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 فلعنا من للحد دوليةال نميةللت ألمريكيةا للوكالة جماعيال العمل 
 تماعيع االجلنوالقائم على ا

 في االجتماعي نوعال ىعل مقائال نفلعا برمجةل تأسيسيةال اصرعنال
تنميةال

ت:قطاعابالالخاصة نامجالبر اصرعن5.3. القسم 
 مع تكيفال مجابر خالل من االجتماعي نوعال على القائم لعنفل صديتال
 ثارهمن آ تخفيفاللمناخ وا

دةية غير محدكمجل غير مسمى وأل ليمة لتسالرابع يةليلالتح تالخدما

7200AA19/D00006/7200AA20F00011 العقد رقم 

 ذهه ي.األمريك بللشع السخي الدعمو (USAID) الدولية يةللتنم يةاألمريك لةالوكا ضلبف نةممك ذهه ألنشطةا قةثيو تأصبح لقد 
 تالخدما خالل من Making Cents International, LLC سسةومؤ Inc. Professionals, Development يةمسؤول تتوياالمح
 مرق نةعوالم وعقد (CARE GBV) تماعياالج عالنو لىع ئمالقا العنف من لحدل الجماعي بالعمل علقةالمت المهام ألوامر بعةالرا يةليلالتح

7200AA19/D00006/7200AA20F00011. 
 ية.ة األمريكدالمتح اتالية الوية أو حكومالدول لتنميةة ليكيمراأل ةظر الوكالت نجهارورة وبالض يقةالوث ذهكس هال تع



       

 

   

  

   

          

    

     

    

   

    

    

    

   

    

     

    

     

   

   

    

    

    

    

    

  

 صراتمختوال االختصارات
AGENT 

CARE- GBV 

ccGAP 

CEFMU 

CSA 

FGRM 

GBV 

GenDev 

IPV 

IUCN 

NAP 

NDC 

REDD+ 

RISE 

SASAP 

SEA 

SOGIESC 

SRCS 

UNDP 

UNFPA 

USAID 

WRO 

بيئةال ي فيض بالنوع الجنسانالنهو

 ماعياالجت علنوئم على اعنف القاال العمل الجماعي للحد من 

 نيالجنسا النوع و خمناال تغير بشأن العمل خطة

ريقسال جواالزبكر ومال جواالزان وزواج األطفال وقر

 اخيامن كيةذال الزراعة 

 لمالمظاالفعل و دودر معالجة آلية

 عيالجتماالنوع ا على مقائال فالعن

 وليةمية الدريكية للتنللوكالة األم تابعال المرأة كينواة بين الجنسين وتمالمسا زمرك

 ميمالح ريكلشعنف ا

يعيةبالط ردواالمبيعة ولطحفاظ على الل يولالد اداالتح

 طنيةلوكيف االت خطة 

ددة وطنياالمساهمة المح

 هورهاتدبات والة الغازالناتجة عن إ ثاتنبعااال الحد من 

 امةتدسالملشاملة وت ابيئاالالمرونة و

طة العملالقطاعية وخ فالتكي تيجيةإسترا

الجنسيين ءاتدواالع االستغالل 

 ةالجنسي صصائالخالجنس، و ير عنوالتعب ،ةالجنسي والهوية ي،الجنس التوجه 

 وافي سام ألحمرا بلصليمعية اج

 ئيإلنماة احدم المتنامج األمبر

 للسكان ةحدمتال موق األمندص

 وليةمية الدريكية للتنالوكالة األم

 أةوق المرقت حمنظما

5.3 هارثآ ف منيخفتلاو المناخ مع فيكتلا ات:اعطلقاب صةاخلا نامجربلا صران. ع سملقا
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 مقدمة
 مجتد أن وليةالد ميةللتن كيةرياألم للوكالة ثارهآ من فخفيالتو خمناال مع فالتكي برامج ىعل بيج ااذمل صلملخا اهذ فيص
 البرامج عن أمثلة ميتقد يتم لك.بذ مقيالل ةددالمح تيجياتاالسترا لتفاصي قدميو الجنس عنو ىعل ائمالق فالعن لجعات يالت مجاالبر

 خمناال مع فالتكي مجبرا في تيجيااإلسترات مجد ةيفيك لتوضيح
 ولصللح واردالموتوالألد وابطرريتوف تمي كما ،ارهآث من فخفيالتو

 فية.ات إضالوممع على

 ىعل مقائال فبرامج العنصر التأسيسية لعناال من زءج لملخص هوا اهذ
 وعناصر ،األساسية ادئالمب تشمل يالتو ،نميةالت في يجتماعاال علنوا

 (،ينيةتمكال يئةالبو ،تجابةواالس ،المخاطر وتخفيف ،قايةلو)ا امجالبرن
 ههذ على ءالقرا فعريت فسو ،المثالية احيةالن من ة.العملي روعناص

 ،أدنى حدك ص.لملخا اهذ ةقراء لقب يسيةالتأس رالعناص نم مألقساا
 اهذ اجعةمر قبل تاليةال باألقسام دراية ىعل ءالقرا ونيك أن بيج

 ص:لملخا

 جية الوكالة األمريكيةتي. إسترا1 رطااإل
2022-2030 بشأن المناخ للتنمية الدولية

 وارقالف قمتفا ىإل ... المناخ رتغي "يؤدي
 ، ممايئيةالبة وافيوالثق ماعيةية واالجتاداالقتص

 والممثلة ةئات المهمشالف يد من تعرضيز
- فنعلاو ةيذغتلا ءوسو عوجلل ًاصقان ًاليثمت

 علنوعلى ا ائملك العنف القذ يف بما
عل ونزمعاملة األطفا اءةإستماعي واالج

 ةريكياألم لوكالة)ا .مكين"الت الملكية وعدم 

● 
● 
● 

أ(2022 ليةومية الدللتن  مةمقد .0.1 مالقس
 المخاطر فتخفي امج:صر البرنعنا .2.3 مالقس
 العملية رصعنا .0.4 مالقس

o امج(ني البرف اركينالمش ايةار لحمإط )مثال البرامج: ةادوالقي ميةظيقافة التنالثقيم وال 
o بكة اإلحالة(ائط شرم خاني ورسسالجن التحليل) نيتيجياإلسترا مميلتصوا التخطيط 

 األشخاص، بينو ي،ردالف :يالبيئ يالجتماعا النموذج تويامست بحس صلملخا يف الموضحة تيجياراتاإلست منظيت ميت
 مستويات تعالج تيجياتإسترا سالجن عنو ىعل المبني فالعن لمجا في فعالةال تخالتدال ضمنتت ام ةادي.عكلوالهي ،مجتمعالو

