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القائم العنف من للحد الدوليةللتنميةاألمريكيةللوكالة الجماعي العمل

 االجتماعيالنوع على

 في ا الجتماعي النوع علىالقائم العنف لبرمجةالتأسيسية العناصر
 التنمية

 :بالقطاعات الخاصة البرنامجعناصر .5.3 القسم

الصحةبرامجخ الل من االجتماعيالنوع علىالمبني للعنف التصدي

 العالمية

 ةمحدد ريغ يةمكى ومر مسيغ م ألجليسلتل بعةة الراييلللتحاتماالخد

 7200AA19/D00006/7200AA20F00011 قمر عقدال

 ةيمسؤول تياتومحال ههذ كي.يرمألابعشلل خيلسا عمالدو( USAID) ةيالدول يةمنتلل يةكيرماأل لةكاالو ضلبف نةكمم ههذ طةشناأل يقةثو تبحأص لقد
Development Professionals, Inc. سةمؤسو Making Cents International, LLC رمألوا ابعةرال ةييلتحللا تماالخد لخال نم 

 قمر نةعومال عقدو )CARE GBV( عيماتالجا وعنال ىعل ئمالقا فنعال نم للحد عيماالج عملبال المتعلقة مهامال
.7200AA19/D00006/7200AA20F00011 

 .ةيكيرماأل ةلمتحداتيالوالا ومةكة أو حيالدول يةمنتلل يةكيرماأل لةكاالو رظنتهاجة وررولضبا يقةثالو ههذ عكستال



 

 

 

            

 

 

    

      

     

    

    

      

   

     

      

    

    

      

    

     

    

   

        

  

          

   

        

     

    

     

    

 والمختصرات تاالختصارا
AGYW 

ARCHES 

CARE- GBV 

CDC 

CEFMU 

 تابشاوال تهقامراال

 ةيصحالتشآنلما فييبجاناإل إلكراهليصدتال

 عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانم للحد عيماالج لعمال

 هانم ةيوقاوال ضمرااأل ةحفكالم ةيكيألمرا اكزلمرا

 يالقسر واجوالز كربلما واجوالز لطفااأل واجزو نقرا

PEPFAR( COP/ROP ) ةيميقلاإل ةيليشغتال ةطالخ /ةولللد ةيليشغتال ةطالخ 

DREAMS 

EpiC 

FGM/C 

FP 

GBV 

GBVI 

GREAT 

IASC 

IRH 

IPV 

LGBTQI+ 

LINKAGES 

LIVES 

PEP 

PEPFAR 

PrEP 

RH 

 نآمو،هجومو ،دزياإل نخالي مو،نمكتوم ،نومر ،مممص

 ةئبواأل ةفحكاعلى م ظحفاوال فهدااأل قيحقت

 ةيوثناأل ةياسلنتال ضاءعاأل رتب / هيشوت

 األسرة ميظنت

 عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعا

 عيماتالجا وعنال على مئلقاافنلعا ادرةبم

 ينسانالج لحوتوال ساواةلموا األدوار

 تكاالالو نيب ةركتمة المشئالدا ةناللج

 ةيبجاناإل ةصحال عهدم

 ميحمال كيالشر فنع

 ،نيسنالج نيب نص مشخاألوا ،سنجال حراروأ ،ايسنج نلووحتلموا ،سنجال ووجومزد ،نويلثلموا ،تايلثلما
 ىألخراةعونتلماةينسانالج تايالهووةيسنجال تهاوجتال يوذنص مشخاواأل

 سرويفب نيرثأتلما نييسيئالر نكاسلل ةيرشبال ةعانلما قصن سوريف تماخد ةسلسل ربع طبالروا

 ةيشربال ةعانلما قصن

 عموالد ةالمالسزيعزتوةصحالنق محقتوال فخاولمواتاجايتاالح نع المعتسواال ماعتاالس

 عرضتال عدبةيوقاال

 دزياإل نة مثغاإلل كييألمراسيئالر هاضعويتالئرطواالةطخ

 عرضتال لبقةيوقاال

 ةيبجاناإل ةصحال

 5.3 يةمالعال ةحصال :تاعاقطالب اصةخال جمانربال رصانع . مسقال
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ةيسنجال صئخصاوال ،سنالج نع ريبعتالو ،ةيسنالج ةيوالهو ،سينالج هوجتال SOGIESC 

ةيبجانواإل ةيسنجال ةصحال SRH 

ايسنج ةقولنلما مراضاأل STI 

 UNFPA ألسرةا ميظنتل حدةتلما مماأل ةيمعج

ةولللطف حدةتلما مماأل ةظمنم UNICEF 

ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالالو USAID 

ةيلمعاال ةصحال ةظمنم WHO 

 يةمالعال ةحصال :تاعاقطالب اصةخال جمانربال رصانع . مسقال
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 دمةمق
 وعن على مئلقاا فنلعا يصدتلل جامربال في ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالولل ةيلمعاال ةصحال جامرب جدم بجوو ببس ةقيثوال هذه فصت

 ةصحالجامرب فيتايجيتراتساإل جدمةيفيكحيضوتلجامربالنعةلثأمميقدتمتي.كذلباميللق حددةلماتايجيتراتساال ليفاصتوسنالج
 .ةيفضاإ تماوعلعلى م لصوللح والموارد تالألدو طبوار ريفوت متي ماة، كيلمعاال

 ،ةيساساأل ئادبلما لشمت يتالو ،ةيمنتال في عيماتجاال وعنال ىعل مئلقاا فنلعا جامربل ةيسيأستال اصرنلعا نم زءج يه ةقيثلوا ههذ
 لقراءافعرتيفسو ،ةيالثلماةيحانال نم.ةيمللعا اصرنعو،(ةينيمكتال ةئيبوال ،ةبجاتواالس ،طرف المخايخفتو،ةيقا)الو جامنربال اصرنعو

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

 ةقدمم.0.1 القسم

 طرخالمافيخفت:جامنربال اصرنع.2.3 القسم

 ةيمللعا اصرنع.0.4 القسم

 (جامنربال في نيركة المشايماحلرطاإ:جامربال لاث)م ادةيالقوةيميظنتال ةفقاثوال ميالق

● 

● 

● 

o 

o (ةحالاإل ةكبش طئراخ ورسم ينسانالج ليحلت)ال نييجيتراتساإل ميصمتوال طيطختال 

 ،عمتجلموا ،شخاصاأل نيبو ،يالفرد :يئيبال عيماتاالج وذجمنال تايوتمس بحس الملخص في ةضحالمو تايجيتراتاإلس ميظنت متي
 وذجمنالنم عددةتمتايوتمس جعالتتايجيتراتسإسنالج وعن على ينبلمافنلعالمجا فيةعالالف تالدختالنضمتتما عادة .كلييلهوا

 مسقلا رظنا) ةينيكمتلا ةئيبلا وأ ةباجتسالا وأ رطاخملا نم فيفختلا وأ ةياقولا اهنأ ىلع ًاضيأ ةيجيتراتسإ لف كينصت متي .يئيبال عيماتاالج
 (.ةامعةلمح :جامنربال اصرنع.0.3

 على نيالمب للعنف يةالعالم صحةال رامجب دىتتص أن بيج ذالما
 الجتماعيع االنو

 لشمت.ةيعقلوال ةيندبالةصحالجئاتن على اشرةبمريغو اشرةبم ارثآهول نسانإلاقحقولكهاتنا هو عيماتاالج وعنال على ينبلمافنلعا
 سوريفلقاتنوا تهاألمالالتعوا ودمقصال ريغلحموال ةباإلصا عيماتاالج وعنال على ينبلمافنعالبةطبتلمراةيبالسل ةيصحال جئاتنال
 ةمظنم) عضرلا تايفوو ،ةدالولا تافعاضمو ةيلقعلا ةحصلا تابارطضاو ً،ايسنج ةلوقنملا ضارمألا نم هريغو ةيرشبلا ةعانملا صقن
 ةعانلما قصنسرويفبنيبالمصا فراداأل نيبةيجعالر توساريللف المضاد جاللعا مرارتسوا دءبضخفانوا (أ2021 ةيلمعاال ةصحال
 ادةيزكذل في ماب- عيماتجاال عونال على ينبلمافنلعلةيصادتقواال ةيعماتجاال فيكالتال نأ ماك (.Machtinger et al. 2012)ةيشربال

 عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعا هدةلمشا ىلمداةليوطةيعقلوال ةيطفعاال ارثواآل ،جورواأل ةياجتنإلانوفقدا ،ةيحالص ةيعاالر خدامتاس
Garcia-Moreno et) اضيأ يه ًاديج ةقثوم- لاألطفا على al. 2015,CDC 2003, Walby 2009, Bonomi et al. 2009.) 

 :ليي ما ةيصحال جئاتنال على رهيثأتو(ةملكا تفايعرت على لوحصلل دالمسر ظرن)ا عيماتجاال وعنلا على ينبلمافنلعاةلثأم نضمتت

 سوريف جالعو ،ةدالولل ةقباسلا ةياعرلا ىلإ لوصولا لثم ،ةحصلا نع ثحبلا كولس ىلع ًابلس ميمحلا كيرشلا فنع رثؤي ●
 (.Bonomi et al. 2009 ،2005 ةيلمعاال ةصحال ةظمنم)لطفال ةحصتماخدو،سرويالف عقموةيشربال ةعانلما قصن

عنمب ةعلقتلما تراراللق لقتالمس الفرد خاذتا عم عارضتي يالذ ميحمال كيشرال فنع لكاأش نم لشك لىإ يبجاناإل اإلكراه ريشي ● 
 ادةيزب يبجاناإل إلكراها طبتري (.Grace 2016) لمالح على إلكراهوا لالحم عنامو بيخرت ةلثألما لشمت .لوالحم لالحم
 ) سينالج لصاتاالب ةقولنمال مراضألا صيشختو (Grace 2018 (. Fay 2018) صودمقال ريغ لالحم طرمخا

،يسنالج لصات الا قيطر نع ةقولنلما مراضواأل ةيرشبال ةعانلما قصن سرويفب ةبصااإل طرخ نم سينجال فنلعا ديزي ● 
 .ةيعقلال ةصحال تابراطضوا ةيالعاطف تماصدال ببسي نأ نمكيو ،وراسنال لثة ميبجاناإل تابإلصاوا ،ودمقصال ريغ لوالحم

 يةمالعال ةحصال :تاعاقطالب اصةخال جمانربال رصانع. 5.3 مسقال
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 ناكسلل ةدحتملا ممألا قودنص) ركبملا لمحلاب ًاقيثو ًاطابترا يرسقلا جاوزلاو كربلما اجووالز لاألطفا اجوزو نقرا طبتري
 نكاللس حدةتلما مماأل قدون)ص لألطفاوا تهاألماتايفو ادةيوز ،لحمالتعفاومضا ،لطفاواأل تهاألماةيغذت وءوس ،(2015

.)2015

 رطخ ةدايزو ،ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريفو ًايسنج ةلوقنملا ضارمألاب ةباصإلا رطخ ةدايزب ًاضيأ ركبملا جاوزلا طبتري
 (.Nour 2006)لبقتمسال في ميالحم كيشرال فنلع عرضتال

