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 علىالقائم العنف من للحد الدوليةللتنميةاألمريكيةللوكالة الجماعي العمل
ا الجتماعي النوع

العنف القائم على النوع االجتماعي في التنمية العناصر التأسيسية لبرمجة

بالقطاعات .5.3 القسم  الخاصة  :عناصر البرنامج
النوع القائم على العنف  االجتماعي من خالل الزراعة برامج معالجة

 ةمحدد ريغ يةمكو مىمس ريغ يم ألجلسلتالرابعة ل يةيلتحللالخدمات ا

 7200AA19/D00006/7200AA20F00011 قمر عقدال

 ياتالمحتو ههذ .كييرماأل بعلشل السخي عمالدو )USAID( يةلدولا ةيمنتلل يةكيرماأل ةوكالال بفضل ةنكمم هذه ةطنشاأل ثيقةو بحتأص لقد
 يةليتحلال تماالخد خالل نم Making Cents International, LLC سسةمؤو .Development Professionals, Inc يةمسؤول

 قمر نةعومال عقدو )CARE GBV( عيماتاالج نوعال على ئمالقا فنعال نم للحد عيماالج لمعبال لقةعتمال مهامال رمألوا ابعةرال
.7200AA19/D00006/7200AA20F00011 

 .ةيكيرماأل ةالمتحد تياالوال ومةكح وية أالدول يةمنتلل يةكيرمألر الوكالة اظن وجهات ةرروضبال يقةثه الوهذ عكست ال



 

            

 

 

     

    

     

     

    

     

     

    

   

  

      

    

     

    

     

  

 اتصرتخملاو اراتصتخاال

AWE 

CARE- GBV 

dTS 

FAO 

GBV 

GBV in Ag Toolkit 

IAM 

IPV 

LGBTQ+ 

MSD 

SEAH 

SOBA 

SOGIESC 

USAID 

 المرأة نيمكتب هوضنال

 عيماتوع االجنعلى ال مئلقاف انلعن اعي للحد ممال الجعمال

 بيدرتر واليوطتت الماخد ةشرك

 حدةتلممم األة لعالزراية وغذة األظمنم

 عيماتاالج وعنعلى ال مئلقاف انلعا

 قوة السظمنر أيطوتوةععي في الزراماتوع االجنعلى ال مئلقاف انلعي لصدتال تواة أدعمجمو

 ةملشاة اليعق الزراسوااأل

 ميك الحميف الشرنع

 صشخاواأل ،نيسنالج نيب نص مشخاس، واألنر الجوأحرا ،ايسنون جحولتلمس، وانو الجوج، ومزدنويلثلمات، وايلثلما
 ىخرة األعونتلمة اينسانت الجايوالهو ةيسنت الجهاوجتوي الن ذم

 قسوالةظمنر أيطوت

 يسنجش الحرتءة والل واإلساالغتاالس

 يجارتلل اعموع الن لمشرويراليت سارايخ

 ةيسنالج صئخصاس، والنعن الج ريبعتالة، ويسنالج ةيسي، والهونجه الوجتال

 ةية الدوليمنتة لليكيألمرة اكالالو

 5.3. عةرازلا :تاعاطقالب اصةخال جمانربال رصانع مسقال
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 ةالمحدد تايجيتراتساإل ليفاصتس ونالج وعن على مئلقاافنلعاةيالدول ةيمنتلل ةيكيرألماةكالولل ةيعالزرا جامربال ةعالجمبجووببخص سملال هذا فصي
 على لصوللح واردلموا تواألدلطبروا ريفتومتيماك،ةيعالزرا جامربال في تياجيتراتاإلس جدمةييفكحيوضتلجمرابالنعةلثأمميقدتمتي.كذلباميللق

.ةيفت إضامامعلو

 جامنربلا صرانعو ،ةيساألسا ئادبلما لشمت يتوال ،ةيمنتال في عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا جامربل ةيسيأستال اصرنلعا نم ءجز الملخص هذا 
 ةيسيأستال اصرنلعانم قسامألا هذه على القراء فعرتيفوس،ةيالثلماةياحنال نم.ةيمللعا اصرنعو،(ةينيمكتالةئيبال،ةبجاتاالس ،طرالمخا فيخفت،ةيوقاال)
 :صهذا الملخ ةمراجع لبق ةيالتقسام الاألب ةيعلى درا القراء نكوي نب أجي ،ىنكحد أد .هذا الملخص ءةقرا لبق

ةقدمم .0.1 القسم ●

طرف المخايخفتجامنربال اصرنع .2.3 : القسم  ●

ةيمللعاصر انع .0.4 القسم  ●

 (جامنربي الفنياركة المشيماحطار لإ:جامربال لاثم) ادةيالقية وميظنتة الفقاثم واليالق

 (ةاإلحال ةكبط شئخرا ورسم ينسانل الجيحلتال) نييجيتراتم اإلسيصمتوال طيطختال

o 

o 

 ام عادة .كلييلهوا ،عمتجلموا ،شخاصاأل نيبو ،يالفرد :يئيبال عيماتالجا وذجمنال تايوتمس بسح الملخص في ةحوضلما تايجيتراتاإلس ميظنت متي
 لكفينصتمتي.يئيبال عيماتاالج وذجمنالنم عددةتمتايوتمس جعالتتايجيتراتإسسنالج وعن على ينبلمافنلعالمجا في ةعالالف تالدختالنضمتت

 .ةينيمكتة الئيبأو ال ةبجاتسأو اال طرن المخاف ميخفتلا وأ ةياقولا اهنأ ىلع ًاضيأ ةيجيتراتإس

 فنلعليصدتلل (AWE)"ليبقتالمس المرأة نيمكتب هوضنال ةيغذت ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالالو تأدوا ةعلمجمو ةبصاحم ةطعكق الملخص هذا لعمي
 ةيفيوك ببس صلخي هنإ .(1 رطااإل) and Feed the Future AWE 2022(USAID) قوالس ةظمنأريطوتوةعالزرا في سنالج وعن على مئلقاا

 فنلعليصدتالتأدوا ةعجمومدنع القراءة نمديها ومزيإل جوعللر شرح تطاراإرفويوةيعراالز قسوالةظمنأ س فينالج وعن على مئلقاافنلعاةمعالج
 .قسوة الظمنر أيوطتة وعراعي في الزماتوع االجنعلى ال مئلقاا

GBV) قوسلا مةأنظ طويروت راعةلزا في ياعاالجتم لنوعا لىع ائمقلا نفلعليدصلتلتوادأ وعةجمم.1 اراإلط in Ag Toolkit) 

 جملبرا ةيهيوتوج متخداساال لةهوس يةعمل اترشادإ فييكتو عمبج قالسو ةمظنأ ريتطوو راعةزال في عيماتاالج نوعال على ئماالق فنعلل يتصدال اتأدو وعةممج قومت
 (2)و،ةيعزراال قالسو نظمةأجمبرا عم عيماتاالج نوعلا على بنيمال فنعال عطتقا ةييفك على فرعتال (1) على: نيمستخدمال ةرقد نيسلتح قالسوو راعةزلا نظمةأ

 نأبش لةثماألو ةعدلواا جهنال نم ستلهاماال (3)و،يةمليواجملبراا طةنشأ في عيماتجالاعلنوا على ئمالقا فنعالةمعالجل يةمجدال يةيجتسترااإل لالدخو طنقا تحديد
 .يةعزراال قالسو نظمةج أمي براعي فماتاالج علنوى اعل مئف القانعال لجةعام

 راعةزاليف نسالجعنو على نيبمالفنعلل صديتال اتدوأ وعةممج قومت،قالسو ظمةنأجمبراو راعةزال على عيماتجاال وعنلا على نيبمالفنعالريثتأعقمو تحديدل
 الي:تال لنحوى اعل يةعزراللسوق انظمة ايات أمستو نم لةبمقاال ياتلى المستوي إئيبالو عيماتاالج جموذنال رجمةتب قولسظمة انر أيتطوو

ةيلزراعق اوسلة امظنأ ىوتسم  ئييبلي ااعمتجالج اذومنلا ىوتسم

ةراألس  رديف
 صاألشخا نيب

ملعال ساحاتمو ملعال نكماأ  عمتمجال
 عمةلداسسات امؤال

عمةلداسسات امؤال  كلييه
 يةنيكمتال ئةيبال
 (يةمموسال اتطغولضمثل ا) رىت أخقاياس

 عةرازلا :تاعاطقالب اصةخال جمانربال رصانع .5.3 مسقال
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 ةعزراالعقطا دىيتص أن بيج ذالما
 الجتماعيع االنو م علىالقائ للعنف

