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 العنف من للحدالدوليةللتنميةاألمريكية للوكالة الجماعي العمل
ا الجتماعيالنوع على القائم

 في ا الجتماعي النوع علىالقائم العنف لبرمجةالتأسيسية العناصر
 التنمية

 :بالقطاعاتالخاصة البرنامج عناصر .5.3 القسم
 التنميةبرامج خالل من ا الجتماعيالنوع على القائم العنف معالجة
والصراعاتاألزماتسياقات في السالم وبناء

 ةمحدد ريغ يةمكى ومر مسيغ م ألجليسلتل بعةة الراييلللتحاتماالخد

 7200AA19/D00006/7200AA20F00011 قمر عقدال

 يةلؤومس تيالمحتوا ههذ كي.يرماأل للشعب لسخيا لدعموا (USAID) يةالدول يةمنتلل يةكيرمألا لةكاالو ضلفب نةكممهذهةطنشاأل ثيقةو بحتأص لقد
Making Cents International, LLC Development Professionals, Inc. مهامال رمألوا بعةالرا ةييلللتحا خدماتال لخال نم . سةمؤسو

 قمر ةنعومال عقدو (CARE GBV) عيماتاالج نوعال على مئالقا فنعال نم للحد عيماالج عملبال المتعلقة 
7200AA19/D00006/7200AA20F00011.

 .ةيكيرماأل ةلمتحداتيالوالا ومةكة أو حيالدول يةمنتلل يةكيرماأل لةكاالو رظنتهاجة وررولضبا يقةثالو ههذ عكستال 



 

                                           

 

    

 

                

             

          

     

        

          

        

     

               
             

         

        

       

              

       

 

  

 تصراتخلموا تصاراتاالخ

CARE- GBV عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعا من للحد عيماالج لعمال 

CEDAW المرأة ضد زييمتال لكاأش عيجم على القضاء ةيقفاتا 

CRSV تعازانالبطبتلمرا سينالج فنلعا 

CSO ينلمداعمتجلماتماظنم 

CVP فنلعوا الصراع عنم مركز 

FGM/C ةيوثناأل ةياسلنتال ضاءعاأل رتب / هيشوت 

GBV عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعا 

IPV ميحمال كيالشر فنع 

+LGBTQI نيسنالج نيب من صشخاألوا ،سنجال حراروأ ،ايسنج نولوحتلموا ،سنجال ووجومزد ،نويلثلموا ،تايلثلما، 
 ىألخراةعونتلماةينسانالج تايالهووةيسنجال تهاوجتال يوذ من صشخاواأل

MHPSS عيماتجاال فسينال عموالد ةيعقلال ةصحال 

MRP يمراو في ةبجاتاالس جامنرب 

SCR نألماسجلم قرار 

SOGIESC ةيسنجال صئخصاوال ،سنالج عن ريبعتالو ،ةيسنالج ةيوالهو ،سينالج هوجتال 

USAID ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالالو

 2 تعاالصرازمات واأل ت:عاطالقبا صةالخا جمناربال رصناع.5.3 القسم 



 

                                           

 

 
                          

                    
         

                    
         

                         
  

     

      

     

   
      

                 
                     

             

   
 

                
                     

                      
                    

                      
               

                         
                     

                      
                 

       

              
                    

                      
                     

                         
                     

                  
      

                      
                     

                  
                      

                    

 دمةمق
 تعاوالصرا تماألزا تاقايس في ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالللو المالس اءنبو ةيمنتال جامرب ةمعالج بووج ببس صالملخ هذا فصي
 نيضمتةيفيكحيوضتلجامربالنعةلثأمميقدتمتي.كذلب اميللق ةحددلماتايجيتراتساال ليفاصتو عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعا
 .ةيفضاإ تمامعلو على لصوللح والموارد تلألدوا طبوار ريفوت متي ما، كتعااوالصر تمااألز تحاال في جامربال في تايجيتراتساإل

 ،ةيساساأل ئادبلما لشمت يتالو ،ةيمنتال يف عيماتالجا وعنال لىع مئلقاا فنلعا جامربل ةيسيأستال راصنلعا نم جزء هو الملخص هذا
 القراء فعرتي فسو ،ةيالثلما ةيحانال نم .ةيمللعا اصرنعو ،(ةينيمكتال ةئيبوال ،ةبجاتواالس ،طرف المخايخفتو ،ةيقا)الو جامنربال اصرنعو

 ةمراجع لبق ةيالتال قساماألب ةيادر على القراء نكوي نأ بجي ،ىندأ كحد .خصملال هذا قراءة لبق ةيسيأستال اصرنلعا نم قساماأل هذه على
 :هذا الملخص

 ةقدمم.0.1 القسم ●
 طرخالمافيخفت:جامنربال اصرنع.2.3 القسم ●
 ةيمللعا اصرنع.0.4 القسم ●

o (جامنربال يفنياركالمش ةيمالح طار:إجامربال لاث)م ادةيالقوةيميظنتال ةفقاثوال ميالق 
o (ةحالاإل ةكبش طئراخ ورسم ينسانالج ليحلت)ال نييجيتراتساإل ميصمتوال طيطختال 

 ،عمتلمجوا ،شخاصاأل نيبو ،يالفرد :يئيبال عيماتالجا وذجمنال تايوتمس بحس صالملخ في ةضحالمو تايجيتراتاإلس ميظنت متي
 وذجمنالنم عددةتمتايوتمس جعالتتايجيتراتسإسنالج وعن على ينبلمافنلعالمجا فيةعالالف تالدختالنضمتتما عادة .كلييلهوا

 .ةينيمكتال ةئيبلا أو ةبجاتساال وأ رطاخملا نم فيفختلا وأ ةياقولا اهنأ ىلع ًاضيأ ةيجيتراتسإ لف كينصت متي .يئيبال عيماتاالج

 ئمالقا للعنف تعاوالصرا تاألزما رامجب دىصتت أن بيج ذالما
 الجتماعيع االنو على

 Nordåsand Cohen) هثووحد سنالج وعن على مئاقلا فنعلل ةيلاع رطاخمل ةضرعم تاعازنلاب ةرثأتملاو ةشهلا لودلا نوكت ام ًابلاغ

 وةالق هارظإل عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعا خدامتاسةعصارتلماتعاماللج نمكي (.2016 ةيدولال ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالوالو 2021
 وعنال على مئلقاافنلعا (.2017 فنع الب لبقت)مس تعامتالمج قرارتسا ةععزوز واردلما على الءيتواالس األراضي على طرةيوالس
 على .هايعل ظوالحفا هائانبوةيوضلعا دءبلةفينلعاتعاماالج هاخدمتستيتال بالحر بيأسال أحد هو ،سينجال فنلعاةخاصو،عيماتاالج
 وأ فيوختلا لاكشأ نم لكشك ثانإلا لتقو يسنجلا فنعلا ًانايحأ ةيلامشلا طىوسال كايأمر نلداب يف تابالعصا خدمتست ،لاثلما ليبس
 أويسرالق واجالز غراضألتايتالفو ساءنالب جارتاال نضمينأنمكي(.Knox 2019, Boerman, and Knapp 2017) قامتناال
 عونال على مئلقاا فنلعا ربتعي (.Nagel 2021 و2017 فنع الب لبقتمس) فنلعا تعامالج تداراياإل ريفوتو ءالوال حبالر قيحقتل
 ريدمتل ةذولبلما جهودال في يسنالج فنلعا خدامتسا مت ،لاثلما ليبس على .ةيعامتجالا ةباقرلاو ةيعامجلا ةدابإلل ةادأ ًاضيأ يعامتجالا

 فيدةيزاتمتاتفاوتعمتعاالصراب رةثأتلماتاقايالس.واليتال لىعلييوشةنوسبوال دانروا فيهاملكأبةياسيوسةينيدوةيقعرتعامتمج
 نييسنالج داءتعواال لالغتاالس لسهتنأنمكيتماألزلةبجاتاالس ميمقد قفدتو سكرةلعوا ةيصادتقالوا ةيعماتاالج ةساوالما عدمووةالق
 (. Vahedi et al. 2021 و2019 ةيالدول جرةلهاةظمنم)

 فنلعل عرضتال ادةيوز نيسنالج نيب ساواةلما عدم لالغتاس نت مساؤسلموا فراداأل نكمي امم ،دارفألل ةيداملا قئاقحلا ديحدت الصراع ديعي
 رثأكنكتايتالف نأدانغأو فيةسدرا توجد .وةالق نمةالمحروم ىألخراتعاوالمجمو ساءنالهواجهتيالذ عيماتجاال وعنال على مئلقاا

 فروينكا خرآصشخ يأ أو ةاألسر فرادأ حدأل زاعنالبةطبتلمراةوقعتلماريغ فاةالو عدب كربلماجوالزوا سينجال لالغتلالس ةعرض
 مىلقداا نيبحارلما حنم ةيسسمؤال ةيعماتاالج فعرااأل مليت ،راعصال عدب ما ةنسوبال في (.Mootz et al. 2017) ماليال قرارتاالس

 نم ديزي مام ،ورلذكا نم ليمعال على يصادتقاال المرأة مادتعا نم لعمال قوس في زييمتال هذا ديزي .فيظوتال في ةيفضلاأل الذكور
 تاسايالس ببسب األسرة ىوتسم على ارثاآل هذه فاقمتت (.Kostovicova et al. 2020) عيماتالجا وعنال على مئلقاافنلعلهاعرضت
 خيسرتوةيعماتجاال ةيعاالر ىلإلووصال دييقتلالخنمةمرألل يصادتقواال عيماتجاال شيهمتال قمعتيتال راعالص عدب مالةيصادتقاال
 (.Kostovicova et al. 2020)ةطالبوال فقرال