 يفو،ةيسنجوال ةيبجاناإل ةصحالتعفاومضا ىالعدو ىإل(ثاناإل ناتخ)ثانإللةياسلنتالءعضااأل رتب/هيشوتيؤدينأنمكي
 (.أ2021 ةيلمعاالةحالصةظمن)م فاةالو إلىيؤديقد،تحاالال عضب

 ةيعاالر بنجت هنع جتني مام ،صحيال ظامنالب ةقثال عدم في ةألموما ةيعار في ةملعالما ءسوو رامتحاال عدم همسي نأ نمكي
 ةالوالد يثيحد لطفاواأل تهاألملتايفوو لالتعاجئاتن إلى يؤديمام،دةالوال تماخدو هرةماالةماللعوا والدةللةقبالسا

.)Manning et al. 2018( 

● 

● 

● 

● 

 ساءنال عرضتىإل اشربملشكب،ميعالال ديصعال على19-ديفكووايقيفرإبغر في والبياإل لثم،ةئاشنالةيمعدالضمرااأل ةئبأوتأد
 قاءبوال ةاألسر في دةيزاتلما تراتوتال ببسب يراألس فنلعا نم ىرأخ لكاشوأ ميالحم كيالشر فنلع عرضتلل ربأك طرخل تايتالفو

 حدةتلما مماأل ةئيه جاهتاال هذا عفد2020(.1 نكاللس حدةتلما مماأل قدونص)قالغاإل تايملع اءنثأنيفينلعاةاألسر رادفأعم معزوال
 رطمخا ادةيزنع الغباإل متاكم (.2020 للمرأة حدةتلما مماأل ةئيه)19-ديفلكو "لظال ةحئجا" ـب المرأة ضد فنلعا ةيسمت إلى لمرأةل

19-ديفكو سرويفو والبياإل لالخ،نييسنجال داءتعواال لالغتالساكذل في ماب،عيماتاالج وعنال على ينبلمافنلعانمىخرألكاأش

 مئلقاافنلعانمنياجنللعموالد اةيللح قذةنلماةيعاالر إلىلصووال خفضنا،كذل على وةالع (.2020 نكاسلل حدةتلما مماأل قدون)ص
 نمديلمزوا لقنتال نشأبنياجنال على وديقال ببسب(عيماتجواال يفسنال عموالد بصاتغاللةيريالسر إلدارةاي)أ عيماتجاال وعنال على
 رطاخم مقافت ىلإ ًاضيأ19-ديفكوةحئجا ارثآتأد.ةيئابالوةبجاتالساعماءبعاألبةقلثلماةيحالصةيعارالةظمنأفيةيولواأل طاءعإعدم

 ءابولا ببسب تايتفلا ُّمتيتو يئاذغلا نمألا مادعناو رقفلا ةدايز ببسب يرسقلا جاوزلاو ركبملا جاوزلاو لافطألا جاوزو نارق عوقوو
 (.2021 فيسينوي)ال

 ال نلدابال نمديلعدا في ةيصحال تاسايالس نفإ ،ةحاسم ةامعةيحصةيقض ارهبتعاب عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعالوبقمتينيح في
 تممرضاوال اءبطواأل ،ةيمعتمجال ةحالص لجام في نيملعاوال نعوطوتلماكذل يف ماب-ةيحالص تمادخال ميمقدو،باسنملشكب هاعالجت

 لاعفلا معدلا ميدقتل نيزهجم ريغ نونوكي ام ًابلاغ-ةيعقلال ةصحال تماخد ميمقدو ،تايديقلتال تالبقاوال ت البلقاوا ،ةيحالص قفمراال في
 سوء وردكدراإ في ةيحالص تماالخد مقدمو لفش إذا (.2013 ةيلمعاالةحالص ةظمن)م عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانمنياجنلل
 امم ،مههافرو مهئالمع ةحص ىلع هثدحي نأ نكمي يذلا ريثأتلا ًامامت نوردقي ال دقف ،لفطلا ةصحو ةيبجاناإل ةصحال جئاتن في ةملعالما
 عضب في ،كذل على وة الع.ةيصحال ةيعارال ظامنعم عام لشكبةئيسةبجرتو،لث ألماىوتالمس نودةحوص ةيعارجئاتن إلى يؤدي

 نم نماحرال كذل في ماب ،ناسناإل قحقول تكاهاتنوا عيماتالجا عونال على مئلقاا فنلعا ةيصحال تماالخد مقدمو بكتري ،تالحاال
 في نيملعاوال ةيسنالج صئصاوالخ ،ينسانالج ريبعتوال ،ةيسنالج ةيوالهو ،ةعونتلما ةيسنالج لويلما يذو صشخاألل ةيصحال تماالخد
Evens et al. 2019, Lanham et) سنجال لمجا al. 2019, Dayton et al. 2020) رتب / هيشوت على يبط عبطاال ضفاءوإ 
 عمدوال ةيعاالر نمىوتمس علىأميقدتل عدادتلالس ةيحالص ةظمنألوا ةعللفااتهاجلل خالقيأبواج كانه.ةيوثناأل ةياسلنتال عضاءاأل
 عيماتاالج وعنلا على مئلقاافنلعا طرمخا فيةهمالمسا طرخنمحدالككذلو،عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانمنياجنلل

 (. Bott 2004) ةيوناثال تماوالصد

 جامربميقدتلةنيمثةصفر ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمراةكالللو ةيمعالال ةحالص جامرب في عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعاجدم عدي
 هنكو إلى ةفضااإلب .هنم نونعاي نيالذ أو عيمات الجا وعنال على مئلقاا فنلعا طرلخ نيضمعرال خاصلألش ودةجال ةيعال ةيحص تماوخد

 نمديلعداعىستيتالةيصحلاجئاتنالنحسينأنمكيعيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعاجدمنفإ،هباميالقبجييالذحيحالص الشيء
 لوالحم ،ةيشربال ةعانلما قصن سرويفب ةب إلصاا لثم ،هايعل ريثأتال إلى ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةلكاللو ةعباتال ةيلمعاال ةصحال جامرب
 (.Bott 2004) األم ةحوص ةيبجاناإل ةصحال جئاتنو ،ةيعقلال ةحالص تابطراواض ،هل ططالمخ ريغ

 ننطشاو".19-ديكوف ةحئاجيشفتءانثأ له بةاجتسالوا تهدحنم يففختالويعامتجالاعنولاىم علئاقال نفعلا نعم يةفيك".(مداقال رداصإلا). CARE-GBV يقرف:رنظا ،تامعلوملا نم ديزمل
 .يةدولال يةمنتلل يةكيرمألا الةكالو:مةصاعال

 يةمالعال ةحصال :تاعاقطالب اصةخال جمانربال رصانع. 5.3 مسقال
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 على نيالمب نفللع دىتتص أن يةالعالم صحةال جلبرام يمكن كيف 
 الجتماعيع االنو

 جلدم ،لاثلما ليبس على .ةطبارتم ةيلمعاال ةحالص جامرب يف عيماتالجا وعنال على ينبلما فنلعا إلدماج اهنأد ورةمذكال تايجيتراتاالس
 ،(4 قمرةيجيتراتإلس)اةصصختلمواةينيتوالرةيصحالتمالخدا فيهلةبجاتواالس عيماتجاال وعنال على ينبلمافنلعانمفيخفتال
 جدمب صىوي (.3 رقم ةيجيتارت)اإلس يعماتاالج وعنال على ينبلما فنلعل ةبجاتاالس على بيدرتال إلى ةيحالص تماالخد مقدمو اجتحي

 .لعافلشكب عيماتاالج وعنال على ينبلمافنلعليصدتللتايجيتراتاإلس

 له ابةتجالسوا ياع الجتماعولناىلع ائملقافلعنا لمنع تاوكيللسوا فعراألوا تداقالمعتوفواقلما ييرتغ :1 رقم يجيةتراتإلسا

 (ةلتمكينيا لبيئةا،ابةتجالسا،ايةوقل)ا

 (ليهيكلا،عمجتملا،اصألشخانبي،يدفرلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايومست)

 على ضارةال ةينسانالج تايوكوالسل فعرااأل رييغت عيماتاالج عونال على ينبلما فنلعا عنلم ةاألدل على ةينبلما تايجيتراتاإلس نضمتت
 تقداتمعوال فقالموا رييغت" ةيوقاال :جامنربال اصرنع .1.3 مالقس ظرن)ا ةيكليلها تايوتوالمس عمتوالمج رةواألس الفرد ىوتمس
 .شروعلماجئاتننيحستل روعم المشيصمت فيةيجيتراتساإل هذه جة دمصحال طاعقجامربل غيبنيونمكي (.فعراواأل

 ةيماالح ادةيزكذل في ماب،يعماتاالج وعنال على ينبلمافنلعل عرضتال رطمخا نملقلتتالدختكذل لزمتسي،يالفرد ىوتالمس على
 ةنمكوم ةنومر ةمم)مص "DREAMS"ةاكرش هو جامنربال على ةلثألما أحد .نيمكتال ادةيزو،يادصتقاال فضعال ليقلتو،ةيعماتاالج
15 في هاذيفنت متيو ( PEPFAR) دزياإل نمةثغاإللةئطارال كييألمراسيئالر ةطخ هامولتيتوال ،(ةنآموةجهومو دزياإل نمةيوخال

 دةيجدال تابصااإل نم الحد هو جامنربلل سياألسا فلهدانأنيح في .يبيكارال رحبال ةطقنوم ىربكال حراءالص بونجايقيفرأ في ةدول
 تاقهارملا تايتفلا نيب يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا رطاخم نم دحلا ىلع ةوقب ًاضيأ زكري هنإف ،ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريفب

 ةبلإلصا ةعرض تابوالشا تايتالف لجعتيتالةيسيئالر لامولعاةمعالجلةيساساأل تالدختالنمةملاشةزمحريفوتلالخنمتابوالشا
 بسرتوال،يصادتقاالفلضعالثملامعوكذللشمي،عيماتالجاوعنال على مئلقاافنلعا إلىةفضااإلب.ةيشربالةعانلما قصنسرويفب
 عضت .بابللش ةمئ اللما ةيبجانواإل ةيسنالج ةحالص تماوخد عمالد إلى لووصال عدمو ،صودمقال ريغ لوالحم ،ةالمدرس نم
"DREAMS "نمهمتالمس على ظحفالل الحاسم عمالدبتطامحا تابوالشا تهقاالمراتايتالفنكوتثيحبحدواتقو في عددةتمتالدخت 
 على ةمئقا جهانم خدامتاسب نيمكتوال هيوجتال (1)عمالد هذا لشمي.عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعوا ةيشربالةعانلما قصنسرويف

