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العناصر التأسيسية لبرمجة العنف القائم على النوع االجتماعي في التنمية

1مسرد المصطلحات

من العنف  الدولية للحد للتنمية العمل الجماعي للوكالة األمريكية

االجتماعي النوع القائم على

النوع ا الجتماعي في  العنف القائم على العناصر التأسيسية لبرمجة

 التنمية

المصطلحات مسرد

حددةم ريغ ةيكمر مسمى ويغ لم ألجيسلتة لعبة الرايليحلتت الماالخد

7200AA19/D00006/7200AA20F00011 العقد رقم 

 هذه .كييألمرابللشع يخالس عموالد (USAID) ةيولالد ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالالو لفضب ةنكمم هذه ةطشناأل ةقيثو تحبأص لقد 
 لالخ نم Making Cents International, LLC ةسسومؤ Development Professionals, Inc. ةيؤولمس تايوتالمح
 عقدو (CARE GBV) عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعانم حدلل عيماالج لعمالبةعلقتلما هاملما امروأل ةعبالرا ةيليحلتال تماالخد

 ةيكيألمراةكالالو ظرنتهاوج ورةالضربةقيثالو هذه سعكت ال .7200AA19/D00006/7200AA20F00011 رقم ةنلمعوا
 .ةيكيألمرحدة اتمت الايوالة الة أو حكوميالدول ةيمنتلل



  

    

      

 

  
     

   

      

        

    

               

 

      

       

  

       

          

 

         

           

              

           

   

   

   

 

     

   

       

  

    

           

    

            

   

      

 

      

      

      

    

        
 

 

 ةيسيئالر تطلحاوالمص (GBV) عيماتجاال عونال على مئلقاافنلعا واعنأبةطبتلمراتطلحاالمص :نيمقس يفتحاطلصلما مسرد ميظنتمت
 .ةصلت الخرى ذااأل

 تماعيجاال عونلا ىلم عئالقا فنعلا عاونأ
 اعلى شخص م لآكتة للببمس ىخرمادة أ م إلقاء الحمض أوتي ثيف حنلعل اكان أشهي شكل م ةيضالحم تماالهج :حمضيةلت ااجمهلا

 .( n.dActionAid.) هملتق هم أوبيعذت ههم أويوشت قصدب —اةتف عادة امرأة أو—

 ريغ أو ميرس نراتقا هو (كربلما واجالز ضايأ مىسي) لطفااأل جزوا :يقسرلا واجلزوا لمبكرا واجلزوا لافاألط واجوز نالقتراا
 ةوافقم ماهيكل أو نيوجلزا أحد هيفحنمي ال واجز هو يالقسر جالزوا .ماعا18 نسندو ماهيكل أو نيفرطال أحد نكويثيح،ميرس
 نيوجزتمانكا لو ماككيرشعمىتف أو اةتفهيفشيعت ميرس ريغنراتقاوه كربلمانراتقاال .نالس نع ظرنال فصرب،ةوحر ةملكا
 CARE-GBV) تارساممال هذه عيجم لشمتل "CEFMU" ربأكلشكبو "CEFM" تصراتلمخا خدمتست ما رايثك.ةنس18 نس لبق

2022). 

 ،سينالج ادبعتواالس ،بصاتغاال إلى تاعزانالب طبتلمرا سينالج فنلعا ريشي :(CRSV) تاعبالنزا رتبطلما لجنسيا نفلعا
 فنلعا لكاشأ نم خرآ لشك يوأ ،يرالقس جوالزوا ،يالقسر ميعقتالو ،يالقسر هاضواإلج ،يالقسر لحموال ،ةيرالقس عارةوالد
 ريغ أو اشرةبمةصل هلنكوتونايتالف أو تايتالف أو لالرجا وأ ساءنال ب ضدكتري ورةطالخ نمةلثمامةدرج على نكوييالذ سينالج

 أو ةيحكوم ةسلحمةعماج إلى ابستنمنكوي ما رايثكيالذ ،ةميجرال بكتمر ورةصيفةحواض ةالصل هذه نكوت قد .ما زاعنب اشرةبم
 وأةينسانجوأةينيد أو ةينثإ أو ةياسيسةيقلأةعماج في صوراتم أو ايعلف ضواعنكوي ما رايثكيالذ ،ةيضحال رةصوو؛ةيحكوم ريغ
 .(2020 حدةتلممم ااأل) هااريهنو اأ ةف الدولضعب ماعمو طبتمرب العقان الت مالفاخ اإلن؛ ومةيسنج

 لامشحطلمص ،ةيسنالج ةيالهو ليوحتتممارسا أو سينالج هوجتالب ضايأهيإل رشاييوالذ ،"ليحوتالب عالجال" نإ :لويلتحاب عالجال
 هذه فهدت.رهييغت غيبنيكن وميةيسنالج ةيالهو ليحوت أو سينالج هوجتالنأب قادتعاال فيكرتشتيتالتالدختالنمةعومجم فوصل
 نوم سنالج يريغام إلى سنالج وجيمزد وأ تايلثلما أو نييلثلما نم صشخااأل رييغت إلى (فهدت هانأب عمزيوأ) تممارسالا
 تالدختنع ارةبع "ليوحتالب جاللعا" تممارسا نإ .ايسنج نيوافقتلما إلى ةعونتلما ىخراأل ةيسنالج تايالهو أو ايسنج نيحولتلما

 ،سنالج وأحرار ،ايسنج نولوحتلموا ،سنالج ووجومزد نويلثلموا تايلثلما نأ هامفاد ايبط ةئطخا فكرة على مدتعت الضرر دةيشد
 ،نيديشد اةنعاوم ألم في ببستت هانإ .مرضى ةعونتلما ةيسنالج تايوالهو ةيسنجال تهاوجتال ذو شخاصواأل نيسنالج نيب صشخاواأل

 قطانمعيجم في ،نلدابالنمريبك عدد في ليحوتالب عالجالايحال يجري.ألمداةليطو ةيجسدوةيفسن أضرار إلى يؤدتنأنمكيو
 .(2020 نسانق اإلحقوة ليامسة اليوضمفال) عالمال

 ريغ ةيعاالر أو ،ديولتال لمجا في فنلعا أو ،ةملعالما سوءب هيإل شاري :(D&A) مةواألم ايةعر في لةاممعلا وءسو تراماالح دمع
اءنثأنلهوإذال ،هممالهوإ،نهتملعام إساءةو،ساءنالرمتحتال يتالتعالجاق، والفمراالفروظو،تالعفاتالبةامعفعريو،ةينساناإل

 متتماخدال ميمقد لبقنمةنيمع تايوكسل) ةيفرد تنكا واءس،دةيعد لكاأش في ظهرت هانإ.قفالمرا في ةومألماةيعاور الوالدة 
 نيسنن الجيب ساواةلمعدم ا دة إلىنتة المسيامظنصور الالق هوجأ) ةيكليهو (ةنيمه رام أوتاالح ةميعد هانعلى أ هانلمقصود مها أو اتبجرت

ةوالد إلى يؤدييالذ ألمرا،ةألموماةيعارليموت في لاملشاقاإلخفا ،لاثلماليبس على —ةترممح ريغ أو ةئيمس ةئيبقخلتيتوال

