال تاساي الس ةإزالب قم ،لاثلما ليبس على .تعاالصرا أو تمااألزب نيرثأتلماكئولأ ة خاصو ،ني لمعتلما عدبتست
 ميالرس ميعلتالب قحاتاالل نم نالس قفو ني لمعت لما أو ةقعااإل يذو نيلمعت لما أو سن لجا يئانث ريغ أو ايسنج ني حولتلما نيلمعتلما أو

2020) Boisvert and Weisenhorn .) وعنلا على مئ لقاا فن لعا عق وموا لكاشأ عيلجم ةملشا تاساي والس نين القوا نأ نم أكدت 
 مييقتب قم .(ج2020 ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكال)الو ايوجولنكتال ههلست يالذ عيماتاالج وعنال على مئ لقاا فنلعاكذل في ماب ،عيمات االج
 لدابتاس أو ليعدتب قم .(Parkes et al. 2016)ً اشيمهت رثكألا اصخشألل ةبسنلاب مايسال ،ميجرتلل ودةصمقال ريغ ةملتالمح بقالعوا
 نيب نم صشخاألوا ،سن الج راروأح ،ايسنج ني حولت لموا ،سنجلا جيومزدو ،نييلثلموا ،تايلثمال مرجت ً اماكحأ نمضتت يت ال نين واقال
 .أ(2021 ةيالدول ةيمنت لل ةيكيألمرا ةكاللو)ا ىخراأل ةعونتلما ةين سان الج تايو لهوا ةيسنالج تهاوجتال يذو نم صشخا واأل ،نيسنالج
 ةيعمات االج تات فاوتال زيعزتل يالمحل ىوت المس على نينالقوا قيبطت عدم نماضل كموالح نسان اإل قحقوو ةيطمقرايالد طاعق عم ل عما

.)Parkes et al. 2016( 

 رامج:الب لة أمث
 ( LARA) ينلمالمتعب اظالحتفوا بةالكتوا ةقراءلاب املم إلاقتحقي اطنش

 عيماتالجا وعنال على مئلقاا فنلعا نشأب لدختو كربم ميعلت هو ( LARA) نيلمعتلماب ظفات واالح ةباتلكوا القراءةب مامإللا قيحقت طشان
 RTI International ةظمنم لبق نم ذهيفنتو هتإدار ت تم (. 2015-2021) توانس 6 هتمد ةي ولالد ةيمنتلل ةيكي ألمرا ة كالوال هلومت
 ةيالدول ةيمنت لل ةيكيرألما ةكالو)ال دانغوأ في ةمقاطع 38 ربع ةمدرس 3500 في ةيدنغاألو ةاضي والر مي علت ال وزارة عم ةاكالشرب

 ظامنال قدرة عزز قد و ،يئداتباال فالصب ظ فات واالح سيدرتال ةيداب في القراءة جئاتن نيسحت إلى " LARA" طشان فهدي أ(.2020
 زامتال عززو ،ةيبجايإ ةيميعلت تائيب فروو ،ة المدرسب طبتلمرا سنالج وعن على مئلقاا فنلعاب ةلقعتلما تاسايالس ذيفنت على مييعلتال

 .هلةبجاتسواال ةالمدرسبطبتلمراسنالج وعن على مئ لقاافنلعانمةيوقاال على هتقدروعمتالمج

 ةيليكمت تايجيت راتسإ ثالث (LARA) نيلمعتلماب ظفاتحواال ةباتكوال القراءةب ماماإلل قيحقت طشان يف تالحالر جامنرب نومك خدمتاس
 نيلمعت لماكإلشرا عمرلل ةب اسنمتابيتكةثالثتوظف .ةالمدرسبطبتلمراسن الج وعن على مئلقاافنلعاةمعالجوبالطالبظفات االح ني حستل

 .عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا ةمعالجل عيماوالج يالفرد يطفعاوال عيماتجاال حواروال فكشاتساال في عمتجلما دفراوأ نيلممعوال
 إدارة ةمذجنو ديرشت لالخ نم لطفااأل ةملعام ةإساءب ةعلقتلما ةيعماتالجا فعرااأل رييغت ىإل ةيقروال لطفااأل ايضاق إدارة نلجا فهدت

 ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكال)الو لئداب تقدمو يندبال بعقاال عيبطت ة إزالب ةيريهماالج المعاإل لئساو تالحم ت امق قدو ،ةيبجاياإل تالحاال
 .د(2020 ةي الدول

 يف نيمعلتمالب ةنارقم ةءقراال ةءافك نم نوكارشمال نومعلتمال نسحو ،علمتم نويمل 1.7 نم رثأكب ظفاتالحا" LARA" طشان نسح لقد
 إلى ىوأد يندبال بعقاال خدامتسانملدختال لقلو ،نيلممعوال بالطلل ةيوالعاطف ةيعمات الجا تهارالما تنحست ماك.ةطبالضا تعاالمجمو

 ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالو)ال تاالحال إلدارة دةي جد ةي قرو نلجا 2505 هاحذو ا حذ مث ،هاعبتتو ،فنع ةحال 20000 نم رثأك نع الغب اإل
 .(2020 نووآخر ةي الدول

 ،ني اركشلمل ةيعماوالج ةي لفردا ةياللقتاالس اءنبو ،فيطعاوال عيمات االج علمتال زيعزتو ،هاقايس في جامربال ةيعالف" LARA" طشان حوضي
 ةب جاتسواال ،رييغتال الءوك زامتال مييقت إلى ةحاجال " LARA" طشان نم دةافتسمال سوالدر رز ُبت .فيكتالب سماحوال ،فعرااأل رييغتو
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 زيعزتو ،ةامدتمس ةفهدت المس تايوكالسل في تراييغتال نكوت كيل ةباسنلما دوالموار تقالو ريفوتو ،ءةاإلسا نع تاغالبإلل قعمو ةعسرب
 .(د2020 ةي الدول ةيمنتلل ةيكيمراأل ةكال)الو لاكيلها ربع ةيقاالو ةطشنأ جودم ،ةي الحال ةب جات السا ةظمنأ

 قل مطلاحامسلتا دمععومشر

 ةمدرس 200 في ذهيفنت متيو فيسينويوال ةيالدول ةيمنت لل ةيكيألمرا ةكالالو نيب ت وانس 3 لمدة نعاوت وه ق طللما حامستال عدم شروعم
 على مئ لقاا فن لعا شارتنا نم دالح إلى فهدي هنإ (.خيارت ندو ،نووآخر ةي الدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكال)الو لابين في تعاط مقا عبرأ في
 نشأب عيالو ادةيز على قطلمال حامستال عدم شروع م ل عمي .نايتالفو تايت للف ةعادلال علمتال جئاتن زيزعتو ةالمدرسب طبت لمرا سن الج وعن
 عم طب الروا عززيو ،"تراحاتقاال قدون "ص ربع الغبإ تاي آل فذنيو ،عمتجلماو ةالمدرس ىوتمس على عيمات االج عون ال على ينبلما فنلعا

CAMRIS ةيمعتالمج تماالخد ميمقد 2018).) 

 نعلمولموا نعلموت لما نكا .عيالو ادةيز ةطشن وأ تراحاتق اال قيادنص نة معبان ةيب جايإ جئاتن وع إلىرللمش المدة فصتنم عراضت اس أشار
 الغب واإل ،همنيب مايف نيلممعال نيب ةب اسنلما تلعالقاا نع ريبعتوال ،حواض لشكب عيماتاالج وعنال على ينبلما فنلعا ديحدت على ني قادر
 نيب تلعالقاا تن حست لقد .عيامت الجا وعنال على ينبلما فنلعا لاشكأ عضبل ةبجاتسالل لعملل طيطختوال ،ةاإلساء وأ فنلعا ثحواد نع
 ثالكوارب شدةب رثأت قايس في قلطلما حامستلا عدم شروعم ل عم .نيلممعال قساتا وازداد ،يندبال بعقاال خفضنوا ،ني لمعتلموا نيلممعال
 سمدارال لخدا يعامتجالا عونال ىعل مئاقال فنعال ضد لمعلل مخز اءنب ىعل ًادراق عوشرمال ناك ،كذل عمو ،إلدارةا وءوس ةيعيبطال
CAMRIS ت اساي والس ةالحكوم ةركن مشايحست في دءبوال 2018).) 

 رييعالموا ةيعماتاالج فعراألوا ،ة حكوموال عمتجلما عم ةيفكالا ريغ طبواوالر ،ةيسلمدرا ةطشنألا ةامدتاسب قعلتت تايحدتال تنكا
 زيحفتوال تاهارلما على ظالحفا متيس فيك حواض ال نم نكي لم .ودة حدلما قيسنتوال ةحالاإل تاي وآل ،عمتالمج ىوتمس على ةين سان الج
 .وعالمشر في ةالحكوم هاب تفكل يتال ةيسيئالر تان لمكوا ذيفنت ةبقمرال تايآل ة حكومال عضت لمو ،عشرو لما هاءتنا خيارت عدب لي موت وال
 اءباآل ةاركمش نكت لمو ،ةكومحوال ةياسيالس بزااألح ليث ممو اءب واآل سمدارال نيب ةحالإ تاي وآل طبوار شاءنإ في ةبصعو كانه تنكا

 ادةيز تان مكو ت غفلأ ماك.ةسلمدرا رجخا ل عمال أو عيماتاالج وعنال على مئ لقاا فن لعا نشأب عيالو ادةيلز ةيفكا عشرو لما في عمتوالمج
CAMRIS عيماتاالج عونال على ينبلمافنلعلةي والجذر ةيكلي لهابابألسا وعالمشر في عيالو 2018).) 

