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FOREWORD

Foreword

Despite the significant progress achieved in Lebanon with regard to women empowerment 
and specifically women and girls’ access to education and participation in social, economic 
and cultural fields, and despite the endorsement of Lebanon of most human rights 
instruments, and despite the fact that violence against women has become a phenomenon 
in the spotlight and is referred to as a form of discrimination and a violation of human rights 
of women, Violence against women is still part our daily lives and within its different forms. 
In addition, available data on violence against women remains scarce and scattered and 
efforts for addressing and ending this violence remain modestly coordinated.

Over the years, UNFPA has worked closely with government institutions, civil society 
organizations, academic institutions, media, etc… for the advancement of women through 
promoting legal measures, raising awareness and supporting research and training. 
Since 2008, UNFPA has been collaborating with gender-based violence (GBV) actors in 
Lebanon, through the support of the Italian Ministry of Foreign Affairs/Italian Cooperation 
to mainstream and institutionalize GBV prevention and response in national planning and 
development.

In accordance with the key priorities for 2010 which were identified jointly as a result of a 
close coordination and consultation with concerned stakeholders, four national studies on 
GBV in Lebanon and one GBV lexicon were completed:

• Situation Analysis of Gender-Based Violence 
• Assessment of Media Coverage of Gender-Based Violence 
• Review of Gender-Based Violence Research 
• Review of Gender-Based Violence Resource and Training Materials 
• Gender-Based Violence Lexicon

The lexicon presents a wide range of terms used, referred to or present in reports, 
studies, manuals, tools and references related to GBV, developed and adapted to suit the 
Lebanese context. 

It includes also terms used improperly, and provides recommendations for the appropriate 
use of such terms.

The Lexicon objectives are: 
• Offering  the reader/user (i.e. government institutions, non-government organizations, 

academic institutions, planners,  researchers, media personnel, etc…) a reference 
including the different terms associated with GBV

• Contributing to standardizing and unifying terms and concepts 
  
The development of these studies is not an end in itself and we hope that they will 
provide evidence and recommendations that will assist national and international actors in 
addressing GBV at multiple levels and in putting an end to end this human rights violation 
and obstacle to development. 

متهيــــــــد
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االجتماعية،  امليادين  في  ومشاركتهّن  والنساء  الفتيات  تعليم  جلهة  لبنان  في  امللحوظ  التقّدم  من  بالرغم 
اإلنسان،  بحقوق  املتعلقة  الدولية  الصكوك  معظم  على  لبنان  االقتصادية، والثقافية، وبالرغم من مصادقة 
وبالرغم من أن ظاهرة العنف املوّجه ضّد املرأة أصبحت ظاهرة ُتسلَّط عليها األضواء وُيشار إليها كشكٍل من 
أشكال التمييز وانتهاك حلقوق اإلنسان للمرأة، فإن العنف ضّد النساء ما زال حاضرًا في حياتنا اليومية، 
وبكل أنواعه. كذلك، تبقى البيانات املتوّفرة عن املوضوع ضئيلة ومبعثرة، وينقص اجلهود املبذولة ملواجهة هذا 

العنف والقضاء عليه التنسيق املتكامل.

احلكومية، ومنظمات  املؤسسات  مع  وثيقة  بصورة  للسكان  املتحدة  األمم  عمل صندوق  السنني،  مر  على 
املجتمع املدني، واملنظمات الدولية، ومراكز األبحاث، واملؤسسات األكادميية، ووسائل اإلعالم، الخ ...من أجل 
النهوض باملرأة من خالل مناصرة التدابير القانونية، ورفع مستوى الوعي، ودعم األبحاث والتدريب. ومبا أّن 
العنف املبني على النوع االجتماعي يعكس ويُرّسخ عدم املساواة بني الرجال والنساء، يتم منذ عام 2008 
التعاون بني صندوق األمم املتحدة للسكان ومختلف األطراف املعنية، بدعم من وزارة اخلارجية اإليطالية/

مكتب التعاون اإليطالي من أجل إدماج ومأسسة التّدخالت اآليلة إلى الوقاية واحلماية من العنف املبني على 
أساس النوع االجتماعي في التخطيط الوطني واإلمنائي.

ووفقًا لألولويات احملّددة لعام 2010 بطريقة تشاركية ومن خالل تعاون وتنسيق وثيق مع األطراف املعنية، مّت 
إجراء أربع دراسات وطنية حول العنف املبني على أساس النوع االجتماعي في لبنان باإلضافة إلى معجم 

يتضّمن املصطلحات واملفردات املعنَيّة باملوضوع:
• حتليل واقع العنف املبني على أساس النوع االجتماعي 

• أوجه معاجلة اإلعالم اللبناني ملوضوع العنف املبني على أساس النوع االجتماعي
• مراجعة املوارد واملواد التدريبية املتعلقة بالعنف املبني على أساس النوع االجتماعي 

• مراجعة األبحاث املتعلقة بالعنف املبني على أساس النوع االجتماعي
• معجم املصطلحات واملفردات املعنَيّة بالعنف املبني على أساس النوع االجتماعي

يتضمن املعجم مجموعة من املصطلحات التي تعبّرعن، وتعكس األفكار واملفاهيم املستخدمة، املشار إليها 
النوع  أساس  على  املبني  بالعنف  املتعلقة  واملراجع  واألدوات  واألدلة  والدراسات  التقارير  في  الواردة  أو 
اإلجتماعي، مع حرص على تكييفها لتالئم الواقع اللبناني. كما يتضمن املعجم املصطلحات املستخدمة على 
نحو خاطىء مع توصية باالستخدام املالئم للكلمة. بالتالي، يسعى هذا املعجم إلى حتقيق األهداف التالية:

 
• تزويد القّراء/املستخدمني )على سبيل املثال الشركاء من مؤسسات حكومية، جمعيات أهلية، مؤسسات 
أكادميية، مخططني، باحثني، إعالميني الخ...( مبرجع موّحد يتضّمن كافة املصطلحات/املفردات املتعلقة 

بالعنف املبني على أساس النوع االجتماعي 
• توحيد استخدام املصطلحات/املفردات املتعلقة بالعنف املبني على أساس النوع االجتماعي 

ليس إعداد هذه الدراسات غاية في حد ذاته، بل نأمل أن تساهم املعطيات والتوصيات في مساعدة اجلهات 
النوع االجتماعي على مختلف األصعدة،  للعنف املبني على أساس  الفاعلة الوطنية والدولية في التصّدي 

والتوّصل إلى وضع حّد لهذا االنتهاك حلقوق اإلنسان والعائق في وجه التنمية.

تمهيــــــــد
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كلفت هذه الدراسة من قبل صندوق األمم املتحدة للسكان إلى الدكتورة جنان األسطة. ومتت االستفادة 
إلى حد كبير من جهود ومساهمات العديد من األشخاص. أشرفت السيدة أسمى قرداحي على إعداد 
املعجم وقدمت التوجيهات واملقترحات الالزمة. قامت اآلنسة نيسيا الضناوي مبتابعة آلية العمل بدقة 
وساهمت في عملية التحرير. وتولى السيد جورج أبي صالح عملية التدقيق اللغوي للقسم العربي من 

املعجم.  

تتوّجه معّدة الدليل بالشكر إلى كل من الدكتور مروان خواجة، منظمة  كفى عنف واستغالل، معهد 
اللبنانية ملناهضة العنف ضد املرأة، السيدة عبير عبد  الدراسات النسائية في العالم العربي، الهيئة 
الصمد، احملامية دانيال احلويك، الدكتور ناجي صعيبي، الدكتورة أميرة أبو مراد، الدكتور محمد نقري، 
اآلنسة ندى دروزي، اآلنسة أسمى طراباه، اآلنسة دينا محمصاني، اآلنسة غيدا عناني، اآلنسة ماري 
سويدان، على تعليقاتهم/ن، ومقترحاتهم/ن بشأن مسودات سابقة من معجم املصطلحات واملفردات 

املعنَيّة بالعنف املبني على أساس النوع االجتماعي.

يتوجه صندوق األمم املتحدة للسكان بالشكر إلى  جميع الشركاء واألطراف املعنية - والسيما املؤسسات 
احلكومية واإلدارات واملنظمات غير احلكومية واجلامعات ومراكز األبحاث، واخلبراء - الذين ساهموا من 

خالل معلوماتهم، وخبراتهم ووقتهم في عملية إعداد هذا املعجم ومراجعته والتحقق من صحته.  
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List of Acronyms

LIST OF ACRONYMS 

CDC Center of Disease Control

ESCAP European Society for Child and Adolescent Psychiatry

GBV   Gender-Based Violence

IFAD   International Fund for Agricultural Development

ILO  International Labor Organization

IOM   Institute of Medicine

ISPCAN  International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect

IWSAW   Institute of Women Studies in the Arab World

NGO  Non Governmental Organization

OECD  Office of Economic Cooperation and Development 

RHCRC               Reproductive Health Consortium Response in Crises

SEAPAT  South East Asia and Pacific Team 

UN  United Nations

UNDP  United Nations Development Program

UNECA  United Nations Economic Council for Africa

UNFPA  United Nations Population Fund

UNHCR  United Nations Higher Commissioner for Refugees

UNICEF  United Nations International Children Emergency Fund

UNIFEM  United Nations Development Fund for Women

WHO  World Health Organization 

LIST OF ACRONYMS
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INTRODUCTION

An Overview of Gender-based Violence

Gender-based Violence (GBV) is a widespread problem, present in all societies 
and is transmitted across generations through socialization, with serious negative 
consequences on the psychological and physical well being of individuals, on family 
relationships, and on the economic, social and political fabric of societies as a whole.  
Furthermore, GBV perpetuates and reinforces gender inequality and discrimination, 
thus ensuring their continuity and persistence across time. 

GBV is rooted in different levels of our social environment, and affects both men 
and women, although to varying degrees, in all stages of their lives from infancy to 
adulthood.  The presentation and manifestations of   Gender-based Violence differ 
across the individual’s life cycle as shown in the table below:

Stage Manifestations of gender-based violence

 PRENATAL  - Selective abortion according to the sex of the fetus (usually female feticide) 
- Carrying the family name and responsibilities (males) 

 CHILDHOOD  - Disparity  in  feeding, medical care, and education;  incest; sexual harassment; commercial 
sexual exploitation of children; violence and abuse in school and in the region (females) 

-  Deprivation  from  crying  and  expressing  fear  and  pain  or  showing  emotions,  sexual 
exploitation, abuse and physical violence, holding responsibility for financial support, violence 
and abuse in school and in the region (males) 

ADOLESCENCE - Sexual exploitation for commercial purposes; violence and abuse in school, region and in the 
workplace; sexual coercion for economic purposes;  dating violence; rape as a weapon of 
war; crimes of honor (females) 

-  Deprivation  from  crying  and  expressing  fear  and  pain  or  showing  emotions,  sexual 
exploitation, abuse and physical violence, the responsibility to protect and defend the sister 
and the family honor (males) 

ADULTHOOD - Abuse of women by their intimate partner; dowry related violence; homicide; psychological 
abuse; sexual abuse in the workplace; sexual harassment; rape; crimes of honor; abuse of 
women with disabilities; abuse of widows; elder abuse ; battering during pregnancy; forced 
unprotected intercourse, forced pregnancy, forced abortion, prohibition from the right to vote 
or drive a car (females) 

-  Being  forbidden  to  show  feelings  or  having  to  be  tough,  refusing  acknowledgement  of 
weakness, honor killing, engaging in imposed fights and conflicts, army drafting (males) 
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GBV can also impact people in all the spheres of life, using various types (psychological/ 
physical /sexual /economic) at the various circles of social communication.  For 
example,   Gender-based Violence occurs:

- Within the family: including domestic/family violence/ violence against women / 
violence against children / spousal violence / partners’ violence /violence in dating 
relationships  

- Within the community: such as violence in the workplace / the concept of family 
honor associated with the disposal of women /some concepts of masculinity and 
femininity... 

Within the state, as for example: 

• Political violence such as interstate wars and conflicts, or the discriminatory election 
laws in some countries ; wars and conflicts 

• Legal violence such as considering family violence law as part of the personal status 
law....

With respect to predisposing factors associated with GBV, studies have shown that 
behaviors reflective of   Gender-based Violence result from the several overlapping 
factors operating at different levels: The predisposition of an individual (eg, poor self-
control, exposure to violence in childhood), who is present in a tense family environment 
(where violence is used as a way to resolve conflict and to support sex discrimination), 
within a society that condones violence based on gender differences (as reflected in 
many of the popular proverbs) and disregards attempts to eradicate violence.  The 
ecological model (figure 1-1) presents a clear view of the interrelationship of these 
factors.

العالقة لمجتمع المرتكبالجماعةا الشخص 

- قبول العنف كوسيلة 
لحل النزاعات

- مفهوم الرجولة المرتبط 
بالعنف والعدوان

- أدوار النوع ا�جتماعي 
الصارمة

- الفقر، تدني الوضع 
ا�جتماعي وا�قتصادي، 

والبطالة 
- ا�رتباط بأقران جانحين

- عزلة المرأة وا�سرة

- ألصراع الزوجي
- سيطرة الذكور على 

ثروة المرأة

- كون الشخص ذكر�
- مشاهدة العنف 

الزوجي أثناء الطفولة
- غياب ا�ب

- التعرض للعنف أثناء 
الطفولة

RELATIONSHIPSOCIETY COMMUNITY
INDIVIDUAL

PERPETRATOR

- Acceptance of 
violence as a way to 
resolve conflict

- Notion of masculinity 
linked to dominance, 
honor, or aggression

- Rigid gender roles

- Poverty, low 
socioeconomic 
status, 
unemployment

- Associating with 
delinquent peers

- Isolation of women 
and family

- Marital conflict
- Male control of 
wealth of female

- Being male
- Witnessing marital 
violence as a child

- Absent or rejecting 
father

- Being abused as a 
child

- Alcohol use

RELATIONSHIPSOCIETY COMMUNITY
INDIVIDUAL

PERPETRATOR

- Acceptance of 
violence as a way to 
resolve conflict

- Notion of masculinity 
linked to dominance, 
honor, or aggression

- Rigid gender roles

- Poverty, low 
socioeconomic 
status, 
unemployment

- Associating with 
delinquent peers

- Isolation of women 
and family

- Marital conflict
- Male control of 
wealth of female

- Being male
- Witnessing marital 
violence as a child

- Absent or rejecting 
father

- Being abused as a 
child

- Alcohol use

FIGURE 1: Ecological Model of Factors Associated with intimate partner Violence

From: Helse, Elisberg, and Gottemoelier 1999

For various reasons, women are more vulnerable to GBV, and thus the early attempts 
to combat gender-based violence originated from movements addressing violence 
against women; this may explain the confusion that exists between “gender- based 
violence” and “violence against women” among people working in the field, or in 
scholarly research; these terms are often used interchangeably.  However, the adoption 
of the term “gender-based violence” was intended to reflect the fact that violence 
against women stems from differential power relations among both gender, and that 
it can be committed against boys and men as well. Despite the fact that women are 

11Terms and Vocabulary
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Background 

Since November 2008, UNFPA has been supporting the 
implementation of the project – which aims at improving 
institutional/sectoral and legal frameworks as well as 
systems that guarantee the prevention of, protection 
from and response to Gender-based Violence (GBV) at 
the national level.

This project was launched through a series of consultative 
and technical meetings with various relevant stakeholders 
in 2009, and resulted in developing a GBV plan of action 
including key priorities to be supported by UNFPA and 
implemented by various pertinent entities.

The project interventions consist of supporting the 
development of normative tools, standards, systems 
and mechanisms, and monitoring and evaluation 
framework, strengthening of coordination, generation 
of evidence and knowledge, undertaking of advocacy 
and awareness raising as well as capacity development. 
The development of a GBV lexicon is one of several 
interventions commissioned in 2010 within this project.

What this Lexicon is About? 

The lexicon presents a wide range of terms used, referred 
to or present in reports, studies, manuals, tools and 
references related to GBV, developed and adapted to 
suit the Lebanese context. Since it includes terms used 
improperly, recommendations for the appropriate use of 
such terms are provided. We hope that this lexicon will 
provide users with a unified framework of the vocabulary 
of research and action and to serve as a reference for 
different users (for example, partners from government 
institutions, NGOs, academic institutions, researchers, 
etc...) working on addressing issues related to GBV.

Methodology 

Following a quick review of books, brochures, 
published and unpublished studies, and reports issued 
by governmental and non-governmental organizations, 
as well as those issued by the United Nations agencies 
in Lebanon, written in Arabic, English and French, a list 
of the most commonly used terms pertaining to GBV 
was developed. Other terms were added to the list from 
international references, including studies, manuals, 
handbooks and dictionaries. Later on, a search for the 
various definitions and uses of each term was conducted 
through surfing relevant internet web- pages, including 
those of the United Nations organizations, international 
associations working in this field, in addition to pages of 
scientific and academic societies. 

often victims of violence, and that the males are often the 
perpetrators, the term “gender-based violence” implies 
that it is possible for males to be victims of violence, 
and also recognizes that males and females both play a 
potential active role in the elimination of violence. 

However, the confusion of concepts extends beyond the 
two terms mentioned above. A review of the literature 
related to gender-based violence, reveals that there are 
several expressions, often interrelated, that are being 
used in their unintended meaning. For example the words 
gender and sex are sometimes used interchangeably; 
similarly, domestic violence, family violence and spousal 
violence are conceptually different but are sometime 
used to refer to the same phenomenon. The same can 
be said of: power and violence; traditional practices and 
gender roles; gender equity and equality, thus creating 
unnecessary confusion and ambiguity, making it difficult 
to identify and understand a given problem and taking 
appropriate actions to eliminate it. It is, therefore, 
important to use proper definitions of such terms and 
concepts if we are to reach a common understanding 
of, and arrive at appropriate solutions to, the problems 
at hand. 

Importance of Common Terminology 

“In the beginning, there was the word”; meaning that 
reaching a consensus or agreeing on the terms, phrases 
and concepts used in the field of gender-based violence 
may have implications for action. Finding a common 
ground and using the same terminology or language 
helps us in working to eliminate gender-based violence 
by: 

• Improving communication between workers in the 
field of gender-based violence regardless of the job 
or tasks at hand, thus reducing the likelihood of 
misunderstanding or confusion 

• Unifying efforts and developing action plans within a 
clear framework

• Monitoring and following-up cases and identifying the 
risk factors for GBV

• Monitoring and following up on issue related to GBV, 
and observing their trajectories over time 

• Facilitating comparative studies across different social 
classes, regions and counties 

• Harmonizing concepts in research studies, for 
identifying the causes and the facilitating factors for 
violent behavior and its impact on the individual, the 
family and the society 

• Enhancing our ability to follow-up and evaluate 
interventions and to assess their effectiveness. 

• Undertaking proper planning and programming efforts 
in national plans

12 Terms and Vocabulary
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To ensure the participation of the associations and individuals working in the field, a 
preliminary draft of the Lexicon, in Arabic language, was made available for potential 
local participants in several focus groups (lawyers and jurists, care providers, decision 
makers, media professionals, recipients of care, and youth) which were conducted in 
July 2011. Furthermore, drafts were sent out to a number of scholars asking them to 
select the most appropriate definition of a given term (among several ones provided) 
and to provide their opinion, comments, and suggestions for improving the manual.  
Participants were also asked to give suggestions for additional terms not included in 
the first draft, and to suggest ways to display the terms in the lexicon. 

After taking into consideration the different views, a revised version of this lexicon 
was circulated again to a group of researchers, and individuals active in the field to 
give their opinions and suggestions. Based on their review a second version was 
prepared and discussed in a group meeting that included scholars, representatives of 
organizations and of some UN agencies working on GBV. Finally, this the final version 
of the GBV Lexicon was issued. 
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املختلفة لكل كلمة وذلك بتصفح محتويات شبكة االنترنيت، واملواقع االلكترونية ملنظمات األمم املتحدة، 
اجلمعيات العاملية العاملة في هذا املجال، ومواقع املؤسسات العلمية واألكادميية. 

وبهدف تعزيز املشاركة مع اجلمعيات واألشخاص العاملني في هذا املجال، مت وضع مسّودة اولية باللغة 
العربية بني ايدي مجموعات عمل )محامون ورجال قانون، مقّدمورعاية، صانعوقرار، إعالميون، متلقو 
رعاية، شباب( كما أرسل إلى عدد من الباحثني والباحثات إلبداء الرأي، واملناقشة وإسداء اقتراحات 
بالتعديل والتحسني واختيار التعريف األنسب. كما طلب من املشاركني/ات تقدمي اقتراحات بكلمات لم 

تتضّمنها النسخة األولى واعطاء الرأي عن كيفية عرض الكلمات أي اإلخراج النهائي للمعجم. 

بعد األخذ بكل هذه اآلراء ، مت إعداد نسخة جديدة من هذا املعجم أرسلت إلى عينة مستقاة من الباحثني/
الباحثات، العاملني/العامالت  في هذا احلقل، ومن القانونيني، إلبداء الرأي واالقتراح. في ضوء آراء 

هؤالء جميعا، جرى إعداد الصيغة النهائية.
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سابقًا.  املذكورين  التعبيرين  يتعّدى  هذا  املفاهيم  اختالط  أن  غير 
النوع  أساس  على  املبني  بالعنف  املرتبطة  األدبيات  مراجعة  فإن 
االجتماعي تظهراستعمال تعابير عّدة، غالبًا ما تكون مترابطة، في 
واجلنس،  االجتماعي  كالنوع  الصحيحة؛  ومدلوالتها  أماكنها  غير 
والعنف،  السلطة  الزوجي،  والعنف  العائلي  والعنف  املنزلي  العنف 
التقليدية واألدوار اجلندرية، اإلنصاف واملساواة... مما  املمارسات 
املشكلة  فهم  صعوبة  إلى  يؤّدي  وااللتباس  اإلرباك  من  جوًا  ُينشئ 
والعمل على التخلّص منها. من هنا تأتي أهمية االستعمال الصحيح 

للمفردات واملصطلحات.