 Freedman and Kruk,2014 ؛2015 ةيلمعاالةحالص ةظمنم) هاب صخا ريرس ودوج عدم لثم ،ةينسانإ ريغ فوظر في المرأة 

2018 Manning et al). 

 اإلكراهويجسدال داءتعاال لماعأكذل في ماب،فسينال أو يادصتقاال أو يسنالج وأيجسدال ىألذا إلى ريشي :(DV) ليزلمنا نفلعا
 دالموار إلى لووصوال لنقتوال ةيمالال الموارد في كمحتال لثم) تايالسلوك في كمحتوال فسينال ذاءيإلوا يصادتقاال ذاءيواإل سينالج

 بيقر أو نيدالوال وأللطفاكذل في ماب،رةاألس فرادأنم فرد يأ أو عدةموا كيرش أو ميحم كيد شرض شخص هابكترييتال (ىاألخر
 .(2012 ةيلمعاة الصحالةظمنم) ةيزلنمةملعا خر أوآ

 إلى فهدت يتال ةيامظنال وديالق إلى ةيالفرد لعافاأل نم وجيكولياإل-عيماتاالج وذجمنال لشمييصادتقاال فنلعا :يداقتصالا نفلعا
 بكس على شخصال قدرة نمدالح تحاوالمنيبيصادتقاال ذاءيإلا وحراتي،صيشخال ىوتالمس على .ةيصادتقاال ةياللقتاالس صيقلت

 نميصادتقاال فنلعانفإ ،عوساأل ةيمعتجلموا ةيكليلهاتايوتالمس على .هايعل طرةيسال ةممارس وأةثراالو وأتكالتممال وألاألموا
 ةيعاالر إلى لووصال لىع ةبقمرالل ةالخاضع والقدرة ؛نماتئواال لواألما إلى لصوالو على ودةحدلما القدرة" لشك خذتينأنمكلما
 "لعمال فيةيساوتلماريغورواألج ؛ةيلكلمواثرايلماقحقو نشأبةيزييمتالةيديقلتالنينوالقوا ؛ميعلتال أو ،فيظوتالوأ،ةيصحال
(Fawole 2008). 

 ةيمنتعي في الماتوع االجنعلى ال مئقاف النلعة ارمجبة ليسيأستاصر النلعا
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 ةإزال لشمت يتال تإلجراءاا عيجم ةيوثناأل ةياسلنتال عضاءاأل رتب/هيشوتلشمي :(FGM/C) ويةألنثا ليةاسنلتا اءعضألا بتر/ويهتش
 ةيبط ريغ بابث ألسانإلل ةياسلنتعضاء الاألب قلحت يتت الابان اإلصم كر ذليغ أو ايكل ا أويئجز ةيخارجة اليوثنة األياسلنتعضاء الاأل

 .(2008 ةيلمعاالةحة الصظمنم)

o (رظبل الصائتسا) ةقلفأو ال/ا ويلا أو كيئجز ظربة الإزال :لوع األونال 

o ناتخ) نيريبلكا نيالشفر لصائتاس ندو أو عم ،نيريالصغ نيوالشفر ظربلل كليال أو يئالجز لصائتاالس :يناثال وعنال 
 (ثاناإل

o أو / و نيريالصغ نيالشفر عوضوعطققيرطنعةيطغت سدادة لعم لالخنمةيلبمهالةحتالف قييضت:ثالثال وعنال 
 (طيييختن الاتالخ) رظبل الصائتن اسو دوع أم ،نيريبلكن ايالشفر

o وخزال :لاثمال ليبس على ،ةيبط ريغ غراضأل ةيوثناأل ةياسلنتال عضاءاألب ضارةال تاإلجراءا عيجم :عبالرا وعنال 
 كيط والوالكش قوالش بقثوال

 أو ساءنلل لتقيألشمتعوساأل تفايعرتال نلك ،ساءننهنأل اءسنلل مدعال لتقال لمشيهنأىعل اًمومعثانإلالتقمهُفي :ثاإلنالقت
 سرةاأل فرادأ نم همريغ وأ ثاناإل نم رةاألس دفراأ نكوي قد ناياألح عضب في نلكو ،ثاناإل لتق لالرجا بكتري ما عادة .تايتالف
 كاءشر هابكتري ثاناإل لتق تالحا نم رايثك ،لاثلما ليبس على .حددةم قطرب لذكورا لتق نع ثاناإل لتق فلتخي .ألمرا في نيطورتم

 لقلمرأة أها ايف نكوت تو حاال، أسينف جنع ف، أويخوت ت أودايهدت ل، أوزنلممرة في اتت مسعلى إساءا يطونتقون وبأو شركاء سا
 .(2012 ةيلمعاالةحة الصظمنم) سنالج وعنب قعلتت ةامع عفدواب ةعفون مدوكتها، وكيمن شر موارد لققدرة أو أ

 كسلوالبتماهاتاال "تابثإل" ةيلثمالتاقالعالمجرتيتالنلدابال عضبيفتاصوحفالههذ مخدتُست :سريةلقا رجيةلشا تاوصلفحا
 ،مهعباصأةوقالبنييبطالنيملاعالنممهريغوأاءبطألالاخدإةيازغالةفئزاالةيمعلالتءاجراإلاههذنمضتتامًابالغ.ليثلما سينالج
 ريغو ةنيمهوال ةيالقاس ةملعالما لكاأش نم لشك هي ةيقسرال ةيجالشر تصاحوالف .همتلمل رجالش ةحتف في ،ىأخر ءايشأ ًانايحوأ
 ةينلمداقحقوالب الخاص دوليال عهدوال ،بيعذتال ةاهضنمةيقفاتاكهتنت هيف.بيعذتال ىوتمس إلى رقىتنأنمكييتال ةينساناإل

 .(2016 شتوو ستين راوميه) بون والشعساناإل قحقوة ليقيفرة األيقفاتة، واالياسيوالس

 لطفاواأل عالرض عخضي،عالمال لوحنلداب في :نلجنسيا ينب صاشخألا فدهتست لتيا يةراإلجبوا قسريةلا لطبيةا تالدخلتا
 وأمههرظمليعدتلةولاحميفىخرأتءاجراوإ ينومهر جالعوًايبطةيوررضريغةيحجرا تايملعل ينسنالج نيبنهقومراوال

 هذه ورةضر على يريرس ماعإج جدوي ال .ثانواإل لذكورا جسادأ لحو ةيمعتجلما تعاقوتال عم تماشىي ماب وةالقب يندبال هممون
 عمهبشاتهوجوأ تانمقار تيجرأ قدو،ينسنالج نيبنم فراداأل على دمألاةليوطةارض ارثآاهلنوكيامًابالغيتوال ،تجراءاإلا
 .(خيارت نن، دوسانإلق اومي لحقالمفوض السا بتمك) نيسنن الجيب صشخاأل ةيبطت الالدختوال ثانإلة لياسلنتعضاء اله األيشوت