 ةعالزرا جهنم فيقسوالةظمنأريطوت.2 طاراإل

 من ةيعارزلا قوسلا ةمظنأ ةفيظو ىلع ًابلس يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا رثؤي
 ىالقو ةيهزجاو ،لمالعوا لعمال نكام ةياجتنوإ ،ةيعزراال ةياجتناإل ليقلت لخال

 إلى جامربال يؤدت نأ نمكي .هتنورمو هرارقتساو قوسلا ةيسفانت نع ًالضف ،ةلماعلا
 ريشت ،ةينطالو تصاداتقاال ىوتسم على .هل طيطختوال قايسال همف ندو هافاقمت
 إلىلصيما فكليقد ةعلزراا في سينالج وعنال على مئلقاافنلعانأ إلى ترايقدتال
 نمكي.(Chmielewski and Alnouri 2018) لدبالي للمحلي اإلجمج التانن ال٪ م2
 فنلعا :لكاشأ عدة ةعالزرا في عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا واعنأ خذتت نأ
 سينجال شحرتوال داءتعواال لالغتاالس كذل يف ماب) سينالج فنلعوا ،يجسدال
[SEAH ])، جامربال قايس في .يصادتقاال فنلعوا ،فسينال وأ فيطعالا فنلعوا 

 تماالخد أو صالفر أو الموارد نم نمارالح لثم ،يصادتقاال فنلعا شرتني ،ةيعالزرا
 .(2018 ةعوالزرا ةيغذة األظمنم)

 تايوتمس عيجم لداخ عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعا وجدي،1 لالشك حوضي ماك
 عونلا ىلع مئاقلا فنعلا ةجلاعم د ُعت .هاعيجم هاملشيو ةيعزراال قوالس ةظمنأ

 يةرلجذا باباألس ( MSD)قولسا ظمةنأريتطو جهنفهدتيس
 نمقالسو في لةعالفا تهاالج نيكمتلقالسو ظامنءأدا فعلض
 زيزعت أجل نم،عيزراال قيالسا في .ملشا مونقيتحق

 كلبش نفذونمال ءكارشال ليتدخ ال ،قسوااأل عمود راعةزال
 نم ملعلل يةاألولو نوطعي كنهمول ،قسوال امظن في رباشم

 ريتطو جهن عىتس ،عام كلبش .قسوال في لةعالفا الجهات خالل
 خالل نم توىالمس يةعال تييراغت قيتحق إلى قلسوا نظمةأ
 .نةروموةيلمووش يةفسناترثكق أسو نظمةز أيزعت

 مدتعيس .صرالفو قئالعوا ديحدتل دةيمف ةقيطر ،(2 طارإلا) قسوال ةظمنأريطوتجهنلثم،ةيعلزرااقوالس ةظمنأنمةلفتمخ تايوتمس نضم عيماتاالج
 ايالقضا هذه ةمعالجلةنمكلماقالطناال طقان لىإةفاإلضاب،هاديحدتمتيتال عيماتاالج وعنال على ينبلمافنلعاايقضا على تلإلجراءا جامنربال اريتاخ

 قلقلل ةريثم ةيضق ةجلاعمل جهانم ةدع نيب عمجلا يف جماربلا بغرت دقو ،ةطبارتم تاءارجإلا هذه نوكت ام ًابلاغ .المحلي عمتوالمج جامنربال قايس لداخ
 .عيماتاالج وعنعلى ال ينبلمف انلعابقعلتت

 قووالس ةعزراال ةظمنأ ربع عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا طبوار ةيرؤ .1 لالشك

 ة ويالدول ةيمنتلل ةيكيمرأللة االوكا : Feed the Future AWE 2022درصمال

 عةرازلا :تاعاطقالب اصةخال جمانربال رصانع .5.3 مسقال
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 لقنتوال ةياللما الموارد إلى المرأة لووص نم حدي مام ،ةيصادتقا بقعوا زلينلما فنلعوا ميالحم كيالشر فنع ثادحول نكوي قد ،سرةاأل ىوتمس على 
 قسوالةظمنأتايوتومس عددةتملعم ناكأميف المرأة ةاركمش ديقينأ األسرة ىوتمس على عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعلنمكي.تمامعلووال

 إلى لصولوادنعو،ةيمالالتماوالخد تالالمدخ إلى لووصالدنع،بيدرتالجامربكذل في مابةميالق ةسلسل ربع- ةمجربالثحدتنأنمكيثيحةيعالزرا
 ,and Morris, Williams) ةميالق ةسلسل في ةميالق ةيعال باصنوم ةي ألساسا عالسل لادخإ على المرأة درةقو-لماعاأل ريوطتو رشاداإل تماخد

Robbins 2014). هامالعأ لىع هاتطريس على ظالحفا على هاتقدر أو هامالعأ عيسوتل اهدادعتسا وأ ةأرملا ةردق ىلع ًاضيأ ميمحلا كيرشلا فنع رثؤي دق 
 ةيظللفا اءةاإلس ادةيز نع نروياملكوا ايريجين نيب حدودال على (تابغالل ةيبخشال ريغ تجاتنلما)"eru" تاجراتم تأفاد ،لاثلما ليبس على .هاوأموال

 نع خليتلا إلى كذل عدبنهنمديلعدا طراضو،ةطيوسوال ةيريصدتال هممالعأةطشنأ في هنضوقييالذ تقالوبقعلتي مايف واجزاأل لبقنمةيجسدوال
.al) ةيجارتهم التطشنأ 2014 Schulte et ). 

 ن فيي آلخرن اف مينع لفع ل لردوالرجا ساءنلعرض اتي نن أمكي .عمتجملا ىوتسم ىلع شرحتلاو يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلل ضرعتلا ًاضيأ نكمي
 ساءنال هواجت قد ،لاثلما ليبس على .ةيناسنجلا ريياعملاو ةيعامتجالا فارعألا كهتنت اهنأ ىلع اهيلإ رظنُي يتلا راودألاو ةطشنألا يف مهتكراشمل عمتالمج

 ةيخرالس وأ عارالبلرجاال شعري قد ،لثلمابو؛ عمتالمج في تايخرأ ساءننمفينعلفع رد قسوال ةظمنوأ ةيعالزرا ظمنال في ربأك أدوار في تكاالمشار
 مابر همئكاشر نأل أو الذكور هايعل نميهييتال األدوار في ةاركالمشب همتكايشرل "هملسماح" عمتالمج في تايأخر ساءن ىتوح نيرآخ لرجا لبق نم
 نلهماعأعيوستنع ساءنال ردع إلى عمتالمج يفنياآلخر نمفينعلفع رد ةمواجه ةينكاإميؤدتنأنمكي."ليمعال" كـ همدور يحدت اليتالبو،همنلويعي

 .كذلب اميالق نع همتكايي شرنثل لجاع الرفة، أو ديديقلتريغ وارفي أد ةاركأو المش

 ،ديدحته الوج على .لمعلا ىلإو نم باهذلا قرطو ،ةمعادلا تاسسؤملاو ،لمعلا نكامأو لمعلا تاحاسم يف ًاضيأ يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا ثدحي
 ،قسواواأل ،رةجاتال قرطو ،ةمعالجال اكزومر ،عيجمتال اكزومر ،ةئبعتال تعاودتسوم ،لوالحق في سينالج شحرتوال ةواإلساء لالغتاالس ثدحيو شرتني

 ,Rubin) ةيلمعات الانايبن الة مثيحد ةعر مجمويشت .ةلثمالمع اقن المواا مهريغ، وعن، والمصاةيماللت اساؤسلمة، وايرجاتكز المران، واليجتنلمت اماظنوم

160 137  )Bonabaana, and Mafre 2019 نم للشك نضعرت نهنإ ةنيكع هاأخذ مت امرأة  نم تقال ،ايبويثإ في هنأ إلى طمنال هذا شارتنا قثوت يتال
 ةءاسإلاو لالغتسالا ثداوح نم رثكأ وأ ةدحاو ًايصخش عرازملا يف تالماعلا نم ةئاملا يف89 تشهد ،اينزانت في ؛ هنبشحرتوال سينجال فنلعالكاأش
 نفضر إذا نهنأ ساءنال تأفاد ،كيمكسال في .( ,and Amoding 2015 Wass, Mlynska) أساسي لشكبنرويلمداهابكتاريتوال ،سينجالشحرتوال
 نرزقه لبس نعرضيو لعملل لقن ةليوس ندو نكهرتي مام ،ةعالمزر إلى ةفلالحا بركو نم نهنماحر متيفس ،نهيعل نيفالمشر لبق نم سينالج شحرتال