أن  الدراسات  أظهرت  فقد  بالعنف،  املرتبطة  للعوامل  بالنسبة  أما 
التصرفات العنيفة الصادرة عن األشخاص واملدلَة على عنف مبني 
عوامل  عدة  تداخل  نتيجة  هي  إمنا  االجتماعي  النوع  أساس  على 
الذات، تعرض  مؤثرة: استعداد فردي )مثال :ضعف السيطرة على 
للعنف في الطفولة( لشخص وجد في جوعائلي متوتر، يستعمل العنف 
مجتمع  اجلنسني(، ضمن  بني  التمييز  اخلالف ويدعم  كوسيلة حلل 
يرسخ الفروقات املبنية على أساس النوع اجتماعي )كثير من األمثال 
ويتساهل  واحد(  رقم  ملحق  ذلك،  على  دليل  خير  شعبيا  املتداولة 
التعبيرين  يتعدى  هذا  املفاهيم  اختالط  أن  غير  العنف.  مبكافحة 

املذكورين سابقا. 

أهمية المصطلحات المشتركة
الكلمات  على  اإلتفاق  ضرورة  يعني  ما  الكلمة”؛  كانت  البدء  “في 
والتعابير واملفاهيم التي سيتم استعمالها في مجال العنف املبني على 
أساس النوع اإلجتماعي. إن التوصل إلى لغة مشتركة وأرضية واحدة 
االجتماعي  النوع  على  املبني  العنف  ملناهضة  العمل  في  لالنطالق 

يساعد على:

مكافحة  مجال  في  العاملني/العامالت  بني  التواصل  حتسني   •
أو  اختلفت  مهما  االجتماعي  النوع  أساس  على  املبني  العنف 
تنوعت ميادين عملهم/عملهن والتقليل من احتمال سوء الفهم أو 

االلتباس.
• توحيد اجلهود ووضع خطط عمل مرّكزة ضمن إطار واضح.

• رصد ومتابعة احلاالت ومعرفة عوامل اخلطر
االجتماعي،  النوع  على  املبني  العنف  إشكالية  ومتابعة  مراقبة   •

باإلضافة إلى مالحظة التطورات عبر الزمن
• القيام بدراسات مقارنة ما بني الفئات واملناطق والدول.

• القيام باألبحاث، مثاًل معرفة األسباب والعوامل املسّهلة للسلوك 
العنفي وتأثيره على الفرد والعائلة واملجتمع. 

• القدرة على متابعة اجلهود وتقييم التدخالت ودراسة فعاليتها.
• اإلعداد السليم خلطة وطنية ومتابعتها.

خلفية الدليل
بتنفيذ  للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  يقوم   ،2008 نوفمبر  منذ 
والقانونية  املؤسسية/القطاعية  األطر  حتسني  إلى  يهدف  مشروع 
واألنظمة التي تضمن الوقاية واحلماية من العنف املبني على أساس 

النوع اإلجتماعي والتصّدي له على املستوى الوطني.

وقد مت إطالق املشروع من خالل سلسلة من اإلجتماعات التشاورية 
والفنية مع مختلف اجلهات املعنية عام 2009، مما أسفر عن وضع 
خطة عمل ملناهضة العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي مبا 
في ذلك األولويات الرئيسية التي سيدعمها الصندوق والتي ستتولى 

تنفيذها مختلف اجلهات املختصة املختلفة.

املعيارية،  األدوات  لتطوير  الدعم  توفير  املشروع  تدخالت  تتضمن 
واملعايير والنظم واآلليات، وإطار للرصد والتقييم، وتعزيز التنسيق، 
وتوفير األدلة واملعرفة ، ودعم حمالت املناصرة والتوعية، فضال عن 
تنمية القدرات. ويندرج وضع معجم يعنى مبصطلحات العنف املبني 
عام  تقّررت  عّدة  تدخالت  سياق  في  اإلجتماعي  النوع  أساس  على 

2010 ضمن هذا املشروع.

ما هو هذا المعجم؟
املعجم هومجموعة من املصطلحات التي حتتوي على وتعبرعن وتعكس 
بشكل كاف األفكار واملفاهيم املستخدمة، املشار إليها أو الواردة في 
التقارير والدراسات واألدلة واألدوات واملراجع املتعلقة بالعنف املبني 
وتكييفها  تطويرها  على  حرص  مع  اإلجتماعي،  النوع  أساس  على 
لتالئم الواقع اللبناني. كما يتضمن املعجم املصطلحات املستخدمة 
على نحوشكل خاطىء مع توصية باالستخدام املالئم للكلمة. بالتالي 
ما  دًا  موِحّ إطارا  مستخدميه  أو  لقارئيه  املعجم  هذا  يوفر  أن  نأمل 
االجتماعي  النوع  أساس  على  املبني  بالعنف  املتعلقة  املفردات  بني 
من  الشركاء  )مثال  املستخدمني  ملختلف  املعتمد  املرجع  يكون  وأن 
مخططني  أكادميية،  مؤسسات  أهلية،  جمعيات  حكومية،  مؤسسات 
باحثني، الخ...( العاملني على معاجلة القضايا املتعلقة بالعنف املبني 

على أساس النوع االجتماعي.

المنهجية
وغير  املنشورة  والبحوث  والكتيبات  للكتب  سريعة  شبه  قراءة  بعد 
املنشورة وتقارير املنظمات احلكومية، وغير احلكومية أو تلك الصادرة 
عن األمم املتحدة في لبنان، بالُلغات العربَية واإلنكليزَية والفرنسَية، مت 
وضع الئحة باملفردات األكثر استعماال أو املرتبطة مباشرة مبوضوع 
العنف املبني على أساس النوع االجتماعي. أضيفت إلى هذه الالئحة 
معاجم  أو  كتيبات  أدلة،  بحوث،  مراجع،  من  اختيارها  مت  مفردات 
مستقاة من األدبيات العاملية. كما وجرى الحقا البحث عن التعاريف 
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مع  تعامله  حلقات  في جميع  الفرد  يطال  أن  االجتماعي  النوع  أساس  على  املبني  للعنف  كذلك ميكن 
محيطه، مستخدما أنواعا متعددة )نفسي/جسدي/ جنسي/ إقتصادي( حتدث ضمن اشكال مختلفة من 

التواصل االجتماعي. فعلى سبيل املثال، يتواجد العنف املبني على أساس النوع االجتماعي:

األطفال/العنف  ضد  املرأة/العنف  ضد  األسري/املنزلي/العنف  العنف  فيشمل  العائلة:  ضمن   •
الزوجي/عنف الّثنائي/.... 

• ضمن املجتمع: كالعنف في أماكن العمل/مفهوم شرف العائلة املرتبط بتصّرف املرأة/بعض مفاهيم 
الذكورة واألنوثة...

• ضمن الدولة:
- كالعنف السياسي: قوانني اإلنتخاب في بعض البلدان/احلروب والّصراعات 

- والعنف القانوني: حصر العنف األسري بقانون األحوال الشخصية.

أما بالنسبة إلى العوامل املرتبطة بالعنف، فقد أظهرت الدراسات أن التصرفات العنيفة الصادرة عن 
األشخاص والدالَة على عنف مبني على أساس النوع االجتماعي إمنا هي نتيجة تداخل عوامل عدة مؤثرة: 
استعداد فردي )مثال :ضعف السيطرة على الذات، تعرض للعنف في مرحلة الطفولة، وجود شخص في 
جوعائلي متوتر، استعمال العنف كوسيلة حلل اخلالف ودعم التمييز بني اجلنسني(، ضمن مجتمع يرسخ 
الفروقات املبنية على أساس النوع اجتماعي )كثير من األمثال املتداولة شعبيا دليل على ذلك( ويتساهل 

مبكافحة العنف. يقدم النموذج البيئي للعنف صورة واضحة لترابط العوامل فيما بينها )مستند 1(.

اإلناث، وذلك ألسباب  النوع االجتماعي فهم  املبني على أساس  للعنف  أما األشخاص األكثر تعرضا 
عدة منها أن أكثر املجتمعات هي ذكورية؛ وبالتالي فإن حركات مكافحة العنف املبني على أساس النوع 
اإلجتماعي هي في األساس حركات مناهضة العنف ضد املرأة؛ وهذا ما ميكن أن يفسر اللغط املوجود 
بني العاملني في هذا املجال، وفي الدراسات والتقارير العاملية واحمللية بني “العنف املبني على أساس 
النوع االجتماعي” و”العنف ضد املرأة” حيث يتم استعمال هذين التعبيرين في بعض األحيان كمرادفني. 
العنف  يهدف لعكس حقيقة أن  النوع االجتماعي”  املبني على أساس  ‘العنف  إال أن اعتماد مصطلح 
ضد املرأة ينبع من عالقات القوة املبنية على النوع اإلجتماعي، ومن التسلسالت الهرمية في املجتمع، 
وبالتالي من املمكن أن يُرتكب ضد الفتيان والرجال. على الرغم من أن النساء غالبا ما يكّن ضحايا 
يعترف  النوع االجتماعي”  “العنف املبني على أساس  العنف ، والذكور هم املرتكبون ، فإن مصطلح 
بأنه من املمكن أن يكون الذكورهم أيضا ضحايا كما يسِلم بأن للذكور واإلناث دورا فاعال محتماًل في 

القضاء على العنف.

العالقة لمجتمع المرتكبالجماعةا الشخص 

- قبول العنف كوسيلة 
لحل النزاعات

- مفهوم الرجولة المرتبط 
بالعنف والعدوان

- أدوار النوع ا�جتماعي 
الصارمة

- الفقر، تدني الوضع 
ا�جتماعي وا�قتصادي، 

والبطالة 
- ا�رتباط بأقران جانحين

- عزلة المرأة وا�سرة

- ألصراع الزوجي
- سيطرة الذكور على 

ثروة المرأة

- كون الشخص ذكر�
- مشاهدة العنف 

الزوجي أثناء الطفولة
- غياب ا�ب

- التعرض للعنف أثناء 
الطفولة

RELATIONSHIPSOCIETY COMMUNITY
INDIVIDUAL

PERPETRATOR

- Acceptance of 
violence as a way to 
resolve conflict

- Notion of masculinity 
linked to dominance, 
honor, or aggression

- Rigid gender roles

- Poverty, low 
socioeconomic 
status, 
unemployment

- Associating with 
delinquent peers

- Isolation of women 
and family

- Marital conflict
- Male control of 
wealth of female

- Being male
- Witnessing marital 
violence as a child

- Absent or rejecting 
father

- Being abused as a 
child

- Alcohol use

RELATIONSHIPSOCIETY COMMUNITY
INDIVIDUAL

PERPETRATOR

- Acceptance of 
violence as a way to 
resolve conflict

- Notion of masculinity 
linked to dominance, 
honor, or aggression

- Rigid gender roles

- Poverty, low 
socioeconomic 
status, 
unemployment

- Associating with 
delinquent peers

- Isolation of women 
and family

- Marital conflict
- Male control of 
wealth of female

- Being male
- Witnessing marital 
violence as a child

- Absent or rejecting 
father

- Being abused as a 
child

- Alcohol use

المستند 1: النموذج البيئي العوامل املرتبطة بعنف الشريك احلميم

From: Helse, Elisberg, and Gottemoelier 1999
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نظرة شاملة على العنف المبني على أساس النوع االجتماعي
جميع  في  مُياَرس  فهو  االنتشار،  واسعة  مشكلة  االجتماعّي  النـّوع  أساس  على  املبني  العنف  ُيعتبر 
الصحة  على  متعّددة  سلبية  آثاًرًا  تارًكا  االجتماعية،  التنشئة  خالل  من  األجيال  وتتناقله  املجتمعات 
وعلى  املجتمع  في  واالستقرار  التنمية  على  واالجتماعية،  األسرية  العالقات  على  واجلسدّية،  النـّفسية 
النـّمو االقتصادي واالجتماعي والسياسي للدولة ككل. ولكن، ميكن إعتبارأّن أسوأ آثار العنف املبني 
على أساس النوع االجتماعي تكمن في كونه يثِبت الفروقات ويعّزز التـّمييز بني اجلنسنينْ وبالتالي يؤِكد 

استمراريته ودوامه. 

يترّسخ العنف املبني على أساس النوع االجتماعي في مستويات مختلفة من بيئتنا االجتماعية، ويطال 
الرجال والنساء بدون استثناء وإن بنسب متفاوتة، في جميع مراحل حياتهم. مثال على ذلك:

مقدمة

مظاهر العنف المبني على أساس النوع االجتماعي المرحلة

- خيار ا�جهاض بحسب جنس اجلنني (قتل ا�جنة ا�نثوية عادة)ما قبل الوالدة
- حمل اسم العائلة واملسؤوليات امل تبة (الذكر)

- التفاوت � الطعام و ا�طعمة، والرعاية الطبية، والتعليم؛ سفاح القربى؛ التحّرش اجلنسي؛ االستغالل اجلنسي ل�طفال الطفولة
�غراض جتارية؛ العنف وإساءة املعاملة � املدرسة و� احمليط؛ (االناث)

- الكبت واحلرمان من البكاء أوعدم إظهار اخلوف وا�® أو املشاعر، االستغالل اجلنسي، إساءة املعاملة والعنف اجلسدي، 
مسؤولية ا�عالة املادية، العنف وإساءة املعاملة � املدرسة و� احمليط (الذكور)

- االستغالل اجلنسي �غراض جتارية؛ العنف وإساءة املعاملة � املدرسة ، و� ¸يطها، و� مكان العمل؛ ا�جبار على مرحلة املراهقة
ممارسة اجلنس �غراض اقتصادية؛ العنف � املواعدة؛ االغتصاب كسالح حرب؛ جرائم الشرف (االناث)

- الكبت واحلرمان من البكاء أوعدم إظهار اخلوف وا�® أو  املشاعر، االستغالل اجلنسي، إساءة املعاملة والعنف اجلسدي، 
مسؤولية حماية ا�خت والدفاع عن شرف العائلة (الذكور)

النفسية؛ سّن الرشد النساء من قبل الشركاء احلميمني؛ استغالل املهر والقتل؛ قتل الشريكة؛ إساءة املعاملة  - إساءة معاملة 
النساء ذوات  الشرف؛ إساءة معاملة  االغتصاب؛ جرائم  التحّرش اجلنسي؛  العمل؛  إساءة املعاملة اجلنسية � مكان 
احلمل،  على  ا�جبار  احلمل؛  أثناء  املÁح  الضرب  واملسّنات؛  املسّنني  معاملة  إساءة  ا�رامل؛  معاملة  إساءة  ا�عاقة؛ 

ا�جبار على االجهاض، حترمي حق االنتخاب أو سوق السيارة (االناث) 
- الكبت واحلرمان من إظهار املشاعر، عدم االع اف بالضعف، الدفاع عن شرف العائلة عÁ القتل، االنخراط مبشاجرات 

ونزاعات مفروضة، التجنيد االجباري (الذكور)
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General Termsمصطلحات عامة

وجود  على  للداللة    ،(١٩٩٨ مارشال،  (غوردون  االجتماعية  االستقصائية  والدراسات  الوبائية  الدراسات   � تستخدم  أسئلة  �موعة   -
املثال: سبيل  على  العنف/ا�ساءة.  درجة  ملعرفة  أو 

الرعاية أداة كشف إساءة مقدمي   •
النفسية،  اجلسدية،  الرعاية،لالساءة  مقدمي  قبل  من  حاليا،  التعرض  عن  للكشف  اجملتمع   � ل¢ستعمال  خصيصا  مصممة 

.(١ ٩٩٥ ، ونهمياش، د،  ، م  االقتصادية، وا�همال (ريس 

الطفل معاملة  إساءة  لكشف  الدولية  ا»داة   •
اليونيسيف  من  مبساعدة  وإهمالهم،  ا»طفال  معاملة  إساءة  ملنع  الدولية  اجلمعية  وضعتها  استبيانات  ثالث  من  �موعة 
البيانات، حول عمق ومدى االساءة ل·طفال، من ا¶باء وا»مهات والشباب، وا»طفال فوق احلادية  ومؤسسة أوك، مت تصميمها جلمع 

.(٢٠٠٩ -٢٠٠٨  ، وإهمالهم  ا»طفال  معاملة  إساءة  ملنع  الدولية  (اجلمعية  العمر  من  عاما  عشر 

الصراع نهج  مقياس   •
عن  تستثني  وهي  الطفل.  أو  نحوالشريك  املوجهة  السلوكيات  من  قائمة  من  تتألف   .Åاملنز العنف  لتحديد  استخداما   Çا»ك ا»داة 

.(٢٠٠٧ أ،  وموراي،  (شÊاوس  للسلوكيات  املعر�  والتقييم  والعواطف،  املواقف  قصد 

• كشف مؤشرات ا�ساءة
 � وا�همال  املعاملة  سوء  تكشف  وهي  االجتماعية،  اخلدمة  وهيئات  الصحة  �ال   � ومدربني  ممارسني  قبل  من  انشاؤها  مت 

 .(١ ٩٩٨  ، (ريس ونهمياش  املنزل 

الشريك  من  العنف  كشف   •
.(١ ٩٩٧ وآخرون  الطارئة (فلدس،  الرعاية  أو غÐها من مرافق  الطوارئ  أداة فحص قصÐة تستخدم � أقسام 

- A group of questions used in epidemiological studies and social surveys (Gordon, Marshall, 1998), where 
information collected indicates the presence of or determines the degree of violence or abuse. It includes:

• Caregiver Abuse Screen 
• Outil de Dépistage d'abus de Fournisseurs de Soins 

It is designed specifically for community use to screen for current physical, psychosocial or financial abuse, and 
neglect of seniors by their primary caregivers (Reis and Nahmiash, 1995).

• International Child Abuse Screening
• Outil International Visant le Dépistage de l’Abus des Enfants 

A set of three model questionnaires developed by ISPCAN, with the assistance of UNICEF and the Oak 
Foundation, and designed to collect data on the extent and depth of child abuse from parents, independent 
young adults, and children over eleven years of age (ISPCAN, 2008-2009).

• Conflict Tactics Scale
• Échelle des Tactiques de Conflit

The most widely used instrument for identifying domestic violence. It consists of a list of behaviors directed 
toward a partner or a child. It deliberately excludes attitudes, emotions, and cognitive appraisal of the behaviors 
(Straus, Murray A., 2007).

• Indicators of Abuse Screen 
• Dépistage des Indicateurs de l'abus

Produced by practitioners and trainers in health and social service agencies, it is used to screen for abuse and 
neglect at home (Reis. & Nahmiash, 1998).

• Partner Violence Screen 
• Dépistage de la Violence d'un Partenaire 

A brief screening instrument for use in emergency departments or other urgent care settings 
(Feldhaus., et al., 1997).

 Screening or 
Measurement Tools 

for Violence or Abuse

أدوات كشف أو قياس 
العنف أو ا	ساءة
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General Termsمصطلحات عامة

- دفع املال أو منح/تقدمي خدمات لشخص مقابل أنشطة أو سلوكيات جنسية. يشمل ا�كراه والتالعب من قبل شخص � مركز سلطة 
يستخدم تلك السلطة للقيام بنشاطات جنسية مع شخص ال ميلك السلطة. على سبيل املثال:

• شخص � العمل ا�نسا� يقايض اجلنس مبعونة مادية أو امتيازات.
• أستاذ/ة ي/تطالب باجلنس مقابل إعطاء عالمة ناجحة أو قبول تلميذ/ة � الصف.

• زعيم من زعماء الالجئني يطالب باجلنس مقابل امتيازات أو خدمات .
 .(٢٠٠٣ • جندي أو رجل أمن يطالب باجلنس مقابل مرور آمن ( ²موعة االستجابة مع متطلبات الصحة ا�جنابية أثناء النزاعات، 

- Sexual exploitation includes sexual coercion and manipulation by a person in a position of power who uses that 
power to engage in sexual acts with a person who does not have power. 

Examples include:
• A humanitarian worker requiring sex in exchange for material assistance, favors, or privileges;
• A teacher requiring sex in exchange for passing grade or admission to class;
• A refugee leader requiring sex in exchange for favors or privileges; or
• A soldier or security worker requiring sex in exchange for safe passage (Reproductive Health Consortium 

Response in Crises, 2003).

Commercial Sexual 
Exploitation

االستغالل الجنسي 
التجاري

.( ٢٠٠ ١ - معاملة شخص/ شيء أو استخدامه بطريقة غ¹ عادلةإن « تكن غ¹ قانونية، لتحقيق مكاسب شخصية. (استس ووي¶،

- Unfair, if not illegal, treatment or use of somebody or something usually for personal gain (Estes and Weiner, 2001).

