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 تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلا عنم :نشكأ ايديم +* يب يب لمع جهن

 ؟؟تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلا ىنعم .أ

 يتلاو مويلا اههجاون يتلا اًراشتنا ناسنCDا قوقح تاكاهتنا رثكأ دحأ (VAWG) تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلا ّدعي
 ةحّصلا ىلع ةميخو بقاوع فنعلا نم عوّنلا اذهلو .)Devries et al., 2013( ّنهتايح لاوط ءاسّنلا ثلث ىلع رثؤت
 لكش وه تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلاف .ةريطخلا ّةيعامتجCuاو ّةيداصتقCuا هراثآ نعً tuضف ،درفلل ّةيلقعلاو ّةيندبلا

 نيب ّةيلكيهلا ةاواسملا مدعو خيراّتلا يف رّذجتم وهو ،(GBV) يعامتجCuا عوّنلا ىلع مئاقلا فنعلا لاكشأ نم
 ّةيبلاغلا ةاتفلاو ةأرملا ّدض فنعلا ّلكشي يذلاو ،ّيعامتجCuا عوّنلا ىلع مئاقلا فنعلا ّنأ امك .ةأرملاو لجّرلا
 ةاواسملا مدع زّزعيو سكعي وهو .ّيعامتجCuا عوّنلا ساسأ ىلع صخش ّدض هّجوم فنع وه ،هنم ىمظعلا
  .ةأرملاو لجّرلا نيب
 نوكي نأ نكمي وهف .اًمئاد ًايئرم نوكي Cu فنعلا ّنإ

 لخاد ثدحي نأ نكميو ًايسفن وأ ًايسنج وأ ًايدسج
 هبكترت نأ نكمي امك عسو�Cا عمتجملا لخاد وأ ة���Cا
 ً Cuاكشأ تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلا ذخّتيو .ةلوّدلا

  قايّسلا بسح قمعب ّلكشتيو ،ةدّدعتم
  .)ّةيملاعلا ةحّصلا ةمّظنم فينصتل 1 قحلملا رظنا(
 ىلع ةاتفلاو ةأرملا ّدض فنعلا رّثؤي ،ىرخأ ةهج نمو
 اًقفو اًمامت فلتخم لكشب ،ام دلب لخاد ،ءاسّنلا
Cّنهعضو / ّنهتقبطو ّنهتماقإ ناكمو ّنهرامع�  
  .كلذ ىلإ امو ّنهتقاعإو ّةيسنجلا ّنهتايحو ّيعامتجCuا
 لثم ،ةيحّضلل فورعم صخش فنعلا اذه بكتري نأ ،ّاي��ح كلذ نكي مل نإو ،نادلبلا عيمج يف حّجرملا نمو
 ّدض فنعلا اهذخّتي يتلا لاكش�Cا مهف ّدعُي ،كلذلو .)Ellsberg and Heise, 2005( كيّ��لا وأ ة���Cا دارفأ دحأ
 .ةّلاعف ّةيئاقو جمارب ميمصتو هعفاود ديدحتل ّايويح اًرمأ ّنيعم قايس يف ةاتفلاو ةأرملا

 ؟تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلا عفاود .ب

 يّدؤي نأ نكميو .ءاسّنلاو لاجّرلا نيب ةاواسملا مدعو ةّوقلا تّايمانيدب عوفدم تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلا
 ةأرملا ّدض فنعلا رطاخم ةدايز ىلإ ّةيعامتجCuاو ّةيعمتجملاو ّةي���Cاو ّةيدرفلا لماوعلا نيب دّقعملا لعافّتلا
 Collated from Fulu( تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلل ةعفاّدلا لماوعلا لمشتو .)Heise 1998( اهليلقت وأ ةاتفلاو

and Heise 2015(:  

 ةّيدرفلا عفاوّدلا
 يتلا لماوعلا(
 ةيلامتحا نم ديزت
 )ةميرجلا باكترا

 ةلوفّطلا يف فنعلا
 ةرّدخملا ّداوملاو لوحكلا يطاعت
 ّةيصخّشلا تابارطضاو بائتك1Vا
 تاباصعلا يف طّروتلاك ،حونجلا
 ةّنيعم فورظ ّلظ يف كيdّeلا فنع معدو لوبق :فقاوملا