 .(Galvez and del Carmen 2014) طرللخ

ةقعاوي اإلشخاص ذألل يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلل ضرعتلا ةيلباق مقافتت ام ًابلاغ ،ىرخألا تاعاطقلا عم لاحلا وه امك ،ءاذغلاو ةعارزلا ةمظنأ يف

 ةيسنالج تايوالهو ةيسنالج لويلما نم همريغو ،نيسنالج نيب صشخاواأل سنالج روأحرا ايسنج نيحولتلموا سينالج ليلما وجيومزد نييلثلموا تايلثلما ؛ 
 لويلما يوذ رادفاأل على عيماتاالج وعنال ىعل ينبلما فنلعا ريثأت نشأب ةاألدل نأ نيح في .طرللخ ةمعرضال تئاالف نم همريغو ،ىاألخر ةعونتلما

2018 عامل سينالج وعنوال عيماتاالج إلدماجل ليحلت جدو فقد ،عهدال ةثيحد ةيسنالج صئخصاوال ،ينسانالج ريبعتوال ،ةيسنجال ةيوالهو ،ةعونتلما ةيسنالج

 نم همطرد مت هنأ حواصر ناياألح نم ريثك في نييلثلما عمتمج فرادأ نأ سدورانه في ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةلكاللو ةحولتلما قوالس ةظمنأ طشانل
 سنالج جوومزدو نويلثلموا تايلثلمانم فرادأ أفاد .يجسدال فنلعوا تقايللمضا عرضتال إلى ةفاإلضاب،لعموال عامطوال نالسك نم همنماوحر همازلنم

 يف تابصعو نجهوواي همنأ ىألخرا ةيسنجال تايوالهو تهاجوتال يذو نم خاصواألش نيسنالج نيب نم صشخاواأل سنالج حراروأ ايسنج نولوحتلموا
 ميالرس ريغ طاعالق في لعمال على هملزمأ همدض لعمال بصاح زييمت نوأ ،ةيسنالج همتايوهو ةيسنالج هموليم ببسب لعم على لصوالح

(2018ACDI/VOCA ). 

 ةظمنأ لداخ هنم ةيماالح أو عيماتاالج وعنال ىعل مئلقاا فنلعل عرضتال ةيلبقا ًاضيأ لكشت ،تاسايسلاو نيناوقلا كلذ يف امب ،اقاطن عسوألا ةينيكمتلا ةئيبلا
 المرأة نكامإب نكا إذا ما ريبك لشكب حددت نأ نمكي لألراضي المرأة ةيلكم عمدت يتال فعراواأل ةيالرسم نينالقوا نأ إلى إلشارةا جدرت .ةيعلزراا قسوال

 يؤدت .لوول إلى الحقوصسي في النل الج الغتعرض لالستل اليقلتوض وى القرعل لصوفي الح ةيبسنها التقو اليتالبو- ةيسيئل الرصوهذه األ ل إلىصوالو
 على مئلقاا فنلعا عنمل ةحاتملا دراوملا ليكشت يف ًايروحم ًارود ًاضيأ ةينيدلا تامظنملاو نويديلقتلا ةداقلاو عمتجملا تاعومجمو يندملا عمتجملا تامظنم
 وعنال على مئلقاافنلعا (زيعزت أو) رييغت يف ًايوق ًارود يدؤت يتلا ةمئاقلا ةيناسنجلا ريياعملاو ةيعامتجالا فارعألا كلذ يف ابم- عيماتاالج وعنال

وأ يرسقلا حوزنلا لثم ،ىرخألا ةيئيبلا تاقايسلا ىلع ًادامتعا ًاضيأ يعامتجالا عونلا ىلع ينبملا فنعلا طامنأ فلتخت دق .تعامتالمج في عيماتاالج

)يئغذاالنألما عدامناكذل في ماب،دةيزاتمطضغو نمكذلبطبتريماو) عامال ل الخ المواسم  ) Schulte et al. 2014 (  راصنع .5.3 سمالق ضايأ ظرنا(
 .(ةيعيبطوارد اللمة وإدارة ائيبوال ةيلكلماألرض وا قوحق :تعاطاالقب ةخاصج الامنربال

 عةرازلا :تاعاطقالب اصةخال جمانربال رصانع .5.3 مسقال
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 ،لاثلماليبس على .ىأخر تايوتمس على ريثأتهلنكوينأنمكي حدوا ىوتمس على ثحدييالذ عيماتجاال وعنال على ينبلمافنلعانأ،كذل نم هماأل
 نكمي،كلذنمًالدب؛ ةعمالدا تسساالمؤ أو ةيعالزرا لعمالناكأم في المرأة ةاركمشديقينأنمكيفنلعابديهدتالبأو خدامتاسبةمرأاللقنت على طرةيالس

 .(Heise 2020) ةى األسروتمس على فنلعمرأة إلى الل "ةباسنر ميغ" ربتعت يتة اليعزراق الوة السظمنة أطشنالمرأة في أ ةاركؤدي مشت نأ

 ةيعالزرا جامربال على ،ةلفتمخ تايوتمس لشمييالذ ،عيماتاالج وعنال على ينبلمافنلعارثؤي
 ةعمجمو نم2 لصالف ظرنا :دزيلما ةقراءل

 :نيتامه نيتقيطرب
 وعنال على مئلقاا فنلعل يدصتال تأدوا
قسوال ةظمنأ ريطوتو ةعلزراا في عيماتاالج

 جامنبر افدأهققيتح امأماقائع اعياالجتم لنوعا لىع ائملقافلعنانويك أن يمكن
مئلقاافنلعاىلعةلث ألمانمديمز على لصوللح عسأو قطان على ةمرألل يصادتقاال نيمكتال نع الفض ،قولسوا زراعةلا مةأنظ

ظامننمىوتمس لك في عيماتاالج وعنال على   ىاألخر وديقال بنجا إلى .عيماتاالج دماجنالوا نيسنالج نيب واةالمسا فهداوأ
.قسوال  قئي عواعماتوع االجنعلى ال مئلقاف انلعل اشكينن أمكي،عيماتوع االجنالبةعلقتلما

 على هاتقدرو ،قوالس ةظمنوأ ةيعاالزر ةظمناأل في هائوأدا المرأة ةاركمش مامأ
أو ،نهرأس لداخ ردوالموا تقعلى الو نماأب فاوضتال ساءنال عطتست لم ذاإ .(,and Manfre 2019 Boonabaana, Rubin) هانم فادةتاالس

 ندفتسي وال ةيعالزرا ةطشناأل في لامكلشكبناركشي ال فقد ،نيعرمزاال تماظنم أو قوااألس أو ةاملعاناكألما في تقايالمضا نواجه إذا 
 ةامدتسوم ةملشا نكوتنأ فيةيعرازالجامرباللفشتس،جامربالنم فادةتاالس نهنمكيو ساءنال إلى لصوالو متي لم ما .نهريدقتلًاقفواهنم
 .فكا ريثأت هان لكويو

 إلى دقص ريغنعةطشناأل يؤدتثيح ،جمانربلا ةطشنأل ةدوصقم ريغ ةجيتن ًاضيأ يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا نوكي نأ نكمي
مئلقاف انلعطر اة مخايعج الزراامربن الد ميلعدانضمتت،لاثلمل ايبى سعل.عيماتوع االجنعلى ال مئلقاف انلعا (ديزاتم) طرس لخانض اليعرت

نشأب القرار خاذتوا لووصالبةعلقتلماةيالمحل تعامتوالمج ألسرالخدا ةئفكاتلماريغ وةالق تايكيامنيدببسبةأصلتلما عيماتاالج وعنال على 

 ةيصادتقا تقرارا خاذتا نيمكتو ةيصادتقاال طالضغو هوج في الصمود على القدرة اءنبو فيخفت على القدرة جامربال ىلد .ةيصادتقاال الموارد 
 ةطشنأ لخ ُدت نأ نكمي ،ةوقلا تايكيمانيود ةيعماتاالج فعراواأل ةينسانالج رييعالماب مامتهاال نودو ،كذل عم .اهيلإ لوصولاو ًافاصنإ رثكأ