Exploitation االستغالل

- سوء املعاملة ، سواء كانت جسدية، جنسية، عاطفية أو اقتصادية، أو مزيج من أّي منها، والتي قد تسَبب الوفاة، أو التي تتسَبب أو قد تسَبب 
أذى جسديÌ أو نفسيÌ خطË¹، أو خسارة كب¹ة ملمتلكات الشخص (احلماية لÉشخاص � حركة الرعاية، ٢٠٠٨). أما بالنسبة للعنف فإن التعريف 
املستخدم من قبل منظمة الصحة العاملية ف¹تبط بالتعمد � ارتكاب الفعل � حد ذاته، بغض النظر عن النتيجة الناجتة. فتستبعد � 

٢-أ). ٠٠٢ تعريف العنف احلوادث غ¹ املتعمدة - مثل معظم ا�صابات الناجمة عن حوادث الطرق واحلروق. (منظمة الصحة العاملية، 

 - غالبا ما تستعمل كلمتا ا�ساءة والعنف كمرادفني إال أنه مت التوافق � جلسات النقاش على استعمال كلمة ا�ساءة للداللة على املفهوم 
اÙوسع لسوء املعاملة ( تشمل العنف، ا�همال، االستغالل، ا�عتداء...).

- Mistreatment, whether physical, sexual, emotional, economic or in combination, that is reasonably likely to 
cause death or that causes or is reasonably likely to cause serious physical or psychological harm to a person, 
or significant loss to the person's property (The Protection for Persons in Care Act, 2009). As for violence, the 
definition used by the World Health Organization associates intentionality with the committing of the act itself, 
irrespective of the outcome it produces. Excluded from the definition are unintentional incidents – such as most 
road traffic injuries and burns. (WHO, 2002-a)

- The terms “Abuse” and “Violence” are often used synonymously, yet it was agreed in the discussion sessions to use 
the word abuse to refer to the broader concept of maltreatment (including violence, neglect, exploitation, assault…).

Abuse ا�ساءة

أو  بالذكور  خاصة  ومسؤوليات  مهاما   Ûيعت ملا  الشروط  تضع  أخرى،   خاصة  ²موعة  أو  معني،  ²تمع   � تعلمها  يتم  سلوكيات   -
حتدث  ما  غالبا  والسياسية.  واالقتصادية  واجلغرافية  والبيئة  الدين  الطبقة،  العرق،  بالسن،  االجتماعي  النوع  أدوار  تتأثر  با�ناث. 
(برنامج  كذلك  التنمية  جلهود  و  السياسية،   أو  والطبيعية  االقتصادية  الظروف  لتغ¹  استجابة  االجتماعي  النوع  أدوار   � التغي¹ات 

.(٢٠٠١ ا�منائي،  ا�منائي وصندوق اÙمم املتحدة  اÙمم املتحدة 

- Learned behaviors in a given society/community, or other special group, that condition which activities, tasks 
and responsibilities are perceived as male and female. Gender roles are affected by age, class, race, ethnicity, 
religion and by the geographical, economic and political environment. Changes in gender roles often occur in 
response to changing economic, natural or political circumstances, including development efforts (UNDP and 
UNIFEM, 2001).

Gender Roles أدوار النوع االجتماعي
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- حدد ا�عالن العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة (١٩٩٣) بعض أشكال العنف لتشمل:

• العنف اجلسدي واجلنسي والنفسي الذي يحدث � إطار اسرة مبا � ذلك الضرب املؤذي والتعدي اجلنسي على أطفال اسرة ا�ناث، 
والعنف غ� الزوجي والعنف املرتبط باالستغالل وغ�ه من املمارسات التقليدية املؤذية للمرأة. 

• العنف اجلسدي واجلنسي والنفسي الذي يحدث � إطار اجملتمع العام مبا � ذلك االغتصاب، والتعدي اجلنسي، واملضايقة اجلنسية � 
مكان العمل و� املؤسسات التعليمية أو أي مكان آخر، واالجتار بالنساء بإجبارهن على البغاء.

• العنف اجلسدي واجلنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع.

ادبيات   � حتى  كمرادفني  االجتماعي  النوع  أساس  على  املبني  االساءة)  (أو  العنف  و"أنواع"  "أشكال"   : الكلمتني  استعمال  يتم  ما  غالبا   -
العاملية. إال أنه، َمت التوافق � جلسات النقاش على استعمال كلمة "شكل" للداللة على ا�طار الذي يحدث العنف ضمنه وكلمة "نوع" على 
الوسيلة املستخدمة لفرض السلطة. فإذا قلنا مثال تعرضت فالنة للضرب من زوجها يكون العنف اجلسدي هونوع العنف والعنف املنز¿ أو 

الزوجي هوالشكل

- ملزيد من التوضيح، يرجى مراجعة امللحق رقم ١.
     

- The Declaration on the Elimination of Violence Against Women (UN, 1993) listed some forms of violence as 
follows:

• Physical, sexual and psychological violence occurring within the family, including harmful battering, sexual 
abuse of female, non-spousal violence and violence related to exploitation and other traditional practices which 
are harmful to women. 

• Physical, sexual and psychological violence occurring within the community, including rape, sexual abuse, and 
sexual harassment in the workplace, educational institutions or elsewhere, trafficking in women by forcing 
them into prostitution.

• Physical, sexual and psychological violence perpetrated or condoned by the state, wherever it occurs.

- The two terms "forms" and "types" of gender-based violence (or abuse) are often used interchangeably, even 
in the international literature. However, it has been approved in the discussion sessions on the use of the word 
"form" referring to the framework in which violence occurs and the word "type" to refer to the means used to 
impose authority. For example, if we say Ms X was beaten by her husband, physical violence would be the type 
of violence and domestic or marital violence would be the form. 

- For further explanation see Appendix 1.

Forms of 
Violence/Abuse أشكال العنف/ ا�ساءة

- اسر اّلتي تخلو إما من الّرجال البالغني، وذلك بسبب الطالق، الهجرة، عدم الزواج، الÈمل ، أو يكون الرجال املوجودين فيها غ� مساهمني 
� دخلها (منظمة العمل الدولية ١٩٨٩). 

- Households where either no adult males are present, owing to divorce, migration, non-marriage, or widowhood; 
or where the men, although present, do not contribute to the household income (ILO, 1989).

Female Headed 
Household

ا�سر التي ترأسها 
نساء/إناث

- تش� اسرة إÓ وحدة اجتماعية تتكون من اثنني أو أكÑ من اشخاص ذوي الصلة عن طريق الزواج، أو النسب، والذين يقيمون معا � الوحدة 
الوحدة  هذه   � موجودين  كانوا  وإن  اسرة  ضمن  من  اقارب  غ�  اشخاص   Ôيعت فال   .  (٢٠١٠ ام�كي،  ا�حصاء  مكتب   ) ذاتها  السكنية 
اشخاص  من  تتكَون  العائلة  بينما  املنزل،  داخل  العاملون  أو  اخلدم  ضمنهم  فيدخل  املعيشية،  اسرة  أو  البيت،  سكان  أما  السكنية. 

املÈابطني بالدم أو الزواج كما وميكن أن يتعدى حدودها نطاق البيت.

- A family is a group of two or more individuals related by birth or marriage and residing together (US Census 
Bureau, 2010). People who are not relatives are not considered within the family even if they lived in the same 
household. Household residents or members include servants, or domestic workers, while family members are 
those people, who are interlinked by blood or marriage; the scope of the family can go beyond the scope of the 
house.

Family ا�سرة
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 .(٢٠٠٣ - فرض أفعال جنسية، أو أفعال ذات طابع جنسي، من قبل شخص أو أك� على طفل دون سن البلوغ (منظمة إنقاذ الطفولة، 
يدخل ضمنها: 

• إستخدام ا�طفال � املواد ا�باحية: 
اجلنسي  التمُتع  اجل  من  التناسلية  ا�عضاء  يعرض  أو  مفتعال،  أو  حقيقيا  كان  سواء  صريحا،  جنسيا  سلوكا  ي/متارس  طفل/ة  تصوير 

للمشاهد.  ينطوي كذلك على إنتاج وتوزيع و/أو استخدام هذه املواد (منظمة الصحة العاملية، ١٩٩٦).

• دعارة أو بغاء االطفال:
.(١ ٩٨ ٦ فعل االنخراط � أو عرض خدمات طفل/ة كي ي/تقوم بعمل جنسي مع شخص لقاء مبلغ من املال، أو غ«ه كبدل أو مكافأة (انو، 

• ا�جتار با�طفال بهدف االستغالل اجلنسي: 
االعتداء اجلنسي من قبل البالغني مقابل مكافأة نقدية أو عينية للطفل أو لطرف ثالث.  يتم التعامل مع الطفل/ة على أنه/ا غرض جنسي 

وجتاري (كليفت وسيمون ، ٢٠٠٠).

• التحرش اجلنسي بالطفل:
تصرفات جنسية مضايقة من قبل البالغني نحو أطفال دون سن البلوغ. قد تشمل أنشطة كاملداعبة، عرض مواد اباحية على االقاصرين، أو  

القيام بعروض فاسقة  للقاصرين. (الرابطة ا�مريكية للطب النفسي، الطبعة الرابعة، ٢٠٠٠).

• ا�ساءة اجلنسية من غ« اتصال:
التعديات اجلنسية التي ال تنطوي على االتصال اجلسدي املباشر مع الضحية، مثاال العرض غ« الالئق، إجراء مكاملات هاتفية بذيئة، أو اختالس 
للسلوك  الوطني  (املركز  املداعبة  و  كاالغتصاب   اجلسدي  التواصل  على  حتتوي  التي  اجلنسية  االساءة  عن  فتختلف  البصبصة،  أو  النظر 

اجلنسي للشباب ، ٢٠٠٣).

- The imposition of sexual acts, or acts with sexual overtones, by one or more persons on a child (Save the 
Children, 2003). It includes:

• Child Pornography; Pornographie des Enfants:
The visual depiction of a child engaged in explicit sexual conduct, real or simulated, or the lewd exhibition of 
the genitals intended for the sexual gratification of the user, and involves the production, distribution and/or use 
of such material (WHO, 1996).

• Child/Juvenile Prostitution; Prostitution des Enfants: 
The act of engaging or offering the services of a child to perform sexual acts for money or other consideration 
with that person or any other person (Ennew, 1986). 

• Commercial Sexual Exploitation of Children; Exploitation Sexuelle Commerciale des Enfants: 
Sexual abuse by adults with remuneration in cash or kind to the child or a third person or persons. The child is 
treated as a sexual object and as a commercial object (Clift and Simon, 2000).

• Molestation; Harcèlement Sexuel des Enfants: 
Illegal sexual behaviors toward minors such as fondling; may include behaviors such as showing pornography 
to minors or making lewd proposals to minors (American Psychiatric Association, DSM IV, 2000).

• Hands-Off Offense; Offense Sexuelle Sans Toucher:
Sexual offenses such as indecent exposure, making obscene phone calls, and “peeping” that do not involve 
physical contact with the victim, distinguished from hands-on offenses such as rape or molestation. (National 
Center on Sexual Behavior of Youth, 2003).

Child Sexual Assault االعتداء الجنسي على 
ا�طفال

- الفعل اجلنسي املوجه ضد شخص قسرا و/ أو ضد إرادته/إرادتها، أو بال قسر � حال كانت الضحية غ« قادرة على إعطاء املوافقة بسبب 
عجز مؤقت أو دائم � العقل أو البدن (سنيدر، ٢٠٠٠).

- ففي حالة االعتداء اجلنسي يكون املعتدي راغبا � العالقة أما املعتدى عليه فيكون رافضا كليÔ لها.

- Sexual act directed against a person forcibly and/or against that person’s will, or not forcibly when the victim is 
incapable of giving consent because of his/her temporary or permanent mental or physical incapability (Snyder, 
2000).

- In the case of sexual abuse the aggressor wants the relationship while the victim is entirely rejecting it.

Sexual Assault االعتداء الجنسي

- مصطلح جنائي وهوالتهجم بالقوة على شخص.

- A crime- related term meaning: to attack a person using force.

Assault االعتداء
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- شكل من أشكال االعتداء اجلنسي، ويشمل اجلماع غ  املشروع مع شخص من دون إرادته أو موافقته. عادة ما ينطوي على اتصال جنسي 
دون موافقة من الشخص ا�خر، مبا � ذلك االيالج عن طريق التهديد أو القوة أو العجز، أو ا�يالج اجلنسي مع شخص غ  قادر على إعطاء 
الوطني للسلوك اجلنسي للشباب، ٢٠٠٣). أما املفهوم ا£ك¡ تداوال لالغتصاب  أو ا£شخاص غ  املؤهلني (املركز  املوافقة، مثل ا£طفال 
فهوفعل فرض اعتداء جنسي على ا�خر رغم· �رادته، وذلك من خالل استعمال العنف، أو القّوة أو التهديد با£ذى أو أشكال أخرى ل±جبار، أو 
� حال عجز الضحية عن الرفض بسبب تأث  الكحول أواخملّدرات. أما عندما يبذل جهدا الغتصاب شخص من دون حصول إدخال، فُيعت¹ ذلك 

Èاولة اغتصاب . ان االغتصاب هو تعريف قضائي يختلف بحسب البلدان وقوانينها. 

- A form of sexual assault, involving illegal sexual intercourse with a person against that person’s will/consent. 
Typically involves sexual penetration without consent including sexual penetration obtained by force, threat or 
incapacitation, or sexual penetration of someone who is unable to give consent, such as a younger child or 
incompetent person (National Center on Sexual Behavior of Youth, 2003). However, the most commonly used 
definition of rape is the imposition of sexual assault on someone against his will, through the use of violence, 
force, threat to harm or other forms of coercion, or in the case of the victim's incapacity to  refuse  if under the 
influence of alcohol or drugs. When an effort is placed to rape someone without penetration, this is called an 
attempted rape. Rape is a judicial definition that differs according to the laws in different countries.

Rape االغتصاب

- يتنّوع العنف بني العنف اجلنسي والنفسي واجلسدي وا�قتصادي الذي تقËفه ا£سرة، اجملتمع العام ، أو تقËفه و/أو تتغاضى عنه الدولة 
(اليونيسيف، ٢٠٠٠). يدل نوع العنف على الوسيلة املتبعة لفرض النظام، أو لفرض مفهوم معني عّمن ميسك بزمام ا£مور. 

ا£دبيات   � حتى  كمرادفني  االجتماعي  النوع  أساس  على  املبني  االساءة)  (أو  العنف  و"أنواع"  "أشكال"   : الكلمتني  استعمال  يتم  ما  غالبا   -
العاملية. ولكن، َمت التوافق � جلسات النقاش على استعمال كلمة "شكل" للداللة على ا�طار الذي يحدث العنف ضمنه وكلمة "نوع" على 
الوسيلة املستخدمة لفرض السلطة. فإذا قلنا مثال تعرضت فالنة للضرب من زوجها يكون العنف اجلسدي هونوع العنف والعنف املنزÕ أو 

الزوجي هو الشكل.

- ملزيد من التوضيح، يرجى مراجعة امللحق رقم ١.

- Violence varies by types according to sexual, psychological, physical and economic violence occurring in the 
family, within the general community, perpetrated or condoned by the state (UNICEF, 2000). The type of 
violence indicates the means used to impose discipline, or to impose the concept of who is in control.

- The terms "forms" and "types" of gender-based violence (or abuse) are often used as synonyms, even in the 
international literature. However, it has been approved in the discussion sessions on the use of the word "form" 
referring to the framework in which violence occurs and the word "type" to refer to the means used to impose 
authority. For example, if we say Ms X was beaten by her husbad, physical violence will be the type of violence 
and domestic or marital violence would be the form. 

- For further explanation see Appendix 1.

Types of Violence/Abuse أنواع العنف/ االساءة

- العدالة � توزيع املوارد/املكتسبات واملسؤوليات بني املرأة والرجل.  يعËف هذا املفهوم بوجود اختالف � االحتياجات ونقاط القوة بني 
 .(٢ ٠٠٢ النساء والرجال وبأنه ينبغي حتديد هذه االختالفات ومعاجلتها لتصحيح االختالل � التوازن بني اجلنسني (منظمة الصحة العاملية، 

كما يستعمل تعب  "ا�نصاف بني اجلنسني" للداللة على املعنى ذاته.

- غالبا ما يحدث التباس بني تعب ي "ا�نصاف" و"املساواة". املساواة تعني غياب التمييز وبالتاÕ هي حالة يتمّتع بها االشخاص ، أَيا يكن نوعهم 
والسياسية،  الوطنية،  التنمية   � املساهمة  على  وبالقدرة  ا�نسان  حقوق  بكامل  للتمّتع  بالفرص  ويحظون  نفسه  بالوضع  االجتماعي، 

واالجتماعية، والثقافية، واالقتصادية واالستفادة من النتائج.

- Fairness and justice in the distribution of benefits and responsibilities between women and men. The concept 
recognizes that women and men have different needs and power and that these differences should be identified 
and addressed to rectify the imbalance between the sexes (WHO, 2002). The term "sex equity" is also used to 
denote the same meaning.

- Confusion often occurs between the terms "equity" and "equality." Equality means the absence of discrimination 
and thus is a state where all people, regardless of their gender, have the opportunities to enjoy full human rights 
and the ability to contribute to the national, political, social, cultural, and economic development and to benefit 
from their results. 

Gender Equity
ا�نصاف على أساس 

النوع االجتماعي
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.(١ - سلوك غ� مرغوب وغ� مرحب به، يهِدد الضحية أو يسيء إليها، ويؤِدي إ� بيئة معادية للضحية (مكتب احلقوق املدنية ، ٩٩٧

- Unwanted, unwelcomed and uninvited behavior that demeans, threatens or offends the victim and results in a 
hostile environment for the victim (Office of Civil Rights, 1997).

Harassment التحرش

- هي ¤موعة السلوكيات واملمارسات القائمة � ثقافة أو مواقع �ددة واملرتبطة عادة بالذكور وبالتا� تعّرف ثقافيا على أنها غ� أنثوية 
يكون "رجال". وهي  أن  يعني  أي ما  اطار معني،  الذكر اظهارها �  ينبغي على  التي  أو اخلصائص  الصفات  تدل على   .(٢٠٠١ وباريت،  (وايتهيد 
تتغّير هذه الصفات واخلصائص من مكان وزمن إ� آخر  أو ال¼هان.  تعميمات قائمة على املعتقدات أك¾ من كونها قائمة على املالحظة 

وبحسب عمر الذكر وبالتا� هناك الكث� من التعريفات للرجل عامليا.

و"اÀداتية"  بـ"الهجومية"  الذكوري  املنّمط  منها  يتأّلف  التي  السيكولوجية  السمات  تتمحور  أخرى،  ¤تمعات   � كما   ،Çاللبنا ¤تمعنا   �  -
"والتفًرد" (بيضون، ع.، ٢٠٠٨). 

- Masculinities are those behaviors, languages and practices, existing in specific cultural and organizational 
locations, which are commonly associated with males and thus culturally defined as not feminine (Whitehead & 
Barrett, 2001). It indicates qualities and characteristics that a male should have to be a "man".

-  Such generalizations are based on beliefs rather than observations or proofs. Masculine qualities and 
characteristics change from a place to another and by time, according to the age of the male, and thus there 
are many definitions of what a man is globally. The psychological and behavioral traits given to masculinity in 
our Lebanese society, as in other societies, are characterized by tendency towards "offensiveness", 
"instrumentality" and "individualism" (Beydoun, 2008).

Masculinity الذكورة

- الرفض أو الفشل � إمتام اÏلتزامات الرعائية.  قد يكون ذلك ع¼ �اولة واعية ومتعمدة Ïحلاق اÀضرار العاطفّية أو اجلسدّية بالّشخص 
اÖخر (منظمة الصحة العاملية ، ٢٢٠٠-أ).

- The refusal or failure to fulfill a caregiving obligation. This may be through intentional attempt to inflict physical 
or emotional distress on the other person (WHO, 2002-a).

Neglect ا�همال

ذكورية  غ�  أنها  على  ثقافيا  تعّرف  وبالتا�  باالناث،  عادة  واملرتبطة  �ددة  ثقافة   � القائمة  واملمارسات  السلوكيات  ¤موعة   -
"تكون  أن  يعني  ما  أي  معني،  اطار   � إظهارها  اÀنثى  على  ينبغي  التي  اخلصائص  أو  الصفات  على  فتدل   .(٢٠٠١ وباريت،  (وايتهيد 
واخلصائص  الصفات  هذه  تتغّير  ال¼هان.  أو  املالحظة  على  قائمة  كونها  من  أك¾  املعتقدات  على  قائمة  تعميمات  وهي  امراة". 
السيكولوجية  السمات  هذه  إن  عامليا.  لÙنوثة  التعريفات  من  الكث�  هناك  وبالتا�  االنثى  عمر  وبحسب  آخر،  إ�  وزمن  مكان  من 
باÖخرين"  و"العناية  نحو"العالئقية"  امليل  سمات  هي  أخرى،  ¤تمعات   � كما   ،Çاللبنا ¤تمعنا   � لالنوثة  املعطاة  والسلوكية 

 .(٢٠٠٨ ع.،  (بيضون،  و"االنسحابية" 

- Those behaviors, languages and practices, existing in specific cultural and organizational locations, which are 
commonly associated with females and thus culturally defined as not masculine (Whitehead & Barrett, 2001). It 
indicates the qualities and characteristics that a female should have to be a "woman".

- Such generalizations are based on beliefs rather than observations or proofs. “Feminine” qualities and 
characteristics change from one place to another and also by time, and differ according to age . Thus there are 
many definitions of femininity (or what a woman is) globally. The psychological and behavioral traits given to 
femininity in our Lebanese society, as in other societies, are characterized by the tendency towards being 
"relational", "caring" and "withdrawn" (Beydoun, 2008).