 يسنالج داءتعواال ،ميالحم كيرالش فنعكذل في ماب،زاعنال ةيدابلبقةجودمو نكوت قد يتال عيماتجاال وعنال على ينبلمافنلعالكاأش
 نيب شرةتنم أو حدة رثأك حبصتنأنمكي،نيهقمراوال لألطفاا ضد يسنوالج يجسدال فنلعوا ،(2016 ةيالدول ةيمنتلل ةيكيرألما ةكال)الو
 ليبس على(.2016 ساءنال نمتائجالال ةنلجو Devakumar and Palfreyman 2021)ةالهش تاقايسال وفي زاعنالنمنيضررتلما
 Rees et) ميمحلا كيرشلا فنع اوبكترا كلذ دعب نيذلاو بيذعتلا نم نيجانلا لاجرلا نيب ًاطابترا يتشيل-موريت في ةدراس توجد ،لاثلما

2018al.). ةيقلعراةعالمجمو ىلدةيالماش ةقسر تماجهنم ضررةتلمادانغأوقشر لماشتعامتمج فيتيأجر ةدراس تحدد

 3 تعاالصرازمات واأل ت:عاطالقبا صةالخا جمناربال رصناع.5.3 القسم 



 

                                           

 

                    
                     

                     
              

                         
                   

            

                    
                   

                    
                      

                   
                          

                       
                   

                   
                        

      

                 
                      

                 
                        

                       
                    

                  
                 

                      

                   
                      

                       
        

  

     
   

   

              

                         
  

          

                    
  

                     
                 

                      

 نمهاجموال بكتار (1):عمتمجوال لزنلما في عيماتاالج وعنالىعل مئلقاافنلعا مرارتسا إلى تأدتعازانثأحدا ةعبأرغنجوماكارا
 لالغتالسوا فقرال إلى ىأد اردالمو بهن (2)و ؛ سينجال لالغتساال غرضب فطاتواخ بصاتغا لشك في عازنلاب ًاطبترم ًايسنج ًافنع

 فضعال ادةيوز ،وجالز أونيلوالدا حدألثم،ميحا صشخ اةفو(3)و ؛ لزنلما في فسينوال يسدالج فنلعوا نييسنالج داءتعواال
 رظن)ا هميأراض على الءيتلالس نهتالئعاولامراأل ضد فنلعوا ،كربلماجواوالز ،لالغتالسوا ،سينجال فنلعوا ،يصادتقواال عيماتاالج
 نكا ثيح ،ةالقو في اتفاوت عمتجلما عسكرة تخلق (4) و ؛ (ةيلكموال ضاألر قحقو :تعاطاالقب ةصالخا جامنربال اصرنع .5.3 القسم
 وأةيألساساتاجايتاالح ريفوتلبمقا تهمشالماأوترايفقلاتقاهمراالتايتالفو ساءنلل سينالجلالغتاالس على نيقادر ةطالشر طابض
 (.Mootz et al. 2017)لزنلما فييسدالجفنلعابكذل عدبطبتاريوالذ ،سينالجفنلعا إلىبرجاتال هذه لكتأد.ةيماالح

 ليسهت إلى نيينلمدا نيب رةيغصال ةحاألسل شارتنوا ،فنلعا خدامتسا عيبطتو ،نونلقاا ادةيس دهورت يؤدي نأ نمكي ،كذل إلى ةفاإلضاب
 بعقاالنمتالفاإل إلىةيعماتجواال ةياسيسالتؤسسالمل زاعنالبطبتلمرا دهورتاليؤدي،كذل على وةالع.يهازتناالفنلعاتدورا
 ثانإللةيسلانتال عضاءاأل رتب/هيشوتو زلينلمافنلعوا كربلماجالزوا لثم،عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعالكاأشنمةعلمجمو

What Works to Prevent Violence et و2019 جرةلهلةيالدول ةظمنلم)ا al. 2017.) وأنسدولفاانويالحكوم الءلوكا قومي قد 
 زازتبا وأ ةيامجراإل تعامالجا إلى تمامعلوال بيسرتب سينالج وعنال على مئلقاا فنلعا ايقضا عم لامعتال نع نولوسؤلما نويالقسر

 نمفنعلماعأبكاتار على رابمج أو هداشا كنكو نعةجتانالةالصدم ديزتنأنمكي (.Knox 2019) همئذايإ عادةإ أو نياجنال
 رقراتالسوا ميعلتال ىإل لصولوا لثم ،ةفيالضع ةيماحال لامعو نإ (.2017 فنع البلبقت)مس لبقتمسال في فنعلماعأبكاتار ةيمالتاح
 زاعنالب رةثأتلما تاقايالس في عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا طرمخا نم ديزت ،نمااأل تكابوش ةيعماتجاال تكابوالش يصادتقاال
Karuhanga Atuhaire et و 2019 ةيالدول رةالهج ةظمن)م ةيمنتال جهود قعوتو al. 2018 و McEvers and Garsd 2015.) 
 صراعال عدب ما عافيتب ًاضيأ المالس تايملع في هموإدماج يعماتجاال وعنال على مئاالق فنلعا نم نيجانلل ةعدالال ريفوت في لالفش طبتري
 (.2019 ةيالدول جرةلهاةظمن)م لعاالف ريغ

 نشويعي نيالذ ةيسنجال صئخصاوال ينسانالج ريبعتوال ةيسنالج ةيهووال ةيسنالج لويلما فلتمخ نم صخاواألش نايتالفو لالرجا عرضتي
 ،عيجوتلوا،فطاتواالخ ،عدامواإل ،سينالجفنلع"اكذل فيماب،عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعالكاأشنمةعجمولمةهشناكأم في

 نييلثلماضد فنلعوا كربلمالملعوايرالقس لعموال ،سينجال وعنالسأسا على شحرتوال فنلعوا،"زلينلمافنلعوا،يالقسر فاءتواالخ
("Kiss et al. 2020 .) قدنسوداال في زاعنالبرةثأتمةطقنم فينشويعينيوالذ العطتساال همملشنيالذلالرجا فصننمبقريما 
 اينيكفيةيقلعرا""لوةعجموملرجا فهداتاسمت (.Nagai et al. 2008)لرج ضد سينجفنع اشربملشكب شهدوا أو ضواعرت
 خاصاألش عرضتي (.Auchter 2017) اسييالس فنلعاعفود ،ةاديالق لأجنم همنعةيعالشر زعنو،همفعاإلض ةليوسك سينالج فنلعاب
 فنلعا نم ديزاتم طرلخ طىوسلا كايأمر في ةعونتلما ةيسنالج صئصاوالخ ينسانالج ريبعتوال ةيسنجال ةيوالهو ةيسنجال لويلما ووذ

 نم ًاضيأ مهشيمهت متي ام ًابلغاو ،( Knox 2019, Davis (2020 تطاوالسل ةيامجراإل تعاماالج لبق نم زازتبواال ةيهكراال مئوجرا
 ،كذل على وةالع(. Davis and Stern (2019 اةيالح ديق على قاءبال لجأ نم هايإل نوؤجلي قد يتال ؤسسيلموا يسراأل عملدا ةظمنأ
 الغباإل مامأ قئعوا ةعونتلما ةيسنجال صئخصاوال ينسانالج ريبعتوال ةيسنالج ةيوهلاو ةيسنجلا لويملا ووذ صاخش ألا هجاوي ام ًابلاغ
 نم فوخلاو ؛ زازتبالاو ؛ ةيسنجلا ةيلثملا مرجت يتلا نيناوقلا لثم ،ةيلثملا باهرو ًايسنج نيلوحتملا باهر يف ةرذجتملا ةدعاسملا بلطو
Kiss et)ةيخلالدا ةيلثلمابهارو؛تساؤسلموا تماالخد ميمقدوعمتالمج ادفروأ رةاألس نمفنلعانمديمزال al. 2020) ضايأ ظرن)ا 

 (.كموالح نسانإلاقحقووةيطمقرايالد :تعاطاالقبةخاصال جامنربال اصرنع.4.3 القسم

 (CRSV) تعابالنزا طبترملا نسيالج فنعال

 ريالقس ري واإلجهاضالقس ملالحة ويرالقس ةرعاالدو لجنسيا ادبعتالسوا بتصاغالا إلى "تعابالنزا طبترمال لجنسيا فنعال" حطلر مصييش
 طبالرا اهذ نكوي قد ع.بالنزا رباشم ريغ أو رباشم شكلب طبترمال جنسيال فنعال من أشكال رشكل آخ أيري والقس جزواالري والقس يمعقتالو
 :يف ًاحضاو

 يةبهارإ تناياك ضمت لتيوا ،يةمكوح ريغ أو يةمكوة ححلسم ةعامجب ًاطبترم نوكي ام ًابلاغ يذلا ،يناجلا نع ةحمل •

 ساسأ ىلع ًافدهتسم وأ ةينيد وأ ةيقرع وأ ةيسايس ةيلقأ ةعومجم يف ًاروصتم وأ ًايلعف ًاوضع نوكي ام ًابلاغ يذلا ،ةيحضلا نع ةحمل •
 يةنسلجا يةهوال أو ةرصوتمال أو يةفعللا يةنسلجا الميول

 رانال قطالإ فقو يةقاتفا تكاهاتنار والتجاا زوح أونال ثلم للحدود ةربعالا قبعواالة والدول رياهنبا ًامومع طبترملا باقعلا نم تالفإلا •
 مالسلا ظفح تاوق) عازنلا تالاح يف هباكترا دنع ،نييسنجلا لالغتسالا وأ فنعلا ضرغل صاخشألاب راجت الا ًاضيأ حلطصملا لمشي •

 (.خيرتا ندو ،20 ةالمتحد ألممل

 نأمفعاإض إلى ورهدبيؤديمام،دفرااأل فضع نمديزيوتعامتجلما قرارتساةععزز إلى عيماتاالج وعنال على مئاالق فنلعايؤدي
KaruhangaAtuhaire et) ةوالدول عمتالمج al. 2018).ةهشاش فاقمت إلى تايتالفو ساءنال ضد فنلعا يؤدي قد ،لاثلما ليبس على 
CARE et)يعسكرال فنلعوا ةالدول al. 2018 .) عونال على ينبلمافنلعانمةفعتلمراتعداللماتذانلدابالضعرتةيمالتحا زدادت

 4 تعاالصرازمات واأل ت:عاطالقبا صةالخا جمناربال رصناع.5.3 القسم 



 

                                           

 

                    
                      

                     
                   

                    
                       

                   
                  

       

                    
                    
                   

                    
                  

     

   
 

                     
                    