 وأ رطاخملا نم فيفختلا وأ ةياقولا اهنأ ىلع ًاضيأ ةيجيتارتسإ كل فصنيت ميت ي.البيئ يالجتماعا لنموذجا من ةمتعدد
لمحة عامة(. امج:عناصر البرن .0.3 مالقس رانظكينية )أو البيئة التم ابةاالستج

 آثاره من فخفيوالت مناخال عم فالتكي برامج ىتتصد أن جبي لماذا 
 الجتماعيقائم على النوع اللعنف ال

 اثحدواأل تفيضاناوال طوللما فجفاال خالل من تمعاوالمجت فئاتال فمختل على رمباش كلبش ؤثروت خمناال ةأزم عتتسار
 ريلتغ رية.طقال ميةالتن فاهدوأ الفقر ةحد فيفوتخ اقيتهوثووم واردالم روتواف يائغذال األمن على رتؤث يالت رظهوال يئةلبطا
 قةالمتعل ثواركالو المناخ ربتغي قةالمتعل لةألدا روتشي ،(2019 ةحدالمت مألم)ا يالجنسان علنوا على ينةمتبا تأثيرات خمناال

يف كةوالمشار افي،والتع اثةاإلغ تااعدمس ىعل ولالحصو ،الحياة يدق ىعل بقاءال في الجنسين بين تتالفاخاال ىإل خمنابال
 على مقائال فوالعن ،ريخ(تا وند ،ناخالم رتغي بشأن ريةاإلطا ةحدالمت ماألم )اتفاقية خمنابال قةالمتعل تلسياساا نعصو التخطيط 

 ،مييزالت من خلةومتدا ةمتعدد لألشكا يتعرضن يالالئ تفتياالو ءالنسا ىعل متناسب رغي كلبش اهذ ريؤث ي. الجتماعا علنوا
 ؛ اقاتاإلعو ؛ نسيةالج صالخصائو الجنساني، والتعبير ،الجنسية لهويةوا ،وعةمتنال نسيةالج الميول يوذ صواألشخا

رين.وآخ ؛ ينالالجئ أو ينهاجرالمية ؛ ولجنسوا ؛ نيةرقية أو اإلثالع تالهوياو

 الجنسين بين مةقائال واةالمسا عدم أوجه متضخي ىإل ،المباشرة روغي المباشرة رآلثاا من لسلةس خالل من ،خمناال رتغي يؤدي 
 نيةالجنسا رعاييالمو ماعيةالجتا فواألعرا رفقال لكذ يف ابم ،ماعياالجت علنوا ىعل مقائال فللعن ىاألخر رخطال املووع

 هارثآ ف منيخفتلاو المناخ مع فيكتلا ات:اعطلقاب صةاخلا نامجربلا صران. ع5.3 سملقا
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 al.GBV Area of Responsibility 2021, Castañeda Camey et) حالنزوو عاتاألفراد والمجتم بين علصراوا ،1لضارةا

 نالجنسي بين واةالمسا عدم زتعزيل كوسيلة ررامباالست يالجتماعا علنوا ىعل قائمال فللعن فرولظا ههذ مثل تسمح (.2020
 Owren) مودالص ىعل رةقدال ءلبنا األوسع تواإلجراءا تتثماراواالس معه فوالتكي خمناال آثار من التخفيف ضوتقوي

 مة.اتدالمس نميةالت فاهدوأ ،ةأرملا نيكمتو ،نيسنجلا نيب ةاواسملا وحن ماعلا مدقتلاب ًاضيأ اذه رضي (.2021

 لك:ذ ا فيبم ي،الجتماعالنوع ا ىعل مقائال فوالعن ير المناختغ بين ةمحدد ابطق رومن مختلف المناط لةألدتظهر ا

تالعدم أن ىإل رالتقاري رتشي ري:قسال والزواج ركبالم والزواج لطفااأل وزواج االقتران مثل ةضارال تسالممارا ● 
 ،ناخالم لتغير فةالمضاع توطاالضغ ببسب زادت قد يالقسر جواالزو رالمبك جواالزو األطفال جواوز قتراناال
 ( )ةدوحدالم ماليةال واردالم ،المدارس إغالق المثال، بيلس على)-Castañeda Camey 19 يدكوف ئحةجا ،ؤخراوم

et al. 2020 .) اوفالمخ طتارتب ،ليمنوا اندسوال بوجنو والهند كاميرونالو نانستاأفغ يف ،الالمث يلسب ىعل 
 حفظالدولي ل التحادا) ريالقس جوازالبكر والم جوازج األطفال والواة االقتران وزادبزي ئياغذال ألمنة بشأن ايدالمتزا
 جواز ،مالوي مثل ،انالبلد ضبع ترجأد ،ناخلما رلتغي يجةنت ةكلالمش ههذ رشاانت مدى لفهم 2020(. عةالطبي

 Owren 2021(.) ةكارثال بعد اتياجات مالح نيوطال في تقييمها ياتوالفت ءاجه النساتي توال راطالمخ حدكأ األطفال

تفتياالو ءالنسا ىعل بيج ،وللمطا الجفاف فترات يف رة:ندال تالحا في جنسيال ءاالعتداو واالستغالل شحرالت ● 
 الجنسيين ءاتدواالع للتحرش ضهنرتع طرخ من يديز مما ،اءالمو مالطعا ىعل ولللحص طولأ برحالت مقياال

.) (Apolitical 2019 بعض شعرت ،ئياغذال ناألم ماعدان ىإل الجفاف أدى يثح ايميبنا في مجتمعاتال عضب في 
 ألسرهن فاهالرو صحةوال يائغذال مناأل رلتوفي مطعاالو المال ابلمق الجنس لادتب ىسو خيار امهنمأ ليس أنه ءالنسا

 2015(. رالل األحمالهو ألحمريب اللصا ياتجمعل ليوالد اد)االتح
صصائلخوا ،لجنسا عن اتوالتعبير ،لجنسيةا اتيالهوو ،الجنسي اتالتوجه وذو شخاصاأل شتهميو داستبعا ● 

 س،الجن نع اتعبيرالتو ،الجنسية اتالهويو ،ةجنسيال اتالتوجه ووذ صاألشخا بعاداست تم عة:تنوالم سيةالجن
 ىعل ة.ادالح اخيةالمن ثوارالك بعقاأ يف تماخدال رفض مت أو قتةلمؤا ئالمالج من المتنوعة نسيةالج صالخصائو
يارمدال راإلعصا باأعق يف اآلمن السكن مينتأ يف تتحديا اجهواو أنهم األفراد بعض فادأ فيجي، في ،المثال بيلس

 Dwyer et al. 2018(.) د اإلغاثةعاد من جهوستبواال "وينستون" 