Femininity ا�نوثة
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- تلميحات جنسية مؤذية، متطفلة، هجومّية، أو قسرّية غ� مرغوب فيها نحوشخص آخر. قد تنطوي على حدث واحد خط� أوتكون على شكل 
منط من ا�حداث ا�قل خطورة التي تستمّر على الرغم من أتها غ� مرغوب فيها و/أو مسيئة (املركز الوطني للسلوك اجلنسي للشباب، 
٢٠٠٣). قد تكون هذه السلوكيات جسدية أو لفظية أو تلميحات لها داللة  أو مكنون جنسي. ميكن لهذا التحرش أن يحدث £ االماكن العامة 

أو العمل أواالسرة حيث يكون املرتكب شخص² يعت± نفسه £ موقع سلطة.

- Unwanted abusive, intrusive, offensive, or coercive sexual propositions, language or innuendo towards another 
person. It may involve a single severe event or a pattern of less severe events that continue despite an indication 
that they are unwanted and/or offensive (National Center on Sexual Behavior of Youth, 2003). These behaviors 
may be physical, verbal or hints or indications of sexual nature. This harassment can happen in public places, 
work or family where the perpetrator considers himself/ herself in a position of power.

Sexual Harassment التحرش الجنسي

- فعل لفظي، أو جسدي ذوطابع جنسي، £ مكان العمل من قبل رئيس العمل، مدير، موظف، عميل أو زبون، بحيث يكون هذا الفعل غ� 
ب به من قبل الشخص الذي يتعّرض له، كما يوّلد عند هذا الشخص شعور½ باالنتهاك، واالهانة وبالوجود £ بيئة معادية ال تطاق (منظمة  مرحَّ

.(٢٠١٠ العمل الدولية، 

- Verbal or physical act with a sexual nature, performed in recruitment or in the workplace by a boss, manager, 
employee, client or customer of a working unit, that is unwelcomed by the person receiving it and has caused 
the person to feel violated, insulted, and being in an unbearable hostile environment (ILO, 2010).

Sexual Harassment 
at Work

التحرش الجنسي
 في العمل

- إجراءات ُتتَّخذ الستبعاد أو معاملة اÅخرين بشكل Äتلف بسبب العرق، اجلنس، امليول اجلنسية و/أو العجز (ريشينتيك، وتود، ٢٠٠٤). 

- Actions taken to exclude or treat others differently because of their race, ethnicity, gender, sexual orientation 
and/or disability (Rychetnik & Todd, 2004).

Discrimination التمييز

- عملية التأكد من أن النساء والرجال يستطيعون الوصول إË والّسيطرة على املوارد ، فوائد التطور وصنع القرار ، £ جميع املراحل العملية 
.(٢٠٠١ من التنمية واملشاريع وال±امج والسياسات (صندوق ا�مم املتحدة اÍمنائي / صندوق ا�مم املتحدة اÍمنائي للمرأة ، 

- The process of ensuring that women and men have access to and control over resources, development 
benefits and decision-making, at all stages of developmental processes, projects, programs or policies 
(UNDP/UNIFEM, 2001).

Gender Mainstreaming
تعميم مراعاة منظور 

النوع االجتماعي

- تعّصب إنحيازي يتمّثل £ تبّني اجتاهات سلبية حيال النساء كجماعة، وحيال أدوارهن االجتماعية والسمات الشخصية التي يتعّين عليهن 
التحّلي بها. ومن مظاهره £ Öتمعاتنا العربية، مثًال، صفات حتق�ية لقدرات النساء العقلية، وا�خالقية، والتي جندها £ ا�مثلة الشائعة. 
للتمييز  لكنها تسّوغ، وبشكل خاص،  أخرى.  االقتصادية ومناٍح  االجتماعي و£ املكانة  السّلم   £ Üّالدو الصفات موقع املرأة  تسوغ هذه 

الالحق بها £ القوانني التي تنّظم احلياة ا�سرية والعاّمة (بيضون، ع.، ٢٠٠٨).

- Fanatic bias in the adoption of negative presuppositions towards women as a group, and about the social roles 
and personality traits that they are supposed to have. Manifestations in Arab societies include, for example, 
disparaging the capacity of women mental and moral abilities, which we find in common proverbs. These 
features of sexism tend to justify women's disadvantaged status and socio-economic position in the social 
ladder, and in other aspects. They justify, in particular, discriminatory laws regulating family and public life 
(Beydoun, 2008).

Sexism التعّصب الجنسي
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- �موعة صغ�ة من ا�شخاص الذين يش�كون � مكان املعيشة نفسه، فيجمعون بعضا من أو كّل دخلهم وثروتهم ويستهلكون أنواع� 
.(١ ٩٨٥ معّينة من السلع واخلدمات، وال سّيما السكن والطعام، بصورة جماعية (مركز ا�حصاء ا�وروبي، 

- A small group of persons who share the same living accommodation, who pool some, or all, of their income 
and wealth and who consume certain types of goods and services collectively, mainly housing and food 
(Eurostat, 1985).

Household سكان البيت

- يش� إ³ �موعة من القيم واملواقف التي تعطي ا�فضلية لوضع ا�طفال الذكور على ا�طفال ا�ناث، فتحرم ا�طفال ا�ناث من رعاية ا�هل 
نوعا وكما  ومن ا�ستثمار �  منوها و تطورها . قد يصل هذا التفضيل إ³ حد التمييز احلاَد، خصوصا عندما تكون املوارد µدودة.  عادة ما 
ا�مم  (جلنة  البنات  وأد  أو  االنتقائي  ا�جهاض  إ³  الذكور  ا�بناء  تفضيل  يؤِدي  قد  احلاالت،  بعض   � أنه  إال  هوالقاعدة،   ا�همال  يكون  

املتحدةاالقتصادية �فريقيا ، ٢٠٠٨).

- A range of values and attitudes that accord a male child status over a female child. Thus, the female child is 
disadvantaged in the quality and quantity of parental care and investment in her development. It may lead to 
acute discrimination, especially in situations where resources are limited. While neglect is the rule, in some 
cases son preference may lead to selective abortion or female infanticide (UNECA, 2008).

Son Preference تفضيل االبن

- كيفية تعليم ا�طفال، الذكورمنهم  وا�ناث، أن يصبحوا نساًء ورجاًال. وهي تقوم على تعريفات سائدة اجتماعي� ملاهية أن يكون املرء رجًال أو 
امرأة. مثاال املعاي� الذكورية حتّدد الرجل على أّنه قوي، وذو نفوذ، ومشَتٍه للجنس اÈخر، وناجح.

- Refers to the way children, boys and girls, are being taught how to become women and men. It is based on 
assumptions of what it means to be a man or a woman, For example, the  standards of masculinity define men 
as strong, influential, heterosexuals, and successful.

Gender Socialization
التنشئة االجتماعية على 

النوع االجتماعي

- تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس اجلنس ويكون من آثاره أو أهدافه  منع االع�اف، أو التمتع أو ممارسة املرأة، بصرف النظر عن 
وضعها العائلي،  للحقوق ا�نسانية واحلريات ا�ساسية، على أساس املساواة بني املرأة و الرجل،  � امليادين السياسية وا�قتصادية 

وا�جتماعية والثقافية واملدنية أو � أي ميدان آخر (ا�مم املتحدة-اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، ٢٠٠٩).

- Distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing the 
recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men 
and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any 
other field (UN-CEDAW, 2009).

Discrimination against 
Women

التمييز ضد المرأة

- منح معاملة تفضيلية لØفراد على أساس النوع االجتماعي. ينطوي هذا، � �تمع أبوي، على متييز منهجي و هيكلي ضد املرأة  � توزيع 
الدخل ، واحلصول على املوارد ، واملشاركة � صنع القرار (برنامج ا�مم املتحدة ا�منائي، صندوق ا�مم املتحدة ا�منائي، ٢٠٠١). � هذا 

ا�طار، ُيعتÜ تعب�ا " التمييز على أساس النوع ا�جتماعي" و" التمييز على أساس اجلنس" مبثابة مرادَفْين

- Giving differential treatment to individuals on the grounds of their gender. In a patriarchal society this involves 
systematic and structural discrimination against women in the distribution of income, access to resources, and 
participation in decision-making (UNDP, UNIFEM, 2001). The expressions: gender discrimination and sex 
discrimination are synonyms in this context.

Gender Based or Sex 
Discrimination

التمييز على أساس النوع 
االجتماعي /الجنس
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وهويرعاه  بطفل  املراهق  حترش  املثال  سبيل  على  مشروع،  غ�  جنسي  سلوك  الرتكاب  الفرصة  توافر  أو  املباشرة  الظروف  انتهاز   -
 .(٢٠٠٣  ، للشباب  اجلنسي  للسلوك  الوطني  (املركز 

- Taking advantage of the immediate circumstances or the availability of an opportunity to commit illegal sexual 
behavior, such as a teenager molesting a child while babysitting (National Center on Sexual Behavior of 
Youth, 2003).

Opportunistic Sex الجنس االنتهازي

وبالوسائل  جنسية،  كائنات  كونهم  باختيار  الناس  بها  يقوم  التي  الطريقة  عن  للكالم  ا¥عّم،  مبعناه  "اجلنسانية"،  مصطلح  نستخدم   -
من  النواحي  تلك  على  سابق¯،  اقتصرت  قد  املصطلح  استخدام  ±االت  كانت  وإذا  االختبار.  لذلك  معاشهم  عن  فيها  يعّبرون  التي 
فقد  به،  الصلة  ذات  والنفسانية  واالنفعالية  الفيزيولوجية  وبالتعب�ات  باجلنس  املرتبَطة  سلوكاته  ومن  الوراثي  الشخص  تكوين 
اجلنسانية،  فباتت  باجلنس.  الصلة  ذات  والتمّثالت  الرموز  وعلى  الثقافية،  الهوية  على  حاضر½،  لتشتمل،  اجملاالت  تلك  توّسعت 
كونية  فهي  اجلنس،  أي  بيولوجية-  قاعدة  على  رسّوها  وبحكم  نفسه.  الوقت   Â العام"،  و"احلّيز  اخلاص"  "احلّيز  شؤون  من  بذلك، 
هكذا،  البلدان.  هذه  من  واحد  لكل   Âوالثقا االجتماعي  بالبناء  نفسه،  الوقت   Â مضبوطة،  لكنها  القومية،  البلدان  حدود  تخرق 
ثابت؛  غ�  متحّول،  خطاب  من  جزء½  يجعلها  ما  والزمان،  للمكان  تبع¯  يتغّير  واجتماعي،   Âوثقا تاريخي  مفهوم  اجلنسانية  فإن 
تصبح  وال  ثقافية،  مرّكبات  هي  حياتهم  من  البعد  بهذا  املتعّلقة  تعب�اتهم  وعلى  اجلنسي  الناس  سلوك  على  ُتسبغ  التي   Ñفاملعا

.(٢٠١ ١ ع.،  (بيضون،  واالجتماعية.  الثقافية  املصفاة  عبورها  بعد  إَال  شخصية 

- We use the term "sexuality", in its broadest sense, to talk about the way in which people test themselves as 
sexual ‘subjects’, and the ways in which they describe this experience. If the term has been limited before to 
aspects of formation of the person’s genetic, sexual behaviors, physiological, emotional and psychological 
expressions, it’s now expanded to include cultural identity, and the symbols and representations related to sex. 
Thus sexuality has become a domain of both the "private space" and "public space", at the same time. And by 
virtue of being biologically based, i.e., sex is universal, yet specific to each social and cultural setting. Thus, 
sexuality is a historical, cultural and social concept, which changes depending on place and time, making it a 
variable rather than a constant. Hence, the meanings that people attach to their sexual behavior and 
expressions related to this dimension are culturally constructed. (Beydoun, 2011).

Sexuality الجنسانية

ة داللتان لهذه الكلمة هما: ثمَّ
١- فعل النشاط اجلنسي؛

٢- اخلصائص البيولوجية للذكور واÚناث واحملّددة من قبل الصبغات واخلاليا اجلنسية ، والتي تقتصر على االختالفات الطبيعية كالوظائف االجنابية.

- غالب¯ ما ُيستخدم "النوع االجتماعي" بديًال عن "اجلنس" . إّال أنَّ النوع االجتماعي يدّل على اخلصائص االجتماعية التي تعطى جلنس الفرد. يولد 
اÚنسان ذكر½ أو أنثى (اجلنس)، ويتعّلم فيما بعد كيف يكون فتًى أو فتاًة ، ثم يصبح رجًال أو إمرأة (النوع االجتماعي).

- إن إجناب ا¥والد وظيفة أتقوم بها ااملرأة على أساس اجلنس، أما تربية ا¥والد فهي وظيفة ُأعطيت للمرأة على أساس النوع االجتماعي. 
(ملزيد من التوضيح ، ُيرجى مراجعة تعريف النوع االجتماعي).

This word has two connotations: 
1- The sexual activity 
2- The biological characteristics of males and females identified by the chromosomes and sex cells, which are 

limited to the natural differences such as reproductive functions.

- "Gender" is often used as an alternative to "sex." However, gender indicates the social characteristics that are 
given to the sex of the individual. People are born females or males (sex) and then learn how to be girls and 
boys, and become later women and men (gender). 

- Giving birth to children is a function performed by women because of their sex while raising children is a function 
given to women on the basis of gender.  (For further clarification see the definition of gender).

Sex الجنس
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- شخص أو �موعة أو مؤسسة تقوم بتوجيه، أو مساندة توجيه، العنف أوغ�ه من أشكال ا�ساءةإ� الغ�.  يكون املرتكبون � موقع سلطة 
لشؤون  املتحدة  ا�مم  (مفوضية  ضحاياهم/ضحاياهن   على  السيطرة  ممارسة  بالتا�  ميكنهم  و  ر،  متصوَّ أو  حقيقي  إما   ، قرار  صنع  أو 

الالجئني، ٢٠٠٣).

- من الكلمات املستعملة �عطاء الداللة ذاتها: املعنِّف (ة)، اجلا®(ة)

- A person, group, or institution that directly inflicts, supports and condones violence or other abuse against a 
person or a group of persons. Perpetrators are in a position of real or perceived power, decision-making and/or 
authority and can thus exert control over their victims (UNHCR, 2003). 

- Aggressor, perpetrator, and offender are words used to provide the same meaning.

Perpetrator/Aggressor المرتكب (ة)

- عالقات جنسية غ� مشروعة تقع داخل العائلة (بني ا�قارب) سواء بني ا�ب واالبنة، ا�م وابنها، الشقيق وشقيقته، اخلال، العم...  كما يسمى 
.(٢٠٠٣ أيضا ا�ساءة اجلنسية  ضمن العائلة/ا�سرة أو سفاح القربى (املركز الوطني للسلوك اجلنسي للشباب، 

- Sexual relations between close relatives, such as between father and daughter, mother and son, sister and 
brother (National Center on Sexual Behavior of Youth, 2003) .  It is also called sexual abuse within the family.

Incest زنا المحارم / مضاجعة 
المحارم

- حدث واحد أو سلسلة من أعمال العنف، قد تستمر على مدى دقائق أو ساعات أو أيام،  ينظر إليها على أنها مÁابطة ببعضها ،.    ميكن أن 
تشمل نوعا واحدا Çددا أو أنواعا متعددة من العنف (على سبيل املثال، العنف اجلسدي، اجلنسي، النفسي أو العاطفي) (مركز السيطرة 

على ا�مراض، ٢٠٠٨). 

- A single act or series of acts of violence that are perceived to be connected to each other, and that may persist 
over a period of minutes, hours, or days. A violent episode may involve single or multiple types of violence (e.g., 
physical violence, sexual violence, threat of physical or sexual violence, and psychological/emotional abuse) 
(CDC, 2008).

Violence Episode حادثة أو واقعة عنف

١).  يطلق  تعب� " ضحية مباشرة" على متلقي العنف مباشرة، أما  يتأثر بصورة ٍمباشرة بالعنف (قانون العنف املنز� ،٩٩٧ - الشخص الذي 
"الضحية غ� املباشرة" فهوالشخص الذي يتأثر بالعنف من غ� أن يتلقاه كاملتأثر مبشاهد العنف على التلفاز أوا�طفال مشاهدي العنف 

بني والديهم. 

- من الكلمات املستعملة أحيانا بدًال من الضحية:  الناجي(ة) ، املعَنف(ة)، متلقي(ة) العنف، وذلك للداللة على املراحل اخملتلفة التي ميكن ان 
مير بها الشخص الذي يتعرض للعنف. إال أن التوجه السائد � ا�دبيات عامليا و� توصيات اسس التعامل مع املعرضني للعنف، استعمال 
كلمة الناجي(ة) عند االشارة إ� متلقي(ة) العنف، بغض النظر عن ردة فعله/ فعلها. فكلمة الضحية توحي بالضعف، الشفقة واالستسالم 
أما كلمة "ناجي(ة)" فتوحي بالصمود والقوة. وبالتا� فان كلمة "الناجي(ة) " لديها مدلول ايجابي تساعد املتلقي(ة) من جهة على زيادة 

الثقة بالنفس وتذكر مقدم الرعاية بعدم التعامل مع املتلقي(ة) بفوقية.

- A person who is directly affected by violence (The Prevention of Domestic Violence Act, 1997). However, the 
term "direct victim" refers to the direct recipients of violence, and the "indirect victim" refers to the person 
affected by violence such as being affected by scenes of violence on TV or such as children affected by viewing 
violence occurring between their parents.

- Other terms that are sometimes used instead of the survivor: victim, recipient of violence, to indicate the 
different stages that can be experienced by a person who is subject to violence. However, the current practice 
in scholarly literature and the recommendations of the principles for dealing with individuals subject to violence, 
is the use of the word "survivor" when referring to the recipient of violence, regardless of the reaction of the 
recipient, since the word victim suggests weakness, compassion and surrendering while the word "survivor" 
suggests resilience and strength. Thus, the term "survivor" has positive connotations which helps the recipient 
on one hand to increase his/her self-confidence and reminds the care provider not to deal with the recipient as 
subordinate.

Victim / Survivor الضحية
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.(١ - عنف جسدي مرتكب من قبل الزوج، يتسبب بضرر ظاهر أو بتوقف وظيفة أحد ا�عضاء (ا�مم املتحدة اجمللس االقتصادي واالجتماعي، ٩٩٢

- Is a form of physical violence, causing harm or a loss of an organ’s function, by a husband against his wife (UN 
Economic and Social Council, 1992).

Wife Battering ضرب الزوجة المبرح

- الضحية أو املتضرر الذي  يطاله فعل ضاّر دون أن يكون هواملستهدف  ا�ساسي

- The victim affected by violence, without being the main target originally.

Secondary Victim  الضحية غير المباشرة

املالبس،  املأوى،  الغذاء،  (مثل  أخرى  اعتبارات  أّي  أو  مال  مقابل  اجلنسية  ا�فعال  من  غªه  أو  اجلنسي  اجلماع   ® ا²نخراط  فعل   -
وجود  حال   ® القسري  البغاء  با²كراه/  الدعارة   ªتعب يطلق  البغاء.  أو  الدعارة   µأيض وتسّمى   .(٢٠٠٢ ووي¸،  (إستس،  الخ)  املوّدة، 

.(١٩٩٤ الالجئني،  لشؤون  املتحدة  ا�مم  (مفوضية  جنسي  نشاط   ® االنخراط  على  وإكراهه  شخص  على  سيطرة 

-  The  act  of  engaging  in  sexual  intercourse  or  performing  other  sex  acts  in  exchange  for  money  or  other 
considerations (e.g., food, clothing shelter, affection, etc.) (Estes and Weiner, 2001). “Forced Prostitution” is an 
expression used in the case of controlling and forcing a person to engage in a sexual activity (UNHCR, 1994).

Sexual Exploitation / 
Prostitution عمالة الجنس

- الشخص الذي يهاجر (أو هاجر) من بلد إÄ آخر بهدف أن يتم تعيينه ® عمل وليس بهدف العمل على حسابه الشخصي، ويشمل أي شخص 
مت ادخاله نظاميا كمهاجر بهدف العمل. 

- يشª مصطلح "العامل املهاجر  إÄ الشخص الذي سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول نشاطا مقابل أجر ® دولة ليس من رعاياها  (منظمة 
العمل الدولية، ١٩٤٩، إتفاقية العمال املهاجرين، بند رقم ١١).

- A person who migrates from one country to another for the purpose of employment.

- It refers to a person who migrates from one country to another with a view to being employed otherwise than 
on his account and includes any person regularly admitted as a migrant for employment. 
(ILO, migrant worker agreement 1949, article 11)

Migrant Worker العامل المهاجر

ذ ملصلحة صاحب  - ا�عمال املنزلية مثل الكنس، تنظيف ا�واÎ، غسل املالبس، الطبخ ورعاية ا�طفال وغªها من ا�عمال املماثلة، التي ُتنفَّ
.(٢٠١٠ العمل لقاء أجر معني (منظمة العمل الدولية، 

- Housework such as sweeping, cleaning utensils, washing clothes, cooking, caring of children and such other 
work which is carried out for an employer for remuneration (ILO, 2010).

Domestic / House Work العمل المنزلي
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- أي فعل من أفعال العنف املبني على أساس النوع االجتماعي املوجه ضد املرأة والذي يؤدي أو ميكن أن يؤدي ا� إحلاق أذى بد� أو جنسي أو 
نفسي للمرأة ويشمل ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، سواء حدث ذلك � احلياة العامة أو اخلاصة (ا�عالن العاملي ملناهضة العنف 

.(١ ضد املرأة ،٩٩٣

- Any act of gender-based violence that  results  in, or  is  likely  to  result  in, physical, sexual or mental harm or 
suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring 
in public or in private life (Declaration on the Elimination of Violence Against Women, 1993).