                    
         

                

  
  

                     
                        

                    
                   

                    
                       

                  
                     

                    
                     

    

                     
                          

                      
        

                       

    
  

    

 على ينبلماشيهمتوال عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعايؤدي (.Herbert 2014)هانرايجعمةئيستعالقا هايولد زاعنلل سينالج
 ًابسانم ًارايخ ةفينعلا تاكرحلا نم اهريغ وأ فينعلا فرطتلا تامظنم ىلإ مامضنالا اهيف نوكي فورظ قلخ ىلإ ًاضيأ يسنجلا عونلا
 ةمئاقلا ةيعامتجالا لكايهلا لخاد ةدودحملا ةيسايسلا وأ ةيميلعتلا وأ ةيداصتقالا قافآلا وأ لزنملا يف اهلمحت نكمي ال يتلا فورظلل ًارظن
(Phelan 2020.) تعالصراا رةإدا في ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالالو اهتوضع يتال تشراالمؤ ريطوتو رييغتال تايظرن ربتعت 
 اهديدحت مت يتلاو ،ناودعلا تارودو تامدصلا ةجلاعم يف ةيمهألا غلاب ًابناج يعامتجالا عونلا ىلع ينبملا فنعلا اهتدح نم فيفختلاو

 لبق دةجووم تنكا يتال نيسنالج نيب تاتفاوتوال ساواةلما عدم .(2010 ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكال)الو زاعنلل ةيسيئر عفدوا هانأ على
 لالخ نم هايعل ظالحفا متي .(KaruhangaAtuhaire et al. 2018) عيماتجاال وعنال على مئاالق فنلعا سأسا هي زاعنال شوءن

 األرض إلى أةلمرا لصوو نم حدت يتال فعراواأل نينالقوا لثم ،شرةتنلما ضارةال ةينسانجال فراعواأل ،ةيكليلها تاتفاوتوال ،ةطالسل
 .هاعنمبةلزمت مماالحكو تسيلةخاص ةسألكم عيماتالجا وعنال على مئلقاافنلعاعضتيتال أو ،هايعل طرةيوالس

ةرثأتملا تاقايسلا يف ةيمنتلاو رارقتسالاو مئادلا مالسلل ًاديدهت تاعمتجملاو دارفألا ىلع هراثآو يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا لشكي
 عالصرا نعةجتانال ةيعماتالجافعراواأل تساؤسلما في تراييغتلل نمكي،هفسنتقوال في (.2019 ةيالدول ةالهجر ةظمن)م تعاالصراب 
 CARE et) يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا نم نمأم يف سانلا عيمج شيعي ثيحب تاعمتجملا ةلكيه ةداعإل ًاصفر فروت نأ

2018.al.)ةعلقتلماةيالدول ةيمنتللةيكيألمراةكالالوجامربلالخنم عيماتجاال وعنال على ينبلمافنلعلدةيلعدالكااألش ةمعالج ربتعت
 قوخل ،ةيلبقتالمس فنلعا توراد عنوم ،عافيتال على تعامتالمج عدةومسا ،رالضر فيخفتل ةيهمألا غلاب ًارمأ تعاراوالص تمااألزب 
.الصراع عدب هرةومزد ةملوشا قرةتمس تعامتمج

 ئمالقا للعنف دىتتص نأ اتراعصوال تاألزما جلبرام نيمك كيف 
 الجتماعيع االنو على

 ةكالللو ةعباتالةيمنتالجامربيفهتحد نمفيخفتوال هلةبجاتواالس عيماتاالج وعنال على ينبلمافنعالنمةيوقاالجلدم تايجيتراتاس هذه
 وعنال على ينبلما فنلعل يصدتال لوح تإرشادا على لصوللح .تعاوالصرا تمااألزب رةثأتلما تائيبال يف ةيولالد ةيمنتلل ةيكيألمرا

 نمحدال:ينساناإللعمال في عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعاتالدختجمدتهايوجتعراج ،ةينسانإلا وضاعاأل في عيماتاالج
 (.2020 عيماتالجا وعنال على مئلقاافنلعانشأبةيهيوجتالئادبلما) عافيتال على عدةسالموا ،ةنمروالزيعزتو،طرالمخا

 عالنزا اءأثن عياالجتما عولنا لىع ائمقلا نفلعا اطرمخ لتقييم بناوجلا ددعتمو يناسنجلا عونلل ًالماش ًاجهن عبتا :1 رقم يجيةتراتإلسا

 (ابةالستجا،اطرمخلا من يففلتخ)ا
 (لييكهلا،يدفرلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 تائيبال في عيالمشار خذأت نأ بجي ،(2018 ةيالدول ةيمنتلل ةيكيرألما ةكال)الو ةملالشا ةيمنتالب ةيالدول ةيمنتلل ةيكيرألما ةكالالو زامتال عدب
 مئلقاافنلعانمةلفتمخلكاأشنمنيمعرطخلهمعرضت شخاصألل عددةتلماتايالهو نأفيكلاونتتواربتعاال فيتعاالصرابرةثأتلما

 اءجرإلنييالمحل ةصلحلمابصحاأنمةملشا ةعمجمو عمةيللدواةيمنتللةيكيألمراةكالواللعمتنأبجي.عيماتجاال وعنال على
 مئلقاافنلعاهرظامفلتمخعمةسجمنومةبيجتمستالدختالنكوتثيحببنجواال عددةتومةملشانكوتيتالينسانجال وعنالتاليحلت

 ترايبعتوال تايالهو فلتمخ نم شخاصاأل لشمو ينعي عيماتجاال وعنال عسوي جهن اعبتا نإ .عمتالمج في عيماتالجا وعنال على
 دض فنعلا عنم نم نيذفنملا ءاكرشلاو ةيلودلا ةيمنتلل ةيكيرمألا ةلاكولا جهنلا اذه نكمي (.خيارت نود ،نساناإل قحقو ةمل)ح ةينسانالج
 تهاوجتال ذو صشخاواأل نايتالفولالرجا فهدتسييالذ فنعال إلى ةفاإلضاب،هلةبجاتسواال هتحد نمفيخفتوال تايتالفو ساءنال
 ظرنال بنجواال عددتم جهن اعبتا ينعي .قايس لك في ةعونتلما ةيسنالج صئصاوالخ ،سنالج نع ترايبعتوال ،ةيسنالج ةيوالهو ،ةيسنالج
 لبق عيماتاالج عونال على مئقاال فنلعل هعرضتو الفرد طرمخا ىعل هادطضاال نم ةداخلتلما لكاشواأل وةالق تالالتخا ريثأت ةيفيك في
 ئادبلما .0.2 القسم ظرن)ا (2019 حدةتلماةلكممال ة)حكوم ةلفتخلماةينسانجال تايالهو يوذ خاصاألش نيمكتو،عدهبو اءهنثوأ زاعنال

 (.بنجواال عددتم :ةياألساس

 هابهجواتيتال قرطلل لاموش قيقد همفب دأبتجامربال نأنمنيفذنلما كاءشروال ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمراةكالالو قحقتتنأبجي
 فعضاي فيك جامربال همفت نأ بجي .عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا لكاشأ جاهت ًاددحمو ًاديدش ًافعض قايس لك يف ةنيعم تاعومجم
 فنلعابةينمعال ةيحللماتماظنلماعمنعاوتال هميعل بجي،جامربال ميصمتدنع.فنلعا طرخ ضطهدةم أو ةهمشمتعامجمو إلى ماءتناال
 .ميصمتالةيملع فيعمتالمج كوإشرا ةفهدتالمس حددةلماتعاالمجمو عملعمتيتالنساناإل قووحق عيماتجاال وعنال على مئلقاا

 لقب مرنة نوتك اعياالجتم وعنلا لىع نيلمبا نفلعانأبش لووصلا لةهوس ويةق ابةاستج مةأنظوتادمخ اءإنش :2 رقم يجيةتراتإلسا
 هدبعوهاءوأثن علنزاا

 (ابةالستجا،اطرمخلا من يففلتخ)ا
(لييكهلا،يدفرلا:ييئلبا اعيماالجت ذجولنماتايو)مست
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 يعماتاالج فسينال عموالد ةيعقلال ةصحوال نياجنال على ركزت يتوال قحقوال على ةمئلقاا ةيصحال ةيعاالر ريفوت نكامب ةيهماأل نم
 اصرنع .33. والقسم ةياألساس ئادبلما .0.2 القسم ظرن)ا ىمأوال كذل في ماب ،ىاألخر ةيعماتجاال تمادوالخ ةينونلقاا تماوالخد

 زاعنال هلحقي يالذ ضررلل ةجيتن أو الصراع بيسالأ نم بسلوكأ ثحدي فنلعا نكا إذا ماع رظنال غضب ،(ةبجاتاالس :جامنربال
 تاقايالس فيلعمتيتال عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعلةبجاتاالس تماخدجدمبجي(.2019 ،ةحدتلماةلكممال ة)حكوم تعامتالمجب
 الصراع تايكيامنيدعمفيكتللةلبقاوةنرمنكوتنأبجيو،هابهاطبر أوىخراأل ةيحللماتماالخد عمةالهش لالدو أو زاعنالبرةثأتلما
 al.CARE et,2018) هالةبجاتسواال صشخاأللةداخلتلماتايللهو ةملوالشا ،سينجال وعنلل ةيعرالموا ،تماالصدبةيعوالوا ،رةيغتلما

Kiss et al. 2020.) لالدو فيةقثال عدم فاقمت إلى يؤدتنأنمكيوتماحكوالةيعشر نمةيفكاالريغو ودةجالمو ريغتماالخد لقلت 
CARE et) الصراع عدب المالس اءنب أو الصراع ديصعت عنم إلى عىست يتال al. 2018.) في تماالحكو جامربال عمدت نأ بجي ،كلذل 
 لووصوال ،عيماتاالج فسينال عموالد ةيعقلال ةصحوال ،ةحالص لثم عيماتاالج وعنال ىعل مئلقاافنعلل ةبجاتاالس تماخد زيعزتوريطوت