CAMRIS تايحدتال هذه ةلمواجه تايوصت عدة المدة فصتنم عراضت اس قدم 2018):) 

 يالذ زييمت وال فنعال في ريفكتلا نم نعلموتلما نمكتي ىتح عيماتجاال وعنال على ينبلما فن لعا تفايعرت قيعمتو عي وست •
 .ةسلمدرايفطفق سيول ،كذل رةاثوإ عمت والمج لزنلما في هنواجهوي

 .والمحلي يحادتاال نييوت على المس جامنرب ال تان ة مكوبقمراو لعاالف ميالحكو ذيفنتلل وةعالد •
 .عوشرمال لخدا مهئأدا ىعل مهمييقت متو ٍفاك لكشب نيبمدر نيمعلمال اربك نأ نم كدأت ال •

 .ةاإلحال ةظمنأ زيعزت في ةحب المصلصحاأ نة مواسع ةعوإشراك مجم •
 .نيلمعتلما إلى ةالخدمب اشربلمالصات اال تمامعلو ميقدت •
 .ةيلهواسأسا على زييمتال ة معالجلتعامتجلموا اءبآلاعم ظمتنل معم مي صمت •
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 ارإقرشكر و
 ىلع نيبملافنعال نمدلحل عيامجال لمعلاةمظنمقيرف في نيآخر اءضعأنممعبد ،لااشكاويلتناشريذهلبقنم خصللما ذاهبتك
 ةيقثولا ذههلةيوغلال ةجعامرلاتتم.يدعسةمطافو،مانهال لييشوم ،نباسدارغنيادكلذيفابم ،(GBV)-CAREيعاتمالجاعنولا
 يمدتقلةييستأسلارناصعللةينفالةيرتشاساالةعوممجلانمفودناغر-ريلمندالويلًاكرش.كيتيفليجيممتصنموليارجتيارملبقنم
 ،ريسلرنيلكاو،نسونجو نيثايب:تالدخملاوةعاجرملاامودقنيلذاةيلدولاةينمتللةييكرماأل ةلاكلوايفظومول تالدخملوا ةعاجرملا
 .نتويوينديوو،ارهدالوت جونامو

:حترمقلاساتبقالا

.CARE-GBV2022.يملتعلاجمابرلالخنميعاتمالجاعنوالىلعئماقلافنعلاةلجاعم:تعااطقلباةاصلخاجمنابرلارناصع. 
 .ةيلولداةينمتللةييكمرألاةالكلوا:ةماصعلانطنشوا.ةينمتلا في سنلجاعونساأس ىلع ئماقلافنعلاةمجبرلةيسيستألا صرناعلايف

 يملتعلا:تاطاعقلاب ة لخاصا مجانبرلا صرانع .5.3 قسم لا 15



 

     

 
 

  
        

       

      

   

  

       

       

  

        

      

  

        

  

         

      

   

        

     

 

            
   

 

       

     

   

         

      

 

          

       

 

    

      

   

 

      

 راجعالم
Boisvert K and N Weisenhorn. 2020. “Guidance for USAID Education Sector Implementing Partners: 

Return to Learning during COVID-19.” Washington, D.C.: USAID.

Cahill H and K Romei. 2019. “Preventing Gender-Based Violence in Schools in East and Southern Africa: 

From Consultation to Capacity Building.” Melbourne, Australia: Youth Research Centre, The 

University of Melbourne. 

CAMRIS International. 2018. Mid Term Review Final Report. Zero Tolerance: Gender Based Violence Free 

Schools in Nepal. Washington, D.C.: USAID. Accessed December 5, 2021. 

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00SZF7.pdf 

Domínguez-Martínez T and R Robles. 2019. “Preventing Transphobic Bullying and Promoting Inclusive 

Educational Environments: Literature Review and Implementing Recommendations.” Arch Med 

Res.;50(8):543–55. 

Education Cannot Wait (ECW). 2020. ECW Gender Equality 2019–2021: Policy and Accountability 

Framework. https://www.educationcannotwait.org/downloads/reports-and-publications 

Espelage DL, CA Rose, and JR Polanin. “Social-Emotional Learning Program to Reduce Bullying, Fighting, 

and Victimization among Middle School Students with Disabilities.” Remedial Spec Educ. Sep 

11;36(5):299–311. 

Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children. 2019. Teaching without Violence: Prohibiting 

Corporal Punishment. Global Initiative. Accessed September 26, 2021. 

https://endcorporalpunishment.org/resources/global-schools-update-2019 

Gordon R, L Marston, P Rose, and A Zubairi. 2019.12 Years of Quality Education for All Girls: A 

Commonwealth Perspective. Zenodo. Accessed September 12, 2021. 

https://zenodo.org/record/2542579 

Haugen CS, SJ Klees, NP Stromquist, J Lin, T Choti, and C Corneilse. 2014. “Increasing the Number of

Female Primary School Teachers in African Countries: Effects, Barriers and Policies.” Int Rev 

Educ. Dec;60(6):753–76. 