 عفاوّدلا
 /ةّيعمتجملا
 ةّيعامتج1Vا

 ءاد12او ،نيلئاعك لاجّرلا لثم ،نيسنجلا نيب ةمراّصلا راود12او ةروكّذلل ةّراضلا ميهافملا :دعاوقلا
 نوربتعي نيذلا لاجّرلاو ،ءاسّنلا ىلع ةرطيّسلا يف لاجّرلا ّقحو ،نيفلتخم نيسنج نم قاقحتس1Vاو
 ءاسّنلا نم ربكأ ةميق مهل نأ
 ّيعامتج1Vا نامرحلاو رقفلا

 عاyّeلاو رارقتس1Vا مدع
 اهذيفنتو ّةينوناق ماكحأ دوجو مدع

 ريياعملاو فقاوملا ةجلاعم ىلع انتtuخادم ّزكرتس ،ةيمنّتلا لجأ نم مtuعCDا لئاسو يف لمعلا لtuخ نم

 عفتري – عازّنلا ةلاح يف تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلا
 tuكش ذخّتيو تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلا ىوتسم
 مدختسي ام اريثك ثيح .عازّنلا عاضوأ يف اّنيعم
 فنعلا فعضي نأ نكميو .ّيركسع كيتكتك باصتغCuا
ً tuضف ،ةلادعلاو نم�Cاو ةيامحلا ةمظنأ اًضيأ برحلاو
 اضيأ ًابلاغو .راجّتCuاو ةلماعملا ءوسل ضّرعّتلا ةدايز نع
 مادعناو عا�ّ�لاب اًعوفدم لزنملا يف فنعلا نوكي ام
 .ة���Cا ىلع اًطوغض عضي اّمم نم�Cا

 )ّيئامنCDا ةدحّتملا مم�Cا جمانرب ردصملا(
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 ؟تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلا عنم يف ةحجاّنلا قرّطلا .ت

 قاطن ىلع ةدوجوم تايوتسم ةعبرأ ربع كلذو ،ةفلتخم Cًuاكشأ ةاتفلاو ةأرملا ّدض فنعلا عنمل تtuّخدّتلا ذخّتت
 .ّةيعامتجCuا / ّةيعمتجملاو )سرادملا يف لاثملا ليبس ىلع( ّةيسّسؤملاو ّةي���Cاو ّةيدرفلا تايوتسملا :عساو
 ،ّماع لكشبو .ةفلتخم قطانم ربع ةّلد�Cا ةدعاق )Fulu and Heise 2015 نم سبتقم( هاندأ لودجلا صّخليو
 فقاوملا لثم فنعلاب قّلعتملا رطخلا نم ديزت يتلا لماوع ىلع ريثأت اهل تtuّخدّتلا نم ديدعلا ّنأ تبث
 ىلع اًريثأت رهظُي اهنم ليلقلا ّنإف ،كلذ عمو .لوحكلا يطاعتو ّةيسنجلا تاسرامملاو ةسردملا ىلإ روضحلاو
 ّمت امثيحو ؛ةيئاهّنلا ةجيتّنلا هذه تامييقّتلا نم ديدعلا سيقت Cuو .لجّرلا مئارج ىلع وأ فنعلا عم ةأرملا ةبرجت
 .هليجست ّمتي ام اًردانف ،ريثأّتلا سايق

 لاجّرلا نم ّلك عم لمعتو ،ةدّدعتم تانّوكم ىلع عيراشملا يوتحت امدنع ريثأّتلا زيزعت ّمتي ،ّماع لكشبو
 ّريغت امدنع ،مساح لكشب ّةيلاعف رثكأ تtuّخدّتلا نوكتو .هجولً اهجو ةكراشملا �¹انع ضعب نّمضتتو ءاسّنلاو
 ىلإ فدهت يتلا تtuّخدّتلا ينعي اذهو .كولّسلاو فقاوملا فادهتسا دّرجم نمً Cuدب ،نيسنجلا نيب تاقtuعلا

ً tuجر نوكت نأ هينعي ام ىّدحتتو ،داصتقCuا وأ تاعمتجملا وأ ة���Cا يف لاجّرلاو ءاسّنلل  ةيردنجلا راود�Cا ةجلاعم
  .)Fulu anf Heise 2015( ّنيعم قايس يف ةأرما وأ

 تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلا عنمل تV|ّخدّتلا نم ةفلتخم عاون12 ةّلد2|ل صّخلم
 ةيفاك ريغ ةّلدأ  ةلداع ةّلدأ 
ّ دض فنعلا ىلع ريثّأتلا( لاّعف
 )تايتفلاو ءاّسنلا

 تابراقمو رغّصلا يهانتم ليومّتلا -
 يعامتج1Vا عونلاب قلعتملا رييغتلا

 ةقV|علا ىوتسم ىلع تV|ّخدّتلا -
 ةيعوّتلا عم ّيعامجلا ميلعّتلا -

 )نايتف / لاجر( ّةيعمتجملا
 فارع12ا رييغتل عمتجملا دشح -

 ةّيعامتج1Vا

 عم ّيعامتج1Vا نيكمّتلا تV|ّخدت -
 ةفيعّضلا تائفلا

 لوحكلا نم ّدحلا جمارب -

 لماوع ىلع ريثّأتلا( دعولا
 )طقف رطخلا

 اهلمكأب ةسردملا تV|ّخدت - ةموم12او ةوب12ا جمارب -

 لاجرلا ّثح( ةّراملا/نيجّرفتملا تV|ّخدت - براضتم
 ءاسّنلا ّدض فنعلا ةنادإ ىلع نايتفلاو
 )تايتفلاو

 جهانملا ىلع ةمئاقلا تV|ّخدّتلا -
 ّةيسردملا

 دحاو نّوكم تاذ لصاوت تV|مح -  لاّعف ريغ
 يحّصلا فyّeلاو هايملا تV|ّخدت -

 سرادملا يف ةفاظّنلاو
 

 ؟لصاوّتلاو مKLعIJا لئاسو نع اذام .ث

 فنعلاب عفدت يتلا ريياعملاو فقاوملا ةجلاعم لtuخ نم ةياقولا يف لصاوّتلاو مtuعCDا لئاسو مهاست نأ نكمي
 ،ةدّدعتم تانّوكم اهل نوكي امدنع ّةيلعاف رثكأ لصاوّتلاو مtuعCDا لئاسو تtuّخدت نوكتو .تايتفلاو ءاسّنلا ّدض
 Fulu( ّيعامتجCuا عوّنلا راودأ ليوحت ىلإ فدهت امدنعو هجولً اهجو ة�¼ابملا ةكراشملا عم اهجمد ّمتي امدنعو

and Heise 2015(. عأ لودجلا يف ّنيبم وه امكوtuّخدت ّنأ تبث دقف ،هtuلكشب ةلاّعف نوكت عمتجملا ةئبعت ت 
 .اهلمكأب تاعمتجم كا�¼إو ةأرملا نيكمت لtuخ نم ّةيعامتجCuا فارع�Cا ليوحت ىلإ فدهت تtuّخدت يهو .ّصاخ
 .ّةيلحم مtuعإ لئاسوو ّةيّلحم تtuمح ىلإ ةفاضCDاب ،نارق�Cا بيردتو ّةيعمتجم لمع شرو نّمضتت ام ةداع يهو

 ءاسّنلا ّدض فنعلا عنم يف دحاولا نّوكملا تاذ لصاوّتلا تtuمح ّةيلاعف لوح ةّلد�Cا نم ليلقلا كانه ،كلذ عمو
 ّةيرظن سسأ ىلإ رقتفت ّةيلاحلا تtuّخدّتلا ّنأ لدجلا دافأ ،كلذ ىلع ةوtuعو .)Fulu and Heise 2015( تايتفلاو
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 لمع مييقت ّنأ نم مغّرلا ىلعو .اًضيأ ةدودحم "ّيهيفرّتلا ميلعّتلا" جهانم لوح ةّلد�Cاف .)Heise 2011( ّةيوق
Soul City هاجت فقاوملاو ةفرعملا يف تاّريغّتلاو جمانربلل ضّرعّتلا نيب اًطابترا دجو ايقيرفإ بونج يف يمارّدلا 

