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القائم العنف من للحدالدوليةللتنميةاألمريكيةللوكالة الجماعي العمل
االجتماعيالنوع على

في  االجتماعي النوع على القائم العنف لبرمجة التأسيسية  العناصر
 التنمية

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

االقتصادي والتجارة

 ةمحدد ريغةيكمو مىمس ريغلجأل ميسلتلةعبالرا ةيليحلتال تماالخد

 7200AA19/D00006/7200AA20F00011 رقم عقدال

 هذه .كيي ألمرا ب للشع سخيال عموالد ( USAID) ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالالو لفضب ةنمكم هذه ةطشن ألا ةقيثو تحبأص لقد
 تماخدال لالخ نم. Making Cents International, LLC ةسؤسوم Inc. Professionals, Development ةي ؤولمس تايوتالمح
 رقم ةنومعال عقدو ( CARE GBV) عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا نم للحد عيماالج لعمالب ةلقعتلما هاملما امرألو ةعبالرا ةيليحلتال

7200AA19/D00006/7200AA20F00011 . وأ ةي الدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةالالوك ظرن تهاوج ةرورالضب ةقيثوال هذه سعكت ال 
 . ةيكيألمرا حدةتلما تاي الوال ة حكوم



         

 

      

    

    

    

    

    

   

     

     

    

      

      

     

  

      

    

   

   

  

  

   

   

         

    

     

  

   

         

 اتصرتخملاو اتارصتخاال

CARE- GBV عيماتاالج وعنال على مئلقاافن لعا نم للحد عيماالج لعمال 

GBV عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعا 

FIDA وتسويل في تايامالمح حادتا 

ICRW رأةلما ثحوبل الدولي مركزال 

IFC ةي الدول ليموتالةسسمؤ 

ILO ةيولالد لعمالةظمنم 

IPV ميحمال كيالشر فنع 

SME ةطوستلموا رةيالصغ تكاالشر 

SOGIESC ةيسنجال صئخصاوال ،سن الج نع ريبعت الو ،ةيسنالج ةيوالهو ،سينالج ه وجت ال 

USAID ةي الدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ة كالالو 

WIEGO ميظنتوال ةلمالعو :ةي ر الرسميغ ةماللعا في ساءنال 

WRC لمالعاقحقو حادتا 

VAWG تايتالفو ساءنال ضد فنلعا 

 2 رةاجتالو يداصتالقا مونال:تاعاقطالب اصةخال جمانربال رصانع.5.3مسقال



         

 
                    

                     
        

                    
                   

                         
  

     

       

     

       
       
 

    
     

  

         
       

        
          
       

            
          

 

 
 

                         
                            

                        
                  

                   

 

                               
 

    

                      
 

       
     

  

  
   

 
   

        
 

       
  

    
      
  

        
   
  
      

    
  

 

 
                    

      
         

                   
        

               
 

    

             
        

           
     

               
          

        

             
               

      
           

               
                

               
                 

           
        

         
  

       
  
                    

                         
                  
                  

                

                        
   

                   
                        
                      

              
            

         

 دمة مق
 سن الج وعن على مئ لقاا فنلعا ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالللو جارةت وال يصادتقاال مونال جامرب ة عالجم بووج ببس لملخصا هذا فصي
 يصادتقاال مونال جامرب في تايجيتراتاإلس جدم ةيفيك حي وضتل جمرابال نع ةلثأم ميقدت متي. كذلب اميقلل حددةلما تايجيترات االس ليفاصتو
 .ةيفإضا تمامعلو على لصوحلل ردوالموا تا دوأللطبروا ريفوتمتي ماك ،جارةت وال

 ،ةي ساساأل ئ ادب لما لشمت يتوال ،ةيمنتال في عيماتجاال وعنال على مئ لقاا فن لعا جامربل ةيسيأستال راصن لعا نم زءج وه الملخص هذا
 القراء فعرتي فسو ،ةيالثلما ةياحنال نم.ةيمللعا اصرنعو،(ةينيمكتال ةئيبوال ،ةبجاتسواال ، طرخالما فيخفتو ،ةيقا)الو جامنربال اصرنعو

 ةمراجع لبق ةيالتال سامقاألب ةيراد على القراء نكوي نأ بجي ،ىنأد كحد .صالملخ هذا ةقراء لبق ةيسيأستال اصرنلعا نم قسامألا هذه على
 :هذا الملخص

ةيساس ألت ا احلطمصليف اتعر  ةقدمم.0.1 القسم ●

هايلد ن كو ت دما نع تصادي القا نيكمت بال عتمتت ة مرأال نإ": ايداتصقا ة مرألا ين مكت  طرخالمافيخفت: جامنربال اصرنع.2.3 القسم ●
 خاذ تا على ةر القد و صادي تالق ا المستوى على لتقدم وا لنجاح ا ز إحرا على ةرالقد
ما تقد زروتح ة مرأ ال ح تنج كيل لها. وفقا فر تصالو يةد تصاالقا ت راراالق  ةيمللعا اصرنع.0.4 القسم ●
،قا سوألا في سافنتلل زمة الال رد مواالو ت هارا مال إلى تحتاج فإنها ،يااد تصاق

 عتمتت كي ول ، يةادتصقاال ساتمؤسلا إلى ساوي تم الو عادلال لوصول ا نع فضال 
o لاث)م ادةيالقو ةيميظنت ال ةف قاثوال ميالق 

اجت تح فإنها ، ية تصاد الق ا ةطنشاأل نم ة فاد تلالس زمة لال ا ية تقالل االسو ة قوبال ة مرأال
يف نياركالمش ةيمالح طارإ : جامربال

 ".حبار األو رد مواال في حكمتالو هاوفق فرصتالوت راراالق اتخاذ على ةر لقد ا إلى 
(جامنربال

)Golla and Malhotra 2018, 2) 

o نم يئي بال عي ما تالج ا وذج منال مليش ي اد تصق اال فنعال : يداتصقالا نف لعا نييجيتراتساإل ميصمتوال طيطخت ال 
 يةالل الستق ا يصلتق لىإ فهدت تيال يةمظا نال يود الق إلى يةردالف تءااإلجرا طئخرا ورسم ينسانالج ليحلت )ال
ت محاوال صادي تق اال غالل تاالس يشمل ، لشخصيا المستوى على ة. يصاد تالق ا (ةحالاإل ةكبش

 مارسةم أو ثةورا لا أو تكاتلممال أو ال مو األ ب كس على خص لشا ةرقد نم الحد 
 فنعال ن فإ ،عاألوس ةيعمتمجالو ية هيكل ال ت يا المستو على ليها. ع ةرطيلسا بحس خصملال في ةضحالمو تايجيت رات اإلس ميظنت متي