 ،ةيالقرو روضالقو خاراالد تايمعج لثي، مصادتقاال زيعزتال ةطشنأ (2)و ؛ "Stepping Stones"لثة، منآم تساحال مالخنة ماألدل
 فعرااأل رييغت ةطشنوأ عمتمجال ةئبعت (4)و؛ةيعاالر ميمقدونيوالدال عمدزيعزت(3)و؛فيظوتالتساراوم ،فئظاوال على بيدرتوال
 بابللش ةمئاللما ةيبجانواإل ةيسنالج ةحالص تماخد إلى لصووال نيحست (5)و " SASA"! لثم جهانم خدامتاسب تعامتجلما لداخ

.)Birdthistle et al. 2021, Manda et al. 2021( 

 ضد فنلعوا زلينلمافنلعوا ميالحم كيرالش فنعنملقلتنأ واجواألز نيالدالو عمتالدختلل نمكي،خاصاألش نيبىوتمس على
نأ " Families Matter! Program or Parenting for Lifelong Health"لثهج مانخدام متاسبة ألموموا وةباأل تجلسالنمكي.لاألطفا

 عمثحدتلللصاتالاتهارامريطوتوهمفالطأىلد عيمات الجا وعنال على مئلقاافنلعاتماالعو طرخامهمف على ةيعارال ميمقد عدسات 
 ،ةيصحالجئاتنلانيحستفيفقوالموا تقداتمعوالفعرااألرييغتلجألزوااكشرتيتالتالدختالهمساتنأنمكي.فنلعالحو همفالطأ
 واجاألز عم سريلماكرتالمش لصواتال وأ واجزاأل عمةفصلنم سرةيم وارحتعاومجم بياألسال لشمت.ألسرةاميظنت خدامتاس ادةيزلثم

 ثيحب) قوقحلا ىلع ًامئاقو ًانمازتمو اًل ّوحم ًاجهن لاجرلا كرشت يتلا تالخدتلا مدختست نأ بجي .رارالق عنص تحواراو تعازانال لوح
 تعازاناللحو،واجاألز نيبلعادال رارالق خاذتازيعزتلالخنم(هاوسلوك المرأة ةحص على ورلذكا طرةيس الذكور عمدحبصيال
 .فينعالال لواصتوال

 أوعمتالمج ةئبعت ادةيلقةيئسانالتماظنلما أولطاباأل أونييمعتمجالنيالمحفز خدامتاسةيجيتراتاإلس هذه نضمتت،عمتالمج ىوتمس على
 ةبجاتسواال عيماتاالج وعنال على ينبلما فنلعا عنلم ةيبجاياإل ةيعماتاالج فعرااأل رييغتل ريثأتال وه فلهدا .شخاصاأل نيب تحواراال

 على ركزتو ،اءبواآل نيهقمراوال كاءشروال هئعضاوأ عمتالمج ةقاد عم ةيليوحتال تقشاانلموا يتذاال ريفكتال تراحواال هذه حفزت له.
 ضد فنلعوا ،يالقسر واجوالز كربلما واجلزوا لطفااأل جوزوا نراق شارتنوا لوبق في همساتيتال ةلعادال ريغةينسانجال رييعالماةمعالج
 ءعضاأ تواراالح زودت نأ نمكي .عيماتاالج عونال على مئلقاا فنلعا نم نياجنلل عارلا ةوصمو ،ايحاالض على اللوم لقاءوإ ،لاألطفا

 يةمالعال ةحصال :تاعاقطالب اصةخال جمانربال رصانع. 5.3 مسقال
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 همبقوثالمو عمتجلما عضاءأ،تحاالال عضب فيوةبيالقر فرةوتمال عيماتاالج وعنال على مئلقاافنعالتماخد لوحتمامعلوالبعمتالمج
 تماخد إلى ةفاإلضاب،عيماتجاال عونال على مئلقاافنلعلةيريرالس ةيعاللر ةيحالص تماخدال إلى ةعوممد تإحاال ميقدت همنمكينيالذ

 .ةيريالسر ريغ عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا

 كيالشر فنعوةيشربالةعانمال قصنسرويفنم للحد ةينسانالج رييعالماليحوت على ،عمتالمج ةئبعتللدخت وهو ،SASA! جهن ركزي
12 لمدة ميالحم كيرالش فنلع عرضتالنملقليوميالحم كيالشر فنلع عيماتاالج لوبالق نملقليهنأ جدوو ةقدبهمييقتمت قدو،ميالحم

 (.Abramsky et al. 2014) لخدتلا نم ءاهتن الا دعب لق ألا ىلع ًارهش

 ،ةحالمصل بحاأص نيب قيسنتالو ،ينسانجال عونلل ةيعمرا ةينزايم عوضل ةالدعو على ةطشناأل ركزت نأ بجي ،كلييلها ىوتالمس على
 تقدرا زيعزت ةطشناأل لشمت نأ بجي ،كذل لىإ ةفاإلضاب (.ذيفنتال تايجيتراتواس تاسايلسوا نينواالق لث)م فشراواإل ،ةالمساءلو

 .ودةالج نماض على فإلشراوا ةظمتنلماينسانالج قيقدتال تايملعككذلو،ةيصحال ظمنوال ةيوالمحل ةينطالو تماالحكو

 الخط عمد ديمتق لالخنم عيااالجتم عولنا لىع ئمالقا نفلعلةابالستجا لىع صحيةلاتادملخايقدممبدريت:2 رقم يجيةتراتإلسا
 عياالجتما النوع لىع ائمقلا نفلعادبع ريريةلساتالخدموا تالاإلحا،اءالقتضادعنو،لوألا

 (ابةالستج)ا

 (لييكهلا،يدفرلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 نع فشكلا يف ًاريثك مهب نوقثي نيذلا نيينهملا مهنأ ىلع ةيحصلا تامدخلا يمدقم عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا نم نجوانال حددي
 ماعتلالس ةيوسر ةخاصوةنآم ةئيب شاءنإل ديرفعضو في ةيصحال تماخدال ميمقد هذا عضي (.2013 ةيلمعاال ةصحال ةظمن)م فنلعا
 ةعانلما قصنسرويفو،ةياألول ةيعارالنشأببيدرتالبجي.ىرخاأل تماالخد إلى ةباسنلماتحاالواإل ةبجاتاالس ميقدتعم،فيطعاتال
 ةيمعتجلما ةصحال لمجا في ةعللفاا تهاجال ككذلو ،والدةلل ةقبالسا ةيعاالر ميمقدو ،ةيبجاناإل ةحوالص ،ألسرةا ميظنتو ،ةيشربال

 نكشفوينيالذ الءعملللاألو طخال عمدميقدتلنقرااأل نعلمولموا (نويديقلتالنجوعاللموا تايديقلتالتالبلقاا،لاثلماليبس على)ةيديقلتوال
 ،ةحالص نمقحقتوال ،فخاوموال تاجايتاالح نع المعتسواال ،ماعت السايفةيلمعاال ةحالص ةظمنمجهن خدامتاسبفنلعابجارتنع
 ميمقد على بجي ،سينالج فنلعا نم نياجنلل ةبسنالب (.LIVES في رةاكللذ عدسالمارصاتاالخ هاص)لخ عموالد ،ةالمالس زيعزتو
 ةحصلا ةمظنم) ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تاداشرإل ًاقفو ،ةيلاتلا تامدخلا ىلع لوصحلل ءالمعلا ةلاحإ وأ ضرع ًاضيأ ةيحصلا تامدخلا
 (:ب2021 ةيلمعاال

 ألمرا لزم ذاإ ،يعرشلا بطلا رابتخا ءارجإ ىلإ ةفاضإلاب ،ةيفطاعلا ةلاحلا مّيقو صحفاو ،قباوسلا ىلإ رظنا

 ةيجسد تابصاإيأجعال

 (داءتعاال نة معسا72 نوضغ يف) ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريف نم ةياقولل ضرعتلا دعب يئاقولا جالعلا مّدق

 (داءتعاال نام ميأ5 نوضغ يف) ةئراطلا لمحلا عنم لئاسو مّدق

 ياضرتفاال عالجال /يسنالج لصاتاالبةلقونلما مراضاأل نة ميقاالو عرضا

● 

● 

● 

● 

● 

 ةعباتلما تارايلز ططوخ ،ةيتلذاا ةيعاالر شقانو ،ةيعقلال ةحالص ميق ●

 هموافينوأ ،ةاحتلما المواردبةيدرا على عيماتجاال وعنال على ينبلمافنلعا على نيبرلمداريغةيحصال تماخدال مقدمو نكوينأبجي
 (. HRH2030 2020)ةفوطعةحالإنقدمويىتوم فيك

 ًارومأ يعامتجالا عونلا ىلع ينبملا فنعلاب عفدت يتلا ريياعملاب فارتعالاو ،ماكحألل ةردصملا ريغ ةياعرلا ميدقتو ،"يؤذت "ال جهن ربتعي
 برجاتةقشانم في ةبصعو نواجنال جدي قد (.ةيساألسا ئادبلما.0.2 القسم ظرن)ا عيماتجاال وعنال على ينبلما فنلعل يصدتلل ةيأساس

 Ali) ضافياإل فنلعا أو ةيضحال وملوأ عارال ةوصم نف مخوال ببسبةيحالص تماالخد ميمقد عم عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعا

 نم ساءنوال ،تانالمس ساءنال لثم،هادطضاال نمةخلداتملكاشأل نضوعرتينيالذ كئ ألول ةبسنالبتايحدتال هذه فاقمتت قد (.2018
 نم خاصواألش ،سنجال حراروأ ،ايسنج نيولحتلموا ،سنالج جيومزدو نييلثلموا تايلثلموا ،ةقعااإل تواذ ساءنوال ،تايقلاأل تعامجمو

 نايتالفولرجاال هواجي قد (. Ali 2018) ىخراأل ةعونتلما ةينسانجال تايوالهو ةيسنجال تهاوجتال يذو نم شخاصواأل ،نيسنالج نيب
 ميمقدلنمكي (.Donne et al. 2018) رةالذكوبةعلقتلمافعراألاببسب عيماتاالج وعنال على مئقاال فنلعابجارتةقشانأمام م قئعوا
 ،الءعمال عيلجم نيعموالدا نيطفعاتلماةيعاوالر ماعتساال ريفوتلالخنم عيالس في عدةوالمسا ةحوالرا ةقثال ادةيزةيصحال تماالخد
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7 



 

 

 

            

 

                     
       

                      
                    

                       
                         

                     
                     

                        
                             

                        
                       

  

                    
                     

                         
                         

                       
                    

                       
  

                       
     

                     

  

  

  

      
                   

                          

       

                     

     
                    

                    
                   
                    

 
                           

                          

                              

                     

 إلى ةيصحال تماخدال مقدمو جاتحي .عمدلاو ةدعاسملا بلط نم يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا نم نيجانلا نّكمي هرودب يذلاو
 (.ب2021 ةيلمعاالةصحالةظمن، م Ali 2018)باسنلما عمالد ميقدتوةقثال هذه زيعزتلةباسنلماتهارالموا ةفمعرال