Hayes A, A Turnbull, and N Moran. 2018. Universal Design for Learning to Help All Children Read: Promoting 

Literacy for Learners with Disabilities. Washington, D.C.: USAID. https://www.edu-

links.org/sites/default/files/media/file/Literacy%20for%20All%20toolkit_v4.1_0.pdf 

Hinston L, J Mueller, L O-Brien-Milne, and N Wandera. 2018. Technology-Facilitated GBV: What Is It, and 

How Do We Measure It? Washington, D.C.: ICRW. Accessed November 27, 2021. 

https://www.icrw.org/publications/technology-facilitated-gender-based-violence-what-is-it-and-

how-do-we-measure-it 

INEE. 2010. INEE Minimum Standards. Accessed December 3, 2021. https://inee.org/minimum-standards. 

———. 2012. Minimum Standards for Education: Preparedness, Response, Recovery. Accessed January 15, 

2022. https://inee.org/resources/inee-minimum-standards 

 يملتعلا:تاطاعقلاب ة لخاصا مجانبرلا صرانع .5.3 قسم لا 16

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00SZF7.pdf
https://www.educationcannotwait.org/downloads/reports-and-publications
https://endcorporalpunishment.org/resources/global-schools-update-2019
https://zenodo.org/record/2542579
https://www.edu-links.org/sites/default/files/media/file/Literacy%20for%20All%20toolkit_v4.1_0.pdf
https://www.edu-links.org/sites/default/files/media/file/Literacy%20for%20All%20toolkit_v4.1_0.pdf
https://www.icrw.org/publications/technology-facilitated-gender-based-violence-what-is-it-and-how-do-we-measure-it
https://www.icrw.org/publications/technology-facilitated-gender-based-violence-what-is-it-and-how-do-we-measure-it
https://inee.org/minimum-standards
https://inee.org/resources/inee-minimum-standards


 

     

 
 

    

     

 

           

      

    

   

      

      

 

 

      

      

          

        

         

        

   

            

    

 

       

 

 

    

   

         

   

        

           

       

 

       

        

  

 

       

 

     

Kellum J, K Sproule, C English, and V Rames. 2021. USAID’s Gender and COVID-19 Guidance. Washington, 

D.C.: USAID. Accessed November 27, 2021. https://www.usaid.gov/gender-and-covid-19-

guidance 

Lanham M, K Ridgeway, R Dayton, BM Castillo, C Brennan, DA Davis, et al. 2019. “We’re Going to Leave

You for Last, Because of How You Are: Transgender Women’s Experiences of Gender-Based 

Violence in Healthcare, Education, and Police Encounters in Latin America and The Caribbean.”

Violence Gend. Mar;6(1):37–46. 

Messner, L, S Morel-Seytoux, K Spratt, and A Ladd. 2015. Beyond Access: Toolkit for Integrating Gender-

based Violence Prevention and Response into Education Projects. Washington, D.C.: USAID. 

Accessed August 4, 2022. 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/USAID_ADVANTAGE_GBV_Educatio 

n_Toolkit-Final.pdf. 

Norman J, L Edwards, and E Randolph. 2019.“The Central Role of School Culture and Climate in 

Fostering Social and Emotional Learning: Evidence from Malawi and Uganda.” In Smart A, M 

Sinclair, A Benavot, C Chabbot, SG Russell, and JH Williams (eds.). 2019. NISSEM Global Briefs: 

Educating for the social, the emotional and the sustainable. NISSEM; 198–214. 

Parkes J, J Heslop, FJ Ross, R Westerveld, and E Unterhalter. 2016. “A Rigorous Review of Global 

Research Evidence on Policy and Practice on School-Related Gender-Based Violence.” New

York, NY: UNICEF. 

Raising Voices. 2017. Is Violence against Children Preventable? Findings from the Good Schools Study 

Summarized for General Audiences. Kampala, Uganda.Accessed November 28, 2021. 

https://raisingvoices.org/wp-content/uploads/2013/02/VAC-Popular-Report-Final-web.pdf 

Rapid Education and Risk Analysis (RERA). Toolkit | Education in Crisis and Conflict Network. Accessed 

November 27, 2021. http://www.eccnetwork.net/resources/rapid-education-and-risk-analysis-

rera-toolkit 

Save the Children. 2021s. “Safe Back to School Guide for Supporting Inclusive and Equitable Learning for 

the Most Marginalised Children.”

Sperling GB and R Winthrop. 2016. “What Works in Girls’ Education: Evidence for the World’s Best

Investment.”