 وأ فرد إلى هجمو ضار لفع أو ديهدت أي" هو عيماتاالج وعنال على ينبلما فنلعا :(GBV) اعياالجتم عولنا لىع ائملقا نفلعا
 زامتاالل عدم أو / و ،سينالج هوجتوال ،نييسنالج ريبعتال أو / وةيوالهو ،صورتلما أو عليالف جيولويبال سنجال سأسا على ةعمجمو

 ،ةيوباأل ةطوالسل ،نيسنلجا نيب يوينبال تفاوتال إلى هارجذو دتمت .ةثونألوا ةوركل الذوح ًايعامتجا اهؤاشنإ مت يتال ةعونتمال ريياعمالب
يصادتقاال أو سينالج أو فسينال أو يندبالديهدتالب أو خدامتساب عادة عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعازيمتي.ىالقو نوازتلالتواخ

عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعارثؤي."ةملعالما إساءة أو / و طرةيالس لكاأش نمكذل ريغو عيماتاالج أو اسييالس أو ينونلقاا أو 

 "ةيمنتوال ةيلمعاال ةاملعا ةحوالص صادتقواال تعامتوالمج األسر على اشرةبلما ريغو اشرةبلما هافيكالتو اةيحال ورةد ربع فراداأل على 
 .(6 ،2016 ةيكيألمرة ايجالخار زارةوو ةية الدوليمنتة لليكيألمرة اكالالو)

هنإ .نويلثم وأ تايلثم مهنأ ىعل مهيإل ظر ُني وأ مهنأل سانال باصتغا متي ،نييلثمال نم فوخال عفداب باصتغالا في :نلييلمثاباغتصا

 مراتاح عدم عمقعمب جذرتلماةيلثلمابهارنيب وعنال هذا نمتماجلهاعجمت ما عادة ثيح،سينجال فنلعانمعسأو طمننم جزء 
ةحاجا الني ضمنعيهن، أل"حييحصتب الصاتغاال" حطلخدام مصتاس غيبني ال .ساءنة اليهكرا ىإل ىقريامًابالغيوالذ ،ةمرأي للساسأ

 جذرتلما ةيلثلما بهار إلى ،نييلثلما بصاتغا ،لمفضال حطلالمص ريشي .سينج هوجت أو "فرحنم" كسلو بيهذت أوحيصحت إلى 
 .(2015 دزياإل / ةيشربة العانلمقص ان سوريفب ينمعك الرتحدة المشتلممم اج األامنرب) ةيهكراة الميرحفز جي يالذ

 هموليم ببسب شخاصاأل على زيحتال عفداب تماهج هذه :يةلكراها رائموج سلجنا ائيوثن انسيج ينلوتحلموا ينليلمثاهاتج نفلعا
 ظرني نيك الذئة أولبقامع بة فيغرب ةعفومد نكوت ما رايثك .يسنهم الجريبعت أو / ة، ويسنهم الجتيصورة، وهوتلمة أو ايقية الحقيسنالج

 إلىبجذاناالكذل في ماب،ةيعماتجاالفعرااألنعفحرانالا صورتدمجر نإ.سنالج وعنبةعلقتلماعدالقوا نحدوتيهمنأ على هميإل
 حراروأ ،ايسنج نيولحتملوا ،سنجال يجومزدو ،تايلثمال نييلثمال قوقح معد ورصت وأ ً،ايسنج نيولحتمال ةيوه وأ سنجال سفن

 ةيمنتعي في الماتوع االجنعلى ال مئقاف النلعة ارمجبة ليسيأستاصر النلعا
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 نساناإل قحقولةيامالس حدةتلما مماأل ةيوضمف ،حدةتلما ممألا) طرخلل سانال ضيعرتل ٍفاك ،نيسنجال نيب نم اصخشألوا ،سنجال
2014).

 على تايتالفو ساءنال اربإج،الرجم ،اشربلمالتالق كذل في ماب،دةيعد كاالشأفالشر نععافادلتالق لماعأ خذتت :فلشرا جرائم 
 فشرالمئجرا طبترتماك.فاةالو إلى يؤديمام،ةيحمضالقورالحببسبوهشتلل ساءنال عرضتو،نكهسلوبينعلالديدنتالعدب حارتناال
 دحوال للمرأة ةيسنالج تارايتاالخ على رةطيللس ةليوسك األسرة فرادأ نم الذكور هابكتري ما رايثوك ،يألسرا فنلعا نم ىأخر لكاأشب
 وأ عليالف المرأة كوسللفعب رورمضهنألكك األسرة قدتعتثيح،ايعماجعدابلحميما عادة بقالعانإ.ةحركال في هاتيحرنم
 ساءنال كسلو على ريثأتال وهو أال ،ايعماتاج هدفا خدمي بعقالوا ةيالقض رازبإ نأ ماك .هتعيبط يف ماعا نكوي ما رايثوك ،صورتلما

 .( Manjoo 2012) تاياألخر

 لماعأكذل في ماب،فسينال أو يصادتقاال أو سينالج أو يندبلا ضررال إلى ميالحم كيالشر فنع ريشي :( IPV) حميملا كشريلا نفع
 ،لقنتل، واليموتال على رةطيسال لثم) تايسلوكال في كمحتوال ،فسينال ذاءيواإل ،يصادتقاال ذاءياإلسي، ونالج اإلكراهو ،يندبال نالعدوا

 ةفكانم واجاألز نيبفنلعانموعنال هذا ثحديقد .قبسا أو حالي مييحم وجزأو كيشرلبقنم (ىرأخ موارد إلى لووصوال
 نم الشك همع ميمقال كيشرال هبكتري يالذ ميالحم كيالشر فنع لشكي .ةيسنالج ترايبعتوال ،ةيسنالج تايولهوا ،ةيسنالج تهاوجتال

 عملالحا هو ماك،شايعاتةيضحوال ةميالجر بكتمر نكي لم لو ىتحميالحم كيالشر فنعبكترينأنمكي.زلينلمافنلعالكاأش
 .(خيارتنة، دويلمعاة الصحلة اظمن، م2007 ةعدالي للنطعهد الولما) عدةف الموانعة ومالحقف النع

 فارعمو اءبغر مهنيب نم اصخشأ هبكتري يعامتجالا عونلا ساسأ ىعل فنع هنأب كيشرال ريغ فنع ف َّ ُعري :كشريلا غير نفع
 .من األسرة رادفران وأيوج نعلمووم نقراوأ الءء وزماقوأصد

.لالحمو لالحم عنمب لصتي مايف لقتمس لقرار المرأة خاذتا عم لداختت يتال تايالسلوك إلى يبجان إلا اإلكراه ريشي :ابياإلنج هإلكراا

 عنمةرقع ةإزال أو ،يلذكرا قيالوا فالتإ أو ،يلذكرا واقيال ةإزال لثم) لالحم عنموا بيخرتلشك هذا خذتيقد ،ديحدتالهوج على 
لالحم ةواصللم طالضغ لثم) لالحم ةجيتن في كمحتال أو ،لمللح طالضغ أو اإلكراه أو ،(ةيالفمو لالحم عنموا نم خلصتال أو ،لالحم