 على مئلقاافنلعانمنياجنالعملعفاتال على ةالقدر هيلد آخر خصشيأككذلو،ةيحالص تماالخد ميمقد على فواإلشرا بيدرتبجي
 ىلع زكرت يتلا ةيساسألا ئدابملاو ،"يذؤت ال" جهن ىلع ًاضيأ نكلو ،هالعأ ةروكذملا تاراهملا ىلع طقف سيل ،يعامتجالا عونلا
 ئادبلما .0.2 سمالق ظرنا) ةيسسااأل ئادبلما في ةفصوومو "LIVES" جهنل ةيسأسا اصرنع هيو ،تماالصدب رةينتالمس ةيعاالر ،نياجنال

 ةلماعم ةءاسإ نع نييمازلإ نيغلبمك مهنييعت متي ام ًابلاغ ةيحصلا تامدخلا يمدقم نأ كرابتعا يف عضت نأ مهملا نم ،كلذ عمو ،(ةياألساس
 عارضتيثيح،ةياماإللز الغبإلاتابطلتوم نياجنال على ركزتيتال ةيعاالر نيبنوازتقيحقتبجي،كلذل .نلدابال نمديلعدا في لاألطفا

 ةياماإللز الغباإل تابطلتمب الءعمال الغبإب ةالخدم مقدمو قومي نأ هذا ينعي ،تحاالال ظممع في .ضعبال ماعضهب عم نهايوجتال نهذا
 أحد نع وأ نياجنال لاألطفا نم ةملعالما سوء نع يئلقاتال فكشال نووقعتي وانكا إذا وأ اإلساءة أو فنلعا نع لسؤالا لبق همب ةخاصال

 ضد فنلعانشأبةاسيسقبطتيتال نلدابال نمطفق ةئماال في26 نأ2021 عاملةيلمعاال ةصحال ةظمنلم ريقرت جدو.نياجنال لاألطفا
 تابطلتم لداختت أال بجي (.ج2021 ةيلمعاالةصحالةظمن)م ةيسرال ودحدب الءعمال الغبإنشأبةخدمال ميمقد تمازاتال ذكرت المرأة

 ساءةإكذل في ماب،عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانمهايفهبتالمش تحاالللتحاالاإل أوةباسنلماةيعاالر ريفوتعمةياماإللز الغباإل
 .لطفااأل ةملعام

 ةسخالرا همتقداتمعوهمتزايحتنعريفكتوال يتذامييقتةيملعلالخنمةيصحالتمالخدا ميمقد ادةيق غيبني،تهارالما هذه إلىةفاإلضاب
 فنعلاب ةقلعتملا تادقتعملا سفن مهيدل نوكي ام ًابلاغو عمتجملا يف ءاضعأ مه ةيحصلا تامدخلا يمدقم نأل ،فنعلاو يناسنجلا عونلا لوح
 لؤوسم اجينالنأةالخدم قدممقدتعا إذا ،تهارالما على باسنلمابيدرتالعمىتح.همحول نمنيذاللثم عيماتاالج وعنال على مئلقاا

 دنعاحيتالراعدمبأوهايعل كمحالب اجينال شعرينأحجلمرانفم،ةنيمعفقوامفي ررهبيماهلفنلعانأوأفنلعاعمهتبجرتنع
 ىلع ةردقلاب ًاضيأ قفرملا وفظومو ةيحصلا تامدخلا وقدمم عتمتي نأ بجي .فالكش اءنثأ ةيوناث ةصدمل عرضتي قدو فنلعا نع فالكش

 ليقلتلةيسنلجاترايبعتوال تهاجوتوال لويلمافلتمخ نم شخاصألل كاملألح مصدرة ريغو عيماتجاال وعنال على ةيديأكتةيعارميقدت
 في ةنآم ةئيب قخل نم وجزء طراالمخ فيخفتل سيأسا جهن هو هذا .ةيصحال ةيعاالر قفمرا في ةبكتلمرا ةيطفعاال لإلساءة عرضتال
 .ةيقاالو وذجمن

 عنملئوسا كذل في ماب،عالسل فرواتعبتت وهو سينجالفنلعانمنياجنلل ودةجالةيعال تماخد ميقدتنمالض آخر سييئر صرنعكانه
 .سينالجلصاتاالقيطرنعةقولنلما مراضاأل عالجو،ضعرتالعدبةيوقاوال،ةئطارلالالحم

 وتينيةلرا صحيةلا ايةعلرا تادمخ في له ابةتجالسوا عيااالجتم لنوعا لىع لمبنيا فلعنا من فلتخفيا جدم :3 رقم ةيجيترات إلسا
 صصةالمتخو

 (ابةالستجا،اطرمخلا من يففلتخ)ا

 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 لىع.الءعملل عددةتلماةيعماتجالوا ةيصحلاتاجايتحاال ةمعالجلةفرص ةيصحال تماخدال في عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعاجعد دمي
 كيرشلا فنعو يباجنإلا هاركإلا يف ًاضافخنا ةيباجنإلا ةحصلاو ةرسألا ميظنت تامدخ يف ةباجتسالا تامدخ جمد رهظأ ،لاثملا ليبس

 ةصحال ةحال عززينأنمكي،كذل إلى ةفاإلضاب (.اهنأد3 قمرلاثلما ظرن)اتايتالفو ساءنالنيبةيبجاناإل ةياللقتاالس في ادةيزوميالحم
 .هاامدختاس في مرارتسواال لحمال عنل مئوسا مادتعا ادةيزقيطر نع للمرأة ةيبجاناإل

 جدمب ةيميقلاإل ةيليشغتال ةطلخا / ةيطرالق ةيليشغتال2022 دزيإلانمةثغاإلل كيي ألمراسيئالر هاضعويتال ئوارطال ةطخ وصيت
 فنلعل ةيريرالس ريغو ةيريرسال ةبجاتسواال ،لألوا طالخ عمود 2،عيماتجاال عونال على مئلقاافنلعانعيريسرال أوينيتالرو المعتاالس

 تماخد فيبطلومينيتالرو رفساتساال.ةيشربالةعانلما قصنسرويلفةيريرالسةالسلسل ربعتمادالخ في عيماتاالج وعنال على مئلقاا
 تماخدو،ءكاالشر طارخإتاوخدم ،دزياإل نمةثغاإلل كييألمراسيئالر هاوضع يتالئطوارالةطخهامولتيتال شرالمؤ ةحال اربتاخ
 نع لسؤاالو .ةيشربال ةعانلما قصن سوريف ةجعالوم ةيعار تاخدم في يريسرال المعتاالسب صىوي نيح في ،عرضتال لبق ةيوقاال
 قفمرالل نمكي مادنع) ةيصحال تماالخد يف يريالسر أو ينيتوالر المعتاالس لالخ نم عيماتالجا وعنال على ينبلما فنلعا بجارت

 يريرسال مالعتس الا [...].نفعال نم وفخال أو نفعال يفمهبراجتنع نةيعمتامدخلجأنمنتوأينيذال ءالمعال يعمج السؤ نهأىم عليمحال كيرشال نفعنعينيتروال مالعتسالا رفعي "2
 بهراجت نع كذل دعب يلمعال بيبالط ألسي ،ضراعألوا تامالعال ذهر ههظي ًاصخش بردم بيبط ددحي امدنع .نفعلل ملةتحمال ضراعألوا تامالعال ديدحتىبون علردم مةدخال يمدقمنأينعي

 هذه رهظي ًاصخش بردم بيبط ددحي امدنع .نفعلل ملةتحملاضراعألاوتامالعالديدحتىعل نبوردم مةدخلايمدقمنأينعييريرسالمالعتسالا [....].نفعال نمفوخال وأ نفعال مع
COP") فنعلا براجت نع عيمجلا لاؤس نم اًلدب ،فنعلا ةبرجت نع كذل دعب يلمعلا بيبالط ألسي ،ضراعألوا تامالعال / ROP PEPFAR 2022). 
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 وعنال على مئلقاافنلعانمنياجنالديحدتةيمالتاحنمديزي(فنعالنعلؤاالس 3تابطلتمنمىناألد دالح ةيبلتةيصحال تماخدال ميمقدو
 ةعانملا صقن سوريف رطخل ًايساسأ ًاعفاد هرابتعاب يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلل يدصتلاو ةيلاعفب مهل ةباجتسالاو يعامتجالا
 نكوت ال قد نيالذ صشخااأل ديحدتلالخنم عيماتجاال وعنال على ينبلمافنلعا طرمخا نمفيخفتال في جهنال هذا همساي.ةيشربال
 نيالذ الءعمال ديزوتنمكي،كلذ إلى ةفاإلضاب.ةنآم همئكاشر عم-ةيشربال ةعانلما قصنسرويفةحال لثم-ةيحالص ايضاالق عضبةقشانم
 يتلاو ًاصيصخ ةممصملا ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريف تامدخب يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا نم مهفوخ وأ مهبراجت نع نكشفوي
 ميخدتلمس نمكي،لاثلماليبس على .ةيشربالةعانلما قصنسرويفجئاتن على عيمات الجا وعنال على مئلقاافنلعاريثأت اربتعاال في أخذت
 سرويفنمةيوقاال عززيمام،ةفينعةقالعقايس فينماأب رضعتاللبقةيوقاال خدامتاسةيفيكلحو ورةشلما قيلت عرضتاللبقةيوقاال
 عدبما تماخدبفنلعانعنكشفوينيالذ كئولأطبرنمكي،كذل على وة الع.ميحمالكيرالش فنعنمفخفيوةيشربالةعانلما قصن
 ةقلعتملاو ةيلكلا ةيدسجلاو ةيفطاعلا تاجايتحالا ةيبلتل ليمعلا لوح ًاروحمتمو تامدصلاب ًارينتسم ًامعد" ةمدخلا ومدقم مدقي ثيح ،فنعلا
 .( COP/ROP PEPFAR 2022)"نياجنلل عموالد ةالمالسب

 لالستغالوا نوظفيلمادضلملعا انمك في فلعنوا تالتحرشل ابةجالستوا لمنع تالووكوتوبر تااسسي ذنفيت:4 رقم يجيةتراتإلسا
 جامرنلبا فيناركيشلما لىعننسييلجا داءعتالوا

 (ابةتجالسا،ايةوقل)ا

 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 لعمالنكام فيفنلعوا تشاحرتالعنلمتوالوكتروبوتاسايس-ةخاصالوةاملعا-ةيصحالةيعارالةظمنأوأقفمرالنكوينأبجي
 ؛تكاهاتناالنع الغباإلببسبقامتناالةفحكاوم؛فيطعاوال سينوالج يجسدال داءتعواال ؛سينالجشحرتالكذليفماب،هايعل والرد

 نع الغباإل لاكيهوتاسايالس على نيبستنلمانييمعتالمج نييصحال نيملعاال ككذلو،قفلمرا فيظمو عيجم بيدرتبجي.لطفال ةيماوح
 ةيناكمإو ةيلاحلا ةيامحلا تاسايسب جمانربلا يف نيكراشملا غالبإ ًاضيأ بجي (.2019 للمرأة حدةتلما مماأل ةئيه) هاب هبتالمش تكاهاتناال
 قيقدت تايملع جراءإ بجيو ،(2016 تكاالالو نيب ةركتالمش ةمئالدا ةن)اللج قفلمروا عمتالمج على ةمئلقاا ىشكاوال تايآل إلى لصوالو