 لوبقو ÃÄّنجلا شّرحّتلا لوح ّةيعامتجCuا فارع�Cا ىلع ريثأت ّيأ كانه نكي مل ،كلذ عمو ،ميمحلا كيّ��لا فنع
 صوصخلا هجو ىلع طقف ّةيدرفلا فقاوملاو ةفرعملا فدهتست يتلا تtuّخدّتلا ّنأ كلذ .)Udin 2015( فنعلا
 اهل ساسأ Cuو ةتبثم ريغ تtuّخدت يه ،تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلا عفدت يتلا ّةيناسنجلا ريياعملا ةجلاعم نود
 .)Fulu and Heise 2015, Khosla 2013( ّةيرظّنلا ةيحاّنلا نم

 نشكأ ايديم UV يب يب جهن .ج

 فارع�Cاو فقاوملا ةجلاعمل لصاوّتلاو مtuعCDا لئاسو نشكأ ايديم �Ä يب يب مدختست ،ةّلد�Cا هذه ىلع ًءانب
 ريثأتلاو تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلا لوح ةءاّنب ةّماع ةشقانم ديلوتو ،تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلاب عفدت يتلا

 رييغّتلل ّةيوق تّايرظن ىلع عيراشملا دنتستو .اهمعدو ةأرملا قوقح نع عافّدلل ةطلّسلا يف مه نم ىلع
 يف رييغّتلا ىلع لصاوّتلاو مtuعCDا لئاسو رّثؤت نأ نكميو .كلذ نكمأ امثيح ة�¼ابملا ةكراشملا عم ةلماكتمو
 :ةطبارتم قرط سمخب لاجملا اذه

 اهلعجي لجّرلا ىلع اهدامتعاو ةأرملا نيكمت مدع ّنأ ىلع ّةيوق ّةيعون ةّلدأ كانه – تايتفلاو ءاسّنلا نيكمت .1
 Fulu and Heise( اهلوح نم وأ هل ضّرعتت امدنع فنعلا ةهجاوم ىلع ةردق لقأو فنعلا ةبرجتل ةضرع رثكأ

 هنم ةدافتسCuاو ملاعلا يف ةكراشملل سفّنلاب ةقّثلاو ّةيلtuقتسCuا ريوطت ّةيلمع وه نيكمّتلاو .)2015
 نم ،ّنهتايح نم ةفلتخم ءازجأ يف تايتفلاو ءاسّنلا نيكمت ىلإ عيراشملا فدهت نأ نكميو .هرييغتو
 تاراهملاو ّةيلاعفلاو ةفرعملا ءانب لصاوّتلاو مtuعCDا لئاسول نكميو �Ä.2ايّسلا نيكمّتلا ىلإ 1داصتقCuا
 .تايتفلاو ءاسّنلا نيكمتل
 

 فنعلا ربتعُي امدنع هّنأ نادلبلا نم ةعساو ةعومجم نم تانايبلا رهظُت – فنعلا هاجت فقاوملا ىلع ريثأّتلا .2
 ريبعّتلا ّمتي ام ًابلاغو .)Fulu and Heise 2015( اًراشتنا دادزي هّنإف ،اّرربم وأ ّايعيبط اًرمأ ةاتفلاو ةأرملا ّدض
 اّمع فرحني يذلا كولّسلاب قّلعتي اميف كلذو ،ءاسّنلا "بيدأت" ىلإ لاجّرلا ةجاح هّنأ ىلع فنعلا معد نع
 لصاوّتلاو مtuعCDا لئاسول نكميو .لجّرلا ةطلس يّدحت ليبق نم ،لّو�Cا ماقملا يف ءاسنك ّنهنم عّقوتم وه
 .فنعلا ّةيلوبقم ىّدحتتو عساو قاطن ىلع نّاكّسلا ىلإ لصت نأ

 
 يتلا تاعمتجملا يف ىلعأ لّدعمب تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلا ��تني – ّيعامتجCuا عوّنلا فارعأ يّدحت .3

 ىلع لاجّرلا ىلإ هيف رظنُي يذلا ناكملا وه اذهو .)Fulu et al 2013( اعويش رثكأ ّةيوب�Cا ةطلّسلا اهيف نوكت
 تCuاجملا ىلع ةرطيّسلا يفو ةأرملا كولس يف ّمكحّتلا يف ّقحلا مهل ّنأو ،ربكأ ةميقب نوعّتمتي مهّنأ
 لُثُمل لاثتمCuا ةركف بناج ىلإ ،ليعملا وه اهيف لجّرلا نوكي نأ عّقوتملا نم ثيح .ّةيسايّسلاو ّةيداصتقCuا
 ةأرماوً tuجر نوكت نأ هينعي امل ةئفاكتملا ريغو ةمراّصلا ميهافملا ّنإف يلاّتلابو .ةنوشخلا ةركفك ،ةروكّذلا