 موالأل ا إلى ل الوصو على ة محدودال ةرلقد ا" شكل تخذ ي نأ نكممال نم صادي تالقا نيبو ،يالفرد :يئيبال عيمات الجا جموذن ال تايوتمس
 أو ، يةصح ال يةعارال إلى صول الو على بةاقرملل ضعة الخا ةرالقد و ؛ روض والق نضمتت ما عادة . كلييلهوا ،عمتوالمج ،شخاصاأل
 ؛ةيكوالمل ث ميراال ق قو ح ن بشأ ية زييمتال ةييد تقلال نين والقوا ؛ يمتعل ال أو ،فيظلتوا سنالج وعن على ينبمال فنلعا لجام في ةعالالف تال دختال

( Fawole ,2008 (1 عمل. ال نع يةساو تمال ريغ ر واألجو  وذجمنال نم عددةتم تايوتمس جعالت تايجيت رات إس
 ىلع ً اضيأ ةيجيتراتإس لك فينصت متي . يئيب ال عيماتاالج
 وأ ةبجاتالسا أو طرالمخا نم فيخفتال أو ةيوقاال هانأ
 . ةيني مكت ال ةئيبال

 ئم القا للعنف جارة التو دي تصااالق النمو رامج ب دى صتت أن ب يج ذا لما
 الجتماعيع االنو على

 مئ لقاا فن لعا ءراو ناملكا ببسال هو نيسن الج نيب ساواةلما عدم نإ . 1اآلخر ماهنم لك عززي عيمات الجا وعنال على مئلقاا فنلعوا فقرال نإ
 هل لازي ال" هنأ الإ ،رقفلا ةدح نم فيفختلا يف ً ارخؤم هزارحإ مت يذلا مدقتلا نم مغرلا ىلع .رقفلل عفاد ً اضيأ وهو ،يعامتجالا عونلا ىلع
 فن لعوا نيسن الج نيب ة ساوالما عدم هايعل قومي يتال 2ةيعامتجالا فارعألاو ةيناسنجلا ريياعملا نِّك ُمت (.2020 حدةتلما مم)األ "امرأة هوج
 ،ةيسنجال لوي لما يذو شخاصأللو ،ساءنلل ةاحتلما ةيصادتقاال صالفر نم حدتو يصادتقاال فنلعا نم عيمات الجا وعنال على مئلقاا

 نمكي .سينجال وعنال على مئلقاا فنلعل نوعرضتي نمم همريغو ،ةعونت لما ةيسنالج صئخصاوال ،ةيسنجال ترايبعتوال ،ةيسنلجا تاي والهو

 ةمادإ يف امهم ارود اضيأ يدؤت نأ ،يئيبلاو يسايسلا رارقتسال ا مدع فورظ لثم ،ىرخأ لماوعل نكمي.رقفلل ديحولا يرذجلا ببسلا سيل نيسنجلا نيب ةاواسملا مدع 1
 اد.عبتالس او يداصتاالق غالل تالس ا
 وه ما ن بشأ تاروصت نوضرفي هم نإ ها. يف ها تكرمشاو ية داصتاالق طة األنش لى إ أة رملا ول صو ام مأ فرص لاو قئاوعلا ية نسانجلا رييعاملاو ية عما تجاال اف رعاأل كل تش 2
 ، ثالملا بيل س لىع(. Passages 2021) رجأل ا ةعوفدم ريغ ةياعر ةلامع رفوي يذلا نمو ،ةرسأل ا لخد يف مكحتلا ىلع ارداق نوكي نأ بجي نمو ،ةأرملل بسانملا لمعلا
 ية مرس لا لة معالا ىوقلا لى إ مماضنلال بة ولطملا تارهاملا ب تساكا نم ت ياتفلاو ساء نلا ت ياتفلا يم لعتو مل حلا عنم ائل وس ام دختباس قلعتي ما يف ية عماتجاال اقف وملا عنمت
 يةعماتجال ا افرعاأل يددحت يفك عجار.أةرملا ياةحرةتف الوط عي ماتجاال عونلاىلعئم لقاا نفعلا رط مخا نم لحد ا في حاسم ملعا وهو- يداصتاالق قالل تالساقيقحتو
 .( CARE-GBV 2021) عيماتجالا عونلا لى ع ني بملا نف علا نم لحد ل عي ماجلا ملعلا ا فيهيروطتو فة صنملا

 رة اجتالو يداصتالقا مونال :تاعاقطالب اصةخال جمانربال رصانع .5.3 مسق ال 3



         

       
      
         

         
            

          
        
        

    
       

            
        
         
         

               
                  

        

    

                      
                

                    
                        

                      
        

         
            

        
          
          

           
          
       

     
        

          
         

                         
                 

    

                       
                     

                         
                 

                           
                      

        
                     
                       

   

          
 
    

      
  

 
      

           

 
   

  

    

 
  

  

   

   

  

        
     
                    

              
                

                
       
                 

            
              

                 
                 
            
        
      

                 
   

        

           
                

           
             

                    
      

          
     

          
        
       

           
         

   
      

   
      

            
       

    
          

       

              
            

         
                
         

                     
      

        
              

         

 ماعيتجال وع انلا لىني ع بملنف العلةيداتصقال يف ا لاتكلا ةطشنأب هانراتقا دنع ،يصادتقاال نيمكتال جامربل
 ةيعماتجاال فعراألوا ةينسانالج رييعالما ةمعالج
 ومنلا قيقحتل ايرورض ارمأ يعامتج ال ا ع لنوا لى ع ئم القا فنعلا ة معالج ربتعت فن لعا نم لقلت نأ ،تعامتجلموا تالئعاال في الضارة

 شة مهملا تئاالفو ة مرألل ةيصاد تالقا تانكامإلا قيتحقو ام تد المس صادي تالق ا عوم (. Fraser 2012) عيماتالجا وعنال على مئ لقاا
بةنسب عمل ال ق سو في ركة المشا في نينسلجا نيب ة فجو لا يص تقل دي يؤ قد رى.األخ  نكوي فقد ،ةي نانس الج رييعامال عملامعتال متي لم إذا ،كذل
5.3 رمقداب مي لعال ا إلجمالي ا محلي ال جتنا ال ة زياد إلى 2025 عام بحلول 25٪  ادةيز في لثمتت ودةمقص ريغ بقعوا تادرابلما لهذه
ر.ن دوالليويرت  ةبسنالب عيماتاالج وعنال على مئ لقاا فن لعا طرمخا

 على ةرباشمال ريغو ةرباشمال فيلتكالا نم ل يقل ة مرألا ضد فنعال نم الحد نإ ديدج يصادتقا لالقت اس نم نينعاي يئال ال ساءنلل
 شكل في ةيتاج ناإل ن وفقدا ،تياجنالل يةنونلقا وا ةيبطال ريتلفواا ثلم ، صاد تالق ا Neetu and) نيسنجال وارأد ىحدتيو