 Silverman and Raj) رةاألس دفراوأ ،كاءوالشر ،للرجاا ةميالجر هذه وبكتمر ضمي نأ نكممال نم .(لحمال هاءنإل طالضغ أو 

2018 Grace, and Anderson Trister, 2014;). 

يفسنال أو سينجال أو يسدالج فنلعابتدايهدتالوألعافاأل ىإلريشي":(SRGV) درسةلماب بطلمرتاسلجنا نوع لىع ائملقا نفلعا

 همتيهو أو ةيسنالج همتايح أو همسنج سأسا على نيلمعتلما فهدتست يتال أو ةينسانالج ةيطمنال بالقوال إلى دنتست يتال اإلساءة أو 
 نيب ساواةلما عدم هوجأميديونيسنالج نملك هاب قومييتال راألدوا ةالمدرسبطبتلمراسنالج وعن على مئلقاافنلعا عززي.ةيسنالج
 ،يندبال بعقاالو ،هايف بمرغوال ريغ ةيسنالج تقايعلتوال ،هيف بمرغوال ريغ سينالج سلموال ،بصاتغاال لشمي هنإ .نيسنالج
 تعالقا همسات.سمدارالب الليغتساال لعمال وأةيظللفاةقيضالمالثم ،يسنالج ريغ ذاءياإل أو فيخوتال لكاأش نم هاريغو،مرنتوال

1  ريغو ةيالرسم سمدارال في ثحدي نأ نمكي يالذ ،فنلعا هذا في ثانواإل والذكور لواألطفا نيلغابال نيب ةئفكاتلما ريغ ىالقو
 نم أو ،ينروتلكاإل الفضاء في أو ،سمدارال عمهاج في أو ،هانم ودةلعوا سمدارال إلى بهاالذ وأ،سمدارال تساحا في أو ،ةيالرسم

 ءعضاأ أو نعلموتم أو نويئخصاأةالمدرسبطبتلمراسنالج وعن على مئلقاافنلعالماعأبكتري قد .يخلوال فتهاال ايجولونكتلالخ
 .(47 ،2018 ةية الدوليمنتة لليكي ألمرة اكالالو)"اةنعن الج الفض ،ايضحا نايتالفو تايتالف نن كل مكوي قد .عمتفي المج

ةيعار أو على لصوالح وأريفوتوألقن أو واءيإ أو دينجتلمشي سينالج فنلعالكاشأنملشك هو سنالجب جارتاال :سلجناب رااالتج

 لعمال في هئقابوإ سينالجلعمللما خصش وخداع اربوإج راهإكلشمينأنمكي.يجارتالسنالجةممارس ضلغر شخص دراجتاسأو 
 بعالتاللالخنمةالخدم في شخص قاءبوإ ؛ همتيحرلطشركةخاص ،نيد لسداد سينالج لعمال على ما شخص اربإج؛ سينالج

لايتحواال فطاتواالخ اإلكراه لكاأشنمهاريغ أو ؛وةالق خدامتاس أوديهدتالقيطر نعهابكاتارنمكي .ةيجسدال وةالق أو فسينال

 هل شخص ةفقموا ىعل لصوحلل ايمزا أو مالي لبقام قيلتوأ طاءعإ أو / وفالضع عضو أو / و ةطسلال خدامتسا وإساءة والخداع 
 مت إذا نكول ،يارجتال سنجال لاعفأيفةكارشمال ىعلً ايئدبمةقفوامال صخشيأل وزجي.لالغتساال غرضب آخر صشخ على طرةيس

 على مئالقا فنعلا نفإ ،العالم توىى مسله عل بةاستجالس وانالج وعن على ئمالقا فنعال عنمل2016 ة لعامدحتمال تياالالو ةيتيجإسترا ء فيكما جا 1
 ةقوال ت فيال الختالانم وعةممج نفإ،لذلك ".ةقوال ت فيتالالاالخو،ةيألبوا طةسللوا ،نينسلجانيب نيويبالتفاوتال في رمتجذ" عيماتاالج نوعال

 ،ةنطاموال لةحا ،ثالمال يلبس على- عيماتاالج علنوا على ئمالقا فنعال م فيهتسا ثنااإلر وكوالذ طفل أولر واباكلا يةئناث على ئمةالقا كتل زتتجاو
 .قةعااإلو،ةينثاإلو،قرعلوا ،تصاديالقاي وعماتالجاعوضالو،ميقوال صلاألو،ةيزواجال لةالحاو

 ةيمنتعي في الماتوع االجنعلى ال مئقاف النلعة ارمجبة ليسيأستاصر النلعا
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 ندو ،ةيدراليالف حئللوا حدةتلما تايالوال نونقا) جارتاللةيحضنكويفس ،ةيجسدال وةالق أو سيفنال بعالتال لالخنم ماإ جازهتاح
 .(2000 نسانق اإلوة لحقيامسة اليضالمفو ،2013 ةية الدوليمنتة لليكيألمرة اكالالو ، خيارت

 في أو وةالقب سواء ،ةيسنج ةعيبط يذ مهدد أو عليف يندب وجول يأ هو" سينالج داءتعاال :(SEA) نلجنسييا داءعتالاو لالستغالا
 فقمو في ةثغااإل لماعلبقنمكهاتناةحاولم أو ةيعلف ءةإسا يأ" هو سينالج لالغتاالس ."ةيسرقوأةئفكاتمريغفوظر لظ

 لالغتاالس نم اسييالس أو عيماتاالج أو يمادال حبالر قيحقت كذل في ماب ،ةيسنج غراضأل ،ةقثال أو وةالق في نيابت أو فيضع
 ىإل (PSEA) نييسنالج داءتعالوا لالغتاالس نم ةيماالح ريشت .(2020a ةيالدول ةيمنتلل ةيكيمراأل ةكاللوا)"آخر خصلش سينالج

 .هي لصدته والتمن حد فيخفتن والييسنلجداء اتعل واالالغتع االسنم تإجراءا

،ةيسنج تامدخ ىعل لوصحت للابطل و، أاهيف بوغمر ريغ ةيسنج ةازلغم يه أنأب يسنجش الحرتف ال ُعري :(SH) سيلجنش التحرا

 صشخ ةنهاإ أو اإلساءة يف ببستي قد ةيسنج ةعيبط يذ آخر كسلو يأ وأ ،ةيسنج ةعيبط تذا تماءايإ وأ يجسد وأ ظيلف كوسل أو 
ةئيمس أو ةيئعدا أو ةفيمخ لعم ةئيبقخلي؛ همللع الفرد أداء عم عارضتييالذ سنالج على مئلقااوأ سينالج كسلوال لشمي فهو .آخر

 .واحد ثحاد لشك خذتينأنمكيهنأ إال ،كسلوال نم طامنةعاد نضمتيهنأنم غمالر على .لعمال كاموأح طشرو على رثؤي أو ؛ 
 خدامتاس ةإساء في جذرتمال داءتعواال ،رامتحاال عدمو ،سنالج وعن على مئلقاوا سينالج زييمتال لشمي نأ نمكي ،كذل إلى ةفاإلضاب