Violence against Women العنف ضد المرأة

االعتداء  من  تدم¨§  أشدَّ  الرمزي  العنف  يكون  أن  ميكن  واحلديث.  والتفك¨،  الرؤية،  وسائل  وتشويه  وقمع،  وتدم¨،  فرض،   � الرموز،  قوة   -
اجلسدي  حيث أنه يفرض ويعّزز ضرر§ اجتماعي¾ يسّببه اختالف الطبقة واجلنس واختالفات اخرى، كما يعّزز احلواجز االجتماعية، وألعاب الهيمنة 
نة وغ¨ واضحة، على فئة إجتماعية مهيَمن عليها فتبدأ هذه الفئة بطريقة  الثقافية. يتم العنف الرمزي بفرض Åموعة أفكار، بطريقة مبطَّ
ا�جتماعية  البنية  إدامة  على  تعمل   ،Èوبالتا املهيِمنة.  الفئة  تخدم  بطريقة  القائم  ا�جتماعي  النظام  ومراقبة  وفهم  بإدراك  واعية،  غ¨ 

.(١ لة لدى الفئة املهيِمنة. ُتعتÑ طريقة فرض النوع االجتماعي والتمييز على أساسه من أبرز اÏمثلة عن العنف الرمزي (بورديو، ٩٩١ املفضَّ

- The power of symbols to impose, devastate, attack, suppress, and distort ways of seeing, thinking, and talking. 
Symbolic violence often can be more devastating than physical attack to the extent that it imposed and reinforces 
social harms caused by class, gender, and other status differences, strengthens social barriers, and reinforces 
culturally embedded domination games. It occurs through imposing a set of ideas, in an unclear manner on a 
recessive  social  category  and  thus  this  category  start,  in  a  non-conscious way,  to  realize,  understand  and 
monitor the social system that serves the dominant category, and serves to perpetuate the social structure that’s 
preferred by the dominant category. The method used in the imposition of gender and discrimination on its basis 
is considered one of the most prominent examples of symbolic violence (Bourdieu, 1991).

Symbolic Violence العنف الرمزي

- ا�ساءة املتعمدة بني أشخاص تربطهم عالقات ضمن حدود العائلة الواحدة أو يؤدون وظيفة اÏسرة ويحاولون كسب السلطة والسيطرة 
اساءات  اÏسري  العنف  يضم  قد  والكنائن.  اواحلموات  اÏشقاء  واÏطفال،  ا×باء  حميمني،  شريكني  الزوجني،  بني  العنف  مثاال  الضحية.  على 
جسدية أو نفسية أو جنسية أو اقتصادية. على سبيل املثال :منع الزوج أو الزوجة من احلصول على الطعام أواملاء أو املسكن أو املالبس، 
أو ا�جهاض القسري، أو إساءة معاملة الزوجة لعدم قيامها مبا ينبغي حسب توقعات  الزوج، كأن تتأخر � إعداد الطعام ، أو ضرب الزوجة من 

قبل َحَماتها.

- The intentional abuse among individuals where significant others are part of the family and/or are fulfilling the 
function of  family,  in order  to gain power and control over  the victim.  It  includes spousal  violence,  intimate 
partner  violence,  violence  between  parents  and  children,  siblings,  spouses  and  inlaws.  Examples  include 
preventing a spouse from access to food, water, shelter or clothing,  forced abortion, spousal abuse for not 
doing what is expected by the husband, such as being late in preparing food, or beating of the wife by her 
mother in law.

Family Violence العنف ا�سري

- هو االستخدام املتعّمد للقوة ، أو التهديد باستخدامها ضّد الذات، أو ضّد شخص آخر، أو ضّد Åموعة من اÏشخاص، أو اجملتمع ككّل مما 
يسفر عن أو قد يؤّدي بشكل كب¨ إ� وقوع إصابات بالغة، أو وفيات، أوضرر، أو سوء منو. يرتبط التعريف بصفة التعمد عند اقàاف الفعل مما 

.( أ -٢٠٠٢ يفرقه عن االصابة أو احلادث، إال أنه ال يرتبط بالضرورة بقصد إحداث اÏذى (منظمة الصحة العاملية، 

- غالبا ما تستعمل كلمتا ا�ساءة والعنف كمرادفني اال أنه مت التوافق � جلسات النقاش على استعمال كلمة ا�ساءة للداللة على املفهوم 
اÏوسع لسوء املعاملة (العنف ، ا�همال ، االستغالل...).

- The intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another person, or against 
a group or community, that either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological 
harm or maldevelopment or deprivation (WHO, 2002-a). 

- The terms “abuse” and “violence” are often used as synonyms, yet it was agreed in discussion sessions to use 
the word abuse to refer to the broader concept of maltreatment (violence, neglect, exploitation, assault…).

Violence العنف
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أنواعا  العنف  ا�خر، ويتخذ هذا  السيطرة على  ثنائية وذلك بهدف  الشريكني � إطار عالقة  أحد  الذي يستخدمه  العنيف  السلوك  - منط من 
متعددة، مبا � ذلك ا�ساءة العاطفية، اجلنسية، اجلسدية وا�قتصادية ( رنيسون وآخرون، ٢٠٠٣).

- A pattern of violent and coercive behavior used by one partner to control another; this violence takes multiple 
forms, including physical, emotional, sexual financial abuse (Rennison, et al., 2003).

Dating Violence العنف في عالقة 
المواعدة

٢٠٠٧). ويعني استخدام القوة والعنف (من قبل أشخاص أو  - العنف احملصور مبوجب قانون الدولة أو القوانني بني الدول (سيوب»ج وجن¨ي، 
وكالء الدولة) ضد ا¶شخاص أو ا¶شياء من أجل حتقيق غايات سياسية. قد يعت± نوعا من أنواع العنف النفسي.

- Violence that is denounced condemned or prohibited by the laws of states or the laws between states (Sjoberg 
and Gentry, 2007). This means the use of force and violence (by people or agents of the state) against people 
or things in order to achieve political goals. It may be considered a form of psychological violence.

Political Violence العنف السياسي

- مصطلح له معاٍن عّدة. االستخدام ا¶كÀ شيوعا هوالعنف من قبل زوج أو شريك حميم. إال أن املصطلح هذا  يستخدم أحيانا لوصف العنف 
داخل املنزل الذي قد يطال ا¶طفال والعاملني املنزليني، احليوانات ا¶ليفة. ميكن أن يشمل العنف النفسي، اجلنسي واجلسدي بدال من حدث 

 .(٢٠٠٥ ،Èاالحتاد الوطني ضد العنف املنز) يط ا¶سرةÉ � واحد

- A term used with many meanings. The most common usage is with reference to violence by the spouse or 
intimate partner. However, the term is also used sometimes to describe violence within the family, that can be 
perpetrated  against  domestic workers  and  pets,  and  includes  physical,  psychological  and  sexual  violence 
rather than a single violent event in a household setting (National Coalition Against Domestic Violence, 2005).

Domestic Violence العنف المنزلي

- أي عمل من أعمال العنف املبني على أساس النوع االجتماعي الذي ي¨تب عنه، أو قد ي¨تب عنه، ضررا وأذى بدنيا، جنسيا أو نفسيا، لشخص 
بسبب نوعه االجتماعي أو دوره االجتماعي � Óتمع أو ثقافة ما، مبا � ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، ضرب الزوج املؤذي، مبا � 
ذلك ا¶طفال من ا�ناث، العنف غ» الزوجي، العنف اجلنسي املرتبط   با�ستغالل؛ ا�غتصاب، التحرش اجلنسي والتخويف � مكان العمل، � 
املدرسة وخارجها، ا�جتار بالنساء، ا�ستغالل اجلنسي والدعارة القسرية.  � كث» من ا¶حيان، ال يكون للشخص اخليار � الرفض أو ا�لتجاء 

إá خيارات أخرى بدون تبعات إقتصادية، جسدية، نفسية أو اجتماعية شديدة (ا¶مم املتحدة ، ١٩٩٣).

- الضرر الذي يرتكب رغما عن إرادة الشخص. يكون الرجال والفتيان � بعض ا¶حيان، ضحايا العنف املبني على أساس النوع االجتماعي. قد 
يكون العنف جسديا، جنسيا، نفسيا، اقتصاديا، اجتماعيا أوثقافيا. كما قد يكون املرتكبني من أفراد ا¶سرة، أفراد اجملتمع، و/ أو أولئك الذين 

ميثلون املؤسسات الثقافية والدينية، أو الدولة (Óموعة االستجابة مع متطلبات الصحة ا�جنابية أثناء النزاعات، ٢٠٠٣).

- Any act of violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm to a person 
because of his or her gender or gender role in a society or culture, including threats of such acts, severe spousal 
battery, including of female children; non-spousal violence; sexual violence related to exploitation; rape; sexual 
harassment and intimidation at work, in school and elsewhere; trafficking in women; sexual abuse and forced 
prostitution. Often times, a person has no choice to refuse or pursue other options without severe economic, 
social, physical or psychological consequence (United Nations, 1993). 

- Any harm that  is perpetrated against a person’s will.  In some cases men and boys may also be victims of 
gender-based  violence.  Violence  may  be  physical,  sexual,  psychological,  economic,  or  socio-cultural. 
Categories of perpetrators may include family members, community members, and/or those acting on behalf 
of cultural, religious, or state institutions (RHRC, 2003). 

Gender-Based Violence العنف المبني على أساس 
النوع االجتماعي
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- غياب الّتمييز � الفرص، من حيث تخصيص املوارد والفرص أو � احلصول أو الوصول إ	 اخلدمات ، على أساس اجلنس (منظمة الصحة 
٢٠٠٢). يستعمل كذلك تعب� "املساواة بني اجلنسني" للداللة على املعنى ذاته. العاملية، 

- The absence of discrimination - on the basis of a person's sex - in opportunities, in allocating resources and 
benefits or in access to services (WHO, 2002). The term "sex equality" is also used to denote the same 
meaning.

Gender Equality
المساواة بين النوع 

االجتماعي

- الطرف ا¦خر الذي يقع عليه الفعل أو يطاله الشر.

- The person, or other party, who is subjected to the act of violence. 

Offended المجنى عليه

- ال يوجد إجماع على تعريف هذا املصطلح، ولكن يش� عموما إ	 من يكون/ تكون لديه/ لديها اختالف ما بني هوية النوع االجتماعي و"اجلنس 
املعَين" له/ لها عند الوالدة وعلى أساس ا³عضاء التناسلية، أي أن هوية النوع االجتماعي ال تتماشى مع املفاهيم التقليدية ³دوار اجلنسني 
التوجهات  التوجه اجلنسي وقد يشمل مثليي اجلنس، اخملنثني،  الذكور واÀناث. ال ينطوي هذا املفهوم على شكل ¼دد من أشكال  من 

.(١ اجلنسية الغ�ية أو الالجنسية (اليتون، ٩٩٦

- Transgender is the state of one's gender identity not matching one's "assigned sex" based on physical/genetic 
sex, meaning that their gender presentation does not conform to conventional notions of male or female gender 
roles. "Transgender" does not imply any specific form of sexual orientation; and may identify as heterosexual, 
homosexual, bisexual, pansexual, polysexual, or asexual (Layton, 1996).

Transgender المتحول جنسيا

- إخضاع منهجي جلهة من الناس من قبل Èموعة أخرى ذات نفوذ � السلطة االجتماعية، ونتيجة لذلك تستفيد تلك اجملموعة من ا³خرى 
.(٢٠٠٤ (غرين وبيËسون، ٢٠٠٣-

- The systematic subjugation of a group of people by another group with access to social power, the result of 
which benefits one group over the other (Green and Peterson, 2006).

Oppression القمع

- التهديد بالعنف/ فعل العنف اجلسدي أو اجلنسي أو اÀساءة العاطفية من قبل شريك حميم حاÐ أو سابق. ميكن أن يرتكب من قبل الزوج، 
٢٠١). كما يسمى "العنف الزوجي" عندما تكون العالقة  ١ زوج سابق، صديق حاÐ أو سابق، أو شريك � املواعدة (مؤمتر املساعدة القانونية، 

� إطار الزواج.

- Threatened, attempted, or completed physical or sexual violence or emotional abuse by a current or former 
intimate partner. IPV can be committed by a spouse, an ex-spouse, a current or former boyfriend or girlfriend, 
or a dating partner (Legal Profession Assistance Conference, 2011). It is also called spousal violence when it 
occurs in a marital relationship.

Intimate Partner Violence عنف الشريك الحميم
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البيولوجية  اخلصائص  ا�  يش�  "اجلنس"  فيما  والرجال  النساء  من  لكل  اجملتمع  يحددها  التي  املواصفات  عن  للتعب�  يستخدم  مصطلح   -
.(٢٠٠٢ اخلاصة بالذكور وا�ناث (منظمة الصحة العاملية، 

- غالب§ ما ُيستخدم "النوع االجتماعي" بديًال عن "اجلنس". إّال أن النوع االجتماعي يدّل على اخلصائص االجتماعية التي ُتعطى جلنس الفرد أي على 
دة، والوضع، وا³دوار، واملسؤوليات، والعالقات املتعلقة بالرجل واملرأة. تكون هذه اخلصائص متجذرة ¬ الثقافات وتختلف  الهويات احملدَّ
¬ ما بينها، ويكتسبها الفرد من خالل التنشئة االجتماعية. تتداخل عوامل عديدة ¬ حتديد هذه اخلصائص االجتماعية مثل السّن (الفرق 
بني مفهوم الصبي والفتى والرجل)، وا³صل القومي (الفرق بني مفهوم الرجل العربي والرجل االجنبي) وا�ثني (الفرق بني مفهوم املرأة 
اللبنانية واملرأة املغربية) واالجتماعي (الفرق بني مفهوم املرأة ¬ املدينة والريف) ، ولذلك فهي عرضة للتغي� عÀ الزمن (تغّيرت صورة 

املرأة والرجل عÀ ا³جيال) ³نها تتغ� استجابة للتغّيرات ¬ البيئة االجتماعية، والسياسية، والثقافية. أما اجلنس فهو ثابت ال يتغ�.

- يولد ا�نسان ذكرÈ أو أنثى (اجلنس) ويتعّلم فيما بعد كيف يكون فتًى أو فتاًة، ثم يصبح رجًال أو إمرأة (النوع االجتماعي). إن إجناب االوالد وظيفة 
تقوم بها للمرأة على أساس اجلنس أما تربية ا³والد فهي وظيفة ُأعطيت للمرأة على أساس النوع االجتماعي.

- It’s used to describe those characteristics of women and men which are socially constructed, while sex refers 
to those which are biologically determined. People are born female or male but learn to be girls and boys who 
grow  into women and men.  This  learned behavior makes up gender  identity  and determines gender  roles 
(WHO, 2002).

- "Gender" is often used as an alternative to "sex". However, gender indicates the social characteristics that are 
given to the sex of the individual, based on specific identities, status, roles, responsibilities, and relationships 
related to men and women. These characteristics are rooted in different cultures and vary among them, as they 
are  acquired  by  the  individual  through  socialization.  Several  factors  overlap  in  determining  the  social 
characteristics of gender such as age (the difference between the concept of being a boy, a young man and a 
man), national origin (the difference between the concept of Arab men and foreign men) ethnicity (the difference 
between  the  concept  of  Lebanese  women  and Moroccan  women)  and  social  background  (the  difference 
between the concept of women in the city and the countryside) and therefore it’s subject to change over time 
(the image of women and men has changed across generations), depending on changes in the social, political, 
and cultural environment. Sex on the other hand, is fixed and does not change.

- People are born females or males (sex) and learn later how to become girls and boys, and then to be women 
and men (gender). Giving birth to children is a function performed by women because of their sex while raising 
children is a function given to women on the basis of gender.

Gender النوع االجتماعي

- الشخص الذي تأثر بتجربة عنف ارتكبت بحق  شخص أخر. قد يكون الناجي الثانوي فردÈ من العائلة أو شخص قريب من الناجي.

- A person who was influenced by the experience of violence perpetrated on another person. The secondary 
survivor may be a member of the family or someone close to the survivor.

Secondary Survivor الناجي(ة) الثانوي(ة)

الكلمات املستعملة أحيانا بدال من  ، ٢٠٠٤). من  الذي يتعرض له (ولبي وآخرون  العنف  برّدات فعل نشطة وفّعالة جتاه  الذي يقوم  - الشخص 
الناجي(ة): املعَنف(ة)، متلقي(ة) العنف، الضحية وذلك ل×شارة إ� املراحل اخملتلفة التي ميكن ان مير بها الشخص الذي يتعرض للعنف. إال 
إ�  االشارة  عند  الناجي(ة)  كلمة  استعمال  هو  للعنف،  املعَرضني  مع  التعامل  أسس  توصيات  و¬  عامليا  ا³دبيات   ¬ السائد  التوجه  ان 
متلقي(ة) العنف، بغض النظر عن ردة فعل املتلقي(ة). فكلمة الضحية توحي بالضعف و الشفقة وا�ستسالم أما كلمة "ناجي(ة)" فتوحي 
بالنفس وتذكر مقدم  الثقة  ايجابي تساعد املتلقي(ة) من جهة على زيادة  بالصمود والقوة. وبالتاÜ فان كلمة "الناجي(ة) " لديها مدلول 

الرعاية على عدم التعامل مع املتلقي(ة) بالفوقية.

- The term “survivor” emphasizes an active and resourceful response to the abuse (Walby, et al., 2004). Other 
terms that are sometimes used instead of the term survivor: “violated” or “recipient of violence”, indicating the 
different stages that can be experienced by a person who is subjected to violence. However, the trend in the 
scholarly literature and the recommendations of the principles for dealing with those subjected to violence, is 
the use of  the word  “survivor” when  referring  to  the  recipient of  violence,  regardless of  the  reaction of  the 
recipient. The term “victim” suggests compassion and surrendering while the term "survivor" suggests 
steadfastness and strength; in other words, the term "survivor" has positive connotations which helps the 
recipient on one hand to increase his/her self-confidence while reminding the care provider not to deal with the 
recipient as a subordinate.

Survivor الناجي(ة)
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- الطريقة التي تتم بها واقعة العنف على مر الزمن من حيث تواتره، حدته ، أشكاله وأنواعه. (مركز السيطرة على ا�مراض، ٢٠٠٨).

- The way that violence is distributed over time in terms of frequency, severity, or type of violent episode 
(CDC, 2008).

Violence Pattern نمط العنف

- مزيج من ا�نشطة الفردية واالجتماعية تهدف إ� كسب ا�لتزام السياسي، ودعم السياسات والقبول االجتماعي ودعم ا�نظمة لتحقيق هدف 
أوبرنامج معني. تتخذ هذه ا�جراءات من قبل، أو بالنيابة عن ا�فراد واجلماعات النشاء ظروف معيشية تضمن نوعية حياة صحية. وهي احدى 
 ، االس«اتيجيات الثالث الرئيسية لتعزيز الصحة، كما ميكن أن تتخذ أشكاال عديدة مبا ³ ذلك استخدام وسائل ا�عالم والوسائط املتعددة 
(منظمة  ¼ددة  قضايا  حول  املصالح  حتالفات  املثال،  سبيل  على  خالل،  من  احمللية  اجملتمعات  وتعبئة  املباشر،  السياسي  والضغط 

١). من الكلمات املستعملة للداللة على املعنى "التأييد" أو "املناداة". الصحة العاملية ، ٩٩٥

- A combination of  individual and social actions designed to gain political commitment, policy support, social 
acceptance and systems support  for a particular health goal or programme. Such action may be  taken by 
and/or on behalf of individuals and groups to create living conditions which are conducive to health and the 
achievement of healthy lifestyles. Advocacy is one of the three major strategies for health promotion and can 
take many forms including the use of the mass media and multi-media, direct political lobbying, and community 
mobilization through, for example, coalitions of interest around defined issues (WHO, 1995).

Advocacy المناصرة

- عالقة مؤقتة يتم فيها تبادل آراء وتشاورات حول موضوع معني، وتقدمي الدعم واملساعدة لشخص أو منّظمة أو جماعة أو Éتمعات ترغب 
.(١ ³ بناء قدراتها �جناز وحتقيق أهداف معّينة (لوكاس وكارول، ٩٩٨

- A temporary relationship to provide assistance around a specific subject to a person, group, organization, or 
community wanting to build their capacity, and accomplish a task or achieve a goal (Lukas & Carol, 1998). 

Consultation االستشارة

مصطلحات متعلقة 
بعلم االجتماع

Terms related to 
Social Sciences

ضمن  اخلدمات  هذه  تنظيم  بهدف  واالجتماعية  الصحية  اخلدمات  مقدمو  بها  يقوم  التي  املتسلسلة  واالجراءات  العمليات  من  Éموعة   -
.( ب -٢٠٠٢ مستويات ×تلفة وشاملة (منظمة الصحة العاملية، 

- The process whereby a health care or community worker performs a series of operations and procedures so 
that their client benefits from accessing additional and/or different services (WHO, 2002-b)

Referral Renvoi االحالة

مدَربا   متعلما،  مستشارا(ة)،  بينهَن  بينهم/  يكون  معّينة  نتائج  على  للحصول  مساعدة  عالقة   ³Ùأك أو  شخصان  يدخل   حيث  وعلم  فن   -
ومؤهال وغالبا حاصال على شهادة تقدمي مشورة، ويكون الطرف اÜخر طالبÛ/طالبة للمساعدة.  يقوم املستشار/املستشارة، ³ هذه 

العالقة، بتقدمي املساعدة لطالبها، من أجل حّل القضايا واملشاكل التي تنتج من ¼اولة التأقلم  مع احلياة اّلتي تزداد تعقيدÝ يومÛ بعد يوم
.(١ (مابلس، ٩٩٦

- An art and science where  two or more people are engaged  in a helping  relationship  in which one of  them 
(counselor) is a trained, educated, qualified, and most often licensed and certificated as the helper and the 
other(s) are client(s) seeking help. The purpose of the relationship is that of the counselor helping one or more 
clients  to solve  issues, concerns or problems which arise  from attempts  to cope with  life  in an  increasingly 
complex world (Maples, 1996).