Gammage 2017 ترسخ ،تاريدقتلا دحأل اقفو ر.الحضوو ، مالع أل ا قم ر عدلم تفاع راو ، يبغتال لمرأةا ثحوبل دوليال زمركالو 
 ر وال د ري يامل لي حوا نسي الج التحرش نم فعة ترمال ت معدالال تذا عمل ال نكما أ هايف مليت يتال قطان لما في ،لاثلماليبس على (.2019

 ية دول لا عمل ال نظمة م) يلغ تشال فيلكات تفاع روا ةيلربح ا ض انخفا ببسب القيمة نم سييئ الر ليمعال هو لالرج نأ ةينسانالج رييعالما
 (.2020 قي يرفاأل تحاد اال ،2022 لخد دئفواب نفورتعي ال فقد ،القرار عنوصا لألسرة
 فنعو ةيوجالز تراتوتال في همساي قد مام ،المرأة
 ،كذل على ًءانب (. Raj et al. 2018) مي الحم كي الشر
 وةالق تايكيامنيد جعالت يتال ةيناسن الج ةيليحوتال جهنوال يصادت قاال نيمكتال تايجيترات إس نيب عجمت يدصاتقاال ني مكتال تادرابم حجنأ نفإ
 .( Kerr-Wilson et al. 2020, The Prevention Collaborative 2019) عوس األ عمتجلما فيو األسرة لداخ

 :تجاالعدة م في رةجاتوال يدصاتقاال مونالجامرب عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعارثؤي

 ساءنلل يصادتقاال نألما قوضت نأ ةيقدنوال ةيبيلضرا تاساي للس نمكي.ينسانالج وعنال نشأب دةي محا تسيل ليلكاداقتصالاتااسسي
 اشربم ريغ لشكب همعرضي مام ،ةعونت لما ةيسنجال صئخصاوال ،ةيسنجال ت رايبعت وال ،ةيسنجال تاي والهو ،ةيسنجال لوي لما يذو صشخاواأل
 للمرأة حدةتلما ممألا ةئيه) ةيادصتقاال الفرص إلى لصوالو عنم لالخ نم عيماتجالا وعنال على مئلقاا فنلعا نم ةلفتخم لكاألش

 لعم على بطلال ديزت نأ(لألطفاا ةيعار لث)م ةاملعا تماالخد على قفاناإل لقلت يتال ةيمالال ةاسي للس نمكي ،لاثلما ليبس على (.ب2015
 ،روضالق إلى لصو الو دييقت ،لاثلما ليبس على) يصادتقاال لالغتساال نم ديزمل ةرداب نوكي ام ً ابلاغو لكش وهو ،روجأملا ريغ ةأرملا
 للمرأة حدةتلما مألما ةئيه)(خإل ،ألسرةا لي موتو

 ةيارجتلة اسايسلوا يداتص ق النف ا لعا عارأس ادةيز يؤدت نأ نمكي ،لثلمابو (.ب2015
 فاقمت إلى- ةيقدنال ةاسيالس في ةهمم أداة هيو- دةئلفاا

 يلتقل ة ومرألل يشعلاب رص كس فنيحستةيرلتجاا ساترمامل ت واا ياسلسلنكمي على لصوالح في نيسنالج نيب ةساوالما عدم
 ل: ن خالم صادي تالق افنعال رطمخا للمرأة حدةتلما ممألا ةئيه) ة كلفت رثأك هاعلجب القروض
 في ةيلمعاال وةفجال ،لاثلما ليبس على (.ب2015

ةيصاد تالق ا ة المساوا ة ومرأ ال ر ة أجوزياد •  في 9 ةبسنب حددةلما ،نيسنالج نيب ماليال ل الشمو
 على المرأة قدرة نم حدت ،عالمال ىوت مس على ةئماال

 ضلأف عمل صرفقخل •
 هاامخدتسوا ةيماللا تجاتنلموا تماالخد إلى لصوالو

Bull 2021, Demirguc-Kunt et al. (• ةمرألا هةفارنيتحس 
 ةطوستلموا رةيصغال تاشركال عيجم ثلث (.2018
 (2022 ية مالعال ةرلتجاا ظمة نمي ولدول ا بنكال)30 لثمتو ساءنلل ةملوكم عالمال ىوت مس على ةيالرسم
 رةيصغال تكالشرا في ضالقرو وةفج نم ةئماال في
 بنجا نم وديق نع ةجتان وةلفجا (.2014 ةيولالد ليموتال ةسس)مؤ لماعاأل ةدور ةيدابفي وديالق ظمعم ةجهموا عم ،ةي الرسم ةطوستلموا
 تؤسسالما في ثان اإل ليثمت قصنو ،ينماتئالا خي ارتال بايغو ،ةيعماتالجا طب لرواا قصنو ،تانماضال ةيودمحد لثم ،بطلوال لعرضا
 (.2014 ةيولالد ةيمنتلل ةيكي ألمرا ة كالو)ال ةي مالال

 ةهمشلما تائالفو ساءنلل ةملعاال ىوالق ةاركمش لمعد على ةيالوالد ةواإلجاز جراأل في ساواةلموا زييمتلا عدمب ةعلقتلما لعملاتااسسي رثؤت
 تائالفو ساءنال عنم لالخ نم يعمات االج وعنال على مئلقاا فنلعوا يصادتقالا قصاءاإل فاقمت إلى تاسايالس هذه بايغ يؤدي.ىاألخر

 (.2018 الدولي كنب)ال حددةم تعاسا في لعملا نم ىتح أو ،ةيعماتجا وأ ةيقالخأ بابسأل ةنيمع فئاظو في لعملا نم ىخراأل ة همشلما
 عدم يؤدي نأ نمكي ،ةعونتلما ةيسنجال صئخصاوال ،ةيسن الج ترايبعتوال ،ةيسنجال تاي والهو ،ةيسنجال لويلما يذو صشخاأل ل ةبسن الب
 ديفي (.2015 ةيوللدا لعمال ةظمنم) فيظوتال رةدو لواطو لعمال صفر إلى لصوالو في زييمتال ةممارس إلى زييمتال عدم تاسايس جود و
 مهعفدي امم ،يناسنجلا مهريبعت عم قباطتت ةيوه قئاثول مهتزايح مدع وأ مهرهظم ىلع ًءانب لمعلا صرف نم اومرح مهنأب ً ايسنج نولوحتملا