األمن موانعدا واردالم ةرند ىإل اجئةوالمف لةطوالم اخيةالمن ثااألحد أدت حميم:ال شريكال فوعن زليالمن فالعن ● 
 في م.الحمي ريكلشا فوعن يالمنزل فالعن روخط عيةوالمجتم ةاألسري تتوتراال ةاديز في مهسا امم ،المالي
 لكحوال استهالك ادةبزي ماليةال طلضغوا تارتبط ،أستراليا يف لةطوي تلفترا فافالج تواجه يالت تمعاالمجت

 Castañeda) الحميم ريكلشا فعن في ةاديز ىإل ىأد مما ،بيسل هةواجم بلوسكأ الرجال لقب نم توالمخدرا

Camey et al. 2020 .) ةرادإ تايلوؤسم لوح تاعقوتلاو لمعلل يناسنجلا ميسقتلا عمًاضيأ دراوملا ةردن عطاقتت
 ،ستانوباك ،نجابالبو السند في ،المثال يلسب ىعل ر.لخطل متناسب غير لبشك ءالنسا رضيع امم ،األسرة واردم

 عن افالنحرا أو الحالية نزليةالم المياه تادامدإ ارةإد في الفشل عدب المنزلي فللعن نتعرضه نع ءالنسا تأبلغ
 أةلمرل ةحدالمت ماألم يئة)ه ةجديد ياهم مصادر مينأتل غامرةالم اللخ من المرأة لتنق حول ابه المعمول رعاييالم

.)2020

 رأم مفاههور مسالمته على ايشكله التي رخاطالمو نيةوالجنسا االجتماعية تاالفئ لفمخت ىعل المناخ غيرت ريثتأ ةكيفي فهم إن 
 النساء بجرت امندع ي.اعاالجتم علنوا ىعل قائمال العنف روخط الضطهادل والمتداخلة ةمتعددال مةلألنظ للتصدي يأساس

 توالجماعا نوعةالمت نسيةالج صالخصائو ،الجنس نع رعبيالتو ،الجنسية والهوية ،الجنسي التوجه وذو اصواألشخ تفتياالو
 لأشكا يعجم لكذ في بما- إلكراهوا فوالعن مصوالو االضطهاد من خالية ةحيا ويعيشون الجسدية ستقالليةاال األخرى مهمشةال

وتطوير ااتيذ ةرقرم حياة تراخيا صنع في ليةاالستقال ارسةمم وعائالتهم مهيمكن فإنهم-عيالجتماا علنوا ىعل ائمالق فالعن
 قائمال فالعن عالجةم تعد لمناخ،ا رلتغي مةاتدسم آثار من عانيت يالت مجتمعاتال في المناخ. ريغت بلعواق مرونةال نم أكبر قدر 

 نسيةالج رييعالما.ضارة أو لةادعترسامما أو لوكياتسل يروج أن ويمكن ب،مناس أو يموذجن هو ما لوح يةماعج قداتمعت هي يةعتماالجا رافاألع 1
 ماعيتالجا وعلنا لىع لقائما فالعن ذريتج .ةقعالمتو ةنيسانلجا لياتالمسؤوو راألدوا على قائمال وكالسل على ثرتؤ التي ةالجتماعيا فألعراا من نوع هي
 ةلقعالمت اطرالمخ تؤدي أن يمكن .يهاعل فاظلحل ووسيلة نسينلجا ينب ساواةالم دملع ةيجنت هوو ضارة،لا يةجنسانال رييمعاوال يةماعتالجا عرافاأل في

 .يتماعاالج النوع لىع ئمالقا فالعن في همسات تيال ةزييالتمي يريالمعا وترسيخ قمتفا إلى ناخلما رتغيب

 هارثآ ف منيخفتلاو المناخ مع فيكتلا ات:اعطلقاب صةاخلا نامجربلا صران. ع5.3 سملقا
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 المرأة وتمكين بين الجنسين واةالمسا تحقيق حون قدمالت عمتدو امةتدومس لبيئات صحية يةمهألا غلاب ًارمأ يعامتجالا عونلا ىلع
 مة.اتدالمس ميةوأهداف التن

يئةالب مثل ىرأخ ابقضاي خمناال مةأز سياق في يالجتماعا علنوا ىعل مقائال فلعنوا الجنسين بين ةواالمسا عدم معالجة رتبطت
فة.النظاو يصحال فالصرو يمائال واألمن ،تحتيةال نيةالبو قةلطاوا ،كاتممتلالو ياألراض وحقوق ،يعيةالطب الموارد وإدارة 
 جرنامالب رعناص .5.3 مالقس رانظ ،اعاتلقطاههذ يفيالجتماعاعلنواىعل مقائال فالعن معالجة حول تماالمعلو من لمزيد 

 ت.خاصة بالقطاعاال

 تتصدى أن آثاره من خفيفوالت مناخال مع فالتكي لبرامج مكني كيف
 االجتماعي ي على النوعللعنف المبن

تارابتعالل ةبيجتسم ًاج ُهن بلطتي امم ،قرط ةدعب ناطبترم خانملا ريغتو يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا نأ ةلدألا ره ُظت ِ 
 التالية تيجيااتستراإل تركز مرونة.ال يف وسعأ تإجراءاو تتثمارااسو ثارهآ من فخفيالتو المناخ مع فكيالت يف نيةالجنسا

 وعالن ىعل مئالقا فالعن من ةقايلوا تيجيااسترات مجود يالجتماعا علنوا ىعل قائمال فللعن للتصدي نيةتمكيال يئةالب تعزيز ىعل
 تكون نأ تايجيتارتسالا هذه نم دصُقي ال ره.آثا نم فخفيالتو المناخ مع التكيف رامجب في طرالمخا فيفوتخ يالجتماعا

رونيفك قد يالت تيجيااالسترات بشأن تقتراحابا ليةوالد ميةللتن كيةألمريا الةالوك يموظف زودت اهنإف ،كلذ نم ًالدبو ؛ ةلماش
 وعالن ىعل المبني فللعن صديللت لصمودا ىعل رةقدالو عهم فوالتكي خمنالا تغير فيفبتخ الخاصة البرامج في امجهد في 

 هادف. لي بشكالجتماعا

 المناخ مع فالتكي تستراتيجياإ لخال نم تراقدال بناءو ةرأالم وتوعية تاالفتي بتعليم ضالنهو :1 رقم جيةاتيستراإل
 مناخيةات الأمام الصدم شد سبل العيدعم صموه وثارآ ف منوالتخفي

 طر(خاخفيف الم)ت

ص(خابين األش ،ردي: الفئيلبيعي امستويات النموذج االجتما)

 تبتكاراواال والتخفيف فالتكي تيجياتواسترا ثارهوآ المناخ توطابضغ نفتهرومع ءوالنسا فتياتال تعليم عزيزت يؤدي نأ يمكن 
2  عنو على مئالقا للعنف ضتعرال طروخ رالتأث ةقابلي ىعل ؤثرت يالت الحماية عوامل زيتعز إلى بالمناخ قةالمتعل وجيةولالتكن