 مtuعCDا لئاسول نكميو .)Fulu and Heise 2014( تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلل ÃÄّيئّرلا كّرحملا يه
 ميدقتو ،ّيعامتجCuا عوّنلا راودأ ليوحتو بيرختل ،امارّدلا وأ ّةيعقاولا ةايحلا جذامن مادختسا لصاوّتلاو
 .ّريغتت نأ نكمي نيسنجلا نيب تاقtuعلا ّنأ راهظإو لئادبلا

 

 
 ةميقب فرتعت قرطب اهنم ةدافتس+*او اهيف ةمهاسملاو ّومنلا تاّيلمع يف ةكراشملا ىلع لاجّرلاو ءاسّنلا ةردق وه ّيداصتق+*ا نيكمّتلا 1

  .ّومنلا دئاوفلً +*دع رثكأ عيزوت ىلع ضوافتلا نكمملا نم لعجتو مهتمارك مرتحتو مهتامهاسم
development/womenseconomicempowerment.htm -http://www.oecd.org/dac/gender  

 تايوتسم فلتخم يف مهتايح ىلع رّثؤت يتلا تارارقلا يف يأّرلا ءادبإو ةكراشملا ىلع لاجّرلاو ءاسّنلا ةردق وه stّايّسلا نيكمّتلا 2
 .مكحلا
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 تمّصلا ةفاقثل جيورتلا نكميو .ّةينtuع ثّدحّتلا نم نيجاّنلا راعلا ةفاقثو تامّرحملا عنمت – ةشقانملا ديلوت .4
 ّةيضقك اهتراثإ وأ ةاتفلاو ةأرملا ّدض فنعلا نع غtuبCDا يف تلشف اذإ مtuعCDا لئاسو لبق نم اهزيزعتو هذه
 لعفت اهّنإف ،تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلا نع غtuبCDاب مtuعCDا لئاسو موقت امدنعف .ناسنCDا قوقح اياضق نم
 .ةّنيعم فورظ ّلظ يف فنعلا ّةيلوبقم ريياعمب مزتلتو تايجاّنلا ىلع موّللا اهيف يقلُت ةقيرطب ًابلاغ كلذ
 ءاسّنلا ّدض فنعلا لوح ّماع شاقن ةراثCD مtuعCDا لئاسو معد نشكأ ايديم �Ä يب يب عيراشمل نكميو
 ءاسّنلا ّدض فنعلا نع غtuبCDا لtuخ نمو .طابترCuاب روعّشلاو نهتاربخ ةكراشمب ءاسّنلل حمسي اّمم تايتفلاو
 ّنأ ىلع ديكأّتلاو ،اياحض دّرجم َنسلو ،رييغت لماوع نهّنأ ىلع تايجاّنلا ريوصتو ،ّةيلوؤسمب تايتفلاو
 دض فنعلا لوح تمّصلا رادج �Ãك مtuعCDا لئاسول نكمي هّنإف ،فنعلا ىلع موّللا اًدبأ نلّمحتي Cu ءاسّنلا
 .تايتفلاو ءاسّنلا

 
 ءاسّنلا ّدض فنعلا ىلإ رظنُي ام اًريثك – �Äّايّسلا لامع�Cا لودج ىلع تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلا عضو .5

 نم ديدعلا يفف .ّةيسايس ّةيضقك ّدجلا لمحم ىلع اهعم لماعّتلا ّمتي Cuو ةّصاخ ةلأسم هّنأ ىلع تايتفلاو
 قوقح ةأرملل نوكي ثيحو .فنعلل ضّرعّتلا مدع يف ةأرملا ّقح نوناقلا مرتحي Cu ،اهيف لمعن يتلا نادلبلا