 اصرنع .0.4 القسم ظرن)ا تكاهاتناال نع غالبإلل ًةباجتسا ةبسانمال تاءااإلجر خاذتوا هاعابتا متي يتال تاسايسال قيثوتل ظامتناب ةيخارج
 (.ادةيالقو ةيميظنتال ةفقاثوال ميالق :ةيمللعا

 وطنيلانوييلمستا لىع صحيةلاتاراتيجيالستاوتااسلسيا في ياعاالجتم عولنا لىع لمبنيا نفلعا راجدإزتعزي :5 رقم يجيةترات إلسا
 اذهنفيت وتتبع ،عةاطقلموا

 (مكينيةلتا لبيئة)ا

 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 عونلا ىلع ينبملا فنعلل لاعف لكشب يحصلا ماظنلا ةباجتسا نامض يف ًارود نولومملاو ةيحصلا ةياعرلا ةداقو تاسايسلا وعناص يدؤي
 ةيالمحل تماوالحكو تاسايالس عينصا واثحي نأ ةيصحال ةياعرال ةوقاد نيللمدافع نمكي يتال تاءااإلجر نم ديلعدا كانه .عيماتاالج
 هملمانم.تاسايالس ىوتمس لىعو كلييلهاىوتالمس على عيماتاالج وعنال على ينبلمافنلعليصدتلل هاخاذتا على ةيحالص قفمراوال

 تاموكحلا رصقت ام ًابلاغ ،فنعلا فقو في ةحاسم وةطخ عدي عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا تاسايس عوض نأ نيح في هنأ ةظمالح
Rottach et)لعافأ فيتاسايالس ديجست في al. 2018.) ةخمس لك نم ةعبرأ نأ2021 عاملةيلمعاالةصحالةظمنمريقرت ظهرأ لقد 

 ةيصح ةيهيوجتئادبمهايلدنلدابالفصننملقأنفإ،كذلعوم.المرأة ضد فنلعاعنلمتعاطاالقةعددتمةينطولعمططخهايلدنلداب
 (.ج2021 ةيلمعاالةصحالةظمن)م المرأة ضد فنلعليصدتللةلبمقا

PRB et) ذيفنتال ةطشنوأ ةاسيالس رييغت لمشت يتوال ةيالتال تءااإلجراب وصىي al. 2010, PEPFAR 2022 COP/ROP, Rottach 

2018, al. et،ج2021 ةيلمعاالةحالص ةظمنم،2016 ةيمعالالةصحالةظمنم.) 

● 

● 

 ؛لهضرعتيذال نفعلانعيلمعالفشكذاإعلهفمةدخلامدقمىب علجيامحضتويةمزرواخوأيةفيوظ دةعاسم أويسايقيلغشتءراجإ (1):نفعال نع السؤال تابتطلمنمىندألادحال

 .ةماعلا ةحصلل قلق ردصمو ناسنإلا قوقحل ًاكاهتنا هرابتعاب يعامتجالا عونلا ىلع ينبملا فنعلل يدصتلاب ًانلع مازتلالا

 وةعللد تلفاحاتليشكتو عيماتاالج وعنال على ينبلمافنلعليصدتلل،ةينزايلماتخصصامكذليفماب،ليموتال فرواتنماض
 .ةينزايلماتصصامخ ادةيز إلى

 .تالاحإللمانظ دوجو (5) ؛ يةرسال نامض (4) ؛ صاخ ناكم (3) ؛ نفعال نع شفكال تايملعىعل درالو نفعال نع السؤلا يةفيكىمة علدخال يمدقمبيردتمت (2)

 يةمالعال ةحصال :تاعاقطالب اصةخال جمانربال رصانع. 5.3 مسقال
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 ● .عيماتاالج وعنال على ينبلما فنلعل ةبجاتلالس توالوكتروبوال ةيهيوجتال ئادبلما دماتعا

في تراييغت راءإج على رارواإلص نييصحال نيينمهلل عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا على بيدرتلل لواأم صيخصت ● 
 .سنجال وعن على مئلقاا فنلعا لشمتل بيدرتال جهانم

ةيعماتجاال تماالخدو ةيصحال ةيعاالر تماوخد نونلقاا فاذنإ أجهزة نيب مايس ال ،تعاطاالق ربع قيسنتال زيعزتو طبالروا عمد ● 
 .نياجنال عملد ىاألخر

 ● .جامربوال تاسايالس ذيفنتب قعلتي مايف ةءلوالمسا ةبرقاال إجراء

 ● .يعالشر بطال ةأدل عجم كذل في ماب ،عيماتاالج وعنال على ينبلما فنعال عدب ةيريالسر ةيعاالر ومرس غاءإل

عونال على مئلقاا فنلعا / ةيشربال ةعانلما قصن سرويف نشأب ةمدمج ةيعماتجوا ةيريسر تماخد قدمت يتال تماظنلما زيعزت ● 
 .فنلعا نن مياجنلل عيماتاالج

 ● .ةيالمحل تغااللب ةيفيظالو عدةسالموا ةينايبال سومالر لثعي، مماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا ةاسيس شرن تواأد ريطوت

 ● .ةيصحال تماالخد ميمقدو تعاطمقاال على باسنل مشكب ةيهيجوتال ئادبلموا تاسايالس شرن

 .عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعانة ميمعتالمج ةيوقاال جامربعيوست ●

 عم عارضتت يتال ةارمالص ةينسانوالج ةيفقاثال رييعالموا (لالحم عنم لئسالو ةفيضعال مداداإل ةظمنأ لث)م ةيليشغتال قئالعوا ةمعالج
 على تاسايالس في عيمات الجا وعنال على مئلقاافنلعا إدراج على ةلثألما أحد .عيماتاالج وعنلا على مئلقاافنلعاةاسيسفهداأ

 تكاالالونيبةركتلمشادزياإلنمةثغاإللكييرألماسيئرالهاوضع يتالئرطواالةطخ ادرةبهي م ةمقاطعوالينطالونييوتالمس
 ةبجاتواالس عيماتاالج وعنالىعل مئلقاافنلعانمةيوقاالجدم ىإلفهدتيتوال ،اينزانت في عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعاةفحكالم
 جامربال جهانم ظرنا (.اهنأد5#لاثلماظرن)اتاسايالسىوتمس على كذل فيماب،ةيحالالةيشربالةعانلما قصنسرويفجامربيفهل

 .ةينيمكتال ةئيبال :جامنربال اصرنع .4.3 في القسم عيماتاالج وعنال على ينبلمافنلعاجامربلةينيمكتةئيبقلخل ىاألخر

 ةحالص ةظمنم ؤكدت .تاعاطقلا ةددعتم ةباجتسا هجوت يتلا يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا ةسايس ذيفنتو ريوطت معد ًاضيأ مهملا نم
 ةيلمعاال ةحالص ةظمن)م صحيلا ظامنال خارج عقتتعامتجلمالخدا ودةوجلمافنلعاتومحددا طرخال لامعو نمديلعدانأةيلمعاال

 تصاخصتوال تعاطاالق فلتخم ربع ةسقنوم ةومدمج ةملشا ةباجتاس ادةيق تاسايالس عينصاو تماالحكو نم بطلتي هذا (.2016
 مييقتو اربتاخ عمد حيالص ظامنلل نمكي ،تعاطاالق عددتم ةيوقالل لامش جهدك .ةيالحكوم ريغو ةاصوالخ ةيحكومال تؤسسالموا ةينمهال
 ،فنلعا نم نياجنال نيب ةيالقو ةاإلحال تايآل عمود ،تعاطاالق عددةتم فنلعا عنم تاسايس الغبوإ ،ىخرأ تعاطاق في فنلعا نم ةيوقاال

 .نعاوتالوقيسنتال :ةيمللعا اصرنع.0.4 مع القسم قفواتي هذا .فنلعاتداومحد طرالخ لامعو ةمعالجلىخراأل تعاطالقاعوة معوالد

 يةمالعال ةحصال :تاعاقطالب اصةخال جمانربال رصانع. 5.3 مسقال
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 رامج:الب لةأمث
 ياننسلجالولتحوا ةاواسلموا واردألا مشروع :1 رقم لالمثا

 على مئلقاافنلعانم حدالفهدب( GREAT) ينسانالج لحوتوال ساواةلموا وارألد ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالوال وعمشر ريطوت مت
 .دانغأو لماش في عالصرا عدب ما ةطقنم في همتعامتومج نيهقمراال نيبةيبجاناإل ةحوالص رةاألس ميظنتجئاتننيحستو عيماتاالج وعنال

 "ةسسمؤو،نييمحل كاءشر عمكراتاالشب، Pathfinder International ةظمنمو،ةطفولال قاذنإةظمنوم ،ةيبجاناإل ةحالص عهدم قام لقد
2019 2010 "Straight Talk .  عام إلى عام نوع مذ المشريفنتب ،نيينعلما اءباآل ةيمعوج

 يقدنال ريفكتال عيجشتل ةياركشتال ةطشناأل ينسانالج لوحتوال ةواوالمسا ألدوارا وعمشر خدمتاس ،ينسانجال وعنلل لييوحت لدختك
 راألدوا وعمشر وذجمن نكوتي ً.افاصنإو ةحص رثأك رييعام زيعزتل عيماجال لعمال عمود ،ةضلللما تمامعلولل يصدتوال ،حواروال
 لسمسل (2)و ،هتامدتواس رييغتال زيعزتل عمتالمج قادة ادةيقب عمتالمج ةئبعت (1):ةيليكمتتانمكو ةعبرأنم ينسانالج لحوتوال ساواةلموا

 ةئبعتل تأدوا ةعومجم (4)و،نييمعتلمجانييصحال نيملعاال ربعةيبجاناإل ةحوالص سرةاأل ميظنتتماخدبطبالروا (3)و،عيإذا ميدرا
 ةطقن إلى لووصلل ةيمالال ت الخلمدوا ريقص تقو في عوستوال ذيفنتلل ةيالمحل اإلدارة لاكيهو ةمئلقاا تعاللمجمو هميصمت مت لقد .عمتالمج

 .عيماتاالج رييغتال قيحقتللحوت

 فقالموا في رةيبك تانيحست ىإل (GREAT) ينسانالج لحوتوال واةوالمسا ألدوارا روعمش ىدأ ،عورشملا ريثأتل يئاهن مييقتل ًاقفو
 عياإلذا جامنربال معواس نيالذ نالغوبالو نهقومراال غلبأ (.2016 ةيبجاناإل ةحالص عهد)م هميإل لصوالو مت نيالذ كئأول نيب تايوالسلوك

 فقوالموا ،رةاألس ميظنت خدامتواس ،كاءشرال عم لواصتوال ،ةيناسنجال ساواةلما في ةيبجايإ تراييغت نع ريفكتلا ةطشنأ في شاركوا أو
 ساواةلموا ألدوارا جامنرب ذيفنت دانغأو لماش في تماظنلما لواصت (.2016 ةيبجاناإل ةصحال عهد)م سنالج وعن على مئلقاافنلعا جاهت

