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على  القائم العنف من للحد الدولية للتنمية األمريكية للوكالة الجماعي  العمل
النوع االجتماعي

في التنمية القائم على النوع االجتماعي لبرمجة العنف  العناصر التأسيسية

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

اإلنسان والحكم وحقوق

 ةمحدد ريغةيكمو مىمس ريغلجأل ميسلتلةعبالرا ةيليحلتال تماالخد

 7200AA19/D00006/7200AA20F00011 رقم عقدال

 هذه .كييرألما بللشع سخي ال عموالد ( USAID) ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ة كاللوا لفضب ةنمكم هذه ةطشن األ ةقيثو تحبأص لقد
 لالخ نم Making Cents International, LLC ةسسومؤ Development Professionals, Inc. ةي ولسؤ م تايوتالمح
CARE) عيماتجاال عونال على مئلقاا فنلعا نم حدلل عيماجال لعمالب ةعلقتلما هاممال امروأل ةعبالرا ةيليحلتال تماالخد GBV ) عقدو 
 ةيكيألمرا ةكالالو ظرن تهاوج ةرورالضب ةقيثالو هذه سعكت ال . 7200AA19/D00006/7200AA20F00011 قمر ةن لمعوا
 . ةيكيمراأل حدةتمال تايالوال ةحكوم وأ ةي الدول ةيمنت لل



        

    

 

 

     

     

    

     
  

    

     

      

    

     

    

       

 

 

  

  

 

      

   

    

           
    

   

         

      

  

     

    

   

        

 ات صرتخملاو ارات صتخ اال

CARE- GBV 

DRG 

GBV 

LGBTQI+ 

NDI 

SOGIESC 

TFGBV 

UN 

UNODC 

USAID 

VAWP 

 عيماتاالج وعنال على مئلقاافن لعانم للحد عيماالج ل عمال

 كمحوال نساناإل قحقووةيطمقرايالد

 عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعا

 ،نيسن الج نيب نص مشخا ألوا ،سنجال حراروأ ،ايسنج نولوحتلموا ،سنجال ووج ومزد ،نويلث لموا ،تايلثلما
 ىألخراةعونت لماةينسان الج تايالهووةيسنجال تهاوجتال يوذنص مشخاواأل

 ينطوال طيمقرايالد عهدلما

 ةيسنجال صئ خصاوال ،سن الج نع ريبعتالو ،ةيسنالج ةي والهو ،سين الج ه وجت ال

 ايوجولنكتال ههلستيالذ سنجال سأسا على مئ لقاافن لعا

 حدةتلما مماأل

 ةميوالجر تاالمخدرب ين معال حدةت لما مماأل بتمك

 ةي الدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ة كالالو

 ةاسي الس في المرأة ضد فنلعا

 2 مكحلوا ناسنإلا قوقحو يةراطقميدال: تاعاطق الب اصةخال جمانربال رصانع.5.3 مسق ال



 

         

 

 
                    

                     
          

                    
        

             

     

      

     

   

      

               
                      

                    
     

 

    
 

                    
                   

                    
                         

                       
                  

   

 

  

 

                          
                      

   

 
                  

     
              

                    
               

             

   
    
    

         
          

               
          

                   
  

        
  

                  
                  

                   
              

                    
            

   

                         
                    
      

      

 دمة مق
 على مئ لقاا فن لعا ةي الدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالللو كمحوال نساناإل قحقوو ةيطمقراي الد جامرب ةمعالج بجوو ببس الملخص هذا فصي
 جامرب في تايجيترات اإلس جدم ةيفيك حيوضتل جامربال نع ةلثأم ميقدت متي.كذلب اميللق حددةلما تايجيتراتساال ليفاصتو سنجال وعن
 .ةيفاإض تمامعلو على لصوحلل مواردوال تلألدوا طب وار ريفوت متي مام، كوالحك نساناإل قحقو و ةيط مقراي الد

 ،ةيساساأل ئادب لما ل شمت يتالو ،ةيمنتال يف عيمات الجا وعنال لىع مئلقاا فن لعا جامربل ةيسيأستال راصنلعا نم جزء هو الملخص هذا
 القراء فعرتي فسو ،ةي الث لما ةيحان ال نم .ةيمللعا اصرنعو ،(ةيني مكت ال ةئيب وال ،ةب جاتواالس ،طرف المخايخفتو ،ةيقا)الو جامنرب ال اصرنعو
 :ةيالتال قساماألب ةيدرا على القراء نكوينأبجي،ىندأ كحد .خصملال هذا قراءة لبقةيسيأستال اصرن لعانسام مق األ هذه ىعل

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

o (جامنربال في ني اركالمش ةيمالح طارإ:جامنربال لاث)م ادةي القوةيميظنتال ةفقاثوال ميالق 
o (ةحالاإل ةكبش طئ راخ ورسم ينسانالج ليحلت)ال نييجيت راتساإل مي صمتوال طيطختال 

 ،عمتجلموا ،شخاص األ نيبو ،يالفرد :يئيب ال عيمات االج وذج منال تايوتمس بحس الملخص في ةضح المو تايجيتراتاإلس ميظنت متي
 وذجمنال نم عددةتم تايوتمس جعالت تايجيتراتسإ سنالج وعن على ينبلما فنلعا لمجا في ةعالالف تالدختال نضمتتما عادة .كلييلهوا

 مسقلا رظنا) ةينيكمتلا ةئيبلا وأ ةباجتسالا وأ رطاخملا نم فيفختلا وأ ةياقولا اهنأ ىلع ًاضيأ ةيجيتارتسإ لف كينصت متي .يئيبال عيماتاالج
جامنربال.0.3  (.ةامعةحلم: اصرنع

 والحكم إلنسان ا وحقوق ية اطقرديمال رامجب دى ص تت أن ب يج ذالما
 الجتماعي ع االنو ئم على للعنف القا

 ةلماشلا تايطارقميدلا زيزعت يف ةيلودلا ةيمنتلل ةيكيرمألا ةلاكولا فادهأ مامأ ًاريبك ًاقئاع يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا لكشي
 نشأب ةيولالد ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالوال ةيجيتراتسإ في ورمذك وه ماك ،ةيمنتوال ةامرلكوا ةيرالح زيعزت على لعمت يتال ةؤول والمس
 على طرةيللس عيامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا مدخت ُسي .(2013 ةيالدول ةيمنت لل ةيكي ألمرا ةكال)الو كموالح نساناإل قحقوو ةيطمقراي الد
 همريغو ،همبيهرتو 1ةيسنجال صئ صاوالخ ةيسنجال اتريبعتوال ةيسن الج تايولهوا ةيسنجال لوي لما فلتمخ نم شخاصواأل تايت الفو ساءنال
 ةاسيالس يف المرأة ضد فنلعا ادةيوز ةيوباأل لاكي لها دي أكت عادةإ أو خيرست نإ .عطقاتلما هادطضاال نم ينعات يتال تعاالمجمو نم
(VAWP ) عهدلما) قطانلما نم ديلعدا في ثحدي يالذ ،طي مقرايالد عاجرتوال دادبتاالس في ةي الحال ادةي للز ةي ساسأ تانمكو هي 
 (.أ2021 ينطالو طيمقرايالد

 ريغ صاخشأل ا وأ / و ،سنجلا عون عم نيقفاوتملا ريغ وأ / و ً،ايسنج نيرياغملا ريغ صاخشأل ا ىلإ ةراشإلل " SOGIESC" رصتخم مدخت ُست ام ًةداع1
ً ُيو ،نييئانثلا  لميول ا نم كئلوأو ،نيسنجلا نيبو ،سنجلا رارحأو ،ايسنج نيلوحتملاو ،يسنجلا ليملا يجودزمو ، نييلثملاو ،تايلثملا لمشي نأ هب دصق
 (. LGBTQI)+ رىاألخ وعة نتمال يةسنالج تياهوالو

 3 مكحالوناسنإلاققوحو يةطرا قميدال:تاعاقطالب اصةخال جمانربال رصانع.5.3 مسق ال



 

         

 

  

     
        

         
    

     

          
                   

                  
   

                      
                     

                      
                       

                       
                    

                        
                       

                    
                   

  

                      
                        

                          
                         

 

                      
                       

                     
           

                       
                  

     

                      
                    

                       
                     

                      
                     

      

 

   

         
      

                  
        

   

                  
                    

                
       

          
                  

                
  

                   
                 

                   
                    

              
        

   

                  
                     

       
                 

  

                    
       

                   
            
                 
                     
     

                    
                  
              

            
          

                    
         

      

 (VAWP) ة ياسسال في ة مرأال ضد فنعال

 جتني نأ تمل يح أو ،نهع جتني ،عالفاأل ههذ ثلمبيدهدتال أو ،سينالج علنوا على ئملقاا فنعال عمال أ نم عمل يأ" هو سةيالسا في ةمرألاضد فنعال
 األمم ئةيه)" سبانتمريغ بشكل ةمرأال على رثيؤ أو ةمرأا ألنها سةياسال فيةمرأال ضد موجه" نهإ ". يةنفسوأيةسنجأو يةسدجةانعام أو ذىأ،نهع

 ةياحال في عي مات االج نوع ال ىعل ئم القا فنعلا نع نأى مب يشعال يف ة مرأال قح سة ايلسا في ة مرأال ضد فنعال هكتني"(.2020 ةمرأ لل ةالمتحد
 ألمم اة ئيه)" عالف بشكل نهيبخنا يلثمت على تبا نتخملا ءسا نال ةرقد كذل في بما ،رىألخ ا ن نساإلا ق قوح عيمج عمال إ على رثويؤ ةمعا الو ية ياسلسا

Šimonović و 2020 ةمرأ لل ةالمتحد 2020.)