Together for Girls, Aid Data, USAID, Canada, UNGEI, End Violence Against Children, et al. 2021. Policy 

Brief: Gender & Corporal Punishment; Findings and Recommendations from Secondary Analyses of the 

Violence Against Children & Youth Surveys (VACS) on Violence in Schools. Accessed September 27, 

2021. https://www.togetherforgirls.org/wp-content/uploads/2021/06/Corporal-Punishment-

Policy-Brief.pdf 

United Nations Office of the High Commissioner Human Rights (OHCHR). 1996c–2021. The Inclusion of 

LGBT People in Education Settings; of Paramount Importance to “Leaving No One Behind.” New York, 

NY: OHCHR. Accessed September 26, 2021. 

https://www.ohchr.org/en/statements/2019/10/inclusion-lgbt-people-education-settingsof-

paramount-importance-leaving-no-one 

UN Women. 2012. Marrying Too Young: End Child Marriage. Accessed September 27, 2021. 

https://www.unwomen.org/docs/2012/1/marrying-too-young-end-child-marriage 

 يملتعلا:تاطاعقلاب ة لخاصا مجانبرلا صرانع .5.3 قسم لا 17

https://www.usaid.gov/gender-and-covid-19-guidance
https://www.usaid.gov/gender-and-covid-19-guidance
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/USAID_ADVANTAGE_GBV_Education_Toolkit-Final.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/USAID_ADVANTAGE_GBV_Education_Toolkit-Final.pdf
https://raisingvoices.org/wp-content/uploads/2013/02/VAC-Popular-Report-Final-web.pdf
http://www.eccnetwork.net/resources/rapid-education-and-risk-analysis-rera-toolkit
http://www.eccnetwork.net/resources/rapid-education-and-risk-analysis-rera-toolkit
https://www.togetherforgirls.org/wp-content/uploads/2021/06/Corporal-Punishment-Policy-Brief.pdf
https://www.togetherforgirls.org/wp-content/uploads/2021/06/Corporal-Punishment-Policy-Brief.pdf
https://www.ohchr.org/en/statements/2019/10/inclusion-lgbt-people-education-settingsof-paramount-importance-leaving-no-one
https://www.ohchr.org/en/statements/2019/10/inclusion-lgbt-people-education-settingsof-paramount-importance-leaving-no-one
https://www.unwomen.org/docs/2012/1/marrying-too-young-end-child-marriage


 

     

 
 

       

  

 

          

      

  

       

 

      

    

 

      

      

 

      

   

 

            

      

       

  

          

    

 

    

 

       

     

 

      

 

     

 

      

 

 

     

———. n.d. The Shadow Pandemic: Violence Against Women during COVID-19. New York, NY: UN 

Women. Accessed November 28, 2021. https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-

gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19 

UNESCO. 2020. Global Education Monitoring Report 2020: Gender Report, a New Generation: 25 Years of 

Efforts for Gender Equality in Education. New York, NY: UNESCO. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374514 

———. 2019. Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying. Accessed September 26, 2021. 

https://www.unicef.org/media/66496/file/Behind-the-Numbers.pdf 

UNESCO, UNICEF. 2019c. Ending School-Related Gender-Based Violence: A Series of Thematic Briefs. New 

York, NY: UNICEF. Accessed January 20, 2022. https://en.unesco.org/news/new-resource-help-

end-school-related-gender-based-violence 

United Nations Girls’ Education Initiative (UNGEI). 2020. In Solidarity with Girls: Gender and Education in 

Crisis. New York, NY: UNGEI. Accessed September 11, 2021. 

https://www.eccnetwork.net/sites/default/files/media/file/In-Solidarity-With-Girls-

Intergenerational-Dialogues-policy-brief-UNGEI-Aug-2020-spreads-eng.pdf 

———. 2019. A Whole-School Approach to Prevent School-Related Gender-Based Violence: Minimum 

Standards and Monitoring Framework. Accessed September 12, 2021. https://www.edu-

links.org/sites/default/files/media/file/Whole-School-Approach-to-Prevent-SRGBV-Minimum-

Standards-Framework-UNGEI.pdf 

Unterhalter E and J Heslop. 2012. “Transforming Education for Girls in Nigeria and Tanzania ─ A Cross-

Country Analysis of Baseline Research.” London, UK: University of London.

United States Agency for International Development (USAID). 2022a. Inclusive Development. Accessed 

August 4, 2022. https://www.usaid.gov/inclusivedevelopment 

———. 2022b. Social Emotional Learning in USAID Basic Education Programs: How-To Note | Education Links. 

Washington, D.C.: USAID. Accessed November 26, 2021. https://www.edu-links.org/resources/social-

emotional-learning-usaid-basic-education-programs-how-note 

———. 2021a. Integrating LGBTQI+ Considerations into Education Programming. Washington, 

D.C.:USAID.https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/_External_Draft_Integrating_LG 

BTQI_Considerations_In_Education_Programming_210601-508.pdf 

———. 2021b. Corporal Punishment in Schools in Low-Income Countries: An Evidence Review | Education Links. 