 ينبلمافنلعلةبجاتاالس تماخد لحو تمامعلوال نمديلمز .تمادصال عالجلتالدختوال ،تضايعوتالو،ضاءالق إلى جوءوالل ،ةعدالال إلى
 في ةيعماتجواال ةيفسنال تالخدتوال ةيعقلال ةصحال جدم ةيفيوك ةبجاتالسا :جامنربال اصرنع .3.3 سمالق ظرنا،عيماتجاال وعنال على
 (.CARE-GBV 2022) الموارد ةضخفنت مائيبال في عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعاجامرب

 تممارسا ذيفنت نكامب ةيهماأل نم ،كلذل .طرللخ ةمعرضال تائفال فضع وأ الصراع فاقمت عدم ىعل جامربال عيجم رصحت نأ بجي
 عموالد ةيعقلالةصحوال ةيصحالةيعاراللثم،ةبجاتاالس تماخد ميقدتو زاعنالبرةثأتلماقطانلما عيراتيتال طرالمخا نمفيخفتال
 عيشارلما يبلت مادنع (.2008 نعاوتلوا ةيمنتلل ةيسريسوال ةكالالو) جامنربال في نياركوالمش جامنربال فيظلمو ،عيماتجاال فسينال
 نم نياجنال أو تعازانالب طبترلما سينالج فنلعا نم نيولودلما لطفااأل أو نيقبالسا نيلتمقاال لثم ،ةوموصلما تعاولمجما تاجايتاح
 ةمرألل حدةتلمامماألةئيه)فنلعاوأشيهمتالنمديلمزاعنلمنياركالمش ةيصصوخةيماحغيبني،عيماتاالج عونال على مئلقاافنلعا

 ةيعمتجم ةيمنت عيراشم ذيفنت بجي ،كلذ نم ًالدب .ةيوهلا ةعومجم وأ يجانلا ةلاح ىلع ًءانب ايازملا نع جماربلا نلعت الأ بجي (.2019
 تامدصلا نع ًالضف ،ةيدسجلا ةمالسلاب قلعتت رطاخم نوكراشلموا نووظفلما هواجي قد .نياجنالب ةصالخا تاجايتحاال ةيبلتل عوسأ
 .تماصدلل عرضتال عادةإ أو ةيوناثال

 نواعتلاو ةيمنتلل ةيرسيوسلا ةلاكولا) نيجانلاب ةصاخلا تاجايتحالا ةيبلت ىلإ ًاقاطن عسوأ ةيعمتجم ةيمنت عيراشم ذيفنت يدؤي نأ نكمي
 ةيمالح ةصخصوم قايالس إلى دةنتومس زاعنلل ةبيجتسمةظمنأريطوتلمييقتوال ذيفنتالوميصمتال لالخنمتعامتجلماعملعمال (.2008

 رطيست يتلا اياضقلل ةباجتسالا ىلع ةردقلا ىلإ ،مكاحملا وأ ةطرشلا لثم ،ةيامحلا تايلآ رقتفت ام ًابلاغ ،لاثملا ليبس ىلع .نياجنال ةالمس
 ةينكاإم ادةيلز ةيالمحل تعامتالمج عت مايجيتراتإس عوض (.KIND 2017) نيؤولمسلا ىلع ًاذوفن سرامت وأ ةقطنملا ىلع تاباصعلا اهيف

 ةباسنمىوالمأو ةيماالحتمادخلجع .الصراعبرةثأتمدةيفرقطانم في همتالئعاونياجنللنألمواىومأالريفوتوتماخدال إلىلصوالو
 بابوالش ةيسنالج صئخصاوال ،سنجال نع ترايبعتوال ،ةيسنالج تايوالهو ،ةيسنالج تهاجوتال فلتخم نم صاخشألل ةلماشو ًايوغل

 غيبني،مرةتمس ةينأم طرمخا على يطونتيتالتاقايسال في (.OutRight Action International 2021)ةقعااإل يوذصشخاواأل
 نم نياجنال ةامقإ نكام رييغتل تارايخ ريفوت (.KIND 2017) يئانالج كمالح رةتف عدب مال دوهشوال نياجنال جامنرب ةيهلأ مدة ةاديز
 (.KIND 2017) ورةالضر دنع،اعزنالنلداب أوقطانم خارج هموأسر عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعا

 اهل ابةالستجوا تاعالصرا مج منعبرا في انيسلجنا لنوعا راعيت لتيا تاصدملا من اءالشف تادمخ جدم :3 رقم يجيةتراتإلسا
 (ابةتجالسا،ايةوقل)ا

 (اصألشخانبي ،يدفرلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 على ضوءال مئدا المس اءنبل تماالصدب رةينتهج المسنلا مادختسا طلسي :فنلعا رةئدا ليطعت2020 رارقتاالس قيحقتوتعازانال عنب متمك
 خاصاألش نأ رضتفا (.2021 ةيولالد ةيمنتللةيكيألمراةكالو)ال هالةبجاتسواال تعازانالعنمجامرب فيتمادالص عالج نيضمتةيهمأ
 كيرالش فنع و،هممالهوإ لطفااأل ةملعاساءة مإلثهم، متايحلطوا فنلعانة معمجمو نن مياجننونكوي قد ةينسانالج واعناأل عيجم نم

 ًءانب ،ةيقبطال أو ةيصرنلعا لثم ،فنلعا نم ىخرأ لكاوأش ،فنعلل يسرالق بكاتواالر ،هلياأل راعالص نم ةقبالسا ثحوادوال ،ميالحم
 مئلقاا فنلعا بكاترا على بارجتال هذه رثؤت فيك كاربتعا في عض (.Brush 2019) ةيعماتاالج همقعموا أو همتيهو تعامجمو على
 في هي يتوال ىاألذ نمرقد ربأك في تببستيتال فنلعالكاأش ديحدتلنيجانال عملعما.حالمسل زاعنوال ذاءيواإل عيماتالجا وعنال على
 .تاعازنلاب طبترملا يسنجلا فنعلل ًايئاقلت ةيولوألا ءاطعإ نم ًالدب ،يفاعتلا ىلإ ةجاحلا سأم

 ضعرااأل عرضوتماالصد ةمعالج في نياجنلل ةلفتالمخ بجارتلل بيجتستوةملشا نكوتتماالصد نم للشفاء جامربميصمت هملمانم
Kiss et) عدةالمسا بطلو al. 2020.) ىلإ يدؤت ام ًابلاغ يتلاو ،ةيلخادلا ةمدصلا باعيتسا ،رصحلا ال لاثملا ليبس على ،لشمي اهذ 
 Kiss et) فنعلا باكترا كلذ يف امب ،ةروطخلا يلاع كولسلاو تاردخملا يطاعت ىلإ ًابلاغ يدؤي امم ،ةمدصلا جيرختو ،بائتكالاو قلقلا

2020al.، ةيصحال فيكتال تايآل اءنب عادةوإ تماصدال عالجل عدةوا جهانم ذيفنت (.2021 رةيصغال ةحاألسل نشأب الدولي لعمال ةكبش، 
 (.2021 ةيولالد ةيمنتلل ةيكيمراأل ةكال)الو ةركتالمش اصرنلعاب جاللعا جهن أو امتال عيالو أو غاويال وأ لمعرفيا كيسلوال عالجال لثم
 وأةمدصلابةباصإلاةداعإىلإيدؤتنلوًايفقاثةصلالتذا شفاءالقطر ريفوت على صالحر .هانكام فيةيالسر تجراءاإعوض بجي

نن مياجنلل ةبسنالبةيغالل ةعالفوةصلال ةقيثونكوت قد يتال ةيلئعالوا ةيحالرو ماذجنال ،لاثلماليبس لىع.لفعالبةهمشلماتعاولمجمالعز
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 ،ةيسنالج تايولهوا ،ةيسنالج تهاجوتلا يوذ صاخشألل ًايفاضإ ًاررض ببست نأ نكمي ايسنج نيقفاوتملا نم نيجانلاو نيفلتخم نيسنج
 (.Fensham 2021)ةينيالد تايقلاأل نن مياجنال أو ةعونتلماةيسنالج صئخصاوال ،سنالج نعترايبعتوال

 فلتطرا دعلر راعلصوا ياعاالجتم النوع لىع لمبنيافلعنا وافعد جةلامع :4 رقم يجيةتراتإلسا
 (ايةوقل)ا

 (ليهيكلا،عمجتملا،اصألشخانبي،يدفرلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 تكاالحر إلى مامضناال هايفنكوييتالفوظرال في سينالج وعنال على مئلقااشيهمتوال عيماتالجا وعنال على مئلقاافنلعاهمسايقد
 ةدودحملا ةيسايسلا وأ ةيميلعتلا وأ ةيداصتقالا قافآلا وأ لزنملا يف اهلمحت نكمي ال يتلا فورظلل ًارظن ًابسانم ًارايخ ةفينعلا ةفرطتملا

 عنم في عدةللمسا ينلمداعمتجلماتماظنوم ةالحكوم عمجامربال لعمتنأنمكي (.Phelan 2020)ةمئلقااةيعماتالجالاكيلهالداخ
 ،ةيالمدرس ةيوقاال جامربذيفنتو،ةياألسر لاكيلهاةيقوتكذل لشمي قد .ةفينلعاةفطرتلماتكارالح مونو عيماتجاال وعنلا على مئلقاافنلعا
 (.KIND 2017)ةفهادال فيظوتوال ميعلتال رصفعيوستو،ةيمعتجلماةطالشر عمود

 جاإلدماةداوإع افيلتعا في ةدعالمسوا حريلتسا اءأثن ينلاتقلملناإلنساقوحق ايةحم :5 رقم يجيةتراتإلسا
 (ابةستجالا،اطرمخلا من يففلتخا،ايةوقل)ا

 (يلهيكلا،اصألشخانبي،يدفرلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 جامربال هذه يبلتنأبجي.ةينلمدااةيحال إلى دةللعو تهارالما لىعبيدرتوال الموارد نمهاريغوةيمالال الموارد حيسرتالجامرب فروت
 جامربنكوتنأبجي ماك.ةيالمحل نهتعامتمج إلى نهتعود دنعنييسنالج داءتعواال لالغتلالس نعرضهتليقلتلتايتالفو ساءنال تاجايتاح
 نايتالف ىنعا ،حيسرتال اءنثأ،لاثلماليبس على .زاعنال عدب همققوح عمدتنوأ فنلعللوالرجا نايتالف عرضتةيلبقابةيدرا على حيسرتال