 ّةينوناقلا ةمظن�Cا لtuخ نم اهضيوقت ّمتي وأ ّةيلمعلا ةسرامملا يف ايلمع اهذيفنت ّمتي Cu دقف ،قرولا ىلع
 لامع�Cا لودج ىلع تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلا عضو مtuعCDا لئاسول نكمي انه .ةيزاوملا ّةيمسّرلا ريغ
 .تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلا نأشب تاءارجإ مهذاخّتا مدع ةلاح يف ةطلّسلا باحصأ ةبساحمو ،�Äّايّسلا

 
 3ةّيساسأ ئدابم .ح

 
 يف تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلا مهفل ّةيّلحملا ةربخلاو ثحبلا مدختسا – ةّيّمه�Cا غلاب رمأ قايّسلا .1

 .ّنيعم قايس
 .نيراشتسم وأ ذيفنت ءاك��ك اّمإ – دلبلا نم ةّيئاسّنلا تامّظنملا عم لمعلا .2
 .ّةيعامتجCuا فارع�Cا رييغتل نايتفلاو لاجّرلاو ةداقلا كلذ يف امب ،اهلمكأب تاعمتجم كا�¼إ .3
 ÃÄّكعلا لعفلا در رطخ نم ّدحلل اهلمكأب تاعمتجم كا�¼إ – ÃÄّكعلا لعفلا ّدر رطاخم ةرادإ .4

 .كلذل ةجيتن فنعلا ةدايزو
 كقيرف معدل ّةيلمع دادعإب مقو ،ةمدّصلل ببسملا ىوتحملا لّلق – كروهمجو كقيرف ةيامحب مق .5

  4.ةساّسحلا اياضقلا عم مهلماعت ءانثأ
 .ءايش�Cا رييغت ّةيفيك يف لم�Cا رهظُيو ءاسّنلا نّكمُي ىوتحم �Ñنأ .6
 .هجول ًاهجو ةكراشملا يف مtuعCDا لئاسو جمد .7
 

 ؟هيف رّكفأ نأ بجي يذلا امف ،تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلا نع عو`_م ريوطتب موقأ .خ
 

 ةمّظنم فينصت رظنا( ؟ةفلتخملا فنعلا عاونأ يه ام ؟كقايس يف تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلا ودبي فيك •
 .)ّةيملاعلا ةحّصلا

 عاونأ ام ؟لصاوّتلاو مtuعCDا لئاسو لّخدت لtuخ نم لضفأ لكشب اهتجلاعم نكمي يتلا فنعلا عاونأ يه ام •
 ؟عا�ّ�لا قايس يف لمعت له ؟اهتجلاعم ىلإ كعو��م ىعسيس يتلا فنعلا

 
 و 2012 .تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلا عم لماعّتلل رييغّتلل )ActionAid( "ديأ نشكأ" ّةيرظن ىلإ اًدانتسا 3
 ليلقت ةّيفيكل طّطخ ،عو��ملا ةيادب يفو .اًساسح نوكي نأ لمتحي ىوتحم ّيأ ةمّدقم يف ريذحت جاردإ بجي ،ريهامجلا ىلإ ةبسّنلاب 4
 يف رم�*ا اذه عضول A&P و Ed Dev ىلإ ثدحّتلا كنكميو .كقيرف ىلع ت+�كشملا هذه لثم عم لماعّتلل ّيفطاعلاو �tّفّنلا ريثأّتلا

  DART(: http://dartcenter.org( "تراد" زكرم نم ةيجراخ دراوم دوجو ىلإ ةفاض�*اب هناكم
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 ةاتفلاو ةأرملا ّدض فنعلا راشتنا فلتخي ام ًابلاغ ؟كقايس يف فنعلاب رّثأتلل ةضرع رثك�Cا ءاسّنلا ّنه نم •
 يناعت دقو – كلذ ىلإ امو ،سنجلاو ،ّةينيّدلا/ّةيقرعلا ةعومجملاو ،ةقبّطلاو ،ةقطنملا بسح اًريبك اًفtuتخا
 .دّدعتملا زييمّتلا نم اًفعض رثك�Cا تائفلا

 ّيعمتجملاو ّيدرفلا ىوتسملا يف ّركف ؟قايّسلا اذه يف تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلا عفاود يه ام •
 .ّيعامتجCuاو

 نيب ةاواسملا مدع زّزعتو تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلاب عفدت يتلا ّةيعامتجCuا فارع�Cاو فقاوملا يه ام •
 ؟نوناقلا يف ةأرملا قوقحو ماكحأ يه ام ؟ةأرملاو لجّرلا