 ى عل ئم القا فنع ال ية طقراميللد ضة هناملا لة الدو قوى دم ستخت يا.ولوج نكتلا خالل نم ياسة لسا في ة مرأال ضد فنعال رتكاب ا تمي ،د ي متزا نحو على 
 نهزتزابا وأ نهبيهرت وأ نهتقياضم وأ ً ايسايس تاطشانلا ءاسنلا ةقح الم ايجولونكتلا لّهستو ،تنرتنإل ا ربع ليلضتلا تالمح يف يعامتجال ا عونلا

Šimonović و 2017 ية الدول ية منتلل ية كيرماأل لة كا)الو  ت:عاطا بالق ة لخاصا جمناربال رناصع .5.3 قسمال رظنا ، يلتفاصال نم يد زمل (.2020
 . يانولوج كتال جمن خالل برام عي ماتالج ا وع نال على ئم لقا افنعال لجة عام

 ليشكتو ةاملعا اةيالح في ةاركالمش نع سانال نم ةنيمع تعامجمو ينثل حيصر لشكب عيمات االج وعنال على مئلقاا فنلعا خدامتاس متي
 ةرسألا نم ةيسنجلا تاكاهتن الاو شرحتلل ناسن إلا قوقح نع تاعفادملا وأ ةسايسلا يف تاطشانلا ءاسنلا ضرعتت ام ً ابلاغ . ت اساي الس

ُ  ،2016 ماع تيرجأ ةيملاع ةسارد يف .(أ2021 ينطالو طيمقراي الد عهدلم)ا ةوالحكوم المعاإل لئساوو الء لزموا عمتجلما فراد وأ
 ثالث لك نم حدةوا تعرضتو ،ةامع تؤوالسكم نهدفهتاس يالذ فسينال فنلعل نمارلبال تضواع نم ةئماالفي80 نم رثأك تعرضت
 في .(2016 الدولي ين مارلب ال حادت )اال ينيتور لشكب الذكور نهمالؤز هاب عتمتي يتال دالموار إلى لووص ال دييقت لثم ،يصادتق اال فن لعل
 تاب خاتن اال هاءتنا لبق تشحالمرا ساءن ال فصن نم رثأك لقاتسا ،بيهرت وال ةقيضالما ببسبو ،يوال م في 2009 عام تابخاتنا
(Semu-Banda 2008 ًُ ً  الو ،لاجرلا دض اضيأ مدختسي هنأ الإ ،اعويش لقأ عيماتاالج وعنال على مئ لقاا فن لعا نأ نم غمالر على (.
 عام تابخاتنا لالخ سينالج فنلعا خدامتاس مت ،لاث لما ليبس على .ةهمشم ةينيد أو ةيقعر تعامتجم إلى نموتني نيالذ لالرجا مايس

 مدخت ُسي (. Auchter 2017, 1339–56) ادةيللق نيهلمؤ ريغ همنأب ءحايواإل "و"ل ةيقلعراةعمجموال لرجا فعاإلض اينيك في 2008
 هاملأكب تعاومجم ينثو نسانإلا قحقو تكاحر أو ةكموالح في نيطاشنال نيفهدتسلما رادفاأل ضيقوتل عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا
 .ةاملعا اةيحال لخودنع

 ةيسنالج تايوالهو ةيسنجال لوي لما فلتخم نم صشخاألا ضد عيمات االج وعنال على مئلقاا فن لعا ىعل سسيالمؤ عبطاال إضفاء متي
 يف ةيسنجلا ةيلثملا م َّر ُجت ،لاثملا ليبس ىلع .ةينونلقاا تانالمدو لالخ نم نلداب ال نم ديلعدا في ةيسنجال صئ خصاوال ة يسنالج اتريبعت وال
 عدسات زييمتلل ةاهضنم نينقوا إلى نلدابال نم ديلعدا قرتفت ،كذل ىعل ةعالو .(45 ،أ2020 ةي الدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالو)ال ةدول 67
 على مئلقاا فنلعا نم ةعونت لما ةيسنجال صئصاوالخ ةيسنجال اتيربعتوال ةيسن الج تايوالهو ةيسنالج لويلما يذو صشخااأل ةي ماح على
 . عيمات االج وعنال

 نم فنعلا نم نيجانلا ً اضيأ عنمي دقو ،نونلقاا مامأ القادةو تساؤسلما ةمساءل يردت إلى عيماتجاال عونال على مئلقاا فن لعا يؤدي
 ايقيفرأ لماشو طساألو ق الشرو ةينيتالال كايأمر في صشخاأ ةمسخ لك نم واحد .(2020 ةيولالد ةيفالشفا ةظمن)م ةعدالال ىإل لصوالو
 ةيفالشفا ةظمن )م ميلعتلا وأ ةيحصلا ةياعرلا لثم ةيموكحلا تامدخلا ىلإ لوصولا دنع يسنجلا زازتبالل ضرعت ً اصخش فرعي وأ هجاوي
 اصرنع اميقتحاال لث لم، معاال حاءنأعي جم في نألموا ةكمحوال يعطاق في سينجال زازتب اال نة م لفتخل م كاشأقيثوتمت.(2020 ةي لدولا

 هو سينالج زازتب اال .(2020 ةيالدول ةيفالشفا ة ظمن)م حدودال روبعب نله حماللس سنجال ةممارسب تجراهالما ةبطالمب حدودال س حر
 لبمقا سنجالب ةب طاللما ل ال خ نل، ماثلما ليبس على- ةسايسلا يف ةأرملا ةكراشم ىلع ةرطيسلل ً ابلاغ مدختسي داسفلا لاكشأ نم ريطخ لكش
Krook) بيصنتال تايملع اءنثأ اسيي الس عمالد 2020 .) 

 ،المالس ةامدت اس ادةيزب كمالح في للمرأة رب ألكا ليثمت ال طبتري .ةيمنتلل ً اصاخ ً اديدهت ً اضيأ يعامتجالا وعنال على مئلقاا فن لعا ل شكي
 في المرأة ضد فن لعا حرمي .يعسكرال ق فان اإل على ةيمنتال تااجيت الح ةيواألول طاء عوإ ،ةيقلعراو ةيبزالح طوطالخ ربع نعاوتوال
2016 و أ2021 ينطالو طيمقرايالد عهدلما) ايمزاال هذه نم تعامتالمج ة اسي الس Hubbard and DeSoi ). كذل ىإل ةفاإلضاب، 
 بقعوا إلى عيمات الجا وعنال ىعل مئلقاا فنلعا يؤدي نأ نمكي.همقرارتواس فراداأل موارد فادنتاس ىإل زييمتوال سينالج زازتباال يؤدي
 ،(2020 ةيالدول ةيفشفاال ةظمن)م ةيمنتال قيعي يالذ لعمال وأ ةسلمدرا نم بسرتوال ةيبالسل ةيفسنال ارثآلوا ودمقصال ريغ لالحم لثم
 ساواةلما عدم نم ديزي مام ،لفعالب ةهمشلما تائلفا نم فراداأل على باسنتم ريغ لشكب عيماتجاال وعنال على مئ لقاا فن لعا رثؤيو

 .(2020 ةيالدول ةيفشفاال ةظمن)م تماوالحك ةءلعلى مسا سانلا قدرة فعاضإند ميزيوةيمعتالمج

 4 مكحالوناسنإلاققوحو يةطرا قميدال: تاعاقطالب اصةخال جمانربال رصانع.5.3 مسق ال



 

         

 

                         
        

          
               

   

                    
       

           

                   
                 

 

 
 

                      
      

 
       

  

                    
                      

                         
                     

        
 

                   
         

                   
                    

               
                    

                    
          

                   
                     

                     
                    

                         
                    

                  
                      

     

                     
         

            
              
           

                  
 

         

                  
        

       
  

              
         

   

   

             
                   

                    
                 

            
 

        
               

                 
                   

              
                

           
            

      
                   

                 
              

                    
                 

     
            

     

      

 نأ طاعق يأل نمكي ال .ةلماشلا ةيمنتلا عنمي يذلاو ناسنإلا قوقحل ً ايساسأ ً اكاهتنا تاعاطقلا ربع يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا ربتعي
 :عيماتاالج وعنال على مئ لقاافن لعاةمعالج في كموالح نساناإل قحقووةيطمقراي الد طاعقة اركشدون م ب اسنملشكبهفهداأقحقي

 تايلثلمالوأطفا تايتللف ةيماحالنألموا ةكموالح ت ايآلنضمت لم إذا ميعلتال على لوحص اليفةيساوتم فرصبلاألطفا عتمتي ال ●
 يوذ نم صشخا واأل ،نيسنالج نيب نم خاصواألش ،سنجال راروأح ،ايسنج نيحولتموال ،سنجال وجيومزد ،نييلثلموا
 .ةسلمدرا لىإ همقي طر في ةقعااإل يذو لطفاواأل ىراألخ ةعونتلماةينسانجال تاي والهو ةيسنجال تهاوجتال

 صيخارت وأ ضورق وأ لمع ىلع لوصحلا لباقم ةيسنج تامدخ بلطب نيلوؤسملل حمُس اذإ يداصتقالا مونال أخرتي ●
.)McDonald, Jenkins, and Fitzgerald 2021, 124( 

 (.Barsa et al. n.d., 62) ينسانجال فنلعالكاأش ةعدالال طاعقلهجاتي مادنع وةقلقأ المالس نكوي ●

 ةبسلمحا احتمفال هي الم عاإل لئ وسا و ينلمدا عمتالمج تماظنم نفإ ،عيماتجاال وعنال على ينبمال فن لعا مظهر نع ظرنال غضب
 رأةلمل حدةت لما مماأل ةئيهو كوسنويالو al. 2020 Ramon Mendos et) رييعالما رييغتو ،ني اجنلل تماالخد ميقدتو ،تؤسسالما

.)2019

 دى تتص أن الحكم و ن إلنسا ا قوق حو ية اط قرديم ال ج لبرام يمكن كيف 
 الجتماعي ع االنو ئم على للعنف القا

 ينلوؤلمسا دض صةا وخ ،عيااالجتم النوع لىع ائملقا نفلعا نةدا إل ةراص لمنا توحمال المإلعا لائوس مادستخا:1 رقم يجيةتراتإلس ا
 تامعلمجتالداخ نيةالجنسا ييرامعلا ييروتغ ،نا إلنس اقوحق عن ندافعيلموا نومييالحك

 (اطرمخلا من يففتخال ،اية وقل)ا

 (ليهيكلا،معلمجتا:ييئلبا اعياالجتم ذجو لنماتايو )مست

 نسانإلا قحقو تكاهاتنا ورصد ةيحكومال ةبرقاال ريفوت نم ةقلتالمس المعاإل لئوسا نيمكتل ةي الدول ةيمنتلل ة يكيألمرا ةكالوال جهود نإ
 ةبجاتواالس عيماتاالج وعنال ىعل مئلقاا فنلعا نم ةيقاللو ةيني مكت ةئيب ةئيهت على القدرة هايلد تماوعللما إلى جمهورال لصوو عي وستو
 .ةيعامتجالا فارعألا رييغتو ،يعولا ةدايزو ،يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا ةنادإ يف ً ايويح ً ارود الم عاإل لئوسا يؤدت نأ نمكي . هل
 وعنال على مئ لقاا فن لعل ةي جذرال باباألس نع غاضىتي أو ،زييمتال عززي أو ،ةينسانجال ةيطمنال صور لا ميالعاإل ىوتحلما عززي الأ بجي