 بيعذتوال ألمدا ليطو جازتالحوا ةبجالوا ةينونلقاا تاإلجراءا عاةمرا عدم نم ايريجين في حرام كووب عم نيلتمقا وانكا نيالذ لوالرجا
 عيماتالجا عونال على مئلقاا فنلعا عنم في ةيالدول ةيمنتلل ةيكيمراأل ةكالالو عدسات نأ بجي (.Crisis Group 2020) ةملعالما سوءو
 .نيقبالسا نيلتمقاال ةملعالم ةضحوا تعاقوتنعريبعتال لالخنمةولالد هبكترتيالذ

 وعنال على مئلقاافنلعابكاتار على ارباإلج وأةبجرتال أو هدةمشاال لالخنفي ذلك م ماب،فنلعانة ميعال تايوتلمس نلوتمقاال عرضتي
 نيالذ ايريبيل فيثانواإل ذكورالنمنقوبساالنلوتمقاال فادأ لقد .تماصدالنم شفاءللةصخصمجهانمبطلتييالذ ألمرا،عيماتاالج
 سينالج فنلعل ضواعرتي لمنيذالنيقبالسا نيلتمقاوال نيلتمقاالريغنم سوأأةيفسنةيصح جئاتننع زاعنال اءنثأ سينالج فنلعل ضواعرت
(Johnson et al. 2010.) بايغ في ةيديقلتال ةيالذكور راألدوا ءأدا في ساءنال هايفتدأبيتال تعامتجلما في صوصالخ هوج على 

 قلقلوازالعجب الشعور فاقمت إلى ميلرسايالز أو سالح نفقدا يؤدينأنمكي،ةسلحلماتكاالحر ىإل مامضنالل غادروا نيالذلالرجا
(CARE et al. 2018.)نيلتمقاللةاحتمتخدرالما طيعاتتجاالعوتماصدالنم شفاءالتماخد نكوتنأنكامبةيهماأل نم،اليتالبو 

 .ودةلعادنع عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعا ادةيزعنم في عدةوللمسا هميفعاتلأج نن ميقبالسا

 تاعصرالابةأثرلمتاتامعتمجلا في اعياالجتم النوع لىع بنيلما نفلعا من يةاوقللراييمعلا ييرغتطةشأنذنفيت:6 رقم يجيةتراتإلسا
 (ايةوقل)ا

 (معالمجت ،اصألشخانبي :ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا لسهت يتال وةالق تعالقاو تقداتمعوال فقوالموا ةينسانالج رييامعوال ةيعماتالجا فعرااأل ةمعالج
 نإف ،ةيكيمانيدلا اهتعيبطل ًارظن (.فعراواأل تداقتمعوال فقالموا رييغت :ةيوقاال :جامنربال اصرنع .1.3 مالقس ظرن)ا زاعنال لمراح لالخ
 ريغتال على القدرة هايلد السلم توقاأ اءنثأ عيماتاالج وعنال على ينبلما فنلعاب ةعلقتلما تايالسلوك على رثؤت يتال ةيعماتجاال فعرااأل
 رييعامليشكتلرييعالمارييغتتالدختقيبطتلنكوينأنمكي (.Brown et al. 2020) زاعنالبةرثأتلماتقااألو لالخيجذر لشكب

 ليبس على .فنلعاب رةثأتلما تعامتجلما على ةمئدا ارثآ عيماتالجا وعنال على مئلقاا فنلعا لحو ةيلالحا رييعالما رييغت أو دةيجد ةيئوقا
 سينجالفنلعاقابسا تعمديتالةيعماتجاال فعرااأل فيةيبجايإتراييغتلماوالص فيةيحللماتعامتالمج ةيعارجامنرب أظهر ،لاثلما
 نأبتوراصتال تريغتيتال رييعالمانيبنم (.2018 فسينوي)ال زاعنال تحاال في عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعالكاأش نم رهيغو

 فنلعانمنياجنلاجاهتةيبالسللفعالودورد،األسرة فرشةيمالحفنلعاخدامتسوا،همتوجازضدفنلعاخدامتاسفيقالحهملواجاألز
 (.2018 فسينويال) سينالج

 السلم توقاأ في ثحدت يتال يعماتاالج وعنال على ينبلما فنلعا ةسلسل جعالت نوأ ةملشا ظرةن رييعالما رييغت جامرب أخذت نأ بجي
 ليبس على- زاعنال ببسب تعامتالمج يف نيسنجلا راودأ اهب ريغتت دق يتلا قرطلا ًاضيأ لوانتت نأ جماربلل نكمي .زاعنال عدب ماو زاعنوال
Sitkin et) نيازحنال صشخااأل أو نيقبالسا نيلتمقاال جدم عادةإ ،لاثلما al. 2019, CARE et al. 2018.) نأ بجي ،كلذل ةجيتن 
 تياكيامنيدعملرجاالعملعمللرييعالمارييغتتايجيتراتإس خدمتستيتال عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانمةيوقاالجامربقفواتت

 جماربلاميقتنأبجي.هافاذنوإ هاعمود رييعالماليشكتةيفيفي ك ناحاسم نالامععقولموا وةالق (.Sitkin et al. 2019)ةيحللما الصراع
رييعالما رييغت جامرب جعالت نأ بجي (.Myrttinen 2018) خرآلا عضبال همشايو عضبال انمكينأ قرارتاالس عدمو زاعنلل نمكيفيك
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Brush ةقهارملاو ةلوفطلا ءانثأ فنعلا براجت سأر ىلع راعلاو تامدصلاو عازنلاب طبترملا فنعلا اهب عقي ام ًابلاغ يتلا قرطلا ًاضيأ ( 
.)and Miller 2019 

 نانسإلاقوحق تاعوجمم مناغيرهو،باشبلاادهوقي لتياتاملمنظوا،ةرألماقولحق ديةاعلقاتاظملمنا ينمكت:7 رقم يجيةتراتإلسا
 زاعلنادوبع اءوأثن لقب يندافعلموا ليةمحلا

 (مكينيةلتا لبيئة)ا
 (ليهيكلا،معلمجتا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 ؛بابالش هاقودي يتوال ؛ عدةلقاا ىوتمس على المرأة قحقو نيمكت نيفذنلما كاءوالشر ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالالو على بجي
 يذو نم خاصواألش ،نيسنالج نيب نم صشخااألو ،سنالج روأحرا ،ايسنج نولوحتلموا ،سنلجا جووومزد ،نويلثلموا ،تايلثلموا
 رثألكانكوينأنماض على كذل عدساي.ىاألخر نسانإلاقحقو تماظنوم ؛ىاألخر ةعونتلماةينسانالج تايوالهو ةيسنالج تهاوجتال
 ضاعواألو زاعنالتحاال فيتادرابلمانوقوديوتايواألول نحددويةيمحل رةبخهميلدنمنوأ عيماتاالج وعنال على مئلقاافنعلابًارثأت

 ظرن)ا (Ryan 2019) يؤذت ال جامربو ،ةعونتلما تاجايتحاال ةيبلتو ،اربتعاال في رظنال تهاوج نم ةعجموم أخذ متي ثيحب ةالهش
 وعن على ينبلمافنلعالمجا فيةملعاالةيالمحل تعاجمولمانمهاريغو المرأة قحقو تماظنم ادةيقتحت:ةياألساس ئادبلما.0.2 القسم
 ةيالمحل ةفمعرالعمميعالالنألمابطاخ عارضتيقدثيح،زاعنالتحاال فيصخالشكبهممهذا (.نساناإلقحقووسنالج
 شيهمت إلى نألموا الموالس أةلمرا دةنجأ نم جزءك فينلعا فرطتال ةجعالم تأد ،اينيك في ،لاثمال ليبس على .فنلعا تايكيامنيود
 ةيكيألمرا ةكالللو غيبني .تاملسملا ءاسنلا فعض ةدايزو ،بخنلاو لاجرلا نيكمتو ،ةيبعشلا ةيئاسنلا تامظنملا نع ًاديعب ليومتلا ليوحتو
 عونال على مئلقاا فنلعا ةمعالج في اصرةنلما تعاومجمو نييحللما نياجنال تايووأول فومخا لىإ ماعتاالسب متهت نأ ةيالدول ةيمنتلل
 ةيكيألمرا ةكالالو على بجي ،كذل اإلضافة إلىب (.Aroussi 2021) ةشهلا لودلاو ًاعارص دهشت يتلا لودلا يف ةجمربلا ءانثأ يعامتجالا
 رثؤيهنأمايسال،عيماتاالج عونال على مئلقاافنلعالمجا فيلعمتيتالةيبالشع تماظنلماكإشرا نيفذنلما كاءلشروا ةيالدول ةيمنتلل

 ليشكتككذلو،نألموا لصراعافخاومنمهاريغو عيماتجاال عونال على مئلقاافنلعانيبطبالروا ديحدت في،ةهمشلماتعامتالمج على
 .ميعالال ينألمابطاالخ

 فنلعا ليقلتل ةالزمال تطاايتحالا خاذتا لالخ نم هاعمدتو ةيلمحلا تاكرحلا يف ًاضيأ ةيلودلا ةيمنتلل ةيكيرمألا ةلاكولا رمثتست نأ بجي
رةثأتلماتاقايساليفةملعاالوأةمئلقااتماظنلموا نطواشنال هاهجواييتالةصلالتذا ة المالس طرخاوم عيماتالجا وعنال على مئلقاا
 فنعلا مدختسي ام ًابلاغ (.لمرأةا قحقو تماظنم في مارثتاالس ة:ينيمكتال ةئيبال :جامنربال اصرنع .4.3 سمالق ظرن)ا ةالهش أو تعاالصراب 
 على .اسييالس رييغتوال ،نساناإل قحقو نع والدفاع ،المالس اءنب في تكارالمشا ساءنال تكاوإس بيهرتل عيماتاالج وعنال على مئلقاا
 Karuhanga)نييسنالج شحرتوال داءتعالل زاعنال ايحاض أو ضألراقحقو نعتعافمداال تايبوموللكا ساءنال تعرضت،لاثلماليبس