 ممعارفه ىعل نىيب أن يمكن هآثار من والتخفيف المناخ ريغت مع فالتكي تيجياتاسترا في بالتعليم ضالنهو إن الجنس.
 .بيئةلا لحلصا تاراقر مناخية واتخاذال ةادالقي في همركتعية ويعزز مشاالمجتم

 عمشاري ىعل (CSA) ًايخانم ةيكالذ الزراعة ئادمب تطبيق ،المثال بيلس ىعل ،ناخيةالم تماالصد هةواجم يف مرونةال معلد
 اعةالزر تسامارم وتطبيق ويغذالتو يائغذال نباألم ةرفالمع ةادزي (.2022 الزراعةو األغذية ة)منظم ةتمعيالمج ميةالتن

 عونلا ىلع مئاقلا فنعلاو ةيرسألا تارتوتلا ىلإ يدؤت نأ نكمي يتلا دراوملاو ءاذغلا ةردن عنمي نأ نكمي ًايخانم ةيكذلا
 دوارلموا والوقود ءاغذال ىعل لحصولل بهاالذ طريق في االجتماعي علنوا ىعل قائمال فللعن ضتعرال ةوزياد يع الجتماا

،فنعلا لاكشأ نم هريغو يسنجلا لالغتسالا رطخ نم ًاضيأ اذه للقي نأ نكمي (. Castañeda Camey et al. 2020) ئيةالما
 فالاألط جواوز رانتقالاب ةطبترملا رطاخملا نع ًالضف ،دراوملا وأ ءاغذال ابلمق نسيةالج تالمعامال في االنخراط مثل 

 ي.المال غطضال ئي أواغذال نم األماعدبان تاتهديدال فعابد ياج القسرلزووا راج المبكلزووا

 ةوالعالق ردالف ىستوم على العوامل هذه دثتح .له ضلتعرا أو فللعن ردالف رتكابا يةحتمالا اضفنخبا مرتبطة سمات أو ظروف هي يةماالح ملاعو 2
 .اعيتمالجاعلنوا على مقائال فالعن أشكال من لعديدا من ميانحي العلمي لصيتحالو يمالتعل لىإ وصولال إن .تماعياالج ىستووالم معتمجالو

 هارثآ ف منيخفتلاو المناخ مع فيكتلا ات:اعطلقاب صةاخلا نامجربلا صران. ع5.3 سملقا
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فالتكي جبرام يف االجتماعي عالنو ىعل مبنيال فللعن ديصالت في ءركاكش والفتيان جالالر شراكإ :2 رقم جيةاتيستراإل
 من آثاره خفيفوالت مع المناخ 

 خاطر(خفيف الم)الوقاية، ت

 مع(المجت ،اصشخاأل بين ،ردي: الفئيلبيعي ا)مستويات النموذج االجتما

 يتلا ةيباجيإلاو ةيحصلا ةيروكذلا معدو زيزعت لالخ نم نيسنجلا نيب ةاواسملا يف ءاكرشك ًاديرف ًارود نايتفلاو لاجرلا يدؤي
 MenEngage Alliance) ثارهوآ خمناال يرتغ من فخفيلتوا مرونةال ىعل رةقدال ءوبنا فالتكي ىعل مقدرته ًاضيأ معدت

.)2016 

 ةأرملا قوقح تامظنم عم بنج ىلإ ًابنج لمعت نأ ةيئيبلا اياضقلا ةجلاعم يف نايتفلاو لاجرلا كرشت يتلا تامظنملا ىلع بجي
 جبرام في يعالجتماا علنوا ىعل قائمال فلعنا مجد ىإل ىسعت يالت الجنس لنوع تحويلية مناهج فوظيلت النسوية تركاالحو
 هاوغير المرأة قوقح تمنظما ةادقي تحت اسية:األس ادئالمب .0.2 مالقس رانظ) امعه فوالتكي المناخ تغير آثار من فخفيالت

العمل اهذ مثل يعالج أن يمكن (.اإلنسان وحقوق الجنس عنو ىعل المبني فالعن لمجا في عاملةال المحلية تالمجموعا من
 علنوا ىعل مقائال فوالعن خمناال رلتغي نيةساالجن رآلثابا يعالو ةادزي خالل من ءوالنسا الرجال بين ىالقو توازن اختالل 

 رغي بيةإليجاا تالتعبيرا معود ؛ اخيةالمن فعالض قاطن رطوت مع ةكورللذ االجتماعي ءلبناا ممفاهي اقشةمنو ؛ يالجتماعا
 والعمل ؛ (2021 عةالطبي ىعل فاظللح يوللدا التحاد)ا يالجماع رفكيالتو ناألقرا معود التوجيه خالل من كورةللذ فةعنيلا

 على مقائال فلعنوا الجنسين بين ةواالمسا عدم يف متساه يالت (4 رقم يجية)اإلسترات الضارة رعاييالمو فقواالم رغييت ىعل
 ريبتدال رتوفي يالجتماعا علنوا ىعل مقائال فوالعن يالجتماعا علنوا ءلخبرا يمكن ،كلذ ىإل فةإلضابا ي.الجتماعا علنوا
 تارالحوا هيلوتس تالنزاعا لتسوية نيةالجنسا تاتبارلالع ةتجيبمس يلةبد تآليا تطبيق ةيفيك حول يينلمحلا ادةللق ائلالرسو

 ي.الجتماعالنوع ا ىعل قائمال فوالعن لضارةية اقف الجنسانواالم انية حولالجنس تالمراعية لالعتبارا عيةالمجتم

 الةعدال ءونشطا أةالمر حقوق تمنظما إشراك لتعزيز ياديةالق المناصب يف ركوالذ ءالحلفا كإشرا يينبغ ،لكذ ىإل فةباإلضا
ثاره،آ من فخفيالتو المناخ تغير مع التكيف تيجياتإسترا بشأن رالقرا نعص تعمليا في اناإلنس قوقح توجماعا اخيةالمن

تالمجموعا من اوغيره المرأة حقوق تمنظما ةقياد تحت سية:األسا ادئالمب .0.2 مالقس رظ)ان فيذوالتن ،تالسياسا ووضع 
 (.وق اإلنسانالجنس وحق ى نوععل يمبنال العنف مجال في عاملةال المحلية 

 عالنو في المتخصصين راكوإش حليةالم لقيادةا اتذ أةالمر قحقو تشبكاو منظمات في راالستثما :3 رقم جيةاتيستراإل
 عيالنوع االجتما على ف القائمي والعنجنسانال

 (يةتمكينالبيئة ال)