 ؟لصاوّتلاو مtuعCDا لئاسو لّخدت لtuخ نم لضفأ لكشب هفادهتسا نكمي عفاوّدلا هذه نم ّيأ •
 

 تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلا لوح جمارب دادعIJ ةّيلمع حئاصن .د
 

 عم لماعّتلا ّةيفيك كلذ يف امب ،ةساّسحلا اياضقلا عم مهلماعت ءانثأ جاتنCDا قيرف معدل تّايلمع دادعإب مق •
 قيرفلا لخاد تامدّصلا

 ّدض فنعلا براجت هاجت مهرعاشم ةشقانمل )جاتنCDاو عو��ملا( هلمكأب قيرفلا عمجا ،ةيادبلا ةلحرم يف •
 تايتفلاو ءاسّنلا

 ةملؤملا براجّتلا ةداعتسا بّنجت ليبق نم ،جماربلا عيمج بلص يف نيجاّنلا ةمtuس عض •
 جمانربلا ةيادب يف ريذحت ليغشتب مق •
 .جمانربلا ةياهن يف ةدعاسملا ّطخ مقر رّفو •
 لوصحلا ّةيفيك لوح ليصافت مّدق ،انكمم كلذ نوكي نيحو ،كروهمجل ةحاتملا تامدخلاو معّدلا نع ثحبا •

 .تامدخلا هذه اهيلع
 .ثانCDاو روكّذلا نم ّةيباجيإ جذامن مّدق •
 .نّييسايّسلاو نّيينيّدلاو نّييعمتجملا ةداقلا بلجا •
 .نيجاّنلا عيمج ّةيوه ةيامحب مق •
• Cu اياحضلا ىلع موّللا ءاقلإب مقت. 
 .ءايش�Cا رييغت ةيفيك يف لم�Cا رهظُيو ءاسّنلا ّنِكمُي ىًوتحم Ñِ�نأ •
 .اًمداص نوكي نأ لمتحملا نم ىًوتحم ءاشنإ بّنجت •
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 لّوIqا قحلملا

 ّةيملاعلا ةّحّصلا ةمّظنمل ةعباّتلا ةايحلا ةرود لاوط ةأرملا ّدض فنعلا

http://www.who.int/gender/violence/v4.pdf 

 فنعلا عون ةلحرملا

 ةدCuولا لبق ام
 جئاتن ىلع لمحلا ءانثأ ب�Øّلا راثآ ؛سنجلا ببسب يئاقتنCuا ضاهجCDا
 ةدCuولا

 ةلوفّطلا
 جاوزو تانبلا ّدض ÃÄّفنلاو ÃÄّنجلاو ّيدسجلا ءادتعCuا ؛تانبلا دأو
 ÃÄنجلاو ّيدسجلا ءادتعCuا ؛ثانtDل ةيلسانّتلا ءاضع�Cا هيوشت ؛لافط�Cا
 ّةيحابCDا ّداوملاو لافط�Cا ءاغبو ىبرقلا حافس ؛ÃÄّفّنلاو

 ةلوهكلاو ةقهارملا

 يف باصتغCuاو ضماحلا ءاقلإ لثم( ةلزاغملاو ةدعاوملا يف فنعلا
 ليبس ىلع( ّايداصتقا هاركCDاب سنجلا ةسراممو ؛)ةدعاوملا راطإ
 لباقم "تاهّم�Cاو ءابCÚا" عم سنجلا نسرامي سرادملا تايتف ،لاثملا
 ؛لمعلا ناكم يف ÃÄّنجلا ءادتعCuاو ىبرقلا حافسو ؛)ّةيسردملا موسّرلا
 ؛ّةيحابCDا داوملاو ّةي�Ãقلا ةراعّدلاو ؛ÃÄّنجلا شّرحّتلاو ؛باصتغCuاو
 ءاسنلا جيوزت ّيجوّزلا باصتغCuاو كيّ��لا فنعو ؛ءاسّنلاب راجّتCuاو
 ةلماعملا ءوسو كيّ��لا لتقو ؛لتقلاو ،ّنهروهم لجأ نم ا�Ãق
 ّي�Ãقلا لمحلاو ؛ةقاعCDا تاوذ ءاسّنلا ةلماعم ةءاسإو ؛ّةيسفّنلا