Washington, D.C.: USAID. Accessed November 25, 2021. https://www.edu-

links.org/resources/select-gender-based-violence-literature-reviews 

———. 2021c. USAID’s Digital Strategy Overview. Washington, D.C.: USAID. Accessed November 27, 

2021. https://www.usaid.gov/usaid-digital-strategy 

———. 2021d. Disability Communications Tips. Washington, D.C.: USAID. 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/USAIDDisabilityCommunicationsTips2021_5 

08.pdf 

———. 2021e. USAID Digital Strategy. Washington, D.C.: USAID. 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/15396/COVID-

19_and_Gender_Digital_Divide.pdf 

 يملتعلا:تاطاعقلاب ة لخاصا مجانبرلا صرانع .5.3 قسم لا 18

https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374514
https://www.unicef.org/media/66496/file/Behind-the-Numbers.pdf
https://en.unesco.org/news/new-resource-help-end-school-related-gender-based-violence
https://en.unesco.org/news/new-resource-help-end-school-related-gender-based-violence
https://www.eccnetwork.net/sites/default/files/media/file/In-Solidarity-With-Girls-Intergenerational-Dialogues-policy-brief-UNGEI-Aug-2020-spreads-eng.pdf
https://www.eccnetwork.net/sites/default/files/media/file/In-Solidarity-With-Girls-Intergenerational-Dialogues-policy-brief-UNGEI-Aug-2020-spreads-eng.pdf
https://www.edu-links.org/sites/default/files/media/file/Whole-School-Approach-to-Prevent-SRGBV-Minimum-Standards-Framework-UNGEI.pdf
https://www.edu-links.org/sites/default/files/media/file/Whole-School-Approach-to-Prevent-SRGBV-Minimum-Standards-Framework-UNGEI.pdf
https://www.edu-links.org/sites/default/files/media/file/Whole-School-Approach-to-Prevent-SRGBV-Minimum-Standards-Framework-UNGEI.pdf
https://www.usaid.gov/inclusivedevelopment
https://www.edu-links.org/resources/social-emotional-learning-usaid-basic-education-programs-how-note
https://www.edu-links.org/resources/social-emotional-learning-usaid-basic-education-programs-how-note
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/_External_Draft_Integrating_LGBTQI_Considerations_In_Education_Programming_210601-508.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/_External_Draft_Integrating_LGBTQI_Considerations_In_Education_Programming_210601-508.pdf
https://www.edu-links.org/resources/select-gender-based-violence-literature-reviews
https://www.edu-links.org/resources/select-gender-based-violence-literature-reviews
https://www.usaid.gov/usaid-digital-strategy
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/USAIDDisabilityCommunicationsTips2021_508.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/USAIDDisabilityCommunicationsTips2021_508.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/15396/COVID-19_and_Gender_Digital_Divide.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/15396/COVID-19_and_Gender_Digital_Divide.pdf


 

     

 
 

        

 

           

 

    

    

 

        

  

 

 

     

   

 

          

    

     

       

       

  

 

           

  

 

     

  

      

   

 

        

   

 

        

   

     

———. 2020a. School-Related Gender-Based Violence Measurement Toolkit. Washington, D.C.: USAID. 

https://www.edu-links.org/sites/default/files/media/file/SRGBV%20Toolkit_online%2004-

2021%20%282%29.pdf 

———. 2020b. Best Practices on Effective SEL/Soft Skills Interventions in Distance Learning. https://www.edu-

links.org/sites/default/files/media/file/Remote-SEL-FINAL-508.pdf 

———. 2020c. Select Gender-Based Violence Literature Reviews: Impact of Information Communication 

Technology (ICT) on Gender-Based Violence. Washington, D.C.: USAID. 

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WR39.pdf 

———. 2020d. Passages Project. Case study: Literacy Achievement and Retention Project. Washington, D.C.: 

USAID. https://irh.org/wp-content/uploads/2020/11/Passages-LARA-Case-Study.pdf 

———. 2018. USAID Education Policy. Washington, D.C.: USAID. 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/2018_Education_Policy_FINAL_WEB.p 

df 

———. 2016a. Literature Review on School-Related Gender-Based Violence: How It Is Defined and Studied. 

Washington, D.C.: USAID. https://assets.prb.org/pdf16/IGWG_10.19.16_DERP-SRGBV-

LitReview.pdf 

———. 2016b. United States Strategy to Prevent and Respond to Gender-Based Violence Globally. 

Washington, D.C.: USAID. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/258703.pdf 

———. 2015a. “Beyond Access: Toolkit for Integrating Gender-Based Violence Prevention and 

Response into Education Projects.” Washington, D.C.: USAID.