 جتمع، الهيكلي(: المعي والبيئي)مستويات النموذج االجتما

 وقحق تجموعام من اوغيره المحلية ةادالقي تذا المرأة وقحق منظمات إشراك خمناال لمجا في رسينمماال ىعل بيج
 تحديدو ،المحلية معاييرال مع فكيتلل ًامامت ةلهؤم ةيلحملا ةدايقلا تاذ تامظنملاو نوصصختملا امج.البرن ورةد والط إلنسانا
جيد وضع في نوولالمم لطويل.ا مدىال ىعل التغيير زتعزيو ق،بالسيا الخاصة االجتماعي علنوا على قائمال العنف ناهجم

 تالتوجها فلمخت نم صواألشخا النساء مع لعمت يالت تلك وخاصة ،المحلية ةادالقي تاذ تاللمنظم يلحيوا لالعم معدب يسمح 
عاتالمجمو ههذ تزويد يجب .بابلشوا ،وعةمتنال نسيةالج صالخصائو ،الجنس عن تتعبيراالو ،الجنسية توياالهو ،الجنسية
 القسم رانظ) اعمله مةاتداس زتعزيو لصمودا ىعل رةقدالو فالتكي مشاريع في اتهاديق زتعزيل رتكروم يأساسو مرن بتمويل 

 (.أةوق المرحق في منظمات رتثمااالس ة:كينيالبيئة التم امج:لبرنعناصر ا .4.3

 ئادالمب مع ىشيتما ابم ،ياتاالستراتيج يعجم يف ىاألخر مهمشةال تفئاالو ءللنسا المجدية كةللمشار ولويةاأل ءبإعطا ىوصي
عاتالمجموو المرأة قوقح تمامنظ ةادبقي سية:األسا ادئالمب . 0.2 قسمال رنظ)ا األنشطة. يعمج معتد نأ يبغين يالت اسيةاألس

 لجهودا هيلست مارسينالم على يجب (.اإلنسان وحقوق الجنس وعن ىعل قائمال فالعن المج في عاملةال ىاألخر المحلية 
 ةوالوطني محليةال تالمستويا ىعل خمناال رتغي مع فالتكيب قةعلالمت تالسياسا وضع يف اتهادوقي المرأة كةمشار ادةلزي لةوبذالم
 وتعزيز معرفة،ال لادبت صفرو ،يمثلونها يالت تالمجموعا وحقوق تواأص فعور اربهمتج من مالتعل يشمل اهذ لية.ودالو
 النوع ىعل قائمال فوالعن ،الجنسين بين ةواالمساو ،ناخيةلما الةعدالو ،خمناال ريتغ بين لةادمتبال وابطلرا حول تراقدال
 .(Global Greengrants Fund et al. 2015) يالجتماعا

 هارثآ ف منيخفتلاو المناخ مع فيكتلا ات:اعطلقاب صةاخلا نامجربلا صران. ع5.3 سملقا
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 لاجم يف ةربخلا رفوت نامضل يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلاو يناسنجلا عونلا يف نييلحملا ءاربخلا كارشإ ًاضيأ بجي
 ييمهوتق هيذتنفو جرنامالب مصميت يف امجهود اهردواوم اجينالن ىعل زترك يلتا هجُنلاو يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا
 ىعل مقائال فنالع برامج يف نناجيال ىعل زركي نهج تنفيذ فيةيوك اجينالن ىعل زركيالت اسية:األس ادئالمب .0.2 مالقس رانظ)

 [(. CARE-GBV 2021a] ماعيالنوع االجت

 مساهت التي رةالضا رالمعايي ومعالجة ،االجتماعية فاألعرا وتقييم جتماعياال النوع تليالتح ءراإج :4 رقم جيةاتيستراإل
 عيقائم على النوع االجتماال فالعن طرخ في

 طر(خاف من الم، التخفي)الوقاية

 ، الهيكلي(لمجتمعا ص،خالبيئي: بين األشعي ا)مستويات النموذج االجتما

ُ 
 يف مهاست يتلا ةيعامتجالا فارعألل ًامييقت نمضتي ًايناسنج ًاليلحت خانملا جمارب عيمج جتنت نأ بجي الجنس. عنو ىعل مقائال

 على قائمال فالعن اقمتف ىإل يؤدي أن قترحلما امجللبرن يمكن فوكي ،المحلي السياق في يعالجتماا علنوا على مقائال فالعن
 زمرك تحليل ينتضم حول تالمعلوما من لمزيد امج.البرن اعهسيض يالت ايةالحم وممارسات ،منه الحد أو يالجتماعا علنوا

 طيطالتخ عملية:ال رعناص .0.4 مالقس رانظ ،نيالجنسا علنوا تحليل من كجزء يالجتماعا علنوا ىعل ينالمب فالعن ىعل
 تحديد كيفية عراج ،عالجتهاوم اهتحديدو االجتماعية فألعراا لوكس حول تالمعلوما من يدلمز يين.االستراتيج موالتصمي

 (. CARE-GBV 2021b بها ) لنهوضوا لةادالع ماعيةاألعراف االجت

العنفو الجنسين بين ةواالمسا عدم فعواد يه ةفصنملا ريغ ةيناسنجلا ريياعملاو ةيعامتجالا فارعألا نإف ،هالعأ ركذ امك

 ًامييقت ةيناسنجلا ريياعملاو ةيعامتجالا فارعألا رييغت يف رود ةيدأت ىلإ ىعست يتلا ةيخانملا جماربلا نمضتت نأ بجي
 رد لكذ في بما الجتماعي،ا علنوا على مقائال العنف على رتأثيالو معاييرال رييبتغ ةقترحالم البرامج يامق ةيفيك حول رطللمخا

افيم ئلمساووا تيازاتباالم تعميت من نيةالجنسا معاييرالو االجتماعية فاألعرا ييماتتق دحدت نأ يمكن تمل.محال يالعكس فعلال
 ينجابواإل ياجاإلنت لعملا خصي افيم العمل ءوعب تالوق ؛ وملكيتها اهفي موالتحك عيةيطبال واردالم ماخدباست يتعلق 
 نأ بيج يلة.بدال عيشال سبل ىإل لصولوا من تحد قد يالت المستمرة نيةالجنسا رعاييالمو ؛الدخل رراإد ؛التعليم ؛ يتمعوالمج

وأفراد قةاإلعا ووذ صاألشخا لكذ في ام)ب ةمتقاطعال تالهويا نم بعتن ةفريد ضعف نقاط أي ديدحت ًاضيأ مييقتلا لمشي
 تسبب يالت اخيةالمن دثالحول عرضةالم اكناألم أو المناطق يف سيما ال ،ية(ينالد أو قيةالعر أو األصلية األقليات مجتمعات 