 على مئلقاافنلعاأو الصراع حدة نمديزتنأنمكييتالتعامتالمج أو األسر لداخ تراتوتالنمديزتقد تراييغت قصد ريغنعجامنربال
 ةطشنأ في همتركمشا ببسب فنعال طرلخ نيمعرضلا دفرااأل نم نهريغ أو ساءنال تعرضت إذا .(ةعوالزرا ةيغذاأل ةظمنم ) عيماتوع االجنال
 فرصب ةطبتمر (كذل ريغ أو ةيعماتاج أو ةيصادتقا) ةملتمح دئفوا يأهلنضوعرتييالذ الضرر قفوي قد أو همتاركمش عراجتت فقد ،جامنربال
 ةيعماتاالج فعراألواةينسانالجرييعالماقسووال ةعالزرا ةظمنأجامربهمفتنأيورالضر نم،"يؤذت ال" األساسي دأبلما عملد .جامنربال
 .عيماتوع االجنعلى ال مئلقاافنلعة امعالج ة فيت القواييكامنيي دفتراييغتت للابجاتو االسأةملتار المحثرصد اآلتنأو هاعالجتو

● 

● 

 الجتماعيع االنو م علىالقائ العنف الجةعة معزراع الطاكيف يمكن لق
 .عيماتالجاوعنال على ينبلمافنلعليصدتللةيالتالتايجيتراتاإلس خدامتاسةيدولالةيمنتللةيكيألمراةكالللوةعباتالءغذاالةظمنوأةعالزرا جامربلنمكي

 يفةوجهمتايجيتراتاإلس هذه .ةيعالزرا جامربال صاصتاخقطاننمهكالأشعيجمبهلةبجاتواالس عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعاعنمنكويال قد
مئلقاافنلعاعملامعتللةاحتمتايجيتراتاسرفويمام،عيمات الجا وعنال على مئلقاافنلعا على الحالي زيركتالندوةيعالزرا جامربال إلىلاألو قاملما

 على مئلقاا فنلعا ىلع زكرت ةطشنأ ريوطتل ًالاجم ًاضيأ تايجيتارتسإلا نمضتت ،تالاحلا ضعب يف .ةيالحال ةطشناأل قايس في عيماتاالج وعنال على 
 .ةيت الحالالدختل الماكتعي السماتوع االجنال

 ىعل ئملقاا لعنفاعلمن مةلمصماجنامرلباطخطيت ورةد برع اعةزرال ولح ورحتتم يتال اتألدوا خدماست :1 رقم جيةياتستراإل
 ابة لهجالستاه ون حدتخفيف ملتاي وعاجتمالا عالنو

 نية(لتمكيا ئةبيال ،ابةج الستا ،طرمخاف التخفي ،يةالوقا)

 ي(يكلاله ،عجتمالم ،خاصشألانيي، بالفرد ئي:بيلايعتماجالاجموذنال ات)مستوي

 وعنال على مئلقاافنلعاايلقضا ةيولوألاطاءعوإةيوميالةيعراالزقسوالةظمنأجمرابةطشنأقايسفي عيماتجاال وعنال على ينبلمافنلعاطرمخا ديحدتل
 في عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعليصدتالتأدوا ةعمجمو نضمتت،هاخاذتابجييتالةنمكلماتاواإلجراء هاليصدتلا غيبنييتال عيماتاالج

 .عيماتالجا وعنال على مئلقاافنلعاجلدم ةيعالزرا قسوال ةظمنأربعةعالزرابةخاصال تواألدوا تطواالخ نمةعمجمو قسوال ةظمنأريوطتوةعالزرا

 هجوت يتلا لمعلا قاروأ عم بنج ىلإ ًابنج ،ةميقلا لسالس ربعو ةددحملا يعارزلا لملعا تائيب نم لك في قيبطتلل ةممالمص عيماتاالج وعنال على ينبلما
 ،عيماتاالج وعنلا على ينبلمافنلعابةعلقتلماتمامعلوال ميظنتو،عيزرا جامنرب في عيماتاالج عونال على مئلقاافنلعانشأب المعتاالس ةيفيلك طيطختال

 فنلعاب ةصالخا ةالمالس طئخرا رسم تأدوا (2)و،جامنربال اةيح ورةدربعةيعاالزر قسوال ظمنبةخاصال قالطناال طقانلجدو (1) رةياألخ هذه لشمت

 عةرازلا :تاعاطقالب اصةخال جمانربال رصانع .5.3 مسقال
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 هملمانم.هالططالمخ ةيعالزرا قوالس ةظمنأةطشنأنضم عدةالوا تءاواإلجرا عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعابةعلقتلمافخاولملةيولواأل طاءعوإ
 ؛ نييجيتراتاإلس ميصمتوال طيطختال :ةيمللعا اصرنع .0.4 القسم ظرنا) جامنربلا اةيح ورةد نم ةحلمر يأ في تاألدوا هذه قيبطت نمكي هنأ ةظمالح

 .(ةبيجتة والمسيكرارتلت القراراخاذ ات؛ ا نعاوتق واليسنتال

 ةحالت الراسات ودألدوات واطواللخ قسوة الظمنر أيوطتعة وعي في الزراماتوع االجنعلى ال ينبلمف انلعل يصدتال تواة أدعوظر مجمنا :دلمزية اقراءل
 . 2-6 قمالحوال سامل الخل الفصث، مجامنربدورة ال اعي فيمتوع االجنعلى ال مئلقاف انلعج ادمة لعالزرا لحو حورمتت يتال

 ىستومىلع اتخدملاو اردموال إلى لصوالو ادةوزي يعاجتمالاعنوال على ئملقاا العنف طرخام ليلتق :2 رقم جيةياتإلسترا
 سوقالة وسرألاكاشرإ خالل نرة مسألا

 طر(مخالا نخفيف متية، الالوقا)

 خاص(شألانيي، بالفرد ئي:بيالي وعتماجالاجموذنال ات)مستوي

 لالخنميعماتاالج وعنال على مئلقاافنلعارطمخا ليقلت إلى عىستنأجامربللنمكي،ةاألسر ىوتمس على عيمات الجا وعنال على ينبلمافنلعليصدتلل
 نيمعرضال نيخراآل فرادواأل ساءنلل (ةيمالال ردالموا وأ رشاداإل تماخد ،لاثلما ليبس على) تماالخدو واردلما إلى لصوالو ادةيلزتاليعدتال في ظرنال

 :جامربن للمكي،هاثحدو عنة ومى األسروتعلى مس عيماتوع االجنعلى ال ينبلمف انلعفي ا ببستب القن عواف ميخفتلل طرللخ

يتال رطالمخا كذل في ماب ،عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعل جامنربال في نياركالمش عرضت طرمخا ديدحتل بنجواال عددتم جهن خدامتاس ● 
ً  (بنجواال عددتم :ةيألساسا ئادبلما0.2.مسقلا رظنا) ةيشيعملا مهبراجتو ةديرفلا مهتايوه ىلع ءانب ةفلتخملا تاعومجملا اهل ضرعتت

نوكتس يتوال طرللخ نيمعرضال نيخراآل فرادألوا ساءنلل (كمااألس ديومصا ةينوايحال وةرثوال ليصالمحا لث)م علىاأل ةميالق تذا عالسل ديحدت ● 
 إلى يؤدت نأ حجلمرا ريغ نم ،اليتالب)و لقنتال على ىخراأل وديالقو رييعالموا ةيعماتجاال واألدوار نيسنللج ةيلحالا واراألد نضم ةولبمق
 (األسرة ىوتمس على عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا

اءسنال ةاركمش دييأتو جامنربال ةطشنأ همف زيعزتل عمتالمج قادةو (اجواألز ةص)خا األسر عم تمامعلوال ةاركومش ةيعوت تجلسا إجراء ● 
 ةيعماتاالج فعراواأل ةينسانجال رييعالما نوالفخي قد نمم همريغو

لثم) قسوااأل لخدا تماالخد نيحست إلى وةعالد ل الخ نم طرخلل ةضمعرال ىاألخر تائالفو ساءنلل قسوااأل إلى نآلما لصوالو زيعزت ● 
 تاسايالس نيحستو ةيتحتال ةينبوال (ةطشرال ةيماحو ضيوالمراح اإلضاءة

دالمحد تيقوتوال لقنتوال ةالمالس تاجايتاح اربتعاال في أخذت يتال عقوالموا تقااألو في ميسلتال ةجدولل تماوالخد تالالمدخ ميمقد ةيعوت ● 
 طرللخ نيمعرضال فرادواأل ساءنلل

ةيعارزلا قوسلا ةمظنأ جمارب يف يناسنجلا لّ على ةمئلقاا ةيعماالج بيدرتال جهانم جدم فعرااأل في يقدنال ريفكتال عززت يتال جهانلما- وحتلا ● 
 ،ةيعماتجاال فعراواأل ،ةينسانالج رواألدوا ،يسراأل صادتقالوا ةعزراال في المرأة تماهفي مسا ظرنال عادةإل ةينسانالج رييعالموا ةيعماتاالج