 .عالماللحونلدابالند ميلعدا فيذهيفنتوهفييكتمتو،ينسانالجلحوتوال

 اعةلمناصنق سوفير عوبمشر ينرأثلمتا ينيرئيسلانالسكل شريةلبا اعةلمناصنق سوفير تاخدم لةلسس عبر ابطولرا:2 رقم لالمثا
(LINKAGES- 2019) لبشريةا (EpiC-2024) وبئةألا في حكملتا لىع اظلحفوا فداألهاققيوتح (2014) (2019) 

FHI ةظمنم ادةيقب ،ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالالو هامولت يتال EpiC و LINKAGES عيمشار يجرت  ةطشناأل نم ةعمجمو ، 360
 عم سنجال نسوماري نيالذ لجاوالر ،سنالجب نغلوتالمش- ةيسيئرال ةينكاسال تائالف نيب ةيشربال ةعانلما قصن سرويف لقاتنا نم للحد

 نشأب ةيعار في همئقابتواس همب لكفتال نيحستو-نحقال قيطر نع تالمخدرا نوطاعتي نيذلا صاخش ألاو ً،ايسنج نيلوحتملاو ،لاجرلا
 .ةيشربال ةعانلما قصنسرويف

 تائالف إلى لصوالو ادةيز لالخ نم ةيعاوالر ةيشربال ةعانلما صقن سرويف نم ةيوقاال ةلسلس زيعزت على روعالمش ةطشنأ لعمت
 ةعانلما قصنسرويلف ينيتلروا اربتاالخ زيعزتو،هقلن أو ةيشربال ةعانلما قصنسوريفبةبإلصاا طرخلةعرض رث ألكاةيسيئالر ةينكاالس
 .ةيعارال في قاءبالنهم منكمتيتال عمالد تالخدتوةيعاالربةيشربالةعانلما قصنسرويفبنيبصالماقوإلحا ،ورةم المشيقدتوةيشربال

 قصنسرويفبنيرثأتلمانييسيئالر نكاللس ةيشربالةعانلما قصنسوريفتماخد ةسلسل ربعطبلروالينسانالج لامكتالجهننم كجزء
FHI ةظمنمتخدمتاس،(EpiC)ةئباألو ةفحكام على ظلحفاوا فهدااأل قيحقتو(LINKAGES) ةيشربال ةعانلما  تاإلرشادا 360
20 نمرثأك في هاشرنمتةنرمةيامجنربترشاداإريطوتلنييسيئالر نكاالس ضد فنلعليصدتلل تسامارلمالضفوأ ةيلمعاال ةياريمعال

 عونلا ىلع مئاقلا فنعلا نم ةياقولا ىلع بيردتلا نع ًالضف ،ةيسايقلا ليغشتلا تاءارجإو تالوكوتوربلا ليغشتلا تاودأ لمشت .ةدول
 ةيجمهور في ن.ونلقاا فاذنوإ نقرااأل نيلممعوال ةيحالص تمادالخ ميمقدو كاءوالشر شروعلما فيظلمو هل ةبجاتواالس عيماتاالج

 ايضحال ولىاأل ةجالدر نمعمدريفوتو؛ عيماتجاال عونال على مئلقاافنلعاتحاال نعفالكش ادةيز فيجهنال هذا جسدتي،نكاينيالدوم
Dayton et)ينونلقاا عموالد عيماتجواال فسينال عموالد ةيحالص تماالخدبطبرواو؛فنلعا al. 2020, FHI 360 2019 .) 

 سغيت دالينومي لبي ةسؤسن مملومملا (ARCHES) لصحيةا عاضوألا في ابياإلنج هراإلكا جةلامع مشروع :3 رقم لالمثا

 متيو ،ميالحم كيشرال فنعو يبجانإلا اإلكراه نم حدلل ةاألدل على مئقا جامنرب هو ةيصحال ضاعاألو يف يبجاناإل اإلكراه ةجعالم شروعم
 ةمعالج وعمشر لدختلةثالثال تانلمكوا جراءإ على تماالخد ميمقد بيدرتمتي.ةينيتالرو رةاألس ميظنتتشاراتاس تماخد في هميقدت

 (2)و؛بجانإلا على اإلكراهوميالحم كيالشر فنعبقعلتي مايف الءعملل لامشمييقتوفيقثت(1):ةيحالص عوضاألا في يبجاناإل اإلكراه
 ؛يبجانإلا اإلكراهو،ميالحم كيالشر فنعقيرطنع ذاءيواإل ،ودصمقال ريغلالحم طرمخا نم لحدلرالضر نم الحد تايسلوك ةقشانم
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 الءعمال عيلجم ميالحم كيرالش فنعب ةعلقتلما ردالموا ريفوت كذل يف ماب) ميالحم كيرالش فنع ايضحا تماخد إلى تالاإلحا عمد (3و)
 ةيبجاناإل ةي اللقتاالس في ادةيوز ميحمال كيالشر فنعو يبجاناإل راهإلكا يف ًاضافخنا جمانربلا رهظأ (.فنلعا نع فالكش نع ظرنال غضب
 سرةاأل ميظنت الءعم نم امرأة4000 نم رثأك اتنضمت نيتمحكوم نيتيئشواع نيتبرجت لالخ نم حدةتلما تايالوال في تايتالفو ساءنال نيب

.)Miller et al. 2011, Miller et al. 2016, Tancredi 2015( 

 في ةيمعتجم تادايع تس في همييقتو ذهيفنت متيو ،ينيلكا قايالس عم ةيصحال وضاعاأل في يبجانإلا اإلكراه ةمعالج وعمشر فييكت مت
 جموذنال هذا في ثحدت عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا نع فالكش تعدالم نأ إلى ةياألول مييقتال جئاتن ريشت .يبروين حاءنأ عيجم
 :عيماتالجا وعنال على مئلقاافنلعانمنياجنال عمود ديحدت إلى عىستيتالىاألخر ةيريالسر ماذجنال فيثحديمامريثكب علىأجمدمال
 كيالشر فنع نم وانعا نيالذ الءعمال نم ةئماالب70 و يبجاناإل اإلكراه نم وانعا نيالذ األسرة ميظنت الءعم نم ةئماالب80 نمرثأك
 ًاقفو .ةيصحال وضاعاأل في يبجاناإل اإلكراه ةمعالج روعمش نشأب بمدر د ّوزمل براجتلا هذه نع اوفشك ،مهصحف دنع ً،اقحال ميمحلا
Silverman et) ضاءتقالابحس ميالحم كيشرال فنع وموارد تماخد إلى تحاالاإلب همعمدمت،جامنربال لوكوتروبل al. 2019.) على 

 قيلتل نيتمرب ةعرض رثأك ةيحالص ضاعاألو في يبجاناإل إلكراها ةمعالج لخدت نيلقت يئالال تايتالفو ساءنال تنكا ،صصوخال هوج
(AOR 2.0, 95 percent CI  1.1–(3.5 ةبقمراال تادايع نوروزي نيالذ الءعمال نم نهتاريز اءنثأ األسرة ميظنت ةقيطر

2019) al. (Silverman et. 

 دهنلا في ةألسرا يمتنظ لىإلووصلا مع مالحمي كشريلافعن من يناجنلا لىإلوصولل لةحم :4 رقم لالمثا

عم ةاكوشر ،" Abt Associates " ادةيقب ،ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالللو عباتال " SHOPS Plus India  " روعمش قام
"Momspresso " مت ،كذل عدبو ،ريهالمشا حدأ لبق نم ةملالح قالطإ مت .يبجانإلا اإلكراه نشأب عيوال ادةيلز ةيمقر ةملح ذيفنتل 
 على رةيشهال "Momspresso" ةصنم لالخ نم نييصحال نيينمهال ككذلو ،غرامتسنإ على نيييسئالر نيرثالمؤ لبق نم هاميضخت

 نهتعدومسا ،ميحمال كيالشر فنع هلثمي مال ساءنال نيب ةفمعرال ادةيز هي ةملحال فداهأ تنكا .رأةام نويمل24 إلى لصتل ،تنرتناإل
 .رةاألس ميظنتتمامعلو ىإل لصوللو ةيتالذا نهتكفاء اءنبو،فنلعالكاأش نملشك هو لالحم عنل مئوسا نان مالحرم نأ همف على

 لكشك لالحم عنمنمنمالحراب عيالو ادةيز في تعدسا هانأ إلى ةلالحم همتملشيئالال ساءنال نيبعالطتاالس على الردود جئاتنتأشار
 لئوسا خدامتسا لذكراكيالشر فضرنربتعايئالال ساءنلل ةيوئلماةبسنال تفعتار ،ةملللح عرضتال عدب.ميالحم كيالشر فنعلكاأش نم
 يفيالرأ داءبإ في قحال نله سيلهنأنربتعايئاللا ساءنال ةبسنو،ةئماال في57 إلى31 نزلي منلمافنلعالكاأش نل مكشك لالحم عنم
 لصاتاال على ساءنال ةملحال تجعش ماك .ةئماالب81 ىإل56 نم ًاضيأ ةءاسإلا ةبسن تعفتراو فنعلا لاكشأ نم ًالكش لمحلا عنم لئاسو
 مت .األسرة ميظنت نشأب تمالوعم على لصوالح في نبغري أو ميمالح كيالشر فنع نم نينعاي نك ذاإ "SHOPS Plus" عدةالمسا طخب
 قيلتل Shakti Shalini ةيموكحلا ريغ ةيدنهلا ةمظنملا ىلإ نهتلاحإ تمت ً،ابسانم كلذ ناك اذإو ،نهب لاصتالا مت يتاللا ءاسنلا صحف

 تنكا .ةئماالب25 ةبسنب عدةاالمس طخ على تماكاللما تزاد ،ةملحال عدب .ميحمال كيرالش فنع نشأب عموالد ةصخصتلما ورةالمش
 .ةملالح جاحن في ةهمر ماصنعةيليكمتال كسلوال رييغتو عيماتاالج لصواتال ةطشنوأ ،ةوسلمدرالئالرساو،ةيجيتراتاإلس تكاالشرا

 ائملقافلعناةدرالمبتالاوكلانبيكةترلمشازدإليامن اثةإلغل يكياألمر سرئيلااهوضع لتيائروالطاطةخةدرامب:5 رقم لالمثا
 اانيتنز في عياالجتما النوع لىع

 ئطوارال ةطخ هو تعاطمقاال ىوتومس ينطوال ىوتالمس على تاسايسال في عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا إدراج على ةلثألما أحد
 ،اينزانت في عيماتجاال وعنالىعل مئلقاافنلعا ادرةبمنشأبتاالالوك نيبةركتالمش دزياإل نمةثغاإلل كيي ألمراسيئالر هاوضع يتال