 ضعبلنكيم (.خيارت ندو،ةي لدولالعمالةظمن)مسنجاللجافي م لعمالكذل في ماب،همفسنأةعالإلفيظوتللىأخر لئساو نعثحبال إلى
 اليثمت ةلثمم هايف نكوت يتال تعاانلصا في ساءنال فيظوت زيعزت إلى فهدت يتال ،فئظا الو عمد جامربو لعمال صفر قخل لثم ،تاسايالس
 حيرص لشكب طرالمخا مييقت متيلم إذا ،لعمال نكام يف عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا طرلخ قصد ريغ نع ساءنال عرضت نأ ،قصاان
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 ندخلي يت اللوا ساءنلل عيماتالجا وعنال على مئلقاا فنلعا طر مخا نم رييعاملل رةيغمال تالخدتال لقلت نأ نمكي. هاتحد نم في خفتوال
 ءال مزلا نم لال غتسالاو شرحتلل ةضرع رثكأ اونوكي نأ نكمي ثيح ،ةيتحتلا ةينبلاو ةقاطلا لثم ً ايديلقت روكذلا اهيلع نميهي يتلا تاعاطقلا

 ساسيأ ل امع هو األجر ةعفومد ريغو ورةالمأج ةيعاالر لماعأ يف ساءنال زيركت نإ (. Gennari et al. 2014) وركالذ نيف والمشر
 ةكالو)الةمعقول ةكلفتبو ةجودلاتذا نينوالمس لطفااألةيعارقفمرا قصن هايغذيو؛ةملعاالىوالق يف ةمرأالةاركمش فاضخنا في سييئور
 (.2022 ةي الدول ةيمنتلل ةيكيألمرا

 لقرعت ،ةفصنملا ريغ ةيناسنجلا تاسرامملاو فارعألا يف ةرذجتم نوكت ام ً ابلاغ يتلاو ، لجنسيا النوع لىع مةائلقا يزيةلتمي ا ينوانلقا
 في ،ترايقدتال دحألً اقفو.عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا طرمخا نم ديزتو ،ىخراأل ةهمشلما تائالفو ةمرألل يصادتقاال نيمكتال
 نم ةعمجمو في ل الرجا هاب عتمتي يتال ةينون لقاا قحقو ال سفن نم طفق ةئ ماال في 75 ةبسنب عالمال ىوتسم على ساءن ال عتمتت ،طوستلما

 على ةوضفرملا دويقلا نم اًءدب ،ةأرملا اةيح ورةد إلى نين القوا هذه دتمتو (.2021 وليالد كنب)ال ةيصادتقاال تممارساالب ة علقت لما تالمجاال
 (.2021 الدولي كنب )ال ةي الوالد ةجازاإل ،لاثلما ليبس على- نيالوالد قحقوو جالزو ةعطال ةي نونلقاا كامحاأل لثج، مالزوا في هاقحقوو هاقلنت
 ثراي لما في قالح كذل في ماب ،لصو األ ةيلكمب ةعلقتلما نين القوا أةلمرل ةيمللعا اةيالح على رثؤت يتال ىخراأل ةيعيشرتال تالمجاال ل شمت

)ةيلكلموا ألرضا قوحق :تعاطاالقب ة خاصال جامنربال اصرنع. 5.3 القسم ظرن)ا ( 2021 الدولي كنب)ال تكالتممال ازةي وح ) Fawole 

.)2008, 1 

 ةفمعرال بساتاك ندو ل حوت يتلا قئوالعوا وضالقر إلى لووصال لىإ قارتف اال لثم ، ةزلمتحياو منةآلا يرغ ةارلتجا تاليوعم مةأنظ إن
 ليمت.يصادتقاال فنلعا إلى يدؤت نأ نمكيو تاوم ريغ عوض في المرأة عضت ،جارةتال في طخرانالوا ةيجارتال لماعاأل ءشانإل ةالزمال
 فيلاكت عافترا بابسأ دحأ نوكي نأ نكمي ام وهو ،لاجرلا اهكلمي يتلا كلت نم ً امجح رغصأ نوكت نأ ىلإ ءاسنلل ةكولمملا تاكرشلا
 ةيقيوست وال ةينونلقاا تمامعلوال إلى لووصال عدم هو خرآ ببس (.2007 ةيلمعاال جارةتال ةظمن )م تارجاتال هاواجهت يتلا ري صدتال
 لماعاأل بحاأص ةصوخا ،تاجراتال نيب ةئفكاتلما ريغ وةالق تايكي امنيد ل عمت (.2020 ةي الدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكال)الو عيزوتال تكابوش

 .عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنعال رطخام نم ديزتو ةيضفاوتال رأةلما رةقد ضيقوت على ةيمركالج تطاوالسل ، ةيسمالر ريغو رةيالصغ
 ني ؤولالمس لبق نم شحرتوال ،تاجراتال تاجايت اح يبلت ال يتال ةنآلما ريغ ةيحدودال ةيتحتال ةينبالو وةشالر حددةلما تاي حدتال ل شمت
 (.2020 ةي الدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكال)الو نيي جارت ال

 لالغت واس شحرت لشك يف باللغا في نكوي يالذ- عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا ببستي نأ نكمي ،لعملا واقعوم لعملا اكنأم في
 ،(2020 واةوالمسا للمرأة يصادتقاال ني مكتال لجأنف محالت)ال لمالعل ألمداليوطيصادتقوا فيطعاويجسد ضرر ثإحدا في- نييسنج
 صشخااأل مايسال ،ىخراأل ةمشمهال ةينكاالس تائالف نفإ ،كذل عوم (.Hersch 2015) ساءنال نم يسنالج شحرتال نم نياجنال ظممعو
 لمالعوا ةقعااإل يذو شخاصواأل ،ةعونتلما ةيسنالج صئخصاوال ،ةيسن الج ت رايبعتوال ،ةيسنالج تاي والهو ،ةيسنالج لويلما يذو
 نأ نمكي .لعمال نكام في ةيسنجال ت كاهاتن واال شحرت لل بسانتم ريغ لكشب ً اضيأ نوضرعتي ،ةيقرعلا تايلقألا نم نيلماعلاو نيرجاهملا
 (.2015 ةيلودلا لمعلا ةمظنم) ةيقرعلاو ةيسنجلا تايلقألا نم لاجرلا ةصاخو ،لمعلا ناكم يف يسنجلا شرحتلا ً اضيأ لاجرلا هجاوي
 ادةي وز ةي اجتن اإل ليقلتونيوظفلما نورادلمعد ادةيزلالخني م صادتقاال مونال لعمال نكافي م سينلجا داءتعواال سينالج شحرتال قوضي
 داءتعالوا لالغت االس عنمب ةيدولال ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالالو تمازاتلا لحو تمامعلوال نم دي لمز .ىخرأ بابأس نيب نم ،ةينونلقاا فيكالتال
 إلى كافئت لما لصووالو نيسنالج نيب ةوا اسملا زيزعت د ُعي .ادةيالقو ةيميظنت ال ةف قاث وال ميالق :ةي مللعا اصرنع . 0.4 القسم ظرنا ،نييسن الج
 عونلا ىلع مئاقلا فنعلا لاكشأ نم اهريغو يسفنلاو يداصتقالا فنعلا لاكشأ نم فيفختلا يف ً ايسيئر ًالماع ينهملا روطتلاو لمعلا صرف