 عونال على ينبلما فنلعا عنم في دعسات يتال ةيسيئالر تعاووضلما نم هاريغو ،ةيصح ةقيرطب تعازانال لوح ،ينعاوتال رالقرا خاذتوا
 (نيسنالج نيب ليحوتال :ةيساساأل ئادبلما . 0.2 سمالق ظرن)ا جامنربال جئاتن عمود عيماتاالج

عةرازلا :  5.3. تاعاطقالب اصةخال جمانربال رصانع مسقال
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 ريوطتو ةعالزرا في عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعل يدصتال تأدوا ةعمجمو4 لالفص في عيمات الجا وعنال على ينبلمافنلعا ظرنا :دلمزيا ةقراءل
 ةظمنأجامربوةعراالز في عيماتاالج وعنال على ينبلمافنلعليصدتللةيعماالججهانلما خدامتاسةيفيكلوحةلثموأ جامنربالتإلجراءا قسوالةظمنأ
 عدةالوا جهانلمالشمت،قوالس ةظمنأريطوتوةعزراال في عيماتاالج وعنال ىعل ينبلمافنلعليصدتال تواأد ةعومجم في حضمو هو ماك.قسوال

 القروضو تخرالمدا) Journeys of Transformation Promundo's و Care International و " Helen Keller" من ةيالدول ةيعاالر طبروا
 .ينسانالج وعنال نشأبلعمال علمتةظمنوأ (ةيالحقل نيعلمزارا سمدار) ةعلزراوا ةيغذاأل ةظمنملبِق من سرةيلماةيفيالر ةيمعتلمجاتاثوالمحاد (ةيالقرو

 ملالع نأماكل ومالع اتحاسي في معتماجالاعنوى الني عللمبا نفالع خفيفتم وييتق :3 رقم جيةياتإلسترا

 طر(مخالا خفيف)ت

 ع(جتمالم ئي:بيلايعتماجالاجموذنال ات)مستوي

 وعنال على مئاقلا فنعلا رطاخم نم فيفختلا نم اًءدب ،يسنجلا شرحتلاو ةءاسإلاو لالغتسالا رطاخم ليلقتل ةدعاولا تاسرامملا نم ديدعلا جماربلا تددح
 ةينبالتراييغتوبيدرتة والسقنلماتاسايالسلالمن خ عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعاعنم إلىةيماداللعمالتساحامةكليه عادةإلالخنم عيماتاالج

 لعمال ناكمأ وإلى نمنماآل لقنال ليسهتولعمال تائيب في ،سينجال شحرتوال واإلساءة لالغتاالس كذل في ماب،سينالج داءتعالليصدتلل .ةيتحتال
 :تك هذه اإلجراءااربتع، ضع في اناكمواأل

على ينبلما فنلعا طرمخا ديحدتل ةينيكوتال ثحوبال نم هاريغو ةميقال ةسلسل تماييقت في عيماتاالج عونال على ينبلما فنلعا نيضمتب قم ● 
 .لدختال تومجاال ةميالق لسالس في عيماتاالج وعنال

اهيلإ لقنتلا بلطتت ال يتلا ةياهنلاو ةيادبلا تاقوأ عم ،ًايدسج ةنمآ نكامأ يف ىرخألا ةمعادلا تامدخلاو بيردتلا ميقدت نم أكدت ًاديج ةءاضمو ● 
 . المظال في

يتوال ،طرللخ ةضعر رثأك طرللخ نومعرضال نواآلخر فرادواأل ساءنال هايف نكوت يتال ةيمادال قطانلماو توقاألل ةالمسال طئخرا ذيفنتب قم ● 
 لقنلا لئاسو لثم) ةلءاسملا نم ليلقلا دجوي ثيح ةمحدزملا نكامألا وأ (نيريدملا عم ةيدرف تالعافت ،ةديعب لوقح) ةلوزعم نكامأًابلاغ لمشت

 (.قسواواأل

ليقلتل هاخاذتا همنمكي يتال تجراءااإل ديحدتو عيماج لشكب همقحقو علمتل رطخلل ةمعرضال ىاألخر تائالفو ءسانلل الفرص ليسهتب قم ● 
 (.ققوالح على ةمئلقاا :ةياألساس ئادبلما .0.2 مالقس رظن)ا عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا طرلمخا همعرضت

نيوظفلمل هايإل لووصال لسهي ةضحوا تمامعلو ريفوتو ةيميظنتال لالغتالسوا شحرتال ةحفكام تاسايس على كاءشروال نيوظفلما بيدرت ● 
 .ىالشكاو ميقدت تايملع نشأب جامنربال في نياركوالمش

 يف عيماتالجا وعنال على ينبلمافنلعليصدتال تواأد ةعمجمو نم4 لالفص يف عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعارظنا :دلمزيا ةقراءل
 ةنآم لقنلئوساوقسواأ شاءنإبلعمال ناكأمولعمال تمساحا اميقةيفيكلوحةلثأموجامنربال تراءاإلج قوالس ةظمنأريطوتوةعالزرا
 .عيمات الجوع انعلى ال مئلقاف انلعن اة ميوخال

 لالالستغاةاصخو،له بةالستجااويعتماجالاعنوال على يبنلما عنفال منع لىع مللعابأصحا رةقد ناءب:4 رقم جيةياتإلسترا
 عيةازروق السة الظميات أنستوم عبر يسملرا ظيفتوضمن ال ،لجنسيا حرشتالءة وإلسااو

 بة(الستجاا ،طرمخالا نخفيف متية، الالوقا)

 ع(جتمالم ئي:بيلايعتماجالاجموذنال ات)مستوي

 فرص هايدلجامربالنفإ،قسولةظمنأزيعزتليسهتلةاكالشربأو تلقدراااءنبللعمالبصحاأعم اشربملشكبلعمتجامربالتنكا إذا ماعظرنال غضب
 ءةواإلسا لالغتاالس عنم في عدةللمسا ةيحيوضتال تجراءااإل لشمت.هلةبجاتواالس عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعاعنلم لعمال بحاأص تقدرا اءنبل

 :لييما ميسف الريظوتفي ال سينلجش احرتوال

 عةرازلا :تاعاطقالب اصةخال جمانربال رصانع .5.3 مسقال
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رةواإلدا لعمال صفرو نمهال لحو ةيطمنوال ةيزييمتوال ةينسانالج تضاراتفاال رييغتو قصيتل عمتوالمج ةعانوالص لعمال بحاأص عم لعمال ● 
 .ةيشربال الموارد تاسايوس ينفال بيدرتال جامربو لئرساال لثم ةطشنأ ل الخ نعددة متت مايوتمس ربع

لالغتسواال تقايالمضا نم ةيخالو ةنآم لعم ناكأم على ظالحفا لعمال بصحاأ نم بطلتي ،حنلما تايقفاتا أو همفاتال تكرامذ خدامتاس ● 
 .شحرتوال لالغتسواال زييمتال ظرحت تاسايس ذيفنتو مادتعوا ،فنلعوا

لمالعا تابقان عم لعمال ؛ ةيماللعا تابقانال في ةوقاد عضاءكأ ةاركلمشل طرخلل ةضمعرال ىخراأل تعامووالمج ساءنلل ةالموسع الفرص عمد ● 
 .سينالج شحرتوال ساءةواإل لالغتاالس ةمعالجل تمازاتاالل ند ميلمز

 ● .سينالج شحرتوال واإلساءة لالغتساال نشأب لعملا بصحاأل ظلمتال تإجراءا زيعزت

 ● .سينلجا شحرتوال ساءةواإل ل الغتساال نشأب ةن آلما الغباإل تإجراءا لىإ لصووالو نيظفالمو ةفمعر زيعزت

 ليةلماا اتخدمى اللإ أةمرال ولة وصيادل زالخنم جتماعي الاعونى الم علائف القلعنا طرمخا نحد ملا:5 رقم جيةياتإلسترا

 طر(مخالا نخفيف متية، الالوقا)

 ع(جتمالم ئي:بيلايعتماجالاجموذنال ات)مستوي

 نأنمكي،ةعمالدا تؤسسالمانم هاريغ أو ،ةيمالال تؤسسالما أو ،تيانعاوتال أو نيجتنلماتماظنم أو ،ةيعالزرا تادااإلرش عملعمتيتال جامربلل ةبسنالب
 نأنمكي.ةاألسر ىوتمس إلى لصيعوسأ نهجيمريثأتب عيماتاالج وعنال على مئلقاافنعال جعالتيتال جامربلل ةعالفوةهممقالطناطاقنجامربال هذه فروت
 كسلوالبنجتولضفألشكبةيصادتقاالتماالصد لحمت على ةيمالالتماالخد إلى،طرللخةمعرضالىاألخر تائالفو،ساءناللصوو ادةيزعدسات
 تماالخد لىإلعاداللووصال ادةيز إلى ةيامالر تاإلجراءا لشمتنأنمكي.ةيسنجالتالاممعوال ،سينالج إلكراهل رضعتالةيلبقاو،طرالمخابفحفولما
 :لييما ةيمالال