Counseling المشورة
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- إبالغ السلطات اخملتصة.

- Reporting to the specialized authority.

Notification التبليغ

- يعني إعطاء ا�طراف املعنَية تلخيصا أو موجزا عن الوضع أواحلالة. غالبا ما يستعمل التعب� � جلسات العالج النفسي أواحلوار مع حاالت 
العنف حيث يتم التعب� أوا¥فصاح عن املشاعر وتأث� الصدمة، أو العنف � هذه احلالة، على نفسيتهم. كما ميكن أن يستعمل بعد جلسات 

النقاش لتلخيص ما ورد � هذه اجللسة.

- Means to provide a summary on the situation. The expression is often used in therapy sessions or dialogue 
when dealing with cases of violence where there is an expression or disclosure of feelings and impact of the 
shock, or the violence in this case, on their psychology. However, it can also be used after discussion sessions 
to summarize what was discussed in that session.

Debriefing التفريغ

 .(١٩٩٤ وهرملان،  (نستمان  بينهم  العالقة  ونوع  اعمارهم  االجتماعي،  نوعهم  عددهم،  ا�شخاص،  مثال  الفرد،  ¶يط   � العضوية  هيكل   -
النوع  أساس  على  املبني  العنف  «ال   � والفاعلني  والناشطني  العاملني  ½تلف  بني  املوجودة  التواصل  شبكة  على  للداللة  تستعمل 

ا¥جتماعي.

-  Structure  of membership  in  an  individual’s  network  as  individuals,  their  number,  age,  gender  and  type  of 
relationship (Nestmann, Hurrelmann, 1994). It is used to denote the network of communication between the 
different workers and activists in the field of gender-based violence.

Networking التشبيك

- باملعنى العلمي: ا¥ستماع هو عملية وصول املوجات الصوتية اÀ طبلة ا�ذن، فتسبب االهتزازات التي تنتقل إÀ الدماغ، � حني أن االنصات 
٢٠١٠). أما من الناحية العملية، فإن ا¥ستماع وا¥نصات هما من مهارات   ،Çهوإيالء اهتمام دقيق ومدروس للرسائل املتلقاة. (راسل، وبروك
التواصل املستخدمة ؛ فا¥ستماع يدل على احلصول على املعلومات أما ا¥نصات فيتضمن أوال فهم وإستيعاب ما يعنيه الشخص وإعادة 

إرسال املضمون ¥ظهار الفهم. ا¥نصات ضروري لتطوير عالقة الثقة والدعم.

- Hearing is the process in which the sound waves strike the eardrum and cause vibrations that are transmitted 
to  the brain, while  listening  is giving careful and  thoughtful attention  to  the messages  received  (Russel and 
Proctor,  2010). However,  in  practice,  listening  and  active  listening  are  communication  skills; while  listening 
shows  receiving  of  information,  active  listening  includes  perceiving  what  the  speaker  is  saying  and  then 
re-sending the content to show understanding. Active listening is essential in developing a relationship of trust 
and support.

Listening االستماع/ا�نصات

- عملية يقوم بها طرفان أو أكÑ بتعيني طرف  ثالث ¶ايد(وسيط) ليساعد � إجراء حوار غ� ملزم من أجل حل نزاع بينهم أو إنهاء بنود إتفاق. 
إنه نهج غ� تخاصمي � حل النزاعات. يكون دور الوسيط تسهيل االتصال بني ا�طراف، ومساعدتهم � الÇكيز على القضايا احلقيقية 

للنزاع، وتوليد اخليارات التي تلبي مصالح أو احتياجات جميع ا�طراف � ¶اولة التسوية (ه�ب�غ، ٢٠٠٨).

- A process where two or more parties appoint a third-party neutral (“Mediator”) to help them in a non-binding 
dialog to resolve a dispute and/or to conclude the terms of an agreement (Herrberg, A., 2008). The role of the 
mediator  is  to  facilitate  the  communication  between  the  different  parties,  help  them  to  focus  on  the  real 
problems behind the conflict, and generate options that will satisfy the needs and benefits of the parties in 
concern.

Mediation الوساطة
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- التعميم أو التبسيط املسبق حول �موعة كاملة من الناس دون اعتبار للفروق الفردية. على الرغم من أن التعميم غالبا ما يكون سلبي� ، اال أنه 
.(٢٠٠ ميكن أن يكون إطراء، و مع ذلك ميكن أن يكون أثرا سلبيا جملرد أنه ينطوي على تعميمات واسعة تتجاهل واقع الفردية (غرين وبي�سون، ٦

- A preconceived or oversimplified generalization about an entire group of people without regard for their 
individual differences. Though often negative, it can also be complimentary. Even positive stereotypes can have 
a negative impact, however, simply because they involve broad generalizations that ignore individual realities 
(Green and Peterson, 2006).

Stereotype الصورة النمطية

- حصول الناس والعائالت على ا¯من ® مواجهة الضعف واحلاالت الطارئة، و تعني التوصل إ¤ الرعاية الصحية والعمل بسالمة (منظمة العمل 
٢٠٠٣). إنها �موعة من التداب´ العامة التي يوّفرها اجملتمع ¯عضائه بغية حمايتهم من الضائقة االجتماعية االقتصادية التي من  الدولية، 
شأنها أن تكون ناجمة عن غياب الدخل من العمل أوعن انخفاض كب´ فيه، نتيجة خملتلف حاالت الطوارئ (املرض وا¯مومة، إصابات العمل، البطالة، 

العجز، الشيخوخة، ووفاة املعيل)، الرعاية الصحية املتوافرة، واملنافع املتوافرة ل¿سر التي لديها أطفال (منظمة العمل الدولية، ٢٠٠٠).

- People and families having security in the face of vulnerabilities and contingencies, it is having access to health 
care, and it is about working in safety (ILO, 2003). It is a set of public measures that a society provides for its 
members to protect them against economic and social distress that would be caused by the absence or a 
substantial  reduction  of  income  from  work  as  a  result  of  various  contingencies  (sickness,  maternity, 
employment  injury, unemployment,  invalidity, old age, and death of the breadwinner); the provision of health 
care; and, the provision of benefits for families with children (ILO, 2000).

Social Protection الحماية االجتماعية

- القوة/الصالبة الداخلية لدى املرأة وقدرتها على االعتماد على ذاتها من خالل عملية بناء الوعي والقدرات، مما يؤدي إ¤ مزيد من املشاركة، 
.(١ ٩ ٩٨ وزيادة القدرة على صنع القرار، وبالتاÊ إ¤ حتقيق  عمل تغي´ي (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 

-  Women  increasing  their  self-reliance  and  internal  strength  through  a  process  of  awareness  and  capacity 
building  leading  to  greater  participation,  greater  decision-making  power  and  control,  and  ultimately  to 
transformative action (OECD, 1998).

Women Empowerment تمكين المرأة

- عملية تسهل للناس احلصول على قدر أكÍ من السيطرة على القرارات واÌجراءات التي تؤثر على حياتهم.  وقد تكون عملية ثقافية أو نفسية 
واهتماماتهم/إهتماماتهن،  إحتياجاتهم/إحتياجاتهن  عن  التعب´  من  واجلماعات  ا¯فراد  يتمّكن  بحيث  سياسّية  أوعملّية  اجتماعية  حّتى  أو 
ووضع اس�اتيجيات للمشاركة ® صنع القرار، وحتقيق ا¯مور االجتماعية والثقافية والسياسّية اّلتي تلّبي تلك االحتياجات ( منظمة الصحة 

- ب).   ١ ٩ ٩٨ العاملية ، 

- A process through which people gain greater control over decisions and actions affecting their health. It may be 
a social, cultural, psychological or political process  through which  individuals and social groups are able  to 
express their needs, present their concerns, devise strategies for involvement in decision-making, and achieve 
political, social and cultural action to meet those needs (WHO, 1998).

Empowerment التمكين

- امليل إ¤ التقليد، و/أوعملية تقليد سلوك معَين. ورمبا يدل كذلك على عملية التمازج العاطفي. قد يتماهى الفرد مع شخص آخر "كمثال 
للذات" بوصفه شخصا يريد أن يكونه، أكÝ مما يريد أن يتملكه. غالبا ما يحدث التماهي بني املرتكب والناجي فيقوم الناجي بتقليد املرتكب، أو 

بني ا¯فراد وشخصيات تلفزيونية فيحاولون تقليدها والتصرف مثلها.

- The tendency to imitate, and/or the process to mimic a specific behavior.  It may also indicate the process of 
emotional intermingling. An individual might identify with another person "as a role model" for being the person 
who he/she wants to be like, more wanting to possess. Identification often occurs between the perpetrator and 
the  survivor  where  the  survivor  imitate  the  perpetrator,  or  between  individuals  and  television  personalities 
likewise trying to imitate it and act like it.

Identification التماهي
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- عملية إدارة الطلبات اخلارجية و/أو الداخلية التي تتجاوز موارد الشخص. بل هوعملية معقدة ومتعددة ا�بعاد والتي تعت� حساسة للبيئة 
.(١ ٩٨٨ ولشخصية الفرد على حد سواء (كومباس وآخرون، 

- The process of managing external and/or internal demands that tax or exceed the resources of the person. It 
is a complex and multidimensional process that is sensitive to both the environment and the personality of the 
individuall (Compas et. al., 1988). 

Coping التكُيف

.(١ ٩٨٨ - شعور الّشخص بأّنه إمرأة أو رجل بحسب حتديد اجملتمع لدوره على أساس كونه إمرأة أو رجل (ب�ك، 

- The degree to which persons see themselves as masculine or feminine given what it means to be a man or 
woman in society (Burke, et al., 1988).

Gender Identity هوية النوع االجتماعي

- نظام معقد من العالقات الشخصية واالجتماعية يتم من خالله تكوين عالقة اجتماعية بني الرجال والنساء واحملافظة عليها،  ويتمكنون من 
خالله من الوصول إ« املوارد املادية أو متكني مكانتهم ¸ اجملتمع (الصندوق الدو¶ للتنمية الزراعية، ٢٠٠٠).

- A complex system of personal and social relations through which women and men are socially created and 
maintained and through which they gain access to power and material resources or are allocated status within 
society (IFAD, 2000).

Gender Relations
العالقات بين النوع 

االجتماعي

- آراء و وجهات نظر املشÀكة لسمات الشخصية، مرتبطة بالنوع االجتماعي ¸ كث� من ا�حيان، كالصالبة لدى الرجال والتعب� بالبكاء لدى 
.( أ -١ ٩ ٩٨ النساء (سبنس وهلمريتش، ١٩٧٨).  هذه الصور املوحدة  املبالغ فيها، منتشرة مرارا وتكرارا ¸ احلياة اليومية (غوردون ، 

- Shared views of personality traits often tied to one's gender such as instrumentality in men and expressiveness 
in women (Spence and Helmreich, 1978). These one-sided exaggerated  images are deployed repeatedly  in 
everyday life (Gordon, 1998-a).

Gender Stereotypes
الصورة النمطية للنوع 

االجتماعي

مصطلحات متعلقة 
بالصحة

Terms Related to 
Health

.(٢٠٠١ - املهارات اللفظية وغ� اللفظية، والسلوكية التي تهدف إ« نزع فتيل العدوان وجتنب التعرض لالعتداء (نون جوزيف، 

- Verbal, non-verbal, and behavioral skills that are designed to defuse aggression and to avoid being assaulted 
(Noone, J., 2001). 

Personal Security/Safety ا�من الشخصي/السالمة
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أفكار أو سلوكيات جنسية، تختلف كث�ا عن قواعد �تمع معني. هي منط جنسي حيث يثار املرتكب ع�مواضيع جنسية منحرفة (املركز 
الوطني للسلوك اجلنسي للشباب ، ٢٠٠٣). وتشمل أمناطه:

١- الشذوذ اجلنسي: 
منط متكرر من سلوكيات جنسية مكثفة شاذة، فتشمل سلوكيات أو أهدافا غ� عادية كا¤طفال، تكون ا¤هداف أوالتصرفات احملددة هذه 
ضرورية للحصول على اللذة اجلنسية إال أنها ميكن أن تتواجد مع أهداف وتصرفات أك¬مالءمة اجتماعيا (املركز الوطني للسلوك اجلنسي 

للشباب ، ٢٠٠٣).

٢- السادية اجلنسية:
هو شعور من ا¸ثارة اجلنسية الناجتة من إدارة ا¤¹ واملعاناة وا¸ذالل إ¼ شخص آخر. يكون ا¤¹ واملعاناة ، أو ا¸هانة امللحقة با¶خر حقيقية، 

وغ� متخيلة، كما ميكن أن تكون ذات طابع جسدي أو نفسي (الرابطة ا¤م�كية للطب النفسي، الطبعة الرابعة، ٢٠٠٠).

٣- املاسوشية اجلنسية:
تؤخذ ا¤عمال املاسوشية ا¼ ذروتها. فقد تؤدي إ¼ أذى جسدي أو نفسي شديد، أو حتى إ¼ املوت. قد تشمل،على سبيل املثال، اخلنق 
الذاتي أو من قبل الغ� ع� تطبيق حبل املشنقة حول عنقه.فتكون النشوة اجلنسية ع�االنخفاض املوَقت Ç ا¤وكسجني إ¼ الدماغ، ولكن 

قد تؤدي هذه املمارسة ا¼ املوت (الرابطة ا¤م�كية للطب النفسي، الطبعة الرابعة، ٢٠٠٠). 

٤- التدالك: 
انحراف جنسي، يشمل الرغبة وÒاولة االرتطام، اللمس، أو االحتكاك با¶خرين، من أجل ا¸شباع اجلنسي، وذلك مع  أشخاص غ� راضني. 
ويحدث عادة Ç مكان مكتظ بالناس بحيث يكون باستطاعة مرتكبها أن يهرب بسهولة (املركز الوطني للسلوك اجلنسي للشباب عام ٢٠٠٣).

٥- االفتضاحية: 
انحراف جنسي ينطوي على عرض ا¤عضاء التناسلية ¤غراض ا¸ثارة أو الشهوة اجلنسية (املركز الوطني للسلوك اجلنسي للشباب ، ٢٠٠٣).

Sexual thoughts or behavior, that is significantly different from the norms of a particular society.
It is a sex offender’s pattern of being sexually aroused to deviant sexual themes (National Center on Sexual 
Behavior of Youth, 2003). Forms include:

1- Paraphilia / Paraphilie
A sexual deviance. The behaviors often involve a pattern of recurrent, compulsive, or intense sexual urges and 
behaviors involving unusual sexual behaviors or targets, such as young children. These specific targets or 
behaviors  may  be  necessary  for  an  individual  to  experience  sexual  arousal,  or  may  co-exist  with  more 
normative sexual targets and behaviors (National Center on Sexual Behavior of Youth, 2003).

2- Sexual Sadism / Sadisme sexuel
A feeling of sexual excitement resulting from administering pain, suffering, or humiliation to another person. 
The pain, suffering, or humiliation inflicted on the other is real; it is not imagined and may be either physical or 
psychological in nature (American Psychiatric Association, DSM IV, 2000).

3- Sexual masochism / Masochisme sexuel
Takes the masochistic acts to an extreme and can result in severe bodily or psychologic harm and even death. 
For example, masochistic sexual activity may involve asphyxiophilia, whereby the person is partially choked or 
strangled (either by a partner or by the self-application of a noose around the neck). A temporary decrease in 
oxygen to the brain at the point of orgasm is sought as an enhancement to sexual release, but the practice 
may accidentally result in death (American Psychiatric Association, DSM IV, 2000).

4- Frotteurism / Frotteurisme
A sexual deviancy which involves bumping, touching, or rubbing against others for sexual satisfaction against 
a non-consenting person,  typically  taking place  in a crowded place  from which  the perpetrator can easily 
escape (National Center on Sexual Behavior of Youth, 2003).

5- Exhibitionism / Exhibitionism
A sexual deviancy that involves a pattern of urges and or behavior involving deliberately exposing one’s 
genitals  for purposes of excitement or sexual arousal  (National Center on Sexual Behavior of Youth, 
2003).

Deviant Arousal ا�ثارة المنحرفة

- التوجه اجلنسي للشخص جتاه افراد من اجلنس نفسه (زاسÙو، ٢٠٠٩).

- Sexual or erotic orientation of a person for members of the same sex (Zastrow, 2009).

Homosexuality المثلية الجنسية
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- مؤشر طبي شرعي يحدده الطبيب للداللة على اخللل الوظيفي الدائم الذي يصيب املتعرض للعنف بعد نفاذ العالجات كافة، والوصول ا� حالة 
غ� قابلة للتحسن. ينبثق عن هذا املؤشر عدة مؤشرات اخرى، مثال: الضرر العاطفي، الضرر اجلنسي، الضرر املعنوي، الضرر املادي، الضرر 

االدبي .

ة خالف ¢  - هي تعّبر كلها عن أذى يصيب الشخص. وينبغي أن يكون الضرر أكيدا وحاصال وقابال للتقدير (من قبل الطبيب الشرعي) وأّال يكون ثمَّ
صحة وجوده.

- An index determined by a forensic medical doctor to indicate the permanent disability that is affecting the victim 
of violence, when all treatments have failed and a stage of non-improvement is reached. Indicators that emerge 
from this index include emotional harm, sexual damage, financial damage and moral damage. 

- They all reflect harm to a person. The damage must be actual and amenable to assessment (by a pathologist) 
and there is no disagreement to its presense.

Partial Permanent 
Disability

التعطيل الجزئي 
الدائم

- هو مؤشر طبي شرعي يحدده الطبيب للداللة على اخللل الوظيفي الذي يصيب املتعرض للعنف. ال ينبغي خلطه مبدة التوقف عن العمل 
الناجتة عن حالة مرضية. هذا املؤشر مهم بالنسبة إ� رجل القانون لكيفية ادراج احلالة واحالتها امام احملاكم اخملتصة. 

- يقسم هذا املؤشر ا� مدة التعطيل الكامل ومدة التعطيل اجلزئي عن العمل.

- An  index determined by a  forensic medical doctor  to  indicate  the dysfunction  that  is affecting  the victim of 
violence.  It should not be mixed with  the period of work disruption resulting  from a medical condition. This 
indicator is needed by law workers for presenting the case and forwarding it to the approriate court. 

- This index divides the period of disruption to full disruption and partial disruption of work.

Period of Work 
Disruption

مدة التعطيل عن 
العمل

منتج  بشكل  العمل  ويستطيع  العادية،  احلياة  ضغوط  مع  التعامل  وميكن  اخلاصة،  إمكاناته  فرد  كل  يدرك  بحيث  الرفاه  من  حالة   -
٢٠٠١-أ).  ، العاملية  الصحة  (منظمة  Èتمعه    ¢ اÊسهام  على   Ëقادر فيكون  ومثمر، 

- A  state of well-being  in which every  individual  realizes his or  her own potential,  can cope with  the normal 
stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community 
(WHO, 2001-a).

Mental Health الصحة النفسية

اجلسم  حركات  على  والسيطرة  الفورية  اÍحاسيس  بالهوية،  الوعي  املاضي،  ذكريات  بني  الطبيعي  التكامل  من  كاملة  أو  جزئية  خسارة   -
.(١ (منظمة الصحة العاملية ، ٩٩٢

- A partial or complete loss of the normal integration between memories of the past, awareness of identity, and 
immediate sensations and control of bodily movements (WHO, 1992)

Dissociation االنفصام

- قتل اÍجنة االناث بعملية اجهاض إثر بيان الصورة الصوتية عن جنس اجلنني (كفى، ٢٠٠٨).

- Killing female  fetuses through abortion following the ultrasound procedure, due to the suspected fetus’ sex 
(KAFA, 2008).

Selective Abortion االجهاض االنتقائي

40 Terms and Vocabulary
Glossary of Gender-Based Violence



(باركر  شديدة  كدمات  إصاباتها  أقل  تكون  بحيث  غ�ه،  أو  حياتها  شريك  من  املرأة  تتلّقاها  متكررة  اصابات  عن  ناجتة  أعراض  �موعة   -
.(١ وشوماخر، ٩٩٧

- A variety of symptoms caused by deliberate and repeated demonstrable injuries from her partner, the minimal 
injury being severe bruising (Parker and Schumacher, 1997).

Battered Woman 
Syndrome

متالزمة المرأة المضروبة

- تنتج اªصابة من حادثة عنف مستمرة حيث يتم هز رأس الرضيع الذي يفتقر ا� السيطرة على العضالت، إ� ا�مام واخللف بعنف، فيصل إ� 
.(٢٠٠٢ الصدر والكتفني (وزارة العدل ا�م�كية، 

- Injuries are caused by a violent, sustained action in which the infant’s head, which lacks muscular control, is 
violently whipped forward and backward, hitting the chest and shoulders (U.S. Department of Justice, 2002).

Shaken Baby Syndrome متالزمة هز الطفل

.(٢٠٠٢ - �موع ما يتعّرض له الّطفل من إصابات وأذى من تكرر الّضرب وسوء املعاملة (وزارة العدل ا�م�كية، 

- Injuries sustained by a child as a result of repeated mistreatment or beating (U.S. Department of Justice, 2002).