 نمكيو لعم نع ثحبت يتال رأةلما مامأ قئعوا ةباثمب ةينسانالج رييعالماو ةيعماتجاال ف عراألا نكوت ما ًابغال . لعمال نكام في عيماتاالج
 سفن إلى لووص ال في تايحدت ناياألح نم ريثك في ءسانال هواجت .ةفلتخم تاعومجمل ةحاتملا ةيفيظولا صرفلا يف ً اماه ً ارود يدؤت نأ
 هجواي (.,and Miller 2013 Boatman, Neal) ساءنال على تقالو وديق كذل في ماب ،لالرجا لثم هيجوتال فرصو ينمهال طورتال
 ب بسب ً اينهم مدقتلا يف ةديرف ً ادويق ةعونتملا ةيسنجلا صئاصخلاو ،ةيسنجلا تاريبعتلاو ،ةيسنجلا تايوهلاو ،ةيسنجلا لويملا يوذ صاخشألا

 UCLA) لعمال نكام في ثحدت يتال ثحدااأل نم عادبتواالس تايقرتال نم همنماحر كذل في ماب ،نييلثلمل ةيعادم تاسايوس تقداتمع
School of Law 2021 .) ىلع مئاقلا فنعلا لاجم يف نيلماعلا ةبرجت ديدحتل ةمهم قال طنا ةطقن ً اضيأ لمعلا ناكم نوكي نأ نكمي 

 .عمتالمج وفي لزنلما في اهت معالج في دءب وال عيماتاالج وعنال

 ةيب غال. عيماتجاال وعنال على مئاقال فنلعا رطخل ساءنال ضيعرت ىإل سميلرا غير عالقطا في ةد تزايلما فوظيلتا ت الدعم يدؤت ً،اريخأ
 لعمي مانيب (.خيارتندو،ةي الدول لعمالةظمنوم (WIEGO) ةيرسمال ريغةماللعا في ساءن )ال ميرس ريغلشكبنعملوي عالمال في نيملعاال
 لالدخ ةخفضنم نلدابال في ميسالر ريغ طاعالق في ساءنال نم ديمزاللعمي ،عالمال ىوتمس على ميلرسا ريغ طاعالق فيلجاالر نم دي لمزا
 ريغ صادتقاال في عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا لكاأش عيجمل ة عرض رثأك ساءنال (.خيارت ندو ،ةيالرسم ريغ ةماللعا في ساءن)ال

 نم ،لاث لما ليبس على (.2018 ةيسمالر ريغ ة ماللعا في ساءن)ال ةنآلما ريغ لعمال فروظو نيسنالج نيب ساواةلما عدم ببسب ميالرس
 نم مانيب ،ةولالد لبق نم ةيحضرال ناكألما نم الء خإ تايملع لشك في يصادتقواال يجسدال فنلعا تجوالتلما تعائابال هواجت نأ حالمرج
 ،كال لما ،لاث لما ليبس على) نيراآلخ ةطالسل ب صحا وأ نيميالحم كاءالشر نم تقاي للمضا نلهازنم نم تال املعا عرضتت نأ حالمرج
 (.2018 ةيرسمال ريغةماللعا في ساءن )ال ( كذل إلى ماونولومقاوال ةيماللاتسساوالمؤ
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 ةلجاعم يدؤت نأ نكمي ،ةراجتلا جئاتنو يداصتقالا ومنلا ىلع ًابلس يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا اهب رثؤي يتلا ةديدعلا قرطلل ًارظن
 ةي الفرد تايوت المس على ةيصادتقاال جئاتنال نيسحت إلى جارةتوال يصادتقاال مونال جامرب لالخ نم عيمات االج وعنال على مئلقاا فنلعا

 إلى جارةتوال يصادتقاال مونال في عيمات االج وعنال على ينبلما فنلعا ة معالج يؤدت نأ نمكي ،كذل ىإل ةفاإلضاب.ةيكليلهوا ةيمعتوالمج
 ؛ميعلتال ؛ةيلمعاال ةصحال :تعاطاالقب ةخاص ال جامنربال اصرنع.5.3 سمالق رظن)ا ةصحوال ميعلتال لثم ىأخر تعاطاق في جئاتنال نيحست
)ةعالزرا جامرب )1Fawole 2008, .)

 ئم القا العنف لجة معا لتجارة وا دي تصااالق النمو ج لبرام يمكن كيف 
 الجتماعيع االنو على

 يطعتو ةمرألل ةيصادتقاال ةاركالمش مامأ ةينون لقاوا ةيعماتاالج قئالعوا ةي الدول ةيمنت لل ةيكيألمرا ةكالولل يصادتق اال مونال ةاسيس كدرت
 (.خيارت نود ،ةي الدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكال)الو عوسأ قطان على رهاواالزد يصادتقاال مونلل ةليوسك رأةلمل يصادتق اال ني مكتلل ةيولواأل
 مون ال جامرب عي لجم المرأة نيمكتب ةعلقتلما علمت وال مييقتلاو ةبقارملا تارشؤم مادختسا ًاضيأ ةيلودلا ةيمنتلل ةيكيرمألا ةلاكولا بلطتت
 جمارب يف يعامتجالا عونلا ىلع ينبملا فنعلل يدصتلل ةحرتقم ًادوهج ةيلاتلا تايجيتارتسإلا رفوت ،دراوملا هذه لامكتسال .يصادتق اال
 على مئ لقاا فن لعانمةيوقاال جلدم ةي الدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالالو تأدوا ةعمجمو عراج ،تمامعلوال نمديلمز .جارةتوال يصادتقاال مونال
 تايجيترات إس رشدتست نأ بجي (.2015 ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالو)ال يصادتقاال مونال عي مشار في هل ةبجاتالسوا عيمات االج وعنال
 ،ةينسان الج رييعالموا ،ةياسيالس رادةواإل ،تااسيوالس نينواالق كذل في ماب ،حليلما قايالسب عيماتاالج عونال على ينبلما فنلعل يصدتال
 .ةيالمحل تكاحروال ةمئلقااجامرب وال

 يداالقتصا ينمكلتاجمراب في ينلجنس انبي ليةويلتحاتانومكلا ينتضم :1 رقم يجيةترات إلسا