ليبس على- نماواأل كمحتالو ةيوصخصال نم قدر قصىأ قيحقتل شرةابلما تعافولمدوا ضالقرو إلى لصووال عملد ةيمالال تماالخد ةكليه ● 
ريغ عفد ةقيطر دامختاس أو ةيفرد ةيكنب تابحسا في اشرةبم لاألموا دعوت يتال يئلقاتال عفالد تايآل عدادإ لثم ةليدب عفد ةظمنأ خدامتاس ،لاثلما

 .زاعن يارة أثن إر، دوبأك ةسهولب هايف كمحتم التيو نيلمتل المسبق نا مهريقدت متي ةيقدن 

روذكال نم عيقوتالب كيشر هايلد نكوي نأ إلى المرأة ةحاج ليقلت اليتالبو ،تانماالض تابطلتم في ساواةلما قيحقتل ةيمالال تؤسسالما عم لعمال ● 
 ي.صادتقف االنلعن لرضهعت ةيمالتل احيقلتت وابحسا حتلفنيخرفراد األسرة اآلعلى أ مادتعالل طرن للخيضمعرفراد الة األجو حاأ) (

ىعل وضالقر الءوك بيدرت مت .طرللخ نيمعرضال الءعمال نم همريغو ساءنلل ةاحتم وضالقر ةخدم كزمرا نأ نم أكدتلل كونبال عم لعمال ● 
 .ةيمالت الابحسات للدايوح تكامالاء كسنن إدراج المكيو ،لعادض القرااإل تإجراءا

،ةيصصوخال نم ديزت يتال ىاألخر تماخدال وأ لحمولما فتهاال ربع لاألموا إلى لووصال ادةيلز ةيمالال ايجولونكتال إلى لصوالو ليسهت ● 
 .هايف كمحتوال لواألما إلى لووصال إلى ةفاإلضاب

 يعتماجالاعى النوي علبنالم لعنفبة لاج الستية لعازرات العجمالات وياجمعال عل ملعما:6 رقم جيةياتإلسترا

 ابة(ج الستا،طرمخاال نيف مخفلتا)

 ع(جتمالم ئي:بيلايعتماجالاجموذنال ات)مستوي

 هاموفه هامييقت بجي يتوال عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعل ةملتمح طرمخا تذا ىأخر ةيسيئر ةعمدا ةسؤسم ةعالزرا تعاومجمو تايمعج ربتعت
 ةيعارزلا تاعامجلاو تايعمجلا نإف ،قوسلا ماظن ربعو لخاد اهتاطابترال ًارظن .رطللخ ةضمعرال تعاولمجموا ساءنلل ةاركوالمش نآلما لصوالو زيعزتل
 عم لعمال دنع .هايف لمعت يتلا تاقايسلا وأ تاعمتجملا لخادو ةعانصلا لخاد ًاضيأ نكلو ،اهتامظنم لخاد طقف سيل تارييغتلا ىلع ريثأتلا ىلع ةردقلا اهيدل

 ةفمعر نمفدتاس.هممع شاورتوال عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعاةمعالج في ةربخهميلدنمم هاريغوةيئسانالتماظنلما حدد ،ةيعالزرا تايمعالج
قحقو تماظنم ادةيق تحت :ةياساألس ئادبلما. 0.2 القسم رظنا) ةيالمحل ةظمناأل في نيجذرتم وانكوينألفضيو،نييالمحل كاءالشر ىلد وةالق نطوموا

 ترايثأت لوح كاءالشر نيب تراالقدو عيالو ءانب .(نساناإل قحقووسنالج وعن على ينبلمافنلعالمجا ة فيملعاال ةيلالمح تعاالمجمو نم هاريغو المرأة 
 :كل ذلشمي نن أمكي .ةيجيتراتة إسطخ ريطوتهم لمع لعمة، واليميظنتهم الفهداعلى أ ميك الحميف الشرنعي وسنجش الحرتءة والل واإلسا الغتاالس

 عةرازلا :تاعاطقالب اصةخال جمانربال رصانع .5.3 مسقال
9 



 

            

                       
                      

  

                      
     

       

                     
         

                    
 

   
  

   

     

        

   

      

       

   

 

  

           

 

    

  

   

    

             

      

   

                   

 

  

         

          

       

        

      

ةالمالس طئخرا رسم لثم ،عيماتاالج وعنال على ينبلما فنلعاب ةعلقتلما تانايبال عجم جهود في ةيعازرال تعاماوالج تايمعجال كإشرا ● 
 :جامنربلا اصرنع .2.3 سمالق ظرن)ا تطاشانال مييقت تايملعو ،ىخرأ لاموعو عمروال سنجال بسح تانايبال فينصتو ،ةيمادال قطانلمل
 (.طرف المخايخفت

فادهأ قيقحتًاضيأ عنمت دق يتلا يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا رطخ لماوعل يدصتلل ةيسيئرلا تاعومجملا وأ تايعمجلا عم طارخن الا ● 
 (.ضاألر ة إلىمرأال لووص ادةيلز نيجتنلما تماظنمع م لعمال ،لاثلما ليبس على) جامنربال

.همتالصاتوا همبيدرت في عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا لئسار نيضمتل ىخراأل تايمعجوال ةيداإلرشا تماخدال ميمقد تقدرا اءنب ● 

عدةلمسا عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعاب ةصالخا ةإلحالا ةكبش عضاءأب تعاجمولموا تايمعوالج عيالزرا اإلرشاد تماخد ميمقد طبر ● 
 (ةبجاتاالس ،جامنربال اصرنع 3.3. القسم ظرن)ا تمالخدا إلى لووصال في عيماتاالج وعنلا على مئلقاا فنلعا نن مياجنال

4 لالفص في قسوال ةظمنأريطوتوةعراالز في عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعليصدتال تاأدو ةعمجمو رظنا :دزيلما ةقراءل

 .عيماتوع االجنعلى ال مئلقاف انلعن اة للحد ميعزرالت اعاماوالج تايمعمع الج لعمال ةيفيل كحو ةلثأممج وانربت الإلجراءا

 نفالع نع شفالك اتيلعمل ابةجالستلنيعيارلزا ركاءشلاج ونامبرال يظفواد معدإ:7 رقم جيةياتإلسترا
 ابة(جاست)

ي(يكله،عجتمملا،خاصشألانبي ئي:بيالي وعتماجالاجموذنال ات)مستوي

 قد ،ةقثال لهذه ةجيتن .جامنربال في نياركالمش عم ةقثال نم هام ىوتمس اءنب همنمكيو عمتالمج عضاءأ عم اشربم لكشب عيالزرا جامنربال ظفومو لعمي 
 نيدسنمهوال ،ةيندايلماسرمداال فيظومو ،رشاداإل الءوك لثم) جامنربال فيظلمو عيماتالجا وعنال على مئلقاافنلعابجارتنععمتالمج في سانال فكشي

 عمدتقطربنياجنلل ةبجاتلالس عيماتاالج وعنلا على مئلقاافنلعا في نيصصختمريغنيوظفم عدادإل .(لماعاأل ريطوتتماخد يشارتومس ،نييعالزرا
0.2 : نياجنال على ركزت يتال ئادبلما  على زيركتالةيألساسا ئادبلما . سمالق ظرنا)

ركزي جهن قيبطت إلى كاءوالشر وعالمشر ظفووم اجتحي ،توقااأل عيجم في (اجينال
وعةممجو يةعملال تاواألدو حئنصاال عراج  :ديمزلا ةلقراء

راعةزال في نسالج وعن على بنيملا فنعلل ديتصلا اتأدو
 .تاإلجراءا رشدت هتابغرو هتاجايتواح اجينال قحقو نأ ينعي مام ،نياجنال على

إلى وجهةمال نياجنلل بةاستجلال قسوال نظمةأ ريتطوو  في مركزةتم ةثمحد ةإحال تكابش على ظوالحفا شاءنإ هاب صىالمو ةطشناأل لشمت
قسوال ظمةنأ ريطوت جمنارب فيظموو نييعزراال نيعاملال  على نيوظفمال بيدرتو ،جامنربال ةطشنأ ذيفنت هايف متي حددةم ةيفغراج قطانم
.عيماتجاال نوعال على ئملقاف انعال ن فييصتخصمال ريغ  وعن على ةينبم فنع ةثحاد نع فكش يالذ اجينلل ةبجاتاالس ةيفيك لوح ترشاداإ