Atuhaire et al. 2018.) بابوالش ساءنلل عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعالكاأش تالدختال لاونتتنأبجي،كذل نم هماأل 
 ظرن)ا زاعنال عدبو ءانثأو لبق تنرتنإلا ربعو ًايصخش يعمتجملا لوحتلاو ةدايقلا ةبرجت يف ةكراشملا ىرخألا ةفدهتسملا تاعومجملاو

 (.كموالح نسانإلاقحقووةيطمقرايالد :تعاطاالقبةخاصال جامنربال اصرنع.5.3 القسم

 وعنال على مئلقاا فنلعا هاببسي يتال ةالمالس على ةيفاإلضا طراخلما اربتعاال في أخذت نأ ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالالو على بجي
 نع ترايبعتوال ،ةيسنالج تايوالهو ،ةيسنالج تهاوجتال يذو صشخاواأل ،هاب ىنعت يتوال ساءنال هاريدت يتال تماظنلمل عيماتاالج
 ةيخلالدا تعاجمولماةيقوتلةذولبلما جهودال نم كجزء .ىخراأل ةهمشلماتعالمجمووا ،بابشوال ،ةعونتلماةيسنالج صئخصاوال ،سنالج
 ةعرصاتلماتعاماجوال تماكوالح فهدتست قد ،ىاألخر نسانإلاقحقو تكاهاتنانع اهبتناال فوصر ،ةيالقوم اءنبو،ةيخارجوال
 ةيئسان تعامجمو أو ةعونتلما ةيسنالج صئصاوالخ ،سنجال نع ترايبعتوال ،ةيسنالج تايولهوا ،ةيسنالج تهاجوتال يذو نم شخاصاأ
 وعنال على مئلقاا فنلعا طرخالم تماييقت جراءإل تعاجمولما هذه عمد ةيولالد ةيمنتلل ةيكيألمرا ةلكاولل نمكي .نهالرا عوضال ىحدتت

 ودالصم على والقدرة نألما ريبداتل ليموتال ريفوتو ،ليموتال تابطلتم في ة المسال طرلمخا ةبجاتسا فيكتلل ةساحم جودم ،عيماتاالج
(Crisis Group 2020 .) يإدار بءع لقأب يتأي نوأ ،ةيناسنجلا ةينمألا تاديدهتلا عم ًافيكتم ةعيرسلا ةباجتسالا ليومت نوكي نأ بجي، 
 OutRight Action) زاعنالب طبتلمرا عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا عدصات ببسب ةطشناأل غاءإلل لبس على لمتشي نوأ

 Freedom International 2021) ةيولالد ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالللو ةعباتال نساناإل قحقو عمد ةيآل وه كذل على ةلثماأل أحد (.

.) House 2022 

 طةرتبلماقوائلعاجةلامعلخال من اعياالجتم النوع لىع لمبنيافلعنانأشباءالقض لىإوءلجلاةانيمكإ زيزتع:8 رقم يجيةتراتإلسا
 عوالصرا سيلجنا وعنلا راعيتتاسسؤم اءنشوإ زاعلناب
 (ابةالستج)ا

 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 ةبقاالر في ةاركالمش ينلمداعمتالمج تماظنوم ةيالحكوم تؤسسالما عمدنيفذنلما كاءشروال ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمراةكالالو على بجي
 ةعدالالتؤسسامنوأ ،ةنمضمو همتالمسنوأ ،ةامكربنعاملوينيجانالنأنم أكدت.ةيئانالج ةعدالالتراءاإجلالخنمنياجنالةفقمرا أو
 ةيقالتناال ةعدالوال ةصالحلما تايآل عم لعملا .همتايح اءنب عادةوإ ةعدالال إلى لصوللو ةالزمال المواردب نياجنال ديزوت متي نوأ ،ةملشا
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CARE et) سينجال وعنال عيراتتايملع شاءنإلعمتالمج على ةمئلقااةيسمالر ريغوةيالرسم al. 2018.) نيؤولسلمل بيدرتال ريفوت 
 نيولسؤلما على بجي (.2019 للمرأة حدةتلما مماأل ةئيه) ةامركب نياجنالب لصاتا على هم نيالذ ةعدالال ظامن ظفومو همملعاي ىتح
 دنع(نياجنال على ركزي:ةيساساأل ئادبلما.0.2 القسم ظرن)ا نياجنال على ركزتيتوال ةيفسنال تماالصدب رةينتالمس تممارساال خدامتاس
 همتقدرونياجنالةالملستايجيتراتإسريطوتل عيماتاالج فسينالمعوالد ةيعقلالةحالص فينيصخصتمالعمنعاوتوال نياجنالعملعمال

 ةيهكراال مئجرا نم نواجنال هاواجهي قد يتال ةيفاإلضا عارال ةصمو ةمعالج (.2008 نعاوتوال ةيمنتلل ةيسريوالس ةكال)الو دالصمو على
 مئاالجر نم نياجنوال ةعونتلما ةيسنجال صئخصالوا ،سنالج نع ترايبعتوال ،ةيسنالج تايوالهو ،ةيسنالج تهاوجتال يوذ شخاصأ ضد
 تعدالم فاعتالر ظران.زاعناللداخ عيماتاالج همقعمونعظرنلا غضب،عافيتال واردومةعدالالبنياجنالطبر،نمكأماثيح.ةيبجاناإل
 إلى تاياجنال لووص عمدنكامبةيهماأل نم،(2016 ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمراةكال)الو زاعنال عدب ماو زاعنال تاقايس في زلينلمافنلعا
.CARE et al) اةنالج مقاضاة نماض إلى ةفااإلضب،ةيصادتقاال الفرصو ألرضاقحقوولطفااأل ةنحضاوقالطال 2018.) 

 لىع ائمقلا نفلعادض ائيةوقلاتااإلجراء يزوتعز اءإلنش لجنسياعولنا راعيت لتيا ألمنا اعقط تاصالحإذنفيت:9 رقم يجيةتراتإلسا
 عياالجتماعولنا

 (ابةستجالا،اطرمخلا من يففلتخا،ايةوقل)ا
 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 ريغ أو ةفيعلضا ةينألما تعاطاالق إصالح أو اءنب عادةإ جهود أخذت ىتح تماحكوال ةيالدول ةيمنتلل ةيكيرألما ةكالالو عمدت نأ بجي
 ةيسيئر نكامأ سرادملا نوكت ام ًابلاغ ،لاثملا ليبس ىلع .عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا تاجايتحوا طرمخا اربتعاال في ةيعالشر

 نييسنجال شرحتوال داءتعواال ،نييراإلدا أو نيلممعال لبق نم نيلمعتلمل سينجال زازتباال كذل في ماب ،فنلعا نم عددةتم لكاشأ ثحدول
 Crisis و KIND 2017) بيهرتوال ةفينلعا ةفطرتلما لئرساوال ،تابالعصا دينجتو ،ةالمدرس وإلى نم نوبهذي نيالذ نيلمعتلماب

Group 2018 قد يتال قطرلل ططخ (.ميعلتال :تعاطاالقب ةخاصال جامنربال اصرنع .4.3 سمالق ظرن)ا (2019 فسينويلوا وسكنويوال 
 عيالسر ليحلتال في نياركالمش عضب شعر ،لاثلما ليبس على .فنعلل ًابكترم نمألا عاطق نوكي نأ وأ ةيسسؤمال ةهزانالب سالمسا هاب متي

 ريثأت هل نكا ماإ هاحولو سارلمدا في شيجوال ةطالشر جودو نأ ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالللو عباتال ورلفادالس في ميعلتوال طرللمخا
 ،ةياللقتاالس اءنبلتعامتالمج عملعمال نكامبةيهمألانم (.2016 تعاوالصرا تمااألز في ميعلتال ةكبش)نألما فاقمت إلى ىأد أو ديمحا
 وعنال على ينبلما فنلعل ةيماوالح ودالصم تايآل زيعزتو ،نماألو ةالمالس تماييقت ريوطتو ،ةينألما تايولوألوا طرالمخا ديحدتو

 وعنال على ينبلمافنلعا هارزداةيمالتاحلقتثيحةيسؤسمتقافاثوتاسايسقخلتنأىألخرالدختالجهانملنمكي.عيماتاالج
 نم ةيوقاوال ،نيسنالج نيب فاصنإلوا واةوالمسا ،عيماتاالج وعنال رييعام على بيدرتال ريفوت (1)بيألسالا هذه لشمت.عيماتاالج
 ؛ نألما تواق يف فوذنلا باصنم في المرأة ليثمت ادةيز (2)و؛هلةبجاتسواال ،هتحد نمفيخفتوال ،عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعا
 ءشانإ (4)و ؛ سينالج داءتعالوا زازتباال على ةبترتلما بقوالعوا لقاطم حامستال عدم على صنت يتلا كسلوال عدقوا تانمدو ذيفنت (3و)
Brown et و Crisis Group 2020)ةينمد فإشرا تائيهزيعزت أو al. 2020 و Pospisil and Bell 2018).4.3 سمالق ظرنا. 
 ةيميظنتال ةفقاثوال ميالق :ةيملعال اصرنع .0.4 والقسم ؛كموالح نساناإل قحقوو ةيطمقرايالد :تاعطاالقب ةخاصال جامنربال اصرنع
 (.ادةيالقو

 هدوبع هاءوأثن عالنزا لقب اعيالجتماعونلا لىع ائملقافلعنا اطرمخ من دلحليداتصاالق إلصالحاتااسسي عمد:10 رقم يجيةتراتإلسا
 (مكينيةلتا يئةلبا،ايةوقل)ا