 ماب،ةيالحال ةيشربالةعانلماصقنسرويفجامرب فيهلةبجاتاالسو عيماتجاال وعنال على مئلقاافنعالنمةيوقاالجدم إلى فهدتيتوال
 ودةمحد ةيهيوجتئادبوم ةاسيساينزانتةحكوم ىلدنكا ،عيمات الجا وعنال على مئلقاافنلعا ادرةبملبق.تاسايسالىوتمس على كذل في
 وعنال على مئلقاا فنلعا ادرةبم تجازانإ همأ نم نانثا نكا .عيماتاالج عونال على مئلقاا فنلعا ةطشنأ ذيفنتل ينطوال ىوتالمس لىع

 ةاسيسال ليدل شرنو شاءنإ في لطفاواأل ينسانجال وعنوال عمتالمج ةيمنت وزارةو ةيعماتجاال ةيعاوالر ةصحال زارةو عمد ماه عيماتاالج
 نم ةيوقالل إلدارةا نشأب ةينطوال ةيهيوجتال ئادبلما"و عيماتاالج وعنال على ينبلما فنلعل ةبجاتاالسو ةصحال طاعق في ةيوقالل ةينطالو

Simmons et)"هلةبجاتواالس عيماتالجا وعنال على ينبلمافنلعا al. 2016.)مئلقاافنلعاتماخد فذنتوةيهيجوتالقئاثوال هذه جدمت 
 ةيعماتاالج ةيعاالر كإشرا عم،ةيشربالةعانلما قصنسرويفتماخد ميقدتطقانفهدتستو،صحيلاقفلمرا في عيماتاالج وعنال على
 ىلع مئاقلا فنعلا جمدل ةيعامتجالا ةياعرلاو ةحصلا ةرازو عم ًاضيأ يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا ةردابم تلمع .ةطشرال طابوض

 في عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعا على بيدرتالميعمتنمكيثيحبتممرضاوال اءبطأللةالخدم لبقما جهانم في عيماتاالج وعنال
 (.Simmons et al. 2016) صحيال طاعالق تايوتسمن م ىوتمس لك
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 ارإقرو كرش
 عيماجاللعمالةظمنمقيرفيفنيخرآ عضاءأنمعمدب،هامنالليشيوم ،نويكسيبنيتسيوكر ،ينرآ فرينيجلبقنمةقيثوال هذه تبتك

 لهذه ةياللغو ةمراجعال تمت .ديعس ةطمفا و نيابغاردس ناياد كذل يف ماب ،(GBV) -CARE عيمات الجا وعنال على ينبلمافنلعانم للحد
 ميقدتل ةيسيأستال اصرنلعل ةينالف ةيرشاتاالس ةعالمجمو نم سكويج ليشتيارل ًاركش .كيتيف ليج ميصمت نوم ليجار يتمار لبق نم ةقيثالو
 ،تفكرا نجواو ،نحمالر دبع ةفيعف :تالوالمدخ ةمراجعال واقدم نيالذ ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالوال فيظولمو تالخلمدوا ةمراجعال
 .لوريات سايليمو ،ثيسم درنوألكس ،يونيش راتيوش ،زتليب ايليأمو ،فييل سكرو اليتانو

 :رحلمقتا سا القتبا

 ةحالص جامرب لالخ نم سنجال وعن على مئلقاا فنلعا ةمعالج :تعاطاالقب ةخاصال جامنربال اصرنع .CARE-GBV . 2022 قيفر
 ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالالو :ةصمعاال نطناشو .ةيمنتال في سنالج عون سأسا على مئلقاا فنلعا ةرمجبل ةيسيأستال راصنلعا في .ةيلمعاال

 .ةيلالدو

 يةمالعال ةحصال :تاعاقطالب اصةخال جمانربال رصانع. 5.3 مسقال

17 



 

 

 

            

 

  
        

         

         

   

   

         

   

        

      

       

        

      

     

 

       

        

  

 

     

  

      

  

 

         

      

      

 

       

    

       

      

   

      

 

 

          

 

     

        

 

 راجعالم
Abramsky T, K Devries, L Kiss, J Nakuti, N Kyegombe, E Starmann, B Cundill, L Francisco, D Kaye, T 

Musuya, and L Michau. 2014. “Findings from the SASA! Study: A Cluster Randomized Controlled 

Trial to Assess the Impact of a Community Mobilization Intervention to Prevent Violence 

Against Women and Reduce HIV Risk in Kampala, Uganda.” BMC medicine;12(1):1–7. Accessed 

June 10, 2022. https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-014-0122-5. 

Ali P. 2018. “Gender‐Based Violence and the Role of Healthcare Professionals.” Nursing open; 5(1):4. 

Accessed June 10, 2022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5762759/. 

Birdthistle I, D Kwaro, M Shahmanesh, K Baisley, S Khagayi, N Chimbindi, V Kamire, N Mthiyane, A 

Gourlay, J Dreyer, and P Phillips-Howard. 2021. “Evaluating the Impact of DREAMS on HIV

Incidence among Adolescent Girls and Young Women: A Population-Based Cohort Study in 

Kenya and South Africa.” PLoS Med Oct 25;18(10): e1003837. 

Bonomi AE, ML Anderson, FP Rivara, and RS Thompson. 2009.“Health Care Utilization and Costs

Associated with Physical and Nonphysical‐Only Intimate Partner Violence.” Health Services 

Research. Jun;44(3):1052–67. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1475-

6773.2009.00955.x. 

Bott S, A Guedes, MC Claramunt, and A Guezmes. 2004.Improving the Health Sector Response to Gender-

Based Violence: A Resource Manual for Health Care Professionals in Developing Countries. London, 

UK: IPPF/WHR. Accessed June 10, 2022. 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/GBV_cdbookletANDmanual_FA_FINAL[1].pdf. 

Dayton R, B Alvarez, GJ Morales, J Rojas Almonte, M Faccini, B Gomes, RC Wolf, and R Wilcher. 2020. 

“Assessing an Inclusive Model to Increase Access to Comprehensive Gender-Based Violence 

Response Services and Improve HIV Outcomes in Puerto Plata, Dominican Republic.” Culture, 

Health & Sexuality. 1 Sep;22(9):1001–17. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691058.2019.1647556. 

Donne MD, J DeLuca, P Pleskach, C Bromson, MP Mosley, ET Perez, SG Mathews, R Stephenson, and V 

Frye. 2018. “Barriers to and Facilitators of Help-Seeking Behavior among Men Who Experience 

Sexual Violence.” American Journal of Men's Health.Mar;12(2):189–201. 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1557988317740665. 

Evens E, M Lanham, K Santi, J Cooke, K Ridgeway, G Morales, C Parker, C Brennan, M de Bruin, PC 

Desrosiers, and X Diaz. 2019. “Experiences of Gender-Based Violence among Female Sex 

Workers, Men Who Have Sex with Men, and Transgender Women in Latin America and the 

Caribbean: A Qualitative Study to Inform HIV Programming.” BMC International Health and 

Human Rights. Dec;19(1):1–4. 

FHI 360.2019c–2022. LINKAGES violence prevention and response series. Washington, D.C.: FHI 360. 

Accessed May 23, 2022. https://www.fhi360.org/resource/linkages-violence-prevention-and-

response-series. 

Fay K and L Yee. 2018. “Reproductive Coercion and Women's Health.” Journal of Midwifery & Women's 

Health. Sep;63(5):518–25. 

García-Moreno C, K Hegarty, AF d'Oliveira, J Koziol-McLain, M Colombini, and G Feder. 2015.“The 

Health-Systems Response to Violence Against Women.” The Lancet. Apr 18; 385(9977):1567–79. 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61837-7/fulltext. 

يةمالعال ةحصال :تاعاقطالب اصةخال جمانربال رصانع .  مسقال

18 

5.3 

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-014-0122-5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5762759/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1475-6773.2009.00955.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1475-6773.2009.00955.x
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/GBV_cdbookletANDmanual_FA_FINAL%5b1%5d.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691058.2019.1647556
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1557988317740665
https://www.fhi360.org/resource/linkages-violence-prevention-and-response-series
https://www.fhi360.org/resource/linkages-violence-prevention-and-response-series
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61837-7/fulltext


 

 

 

            

 

      

 

         

     

 

    

   

     

     

  

 

        

       

     

         

 

         

       

  

 

        

     

 

    

     

      

 

        

  

           

    

 

          

     

    

 

        

 

          

 

 

    

 

Grace KT and JC Anderson. 2018.“Reproductive Coercion: A Systematic Review.” Trauma, Violence, & 

Abuse. Oct;19(4):371–90. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5577387/. 

HRH2030. 2020. Defining and Advancing a Gender-Competent Family Planning Service Provider: A Competency 

Framework and Technical Brief. Washington, D.C.: USAID. Accessed June 10, 2022. 

https://hrh2030program.org/gender-competency-tech-brief/. 

Institute for Reproductive Health (IRH). 2016. GREAT Project Endline Report. Washington, D.C.: IRH. 

Accessed June 10, 2022. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KXRW.pdf. 

Inter-Agency Standing Committee (IASC). 2016.Best Practice Guide Inter-Agency Community-Based 

Complaint Mechanisms Protection Against Sexual Exploitation and Abuse. Geneva, Switzerland: IASC. 

Accessed June 10, 2022. 

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12555/pdf/best_practice_guide_-

_with_inside_cover_online.pdf. 

Lanham M, K Ridgeway, R Dayton, BM Castillo, C Brennan, DA Davis, D Emmanuel, GJ Morales, C 

Cheririser, B Rodriguez, and J Cooke. “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 and Gender. Mar 1;6(1):37–46. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6442261/. 

Machtinger EL, JE Haberer, TC Wilson, and DS Weiss. 2012. “Recent Trauma Is Associated with

Antiretroviral Failure and HIV Transmission Risk Behavior among HIV-Positive Women and 

Female-Identified Transgenders.” AIDS and Behavior. Nov;16(8):2160–70. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10461-012-0158-5. 

MacQuarrie K LD, L Mallick, and S Kishor. 2016.Intimate Partner Violence and Interruption to Contraceptive 

Use: DHS Analytical Studies 57. Accessed June 10, 2022. 

https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/AS57/AS57.pdf. 

Manda WC, N Pilgrim, M Kamndaya, S Mathur, and Y Sikweyiya. 2021.“Girl-Only Clubs’ Influence on 

SRH Knowledge, HIV Risk Reduction, and Negative SRH Outcomes among Very Young 

Adolescent Girls in Rural Malawi.” BMC Public Health. Dec;21(1):1–2. 

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KXRW.pdf. 

Manning A, M Schaaf, and RM Council. 2018. Disrespect and Abuse in Childbirth and Respectful Maternity 

Care. https://www.healthynewbornnetwork.org/hnn-content/uploads/da_rmc_brief_final_0.pdf. 

Miller E, M Decker, H McCauley, et al. 2011. “A Family Planning Clinic Partner Violence Intervention to

Reduce Risk Associated with Reproductive Coercion.” Contraception. Accessed June 10, 2022. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21310291/. 

Miller E, DJ Tancredi, MR Decker, HL McCauley, KA Jones, H Anderson, L James, and JG Silverman. 

2016. “A Family Planning Clinic-Based Intervention to Address Reproductive Coercion: A 

Cluster Randomized Controlled Trial.” Contraception. Jul 1;94(1):58–67. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26892333/. 