 للمرأة حدةتلما ممألاةئيهو سكونويال) نساناإل قوحق تكاهاتنا أو نييومالحك القادة أو نيياسيالس نيح شلمراةيطغتدنع مايس ال ،عيمات االج
.)2019 

 ىصدتت يتال ةيعيشرتال تراييغتال أو نساناإل قوحق تكاهاتنال ةبجاتسا اصرةنلما تال لحم طيطختال في ةهمشلما تائالف كشراإ بجي
 وأةيحالال ةطالسل لكايهرييغتلةذولبلما جهودال ضد ةيعكسال ل فعلا دودرليقلتلةيهماأل غالب أمر هذا .عيمات االج وعنال على ينبلمافن لعل
 ةيلودلا ةيمنتلل ةيكيرمألا ةلاكولا) ةلماشلا تايطارقميدلا زيزعت ىلإ فدهت ةيلودلا ةيمنتلل ةيكيرمألا ةلاكولا نأل ً ارظن . ةيعماتجاال فعرااأل

 هل عرضتي يالذ فن لعا لشمتو بن اوجلا ددعتم ً اروظنم قبطت يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا تال مح نأ نم دكأت ،(2013
 ،ةقعااإل يذو خاصواألش ،ةعونت لما ةيسنجال صئخصاوال سين الج ريبعتوال ةيسنالج ةيوالهو ةيسنالج لوي لما يذو شخاصاأل
 .(20 ،ب2021 للمرأة حدةتلما مماأل ةئيه) قايس لك في طر خلل ةمعرضال ىاألخر تعاوالمجمو ،نوياألصل نكاسوال ،نجرو هالموا
 عيالو ادةيزو نسانإلا قحقو لأج نم نامضتال اءنبل هايلإ لصو وال نمكي يتال غيصوال تصانلما نم ةعونتم ةعجموم خدامت اس زي عزت
 (.ب2021 للمرأة حدةتلمامماأل ةئيهوأ 2021 ينطوال طيمقرايالد عهدلم)ا عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعانشأب

 .ةياسيالس ةساحال في فنلعل يصدتلل ةفهاد ةيالمعإ تايجيتراتإس عضوو تالحم ميظنتل ينلمدا عمتوالمج المعاإل لئوسا جهود عمدا
 عاةرام ميعمت لالخ نم ككذلو ،"ةنساخال طقانال طئراخ رسم" لالخ نم يبخاتناال فن لعا نم فيخفتلل ةي المحل تماظنلما عم لعمال
 و أ2021 للمرأة حدةت لما ممألا ةئيهو أ2021 ينطالو طيمقراي الد عهدلم)ا نيباخنال فيقثتو ين لمدا فيقثتال في ةينسان الج ت ارابتعاال

Hughes 2016 ، 32) رييعالما ةواجهلم نسان اإل ق حقول كهاتنا هنأ على فنلعوا ة اسي الس في ةمرأال ضد فنلعا ريطأت على عيجشتوال 
 إلى وةعالد .أ( 2021 للمرأة حدةت لما مماأل ةئيه) ةياسيالس اةيحال نم ةوقعتم بنواج هي ةينسانجال ساءةواإل ش حرتال نأ ربتعت يتال
 حوم ةمعالج.أ(2021 للمرأة حدةتلما مماأل ةئيه) ةهمشلما تعامتجلما نم القادةو نسان اإل قحقو تكالحر ةملوشا ةقيقود ةعادل ةيطغت
 ينسانالج ليضلتال تالحم ضد عيالو اءنبو كمحوال نسانإلا قحقوو ةيطمقرايالدت الدخت نم ءكجز ةيتمامعلووال ةيالمعاإل ةيألما

 وعنال على مئلقاافنلعا ةفحامكو ديحدتل اآللي علمتال تأدوا دامختاس عيشجت.(2019 للمرأة حدةتمال مماأل ةئيهو سكونوي)ال هابق وعوا
 .أ(2021 ينطالو طيمقرايالد عهدلم)ا ايوجولنكتالههلستي الذ عيمات االج
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 مةوكلحا ليوؤومس انإلنساقوحق اءلنشط ميةلرقا مةاللسالامج في بدريت وفيرت:2 رقم يجيةتراتإلس ا

 (راطمخلاف)تخفي

 (لييكهلا،يدفرلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو )مست

 ،عيماتجاال عونال على مئلقاا فنلعا نم نياجنال نم ةعلمجمو ربأك لشكب ةاحتم تماخدال لجع يف ةي الرقم تاألدوا عدسات نأ نمكي
 تلعالقاا ةشقان لم تأدب يت ال ةصالخا كوبسي الف ةحصف ترطوت ،لاثلما ليبس على .نسان اإل قحقوو ةيطمقرايالد لجأ نم ت كاالحر ني مكتو
 تخدمتاس .ةركللح لاألموا عجمو تجاجات االح اءنثأ ةملعالما سوء نشأب ترابالخ لادبتل نسوداال اءحنأ عيجم في ساءنلل ةصنم حبصتل
 لئساو إلى لووصال عن لم ة كومالح ودجه نم غمالر على نلهعم ةواصلم نمنكمتو نهعقاومءافخإل ةيضارتفالا ةخاصال تكابالش ساءنال
 ةيرورض بي درتوال ةي الرقم ةالمسال تواأد تحب أص ،ه فسن تقوال في (.Robertson and Ayazi 2019) عيماتجاال لواصتال
 نيالمدافعو نيبختن لما ني ؤولمسوال نيياسيسال فهدتسي ي الذ عيماتجاال وعنال على مئ لقاا فن لعا تنرتن اإل ربع شرتني ثيح ديزاتم لشكب
 .(أ2021 ينطوال طيمقرايالد عهدلم)ا نينطوالموا نساناإل قحقو نع

 تاظمنوم اي وج ولنكتال ميمقد ةعدمسا لالخ نم ةيط مقراي الد تايمللعا في ةن آلما ةاركالمش عمدت نأ ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالللو نمكي
 يالذسنجال ساأس على مئلقاا فنلعانمةفهدتالمس تعاولمجمل تماالخد ميقدت على ينسانالج وعنالب ةينمعاللعمالقفرو ينلمدا عمت المج
 ليبس على.ايوج ولنكتال ههلست يالذ سنجال سساأ على مئلقاا فنلعل ةينسانجال هرظالما مئالتل تماالخد ممصت نأ بجي.ايجولونكتال ههلست
 كذل في ماب ،تنرتن اإل ربع ءةاإلسا نم ةامدتمس تايوتسم ةاملعا اةيوالح ةاسيسال في ساءن ال هاجوت ام ًابلاغ ،لاجرلا سكع ىلع ،لاثملا
 على هاتقدرو المرأة ةالمس لأج نم عموالد اصرةن لما مرتست نأ بجي ،كلذل .أ(2021 للمرأة حدةتلما مماأل ةئيه) ةيب خاتناال تالدورا نيب

 ميجرت هايف متي يتال نلدابال في ،كذل إلى ةفاإلضاب.تنرتناإل ربع تماالهج فقوت ةبجرت في رالذكو نهمالؤز دأبي نأ عدب ىتح الصمود
 لويملا يوذ صاخشألا ديفت يتلا تنرتنإلا عقاوم مدخت ُست ام ًابلاغ ،(OutRight Action International(2018 ةيسن الج ةيلثلما

 OutRight Action International ءطاشنالب قاعيإل ل ةعونت لما ةيسنجال صئخصاوال سينالج ريبعت وال ةيسنجال ةيولهوا ةيسن الج
2021a).) فلتمخ نم خاصلألش تماالخد ميقدتل ةيحللما نساناإل قحقو تماظنم نم هاريغو المرأة قحقو تاظمنم عم ةاكرش ةامقإ 

 .طرخلل ةضمعرال ىخراأل تاعجمولموا ،ةاسيالس في ساءنالو ،ةيسن الج صئ خصاوال سينالج ريبعتلوا ةيسنجال ةي والهو ةيسنجال لويلما
 على فعرتوال ،للفرد ةي خص لشا تابحساوال تمامعلوال ةيماح على بيدرتوال ،سجستال جامرب ةفحكام تأدوا ريفوت كذل لشمي نأ نمكي
 مئلقاا فنلعا نع ةجتانال ةيفسنلا تماالصد فخفتو عيوال ديزت يتال تماخدال ريفوتو ،هال ةبجاتواالس تنرتناإل ربع ةالمضلل تمامعلوال

 لوحصلل .ب(2020 ةيالدول ةيمنتلل ةيكيرألما ةكالووال أ2021 ينطالو طيمقراي الد عهدلم)ا ايوجولنكتال ههلست يالذ سن الج سأسا على
 ةخاصال جامنربال اصرنع.5.3 سمالق ظرنا ،اي وجولنكتال ههلست يالذ سنالج سساأ على مئ لقاا فن لعا ة معالج لحو ةيفإضا ليفاصت على
 .ايوجولنكتال جامرب لالخ نعي مماتجاال وعنال ىعل مئلقاافنلعاةمعالج :تعاطا القب

 حكملوا ألمنوا لةدا علا تاؤسسخل مدا رتغيي ثداإلح ينراآلخ حةللمصا باحوأص دنيلما عمجتملا تعبئة :3 رقم يجيةتراتإلس ا

 (راطمخلاف)تخفي

 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو )مست

 مئلقاا فنلعا ةيولبمق نم لقلت ةيسسمؤ تاسايوس تقافاث شئنت نأ نألموا للعدا طاعق تؤسساوم ينلمدا عمتوالمج المعاإل لئوسال نمكي
 .فصاناإل ل إلىصوالو نياجنال على ل سهتو عيماتجاال وعنال على

 ميالق نع ريبعتال على هاتعدسالم تسسامؤال نم ةعونتم ةعوجمم عم ةاكشر في لخوالد ةيولالد ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالللو نمكي
 ةفقاثوال ميالق:ةيمللعا اصرنع.0.4 القسم ظرن)ا عيماتجاال وعنلا على مئلقاا فنلعا هايف هرزديال ةئيب قخلت يتال ةيسسؤلما تايولو واأل
 ،اقيبتواس ينعل لشكب ةينسانالج ةالملساب ةعلقتلما نيظفالمو فخاوم ةمعالج ةئيبال هذه لثلم ةيسيئالر تماالس نم (.ادةيالقو ةيميظنتال
 عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا لمجا في نيظفللمو ةالمس ططخ عضو في صوالخا عامال نيعطا الق تساؤسلم عدةالمسا ميقدتو
 ةمرألل حدةت لما مماأل ةئيهو سكونوي)ال نييموكحلا نيلماعلاو ،نييسايسلاو ءاطشنلاو نييفحصلل ىوتسملا عيفر لمعلل ًاصيصخ ةممصم