 نيوظفلما كراوإش ةينمه عدةساوم خدامتساال ةهلس حئصانب نيوظفلما ديزوتو ،سنالج
.(ةبجاتاالس :جامنربال اصرنع 3.3 . القسم ظرنا) همبجارتب قعلتلما عموالد مرتالمس ريفكتال  في

 اتكتلممالض وألرايحقوق فلانيتأم اللخنم جتماعيالاعولنا لىعيبنالم العنف طرمخا نحد ملا:8 رقم جيةياتإلسترا

 ية(ينتمكة اليئلبا)

 ي(يكلاله ئي:بيلايعتماجالاجموذنال ات)مستوي

 ىوتمس لىعةيعالزرا قوالس ةظمنأجامربيف عيماتاالج وعنال على مئلقاافنعلل عرضتالنمديزتيتالةياألساس واةالمسا عدم هوجأنمديلعدا وجدت
 .تءااإلجرا هذه أحد تكالتمموال ياألراض فيقحقوالنيأمتلالخنم عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعارطمخا نمدالح عدي.عوساأل ةينيمكتالةئيبال
 لصواأل رةخسا نإ.بيهرتوال فنلعا على يطونيقد مام،تكالتممال على الءيتسالاطرلخ طرللخةضمعرالىألخراتائالفو ساءنال عرضتتنأنمكي

إلى لصووال كذل في ماب ،ةيسنالج تالاممعال لثم طرالمخاب ةفحفولما ةمواجهال تايجيتراتوإس يصادتقاال فنلعل ةعرض رثأك همعلجت تكالتمموال

 ةيلكلموا ضياألرا قوحق :تعاطاالقبةخاصال جامنربال اصرنع.5.3 لالشك ظرنا .ةيعلزراا قسوال ةظمنأ ةطشنأل ةمالزال ىاألخر واردلما وأ األراضي 
 .تكالتممألراضي والا قحقو جامربعي لماتوع االجنعلى ال مئلقاف انلعج لامربة المعالج ةيفيكو ببل سحو ليفاصت على لصوللح

 عةرازلا :تاعاطقالب اصةخال جمانربال رصانع .5.3 مسقال
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 نبي اةساوالم معد إلى ؤديتيلتا معجتالم افأعر يرتغي خالل نميعتماجالاعالنو على ئملقاافلعنا منع :9 رقم جيةياتإلسترا
 نسجال عون على ائمف القلعنان والجنسي

 ية(الوقا)

 ع(جتمالم ،خاصشألانيي، بالفرد ئي:بيلايعتماجالاجموذنال ات)مستوي

 ةيعماتالجافعراألاهذه لشكت.سانالاةيوحقوالسةظمنأنمدةيعدتايوتمسربعنيسنالجنيب المرأةولالرج ةطلوس أدواربةعلقتلماتعاقوتالعطقاتت
 نكوتنأنمكي.قسوال ةظمنوأ ةعوالزرا يئغذاال نألماجامرب هاواجهتيتال عيامتاالج وعنال على مئلقاافنلعا طرمخا نمديلعداةينسانالج رييعالماو

 ةعادلال ريغ ينسانجال وعنوال ةيعماتجاال فراعاأل في ريفكتلل قوسال في ةعللفاا تهاوالج ةطسلال بصحاوأ تعامتجلما كإشرا ىإل ةيامالر تاإلجراءا
 على ةمئلقااةيعماالج بيدرتالجهانمجدم.(ةياقالو :جامنربال اصرنع .1.3 القسم رظنا) يعامتج الا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا عنم يف ًامهم ًارصنع اهرييغتو
 عادةإل ةينسانجال رييعالموا ةيعمات الجافعرااأل في يقدنال ريفكتال عززتيتال ةيراسالد جهانلمادعسات.ةيعالزرا قسولاةظمنأجامرب في ينسانالج لحوتال
 لشكبتعاازناللوح،ةينعاوتالتلقراراا خاذتوا،ةيعماتاالج فعراواأل ،نيسنلجا وأدوار ،زلينلما صادتقالواةعراالز في المرأة تماهمسا في ظرنال

 ليحوتال :ةيساساأل ئادبلما. 0.2 القسم ظرنا) جامنربال جئاتن عمود عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعاعنم في ةيسيئرال تعاووضلمانم هاريغو،صحي
 .(نيسنن الجيب

عيماتاالج عونال على مئلقاافنلعاعنلمرييعالمارييتغ في عمتالمج كإلشرا رييعالملةيرمغ حددةمتالدختذيفنتوميتصم جامربللنمكي،كذل إلى ةفاإلضاب

 فنلعاعنم في عدةسالمل ساسيأ أمر قوالس ةمظنأربع دةيزاتلماةيئسانال ادةيالق نأنم غمالر على ،لاثلماليبس على .ةيعالزرا قوالس ةظمنأجامرب في 
 ةفهدتمستراءاإجريوطتعدساينأنمكي.فينعلفعردبدةيزاتلماةيئسانالادةيالقةجهموانمكي،ريالقصىلمداعلى هنأإال ،عيماتجاال وعنال على مئلقاا
 ،تابعقوالديهدتنم الحد في المرأة ادةيقبةعلقتلما حددةلماةينسانالج رييعالموا ةيعمات الجافعرااأل ليحوتوديحدتلعمتالمج عضاءأعملعماللالخنم
 ةظمنأجامربلداخرييعالمارييغتنشأبعدةالوا جهانلمالشمت.ىرأخةقيطربساءنالهواجهتقد يالذ،عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعاكذل في ماب

 وأةيالمحل ةحكومال عملعموال ةيعماالج تاقشانلموا ةيمعتالمج تواراوالح لييوحتال بيدرتال خدامتاس ةيعالزرا قووالس ةيلكلماقحقوو األراضي
 .ةيحللمة ايعت الزراطاالسل

 في "UPWARD" عشرولمقوالسةظمنأريطوتوةعالزرا في عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعل يصدتالتدواأةعجموم إلى رظنا :دلمزيا ةقراءل
 .ع المحليمتجلموى اتعلى مس اهيلماب قعلتلمرار االق عنفي ص المرأة ةاركعم مشة لدينسانر الجييعالمصدى لتي يا الذينزانت

 رامج:الب ةأمثل
 وقالسةمنظأجمراب في عيماتالجاعنوال لىع قائمال نفعالنم يففتخالنعززوينييلداخال عيماتالجاعنولا لىع قائملا نفعاللبطاأ
 اأوغند في ةيعرالزا

 ،ةعللزرا ةيشارتواس ةيمال تماخد قدميو ،ةيعاالزر تالالمدخ عيب نيحست على دانغأو في ةملالشا ةيعالزرا قسواألل "Feed the Future" طشانلعمي
 ةعمجمو يف عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعابيجرتبةملشاالةيعراالزقسواألاتامق.ةيعالزرا تجاتنلما جارةتوةفضالماةميالقنيحست إلى عىسيو

 دق ةملالشا ةيعالزرا قسوااأل نأ نم غمالر على .أشهر9 مدار على قسوالةظمنأريطوتة وعزراال في عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعليصدتالتأدوا
 عدسا تدوااأل ةعمجمو يف يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا نأ الإ ،هتجلاعم بجي ًامهم اًلاجم هرابتعاب يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا لعفلاب تددح
 .يصادتقف االنلعة اخاصس، ونالج وعن على ينبلمف انلعث احدو ةيمالتحة وايعهم الزرارامجبنيبطبد الروايحدتة ليملعقطر ريطوت على نيوظفلما

 مييظنتال اهجمانرب لكيه نمض يعامتجالا عونلا ىلع ينبملا فنعلل يدصتلل ًاحضاو ًامامتها ةلماشلا ةيعارزلا قاوسألا تلوأ ،يبيرجتلا رابتخالا دعب
 ةيجارتال لماعواأل تالالمدخ عيوزت) جامنربال تمجاال عيجم نم عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا لطابأ نم ةيداخل ةعجموم تكلشو ،الداخلي

نم ةئماال في10 ىوتمس صيخصتو (اإلدارةو ،تصاالتواال ،علمتال و مييقتوال دصوالر ،ةيمالال تمادوالخ ،ةفلمضاا ةميالقو ةيغذاأل جارةتو ،ةيعالزرا