Nour NM. 2006. “Health Consequences of Child Marriage in Africa.” Emerg Infect Dis. Nov;12(11):1644–

1649. 

PEPFAR. 2022. 2022 Country and Regional Operational Plan (COP/ROP) Guidance for All PEPFAR-Supported 

Countries. Accessed June 10, 2022. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/01/COP22-

Guidance-Final_508-Compliant.pdf. 

PEPFAR Solutions Platform. 2021. PEPFAR DREAMS Guidance. Accessed June 10, 2022. 

https://www.pepfarsolutions.org/s/2021-08-17-DREAMS-Guidance-Final-March-2018-

Update_PEPFAR-Solutions.pdf. 

يةمالعال ةحصال :تاعاقطالب اصةخال جمانربال رصانع .  مسقال

19 

5.3 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5577387/
https://hrh2030program.org/gender-competency-tech-brief/
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KXRW.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12555/pdf/best_practice_guide_-_with_inside_cover_online.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12555/pdf/best_practice_guide_-_with_inside_cover_online.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6442261/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10461-012-0158-5
https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/AS57/AS57.pdf
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KXRW.pdf
https://www.healthynewbornnetwork.org/hnn-content/uploads/da_rmc_brief_final_0.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21310291/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26892333/
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/01/COP22-Guidance-Final_508-Compliant.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/01/COP22-Guidance-Final_508-Compliant.pdf
https://www.pepfarsolutions.org/s/2021-08-17-DREAMS-Guidance-Final-March-2018-Update_PEPFAR-Solutions.pdf
https://www.pepfarsolutions.org/s/2021-08-17-DREAMS-Guidance-Final-March-2018-Update_PEPFAR-Solutions.pdf


 

 

 

            

 

      

        

  

 

         

   

 

   

 

       

          

   

 

         

    

 

          

     

        

 

         

    

       

  

      

 

     

 

 

      

      

 

     

 

           

 

         

       

 

Population Reference Bureau, Interagency Gender Working Group, USAID.2010. “The Crucial Role of 

Health Services in Responding to Gender-Based Violence.” Policy Brief. Washington, D.C.: PRB. 

Accessed June 10, 2022. https://www.igwg.org/wp-content/uploads/2017/06/crucial-role-hlth-

srvices.pdf. 

Rottach E, I Among, W Gerber, and R Kaufman.2018. Gender-Based Violence and Family Planning: An 

Implementation Assessment of Uganda’s Policy Framework. Accessed June 10, 2022. 

http://www.healthpolicyplus.com/ns/pubs/10252-10455_GBVFPResearchReport.pdf. 

SASA! 2002c. Kampala: SASA! Accessed May 23, 2022.https://raisingvoices.org/women/the-sasa-

approach/. 

Silverman JG, J Uysal, N Carter, E Muketo, W Liambila, C Undie, K Gray, S Wendoh, and H Helvink. 

2019. ARCHES Kenya: Promoting Reproductive Autonomy for Women and Girls by Addressing 

Gender-Based Violence within Routine Family Planning Counseling. https://gehweb.ucsd.edu/wp-

content/uploads/2019/03/archeskenyabrief_final.pdf. 

Simmons K, Z Mihyo, and L Messner. 2016. Lessons from the Gender-Based Violence Initiative in Tanzania. 

Arlington, VA: AIDS Free Project. Accessed June 10, 2022. 

https://encompassworld.com/resource/aidsfree-lessons-from-the-pepfar-gender-based-violence-

initiative-in-tanzania/. 

Tancredi DJ, JG Silverman, MR Decker, HL McCauley, HA Anderson, KA Jones, S Ciaravino, A Hicks, C 

Raible, S Zelazny, and L James. 2015. “Cluster Randomized Controlled Trial Protocol: 

Addressing Reproductive Coercion in Health Settings (ARCHES).” BMC Women's Health 

Dec;15(1):1–6. https://link.springer.com/article/10.1186/s12905-015-0216-z. 

The U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2014. Families Matter Program. Atlanta, 

GA: CDC. Accessed May 23, 2022. https://stacks.cdc.gov/view/cdc/26191. 

———. 2003. Costs of Intimate Partner Violence Against Women in the United States. Atlanta, GA: CDC. 

Accessed May 23, 2022. https://www.cdc.gov/violenceprevention/pub/IPV_cost.html. 

UN Women. 2020. The Shadow Pandemic: Violence Against Women During COVID-19. Accessed May 23, 

2022. https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-

response/violence-against-women-during-covid-19. 

———. 2019. Addressing Violence and Harassment Against Women in the World of Work Handbook. 

Accessed May 23, 2022. https://www.unwomen.org/en/digital-

library/publications/2019/03/handbook-addressing-violence-and-harassment-against-women-in-

the-world-of-work. 

UNFPA. 2020. COVID-19: A Gender Lens: Protecting Sexual and Reproductive Health and Rights, and 

Promoting Gender Equality. Accessed May 23, 2022. https://www.unfpa.org/resources/covid-19-

gender-lens. 

———.2015. Girlhood, Not Motherhood: Preventing Adolescent Pregnancy. Accessed May 23, 2022. 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Girlhood_not_motherhood_final_web.pdf. 

UNICEF. 2021.10 Million Additional Girls at Risk of Child Marriage Due to COVID-19. Accessed May 23, 

2022. https://www.unicef.org/press-releases/10-million-additional-girls-risk-child-marriage-due-

covid-19. 

———.2021. Understanding the Relationship between Child Marriage and Female Genital Mutilation: A 

Statistical Overview of Their Co-Occurrence and Risk Factors. Accessed May 23, 2022. 

https://data.unicef.org/resources/understanding-the-relationship-between-child-marriage-and-

fgm. 

يةمالعال ةحصال :تاعاقطالب اصةخال جمانربال رصانع .  مسقال

20 

5.3 

https://www.igwg.org/wp-content/uploads/2017/06/crucial-role-hlth-srvices.pdf
https://www.igwg.org/wp-content/uploads/2017/06/crucial-role-hlth-srvices.pdf
http://www.healthpolicyplus.com/ns/pubs/10252-10455_GBVFPResearchReport.pdf
https://raisingvoices.org/women/the-sasa-approach/
https://raisingvoices.org/women/the-sasa-approach/
https://gehweb.ucsd.edu/wp-content/uploads/2019/03/archeskenyabrief_final.pdf
https://gehweb.ucsd.edu/wp-content/uploads/2019/03/archeskenyabrief_final.pdf
https://encompassworld.com/resource/aidsfree-lessons-from-the-pepfar-gender-based-violence-initiative-in-tanzania/
https://encompassworld.com/resource/aidsfree-lessons-from-the-pepfar-gender-based-violence-initiative-in-tanzania/
https://link.springer.com/article/10.1186/s12905-015-0216-z
https://stacks.cdc.gov/view/cdc/26191
https://www.cdc.gov/violenceprevention/pub/IPV_cost.html
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://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/03/handbook-addressing-violence-and-harassment-against-women-in-the-world-of-work
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/03/handbook-addressing-violence-and-harassment-against-women-in-the-world-of-work
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/03/handbook-addressing-violence-and-harassment-against-women-in-the-world-of-work
https://www.unfpa.org/resources/covid-19-gender-lens
https://www.unfpa.org/resources/covid-19-gender-lens
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Girlhood_not_motherhood_final_web.pdf
https://www.unicef.org/press-releases/10-million-additional-girls-risk-child-marriage-due-covid-19
https://www.unicef.org/press-releases/10-million-additional-girls-risk-child-marriage-due-covid-19
https://data.unicef.org/resources/understanding-the-relationship-between-child-marriage-and-fgm
https://data.unicef.org/resources/understanding-the-relationship-between-child-marriage-and-fgm


 

 

 

            

 

           

   

     

 

     

    

 

      

   

 

       

   

 

           

      

 

 

         

    

 

        

    

  

Walby S. 2009. The Cost of Domestic Violence – Up-date 2009. Lancaster, UK: Lancaster University. 

Accessed June 10, 2022. https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/21695/. 

WhatWorks. 2019c. Flagship Synthesis Reports. Accessed May 23, 2022. 

https://whatworks.co.za/resources/flagship-synthesis-reports. 

World Health Organization. 2022. Parenting for Life-Long Health. Geneva, Switzerland: WHO. 

———.2021a. Female Genital Mutilation. Geneva, Switzerland: WHO. Accessed June 10, 2022. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation. 

———.2021b. Caring for Women Subjected to Violence: A WHO Curriculum for Training Healthcare Providers. 

Geneva, Switzerland: WHO. Accessed June 10, 2022. https://cdn.who.int/media/docs/default-

source/hrp/vaw/participants-handouts.pdf. 

———.2021c. Addressing Violence Against Women in Health and Multisectoral Policies: A Global Status Report. 

Geneva, Switzerland: WHO. Accessed June 10, 2022. 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240040458. 

———.2016. Global Plan of Action to Strengthen the Role of the Health System Within a National Multisectoral 

Response to Address Interpersonal Violence, in Particular Against Women and Girls, and Against 

Children. Geneva, Switzerland: WHO. Accessed June 10, 2022. 

https://www.who.int/publications/i/item/9789241550147. 

———.2013. Responding to Intimate Partner Violence and Sexual Violence Against Women: WHO Clinical and 

Policy Guidelines. Geneva, Switzerland: WHO. Accessed June 10, 2022. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85240/9789241548595_eng.pdf. 

———.2005. Multi-Country Study on Women's Health and Domestic Violence Against Women. Geneva, 

Switzerland: WHO. Accessed June 10, 2022. https://apps.who.int/iris/handle/10665/43309. 

يةمالعال ةحصال :تاعاقطالب اصةخال جمانربال رصانع .  مسقال

21 

5.3 

https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/21695/
https://whatworks.co.za/resources/flagship-synthesis-reports
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/hrp/vaw/participants-handouts.pdf
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/hrp/vaw/participants-handouts.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789240040458
https://www.who.int/publications/i/item/9789241550147
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85240/9789241548595_eng.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/43309


 

 

 

            

 

   

          

 

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 ةيمنتللةيكيألمراةكالللو ةيعماجالةبجاتسواال ةيوقاالزيعزت هو يعماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانم حدلل عيماالج طشانالنمفلهدا
 نم ديلمز .ةيالدول ةيمنتلل ةيكيمراأل ةكاللواربع عيماتجاال وعنال ىعل مئلقاافنلعانشأبةيمنتال جامرب في "عيماالج لعمال" أو ،ةيالدول
 .انه قرنعي اماتوع االجنعلى ال مئلقاف انلعن ام ة للحدية الدوليمنتة لليكيألمرة اكالعي للومال الجعمل الوت حمامعلوال

 :ـبلصاتاال رجىي،ديلمزة افمعرل

 انونلقا ه فياورتدك ،يورا شينشيت
 قدعاتل الؤوة مسلثمم
 المرأة نيمكتن ويسنن الجيب ساواةلمكز امر

cshenoy@usaid.gov 

 هاورتدك،ينادسبارن غاداي
 قسم ةسيئر
 CARE-GBV قيفر

diane@makingcents.com 
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