 ةيئوالقضا ةيعي شرتال تائيلها في ىألخرا ة همشلما تائللف لعادلا واإلدماج نيسن الج نيب فؤ كاتال قيحقتل عيالس هو فلهدا .(2019
 .(2014 ةيالدول ةيمنت لل ةيكي ألمرا ةكالوالو 2019 مرأةلل حدةتلما مماأل ةئيهو سكونوي )ال تسساالمؤ ربع القرار عنص تايملعو

 دامختاس ةيمالتحا ليقلتلسينالجهوجتالأو ريبعتال وأةيسنجال ةيلهواسأسا على فنلعوا زييمتوال ينسانجال عونال نشأب بيدرتلا ريفوتبقم
 عمتالمج عم لعملا.ةسؤسلما همخدمت نيذال كئوأول نيوظفلما شيهمت ادةيز وأ لالغتسا وأ بيهرتل عيماتاالج وعنال على مئاالق فنلعا
 ريقدتال لثم ،رييغتال لقادة تافآمك مي قدت .ؤسسيلما رييغت ال ودجه يف لفاءحو نيكمدافع ادةيالق ني مكتل نييالحكوم ةصلحلما بحاوأص ينلمدا
and USAID ضافي إلابيدرتوال ،ةيفيظوصفرو،عامال 2021)Chemonics International.) 
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 هاتارسممو تهاساوسي اسيسيلابزلحا قافةث في رلتغيي ا زيزتع :4 رقم يجيةتراتإلس ا

 (ابةستجالا،اطرمخلا من يففلتخا،ايةوقل)ا

 (ليهيكلا،معلمجتا:ييئلبا اعياالجتم ذجو لنماتايو )مست

 وعنال على مئ لقاا فن لعا نم ةيقاللو ةيواألول طيعت يتال ةينطوال ةاسي الس لماعأ لجداو عضو يف ةحاسم ةياسيسال باألحزا ربتعت
 اتريبعتلوا ةيسن الج تايوالهو ةيسنجال لوي لما فلتمخ نم شخاصواأل ساءنال ليثمت نماضل ةيأساس هانأ ماك .هل ةبجاتواالس عيماتاالج
 على مئ لقاا فن لعاب ب اسنتم ريغ لشكب همفهداتسا متي نمم همريغو ،نيرمهاجوال ،ةق عاإلا يذو شخاصواأل ،ةيسنجال صئصاوالخ ةيسن الج
 يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا بكت ُري ام ًابلاغ ،هسفن تقولا يف .ةومكالح رئدوا عيجم في رارالق عنص باصنم في سين الج وعن ال

 اله نكوي نأ نمكي ةي اسي الس بازاألح فهدتست يتال تال دختال نفإ ،اليتالب.أ(2021 للمرأة حدةتلما مألما ةئيه) ةي اسيالس بحزااأل لداخ
 .ةداقلا لايجأ ةيلاعفو ةهافر نع ًالضف ،ةينطولا ةيمنتلا هجوت يتلا لكايهلاو ةمظنألا ىلع ريبك ريثأت

 لقل .ةياسيالس باألحزا تارساممو ةفقاث رييغتل ةذولب لما الجهود ينسانجال وعنال على مئ لقاا اسييسال صادتقاال ليحلت هوجي نأ بجي
 .والموارد ةالقو سين الج وعنال اهب لشكي يتال قطرال عم ةب جاوتوم ةباسنم تالدختال نكوت نأ نماض لالخ نم ودةمقصال ريغ بق العوا
 ً،انكمم كلذ ناك املك (.Brechenmachen and Hubbard(2020 ةيقالتناال تاقايالس في خاص لشكب ةيهماأل غالب أمر هذا
 ريوطت نم ولىاأل لالمراح في عيماتاالج وعنال على مئ لقاا فنعال نم ةيقاوالو نيسن الج نيب ساواةلمل عمالد تال دختال ينبت نأ بجي

 اريتخواال حيرشتال توإجراءا ،ةي الداخل حئواللوا ،ليشغتال تراءاوإج ،بلحزل ةيسيأستال قئاثالو لالخ نم كذلب اميالق نمكي.ب الحز
2020)Brechenmachen and Hubbard .) ةيمنتريفوت.فصنملشكب ةعزمو موارد هاليتالوةملالشا حي رشتال تايملع عمدا 

 وعنال على مئ لقاا فنلعا نم ىرأخ لكاوأش ةاسيالس في المرأة دض فن لعا ضد فن لعاب عيالو اءنبو نيسنالج نيب ةيليوحتال تهارالما
 على بقعوا فرضتو ،زييمتوال ،سينجال زازتبواال ،يصادتقاال فنلعوا ،سينجال شحرتلل يصدتت يتال كسلوال عدقواروط.سينالج
 .(أ2021 ينطالو طيمقرايالد عهدلم)ا ت كاهاتن اال

 حكملوا ناإلنسا قووحق راطيةقديملا تال امج يف اهل ابةالستجوا اعياالجتم النوع لىع ائمقلا نفلعا ثداوح دصر :5 رقم يجيةتراتإلس ا

 (ابةالستجا،اطرمخلا من يففلتخ)ا

 (ليهيكلا،معلمجتا:يئيلبوا اعياالجتم ذجو لنماتايو )مست

 وعنال على مئ لقاا فنلعا عنوم ،ةيحكومال ةالمساءلو ةيف الشفا زيزعت إلى ةياملرا الجهود عمدت نأ ةيلالدو ةيمنتلل ةيكي ألمرا ة كالللو نمكي
 ةيمنتلل ةيكيرمألا ةلاكولا) ةيموكحلا تاسسؤملاو ةلماشلاو ةيليثمتلاو ةيكراشتلا ةيسايسلا تايلمعلا مامأ ًاقئاع حبصي نأ نم يعامتجالا

 نم رهيغو ةاسي الس في المرأة ضد فنلعا نع الغباإل دنع ةمالسلا رطاخمو ةلمتحملا ةيسايسلا ةفلكتلا عافترال ًارظن (.2013 ةي الدول
 تطاالسل عدةمسا .ةفهدت مس ةبق مراو قيثوتو الغبإ تايآل بطلتت فقد ،ةياسيالس عفاالدو تذا عيماتجاال وعنال على مئ لقاا فن لعا لكاأش
 لخدا ينسان الج وعنال نشأب بتكام أو ينسان الج وعنال نشأب قيسنتال اكزمر لثم ،ةليدبو ةيسرو ةنآم الغبإ تايآل شاءنإ على ةين معال

 عم ةيسر ةيئ قصات اس تدراسا ءاإجر أو ماعتسا تجلسا عقدا .أ(2021 مرأةلل حدةتلما مماأل ةئيه) ةيومالحك تائيلهوا ةيب خاتن اال ناللجا
 وعنال على مئ لقاا فن لعا طر خل نيمعرضال نياآلخر لقادةوا ساءنلل نمكي ثيحب نيي اسيسال نيشحلمروا نيآلخرا ني ؤولوالمس نيعالمشر
 .(أ 2021 ينطالو طيمقرايالد عهدلم)ا همترابخةاركمش عيماتاالج

 ةيسنلجا اتيوالهو ةيسن الج لوي لما فلتمخ نم خاصواألش ساءن وال ني اجنال لأج نوم ادةيقب ةقلتسلما نساناإل قحقو تماظنم كإشرا
 ءشانإ في رطخلل ةضمعرال تائ الف نم همريغو ،نيمهاجروال ،ةقعاإلا يذو خاصواألش ،ةيسن لجا صئصاوالخ ةيسنالج اتريبعت وال
 ةئيه) نساناإل قحقو نع ني فعمداال فهدتسيو ةي ومالحك تؤسسا مال في ثحدي يالذ فن لعا نع ني اجنال على ركزت يتال الغب اإل تايملع
 على مئلقاا فن لعا نع ف للكش ايوجولنكتال ميمقدو نينطالموا نم نيبقمرا دعداإ تابخاتن اال نللجا نمكي .(أ 2021 للمرأة حدةتلما مماأل
 نم أكدت .(2019 ينطالو طي مقراي الد عهدلموا أ2021 ينطالو يطمقراي الد عهدلم)ا هنع الغبواإل تابخاتن االب طيالمح عيماتاالج وعنال
 مئلقاا فنلعا لكاأش نم ةملكا ةعجموم ديحدت على ثحوادلل ةبجاتسواال قيحقتال نع ةؤولالمس ىخراأل فطراواأل للعدا طاعق بيدرت

 نوميه) ةيئصاقاإل تممارساوال ،ينسان الج ريبعتال أو ةيولهوا ،سينالج هوجتال سساأ على زييمتال كذل في ماب ،عيمات االج وعنال على
 .الغباإل عدب ثحدت يتالةيماوالح ةلالمساء تواطخفيكمحتالنن ميناجالنيمكت.(ب2021 شتوو ستيرا

 عمتوالمج نسانإلا قحقو تماظنم عمد.عيماتجاال وعنال على ينبلما فنلعل ةبجاتاالس لرصد ينلمدا عمتجلما ةظمنأ زيعزتأو شاءنإبقم
 2014 ةيالدول ةيمنتلل ةيكيمراأل ةكالو)ال ةعدالوال ةيئان الج ة ظمنألوا نياجنال تماخد بقرات يتال ةبقمراال تعاماوج ةقلتالمس ين لمدا
 ةحالإ وأ جييترات االس قاضيتال تراءاإج خاذتا في تعاالمجمو هذه عدسا .(2014 ةميوالجر تدراالمخب ين معال حدةت لما مماأل بتمكو

 .(2014 ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ة كالو)ال ضاءتقاال دنع ،ةيميقلإل نسان اإل قوحق كممحا ا إلىي القضا

 7 مكحالوناسنإلاققوحو يةطرا قميدال:تاعاقطالب اصةخال جمانربال رصانع.5.3مسق ال



 

         

 

                       
                    

                      
     

                   
                        

                 
   

         

  

  

                    
                  

                       
                      

                      
                    

    

                    
                       
                       

                      
                     

                    
           

          

  

   

                   
                 

                
                    

                      
                    

                     
                 

                   
        

    

                    
                     

                        
                    

   

                    
            
           

           
                

                    
          

         

 

   

  
                 
             

                     
            
                   

      

                 
                  
                  

                  
             

            
               

           