Battered Child Syndrome متالزمة الطفل المضروب

- اضطراب عقلي يظهر بفقدان االهتمام أو املتعة، الشعور بالسوء أو انخفاض الثقة بالنقس، اضطراب النوم أوالشهية، وانخفاض الطاقة، 
وضعف Ç الÄكيز (منظمة الصحة العاملية ، ٢٠١٠). أما اªحباط فهو حالة افÄاضية عند الفرد أو الكائن االنساÂ الذي يعجز عن مالحقة الهدف 

املرجو منه التقاطه.

- A common mental disorder that presents with loss of interest or pleasure, feelings of guilt or low self-worth, 
disturbed sleep or appetite, low energy, and poor concentration (WHO, 2010). This is different from frustration 
which is a hypothetical state that happens when a human being can’t pursue his/her expected outcome.

Depression الكآبة

- استجابة طبيعية وضرورية لدى البشر للحذر. ميكن للقلق أن يصبح اضطرابا مرضيا اذا كان مفرطا وغ� قابل للسيطرة، ال يتطلب أي حافز 
للطب  ا�مريكية  (الرابطة  واªدراك  السلوك   Ç والتغ�ات  والعاطفية  اجلسدية  ا�عراض  من  واسعة  �موعة   Ñع ويتجلى  Òدد،  خارجي 

النفسي، ٢٠٠٠).

- A natural and a necessary warning adaptation response in humans. Anxiety can become a pathologic disorder 
when it is excessive and uncontrollable, requires no specific external stimulus, and manifests with a wide range 
of  physical  and  affective  symptoms  as  well  as  changes  in  behavior  and  cognition  (American  Psychiatric 
Association, DSM 4, 2000).

Anxiety القلق

.(٢٠٠٢ - نية صريحة للموت تكون عÒ Ñاولة القضاء على الّنفس من غ� حتّقق املوت ( معهد الطب، 

- A non-fatal, self-inflicted destructive act with explicit or inferred intent to die (IOM 2002).

Suicidal Attempt محاولة االنتحار
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مصطلحات متعلقة 
Terms related to lawبالقانون

- هو ما يتبقى من أموال املتوفى بعد أداء احلقوق املالية امل�تبة عليه، وهذه احلقوق هي: نفقات الدفن ونقل اجلثمان وديون الناس: ومن 
هذه الديون مهر الزوجة والديون املثبتة بتأمينات عقارية والديون العادية والوصايا النافذة (املسجلة قانونيا) . أما ال�كة فهي �موع ما 

ي�كه ا�نسان من مال بعد وفاته.

- The remainder of the funds of the deceased after paying the financial dues, and these include: burial expenses 
(unexaggerated),  debts,  including  the wife's  dowry  (bride  price),  debts  guaranteed  by  real  estate,  and  the 
executative wills (legal registry). While legacy is the total amount of money which the deceased has left after his 
death.

Inheritance االرث/ التركة

- االفادة من حالة الضعف لدى شخص معّين بهدف حمله على االلتزام.

- Benefiting from the vulnerability of a particular person in order to induce him/her into commitment. 

Taking Advantage of 
Vulnerability

االستئثار بضعف 
الشخصية

حة من إحداث خلل وظيفي » أحد أعضاء اجلسد أو التسّبب بضرر ظاهر، ويكون بغرض الّتأديب  - ما يستعمل ملمارسة أعمال العنف اُمل±ِّ
ا´دوات  ا´سري، ومن  القتل  ا´ك¹ استخدام¸ » جرائم  الّسالح  البندقّية وهي  أبرزها   .(٢٠٠٤ العنف،  (مركز سياسة  أخرى  تارًة  واالنتقام  تارًة 
ا´بيض من سّكني  كالّسالح  وآالت حادة  نار  الكهربائي وغÄها من  والّسلك  أو غÄه  كان  والّسوط واحلبل من جلد  العصا  أيًضا  املستعملة 
 Äاملنزلّية واحلذاء وهذا يكون » أعمال العنف االنفعالية من غ Éه. وكذلك قد تستعمل أدوات أخرى تكون » متناول اليد كالّرمي با´واÄوغ

سابق تخطيط (الرازي، ٢٠٠٤).

- Specific tools used in the practice of violence, which leads to organ dysfunction or causing harm, with the 
purpose of discipline or retribution (Violence Policy Center, 2004). A gun is the weapon most commonly used 
in domestic homicides; other tools are such as a stick, a whip, a rope, a tube or an electric wire, in addition to 
the use of fire or some sharp or edged weapons. Other tools might also be used, such as hitting with shoes or 
household utensils, and that’s when the violence act is not previously planned (Al-Razi, N., 2004).

Domestic Violence 
Weapons

أسلحة العنف ا�سري

يتعّرض الشخص الضطراب ما بعد الصدمة مع وجود الشرطني التاليني:

أو تشّكل خطرÒ على  أو إصابة خطÄة،  أو وفاة  تنطوي على تهديد فعلي  واجه، حدث¸/أحداث¸  أو   ، لـ  ض  تعرَّ أو  الشخص قد شهد،  يكون  أن   •
السالمة اجلسدية للذات أو لآلخرين.

نة اخلوف الشديد، العجز، أو الرعب (الرابطة ا´مÄكية للطب النفسي، ٢٠٠٠). • أن تكون رّدة فعل الشخص متضمَّ

When a person has been exposed to a traumatic event in which both of the following were present: 

•  The person experienced, witnessed, or was confronted with an event/events that involved actual or threatened 
death or serious injury, or a threat to the physical integrity of self or others. 

• The person’s response involved intense fear, helplessness, or horror cognition (American Psychiatric 
Association, DSM 4, 2000).

Post Traumatic Stress 
Disorder

اضطراب ما بعد الصدمة
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- عدم رعاية احد االبوين لالوالد .

- Children are not cared for by one of the parents.

Non Corporal Abandonment الترك المعنوي

- استغالل موقع القوة للهيمنة على مصالح الشريك االقتصادية.

- Exploiting a position of power to dominate the economic interests of a partner. 

Economic Domination التسلط االقتصادي

- تعني بحسب قانون احوال الشخصية:
• ترك احد االبوين للمنزل العائلي والتخلي عن الواجبات االبوية  أو الوالية القانونية 

• ترك الزوج لزوجته احلامل
• اهمال احد االبوين لالوالد بحيث يعّرض صحتهم وامنهم

• االمتناع عن تسديد النفقة احملددة من القضاء

- According to the Personal Status Law, this means: 
• One of the parents leaving the family house and the abandonment of parental duties or jurisdiction; 
• A husband leaving his pregnant wife; 
• One of the parents neglecting the children in a way that threatens their health and security;
• Refraining from paying identified alimony. 

Abandonment of the Family ترك العائلة

ليستثمرها  الزوج  بتصرف  وتوضع  أهلها  من  أو  اخلاص  ملكها  من  الزوجة  جتلبها  منفعة،  أو  مال  ومنقول،  ثابت  كل  املهر:  عكس   -
أي  الزواج.  انحالل  بعد  املرأة  إ³  وتعاد  للعائلة  ريعها  ويعود  االسالمية،   µغ الزيجات   ¸ البائنة  تكون  املالك.  تصرف  بها  ليتصرف  ال 

للزوجة. تبقى  امللكية  ان 

- The antonym of mahr (bride price): All fixed and transportable, money or benefit, which the wife gives to her 
husband from her own funds or from her family. It’s given to the husband for the purpose of investment and not 
for his own use. This is only present in non-Islamic marriage and its profits or returns go to the family, and must 
be returned to the women after the termination of marriage. Thus, the wife is considered the owner of dowry.

Dowry البائنة / الدوتا

- جنحة يرتكبها شخص يستهوي قاصرا فيستثµ شهواته وميوله ويستغل ضعفه أو عوزه.

- Misdemeanor committed by a person appealing to a minor, exciting him/her desires and inclinations and thus 
exploits his/her weakness/destitution.

Exploitation of a Minor استغالل القاصر
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- إنهاء الزواج بحكم القاضي لوجود ضرر على الزوجة من بقاء الزوجية بسبب عدم إنفاق الزوج، أو للشقاق والنزاع بني الزوجني كضرب الزوج 
زوجته وإيذائه وإهانته لها، أو لغيبة الزوج غ� املنقطعة أو لوجود عيب بد� أو ذهني � أحد الزوجني إذا كان ال ي�أ منه أو إذا كان ي�أ منه بعد 

زمن طويل. إن أساس احلكم بالتفريق هوقاعدة : الضرر يزال.

- دعاوى التفريق تقيمها الزوجة الراغبة با¬نفصال عن زوجها با¬ستناد ا» اسباب شرعية ©ددة يستند اليها القاضي للحكم بالتفريق. وهذا 
احلكم ينتج عنه الطالق البائن (إال � حالة عدم ا¬نفاق فالطالق هو رجعي) مبعنى أنه ال ميكن للزوجني اللذين مت طالقهما أن ي²اجعا بدون 

عقد ومهر جديدين. يسمى التفريق أيضا التطليق وهومعروف لدى الطوائف االسالمية فقط.

- The termination of the marriage by a judge order because of harm incurred from keeping the marriage: as for 
example, husband not paying money,  the presence of discords, continuous absence or  the presence of a 
physical or a mental defect of the man. The basic ground for separation is: remove the harm. 

- The separation request is held by the wife wishing to separate from her husband on the basis of a specific and 
legitimate reason which the judge refers to in order to rule for separation. This provision results in the sense of 
irrevocable divorce meaning that the couple can’t reconsider their divorce without new bride price (mahr) and 
contract. This termination is also called divorcing and is only known in Islamic sects. 

Divorce التفريق/التطليق

٢٠٠١). وهو عرف قدمي ساد قبل ظهور ا¬سالم كان يقضي بإعدام املولود ا¾نثى ¼افة وقوعها �  - قتل ا¬ناث ¾نهن إناث (راسل وآخرون ، 
السبي � احلروب التي تنشأ بني القبائل مما يلطخ شرف العائلة والقبيلة اللتني تننمي إليهما. وال زالت هذه املمارسة معروفة � الصني 

مع اختالف السبب.

- The killing of females because they are females (Russell et al, 2001). It is known to prevail before the advent of 
Islam, serving the killing of female newborns, for fear of falling into captivity in the wars that arise between the 
tribes, staining the honor of the family and the tribe. This practice is still known in China but done for a different 
reason.

Femicide Crimes جرائم قتل ا�ناث

- أعمال العنف، وعادة القتل، التي يرتكبها أفراد ا¾سرة من الذكور ضد أفراد ا¾سرة من ا¬ناث، باعتبارهن قد جلنب العار إ» ا¾سرة (هيومن 
٢٠٠١). قد تكون املرأة مستهدفة من قبل أفراد عائلتها جملموعة متنوعة من ا¾سباب، عندما تخطو خارج دورها االجتماعي  رايتس ووتش ، 
املقرر لها، مبا � ذلك رفض الدخول � زواج مرتب، كونها ضحية العتداء جنسي، سعيها للحصول على الطالق – ولوكان من زوج عنيف - 
كونها ارتكبت الزنا أو حتى عند الشك بسلوك شائن.  وبذلك، فان ×رد التصور أن املرأة قد تصرفت بطريقة "تخزي" أسرتها يكفي للتعرض 

حلياتها (جلنة وضع املرأة ، ٢٠٠٤.) إال أنه حاليا يستخدم مصطلح "اجلرائم التي ترتكب باسم الشرف" للداللة على أعمال العنف هذه.

- Acts of violence, usually murder, committed by male family members against female family members, who are 
held to have brought dishonor upon the family  (Human Rights Watch, 2001). A woman can be targeted by 
(individuals within) her family for a variety of reasons, when she allegedly steps outside of her socially prescribed 
role, including refusal to enter into an arranged marriage, being the victim of a sexual assault, seeking a divorce 
— even from an abusive husband — or (allegedly) committing adultery. The mere perception that a woman has 
behaved in a way that "dishonors" her family is sufficient to trigger an attack on her life (Committee on the 
Status of Women, 2004). However, the term “crimes committed in the name of honor” is currently being used 
to refer to these acts of violence. 

Honor Crimes جرائم الشرف

- حفظ الصبي/البنت الصغ�/ة القاصر وتربيته/ها وخدمته/ا حلني استغنائه/ا عن احلاجة إ» اÜخرين � املأكل. هي من حق النساء لدى 
توافر الشروط الشرعية وحتى عمر معينة تختلف باختالف الطوائف الدينية عندها يعود احلق للرجال.

- Conserving, raising up and serving the child’s needs until he/she is not needing others for feeding. It’s normally 
the woman’s right, if the religious conditions are met, up to a specific age. This age differs according to different 
religious sects, but then the right for custody goes back to the man.

Custody الحضانة
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.(١ ٩ ٩٨ - أعمال معادية للمجتمع تضع الفاعل � خطر من أن يصبح �ط اهتمام املهنيني � العدالة اجلنائية و/أو ا�حداث (اندروز وبونتا، 

- Antisocial acts that place the actor at risk of becoming a focus of the attention of criminal and/or juvenile justice 
professionals (Andrews and Bonta, 1998).

Criminal Conduct السلوك الجرمي

- هي بحسب قانون ا�حوال الشخصية حق الرجل احلصري � متثيل أوالده القاصرين املولودين له من زواج شرعي ومتثيل أبناء أوالده الذكور 
(دون ا·ناث)، وتتناول هذه السلطة نفس الصغ° وماله بحيث يكون له أن يتصرف مبال الصغ° أو يتعاقد باسمه وعنه  لثبوت شفقته عليهم، 

ما « يثبت فسوقه وعندها يكون للقاضي أن يسقط هذه السلطة .

- وإزاء هذه السلطة يكون ا�ب مسؤوًال بالنفقة على الصغ° دون ا�م.

- According to the personal status laws, it’s the exclusive right of the man to represent his minor children who are 
born from a legitimate marriage, and to represent the children of his sons (not of the daughters).This authority 
includes the child’s person and his money; and thus he can, because of his proved compassion, dispose of that 
money or make contracts in the child’s name. If his immorality got proven, the judge has the right to take away 
that authority from him. 

- According to this authority, the father, and not the mother, is held responsible for the child’s alimony.

Paternal Authority السلطة ا�بوية

الزواج هوعقد بني امرأة ورجل يتفقان مبوجبه على ا·قÂان من أجل تكوين عائلة على جهة ا·ستمرار والدميومة. ويتم بحضور رجل دين   -
وتختلف إجراءاته حسب الطوائف. وعند املسلمني ال يشÂط وجود رجل الدين وإمنا يشÂط أن يكون مأذونÅ من القاضي الشرعي وبحضور 

شاهدين.

- A contract between a man and a woman whereby they agree on the natural sexual pairing; and so they form a 
family  for continuity and persistence. This happens  in  the presence of a  religious man, while  the procedure 
varies according to different communities. 

Marriage الزواج

- اتصال جنسي من قبل شخص (رجل أو أنثى) بآخر غ° زوجه، وهو معاقب عليه بالسجن � لبنان إن با·ضافة إË اعتباره سببÅ ·نهاء الزواج 
على مسؤولية الشريك املذنب.

- Sexual contact by a person  (male or  female) with someone other  than his/her spouse. This  is punished,  in 
Lebanon, by imprisonment and is considered a reason to dissolve the marriage.

Adultery الزنا

Khul’ الخلع/المخالعة

- It is a divorce petitioned by the wife in exchange of giving up material things. It is an irrevocable divorce decree 
signed by the man himself or by his legal advocate , and agreeing  to the offer made by his aversive adult wife 
whereby she is granted divorce in exchange of either relinquishing her financial rights (giving up the mahr for 
example) or in return of remunerations or benefits she brings to him. 

  This form of divorce (khul’) must be agreed upon by both wife and husband, so the wife will say “I divorce you 
(khala'toka) for….”, and the husband must accept by saying “I divorce you (khala’touki), and remove you from 
my marital immaculacy for what you are providing”.

البالغة  إذا وافق على عرض زوجته  أو عÑ وكيله  بنفسه  الرجل  يوقعه  بائن  لزوجها. هو طالق  الكارهة  الزوجة  بفدية مادية من  الطالق  - هو 
الراشدة العاقلة الكارهة بأن تـفتدي نفسها مبا تسقطه عن الزوج من حقوق مالية (مثل التنازل عن مهرها) أو مبا جتلبه له من منفعة.

- وال بد للخلع من إيجاب وقبول. تقول الزوجة خالعتك على ... ويقول الزوج املوافق خلعتك من ذمتي وعصمة نكاحي على ما بذلت.
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- هي إنابة قانونية ينيب فيها الشخص (وهو القيم) نفسه مقام غ ه ليتو� إدارة شؤونه، وهي تكون على املفقود واملرضى وفاقدي ا�هلية. 
هي الوصاية على مال القاصر أو فاقد ا�هلية وادارته بعد وفاة والده. يش�ط � القِيم مراعاة مصلحة املوصى عليه.

- It is a legal representation whereby the person (the custodian) puts himself as representative to another in order 
to manage his/her affairs. It is usually applicable in the case of missing persons, sick or incompetent persons. 
The custody of a minor or an incompetent person means the management of their money after the death of 
their father. The condition is to take into account the interest of the person under custody.

Custody القيمومة

- هي حق ا»بقاء على الزوجية التي ميكن أن تنتهي باللفظ اخملصوص (طالق) الذي يخرج من فم صاحب العصمة.

- على الغالب يكون هذا احلق للرجل تلقائي²، وميكن ا»تفاق فيما بني الزوجني على ان يفوض الزوج املسلم زوجته، حق تطليق نفسها بنفسها 
متى شاءت طلقة واحدة بائنة، شرط ان يذكر هذا احلق � عقد زواجها ويسمى حينئٍذ حق متليك العصمة.

- The right to maintain the marital status, which can end by the verbalization of the specific word (divorce), and 
spoken by the person who has the right to divorce. 

- This is usually the right of men and can be agreed upon during the marriage contract, when the muslim husband 
can grant his wife the right to divorce herself if she wishes so. The divorce then would be non revocable.

The Right to Divorce العصمة

- يزيل الزوجية ويلزم جتديد عقد الزواج مبهر جديد وحتصل البينونة الصغرى بعد الطالق الثاÂ والبينونة الكÀى قي الطالق الثالث.

- Annuls the marriage and necessitates a renewal of the marriage contract with a new bride price; a minor irrevocable 
divorce occurs after the second divorce but the peremptory irrevocable divorce occurs with the third divorce

Irrevocable Divorce طالق بائن

- أي فسخ الزواج. ويكون عند الطوائف االسالمية.

- It refers to termination of marriage. It is present in Islamic sects. 

Divorce الطالق    

- تعني إجماال أن على املرأة أن تطيع زوجها مبا هو مباح شرعا، إال أنها ال جتÀ على طاعته � ترك فرائض الدين أوارتكاب الفواحش اوارغامها 
على التÀع والتصرف مبالها. أما املعنى احلصري لÑطاعة أو الدخول � الطاعة فهو: متكني املرأة للرجل من نفسها على النحواخملصوص 
للغاية اخملصوصة من الزواج باÕلة اخملصوصة للزواج (هناك توافق على أن املقصود هنا هوالعالقة اجلنسية الزوجية). وعليه ال تعتÀ املرأة 
ناشزÚ أي غ  مطيعة إن هي Ù تستسلم لرغبات زوجها اخلارجة عن الغاية من الزواج واملتضمنة Öالفات شرعية أو حقوقية، فال طاعة 

خمللوق � معصية اخلالق.

.Úخدمة املرأة لزوجها � التنظيف والطبخ وما شابه ذلك من منافع الزواج فإذا امتنعت عنها ال تكون ناشز Àوال تعت -

- It means, generally speaking, that the woman should obey her husband in whatever is permitted by the Islamic 
religious laws (Sharia), but should not be forced to obey him when undoing or dropping the religious obligations, 
in doing the forbidden or  in donating/disposing her money. The strict meaning of marital compliance  is:  the 
woman’s surrendering to the husband within the way specified to the specific aim of the marriage (most people 
agree that this refers to the marital sexual relation). Thus a woman is not considered disobedient (or nashez) if 
she did not succumb to the wishes of her husband when these are beyond the aim of  the marriage or are 
violations of the law or Sharia; for the rule is: there is no obedience to a creature if it’s a disobedience to the 
Creator. 

- The services which a woman offers to her husband, such as cleaning, cooking, etc. are not considered to be 
benefits of the marriage and thus if a woman didn’t do them, she is not considered as disobedient (or nashez).

Marital Compliance الطاعة الزوجية
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- نص القرآن الكرمي على الرضاعة كمانع أبدي من الزواج بني الرجل واملرأة. تكون أخوة الرضاعة إذا ارتضع أحد ما من ثدي أم ا�خر كما تكون إذا 
ارتضع االثنان من ثدي امرأة ثالثة. 

- اختلف أهل السنة عن الشيعة ¡ كمية احلليب التي يجب أن تدخل جوف الرضيع مباشرة ع� الفم. فعند السنة، إن رضعة خمس رضعات 
مشبعات للصغ§ تكفي ¯حداث املانع ويستدل على الشبع بأن يلفظ الصغ§ ثدي املرضعة. أما عند الشيعة، فإن عدد الرضعات يجب أن ال 
يقل عن خمس عشرة رضعة ¡ يوم وليلة ال يفصل بينها طعام صلب. ويجب أن يحصل ا¯رضاع خالل السنتني ا°وليني من عمر الصغ§ عند 

السنة والشيعة.

- هذا املفهوم غ§ موجود عند املسيحيني. اال انه ورد ¡ قانون االحوال الشخصية للسريان االرثوذكس (مادة ٧٣) أنه إذا أرضعت امراة ولدا 
إرضاعا تاما كوالدة لولدها صار لذلك الولد قرابة وصفية مع تلك املرأة فيكون ابنها بالرضاع وعليها إعالته من دون ان ينشئ ذلك مانعا للزواج 

بينه وبني احد اوالدها.