 (اية وقل)ا

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

 رييعالموا وةالق تالالتخا جعالي ينسانج لييوحت صرنع على لمتشت يتال ي صادتقاال نيمكتال تال دخت نأ عسوا قطان على ثحاب األ تتبثأ
Kerr-Wilson et) تايتالفو ءسانال ضد عيماتاالج عونال على مئلقاافنلعا نملقلت نأ حالمرج نم نيسن الج نيب ةيزييمتال al. 2020.) 
 نم رةيصغال تعاوالمجمو واجزاأل كشراإ لالخ نم عيماتاالج رييغتال لماعوأ يصادتقاال نيمكتال جهانم نيب عالجم يؤدي نأ نمكي

 ردالف ىوتمس على رييغتال عززت يتال وةالق تالالتخوا نيسنجال ارأدو لحو قدانال ريفكتال دءب إلى شيلعا لبس ةطشنأ في ساءنالو ل الرجا
Jewkes et) عمتوالمج شخاصاأل نيبو al. 2020, Subhiya et al. 2020, What Works to Prevent Violence 

n.d.). وعن ال تايظرن اءنبو ،جامرب ال ميصمت في ةممارسال إلى دةنتالمس ترابالخ على مادتعواال ،رييغتلا ثدحيل ٍفاك تقوب حامسلا د ُعي 
 Kerr-Wilson et) عيماتالجا وعن ال على مئلقاا فنلعا نم والحد يداصتقالا نيكمتلا دوهج حاجنل ةيمهألا غلاب ًارمأ ةطلسلاو يعامتجالا

2020al..) نيسنجلا راودأ رييغت لوح تاشقانملا زيفحتل ًامهم ًارمأ تال خدتلا هذه يف روكذلا ءافلحلا عم لمعلاو لاجرلا كارشإ دعي، 
 ةاكالشر- ةملكاال ةظمناأل جهن ،نمكأ ماثيح،مادتعا بجي .ةمرألل يدصاتقاال لالقت االس لوبق زيعزتو ،ةيعاالر بءع ةاركمشب عيوال قوخل
 وذجمنال ربع ينسانالج وعنال ليحوت نشأب تال دخت ادةيقو يصادتقاال وجيكوليإلا ظامنال في ةلفتخم تايوتمس على تماظنلما عم

 بيدرتوال ةيقدنالتاليحوتالنيبعجمتيتال"ةيفاإلضا ةيقدن"ال جامرب ،لاثلماليبس على (.2021 ةيبجاناإل ةصحال عهد)ميئيبال عيمات االج
 كلذ في ماب ،قطانال ةواسع ةيبجايإ ترايثأت هال عيماتجاال وعنال على مئ لقاا فن لعاتمادلخ تإلحاالوا شيلعالب وس ةيتايحال تهارالما على
 (.,and Otchere 2012Waidler,Tirivayi) يبسلال أقلمتال تايجيتراتسإنل ميقلتوال سرةاأل ةنمرو زيعزت

 اعةلصنوا لاألعما تاؤسسفي م ةلمرأا لوتمثي كةارشبم ضوه لنا :2 رقم يجيةترات إلس ا

 (راطمخلافتخفي ،ايةوقل)ا

 (معلمجتا،يدفرلا:ييئلبا اعياالجتم ذجو لنماتايو )مست

 يت ال قئ والعوا ي صادتقاال فنلعا عفاود ديدحتل ةمهم قال طنا ةطقن ةيراجتلا فرغلاو ةعانصلاو لامعألا تايعمج يف ءاسنلا كارشإ د ُعي
 ،ةيسنجلا لويملا يوذ صاخشألاو ءاسن اهريدت يتلا تاكرشلل ةيراجتلاو ةيلاملا تاجايتحالا نع ًال ضف ،ةيئاسنلا ةيراجتلا لامعألا ضرتعت

 خاذت وا ،ني اجن ال تصواأ ماعس نضمت نأ نمكي ليثمتال ادةيز .ةعونتلما ةيسنجال صئ خصاوال ،ةيسنجال ترايبعتوال ،ةيسن الج تايوالهو
 ساءنلل تحامسا قخل ةهمشلما تائالفو ساءنال ةاركمش زيعزتل ىخراأل ريبداتال لشمت.ذاءيإلا كررتو لبقتالمس في فنلعا عنلم ت إجراءا

 تعامجتوال تابقانال في نهتاركمش زيعزتو ،عضبال نعضهب هيوجتو ،تكاالشرا ريوطتو ،عضبال نضه عب نم علمتوال ،نهئ آرا نع ريبعتلل
 خاذتال ،ةيجارتال تايمعوالج تاينعاوتال لثم ،ةلفتمخ لكاأشب نفسهنأ ميظنت على ساءنال عدسا (.2014 ةي الدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكال)الو
 .عسوا قطان على تادرابم
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 لمعلا ناكم يف يعامتجال ا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا عم ً اقلطم حماستلا مدع طارتشا :3 رقم يجيةترات إلس ا

 (ابةستجالا،اطرمخلا من يففلتخا،ايةوقل)ا

 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو )مست

 .فلهدا اذهب ً امامت اهتدايق مزتلت نأ نود ً احجان اهلمع ناكم يف يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا ةجلاعمب ةمظنملا مازتلا نوكي نأ نكمي ال
 وعنال على ينبلما فنلعل يصدتلل ةيالتال تمازاتااللب فاءوال يصادتق اال نيمكتال جامرب على ل عمت ةكيرش ةمظنم لك نم بلُطي نأ بجي

 : هاملعنكافي م عيمات االج

 حالمرج نم نيالذ كئولأ عم شاورتالب هاعيجمت مت يتوال لعمال نكام في عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا جعالت ةاسيس سيأست ●
 صئ خصاوال ،ةيسن الج ترايبعتوال ،ةيسنجال تايولهوا ،ةيسنالج لويلما يذو شخاصواأل ءسانال- فن لعاب نيفهدتمس وان كوي نأ

 ً اضيأةسايسلاددحت نأبجي.ةلفتالمخ تلقدراايذو نيظفولمالثة، مقاطعتف مضع طقان هميلدنمم همريغو ،ةعونتلماةيسن الج
 .ةملعاال ىالقو لداخ نم فراد أ لبق نم لعمال نكام خارج عيماتجاال وعنال على مئ لقاا فنعال بكاتار عم لامعتلل تايجيتراتإس
 مئلقاا فنلعا نم ةينونقا ريغ ىخرأ لكاأش في نيطورتموال زلينلما فنلعوا مي الحم كي الشر فنع يبكتمر كذل لشمي نأ نمكي