  

    

             
           

          
               
              

           
        

               
                

        
       

                
          
             

                
  

      

 مئلقاا فن لعا نع ف الكش في نيخدمتوالمس تانايبال تكاشر كشراإ .تنرتناإل ربع ثحدي يالذ فنعال طيغت ةب رقا ال ةطشنأ نأ نم أكدت
 ةيرقمال تصاالتاال يفر مو دةعمسا .(2019 ينطالو طيمقرايلدا عهدلم)ا هتوإزال هتبقمراو ايوج ولنكتال ههلست يالذ سنالج س أسا على
 معززة ةينأم ت عداداإ ميقدتو ،هافاذنوإ عمت المج رييعام شاءنإ لالخ نم ،لاثلما ليبس على ،كذل قيحقت نمكي. ةيقمالر ةالمالس زيعزت في
 سينالج زازتب واال ش حرتال عنموةيصشخال تمامعلوال ةيمالح نسانإلاق حقو نعني المدافعونييصحفوال نيشحلمروا نيي عمومال ني وظف لمل
 ضرلف اي وج ولنكتال تكاوشر ةحكومال ودجه ةلمواجه ين لمدا عمت المج نيمكت .(2021 ينطوال طيمقرايالد عهدلم)ا تاإلساءا نم هاريغو
 ةمالس ةيمالح خاص لشكب ةي هماأل غالب أمر هذا .طاءشنالب قاعيإلل تنرتن اإل على نسان اإل قحقو عقموا خدامتاس أو ظرح أو ةب رقا
 OutRight Action) ةعونت لما ةيسنجال صئخصاوال سين الج ريبعتوال ةيسنالج ةيوالهو ةيسن الج لوي لما يذو شخاصاأل

.)International 2021a 

 مةوكلحاتااقوإخف نا إلنساقوحق تااكهانت ب نثريألمتا يناجلنلتادملخا ديمتق :6 رقم يجيةتراتإلسا

 ( ابةالستج )ا

 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو )مست

 ىإل لصوالو نم وانمكتي ىتح نساناإل قحقو تكاهاتنا نم نيررضتلما خاصلألش تماخدوال ةيماحال فروت يتال عمالد تايآل زيعزت عدي
 قحقوو ةيط مقراي الد نشأب ةيالدول ةيمنت لل ةيكيرألما ةكالالو ةيجيتراتس إل ً امهم ً افده ء شفاوال ،فصاناإل لبس على لصووالح ،ةعدالال
 يتال تعاولمجما عم ماعتسا تساجل ةفضاتاس نم ين لمدا عمت المج نيمكتب قم .(2013 ةيالدول ةيمنتلل ةيكيرألما ةكال)الو .كموالح نسان اإل
 ميمصتو ةمدخلا تاجايتحا ديدحتل تاسرامملا لضفأ نم تاسلجلا هذه د ُعت .هاريغ نم رث أك عيمات االج وعنال على مئلقاا فن لعا هايف رثؤي
 ةينومجا ةيسر نكوت نوأ نسانإلا قحقو رمتحت تمالخدا نأ نم كدأت.أ(2021 ينطالو طيمقرايالد دعهلم)ا ةامدت لالس طيطختوال جامربال
 ةيالدول ةيمنت لل ةيكي ألمرا ةكاللو)ا يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا نم يناعت يتلا تاعومجملا عيمجل ً ايدامو ً ايفاقثو ً ايوغل ةحاتمو

 .أ(2021 أةلمرل حدةتلما مماأل ةئيهو 2013

 نع ًال ضف ،(2014 ةيالدول ةيمنت لل ةيكيألمرا ةكال)الو والشهود ايحاالض ةي ماوح ةين المجا ةينونلقاا عدةالمسا ميقدت على تماالحكو عي شجت
 ،ماليال فرصتال سوء عن لم .(أ2021 ينطالو طيمقراي الد عهدم)ال ةاسيالس في المرأة ضد فن لعاب تراثأت لما ساءنلل ماليال عمالد مي قدت
 للمرأة ةحدتلما مماأل ةئيه) نيفظالمو أو ةيعاالر ميمقد وأ سرة ألا إلى سيول ،ضررتلما خصالش ىإل اشرةبم بهذت دئالفوا نأ نم أكدت

 إلى طسبلما لووص ال نم فادةت االس نم والشهود نجوانال نمكي ىتح ةي شربال تماخدوال ةعدالوال نألما تعاطاق قيسنت .(أ 2021
 تماظنوم تماحكوال عدسا .(2014 ةميوالجر ت المخدراب ينمعال حدةتلما ممألا بتمك) اردوالمو ةبجاتساال تماخد نم ةملكا ةعمجمو
 هايف نمكي يتال تقاايالس يف ،تماخدال نم ةعمجمو إلى نياجنال لصوو ليسهتل"تماللخد ةمعجا اكز"مر ميظنت على ينلمدا عمتالمج
 (.ةبجات االس :جامنرب ال اصرنع . 3.3 القسم ظرنا)(45 ،أ2020 ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ة كالو)ال ةيعالفب وذجمنال هذا ذيفنت

 اعيجتمالا لنوعا لىع ائملقا نفلعليد تصلل مةكولحاو ألمن او لةدالعاتااعطقتادرق اءبن:7 رقم يجيةتراتإلسا

 (ابةالستجا،اطرمخلا من يففلتخ)ا

 (ليهيكلا،اصألشخانبي :ييئلبا اعياالجتم ذجو لنماتايو )مست

 وصيتو فنلعا نم ةيماللح ةيوولاأل ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالولل ةعباتال ينسانالج وعنوال نألما عطاق صالحإ تأدوا ةعمجمو طيعت
 نمكي .(2021 ةيالدول ةيمنت لل ةيكيألمرا ةكاللووا Chemonics International) يصدتلل ةييسئر ةيجيترات كإس نيين مهال بيدرتب

 نيالذ نياملعا نيعلمدوا نيققحلموا ةطشرال طابضل بيدرتال ميقدتل ينلمدا عمت لمجا تماظنم عمد ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالللو
 ةيسنجال لوي لمايذو شخاص األو ةقعااإل يوذ شخاصواأل ة اسي الس يف ساءنال كذل يف ماب ،طرللخ ةضمعرال تائالف تاجايتالح نوبيجتسي

 مماأل ةئيهو أ2021 ينطالو طي مقراي الد عهدلم)ا نيرمهاجوال ةعونت لما ةيسنجال صئخصاوال ةيسنالج اتريبعتوال ةيسنالج اتي والهو
 حدةتلما مماأل ةمعوجا للمرأة حدةتلما مماأل ةئيهو OutRight Action International 2021b و 20 ،ب2021 للمرأة حدةت لما

 يولسؤم ديوزت(2)و،ةعدالالت اإجراء في القرار خاذتوا نياجنال نيمكتلةيواألول طاءعإل نيولسؤ لما عدادإ(1) بيدرتلل غيبني.(2021
 ،تماالصدب رةينت والمس ،عمرلل ةباسنلما تالبمقاال تاينقت خدامتسال ةالزمال تهارالماب نيي الحكوم نيلثممال نم همريغو نون لقاا فاذنإ
 قئللعوا يصدتال (3)و ،(2014 ،ةمي جروال ت المخدراب ينمعال ةحدتلما مماأل بت مك) والشهود نياجنلل عددةت لما تايولها نشأب ةحساسو
 صصاتاخنس ميلتالئعااللخداثحدييالذ عيماتاالج وعنالىعل مئلقاافنلعانأب طئالخا قادتعالالثة، ميماوالح ةعدالال مامأةيفقاثال

 .(2021 ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالوالو Chemonics International) ة الحكوم

 وأ نيب اخن ال بيهرتل عيماتالجا وعنلا على مئ لقاا فنلعا خدامتسا بنجي أن نيبختنلما نيؤولوالمس تاب خاتن اال يريدم بي درتل نمكي
 وعنال على ينبلما فنلعا نم فيخفتال تجراءاإ جدم.ةيومالحك رئدواال في عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعل يصدتوال ،نيشح لمرا

 واحبصيو ةاسي الس في المرأة دض فنلعاب هميعو ادةيلز ةاسيالس يفلجاللر الفرص ريفوتب قم. تابخاتناال وليسؤمبيدرت في عيمات االج
 حدةتلما مماأل ةئيه) سينجال شحرت ال نشأب نيراآلخ نييالحكوم نيؤولوالمس نيين مارلب لل بي درتال ريفوت . ةبجاتواالس ةيقاالو في نيطشن

 .(أ2021 للمرأة
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 ندافعيلما اصةوخ ،انسإلنا قوحق لامج يف لةاملعا ىراألخ ليةحلما تاركلحوا تا موعمجلوا ةلمرأا قوحق دعم :8 رقم يجيةتراتإلسا
 انسإلن اقوقح عن

 (مكينيةلتا لبيئة)ا

 (ليهيكلا،معلمجتا:ييئلبا اعياالجتم ذجو لنماتايو )مست

 بنكجا نساناإل قحقو نع نيعفمداال ةيماح كموالح نسانإلا قحقوو ةيط مقرايالد نشأب ةيولالد ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالوال ةيجيتراتسإ سردت
 تماظنم ةي ماح ةي الدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالللو نمكي .(2013 ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ة كال)الو ةيطمقرايوالد ةيمنت ال زي عزتل همم

 قدرة زيعزتو ،تكاهاتناال قيثوتل همجهود زيعزتو ،هادط اإلض نم نساناإل قووحق عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا طاءشنو تكاوحر
 ةالحرك وةق اءنبب قم .(2017 ةيالدول ةيمنت لل ةيكي ألمرا ةكالوالو 2016 ةيولالد ةيمنت لل ةيكي ألمرا ةكال)الو ودالصم على هاتدرقو ةالحرك

 ع)م ةيدعمو طب وروا (ى األخر ينلمدا عمتجلما تماظنم ع)م ةي أفق طبروا شاءنوإ ة ماسكتم دةن أج ةغايص في تماظنلما عدةمسا لالخ نم
 رييغت ال لأج نم طضغت يتال ةعللفاا ت هاجوال ةبقمراال تعاجمو م نمكتت ىتح الموارد ريفوتب قم (.نينطوالموا ةيالحكوم تؤسسا لما
 تماظنم عمد.(2017 ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالو)ال ةياسيالس تقاالتن اال عدب ىتح،ةالحكوم نع هاتي الل قت اس على ظالحفا نم هجينلما

 همريغو ةعونت لما ةيسنالج صئاصوالخ ةيسنالج ترايبعتوال ةيسن الج تايوالهو ةيسنالج لوي لما ي ذو شخاصأ هاريدي يتال ين لمدا عمت المج
 ،لاثلما ليبس على .ليموتال رصادوم دةئ السا عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا تكارح في شيهمتال ةقاطعتلما همتايهو هواجتقد نمم
 Saleh ليموتال إلى لصولوا ةينكاإمو ،دةجو وال ،مالياإلج غلبمال نسحيو ،ةفمعرال اجتنإ لموي ،عطقاتلما لعمال نع لفصنلما ليموتال

2020)and Sood .) 2015 المرأة نيمكتو تايوولأ لوح رأةلما ضد فنلعا مركز تادرابم)Nesbitt-Ahmed .) كإشرابقم 
and Shahrokh اسييالس لعمال في ءلفاوكح صيشخال رييغتال في ل الرجا 2016)Müller.) 