 مئلقاافنلعل يصدتالتواأدةعمجمو في عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعا شرن هي ةعالمجمو لهذه ةيسيئالر ةهممال تنكا .كمشار فظمو للك الجهد 
 علمتال زيعزت إلى ةفاإلضاب ،نييالمحل كاءالشر اريتواخ نييالمحل ةصلحلمب اصحاأ عم ةطشنأ في قوالس ةظمنأ ريطوتعة والزرا في عيماتجاال وعنال على
 في جارةتوال ةميق ةفإضا لمجا في نعملوي نيذال ةملشاال ةيعالزرا قسوااأل كاءلشر نمكي ،الجهود هذه ببسبو ،لاثلما ليبس على .عيالمشار ربع مرتالمس
 عم خاص لشكبلالحا هو هذا نكا .هايعل بغلتالقطرلنطوطخيو عيماتاالج عونال على مئلقاافنلعابةعلقتلماتايحدتالحضووب حواوضينألالعس

 مئلقاافنلعليصدتالتأدوا ةعمجمو ةاركل مشبق ً"ايجذومن ًاديق" ارهبتعاب نلكاعي ومتوع االجنس العلى أسا فنع هنقدوا أتعي صادي، الذي لمتقف االنلعا
 تجاتنمتعايبمبتمكلقنلثم،ةيعادالتايملعال في تراييغتتكاالشر تأدخل ،بيدرتالذنم.قسوالةظمنأريطوتوةعالزرا في عيماتجاال وعنال على

 .ءاسنلل ًانامأ رثكأ لوصو نامضل لسعلا

 عةرازلا :تاعاطقالب اصةخال جمانربال رصانع .5.3 مسقال
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 طيطخت ةطشنأ نم ةعمجمو في عيماتاالج عونال على ينبلما فنلعا طرلمخا ةحيصر تماييقت جلدم ةيلواألو ةملالشا ةيعلزراا قوااألس تطعأ ماك
 ةادمالق عيالمشار
 .(ةبيجتوالمس

 ةيكرارتال اتالقرار خاذتوا ،نييجيتراتساإل ميصمتوال طيطختوال ،ادةيالقو ةيميظنتال ةفقاثوال ميالق :ةيمللعا اصرنع .0.4 القسم ظرنا)

 نيايك في ًانامأ رثكأ تائيب ىلإ ةطشنألا لقني تايتفلا ىلع زكرت يتلا ةميقلا ةلسلس مييقت

 ،"Nike" ةسؤسوم ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالالو نم كرتمش ليموتب "تايتالف ريقدت" وعمشر "Cardno" تفذن ،2012 عام ىتح2008 عام نم
 مونال ةيعال ةميالق لسالس صفر لىإلووصال لالخنمتايتالفوتابشالل يصادتقاال نيمكتلل ريطوتلل لبوقا كرارتلل لبقا وذجمنريوطت إلى عىسييوالذ
 ةاركمش ادةيز مامأ ةيسيئالر قئالعوا حدد ،انيموواأل طيلبال كماأس دئمصا يف ةاتفلا ىلع زكرت يتلا ةميقلا ةلسلسل ًامييقت عورشملا ىرجأ امدنع .اينيك في
 ةممارس نإ .ةالمالس ايضاقة، ويفقاثال قئد، والعوايورتال على ةشرسال ةفسانلموا ،ةيعماتاالج ةعزلي، والسنالج إلكراهل عرضتال ايقضا كذل في ماب،تايتالف
 جمانربلا ل ّوح ،كلذل ةجيتن .ةميالق ةسلسل في تايفإضا تايتف إلدماج طيطختال طرمخا على ءضوال تطسل قد كماساأل على لوحصلل سنالجب جارتاال

 كلذ نم ًالدب زكرو ،ةحصلاو ةمالسلاب ةقلعتملا ةريبكلا فواخملل ًارظن انيموألاو يطلبلا كامسأ دئمصا لسالس يف تاديدج تايتف لاخدإ نع ًاديعب هزيكرت
 ) .Schulte et al هانواجهييتال طرالمخا نمفيخفتلل جامنربال في لفعالبتكارشالماتايتللف ةيوضفاتال ةالقدروضفاوتال تهاراوم تلقدراازيعزت على

 .(ةبيجتة والمسيركراتال اتالقرار خاذت؛ ا نييجيتراتسم اإليصمتوال طيطختال :ةيمللعصر اانع .0.4 ا القسمضيظر أنا 2014( )

 نيواليرفي س لمعالنكام في اصالخ عقطالل ادختلن خالم ألسرةى اتومس لىع عيماتالجوع انلى اعل قائمال نفعالةالجعم

" ةظمنمعحدة متلماةلكممال نمللمموا )SOBA( ةيجارتال لماعأللنويراليستارايخعشروملعم ،نويراليس في "Mountain Lion أرز جعالم هو، و 
 نمهلنعرضتيالذ عيامتاالج وعنال على مئلقاافنلعا هو سييئرالببوالس ،تعايبلماتوظفامنيبعفتلمرابيغتالبابأسديحدتل،حجمالطوستم

.ً 
 ةظمنم فيلعماللالخنمةملتالمح المرأة ةياللقتاس ادةيزلالخنمهكيحرتتمييالذ عيماتاالج وعنال على مئلقاا

 فنلعاب ةعلقتلما ةياألساس تايكيامنيالد رييغت في عدةللمسا ايبسن ةفلكتلا ةضفخنم فيفختلاو ةياقولا تاردابم نم ةعومجمب ةكرشلا تباجتسا .نأزواجه
"Mountain Lion" ، ةيهجنم تريغت 

 وعنال على مئلقاافنلعلنضوعرتينيالذ نيظفللمو عمالد ميقدتوةبجاتلالس ،كذل عميوازتالب .نيظفالمو لابقتاس يف نيظفالمو كاءشر لشمتل ةالشرك
 على مئلقاا فنلعاب ةصالخا شارةتاالس تماخد إلى لصوالو هااللخ نم نيفظوملل نكمي ةلاحإ ةكبش ًاضيأ "Mountain Lion" ةظمنمتشأنأ،عيماتاالج

 .األداء ةيعال تعايبمةوظفمبظفاتواالح نيوظفلما فاهر على يبجايإلشكبريثأتال نم "Mountain Lion" ةظمنمتنمكت،كلذل ةجيتنو .عيماتاالج وعنال
 .(Markel and Hakspiel 2019) لماعمو األن على زيركتالب همح لما سمم،"ةخاصال" نيوظفلما لئاسم يف لقأ تقو ءاضق نع ًاضيأ ةرادإلا تغلبأ
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 رارـــــإقر وـــشك

 تيني، وآنيشت يتكار، ولتب يتيسيليفن، وولدب نغاي، وم CARE-GBV قيفر نم مهانل اليشين مم معدب ،نونالراكي منتمان وكورإك نة آقيثب هذه الوتك
 Miel Design لبقنمهرسم، وكيتيف ليج ميصمتن، مكما اشاتانلبقنم ندتخ المسسنمت .قدمتلملمرأة ان ايمكتقيفرنن مسواميلين ويوج،نانامون

Studio. تالوالمدخ ةراجعلمن قدموا اية الذية الدوليمنتة لليكيرألمة اكالوفي الظكرا لموش 

 ح:لمقترا سبااالقت

 .تزغويشو سايليوم ،كونوالبدنرابكاييمو،سين كهايسلأ :

") عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانم للحد عيماالج لعمال .2022 )CARE-GBV تعاطاالقبةخاصلج اامنرباصر النع: 
 ةيمنتفي ال عيماتجاال وعنال سعلى أسا مئلقاف انلعاجامربة ليسيأستر الاصنلعا

 على مئقاف النلعة امعالج
 في ."قسووال ةعزراال ةظمنأجامربلالمن خ عيماتجوع االنال
 ة.ية الدوليمنتلل ةيكيألمرة اكالو: الةعاصمال

 نطنشوا .
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 لعمال" أو ،ةيالدول ةيمنتللةيكيألمراةكالللو ةيعماجالةبجاتسواال ةيوقاالزيعزت هو عيماتاالج وعنال لىعمئلقاافنلعانم للحد عيماجالطشانالنمفلهدا
 عيماالج لعمال لحو تمامعلوال نمديلمز .ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالالو ربع عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا نشأب ةيمنتال جامرب يف "عيماالج
 .انه قرنعي اماتوع االجنعلى ال مئلقاف انلعن ام حدة للية الدوليمنتة لليكيألمرة اكالللو

 :ـبلصاترجى االي،ديلمزة افمعرل

 نونلقاوراه في ات، دكيونيرا شتيش
قدعاتل الؤوة مسلثمم

 المرأة نيمكتن ويسنن الجيب ساواةلما مركز 
cshenoy@usaid.gov 

 وراهت، دكنيابغاردس نايدا
 قسم ةسيئر

CARE-GBV 

diane@makingcents.com 
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