لبشك مييالتق اهذ عن تجةلنااتالتوصيا مجدبيج ت.راعاالص و ألرضيةاتنهياراواال واصفالعوتفيضاناالوفجفاال
 تخفيف امج:البرن روعناص نيجيياالسترات ميوالتصم التخطيط عملية:ال رصاعن .0.4 مالقس رانظ) العمل خطة في مجدي 

 (.المخاطر

ها،ورعايت المرأة عمل تؤوليامس ىعل رتؤث يالت ماعيةاالجت فواألعرا نيةالجنسا رعاييالم عيةلمجتما البرامج تتناول أن بيج
 مبادئالو تالسياساو نينواالق تعزيز ا.فيه ملتحكوا اإليه لصووالو واردالم تخصيص يف تمييزية تمارسام ىإل وتؤدي 
 واالستقاللية اسيةالسي كةوالمشار ةادالقي زتعزو فيها موالتحك اإليه لصووالو يلألراض المرأة كيةمل ىتتبن يالت هيةالتوجي

 صالخصائو ،سالجن عن تراعبيالتو ،الجنسية تالهوياو ،ةسيالجن تتوجهاال ووذ واألفراد ئيةالنسا تللمجموعا ماعيةالج
 ي.الجتماعالنوع ا ىعل قائمال العنف مخاطر من حدالاخ والمن رتغي واجهةفي م مرونةال ءانطالق لبنا كنقطة ةوعمتنال نسيةالج

 رآثا ف منللتخفي سانيةت الجنالعتبارال راعيةد ومشكل جيطة قوية وممولة باج أنشدردعم إة ومناصر :5 رقم جيةاتيستراإل
 مخاطره ففيوتخ اعياالجتم النوع ىعل ائمالق العنف من يةللوقا ميزانية نضما ذلك في بما ،معها فالتكيو المناخ رتغي

 جابة لهواالست

 (يةتمكينالبيئة ال)

 البيئي: الهيكلي( عي)مستويات النموذج االجتما

 ىعل يمبنال فالعن تاعتبارا جماوإد يتماعاالج علنوا ىعل مقائال فبالعن قةالمتعل مظالن يزتعز في رتثمااالس ةادزي يعتشج
 ةالمراعي لألنشطة التمويل صيتخص يجب مية.العالو ميةواإلقلي نيةوطال اخيةمنال العمل وخطط تالسياسا في يالجتماعا علنوا

 معد أشكال نم وغيرها-عيالجتماا علنوا ىعل مةقائال ئقالعواو واةالمسا عدم وتعالج دحدت يالت تلك- نيةالجنسا تلالعتبارا
 هذه نتضم أن بيج ي.االجتماع علنوا ىعل ائمالق فالعن رلخط توالجماعا رادفاأل تعرض يتال المترابطة عيةالمجتم ةواالمسا

 ،جنسال عن توالتعبيرا ،نسيةالج تالهوياو لجنسية،ا توجهاالت ووذ األشخاص تياجاواحت توياولأ مفه تالخطوا
 ا.ابة لهواالستج بالمناخ رث المتعلقةواللك التخطيط ا فيمسي ال ها،فة ومعالجتالمختل نسيةالج صالخصائو

 هارثآ ف منيخفتلاو المناخ مع فيكتلا ات:اعطلقاب صةاخلا نامجربلا صران. ع5.3 سملقا
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 اخلد تكياامييندالو ،للعمل يالجنسان مالتقسي لمعالجة والألما ماخدباست ويلالتم تواعد تسمح أن بيج ،لمثاال بيلس ىعل
يف يالجتماعا علنوا ىعل مقائال فالعن مجلد صفرال معود يالجنسان علنول تجابةاالس لضمان نيةالجنسا رعاييالمو ،األسرة
 مناخ،ال مجال يف الخبرة يوذ للمتخصصين ةكافي نيةميزا تخصيص بيج ثاره.آ من فخفيالتو خمناال رتغي مع فالتكي برامج 
 بة له.واالستجا يالجتماعالنوع ا ىعل قائمال العنف نعب موأسالي ،الجنسين يناة بلمساووعدم ا

3  لتشم والتي سانيةالجن تالعتبارال مراعية يةاخمن ذتنفي ططوخ تساوسيا جياتاتيسترإ تطوير دعم :6 رقم جيةاتيستراإل
 نساحقوق اإلن عن تمدافعاال كذل في ابم ،نفالع من األمان يف لحقوا عيمااالجت النوع ىعل قائمال فالعن جةبمعال اماالهتم

4  يئيةالب

 جابة()الوقاية، االست

 البيئي: الهيكلي( عي)مستويات النموذج االجتما

 ةالمساهم شأنب ولويةاأل تاذ إجراءات نم- نيةالجنسا لالعتبارات المراعية ةلوطنيا ةناخيالم ياساتلسوا ططالخ رطويت مدع
 (NAPs) نيةوطال فالتكي خطط ىإل (2022 خمناال تغير نبشأ ريةاإلطا ةحدالمت ماألم ةاقي)اتف (NDC) ًاينطو ةددحملا

لالعم وخطط التكيف تيجياإسترات ثالالم يلسب ىعل ،(McGray (2014 الوطنية ونود القطاعية لخططا من اوغيره
ةواالمسا عدم قمتفا ىإل تؤدي رظهوال يئةلبطوا ةادالح اخيةلمنارآلثاا أن يدحدالت وجه ىعل كرتد يالت (SASAPs) القطاعية 

 فالعن لمنع لةاءومس حماية تآليا وضع جهودال ههذ تشمل أن يجب ي.الجتماعا النوع على مقائف الالعن خاطروم الجنسين بين 
 ياساتوس ططخ يف خمناال بشأن العمل عن اجمالن أو خمناال رلتغي ةنتيجك ءواس- له ابةواالستج يالجتماعا علنوا ىعل مقائال
خ.مناال

 ليةوالد نميةللت ةريكياألم كالةلووا (IUCN) عيةطبيال واردالمو عةالطبي حفظل يولالد التحادا كةشرا لكذ على ألمثلةا من 
 تالقطاعا رعب ةصلحالم بوأصحا فةالمضي تالحكوما مع تعاونت يالتو ،((AGENT يئةالب في يالجنسان علنوبا ضللنهو

 وعبالن خاصةال اقضايال يدتحد ىعل تركز يالت (ccGAPs) يالجنسان علنووا المناخ رلتغي نيةوط عمل خطط رطويلت
 (.IUCN 2020ناخ )الم رقة بتغيالمتعل تتدخالالياسات ولسا بين الجنسين في المساواة مجد ني وتضمنالجنسا

ة البرامج:أمثل
 يف،له ابةواالستج ،طرهمخا وتخفيف ،ماعيجتاال علنواىعل مقائالفالعن من ايةوقال مجدنيمك فكي تاليةال ألمثلةا توضح 