 اآللي تهايوجتال ظامن في ةركت المش ت اإلرشاداب زامتاللا (. Georgia 2015) لاألطفا واجز لثم ،عيماتجاال وعنال على
205 ADS) ) الغبإلوا ينسان الج وعنالب ةعلقتلما ودةمقصال ريغ بقالعوا عبتت كذل في ماب ،ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالللو 
 . هانع

 تحاال عم ل امعتلل تايآل خدامت واس ةيرشبال الموارد بتمك عم عيماتاإلج وعنال على ينبلما فنلعل يصدتال تايجيتراتإس جدم ●
 ئادبلما:تعاطاالقب ةخاصال جامنربال اصرنع. 5.3 قسمال ظرن)ا نياجنال على ركزت ةقيطرب عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنعال

 (. اجينال على زيركتال :ةي األساس

 ،اهيلما تراودو ،ومنلا ناكأم لثم ،لعمال نكامب ةطبتمرال تالمجاال عيجم في ىراألخ ةهمشلما تائالفو ءسانال ةالمس نماض ●
 .ل طفااأل ةيعارقفمراو

 عونال على مئلقاا فنعواليسنجال وعنالب ةعلقتلما فخاومالجودم ةجعالم على الخاص طاعلقا حفزت يتال تالدختال ذيفنتو ميصمت ●
 ةعلقتلما تممارساوال تاساي الس Global Food 50/50 ادرةبم رصدت ،لاث لما ليبس لىع . هممالعأ وذجمن ربع عيمات االج
 هذا في لعموال تاثادحلما حفزي مام ،هانع ريقارت قدمتو ةيلمعاال ةصحال لمجا في ةظمنم 200 نم رثألك ينسانالج وعنالب

 . ل المجا

 جازةإ أخذتنأ لذكورا نم ايعلال ادةيللق نمكي ،لاثلما ليبس على .ةظمنلما لداخ رييعالما رييغت زيعزتل ورلذكا لفاءحال عم لعمال ●
 .ادةيالقوةيميظنتال ةفقاث وال ميالق :ةيمللعا اصرنع.4.0 مسالق ظرنا،تماوعللماند مي لمز . نيخراآل نيظفللمو ةقدو نكوتلةيوالد

 ينمكلتا ريعا مش ذ نفيوت تصميم يف اعياالجتم النوع لىع لمبني ا نفلعا راطمخ نم يفلتخفا تاجيراتيستإ جدم :4 رقم يجيةتراتإلس ا
 يداتصاالق

 ( راط مخلاف)تخفي

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

 صودمقريغ رثكأثحدييالذ عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعا طرخامليقلت إلى طرالمخا نم فيخفتالتايجيتراتاسجدميؤدي نأ نمكي
 نمكي يتوال ،يصادتقاال نيمكتلا تال دختل خاص لشكب همم هذا ".يؤذت "ال دأبم عملد ةيهماأل غلابً ارمأ رطاخملا فيفخت دعيو،شروع لمل
 رطخالما نم فيخفتال تايجيتراتسإ لشمت .عيماتاالج وعنال على مئ لقاا فن لعا طرمخا نم صدق ريغ نع ناي األح عضب في ديزت نأ

Gennari et) يد صاتقاال مونال جامرب في هاامخدت اس نمكي يتال ةملت المح al. 2014; Gennari, Arango, and Hidalgo 
:)2015 

 قدنال جامرب لثم تالخدتال ميصمت دنع.نقرااأل نيب هي وجتوال ةركالمشا عيشجتو ،نمكأ نإ ،ةيفشرااإل راألدوا في ساءنال كإشرا ●
 (. Meissner 2011) هاباميالق فيةاحالرب نشعري يتال هاملماديحدتنهنمبطلوا ساءنال شرتسا،لعماللبمقا

 لاومألا ليوحتل ً انامأ رثكألا ةقيرطلا فلتخت نأ نكمي .تعافولمدا مامتوإ ةينيلعوا ةيقدن ال ل واألما ليوحتل ةنآلما قطرال ماخدت اس ●
Gennari et) ةيالفرد فورظلاو قايسلاو عقوملا ىلع ًءانب جمانربلا يف نيكراشملا ىلإ ةيدقنلا al. 2014 .) كونبال عم ل عمال 
 هاريغو لولمحما فتالها ربع لاألموا خدامتواس ،يصادتق واال يسدالج فنلعا طرلخ نيرضمعوال ني اجنال ميحت لحلو ميصم تل
and Hidalgo) كذل نمكأ ماثيح،اي وج ولنكتال على ةمئلقااةيفالمصر تاراي الخ نم 2015 Gennari, Arango,.) 
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 ني وظفلما عي جم نأ نمضتو ،جامنربال يف ني اركالمش على نييسنالج داءتعواال لالغتاالس ظرحت يت ال كوالسل عدقوا ةنومد عوض ●
 .ةيهيجوتالئادبلما هذهب دةيجةي درا على

 نآلمالقنال ريفوت على الخاص طاعلقا كاءشر عي شجت غيبني.لعمال نكام وإلى نم بهاالذ اءنثوأ لعمال نكام في ةالمالس نماض ●
 .نمكأنإ،رطخلل ةمعرضال تائللف

 تهاكج هات صوراتو ،لواألص ةيلكوم ،اي وج ولنكتلل المرأة خدامتاس لحو تعاقوتال حددت يتال ةيعمات االج فعراألا ةمعالجو همف ●
 خدامتاس عوست يتال جامنربال ةطشنأ نم شأنت عيمات االج وعنال على مئلقاا فنلعل دةيزاتم طرمخا جودو عدم نمالض ةيمال ةعلفا

 .لواألص ةي لكو مأ ايوجولنكت لل المرأة

 اعياالجتم رقراتالس ا دمع تاقوأ في اصةخ ،لخطرل رضةمعلوا مشةهلما تاالفئ تااجحتيال ويةلوألا اءعطإ :5 رقم ةيجيترات إلس ا
 يداصالقت وا

 (راط مخلاف)تخفي

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

 ،لخدلل ةردم ةطشنأ يف طارخنالا ىلع نهتردق عنمت نأ ً،ايداصتقا ًانامرح رثكألا تائفلا نم مايس ال ،ساءن لل ةي عاالر ميقدت تايؤوللمس نمكي
 نم ريثك في ساءنال تنكا ،19-ديفكو ةحئجا لالخ .عيماتاالج عونال على مئ لقاا فن لعا طروخ نيراآلخ على نهمادتعا نم ديزي مام

 ريبداتال خدامتسايؤدي نأ نمكي.سرويالفب ةب لإلصا ةعرض رثأك وانكاوضلمراب وابيأص نيالذ كئ ألول تايساألسا ةيعاالر تمامقد ناي األح
 ةيصادتقواال ةيعمات االج ط لضغوا نع اجمنال عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعاضد ةيئوقا وةق يصادتقاال نيمكتال جامرب لجع إلى ةيالتال
)Kellum et al. 2021 ةيولالد ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالالو نس مبت مق) ) 2015.) 