 ةيخارجال زارةو ،2008 حدةتلما ممألل ةاملعا ةنماألا) ةينسانج ةيهو يأ نم شخاصأ نيب يسنجال شحرتال ثحدي قد .ةطالسل
 .(Berdahl 2007 ،2019 ةيكيألمرا

 ةيسنجلعافأل تحاوالموأةيسنجلعافأوأ هايفبمرغو ريغةيسنجتقايعلتيأ إلى سينالج فنلعاريشي :لجنسيا داءعتالا/نفلعا
 على قادر ريغ شخصال هايفنكوييتال تالحاال كذل لشمينأنمكي.اهإلكرا أو وةالق خدامتاسبديهدتال وأ اإلكراه أو وةالق خدامتاسب
ماب،نكاميأ في ،ةيضحالبهتقالعنع ظرنال فصرب،شخص يأ سينالج داءتعاال/فنلعابتكرينأنمكي.ةيقيحق ةوافقم طاءعإ

 مامه ،يئرضا ريغ سينجقراتاخهنأ على هفيعرتنمكيو اإلكراهب / يالقسر ماعالج هو بصاتغاال .لعمال فيولزنلما في كذل في 
 جزء يأوأ يءشيأبةيحضلل ةيسلانتال اءضعألاوأجشرال ةحتفيفوأ،يسنجوضععمةيحضال سدجنم جزء يأيف ً،افيفطناك

 .(n.dSVRI.) ةافقن الموج دووع الزري مس القسنجة الممارس هو وجيب الزصاتغاال .جسمن الآخر م

 هو ايوجولنكتلاههلستيذال سنجال سأسا على مئلقاافنلعا :(TFGBV) ايوجلوتكنلا لههتس يذلاسلجناساأس لىع ائملقا نفلعا
 .ضارة ةينسانجرييعامضفر لالخنم أو ةينسانجال أو ةيسنالج همتيهو على اءنبنياآلخر ضريرثأك أو واحد شخص لبقنملعم

 الملكوا ريشهتوال سينالج شحرتوال مرنتوال ةمالحقال لشميولولمحمافتهاال ايوجولنكت أو تنرتناإل خدامتاسب اإلجراء هذا ذيفنتمتي
Hinson et) لالغتواالس ةيهكراعلى ال حضي يالذ al. 2018). 

 وأ داءتعالا أو ةباإلصا أو قليلعا أو سينالج أو يندبال فنعال لكاأش عيجم لاألطفا ضد فنلعا ضمي :(VAC) لاألطفادض نفلعا
 عمدتلما خدامتاالس لشمي ماك.ماعا18 نسندو شخص ضد بكتلمرالالغتاالس أو ةملعالما سوء أو ةملمهال ةملعالما أو لماهاإل

 ي إلى ضررؤدي نر أيبمال كتو احا إلى أإم يؤدي ية، والذعو مجموفرد أ لبق نل مضد طف ،ةيعلالف لمهددة أو، اةيندبللقدرة أو القوة ال
 ،2002 ةيلمعاال ةصحال ةظمنم،2006 حدةتلما ممأللةامعال ةيمعجال) هتامكر وأ وهمن أو هئقاب أو لطفال ةصحب لمتحم أو عليف

2016.Guedes et al). 

 لمتحي ه، أونع جتني عيامتوع االجنال على مئلقاف انلعل اماعن أعمل م يأ مرأة إلىف ضد النلعر ايشي :(VAW) ةلمرأد اف ضلعنا
 فيعستالنماالحر أو كراهإلا أو لعافاأل هذه لثمبديهدتالكذل في ماب،ساءنلل اةنعام أو قليع أو يسنج أو يسدج ضرر ،إلى يؤدينأ
 ةيكيألمرا ةكالوال خدمتست .(1993 حدةتلما ممأللةاملعاةيمعجال) ةصالخا اةيحال في وأ ةاملعا ناكألما في ثحد سواء ،ةيالحر نم
 شموال رثأك نكويل أةلمرا ضد فنلعايأ "VAW" نم دالب عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعايأ "GBV" صرتمخ ةيالدول ةيمنتلل
ديأكتوال ،نايتالفل ون الرجام ككذلو ،ةينسانالج ترايبعتوال ةينسانالج تايوالهو ةعونتلما ةيسنت الجهاجوتال يوذ شخاصألل وحوضب

 ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالالو) نيسنالج نيب ساواةلما عدم هوجوأ ةينسانالج رييعالما في جذرتمفنلعالكاأش نملالشك هذا نأ على 
 .(2016 ةيكيألمرة ايخارجووزارة ال

 ساءنال عادبتاس غرضببيهرتوال اإلكراهو داءتعاال لكاأش عيجم ةاسيالس في المرأة ضد فنلعالشمي :سةالسيا في ةرألمادض نفلعا
 أو ،نيبختنم نيلثمم أو ،نيشحمر أو ،ةياسيالس بزااألح في ءعضاأ أو ،نيباخن أو ،نيينمد طاءشنو كقادة نخدمت سواء- ةاسيالس نم

 هنإف،ةديعد ًالاكشأةسايسال يفةمرأال ضد فنعال خذتينيح في .ساءننهنأل ةطساببكوذل- تابخاتنا يريمد أو ،نينيمع نيؤولمس
 لجأ نم-توجاوز تهاأمكلألوا قاملما في- ةيديقلتال ةيعامتجالا نهواروأد اءسنال ادسجأ لوح ةيناسنجال اركفألا ىعل مدتعي ام ًابالغ
 فراداأل نم بعدأ هو ما إلى دتيم هانم لغرضا نفإ هذال ةجيتن .اسييالس لالمجا في نهتكفاء أو نهتالءمم نم ليقلتال أو كارنإ

 .(2021 ينططي الومقرايهد الدمعال) ةياسيوالس ةاملعاة ايحط في الخرانكرن في االفي قد يئالال تايساء األخرنن لردع اليفهدتالمس

 ةيمنتعي في الماتوع االجنعلى ال مئقاف النلعة ارمجبة ليسيأستاصر النلعا
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وأ،ببستال أو طرةيالس ىلإفهدي(يجسد أو يباتكوأ ظيلف داءتعا)لعم" إلى لعمال نكام في فنلعاريشي :لعملا انمك في نفلعا

 لعمالنكام فيفنلعالشمي.تكالتممالبرالضر قحاإل أو ،نيخرآلل أو هتلذا رةيطخةيسدجةبإصا وأ فاةو فيببستال على قادر 
 لاأشك عيجم تسيل .(خيارتندو ،ةيكي ألمرالعمال وزارة)"تدايهدتوال ،ةقيالمضا أو فيخوتال كووسل ،ةطالسل جاهت المسيء كسلوال
 على مئلقاازييمتاللعمالنكام في عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعالشمي.سنالج وعنسساأ على ةمئقالعمالنكام في فنلعا
 ؛ نييسنالج داءتعواال لالغتاالس ؛ بيهرتوال سينالج شحرتال ؛ عيماتاالج عادبتواالس وصموال لعمال نكام في عيماتاالج وعنال

 .(2014 ةية الدوليمنتة لليكي ألمرة اكالالو) هاربعو حدودل الخس دانالجب لغاتالشي واربجل العمل المن أج جارتواال

 ةياساألس اتحلطصملا
 ةالوالد دنعهملهاديحدتمتيتالسنالجةئفعمةينسانالجهتيهوقفواتتيالذ خصالشسنالج وعنةفقموا فصت :سلجنا عون وافقةم
 .(خيارت نو، دةية الدوليمنتلل ةيكيألمرة اكالالو)

 Edge) سنالج وعنعمنيوافقتم وانكوينأ غيبنيسانال عيمجنأ راضتفا هو :( Cisnorativity) سيةلجنا يةوافقلتا ريةاالمعي

Effect 2021 ). 