———. 2015b. Fact Sheet: What Is the Cost of School-Related Gender-Based Violence? Washington, D.C.: 

USAID. Accessed September 27, 2021. https://shared.rti.org/content/what-cost-school-related-

gender-based-violence# 

———. 2015c. A Guide for Strengthening Gender Equality and Inclusiveness in Teaching and Learning 

Materials. Washington, D.C.: USAID. 

https://www.eccnetwork.net/sites/default/files/media/file/DERP_Gender_Guide_V3_102715_r9_ 

FNL.pdf 

———. 2013. Checklist for Conflict Sensitivity in Education Programs. Washington, D.C.: USAID. 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/USAID_Checklist_Conflict_Sensitivity_ 

14FEB27_cm.pdf 

USAID, Government of Nepal, and UNICEF. n.d. Zero Tolerance: GBV-Free Schools in Nepal. Factsheet. 

Washington, D.C.: USAID. Accessed August 4, 2022. 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/EDU%20Zero%20Tolerance.pdf 

USAID, Uganda Ministry of Education and Sports, RTI International. 2020. Uganda Literacy Achievement 

and Retention Activity. Kampala, Uganda: RTI. https://ierc-

publicfiles.s3.amazonaws.com/public/resources/4.%20LARA_Briefer_follow%20up%204.pdf 

WHO. 2019. “School-Based Violence Prevention: A Practical Handbook.” Bull World Health Organ. Sep 

1;97(9):583–4. 

 يملتعلا:تاطاعقلاب ة لخاصا مجانبرلا صرانع .5.3 قسم لا 19

https://www.edu-links.org/sites/default/files/media/file/SRGBV%20Toolkit_online%2004-2021%20%282%29.pdf
https://www.edu-links.org/sites/default/files/media/file/SRGBV%20Toolkit_online%2004-2021%20%282%29.pdf
https://www.edu-links.org/sites/default/files/media/file/Remote-SEL-FINAL-508.pdf
https://www.edu-links.org/sites/default/files/media/file/Remote-SEL-FINAL-508.pdf
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WR39.pdf
https://irh.org/wp-content/uploads/2020/11/Passages-LARA-Case-Study.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/2018_Education_Policy_FINAL_WEB.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/2018_Education_Policy_FINAL_WEB.pdf
https://assets.prb.org/pdf16/IGWG_10.19.16_DERP-SRGBV-LitReview.pdf
https://assets.prb.org/pdf16/IGWG_10.19.16_DERP-SRGBV-LitReview.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/258703.pdf
https://shared.rti.org/content/what-cost-school-related-gender-based-violence
https://shared.rti.org/content/what-cost-school-related-gender-based-violence
https://www.eccnetwork.net/sites/default/files/media/file/DERP_Gender_Guide_V3_102715_r9_FNL.pdf
https://www.eccnetwork.net/sites/default/files/media/file/DERP_Gender_Guide_V3_102715_r9_FNL.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/USAID_Checklist_Conflict_Sensitivity_14FEB27_cm.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/USAID_Checklist_Conflict_Sensitivity_14FEB27_cm.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/EDU%20Zero%20Tolerance.pdf
https://ierc-publicfiles.s3.amazonaws.com/public/resources/4.%20LARA_Briefer_follow%20up%204.pdf
https://ierc-publicfiles.s3.amazonaws.com/public/resources/4.%20LARA_Briefer_follow%20up%204.pdf


     

     

    

     

Wodon Q, C Montenegro, H Nguyen, and A Onagoruwa. “Missed Opportunities: The High Cost of Not

Educating Girls.” Washington, D.C.: The World Bank Group 

 يملتعلا:تاطاعقلاب ة لخاصا مجانبرلا صرانع .5.3 قسم لا 20



 

     

 
 

                   

                    

                 

    

      

   

       

 

 

    

   

 

 

 

                  
     

   

  

     
   
      

   
  

     

 ةي يك رم أل ا ة ال كولل ةيعاملج ا ةباجتس اال و ةياقولا يز ز تع هو يعامتج ال ا عنو ال ىلع ئم اق ال فنعلا نم د لح ل عيامجلا طا نش لا نم فدهلا
 . ةيلدولاةينمتللةييكرمألاةلا لوكا برعيعاتمجاال عونلاىلعئم لقاافنعلانأشبةينمتلاجمابر في"يعاملجالمعل"ا أو،ةيلدولاةينمتلل

.  ناهرنقايعاتم الجاعونلاىلعئماقلافنعلانمدحللةيلولداةينمتللةييكرمألاةلاكلوليعاملجالمعلالحو تاموعلملانميدزمل

 :ـبلصاتاال رجىي،ديلمزاةفمعرل

 نوناقلا يف هاروتكد ،يونيش ارتيش
 دقاعتلا لوؤسم ةلثمم
 ةأرملا نيكمتو نيسنجلا نيب ةاواسملا زكرم

cshenoy@usaid.gov 

 هاروتكد ،نيابسدراغ ناياد
 مسق ةسيئر

CARE-GBV 

diane@makingcents.com 

 يملتعلا:تاطاعقلاب ة لخاصا مجانبرلا صرانع .5.3 قسم لا 21

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

	العمل الجماعيللوكالةاألمريكيةللتنميةالدوليةللحد منالعنفالقائمعلى النوع االجتماعي
	الاختصارات والمختصرات
	مق دمة
	لما ذا يج بأن تتص دى ب رامج التعل يمللعنف المبني ع لى النوع االجتماعي
	العنف القا ئم ع لى النوع اال جتم اعي المرتبط بالمدر سة
	مبدأ "ال تؤذي"في برامج التعليم