 هراطمخ نمدتزي وأ اعياالجتم لنوعاىلعمائلقافلعنابحسمت لتيا ينوانلقالديتع وأ اء لغإ:9 رقم يجيةتراتإلس ا

 (مكينيةلتا لبيئة)ا

 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو )مست

 ةينونلقاا طراأل ةجعمرا في ينلمدا عمتالمج تماظنلم ةيهماأل ةلغاب عدةمسا ميقدت كموالح نسانإلا قووحق ةيطمقرايالد طاعلق نمكي
 عيماتاالج وعنال على ينبلمافنلعا بكات ارب ةحصرا حسمت ماإيتال نينالقوا غاءإل على لعمال نم نوامكتي ىتحنساناإل قحقو تكاهاتنال
 نم ةهمشلما تعاولمجما جردت وال ةيعماتجاال ةطالسل تايكيامنيلدةحساس ةينونلقاا طراأل نأ نماض عدي.ودةمقص ريغةجيتنك ههلست أو
 ،"نييلث لمل ةي عا"الد و ،ةيلثلما ةيسنالج تقاال لعا جرمت يت ال نينقواال غاءإل ،لاثلما ليبس على- لمعلا اذه بناوج نم ًايسيئر ًابناج اهقوقح

 ةبقمرال عدةالمسا قدم ،نين لقواا ليعدت مجردب (.2021b)OutRight Action International شردتوال ،رةيغالما سبال لما داءت وار
 .ةفهدتت المسعاالمجمو على رةطيللس دةي جد قطر ظهور عنلم هاقيبطت ةيفيك

 على مئ لقاا فن لعا نع غاضىتت يتال نينواالق .عيماتاالج وعنال ىعل مئ لقاا فنلعا لسهت يتال ةي ألسرا تلعالقاا نينواق ةمعالج نم أكدت
 (.2021 نساناإل قولحق ةي امسال حدةت لما مماأل ةيض)مفو نياجنال ةميعز طبثتوب عقاال نمتالفاإل اةنالج حنمتههلست أو عيمات االج وعنال
 أو يالقسر واجوالز كربلما واجزوال لطفااأل جزوا أو نقراب حسمت يتال نينواالق غاءإلل ةعدالال طاعق في ةحالمصل بحاأص عم لعما
 مالقس ظرن)ا (2019 للمرأة حدةت لما مماأل ةئيه) ثاريملاو تاكلتمملاو ضرألاو ةوب ألاو قالطلاو جاوزلاب قلعتت ةيزييمت ًاقوقح رفوت

 ،لاثلما ليبس على .المرأة لقنت نم دحت يتال نينالقوا لطابإ بجي (.ةيلكلموا ألرضا قحقو :تعاطاالقب ةخاصال جامنربلا اصرنع.5.3
 لطابإ .(أ2021 شتوو ستي را نوميه) نهرمأ يلو نذإ نود دالبلا جراخ رفسلا نم ًاماع 25 نس نود ءسانال يطرالق نون لقاا عنمي

 حدةتلمامماأل ةئيه) لفعالب ةمئلقااتجاي الز في بصاتغاالبحسمتوأةيضحالنم جواوزت إذا بصاتغاال همت نماةنالج فيعت يتال نين القوا
 ةصلحلما بحاأص عم لعملا بجي.جالزوا طارإ جخار سنالج ةممارس ةحاولم لثم،"ةيقال األخ مئجرا"ال ميجرتمعد .(2019 للمرأة

 ةينونلقاا طراأل هاب بيجتست يتال قطرال بطلتت .ىرأخ مئجرا نع نكشفي يتال ال تاياجنال همتت يتال نينواالق غاءإل نمالض نيينمعال
 .(2020 ةيولالد ةيفشفاال ة ظمن )م ةيعطوا وةرش عفد وأ عارةلداب نهماهتا متي ام ًابلاغ تاياجنلا نأل ً،اصاخ ًامامتها يسنجلا زازتب ال ل
 ةورص في سينالج داءتعال ل ةيجوزلا ةنايخلا وأ ةراعدلا وأ لزنملا نم بورهلاب تامهتملا تايتفلاو ءاسنلا عض ُخت يتلا ماكحألا ءاغلإ

 .(ب2021 شتوو ستيرا نوميه)"ةيرلعذاتارابت"اخ

 ةنآلما ريغ جرةلها تلمسارا نيمهاجرال عرضت وأ قرارتساال عدم نم ةحال قخلت يتال ةالهجر طرأ مييقتل ةي الحكوم تهاالج عم لعما
قم .(2021 حدةتلما مماأل ة معاجو للمرأة حدةتلما مماأل ةئيه) عيامتاالج عونال على مئ لقاا فن لعا طرمخا نم ديزي مام ،ةيامظنال ريغو
 مماأل ةئيه) نيبمهرال لبق نم ةإلساءا أو لالغتسالا أو جارتاال طرمخا نم للحد ةن آلما جرةلها تسارام إلى لصوالو في ساواةلما زيعزتب 
 نيمي الحم كاءالشر نان مألماوأةعدالال قيحقتل عيالس نوا من مكتيىتحني اجنلل ةامقاإل حيصارتريفوتب قم .(65 ،ج2021 للمرأة حدةت لما
 .(Robillard et al. 2018, 583–606) ةينونلقااةامقاإل ىعل لصوللح هميعل نمدوتعيسنيالذ
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 على زي ركت ال :ةياألساس ئادب لما .0.1 القسم ظرن )ا ني اجن ال على زركتو ةي علفاب ةذَّفنُمو ةبسانم ةلادعلل ةحاتملا لبسلا نأ نم دكأت ً،اريخأ
 في .نيفوقالمو ةي قمالر ةيسنلجا مئالجرا يبكت مر نم ط فق ٪2 نجس مت ،2017 عام في ةيبونالج ايركو في ،لاثلما ليبس على (.اجين ال
 ىالشكاو ميقدت نأل تاياآلل هذه خدامتسا على ني قادر ريغمهنلك ،ةينلمدا فصاتناال لبس إلى لصوالو نياجنلل نمكي ،تاقايالس عضب
 .ج(2021 شتووستيرا نوميه) ينجاالكذل في ماب،هنوانعوصشخال اسم نالعإبطلتيةينلمدا

 انسإلن اقوقح دعمو عيا الجتماعولنا لىع ائم قلا نفلعا لحظر ونيةانلقا ألطر ا زيزتع :10 رقم يجيةتراتإلس ا

 (مكينيةلتا لبيئة)ا

 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو )مست

 عونال على مئ لقاا فن لعا ضد ةيماالح عيسوتل نسان اإل ق حقو نع نيفعمداوال تماحكوال عدةمسا ةيلوالد ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالللو نمكي
 لعاالف ذيفنتلل ةبوطللما تجراءاواإل تاسايالس ني حستو ،ةيالحال نينواالق في ةب اسنلما كاماألح جودم ،تراقرا ميقدت لالخ نم عيمات االج
 رظحل تاب العقو نين قوا أو ةيباختناال نين القوا عي وست .(2014 ةيولالد ةيمنتلل ةيكي ألمرا ة كالووال أ2021 ينطالو طيمقرايالد عهدلم)ا
 ةيفزازتاالس ورالص شرنو ،نيب اخنال وأ نيؤولسلما بيهرتو ،ةاسي الس في المرأة ضد فنلعوا ،ةيهكراال بطاوخ ،سرةاأل تيصوت
 زازتبالا رظحت يت ال نين القوا زيعزتب قم .أ(2021 للمرأة حدةتلما مماأل ةئيهو أ2021 ينطالو طيمقرايدال عهدلم)ا القادة وأ نيشحلمرل

قم.لعمال نكام في زييمتوال فنلعا نينواق زيعزتو ذيفنت.(2020 ةيالدول ةيفشفاال ةظمن)م ةطالسل دامختاس ساءةإ بقعوا عززتو سين الج
 ةعانص كذل في ماب ،عيمات الجا وعنال على مئلقاا فنلعا نم علىأ تعداللم همعرضت يتال تعاانصال يف نيملعالل حددةم كامأح ريفوتب 
 ،2019 للمرأة حدةتلما مماأل ةئيه) ةاسيالس في ساءنوال ل ازنلما تالامع ككذلو،ميعلتوال سنوالج ةصحوال لقنوال ةعراوالز سباللما
 .(2019 ةيالدول لعمال ةظمنوم للمرأة حدةتلما مماأل ةئيهو

 مئلقاا فنلعا تفايعرت ثيحدتل ين لمدا عمت المج تؤسساوم ةيحكومال تؤسسالما نم هاريغو ةينمارلبوال ةيئضاالق تؤسسالما عم لعمال
 ةلفتالمخ تعاالمجمو هاب رثأتت دق يتال ةلفت المخ قرطال عم ةبجاوتمو ةيحللما تاقايسال عم ةجمسنوم ةملشا هاعللج عيماتاالج وعنال على
 نع ريبعت وال ،ةيسن الج ةيوالهو ،سينجال هوجتال سساأ على ش حرتال هذا لشمي نأ بجي .سين الج عونال على مئلقاا فن لعل بيجتست أو
 ةيماالح فروت نين القوا نأ نم كدأت (.2021c)OutRight Action International لملعا نكام في فنلعا نين قوا في سين الج وعنال

 ةحدتلما مماأل ةئيه) ةقعااإل يذو خاصاألش ة خدمل نظفوالمو أو ةيعاالر مقدمو هبكتري يالذ عيماتاالج وعنال على مئ لقاا فن لعا ضد
 .(د2021 للمرأة حدةتلما مماأل ةئيه) همتوافقدون م م المرضىيعقت ناء مبطاأل عنم .(20 ،ب2021 للمرأة