 تعامتالمج نم ديلعدا لشمو في ةلثمتلما ةممارسال إلى وعنتال ريشي :(DEIA) لووصلا يةانمكإولولشموا ةواالمسوا لتنوعا
 ةساوالما ينعت .ةالمحروم تعامتالمج كذل في ماب ،سانال تقداتمعو تقافاثالو تلقدراوا تايوالخلف تاينثواإل قعراواأل تايوالهو

 ةحروملماتعامتالمج إلى نموتنينيالذ فراداأل كذل في ماب،فراداأل عيجملةياديوالح ةصفنلموا ةعادلال ةيهجنلموا ةسقتلماةملعالما
 ريشت.هاامخدتواس هاريقدتوتايالخلف عيجم نمنيظفالمو تهاراوم بهموابفراتعاال لالشمو ينعي.ةملاعمالههذ نمتمرُحيتال
 كييألمرا ضيباأل تيبال) ةقعااإل يوذ شخاصألللصوالو في ساواةلمانمالض تاليعدتوال تاليسهتال ريفوت إلى لصوالو ةينكاإم

.)2021

 عيماتجاال وعنال على مئقاال فنلعا شارتنا عيماتجاال وعنال ىعل مئلقاافنلعاليحلت حددي :اعيماالجت لنوعا لىع ائمقلا نفلعالليتح
 فنلعع افودوا وةالقر وييعالمل احلي ماك عي.ماتوع االجنعلى ال مئلقاف انلعار اثف، وآنلعه اواجيين الذ، مق المحليايفي الس هعوانوأ
 كلي.يلهعي، وامتوالمج ،شخاصن األيب: الفردي، ويئيبعي الماتج االجموذنال تايوتن مسم ىوتل مسى كعل

 شخاصاأل نيبو يالفرد ىوتالمس على ساواةلما عدم هوجوأ رييعالما جعالي :عياالجتما لنوعا لىع ائمقلافلعنا من ايةوقلا
 ل.فعالبثحدييف الذنلعن ادأ أو للحد مبينل أبق عيماتوع االجنعلى ال مئقاف النلعف اقكلي لويلهمعي واتوالمج

 تماخدوال عمالد ميقدتلالخنم عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعابقعوا لاونتي :عيااالجتم لنوعا لىع ائمقلا نفلعل بةا الستجا
 ن.ياجنلل

 نمهانم والحد عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعا طرمخا ديحدت إلى عىسي :عيااالجتم عولنا لىع ائمقلافلعنا اطرمخ من دلحا
 أو ةخدم أو جامنرب في ةاركالمش نعةجتانال عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانمديزت قد يتلالامالعو ةالجمعلريبداتذيفنتلالخ
 ى.ت أخرادرابم

 تايولؤسموال قوقحوال يرياعموال وارألدا نم ًايعامتجا ةينبم ةعجموم" إلى سنالج وعن أو عيماتجاال وعنال ريشي :عياتمجاال وعن
 اميف تاقالعال نع ًالضف ،ةعونتم ةيناسنج تايوه نم فرادألاو لاجوالر اءسنالب ةطبتمرال تايكوسلوال تاعقوتوال تاقاقحتس الوا
 لثمىأخر لامعو عمعطقاتت ما رايثوك ،تقالو رورمعمريغتتو،هاوداخل تقافاثال نيبةيعماتاالج تفايتعرال هذه فلتخت.همنيب
 كذل في ماب،تابالعقووتعاقوتال لهذه فراداأل عيجم عخضي.سينالج هوجتوال نيدالو،قلعروا ،ةينثإلوا ،ةقعاواإل ،ةقبطوال ،عمرال

 وأ ،سنجال أو ،ساءنال عم لادبتالب "عيماتجاال وعنلا" حطلمص خدامتاس غيبني ال .ايسنج نييئانثال ريغو ايسنج نولوحتلما فراداأل
 .(ابيقر صدري ،ةية الدوليمنتلة ليكي ألمرة اكالالو)"ةيسنة الجيالهو

رصالفو ةيعماتاالج ةميقال تذا تكالتملموا نساناإل قحقوب يساوتلما عتمتال نيسنالج نيب ساواةلما ينعت":نلجنسيانبي ةواالمسا

 نم رثأك هو ما ينعت نيسنالج نيب ساواةلما .ةينسانالج ةيلهوا أو صشخال سنج نع ظرنال غضب فراداأل عيجم لبق نم والموارد 
 نل صوالفر تايؤولوالمس قحقوال نوأ ،سانال ةيحرو لصووال في ساواةلما ينعي هذاو ؛بتلكا على نينالقوا وأ رقاماأل في ساواةلما
 عيلجم ةيشربال ةيمنتال في أساسي أمر نيسنالج نيب ساواةلما .ةينسانالج هتيهو أو الديلما دنع هنييعت متي يالذ الفرد سنج على مدتعت
 قبمس طوشر نساناإل قحقوب قعلتت ةيقض هانإ .ىاألخر ةينسانالج تايالهو يذو نم فرادواأل ،نايتالفو لوالرجا ،تايتالفو ساءنال
 .(ابيرق صدري ،ةية الدوليمنتة لليكي ألمرة الكاالو)"هاؤشر لة ومامدتة المسيمنتلل

 ةيمنتعي في الماتوع االجنعلى ال مئقاف النلعة ارمجبة ليسيأستاصر النلعا
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 يف ةطللسل يالقو الدور ةينسانالج رييعالما صئخصا نيب نم .ةيعماتاالج فعرااأل نم وعن هو سنالج اريمع :يةلجنساراييمعلا
 ةيكيألمرا ةكالالو) سنالج وعن عم نيوافقتلما ريغ شخاصألوا لوالرجا ساءنال نيب ساواةلما دمع عبطت يتال رييعالما على ظالحفا

2019 ،2021 ةية الدوليمنتلل Kedia and Verma). 