 ةخوخيّشلا
 ÃÄّنجلا ءادتعCuاو ؛ّةيداصتقا بابس�C لمار�Cا لتق وأ ّي�Ãقلا "راحتنCuا"
 ÃÄّفّنلاو ّيدسجلاو
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 رداصملاو عجارملا

 .تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلا ةجلاعمل ديإ نشكأ ةمّظنمل رييغّتلا ّةيرظن .2012 .ديإ نشكأ
 
 ةّحّصلا ةمّظنم ،ثاب .نيطشانلاو نيثحابلل ّيلمع ليلد :ةأرملا ّدض فنعلا يف ثحبلا .2012 .زياهو غريبزلإ
  http://www.path.org/publications/detail.php?i=1524 :ىلع حاتم .ّةيملاعلا

 
 340 ،مولع .ةأرملا ّدض ميمحلا كيّ��لا فنعل ّيملاعلا راشتنCuا .ّةيملاعلا ةحّصلا .2013 .نورخآو ،ك ،زيرفيد
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23788730 :ىلع حاتم .158–1527 ،)6140(
 
 ّدض فنعلا نأشب ّةيعمتجملا ةجمربلا لوح ّيلمع ليلد .2012 .ّةيلوّدلا ةيمنّتلا ةرازو .ةدحّتملا ةكلمملا
 .تايتفلاو ءاسّنلا
 
 جئاتّنلا :ميمحلا كيّ��لا فنعل روكّذلا باكتراب ةطبترملا لماوعلاو راشتنا .2013 .نورخآو ،يإ ،ولوف
 طيحملاو ايسآ يف فنعلاو لاجّرلا لوح ةدحّتملا مم�tل نادلبلا ةدّدعتم ّةيعطقم ةسارد نم ةصلختسملا
   :ىلع حاتم .)Lancet Global Health, 1(4), e187–e207( ئداهلا

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/ S2214109X13700743 [Accessed April 13, 2014 
 
 قرّطلا لوح ةلد�Cا تاعجارم .تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلا لوح ثحبلا لاجم ةلاح .2015 .زياهو ولوف
  :ىلع حاتم .تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلا عنم يف ةحجانلا

http://www.whatworks.co.za/documents/publications/16-global-evidence-reviews-paper-1-
state- of-the-field-of-research-on-violence-against-women-and-girls/file 

 
 .290-262 ،)3( 4 ،ةأرملا ّدض فنعلا .لماكتم ّيئيب راطإ :ةأرملا ّدض فنعلا .1998 .ل ،سياه
 
  .فيارتس :ندنل .ةّلد�Cا ىلع ةّماع ةرظن :كيّ��لا فنع عنمل ةحجاّنلا قرّطلا ام .2011 .ل ،زياه
 
 "كتوص مدختسا" ةلمح :ةيمنّتلا لجأ نم لصاوّتلا لtuخ نم ةأرملا ّدض فنعلا ةحفاكم .tu. 2013سوخ
  :ىلع حاتم .تCuاصّتtuل ّةيلوّدلا ةلجملا .ةديدجلا اينيغ اوباب يف نينطاوملا – روهمجلا ىلع اهتاساكعناو

http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/1852  
 
 .تامز�Cا تCuاح يف ّيعامتجCuا عوّنلا ىلع مئاقلا فنعلاو ÃÄّنجلا فنعلا .ّيئامنCDا ةدحّتملا مم�Cا جمانرب
 :ىلع حاتم

http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/crisispreventionandrecovery/focus_areas
/g ender_equality_andwomensempowerment/sexual-violence-in-conflict.html  

 
 نع ريرقت :ّيعامتجCuا عوّنلا ىلع مئاقلا فنعلا يف ّيعامتجCuا رييغّتلا قيقحت .2005 .نورخآو .س ،نيدسوع
 .2445-2434 ،61 ،ّبطلاو ّةيعامتجCuا مولعلا ةّلجم ."يتيس لوس" امارد نم ةعباّرلا ةلسلّسلا ريثأت مييقت
 
 :ىلع حاتم .اهقاطنو ةلكشملا فيرعت :ةأرملا ّدض فنعلا .ّةيملاعلا ةحّصلا ةمّظنم

http://www.who.int/gender/violence/v4.pdf 