 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 لقلت يتال ةالهش تائيبوال راعالص عدب ما عوضاأ في يصادتقالا اإلصالح تاسايس عمدت نأ ةيولالد ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالللو نمكي
 حددةمتايجيتراتاس.ةملعالماءسوولالغتسالل عرضتوال عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعلنيملتحلمااةنجال على يصادتقاال مادتعاال
 زيعزتو،ميالرس صادتقااليفلعمال إلىةهمشلماتائالفلصوونيسحتو،ةيلكلماقحقو زيعزتلشمتوتعاطاالق عددتمقيبطتهال
 Kostovicova و Aroussi 2021 و KIND 2017)نييسنالج كهاتنواال لالغتاالس عنوم ،ميعلتال رصفو عيماتجاال نمااأل تكابش

et al. 2020) (.جارةتوال يصادتقاال مونال :تعاطاالقبةخاصال جامنربال اصرنع.5.3 ضا القسميأ ظرن)ا 

 ياعتماالج عولنا لىع ائملقا نفلعانقة مومتس عةاموج لةامش ايةحم وفرت يةونانق أطر اءإنش :11 رقم يجيةتراتإلسا
 (نيةلتمكيا لبيئةا ،ابةالستج)ا

 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 تاياآلل ةيماحنمالض ينلمداعمتالمج تماظنوم تماالحكو عدةمسا نيفذنلما كاءوالشر ةيولالد ةيمنتلل ةيكيألمراةكالالو على بجي
 تفايعرتالةقدنمقحقت.ةيومالحك ريغوةيالحكوم تهاالج هابكترتيتلا عيماتاالج وعنال على مئاالق فنلعالكاشأعيجم نمةينونلقاا
 ،لييش فيهيوشنيبةيورتاتكيدلالخ،لاثلماليبس على .فنلعلةيالمحل هرظالمالهجاتت وال عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعلةينونلقاا
بجموب.ةيالقوم همتعمجمو أو همنيد أو همتينثإ أو همقعر نع ظرنال غضب،هجينملشكبنييارسيالريدمتلبصاتغاال خدامتاسمت
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 ثيحدتلنياجنال تكاحر عملعما (. Sitkin et al. 2019) ةيعماج ادةبإ هانأ على مئجراال هذه اةمقاض نمكي ال ،ةيديقلتال تفايعرتال
 (. Sitkin et al. 2019)ةيديقلتالتائفالعب ماسنتت ال مادنعىتح،نياجنلابرجاتسعكتلةينونلقااتفايعرتال

 همفسنأةيمالح .هالطيطختوال عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعانينواقذيفنت على زاعنال هابرثؤي قد يتال قطرال مييقتنكامبةيهماأل نم
 وعنال على ينبلمافنلعابةلقعتلماةينونلقاانينواالقزيعزتةظمنلماةميالجربنطوبتلمرانويعموملانوؤولسلما قاوميقد،همئكاشر أو

Kostovicova et) عيماتاالج al. 2020.) عمةينونلقاانينالقوا ةاءملمو رآخ فوذن أو ةياسيسطضغو ةممارس يرورضال نمنكوي قد 
 ودجه فروت نأ بجي .ةيحال أو ةقبسا تكاهاتنا في نيئطواتم نونكوي قد نيالذ نيولسؤلما راضتعا نم غمالر على ،نساناإل قحقو

 نم على رثؤتنأنمكييتالىخراأل ةيقايساللاموالعو زاعنالنعةئاشنالقئوالعاةمعالجونونلقااذفانإلةيفكا موارد ينونلقاا اإلصالح
 ،ةيسنجالتهاوجتاليذونمصشخااأل ضد فنلعابنونلقااقرينأبجي.عيماتاالج وعنال على مئقاالفنلعانمةبسانلماةيماالح قىلتي
 وةالع .يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا لاكشأ نم ًالكش هرابتعاب ةيسنجلا صئاصخلاو ،سنجلا نع تاريبعتلاو ،ةيسنجلا تايوهلاو

 رطخللةمعرضالتعاماجالضعرتنمديزتيتالتعايشرتالءغاإلةيالدول ةيمنتللةيكيألمراةلكاوالجامرب عمدتنأنمكي،كذل على
 مألماةئيه)ةيومالحك ةعللفااتهاجال وأةسلحلماتعاماالج أو عمتالمج رادفأ أو ةاألسر هتبكتار سواء ،عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعل
 (. Crisis Group 2015 و 2019 للمرأة حدةتلما

 اعيجتمالا النوع لىع لمبنيافلعنلىدصتت يلتا لسالما اءبن تاارسمموتااسسي وضع :12 رقم يجيةتراتإلسا
 (مكينيةلتا لبيئة)ا

 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 ةبجاتسواال ،طرالمخا فيخفتو،عيامتاالج وعنال على مئلقاافنعالنمةيوقاالتاسايسةيالدول ةيمنتللةيكيألمراةكالالو عمدتنأبجي
 .المالس اءنبو المالس ظحفو المالس عنصجامرب في عيماتاالج عونال على مئلقاافنلعا كامحأ إدراج عيجشتلالخنم كلييلهارييغتوال
 ىإلةفضااإلب عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعالكاأش رصدتتشرامؤ كربلما ذارناإل ةظمنأنضمتتنأبجي،لاثلماليبس على
 عيماتاالج وعنال على ينبلمافنلعاتفايعرت خدامتاس على عجش (. Brown et al. 2020)نيسنالج نيبةساوالما عدملىاألخر تمااللعا

 تعاازنمالةيسوتتايوآل ،تارجمتلمواتابقمراوال ،سينالج وعنال راءبلخنمكي (.خيارتندو،نسانإلاقحقو ةمل)حةملوالشا ةالموسع
 المرأة قحقو تماظني مؤدت (. Pospisil 2018)نياجنال لاونتي مف المالس تايقفاتالجع في عدساتنأةينسانالج تارابتعاال عيراتيتال
 نع ةجتانلا ةلادعلاو ةباجتسالاو ةياقولاو نمألا تاوجف دس يف ًايويح ًارود ناسنإلا قوقح لاجم يف ةلماعلا ىرخألا ةيلحملا تامظنملاو
 ،زاعنال طوطخربعنيسنالج نيبةعدالال لأج نملعموال نياجنلل تماخدال ميقدتلالخ (.Saferworld 2021)ةولالد ةشهشاو زاعنال
 تايقفاتا صدور ذيفنتوةغايص فيو المالس اءنبتايملع في همنيمضتنم أكدت. المسال اءنب ودجه يفريبكلشكبتماظنلما هذه همسات

 .(Nagel 2021) المالس

 القادة لحم (.Wood 2014) برالح في هنم رفم ال ًارمأ سيل نيينلمدا ضد نلوتمقاال هبكتري يالذ سينالج فنلعا نأ إلى ةاألدل ريشت
 ةعدالالتايوآل المالستايقفاتاىصدتتنأبجي.عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعابكترتاليتالتؤسسالما ادةيقنعةيؤولالمس
 على بجي (.2016 ةيولالد ةيمنتللةيكيألمراةكالو)ال بعقاالنمتالفاإل ةحفكاوم عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعل شرةابمةيقالتناال

Mootz et) عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعا عاةمرا عم مارعاإل عادةإ موارد عيوزتنماضتماظنلموا تماالحكو al. 2017). 
 ضد زييمتال لكاأش عيجم على القضاء ةيقفاتا لثم ،فنلعا نم رحرتوال نيسنالج نيب ساواةلمل ةينطووال ةيميقلواإل ةيلدولا طراأل وةعد

 .المالس اءنبتايملعهيوجت في عدةسالمل2016و1888و1820و1325 حدةتلما ممأللعباتال نألماسجلم قرارو،( (CEDAW المرأة
 al. CARE et) عيماتاالج وعنال على ينبلمافنلعلبيجتستيتال المالس اءنبتاسايسذيفنتلةيؤولومس محلي ليموت جودونمقحقت

.)2018 

 رامج:الب لةأمث
 فنعلا نم ٍلاخ لبقتسمل ةيحص تاق الع :1 رقم لاثلما

-2020)توانس3 هتمد طشانهيلد،ةصالحلماقدونصلالخنم،ةيالدول ةيمنتللةيكي ألمراةكالللو عباتالفنلعوا الصراع عنم مركز
 ٍلاخ لبقتسمل ةيحالص تلعالقاا مىسي يالذ ،طشانال خدمتسي (. World Vision)ةيلمعاال ةيؤالر ةظمنم فذهنتويتشيل موريتيف(2023

 ىعل مئلقاافنلعلجامنربالىصدتي.عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعا شارتنانم لحدل"سانالنيب اشربلمالصاتاال"جهن،فنلعانم
 فنلعا عفواد ةجعاللم ةيالمحل لحلوال زيعزتو عيمتالمج عيالو ادةيز على ركزت :ةيوقاال (1):تانكومةثالثلالخنم عيماتاالج وعنال
 هاتقدروعمتالمج ةخدم تماظنمزيعزت على ركزي:تلقدراازيعزت(2)و ؛ نيسنجال نيب اةساولما دةايزو عيماتجاال وعنال على ينبلما

 ميقدتنيسحتو،عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعاعنمنشأبىقوأنينلقوا وةعالد على ركزت:اصرةنلما(3)و؛تماالخد ميقدت على
 على مئلقاا فنلعا عنم على نييمعتوالمج نيينيلدا القادة نم112 جامنربال برد ،ناآل ىتح .نييلمحلوا نيينيالد القادة كوإشرا ،تماالخد
 ،تاعازنلا لحو ،مالسلا ءانبو ،ةيندملا ةكراشملا ىلع ًاباش627 بودر ،( IMPACT) Youth بابشلل ًايدان24 شأنأو،سينالج وعنال
 في فنلعوا عالصرا ايقضا ةجعاللم ةالخدم علمتعيمشار ريطوتبمله حسميعوض في بابالش عضيهنأ ماك.ةيلمسوةيحصتعالقا اءنبو

.عمتالمج
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 عيماتاالج عونال على مئلقاافنلعافقوتتعامتالمج :اينهارمو طشان:2 رقم لاثلما

 ىعل مئلقاا فنلعا عنلم "سانال نيب اشربلما لصاتاال" جهنم ةيلدولا ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالللو عباتال (Harmonia) اينهارمو طشان قبطي
 ةيعارملا ةيحصلا تامدخلا نيسحتو ًافاصنإ رثكألا يعامتجالا عونلا تايكيمانيد زيزعت لالخ نم يتشيل روميت يف يعامتجالا عونلا
 قدونص لبق نم (2020-2023) توانس3 لمدة اينهارمو طشانليموتمتي.كايكيول رايإم تايلدب في ءسانلل ةينسانالج تارابتعالل