 تقااللعا في يجذر رييغت ثإحدا إلى نيسنالج نيب ليحوتال على مئلقاا جهنال عىسي":سلجنا نوع لىع ائملقا ليويلتحا جهلنا
 رييعالموا لألدوار ةيقدنةدراسب اميالق (1):ليي ما جهنال هذا بطلتي .نيسنالج نيب ساواةلما عدم ميدتو عمدت يتال ةظمنواأل لاكيلهوا
 ةئيبلوا نيسنالج نيب اواةالمس عمدت يتال ةيبجاياال رييعالماب فراتعاال (2)و نيسنالج نيب ساواةلما عدم هوجوأ ىالقو تايكيامنيود
 قطانال ةالواسع ةيعماتاالج رييعالموا تاسايوالس ةيعماتاالج لاكيلهوا ةيساساأل ةطالسل تايكيامنيد رييغت (3)و،هازيعزتوةينيمكتال
 هذا كدري .نيسنالج نيب ةواالمسا عدم ةامدوإ ىخراأل ةيسنلجا تايالهو ذو فرادواأل ،نايتالفو لجاوالر تايتالفو ساءنال على رثؤت يتال
 ةكالالو)"ةثالثال اصرنلعا هذه لكلشميجهنبةنعاتاالس ندو نم مرتست أو قحقتتنأنمكلماريغنمنيسنالج نيب ساواةلمانأجهنال
 .(ابيقر صدري ،ةية الدوليمنتة لليكيألمرا

 نيريغاموانكوينأبجي أو هم سانالعيجم نأ راضتفا هو ةريغاملاةياريمعلا :(Heteronormativity) رةيغالما ةياريمعال
 .(Edge Effect 2021) ةيعامتجالت ااسارمموال تاسسؤموال نوناقي الف اهجم إدراتي ام ًابالغ يتلوا ،ةيسنجم الهوليم يف ًايسنج

 ةيعطاالق جامربال إلى ةمجلمدا عيماتالجا وعنال على مئلقاافنلعاجامربريشت :جةدملما اعيتماالج لنوعا لىع ائملقافلعناجبرام
 ةئيبةيمنتوأ،هلةبجاتالسا أو ،طرهمخا فيخفت أو ،عيماتالجا وعنال على مئلقاافنلعانمةيوقالابنواجنمبنجا يأنضمتتيتال
 فلهدا نكا إذا نلكو ،هل ةبجاتسواال عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا نم ةملشاال ةيوقاال ةيعطاالق جامربال عضب لشمت .ةينيمكت

 وعنال على مئلقاا فنلعا نشأب مدمجا امجانرب ربتعي هنفإ ،حددةم تعاطاقب ةخاص ىأخر جئاتن قيحقت هو جامنربلل سييئالر
 .عيماتاالج

لاثلماليبس على كذليفماب،ةيشيمعال همبجارتلشكت عددةتمةيعماتاجتايهو هميلد فراداأل عيمجنأبعطقاتال فهومم قري":اطعلتقا

 قحقو تكاهاتنانمةيماحال واعنوأ ىوتومس ،هابنعوتمتي ال أو هابنعوتمتي قد يتال تازايتالموا ،عمتالمج في همنكام حصرال ال 
 ةداخلتلماتايالهو نأ حدديهنأ إال ،يفرد هادطاض جودوب قريعطقاتال نأنم غمالر على .عقدةلمازييمتال لكاأش نمرثواأل ،نساناإل

 ةظمنأ عم لعفاتت (كذل ىإل ماو ،سينجال هوجتوال ،سنوالج ،قلعروا ،ةيسنجوال ،ةينسانجال ةيولهوا ،ةقعاإلوا ،ةقبطوال ،عمرال)
 ةيكيرألما ةكالوال)" لصوالو ةينكاإمو ميظانال ازيتالما على هذه ريثأت ةمعالج إلى ةحاجوال زييمتال أو / و هادطاالض نمةداخلتم
 هذه هابقخلتيتال حددةلماقطرال عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانشأبعطقاتلماليحلتالصفحي.(ابيقر صدري ،ةيولالد ةيمنتلل

 .عيماتوع االجنعلى ال مئلقاف انلعا طرعلى مخا رثؤتت وازايتالمز واييمتعزز التت وايالهو

 تعاماجوال فراداأل نيبطبرتيتال(فيلعرانونلقاابوجمب أو ميالرس نونلقاابوجمبهافيعرتمت سواء)ةقاللعا :راضيألاةازحي
 فيهاتإدار أو هاامخدتاس أوهاقلنأو ضياألرا ةيلكمقحقو صيخصتهابمتييتالقطرال ضياألرا ازةيحعدقوا حددت األرض.و

 ن.يمع عمتمج

 زرمي :(LGBTQI)+ ،ينسلجنانبي من صاألشخوا سجنلا راروأح ،اجنسي لونولمتحوا سلجناووجدومز ليونلمثوا تاليلمثا
 نيب نم خاصواألش ،سنالج وأحرار ،ايسنج نيحولتلموا ،سنالج وجيومزد ،نييلثلموا ،تايلثلما إلى "LGBTQI" صرتمخ
 ،سنالج نع ريبعتوال ،ةينسانالج ةيوالهو ،ةعونتلما ةيسنلجا لويلما يذو نم شخاصاأل صرتالمخ ةيهان في "+" ينعي .نيسنالج
ماب)"ثالث سنج" نروبتعي نيالذ خاصاألش هذا لشمي .LGBTQI صرتالمخب نيالمشمول ريغ (SOGIESC) ةيسنجال صئخصاوال

)واامس في "نيففافا"و ،ايسيندونإ يف "ايروا"و،ناتاكسب في "سارا جاخوا"و،دنلها في "اجريه" كذل في   ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالالو(
 .(خيارتنة، دويالدول

 يتال ميالقوتقداتمعوال تاقاللعا- ةيوباأل ةطالسل لاكيه عززتيتال ةينسانالج رييعالمانم وعن هي يوباأل اريمعال نإ :يوألبا راالمعي
 وعن عم نيوافقتلما ريغ شخاصواأل ساءنوال لالرجا نيب نيسنالج نيب ساواةلما عدم إلى يؤدتو لرجالل ةئفكاتم ريغ ةطسل حنمت

 .(Kedia and Verma 2019 ،2021 ةيولة الديمنتة لليكيألمرة اكالوال) سنالج

 هاعضبب قعلتي مايفو ،ىخراأل لوواألص والموارد األراضيب قعلتي مايف قحقوالب ةولوالد تعامووالمج فراداأل عتمتي :لملكيةا قوحق
 .(TetraTech 2013)ةيلكلمق اووحق ازة األراضييفهومي حن ميبلداختعض البكانه،اليتالبعض؛ وبال

 يتالتماظنلما إلى ةيماالح ريشت،ةقيثالو هذه في .ةيمنتالجامربميقدت اءنثأسانالبقلحييالذ ررالض عنم إلى ةيماالح ريشت :ايةحملا
 جامنرب في نياركالمش كذل في ماب،ساءةاإل لكاأشنمكذلريغولالغتواالس زييمتوال شحرتلا واعنأللكبيجتستوعنمتوفخفت

 ةيمنتعي في الماتوع االجنعلى ال مئقاف النلعة ارمجبة ليسيأستاصر النلعا
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 ةيماز حمرك) كاءل الشرماع ة أوظمنلماملون في العها ابكتري يتل العمن الكاي مف ةيسنجت الرشاحتن والييسنداء الجتعل واالالغتاالس
 .(2022 عموارد والدلما