خ.ابالمن مج المتعلقةالبراياسات ولسا

 للتنمية الدولية ةاألمريكي لةستدامة من الوكاشاملة والمات الالبيئرونة ودي المحت :1 رقم المثال 

 لمعالجة تظماالمن ،وليةالد ميةللتن ةريكياألم ةلوكالا من الممول ،((RISE مةاتدلمسوا الشاملة تبيئاالو مرونةال تحدي معيد
 فلعنا نعلم لةألداىعل مةقائال نهجال فيذوتن فيتكي لكذيفابم ،بيئةالويالجتماعاعلنواىعل مقائال فالعن بين مةقائال طوابالر
 نيالمب عنفال ءورا ةامنالك باألسبا البرامج فهدتست يئة.البب ةالمتعلق برامجال في هل ابةستجواال االجتماعي علنوا على مقائال

 ةبيئيال مةاتدساال ائجونت رواألس األفراد ىعل مدىالةيدبعرآثا الهيالتو ألسرةوا معالمجت ىومست ىعل يالجتماعاعلنواىعل
.)IUCN 2022, IUCN and USAID 2021( 

،((REDD+اهورهتدوتغاباال إزالة عن ةناتجال تعاثااالنب من دللح WI-HER و Marstel-Day جرنامب ليعم فيجي، يف
 والنزاع يتماعاالج علنوا ىعل مةقائال رمخاطلل ديللتص علةالفا توالجها ينفذلمنا من يدعدال مع ،الدولي بنكال من الممول 

 تشمل الحفظ. جلبرام ةنتيج شأتن قد التي ،ماعياالجت علنوا على قائمال فالعن لكذ في ابم لموارد،ا ىعل مينقائال فوالعن
 ي:ما يل مهجهود

 تنميةال ققيتح دون ولتح يلتا ئقوالعوا سيننجال نبي اةمساوال دمع نقدي لبشك وتدرس ةنيسانلجا اتتبارلالع ةمراعيال مناخال ياتاتيجترسإ ددتح 3
 ميعج على سيننجال نبي اةمساوال ويعزز اخ،نلمبا ينلقتعلما لعموال الستثمارا وتنفيذ وتصميم ططيتخ في يةساننلجا اتاالعتبار جالنه اهذ جيدم .ستدامةلما

 .يبيئوال تماعياالج لنموذجا مستويات

 لبرنامجا صرعنا .5.3 سملقا نظرا ية،يئالب نساناإل ققوح عن عاتافمدال ضد تماعياالج وعالن لىع مبنيلا للعنف يصدلتا ولحتلومامعال من زيدلم 4
 .يةعبيلطا ردمواوال البيئة ارةإد :طاعاتلقبا اصةلخا

 هارثآ ف منيخفتلاو المناخ مع فيكتلا ات:اعطلقاب صةاخلا نامجربلا صران. ع5.3 سملقا
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 ةناتجال اتعاثاالنب من الحد لبرامج ةمقصودال غير بلعواقا ةمعالج في ةاعدللمس تلتظلماوا فعلال ودردل آلية ءإنشا
 اهورهتدت وغاباال زالةعن إ

● 

المشاكلنزاعات وال ت لحلركالشأو ا ميةلحكوالت االوكاعات وبين المجتم صالت اتواقن اءإنش ●

 نهجيةم عمشروال تخدماس ،وليةالد ميةللتن كيةألمريا الوكالة من لالممو مةاتدمسوال الشاملة تئاوالبي مرونةال تحدي من بتمويل 
(iDARE) مظالالمو فعلال ودرد معالجة آلية ززيلتع نالجنسي بين املللتك (FGRM) ودرد معالجة ةآلي ىإل اتشكيله يعادل 

FGRM+( 
 ًاططخم (FGRM)+ ماللمظوا فعلال ودرد ةمعالج آلية تعد ي.البيئ مالنظا تماخد برامج ابلمق الدفع من أينش الذي يالجتماعا
ههذ .ةئيبلا ىلع ظافحلا تاردابم ببسب مقافتتو أشنت يتلا دراوملا ىلع ةمئاقلا تاعازنلا ةجلاعمل ةيناسنجلا تارابتعالل ًابيجتسم

 جنتائال ضد ةيقائلوا تواإلجراءا ،الحفظ رامجب في فةالضعي فئاتالو ءللنسا ةمايالح وتضم ،المحلي للسياق مخصصة اآللية 
(.USAID 2022b) للبرامج مقصودةال ربية غيسلال

 رثكواني واإلدماج في قانون الساوالنوع الجن يةحماز التعزي وا:سام ر فيجمعية الصليب األحم :2 رقم المثال 

 2009 عام يتسونام أعقاب في جنسيال علنوا ىعل قائمال فوالعن يالجنس فالعن بشأن لالتحليو ثالبح عدب ،واسام يف
 وضعو يطنلوا التخطيط ىعل توأثر نيةالتق دةالمساع ساموا في راألحم بلصليا عيةجم تمقد ،2012 معا فانإي رإعصاو
 تالية:ال لطرقبا ياساتلسا

ابم ،وارثلكا ارةإلد نيةالوط الخطة يف ينسجال علنوا ىعل مقائال فالعن مجد نبشأ نيةالف ةدالمساعو تالتوصيا ميقدت ● 
 ث.ارلكوارة افي إد يادتهاالمرأة وق كةمشار ةب زيادطل لكذ في

قائمال فالعن تماخد لتشمل ثوارللك ابةلالستج نيةالوط الموحدة غيلالتش تإجراءا ثيحدلت مةالعا السلطات إشراك ●

 يين.لمحلتجيبين المسناسب لالم بريتدال ماعي وتوفيرعلى النوع االجت
مقائالو يالجنس فللعن ابةواالستج ايةوقلل تركالمش "العمل وانبعن بريتد لكذ يف بما ،يبيةرتد توراد تتضافاس ● 
 هادئ،ال المحيط يف ألحمرا بلصليل نيةوطال تعياالجم من كينمشار مع ئ"الطوار حاالت يف يسالجن علنوا ىعل
 معجتالمو نيةالوط مةلحكوا يف لحةالمص بوأصحا ،ألحمرا الهاللو راألحم بيلصلا تعيالجم ليولدا التحادوا
 لسهيلت للسكان ةحدمتال ماألم وقندص مع ساموا يف راألحم بلصليا جمعية تركاشت ،لكذ ىإل ةإلضافبا ي.نمدال
 ئ.وارلطت االحا ماعي فيعلى النوع االجت ائمامج العنف القبر يب علىرتدال
نبي واةللمسا نيةوطال ساموا ياسةس يف دلصموا ىعل معالمجت رةقد يف الجنسين بين ةوالمساا وائدف جراإد تعمد