 فقالموا طشانال ريغي .Asosiasaun Hamutuk Nasaun Saudave(HAMNASA) ةظمنم لبق نم ذهيفنت متيو ةالحالمص
 يمعتالمج طيطختال (1:)نيملكاتم نيمجال لالخ نم عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا ايضحال عمالد نحسيو ،ةيعماتالجا فعراواأل
 وعنال على ينبلما فنلعاب ةعلقتلما ةالضار ةيعماتاالج رييعالما ةشقانلم عمتالمج دفراأ نم لاياألج نيب ًالماش ًافلاحت مضي يذلا ،ريغصلا

 على ركزييوالذ ،ةيصحال تماخدال ميمقد بيدرت(2)و؛ المسال إلى يؤدتنأ هانشأ نميتال لوحلال ديحدتوينعل لشكب عيماتاالج
 عيماتاالج وعنالعلىمئلقاافنلعاايحاضعملدةيصحالتماخدالميمقدلرةشولماميقدتتهاراومةيحساسوالةفمعروال عيالوادةيز
 لقدو،ةيقر31 في ةيمعتالمج ريالصغ طيطختال تعامجمو شاءنإ مت ،ناآل ىتح .عمالد تماخد إلى تحاالاإل ادةيوز ةيعالف رثأك لشكب

 مئاقلا فنعلل ةباجتسالا ىلع ًابيردت اومدقو ً،اكراشم4166 نمبقريمالةيمعتمج ةيعوتتجلسا واعقدو،ةيمعتمج لعم ططخواطور
 .ةيحصلا ةياعرلا يف ًاصصختم302 نر مثألك عيماتجاال وعنال على

 تعامتالمج نيبتايتالف نيمكتطشان:3 رقم لاثلما

 المرأة قدونصو فنلعوا لصراعا عنم مركزل عباتال ةصالحلما جامنرب نم ومعلمدا ،ةيالمحل تعامتجلما نيب تايتالف نيمكت طشان عززي
 نضمتي .انقو اينلما في نيتيعالال رمص يتظفمحا في تابشالل يدصاتقواال عيماتاالج نيمكتوال نيسنالج نيب ساواةلما ،نألموا الموالس

 ينسانالج وعنال تايكيمانيدو ةراضلا ةيعامتجالا فارعألاو يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا نم دحلا ىلع زكري ًارصنع ًاضيأ طاشنلا
 ةيالمحل ةيالحكوم ريغ داءنال ةظمنم لبق نم (2020-2023)توانس3 لمدة طشانال ذيفنت متي .تايتالفو ساءنال دض فنلعا في همسات يتال
 .تعامتجلما نيب نعاوتال ادةيز (3)و ،تالذا ةيمالح ةيمللعا ةيتايحال تهارالما نيحست (2)و ،عمتلمجا وادر ةيمنت (1):فهداأةثالثهول
 لكاأش فلتمخ لوحعمتالمج يعو ادةيز هو لاألو فلهدا،عيماتجاال وعنلا على مئلقاافنلعانمةياقالوبةخاصال تادرابلمابقعلتي مايف
 ةياسلنتال عضاءاأل رتب/هيشوتو،سينالج شحرتوال ،يالقسر اجوالزو كربلما واجالز كذل في ماب،عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعا
 على ينبلمافنلعاةفحكالمطاشنبلعمال هو يناثالفلهدا.عسأوقطان على المرأة نيمكتونيسنالج نيب ساواةلمازيعزتككذلو،ثانإلل
 اللاثلماليبس على ،كذل فيامبةوقعتلماجئاتنالند ميلعداقيحقت على طشاناللعمي.تعامتالمج نيبةيقوطبروا قخلوعيماتاالج وعنال
 ةيمعتمج ةيرؤ ريطوتو ؛ صادتقواال عمتالمج في تايتالفو ساءنال جدم عملد نقرااأل نيوالموجه عمتجلما لطابأ نم كادر ةيمنت ،حصرال
 ساءنلاةقدر ادةيوز؛ةالمدرس فيتايتالف قاءبتعدالمادةيوز؛تايتالفوءسانالضد فنلعاحفكاتوتقافاثالنيبهمفاتال عززتةركتمش
 .ةملعاال ىالقو في ةاركشلماوأ رةيالصغ ةيرجاتال لماعألاءدب على تايتالفو

 يمراو ةبجاتاس جامنرب:4 رقم لاثلما

 يمراو يف فينلعا فطرتال ديهدت ةلمواجه ةيالمحل تعامتالمج (2013-2018)توانس5 لمدة دومييالذ يمراو ةبجاتاس جامنرب عمدي
 تعاراالصعنمبتمككذل فيماب،ةيالدول ةيمنتللةيكيألمراةكالوالبتكامنمديلعدالبقنميمراو ةبجاتاسجامنربليموتمتي.نيبلفلاب

 نأنيح في ".Plan International"ةظمنملبقنمجامنربال ذيفنتمتي.نألموا المللس المرأة قودنوص قرارتساال قيحقتقدونوص
 عونال على مئلقاا فنلعا ةمعالج في يمراو ةبجاتاس جامنرب دأب ،ثالثال هامع في ،شروعلما ةيداب ذنم ةملشا درةابم نكا ينسانجال وعنال

 ىوتمس عفر لالخ نم عيماتجاال عونال على ينبلما فنلعا عنم (1):لعم تمسارا ةعبأر لالخنمةيولوكأ صدقنع عيماتاالج
 في تايتالفو ساءنال عوض (3)و،عيماتجاال وعنال على مئلقاافنعالنمنياجنللتمادالخ نيسحتلالخنمةيماحالزيعزت(2)و،عيالو
 ةيواألول ءطاعوإ عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعليصدتللنيخرآلاةحالمصل بصحاوأ ةالحكوم ىلد وةعالدبنلهحسمتيتال اكزلمرا
 .هنمةيوقاوال عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعلةبجاتساال فيرييغتلامكعو لعملل عيمتالمج نامضتالتعاومجم زيعزت(4)و،لحلولل
 وقام ؛ عمتالمج فرادأ نم فرد100 لـ عيماتاالج وعنال على مئقاال فنلعا نم ةيقاالو لحو ةيبيدرت تدورا جامنربال ىأجر ،ناآل ىتح
 ؛ةصلحلمابصحاأنم60 نم رثألك بيدرتال ريفوتو عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا تحاال ةمعالجل ةاإلحال تمسارا زيعزتب

 وعنال على مئلقاافنلعانمنياجنللةيحللماتماالخد ميقدت عملدعمتالمج فرادأنم فرد6500 هانم فادتاس رةيصغ حنم عبس وإصدار
 وعنال على مئلقاافنلعاعنوم ،عيوال ادةيوز ،هانع الغباإل متيمليتال عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعاتحاال ةمعالجو،عيماتاالج
 فنلعا نم ةيوقاوال المالس اءنب لوح عيمتالمج نامضتال ةعمجمو ضاءعأ نم وعض600 نمبقريماللعم شور عقدو؛ عيماتاالج
 طبور ؛ عيماتاالج عونلا ىلع مئاقلا فنعلا نم ةياقولا يف اًلاطبأ اونوكيل مهتاردق ءانبل ىرخأ تاعوضومو يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا

.يحدتال هذالةيمحل لحلو جاديوإ هايعل سسيالمؤ عبطاال فاءوإض لاكيلها هذه على ظحفاللةكومالحبةيمعتالمج نامضتالتعامجمو
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 ارإقرو كرش
 وعنال على ينبلمافنلعانمدللح عيماالج لعمال ةظمنمقيرف في نيرآخ عضاءأنم عمدب،لشاكا-لوايتنشا ذريهةقيثالو هذه بتك

 ةمراجعوال خسنال مت .ديسع ةمطوفا ،هامنال ليشيوم ،نابغاردس نايود ،نونالرمك ينتكور كذل في ماب ،(GBV)-CARE عيماتاالج
 كراش . Miel Design Studios لبق نم والرسم ،كيتيف ليج ميمصت نم ،زنموي.سب انيليجو لرثمو رةسا لبق نم ةقيثالو لهذه ةياللغو
 اتيولول ،لسمو مييوج ،زنيهوك فرينيوج ،ينرو-روتيت انيأال :تالخدلموا ةجعمراال قدموا نيالذ ةيدولال ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالالو فيظلمو
 .نابيد وبرابو هليكو جالينأ :تقايعلتال قدموا نيالذ نيياألساس TAG عضاءأ وإلى ،مرندورشا ،نالبوبانيغدالماو،االجبنغو

 :رحلمقتا ساالقتبا

 تمااألز جامربلالخنمسنجال وعن على مئلقاافنلعاةمعالج :تعاطاالقبةخاصالجامنربال صرانع". CARE-GBV.2022 قيفر
 ةيكيألمرا ةكالالو :ةعاصمال نطنواش .ةيمنتال في سنجال وعن سأسا على مئلقاا فنلعا ةرمجبل ةيسيسأتال اصرنلعا في ".تعاوالصرا

.ةيالدول ةيمنتلل
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 ةيمنتللةيكيألمراةكالللوةيعماالجةبجاتسواال ةيوقاالزيعزتهو عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانمحدلل عيمالجاطشانال منفلهدا
 منديلمز.ةيالدول ةيمنتللةيكيألمراةكالوالربععيماتاالج وعنلا على مئلقاافنلعانشأبةيمنتالجامربفي"عيماجاللعمال"أو،ةيالدول
 .انه قرنا عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعا من للحد ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمراةكالللو عيماالج لعمال لحو تمامعلوال

 :بـ لصاتاال رجىي،ديلمزاةفمعرل

 نونلقاا في وراهتدك ،يونيش راتيش
 قدعاتال لوسؤمةلثمم

 المرأة نيمكتو نيسنالج نيب ساواةلما مركز
cshenoy@usaid.gov 

 وراهتدك ،نيابغاردس نايدا
 سمق ةسيئر

CARE-GBV 

diane@makingcents.com 
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