 إلى "SOGIESC" حطلصم ريشي :(SOGIESC) ةيسنلجا صئخصاوال ،سنالج نع ريبعتوال ،ةيسنالج ةيوالهو ،سينجال هوجتال
 :اليتال حونعلى ال حددةي مهة، ويسنص الجئخصاس، والنعن الج ريبعتالة، ويسنالج ةيسي، والهونجه الوجتال

o عالملما ههذ .آخر شخصل (هذه نمجيمز وأ) ةيسنالج ةيبالجاذ أو ةيسنماالرو نم مئدا طمن هو سينالج هوجتال 
 ةكالوال) ةيسنلالجا أو ةيسنالج ةيواجاالزد أو ةيسنجال ةيلثلما أو خراآل سنالج حلطمص تحت ماعمو درجنت ةأصلتلما
 .(2016 ةيكيألمرة ايارجرة الخووزا ةية الدوليمنتة لليكيألمرا

o سنالج عمقفواتتال أوقفواتتقد يتوال ،قعمب خصالش هاب شعريةيداخل ةيخصشوةيفرد ةبجرت هي ةيسنجالةيالهو

 .(2016 ةيكيألمرة ايخارجوزارة الية وة الدوليمنتة لليكيألمرة اكالوال) د الوالدةنع المحدد 

o عم قفواتي ال أو قفواتي قد يوالذ ،لفردل ةينسانالج ةيللهو جيخارال المظهر وه عيماتاالج وعنال نع ريبعتال نإ 
 ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالوال) ةيوثناأل وأ ةيالذكورب عادة ةطبتلمروا ايعماتاج حددةلما صئخصاوال تايالسلوك

 .(2016 ةيركيألمة ايخارجووزارة ال

o يوونال حمضال في المشفرة صئخصاال لالخنمةيسنالج صئخصاال ديحدتمتي DNA))، ةياسلنتال اءألعضا لثم 
 درجنت ال .ةيحيشرتة والينالهرموو ةيوسوموملكرص ائخصال الشمتة، ويفيظوالو ةيوجوليص الفسئخصان الا مهريغو

 تفاينصتال أو فيعارتال نضم ،نيسنالج نيبتالفاتاالخب ضايأ هايإل شارييتلا،سنجال صئخصا في تالفاتاالخ
 .(2015 ةصحة للينطاهد الومع، الخيارت نة، دوية الدوليمنتة لليكيألمرة اكالوال) ثانواإل ة للذكوريوذجمنال

 نأ مجزتي ة جزء اليعماتجف االعرااأل .سانمعظم ال هاعبتي يتة البوتمكر اليغ عدهي القوا ةيعماتجف االعرااأل :يةاعتمف االجعراألا
 Kedia ،2021 ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالالو) ويةأب ييرامعو انيةجنس دقواع ييرامعلا هذه لشمت.لاكيلهوا ةظمنواأل تعامتالمج

and Verma 2019). 

 عنلم ةصصختمجامربةلقتالمس عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعاجامرب عدت :لةستقلما اعيتماالج لنوعا لىع ائملقا نفلعاجبرام
 .عيماتوع االجنعلى ال مئلقاف انلعصدي لتسي في اليئرها الفهد لثمتي يته، والة لبجاتواالس عيماتوع االجنعلى ال مئلقاف انلعا

 هتربخوهتاموكر اجينال ةصلحمعوض هاللخنممتييالذ جهنال هو اجينال على ركزييالذ جهنال نإ :اجيلنا لىع يركز يذلا جهلنا
 ةباسنلماةالمساءل عم،هالةبجاتسواال ةعوملمزاثوادالح في قيحقتال إلى األولي جامنربال ميصمتنـمـةيمللعا مركز في هتاجايتواح
 .(2020b ةية الدوليمنتة لليكيألمرة اكالالو) تداءاتعي االبكتلمر

 دنعهميإل هملتدنأسيتالةيسنالجةئالفبهمديحدتمتيال نيالذ فراداأل إلى ريشيلامشحطلمص هو سنالجليحوتنإ :سلجنالويتح
 نيبةركتالمش لعمال ةعمجمو) ةينسانالج ترايبعتوال تايولها نم ةعونتم ةعمجمو ً"ايسنج نيولحتمال" حطلمص لشمي .الوالدة

 .(خيارت نعي، دوماتجوع االنت للكاالالو

 ىوتالمس على قدمتوال احجنال إحراز على القدرة هايلد نكوت مادنع يصادتقاال نيمكتالب عتمتت المرأة نإ":ادياتصاقةلمرأا ينمكت
 إلى اجتحتهانفإ،ايصادتقاماقدت حرزتو المرأة حجنت كيل.هال فقاوفصرتوال ةيصادتقاال تلقراراا خاذتا على ةالقدرويصادتقاال

 مرأةال عتمتت كيل .ةيصادتقاال تسساالمؤ إلى يساوتلموا لعادلا لصوالو نع الفض ،قسوااأل في سفانتلل ةالزمال والموارد تهارالما
 حكم فيتقها والفو فصرتت واللقراراخاذ اتعلى ا ى القدرةاج إلتحت هانفإ ،ةيصادتقة االطشنن األفادة متة لالسالزمة الياللقتواالس وةالقب
 .( ,et al 2018Malhotra, Golla)"احبوارد واألرلما

 ةيمنتعي في الماتوع االجنعلى ال مئقاف النلعة ارمجبة ليسيأستاصر النلعا
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 ارشكر وإقر
 عوض في همواأس نيالذ فراداأل عيجم شكرتنأ (عيماتجاال وعنالىعل مئلقاافنلعانم للحد عيماالجلعمال " )"CARE-GBV ةظمنم ودت

 تائيبال في سنالج وعن على مئقاال فنلعاةمعالجلمئلقااهيوجتالبةيسيأستال اصرنلعاترشدتاس لقد .هاريطوتو ةيهيوجتال ةقيثالو هذه ميهامف
 ةكالالو نمنيجعمراوال ةيسيأستال اصرنلعلعباتالينقتاليشارتالساقيالفر ىلدةفمعرال راءثوتايتلفوا ساءنال ضد فنلعاعنوم ةينساناإل
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 ةيمنتللةيكيرألماةكالللو ةيعماجالةبجاتسواال ةيوقاالزيعزت هو عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانم للحد عيماجالطشانال من فلهدا
 ند ميلمز .ةيالدول ةيمنتللةيكيألمراةكالالو ربع عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانشأبةيمنتالجامرب في "عيماالج لعمال" أو ،ةيالدول

 .انه قرنعي اماتوع االجنعلى ال مئلقاف انلعن ام ة للحدية الدوليمنتة لليكيألمرة اكالعي للومال الجعمل الوت حمامعلوال

 :ـبلصاترجى االي،ديلمزة افمعرل

 نونلقافي ا وراهت، دكىونيرا شتيش
 قدعاتل الؤوة مسلثمم

 المرأة نيمكت مركزن ويسنن الجيب ساواةلما
cshenoy@usaid.gov 

 وراهت، دكنيابغاردس نايدا
 قسم ةسيئر

CARE-GBV 

diane@makingcents.com 

 ةيمنتعي في الماتوع االجنعلى ال مئقاف النلعة ارمجبة ليسيأستاصر النلعا
14 تطلحامسرد المص

https://makingcents.com/project/collective-action-to-reduce-gbv/
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