 عياالجتماعولنا لىع نيلمب ا نف لعل وحوضبىدصتت تارسامموتااسسي طويرلت تاومالحك دعم :11 رقم يجيةتراتإلس ا

 (مكينيةلتا لبيئة)ا

 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو )مست

 فهد قيحقتل ةيهماأل غالب مرأ ةيومالحك تائيلها ربع عيمات الجا وعنال على مئلقاا فنلعا لاونتت ةحواض تاسايس ذيفنتو ةغايص نإ
 ةيمنتلل ةيكيألمرا ة كالو)ال نونلقاوا نينطالموا مامأ القادةو تسساللمؤ رب أك ةلمساء زيعزت في لثمتمال ةي الدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالالو
 ةظومنلما قطان على ت اسايسال ليحلتل نييمي كادواأل تماالحكو تراقد اءنب ةيالدول ةيمنتلل ةيكي مرألا ةكالللو نمكي (.2013 ةي الدول
 لثمتت .ةعدالوال ةالمالس ندو لوحت يتال قئ العوا ةمعالجو ديحدتل عيماتاالج وعنال على مئ لقاا فنعالب ةعلقتلما ةيسسؤلما ت ممارسالوا
 ةالءمم ىمد لفحص نلجا اءشنوإ (2014 ةيالدول ةيمنتلل ةيكيرألما ة كالو)ال "ةعدالال ةلسل"س طئراخ رسم يف ةهملما تواطخال ىإحد

 فنلعا شارتنا نم حدلل ةينطو لعم ططخ ذيفنتو ري طوت في تماوالحك عدةمسا .(2021 شتوو ستيار نوميه) نألموا ةعدالال تممارسا
قم.ج(2021 شتوو ستيرا نوميه) ايجولونكتال ههلست يالذ سنجال سأسا على مئلقاا فنلعا كذليف ماب ،عيماتاالج وعنال على مئلقاا
 مئلقاا فنلعا نم ةيماحال ت اسايس ورصد ليموت نم أكدت .تعاطاالق ربع ةملالشا تحاطلالمص خدمتست يتال تاسايالس ةغايص عي شجتب 
 حالمسل زاعنال تقاأو في عيمات االج وعنال على مئلقاا فنلعا نم ةي ماالح ريب داتل ططخ . ٍفاك لكشب زييمتلاو يعامتج الا عونلا ىلع

and USAID لقاتنواال تماواألز 2021)Chemonics International.) 

 عونلا ىلع ينبملا فنعلل يدصتلل عاطقلاب ةصاخ تايجيتارتسإ ذيفنتل تاموكحلا عم ًاضيأ لمعت نأ ةيلودلا ةيمنتلل ةيكيرمألا ةلاكولل نكمي
 شاءنإ عمدا.أ( 2021 للمرأة حدةتلما مماأل ةئيه) نماأب تالحموال تيصوتوال لي سجتال ةيبخاتن اال نلجاال نضمت نأ بجي.عيمات االج
 تمامعلوال لادبت كذل في ماب ،عيمات االج وعنال على مئلقاا فن لعا لكاشأ عي جم ظرحت يتال ةيئالقضاو ةيعي شرتال تائيلهل كسلو تان مدو

 ةيمنت لل ةيكي ألمرا ةكالووال Chemonics International) نييحكومال نيؤولسلما أو نيي اسيللس عرللمشا رةيثلما وروالص ة المضلل
 في قيحقتلل ةصخصم قفر ليكشت نم ىخراأل ةبقمراال تعاجمومأو ةيحكومال ريغ تماظنلماأو تماالحكو نيمكت.(2021 ةي الدول

 ةظمنأنيمكت بجي.أ(2021 ينطالو طيمقرايالد عهدلم)ا ةيومحكال تائيلها لداخ هل ةبجاتسواال عيماتاالج عونال على مئلقاا فنلعا
 ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكال)الو هنع ضي عوت وال عيمات االج وعنال على مئ لقاا فن لعانمةيماحال ريفوتل ةي قالتن واال ةي سمالر ريغوةيسمالر ةعدالال

 واةالمسا قدم على نوقادر نيجان ال عيجم نأ نم أكدتلل تاسايوالس تممارساال ة جعمرا على كمالمحا ةقدر اءنبب قم .(45 ،أ2020 ةي الدول
 حدةتلما مماأل ةئيه) ةكمحلما تراءاإج في نيسنجال نيب زييمتوال ةيسنالج ةيطمنلا بلاوقلاب حم ُسي الو ،ةلادعلا تاءارجإ يف ةكراشملا ىلع
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 تقافاثوال تاسايالس ليشكتل ناسنإلا قحقو تماظنم عم طشانب يومالق نألموا ةطشرال لرجا نعاوتي نأ بجي.(20 ،ب2021 للمرأة
 في سين الج زازتب اال جدم إلى وةعالد .(2021 ةميروالج تالمخدراب ين معال حدةتلما مماأل بتمكو ةرألمل حدةت لما مماأل ةئيه) ةي سس المؤ
 ةيفالشفا ةظمن )م تبكت ار إذا تكاهاتن اال على تاب عقو فرضو فسادال ةحفكاوم عيماتاالج وعنال على مئ لقاافنلعاةفحكامتاسايس نم لك

 ةاركمش نم عيماتاالج وعنال على ينب لما فنلعل نوبيجتسي ني الذ والقضاء ةطالشر ليثمم ظرحت يتال تاساي الس عشج .(2020 ةي الدول
 .(2021 حدةتلما مماأل ةمعوجا للمرأة دةحتلما مماأل ةئيه) ةالهجر نينقوا فاذنإ تكاالو عرد مالموا وأ ت مامعلوال

 عنه لةاءلمسوا اعي تمالجاعولنا لىع ائملقافلعن ا من يةاحملا وفرتيلتا ليةودلا كوكلصاجودم طويرت:12 رقم يجيةتراتإلس ا

 (مكينيةلتا لبيئة)ا

 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو )مست

 قحقوو ةيط مقراي الد نشأب ةيولالد ةيمنت لل ةيكي ألمرا ةكالالو ةيجيتارتإس فهداأ دحأ ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ناسنإلا قوقح ئدابم زيزعت دعي
 ياريمعال رييغت لل ةهمة ميعلفاب ينلمدا عمتالمج ةي الدول كوود الصكزت نأ نمكي (.2013 ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكال)الو كموالح نسان اإل
 يتال كمحوال نسانإلاقحقوو ةيطمقرايالد نشأبةيميقلواإل ةيولالد ةي اري معال طراأل عزز .عيماتاالج عونال على مئلقاافن لعاعن لم ةيكلي لهوا
 تال حمو ،تكاالحر اءنبو ،ةيميقلواإل ةينطالو ربع تحواراال عجش .عيماتاالج وعنال على مئ لقاا فن لعا نيدتو نساناإل ق حقو عمدت
 أ2021 ينطالو طيمقرايالد عهدلم)ا كمحوال نسانإلا قحقوو ةيطمقرايدال على ةملعاال ةيئسانال تااديالقو ينلمدا عمتالمج نيب ةيعوتال
 ةيميقلاإل تايدتنلما في همتصواأ ماعسوإ ةاركالمش نم نيعونت لما نياجنال نكم.(2021 حدةت لما مماأل ةمعوجا للمرأة حدةت لما مماأل ةئيهو
 ساءنال ضد فن لعا طي غتو عيماتاالج وعنال على مئ لقاا فن لعا هرظام فلتلمخ ةملشا ةيميقلواإل ةيولالد كالصكو نأ نم أكدت .ةي دولوال
 ةيسنجال صئخصاوال ةيسنالج تاريبعت وال ةيسنجال تايوالهو ةيسنجال لويلما يوذ خاصواألش ،ة اسيسال في المرأة ضد فنلعوا ،تايت الفو
 ينطالو طيمقرايالد عهدلم)ا لقاتناال توقاوأ ،السلم تقاوأو ،تابخاتنالا اءنثأ ثحدي يالذ فنلعا ككذلو ،نيخرآ نيب نم ،ةعونتلما

 في تماالحكو عمدب قم .(2021 حدةتلما مماأل ةمعوجا للمرأة دةحتلما مماأل ةئيهو ب2020 ةي الدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ة كالووال أ2021
 قحقول ميعالال نالعاإل لثم،هاذيفنتو عيمات االج وعنال على مئلقاا فنلعل يصدتالب ةالصل تذا ةيميقلواإل ةيولالد كالصكو على قيصدتال
Robertson and) ةياسيوالس ةينلمدا قحقوالب خاصال الدولي عهدوال (1976 ةحدتلما مم)األ نساناإل Ayazi 2019.) عمتالمج نكم 
 مئلقاا فنلعا نمةيماالح ريفوت في ةينطالو ةظمناأل لفشت مادنع ةيالدول أو ةيميقلاإل تاي اآلل إلى ت حاالال ةإلحال تراءاإج شاءنإ نم ين لمدا

 .أ(2021 ينطوال طيمقرايالد دعهلم)ا هنعةلمساءلا أو عيماتجاال وعنال على

 رامج:الب لة أمث
 الم عإلل طى سالو ايآس جامنرب:1 رقم لاث لما

 هافذنت(2018-2023) توانس5 هاتمد ادرةبم هو ةي لدولا ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالالو همولت يذال ميالعاإل طىوس ال ايآس جامنرب
 ريراقت ميدقت ىلع مالعإلا لئاسو ةردق نيسحتو مال عإلا لئاسول ًانيكمت رثكأ ةينوناق ةئيب ءاشنإ ىلإ فدهي (.Interviews)"وزينرتنإ"
 في فيحص 2000 نم رثأك كشار (1) ،جامنربال نم ولىاأل ثالثال توانالس في.ةيسيئالر ةياسيسال ايضاالق نشأب رةينتومس ةنوازتم

 عمتالمج تماظنوم نيقلت مس نييصحفو ةيحكوم ريغ اءبنأ ةكالو 149 تلقت(2)و ،بيدرتال في ناتكسبوأوز نات كسي طاجو نات خس كازا
 ةيألما ومح ةطشنأ في صشخ 6000 نم بقريما كشار (3)و ،حليلما ىوت المح نم ةطعق 2500 نم رثأك اجتنإل عمالد ينلمدا
 .(أ2021 ةي الدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكال)الو ةي الم عاإل

docs/-https://www.zotero.org/google؟vu0exO 

 عيالو ادةيز نم تنمكت ،ةحنمال لفضب.الم عإلل ىط وس ال ايآس جامنرب نم ةحنم على نحصل يتالال تاي صحفال ى إحد هي فايماسال سايأل
 بونج حاءنأ عيجم في زلينلما فنلعا لموارد طئ خرا رسم نم ةنحلما هاتنمك ماك.نياجنلل ةاحتلما دالموار قصنو زلينلما فنلعا نشأب