- The Qoran mentions that marriage cannot happen between a man and a woman if they were breastfed from 
the same woman. If a child was breastfed by a woman, then her children are his/her siblings. The same applies 
if two children are breastfed from a woman other than their mother.  

- The Sunnis and Shi'ites have different perspective regarding the amount of milk that should go directly through 
the infant’s mouth and to his/her cavity. According to Sunnis, if the infant was breastfed five utter satiate times 
it’s enough, and satiety  is evidenced by  the  infant  rejecting  the breast. However, according  to Shi’ites,  the 
number of feeds should not be less than fifteen in a single day and night, and not separated by any solid food. 
For both Sunni and Shi’ites, the infant should receive the breastfeeding during the first two years of age. 

- This concept does not exist in Christianity. However, in the personal status law of the Syrian Orthodox (Article 
73),  if a woman  fully breastfeeds a child  in a way similar  to a mother   breastfeeding her child,  this woman 
becomes  the  child’s    mother  through    breastfeeding,  and  thus  has  to  support  him/her;  yet  this    doesn’t 
constitute a barrier to marriage between this child and one of her own children. 

Breastfeeding as Barrier 
(to marriage)

مانع الرضاعة

- هو املسكن الذي يتعني على الرجل إعداده كي توافيه الزوجة إليه بعد إمتام العقد ، ويجب أن تتوفر ¡ املسكن شروط ومواصفات كي يكون 
شرعيÉ بحيث يتعني على الزوجة أن تلتحق بالزوج فيه وعليها الذهاب معه اÆ اي مكان اذا Å يوجد مانع. ويحق للزوجة ا¯متناع عن السكن ¡ 
اذا  بالهجر  للمحكمة احلكم  الفقرة ٥) يحق  (املادة ٥٠  ا°رثوذكس  السريان  للمسلمني. عند  بالنسبة  الزوجي حتى استيفاء املهر  املنزل 

امتنعت الزوجة عن العودة أو اللحاق بالبيت الزوجي دون عذر.

- The housing which should be prepared by the man so the wife can follow him to it after the completion of the 
contract; it must meet the housing requirements and specifications in order to be legitimate. The wife must then 
join him and go with him anywhere,  if  there  is no objection. According to Muslims, the wife has the right to 
refuse to live in this house until she receives her bride price. While according to the Syrian Orthodox (Article 50 
paragraph 5) the court can rule abandonment if a wife refuses to go home without an excuse. 

Marital House المسكن الزوجي  

- تدل املساكنة، مبعناها القانوÑ، على انتقال املرأة إÆ كنف زوجها، وهي ال تستحق النفقة إن هي امتنعت عن املساكنة بدون خطأ من الزوج. 
إال  أن  كلمة  املساكنة تستعمل عادة  من غ§ زواج وتقع عليها عقوبة.

- From the legal point of view, cohabitation occurs when the woman moves to live in her husband’s house. She 
doesn’t have the right to alimony if she refrained from cohabitation without a fault committed by the husband. 
The word cohabitation is used commonly to refer to a couple living together in a non marital relationship.

Cohabitation المساكنة

التمثيل السياسي (جلنة حقوق  التحديد ا°دنى لعدد املقاعد أو املراكز ¡ مستويات  - نظام احلصص املعينة لتمثيل النساء على اساس 
٢٠٠٣). وهو أحد ا°شكال التي تش§ اليها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد املرأة مبصطلح "تداب§ ايجابية مؤقتة". املرأة اللبنانية،

- The identified quota system made for the representation of women on the basis of selection for the minimum 
number of seats or positions  in  the  levels of political  representation  (Committee of  the Lebanese Women's 
Rights, 2003). It is one of the forms referred to, in CEDAW, as “positive temporary measures”. 

Women’s Quota System الكوتا النسائية
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- هي املال الذي يقتضي انفاقه على العيال والزوجة و بعض أفراد العائلة ويشمل الطعام، الكسوة والسكن. يختلف تقديرها: فتقدير النفقة 
على الزوجة يأخذ بعني االعتبار مركز املرأة االجتماعي وثروة الرجل، وال يؤخذ با�عتبار عدم مزاولته العمل ،فالنفقة واجبة عليه � كل ا�حوال. 

أما تقدير نفقة ا�قارب من غ¢ الزوجة (ا�والد وا�ب وا�م والشقيقات) فيعتد فيها مقدار الكفاية فقط.

- The money that should be spent on the wife and the family; it includes food, clothing and housing. Its estimation 
differs: when estimating the wife’s alimony, the social status of the woman and the wealth of the man should be 
taken into consideration. However, when estimating the alimony for the relatives (children, father, mother and 
sisters, wife excluded), a sufficient amount of money to meet their basic needs is considered adequate.  

Alimony النفقة

- غالبا ما يطلق التعب¢ على املرأة التي ت°ك دارها بدون إذن زوجها وبدون سبب مشروع أو مثال كانت � بيتها ومنعت زوجها من الدخول 
اليها. يسقط حق النفقة  عن الناشز.

- The term applies, more commonly, to the woman that leaves her home without her husband's permission and 
without a legitimate reason, or can apply to the woman who is in her home but prevents her husband from 
having sexual intercourse with her. As such, her right to alimony is dropped. 

Disobedience النشوز

- هو ما يقدمه الرجل للمراة التي يريد الزواج بها من مال ومنافع لقاء الزواج وهوعادة قسمان معجال تأخذه الزوجة لنفسها من دون اهلها 
لدى توقيع العقد، ومؤخرا تستوفيه لنفسها عند اقرب ا�جلني اي وفاة الزوج أوالطالق منه أو عند الوقت إن مت حتديده � العقد. يعت¸ املهر 
دينÃ ممتازÁ � ذمة الزوج يستوفى من تركته قبل حقوق أي من الورثة. غالبا ما يحدث التباس بني كلمتي دوتا ومهر، إال أن الدوتا تعني ما جتلبه 
املرأة للزواج. (مراجعة دوتا).  يستعمل أحيانا ، � بعض ا�بحاث و ا�دبيات املكتوبة باللغة ا�نكليزية، مصطلح "سعر العروس" للداللة عن 

املهر، غ¢ أن هذا التعب¢ غ¢ صحيح �نه يدل عن عملية بيع بني مش° و بائع أما املهر فهو حق للمرأة ويجب أن تتسلمه بنفسها.

- Money and benefits provided by a man to the woman he plans to marry. It’s usually divided into two categories: 
upfront, which the wife, and not the family, takes when signing the contract, and a delayed, which the wife takes 
when the spouse dies or the divorce occurs, or at a specific time if specified in the contract. The Mahr is 
considered a debt that should be taken from the legacy before distributing the heirs’ rights. The word Dowry is 
sometimes used in this context; however, “dowry”  is a word more commonly used to denote what the wife 
brings to the marriage (refer to dota). Bride price is occasionally used in some writings or research to signify 
Mahr in english, however this term is inaccurate, as the word price implies selling by a buyer, whereas the Mahr 
is the right of the woman and she should be the one to receive it. 

Mahr المهر

- رابطة القرابة التي ُينشئها الزواج بني اسرتي الزوجني. 

- Association of kinship formed by the marriage of a couple between their families. 

Alliance المصاهرة

.(١ ٩٨٤ - رؤية حدوث العنف. على سبيل املثال، غالبا ما يطلق على من شاهد العنف "شاهد عيان" (باينوس وايث، 

- Being within visual range of the violence and seeing it occur. For example, witnesses are often portrayed as 
“eyewitness ” of a crime (Pynoos and Eth’s, 1984).

Witnessing Violence مشاهدة العنف
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- هو الذي تقيمه احملكمة ويش�ط عدم وجود و� وال وصي  تار ويعِينه قاض ذو اختصاص بحسب الشرع �نه و� من ال و� له. ال يجوز للوصي 
املنصوب أن يعني وصيا اخر. يش�ط احتاد الدين بني الو� والقاضي واحملجورعليه وفق قوانني ا�حوال الشخصية.

- A person who is assigned as guardian by a specialized judge according to the jurisdiction of the Islamic laws 
(Shari’a), conditional on the absence of a guardian or of a selected guardian. The assigned guardian doesn’t 
have the authority to appoint another guardian. According to the personal status laws, the assigned guardian, 
the judge and the quarantined should be of the same religion. 

Assigned Guardian الوصي المنصوب

- الشخص الذي يعينه الو�، الوالد أو اجلد، ¬ حياته باختياره من بني من يتوسم فيه الكفاءة على نصرة الصغ¥. يكون ا¤ختيار بعبارة الو� وحده 
فيقول مثال: "أقمت أو اخ�ت أو أوصيت فالنا"، وليس ضروريا لتعيني الوصي اختيار ألفاظ معينة. 

- وبحسب قانون ا�حوال الشخصية يجوز للوصي اخملتار أن يختار هو وصي¾  تار½ آخر من قبله إذا كان تعيينه من قبل الو� يجيز ذلك.

- The person appointed by the guardian,  the father or grandfather, during his  lifetime,  from those considered 
competent to support the child. While it is not necessary for the guardian to use specific words while assigning, 
the assignment is done only by a guardian stating for example: "I select or recommend so and so". 
According  to  the personal  status  laws,  the  selected guardian can choose a  replacement  for himself,  if  the 
original guardian’s assignment enables him to do so.

Selected Guardian الوصي المختار

- هوالشخص الذي يعني كمكلف بأمور أو مسؤول عن الصغ¥(ة)، القاصر(ة)، اجملنون(ة).

- The person who is appointed to be responsible of a child, minor, or the insane.

Guardian الوصي

١). غالبا ما كان يتم الوأد على أيدي ا�ب  ٩٨٥ - مقتل أطفال، ¬ غضون أسابيع من والدتهم وغالبا بدفنهم احياء ¬ ال�اب (برودي وميلتشر، 
أواجلد أو احد اصحاب السلطة ا�سرية. كان الوأد شائعا ايام اجلاهلية، وقد منعه ا¤سالم صراحة.

- The killing of young children, within weeks of birth, often by burying  them alive  (Brody and Melcher 1985). 
Infanticide was often committed by fathers, grandfathers, or a member of the family who has power.  In the 
pre-Islamic days it was common, but Islam forbids it. 

Infanticide الوأد

- الهجر معروف لدى الطوائف املسيحية من دون الطوائف ا¤سالمية. هو ان يستقل كل زوج عن اÐخر با¤قامة بعيدا عنه ¬ املائدة واملضجع 
بحكم اصدرته احملكمة الروحية بسبب اختالفات ذات اهمية كاخلصومات اليومية، وتعذر ا¤ش�اك ¬ املعيشة الواحدة، الزنا، أو بسبب وجود 

خطر على احد الزوجني من اÐخر وهو قد يكون دائم¾، أو مؤقت¾ فيزول بزوال سببه.

- Abandonment is known in Christian sects, but not in Muslim ones. It’s when each spouse, by an order issued 
by the religious court,  lives independently away from the other during their eating, sleeping, because of major 
conflicts such as daily fights, inability to live with each other, adultery, or the presence of a risk or danger to one 
member of the couple. Abandonment can be permanent or temporary and would not be in effect when the 
reason behind it ceases to exist. 

Abandonment الهجر

49

Terms Related to Lawمصطلحات متعلقة بالقانون

Terms and Vocabulary
  Glossary of Gender-Based Violence



- احد الزوجني منزل الزوجية الذي من املفروض ان يقيما فيه مع بعضهما البعض. وميكن ان يكون سببا للطالق.

- This refers to a situation when one of the spouses leaves the house in which they are supposed to be living 
together. This can be a cause of divorce. 

Abandonment of the 
Marital House

هجر منزل الزوجة

والتصرفات  القانونية  ا�عمال  جميع   � عنه  وينوب  احملاكم  لدى  عليه  احملجور  أو  القاصر  ميثل  الذي  الشخص  هو  شرع�  الو¡   -
الو¡  ومفهوم  الشرع.  من  حقه  ويستمد  املال  ووالية  النفس  والية  يجمع  ا�ب.  عادة  وهو  الشخصية  ا�حوال  قانون  بحسب  املالية 
قانون  من   ١٨٤ (مادة  آخر  من  تتزوج  اال  شرط  ا�ب  وفاة  عند  لµم  ثم  لµب  الوالية  تكون  املسيحني  عند  الطوائف:  لدى  واحد  اجل¹ي 
يعينه  الذي  فالوصي  لµب،فاجلد  الشيعة  عند  وهو  فا�قرباء  فالعم  فا�خ،  فاجلد،  ا�ب،  السنة  عند  وهو  الكاثوليكية)  الطوائف 

. احدهما

قانون  فإن  واليتهما  بإسقاط   Àالصغ مع  أو  عليه   Âاملو  Àالصغ على  جرم�  يرتكب  الذي  اجل¹ي  الو¡  يعاقب  العقوبات  قانون   -
عليه.  Âاملو يحدثها  التي  ا�ضرار  عن  بالتعويض  مسؤوًال  اجل¹ي  الو¡  يعت¹  والعقود  املوجبات 

- According to the personal status law, it is the person who legally represents the minor or the quarantined one 
in court and represents him/her in all legal matters and financial transactions; it is usually the father. The legal 
tutor, supported by the religious laws, is responsible for guarding the person and his/her money. The concept 
of the guardian is the same in all sects: Christians consider it to be granted to the father, then to the mother after 
the father's death, provided that she doesn’t remarry (Article 184 of Catholic communities Law). For Sunnis, it’s 
granted to the father, then grandfather, brother, uncle (from father’s side) and then the relatives. For Shi’ites, it’s 
granted to the father, then to the grandfather and then to the person appointed by one of them. 

- Penal Code punishes the legal tutor who commits a crime against the ward by dropping their authority, as the 
Code  of  Obligations  and  Contracts  considers  the  guardian  responsible  for  compensation  of  any  damage 
caused by the guarded person.

Legal Tutor الولي الجبري

الرسمي  البكر  البنت  زواج  يحتم  املسيحيني.  عند  معروفة   Àغ الزواج   � والوالية  عليه.   Âاملو تزويج  على  املوافقة   � الو¡  سلطة   -
Ëصورة  الوالية  وهذه  معني،  ترتيب  وفق  العم  أو  الشقيق  ا�خ  أو  أواجلد  ا�ب  إما  وهو  العقد  عند  الو¡  وجود  السلمني  عند  الشرعي 
نفسها  تزويج  البكر  للبنت  فأجاز  الرأي  هذا  أبوحنيفة  ا�عظم  ا�مام  وخالف  املسلمني.  عند  العصب   Àغ من  وبالقاضي  بالعصبات، 

وليها. موافقة  دون  من  بنفسها 

- The authority of  the guardian  to consent  to  the marriage of  the guarded person. This  is not  known  in  the 
Christian religion. According to Muslims, a formal and legal marriage of a virgin female requires the presence of 
a guardian, who can be, according to a specified order, her father, paternal grandfather, brother, or paternal 
uncle.  This  authority  is  restricted  to  a  direct  blood-relative  (Al3asabat),  or  to  a  non-blood  related  judge 
(non3osab). The great Imam Abou Hanifa contradicted this opinion and gave permission to a virgin female to 
marry herself without the approval of a guardian.

Marriage Authority والية الزواج
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 Cohabitation

 Commercial Sexual Abuse

 Consultation

 Coping

 Counseling

 Criminal Behavior
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D
 Dating Violence

 Debriefing

 Depression

 Deviant Arousal

 Discrimination

 Discrimination Against Women

 Disobedience
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 Divorce

 Domestic / House Work 

 Domestic Violence

 Domestic Violence Weapons
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 Forms of Violence / Abuse

G
 Gender

 Gender-Based Violence

 Gender Equality

 Gender Equity

 Gender Identity

 Gender Mainstreaming 

 Gender Relations

 Gender / Sex Discrimination

 Gender Socialization

 Gender Stereotypes

 Guardian

H
 Harassment 

 Homosexuality

 Honor Crime 

 Household
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 Incest 

 Incorporeal Abandonment

 Infanticide

 Inheritance

 Intimate Partner Violence

L
 Leaving the Family 
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 Marital Compliance

 Marital Housing
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 Marriage Authority

 Masculinity

 Mediation

 Mental Health

 Migrant Worker

N
 Neglect

 Networking

 Notification

O
 Offended 

 Opportunistic Sex

 Oppression

P
 Parental Authority

 Partial Permanent Disability

 Period of Work Disruption

 Personal Security / Safety

 Political Violence

 Post Traumatic Stress Disorder

Q
 Quota System

R
 Rape

 Referral

S
 Secondary Survivor

 Selected Guardian
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 Separation / Divorce

 Sex

 Sexual Assault

 Sexual Exploitation / Prostitution

 Sexual Harassment

 Sexual Harassment at Work

 Sexuality

 Sexism

 Shaken Baby Syndrome

 Social Protection

 Son Preference

 Stereotype

 Suicidal Attempt

 Survivor

 Symbolic Violence

T
 Taking Advantage of Vulnerability 

 Transgender

 Types of Violence / Abuse

V
 Victim/ Survivor

 Violence

 Violence / Abuse Screening / Measurement Tools 

 Violence Against Women

 Violence Episode

 Violence Pattern 

W
 Wife Battering

 Witnessing Violence

 Women Empowermen
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 الوصي المختار 

 الوصي المنصوب

 والية الزواج 

 الولي اجِبري
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 متالزمة المرأة المضروبة  

 متالزمة هز الطفل

 المثلية الجنسية 

 المجنى عليه 

 محاولة االنتحار 

 مدة التعطيل عن العمل

 المرتكب )ة( 

 المساكنة

 المساواة بين النوع االجتماعي

 المسكن الزوجي

 مشاهدة العنف 

 المشورة/ اإلرشاد

 المصاهرة 

 المناصرة

 المهر
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 الناجي )ة( الثانوي )ة( 

 النشوز

 نظام الكوتا النسائية في اإلنتخابات

 النفقة

 نمط العنف  

 النوع االجتماعي

هـ
 الهجر  

 هجر منزل الزوجة 

 هوية النوع االجتماعي

و
 الوساطة 

 الوأد 

 الوصي 

41

41

39

33

41

40

29

47

33

47

48

35

48

35

48

34

34

48

47

48

35

34

49

50

38

36

49

49
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 ضحية غير مباشرة

 ضرب الزوجة المبرح

ط
 الطاعة الزوجية

 الطالق

 طالق بائن

ع
 العصمة

 العامل المهاجر    

 العالقات بين النوع االجتماعي 

 عمالة الجنس 

 العمل المنزلي 

 العنف

 العنف األسري  

 العنف الرمزي   

 العنف السياسي 

 عنف الشريك الحميم   

 العنف ضد المرأة 

 العنف في عالقة المواعدة 

 العنف المبني على أساس النوع االجتماعي   

 العنف المنزلي

ق
 القلق  

 القمع

ك
 الكابة 

م
 مانع الرضاعة

 المتحول جنسيا 

 متالزمة الطفل المضروب 

41

30

30

46

46

46

47

33

41

41

33

46

30

38

30

30

31

31

31

32

33

31

32

32

32
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ج
 جرائم الشرف

 جرائم قتل اإلناث

 الجنس  

 الجنس االنتهازي

 الجنسانية

ح
 حادثة أو واقعة عنف

 الحضانة  

 الحماية االجتماعية

د
 الدوتا

ذ
 الذكورة

ز
 الزنا

 زنا المحارم

 الزواج

س
 سكان البيت  

 السلطة األبوية

 السلوك  الجرمي

ص
 الصحة النفسية 

 الصورة النمطية    

 الصورة النمطية للنوع االجتماعي

ض
 الضحية   

43

29

25

44

44

28

28

28

29

44

37

45

29

45

27

45

45

40

37

38
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 االعتداء الجنسي 

 االعتداء الجنسي على األطفال

 اإلغتصاب 

 األمن الشخصي  

 اإلنصاف على أساس النوع االجتماعي 

 اإلنفصام

 أنواع الـعنف/ اإلساءة

 االنوثة  

 اإلهمال

ب
 الـ بائنة

ت
 التبليغ 

 التحرش  

 التحرش الجنسي 

 التحرش الجنسي في العمل 

 ترك العائلة 

 الترك المعنوي

 التسلط االقتصادي

 التشبيك

 التعّصب الجنسي

 التعطيل الجزئي الدائم

 تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي 

 التفريغ 

 التفريق / التطليق 

 تفضيل االبن

 التكيف

 التمكين 

 تمكين المرأة  

 التمييز

 التمييز ضد المرأة

 التمييز على أساس النوع االجتماعي/ الجنس

 التنشئة االجتماعية على النوع االجتماعي

23

23

24

38

24

40

24

25

25

36

25

26

26

43

43

43

36

26

40

26

36

44

27

38

37

37

26

27

27

27

43
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الفهرس

أ
 اإلثارة المنحرفة

 االجهاض االنتقائي

 أدوات كشف/ قياس الـعنف

 االساءه

 االحالة    

 االرث/ التركة

 االستئثار بضعف الشخصية

 اإلساءة 

 استغالل القاصر 

 االستشارة 

 االستغالل  

 االستغالل الجنسي التجاري

 االستماع/ االنصات

 األسر التي ترأسها نساء/ إناث   

 االسرة 

 أسلحة الـعنف األسري  

 أشكال الـعنف/ اإلساءة

 اضطراب ما بعد الصدمة

 االعتداء

39

40

20

21

35

42

42

21

43

35

21

21

36

22

22

42

22

42

23