2018(. ر في سامواب األحملصليا )جمعية الجنسين 

 طة بهاالمرتب المائية معاتستجرطبة، والماضي اللألر إيكولوجية ظمصمود، ونلى الع رةجتمعات قادء مناب :3 رقم المثال 

 عاتوالمستجم ،الرطبة يلألراض ولوجيةم إيكونظ د،لصموعلى ا رةادق تمعاجتبناء م ،خ األخضرمناوق الندص عمج مشرويد
 ماعياالجت علنوا على قائمال للعنف مخصصة ةقائيو إجراءات مائي،اإلن ةحدالمت ماألم برنامج هفذني الذي بها، رتبطةالم ئيةالما

 فهدي ا.ندوغأبوغر شرق في تينفرعي طعتينمقا يف يلةبدال عيشال سبل مكوناتوخمناال رتغي رآثا نمفخفيالت يف
 ىلع ةداقلاو رارقلا يعناص نيب ًاضيأ نكلو ،خانملا ريغتل ةضرعملا تاعمتجملا لخاد طقف سيل رييغتلا ليهست ىلإ عورشملا

 يالجتماعا علنوا على قائمال فعنال بين وابطالر من مجموعة وعالج علمشرول يالجنسان التحليل كشف ت.المستويا يعجم
 لزواجوا رالمبك جواالزو فالاألط جوازو وقران يينالجنس اءةسواإل واالستغالل جفافال بين وابطالر نم ،خيةمناال تزماواأل

 ئية.والما راعيةالز واردالم فادمنزلي بسبب استنال فوالعن مالشريك الحمي فعن التعدفي م ى ارتفاعإل يالقسر

 علنوا ىعل مقائال فللعن والتصدي يالجتماعا علنوا ىعل مةقائال رالمخاط من فخفيللت (+ظالمالمو فعلال

 هارثآ ف منيخفتلاو المناخ مع فيكتلا ات:اعطلقاب صةاخلا نامجربلا صران. ع5.3 سملقا
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 ي:العنف المنزل مركز منع مع كةلشرابا ةفذمنال تاليةال ألنشطةفي مجتمعين من خالل ا المخاطر تخفيف على عشروالم زرك

● 

● 

● 

 منهم لك تاختصاصا مع االجتماعي علنوا ىعل المبني العنف تطعاتقا حول يينطنلوا الشركاء بين تراقدال تعزيز
فعال.قي وأخالو بشكل آمن عيالجتماا علنوي على امبنال في للعنتصدال فيةوكي

 يبنالم فالعن رخط عوامل معالجة ىعل مقدرته رطويلت يلمحلا معوالمجت عةمقاطال ىمستو ىعل عاملينال توجيه 
ي.الجتماعالنوع ا ىعل

 القائم فالعن وفهم ،وةالق يكياتينامد وتحليل ،نقديال تفكيرال حول كيةالتشار شطةاألن في معالمجت ءأعضا إشراك 
 نبي ةمنصف واقفم ءوبنا ،قاتالعال سياق يف ياعاالجتم علنوا ىعل قائمال فالعن ائلبدو يالجتماعا علنوا ىعل

 النوع ىعل مقائال فالعن من اجينلنا ىإل اإلحالة تماخد ميقدوت ،لضارةا نسيةالج رعاييالم كيكوتف ،الجنسين
 Gevers et al. 2020(.) ماعياالجت
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https://genderandenvironment.org/strengthening-safeguards-gbvenv/. 

o IUCN. n.d.Explore ccGAPs by Region. Accessed May 6, 2022. 

https://genderandenvironment.org/ccgaps/. 
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، تلممتلكاوا ياألراض وق، وحق يعيةلطبد اارلمووا يئةالب ارة:إداعاتبرنامج الخاصة بالقطال .عناصر0.4 مالقس اانظر أيض
 فة.النظاي ، والصح فالصرمياه ، وال ، وأمن تحتيةال نيةالباقة ووالط

 رارشكر وإق
 يعيةالطب واردمالو عةالطبي فظلح يولالد التحاداءأعضا من ةفني تخالمدب،ناتوغراومارغ فيلبو األيس قةالوثي ههذ بكت

IUCN()يقفر من رينآخ ءضاأعو CARE-GBV ، ةوفطيم النهام لوميشي ،جيليغان يلومو ،دسباينغار ياناد لكذ في ابم 
 مالرسو تيك،في يلج تصميم من س،سيمون رجيكبو اوجيلين اكم ااشنات لقب من قةالوثي ههذل يةغوللا عةالمراجو النسخ تم سعيد.

 ةعجارملا ميدقتل ةيسيسأتلا رصانعلل ةينفلا ةيراشتسالا ةعومجملا نم ،يلهوك يلاجنأل ًاركش Miel Design Studio. قبل من
 رينوكو ،شوت ووكلي ،روبود :كارولخالتمدوال عةالمراج قدموا ينلذا الدولية ةتنميلل كيةألمريا الوكالة يموظفول تخالدالمو
 ماس.تو ييتانوبر ،ريسيالي بوجيب يمان،رمي نيا، ودانرتمها جياوجور ،ارته

 س المقترح:االقتبا

"  .2022.CARE-GBV برامج خالل من الجنس عنو ىعل مقائال فالعن الجةمع ت:ابالقطاع الخاصة امجالبرن رعناص
 مية.التن يفيالجتماعاعلنواىعل مقائال فالعن مجةلبر يسيةسالتأ رالعناص في "ا.معه فالتكيوخمناال رتغي رآثا من فخفيالت

 ولية.مية الدريكية للتنالوكالة األم مة:لعاصطن اواشن
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 تجابةواالس لوقايةا تعزيز هو )CARE-GBV( ماعياالجت علنوا على مقائال العنف من للحد يالجماع النشاط من الهدف 
 يالجتماعا علنوا ىعل مقائال فالعن بشأن التنمية برامج في ماعي"الج "العمل أو ،ليةوالد للتنمية كيةألمريا لوكالةل ماعيةالج
 من لحدل وليةالد ميةللتن كيةرياألم للوكالة يلجماعا العمل حول تالمعلوما من لمزيد لية.ولدا ميةللتن كيةمرياأل الوكالة رعب
 .هنا ي انقرعالجتماالنوع ا على مقائال فالعن

 بـ: التصالرجى اي زيد،الم فةمعرل

 ونقانال في اهكتورد ي،ا شينوشيتر
 قدعالتل اؤوممثلة مس

 أةالمر كينالجنسين وتم يناة بلمساومركز ا
cshenoy@usaid.gov 

 اهكتورد ن،سبايردايان غاد
 ئيسة قسمر

CARE-GBV 

diane@makingcents.com 
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