 نوشتمف هايفدوجي اليتالقطانلما فينياجنللة خفضنمةجود تاذتماخد تقدم ةطرالش نأ تشفتاك،ةيمللعا هذه لالخ نم.ناتخس كازا
 ،قحال تقويف.ئقار 50000 نب مقري ما لىإتلصوًالاقم 15 تبتة، كحنلمانل ميموتبو،ساءنال ضد مئللجرا نوصصمخ نصوخا
 قحقول ةينطوال ةن اللج إلى هات قاالم ترسلأ ماك.زلينلما فنلعل ةباجتلالس الموارد صيصخت على ةطقنم لك في ةيالمحل تطاسلال ت وافق

 اعنقوإعسأوورمهج إلىلصووالنها منيمكت حة إلىنلمابسنت.زلينلمافنلعلديجدعيشرت ةغايص إلىىأدمال، ماملعاقيوالفر المرأة
 .(ب2021 ةي الدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالالو) ةب جاتاالسب تطاالسل

 ،سنالج نع ترايبعتوال ،ةيسن الج تاي والهو ،ةيسنجال تهاوجتال يوذ صشخاألا عم ةملعاال تعاموالمج عمدل تال دختال:2 رقم لاثلما
 ايبولومفي ك ةعونتلما ةيسنالج صئخصاوال
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 ةاملعا تماوالخد عالسل إلى لصو ووال ةيماوالح قحقوال زي عزتل ةوالحكوم ين لمدا عمتللمج عمالد ةيالدول ةيمنت لل ةيكيألمرا ةكالالو قدمت
 في .ايبومكول في ةعونتلما ةيسنالج صئخصاالو ،سنجال نع ترايبعت وال ،ةيسنجال تايولهوا ،ةيسنالج تهاجوت ال يذو شخاصأل ل ةعدالوال
 صئخصاوال ،سن الج نع ترايبعتوال ،ةيسن الج تاي والهو ،ةيسنجال تهاوجتال فلتخم نم يب كولوم 200 نم رثكأ لُتق ،2020 عام
 ميقدتل ايب ومكول في المظالم نيمأ بتمك عم ةيولالد ةيمنت لل ةيكيألمرا ةكالالو لعمت (.Lavers and Blade 2(021 ةعونتلما ةيسنالج
 تهاجوتال يذو صشخا ألا قوحق عمدت يتال تاسايسال ريطوتو زيعزتل ةيخلالدا رةوزا عوم ،نساناإل قحقو تعالمجمو ةفهدتمس عدةمسا
 Lavers and تكاهاتناال نع ةساءللما زي عزتو ةعونت لما ةيسنجال صئخصاوال ،سنجال نع ترايبعت وال ،ةيسنجال تايوالهو ،ةيسن الج

2021)Blade .) ىلإ ليومتلا ًاضيأ ةيلودلا ةيمنتلل ةيكيرمألا ةلاكولا مدقت "Caribe Afirmativo"،تماظنم نم ةظمنم هيو 
 صئصاوالخ ،سن الج نع ترايبعتوال ،ةيسنالج تاي والهو ،ةيسنجال تهاوجتال يذو صشخااأل ق حقو زيعزت على لعمت ين لمدا عمت المج
 يذو صشخااأل قحقو نشأب عيالو اءنبب قومت ،ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالالو نم عمدب.يبيكارال رحبال ةطقنمفي ةعونتلما ةيسنالج
 ،اسييسوال عيي شرت ال اإلصالح نع عفداتو ةعونتلما ةيسنالج صئاخصوال ،سن الج نع ترايبعتوال ،ةيسن الج تاي والهو ،ةيسنجال تهاوجتال
 تهاوجتال يوذ شخاصاأل لالغتسا ليقلتو نألما ادةيز هافهدتست يتال قطرال ىإحد لثمتت.عمتللمج تماخدال ميقدتل ةحكومال عم لعمتو
 اشربلما بيدرت ال ريفوت لالخ نم ايبومكول في ةعونت لما ةيسن لجا صئخصاوال ،سنالج نع ت رايبعتوال ،ةيسنالج تايلهووا ،ةيسن الج
 .(2015 ةيالدول ةيمنتلل ةيكي مراأل ةكال)الو ةينطالو ةطشرال ويراد ةطحفي م ثحدت وال ةطشرال طاب لض

 ةين رداأل ةينلمدا ةيبرتال جامنرب :3 رقم لاث لما

 ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالللو عباتال ةياسيسال ةاركوالمش تابخاتن اال طشان طارإ في للمموا ،باب للش ةينمدال ةيبرتلل "كشارأ ان"آ جامنرب قدمي
 لوح ينداألر بابالش نيب يعالو ادةيلز ةيط مقراي الد تايمللعوا ميهمفاال لحو ةالموجه ةيعلفاتال شقانال تساجل نم ةسلسل ،ةي الدول
 في ةيالدول تممارساال لفض وأ ةيط مقرايلدا ئادبلما ةسماروم ةشقانوم ثحبل باب للش ةن آم قرط قخل ىإل فهدي .ةياسيالس ةاركالمش
 نهتعدسالم ةيبخاتناال تال الحم ت هارام ميعلتبأةامر 450 نم رثكأ ديوزت مت،2020 عامل ةينمارلبال تابخاتناال لبق.كموالح ةيطمقرايالد
 (.ج2021 ةي الدول ةيمنتللةيكيرألماةكالو)ال ب اصنلملحرشتال على

 ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكاللول عباتال المحلي عمتجلمل ةينلمدا ةيبرتال جامنرب لبق نم نهبيدرت مت ءسان ينماث تفاز ،2022 عام في
 (.ج2021 ةي الدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالالو) ةيالمحل تابخاتناالب

 قوقح لاجم يف ًاطشان 526 لمع قاطن عيسوت لهس ثيح ،رارقلا عنص رئاود يف ةشمهملا تائفلا تاوصأ عفر يف ًاضيأ جمانربلا دعاس
 (.ج2021 ةيولالد ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكال)الو ةيمعت المج ة اركالمشو ةقعااإل يوذ قوحق تعايشرت ىعل بيدرتال لالخ نم ةقعااإل يذو
 لقنلةقلت المس تابخاتناال ةنلج ىعل طواضغ ني الذ ،افاي تيب لدةب في "كأشار ان"أ جامنرب في ةقعااإل يذو نياركللمش ظحومللا جاحنال نكا
 (.أ 2022 ةيالدول ةيمنتللةيكي ألمراةكال)الو هميإللصوالو لسهينكام هم إلىتلدب في راعتقاال مركز عقمو

 ةفحكامب ةعلقتلما تايواألول ينيترو لشكب باب الش حددي.ينطوال وأ المحلي ىوت المس على اصرةنلما ايضاق ديحدتب باب للش جامنربلا حسمي
 تطسل ،لعمال هذا لالخ نم.يعماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا نمىأخر لكاوأش ،سمدارال في مرنتوال ،شحرتوال ،المرأة ضد فنلعا

 زلينلما فنلعا ةحفكالم اصرةنم تالحم تظمنو ،كربلما واج الزب قعلتي مايف مايسال ،ميعلتال في قحال على ءضوال بابشال تعامجمو
 .لزنلما في يندبال باعقال رظحلةيعيشرتتراييغت ة إلى وعالد لالخنمل طفااأل ضد فنلعوا
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 ارإقرشكر و
 عيماتجاال عونال على ينبلما فنلعا نم حدلل عيماالج لعمال ةظمنم قيفر يف نيخرآ عضاءأ نم عمدب ،لوايتنشا ذريه ةقيثوال هذه بتك

)CARE-GBV) ،نم ،زنمويس كي ورجب انيليج لبق نم ةقيثوال هذهل ةياللغو ةمراجعالتتم.ديسع ةفاطمو هامنال ليشيم كذل في ماب 
 ةمراجعال قدموا ني الذ ةي ولالد ةيمنتلل ةيكي ألمرا ة كالوال فيظلمو كراش Miel Design Studios. لبق نم سموالر ،كيتيف ليج مي صمت

 اصرنلعل ةينالف ةي شارت االس ةعجمولما ضوعو ،تاليف ايثو ،اسيناث كاراو ،اردبهو ني وكارول ،هامنيد جوليو ،شريأ ليشرا :تال والمدخ
 .تقايعلتوال ةمراجعلل ،لويريشتانيج،ةيسي أستال

 :رحلمقتا ساالقتب ا

 CARE-GBV) عيماتاالج وعنال على مئ لقاافن لعانم للحد عيماالج ل عمال ةمعالج :تعاطاالقبة خاصال جامنربال اصرنع".2022.(

 على مئلقاا فنلعاةرمجبلةيسيسأت ال اصرنلعا في".كموالح نساناإل قحقووةيطمقرايالد جامرب لالخنس منالج وعن على مئلقاافنلعا
 .ةيالدول ةيمنتلل ةيكيرألما ةكالالو : ةعاصمال نطنشوا . ةيمنتال في سنجال وعن سأسا
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https://stories.usaid.gov/my-name-is-tania
https://stories.usaid.gov/my-name-is-tania
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/Toolkit_GBV%20and%20RoL_final_Web_14SEP10.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/Toolkit_GBV%20and%20RoL_final_Web_14SEP10.pdf


 

         

 

                    
                      

    

    

        
     
        

  
 

 

   
   

 
 

 

 

 

 

 

           
       
             

  

     
  

      

   
  

     

 ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالللو ةيعماجال ةبجاتسواال ةيوقا ال زيعزت هو يعماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا نم حدلل عيماالج طشانال نم ف لهدا
 نم ديلمز .ةيالدول ةيمنتلل ةيكيمرألا ةكالوال ربع عيمات االج وعنال ىعل مئلقاا فنلعا نشأب ةيمنتال جامرب يف"عيماجال لعم"ال أو ،ةي الدول

 .انه قرنا عيماتجاال وعنال على مئ لقاافنلعانم للحد ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمراة كالللو عيماالج ل عمال لحو تمامعلوال

 :ـبلصاتاال رجىي،ديلمزاةفمعرل

 نون لقاا في وراهتدك ،يونيش راتيش
 قد عاتال لوسؤ م ةلث مم

 المرأة ني مكتو نيسنالج نيب ساواة لما مركز
cshenoy@usaid.gov 

 وراهتدك ،نيابغاردس ناي دا
 سمق ةسيئر

CARE-GBV 

diane@makingcents.com 
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