	كيفيمكن لبرام ج التعل يمأن تتص دىللعنف المب ني ع لى النو ع االجتماعي
	ا إلستراتيجية رقم 1: تنفيذ نهج سياقي ل لمدرسة بأكملها (الوقاية،التخفيف منالمخاطر،االستجابة) (مستوياتالنموذج االجتماعي البيئي:الفردي،بيناألشخاص،المجتمع،الهيكلي)
	المع اي ير الدنيا لنهج المدرسة بأكملها
	ا إلس تراتيجية رقم 2:تزويدالمعلمينبالمهارات والمواردالالزمة للتدريس بال عنف (الوقاية،التخفيف منالمخاطر،االستج ابة ) (مست وياتالنموذج االجتماعي البيئي:الفردي، بيناألشخاص)
	ا إلستراتيجية رقم 3: توفير برامج مست هدفة للوقاية منالعنف المبني على النوع االجتماعي (الوق اية) (مستوياتالنموذج االجتماعي البيئي: بيناألشخاص)
	ا إلس تراتيجية رقم 4: تنفيذ التعلم االجتم اعي وا لعاطفي (الوقاية) (مستوياتالنموذج االجتماعي البيئي : بيناألشخاص)
	ا إلس تراتيجية رقم 5: تقديم خدمات اإلح الة ال واعية بالصدمات النفسية والنوع الجنساني (التخفيف منالمخاطر،االستجابة ) (مستوياتالنم وذج االجتماعي البيئي :الفردي،المجتمع )
	اإلستراتيجية رقم 6: إشراك المدارسوالمجتمعات في رفعمستوىالوعي وبناء الدعم لمبادراتالعنف القائم على النوع االجتماعي (الوق اية، تخفيف المخاطر،البيئة التمكينية) (مست وياتالنموذج االجتماعي البيئي:المجتمع)
	ا إلستراتيجية رقم 7: تسهيل التعاون وا لتنسيق متعدد القطاعات ومتعدد الجهات الف اعلة (الوقاية، تخفيفالمخ اطر،البيئة التمكينية) (مستوياتالنم وذج االجتماعي البيئي :المجتمع)
	ا إلستراتيجية رقم 8: إنشاء م ؤسساتشاملة (الوقاية،البيئة التمكينية) (مستوياتالنم وذج االجتماعي البيئي :الهيكلي)
	ا إلستراتيجية رقم 9:تدقيقالمناهج والموادا لتعليمية من أجل شم ول النوع االجتم اعي والالعنف (الوقاية،البيئة التمكينية) (مست وياتالنموذج االجتماعي البيئي:الهيكلي)
	ا إلستراتيجية رقم 10: وضع وفرض قواعد سلوك المعلمين وا إلداريين (تخفيف المخاطر) (مست وياتالنموذج االجتماعي البيئي:ال هيكلي)
	ا إلستراتيجية رقم 11: إنشاء بيئات تع ليمية آمنة وتنقل آمن منالمدرسة وإليها (تخفيفالمخاطر) (مست وياتالنموذج االجتماعي البيئي:الهيكلي)
	ا إلستراتيجية رقم 12: دعم البرامجالبديلة والمعيدةلإلدماج (الوق اية،ا لتخفيف منالمخاطر،االستجابة) (مست وياتالنم وذج االجتماعي البيئي:الهيكلي)
	ا إلستراتيجية رقم 13: وضع إجراءات وآليات إبالغ سريةومستقلة ويمكن الوصول إلي ها (ا الستجابة) (مستوياتالنم وذج االجتماعي البيئي:الهيكلي)
	ا إلستراتيجية رقم 14: دعم وإنفاذ ورصدالقوانين والسياساتالتي تعالجالعنفالقائم على النوعاالجتم اعي (الوقاية،االستجابة، تخفيف المخاطر،البيئة التمكينية) (مستوياتالنم وذج االجتماعي البيئي:الهيكلي)
	ا إلس تراتيجية رقم 15:قوانين وسياساتالتدقيقلإلنصاف والشم ول (تخفيف المخاطر، البيئة التمكينية) (مستويات النموذج االجتماعي البيئي: ال هيكلي)

	أمث لة البرامج:
	نشاط تحقيقاإل لمام بالقراءة والكتابة واالحتفاظ بالمتعلمين (LARA )
	مشروععدم التسامحالمط لق

	ا ألدوات والموارد
	شكر وإقرار
	االقتباسالمقترح:

	المراجع