 فرةالمو تاينقتال إلى لصوالو ليسهت .ةيامألما ططوالخ في نيملعاال ةخاصو ،لمالعا عيلجم لطفااأل ةيعالر ةليدب قفمرا ريفوت ●
 (.2014 ةيولالد ةيمنتلل ةيكي ألمراةكالو)ال ةعالزرا لثة، منيمع تعاانص في تالاملعا ساءنلل ةبسنالبةخاصو،تقللو

 تاسايس لثم ،ةيعماتجاال فعرااأل تادرابوم تالحم لالخ نم ةيعاالر ميقدت تايولسؤم قاسمتو ةيصحال ةيألما حوم زيعزت ●
 .نيوالدال جازةإنشأبىقوأ

-ديفكو ببسب هماريد إلى نيدئعاال ني مهاجرال لمالعا لثم ،طرللخ ةمعرضال تعاللمجمو تعاوفلمدوا لي سجتلل ةيواألول طاءعإ ●
 .اءبالو ببسبلبالس همبت قطعت نيالذ أو نيحازنال لمالعا أو 19

 ةيعاالر لالخنعم مدالميقدتو،عيماتاالج وعنال على مئاالق فنلعوا رأةلملةيصادتقاال فرص ال على اخنلماريتغ ريثأتهمفزيعزت ●
 تحاال اءنثأ ةطالب وال تكاشرال عمد كذل في ماب ،ةلفت المخ ة املعا تماللخد ةيهلاأل رييعام عي وست .يبطال نيأمتوال ةي صح ال
 .ألمداةليطوال تماواألز ئطوارال

 ةينبلا ىلإ لوصولا ىلإ نورقتفي نيذلا كئلوأ ىلع ةيداصتقالا تامدصلل بسانتملا ريغ ريثأتلا ميخضت ىلإ ًاضيأ 19-ديف كو ةحئ جا تأد
 عي جم في رب أك يصادتقا نأمب ةيالرقم تاينقتلا ةدعاسمب د ُعب نع مهفئاظو ءادأ مهنكمي نيذلا دارفألا عتمت .ةي قمالر تهارالموا ةيالرقم ةيتحت ال

 دض ةيئاقو ةوق ًاشيمهت رثكألا تائفلل ةيمقرلا ةيمألا وحم زيزعتو ةيمقرلا ةيتحتلا ةينبلا ىلإ لوصولا زيزعت نوكي نأ نكميف .اءبوال لمراح
 لصوالو زيعزت إلى فهدت يتالتادرابلما هوجت نأ بجي (.Kellum et al. 2021) ًاشيمهت رث ألكا ءسانوال لللرجا يصادتقاال عادبت االس
 جامنربال اصرنع.5.3 سمالق ظرن)ا اي وج ولنكتال ههلستيالذ عيماتجاال وعنال على مئ لقاافن لعانسهم مفنأةيماحةيفيل كحو فراداأل ميقالر
)ايوجولنكتال :تعاطاالقبةخاصال )Kellum et al. 2021.) 

 ةداعومس فوظي تلوا تادملخا ىلإ لووصلا ين مكلت ىألخرا ونيةانقلا قائوثلوا وطنيةلا ويةهلا لىإ لووصلا لهيتس:6 رقم يجيةترات إلسا
 لرسميا ضعولا ىلإ لووصلا في تالشرك ا

 (راط مخلاف)تخفي

 (ليهيكلا ،يدرلفا :يئيلبوا اعياالجتم ذجو لنما تايو )مست

 عضالو بسات اكو مونلل ةباسنلما قئاثوال على لصوالح في عمد ىإل اجتحتو ةي رسم ريغ ساءنال هاقودت يتال ت ادراب لما نم ديلعدا نإ
 ةيلكمب قعلتت تدانتمس أو قالطو واجز تهاداشأو الديم تهاداشو ةيخصش ةيهو تقاطاب نع ارةبع قيثوتال نكوي نأ نمكي.ينونلقاا
 ني مصادتقاال فنلعاعن في م ةحيحصالقئاث الو على لوحص ال عدساينأنمكي.صيراختالوأليسجتاللث ة، مي جارتالتايمللعا أوتقارالعا
 ًاطرش تادنتسملا نوكت ام ًابلاغ ،ةيميلعتلاو ةيحصلا تامدخلا ىلإ لوصولا ىلإ ةفاضإلاب .تماالخد لىإ لصوالو عنم ةبوصع ادةيز ل ال خ
 فروتو سيءم فقمو كرت دنع ةحاسم نكوت نأ نمكي هاكلو- يفرصم باسح حتفو ،ةطرشلا ريراقت ةباتكو ،تاكلتمملا ةزايحل ًايساسأ

 ىلع لوصحلا نإف ً،ايسنج ني ولحت لما صشخاألل ةبسنالب (.Gennari et al. 2014) عيماتاالج عونال على مئ لقاا فن لعا ضد ةيماالح
 8 رة اجتالو يداصتالقا مونال:تاعاقطالب اصةخال جمانربال رصانع.5.3مسق ال



         

                     
                     

        
                     

       

       

  

  

                       
                         

                       
                    

                   
                  

     

   

                    
      

    

      

                   
    

                      
                  

 

                    
  

  

  

                   
                    

                     
                    
                      

                      
                  

  

          
       

    
                  

      

         

 

    

    
          

            
                  

     
               

       

          

         
       

       

     

        
     

                   
                 

 

           
 

 

     

    
                 

          
                    

            
            

               
   

         

 نكام في شحرتال نم فيخفتال اليتالبو ،ةملشا لعم ناكأم شاءنإ يف عدساي فيظوتوال قيثوتال تايملع في همسنجل يت الذا اريتخالل ةفرص
 رةيصغال لماعاأل بصحا أ عيجم ىلد سيل هنأ كإدراب (.,and Webster 2020Sawyer,Thoroughgood) مرنتال أو لعمال
 عل معما.لعمالنكافي م عيماتجاال وعنال علىمئلقاافنلعانهم متيمالحريبداتخذتا،ةينطالوةيالهوقئاثو إلىلووصللقيطر نيملعاوال
 ظرنا .فراداأل هؤالء لشمتل ةيماحال عي وستل نساناإل قحقو لمجا يف ةملعاال ىخراأل ةي المحل تعاماجلوا ةيالمحل المرأة قحقو تماظنم
 (.المرأة ققوحتماظنم في مارثت االس :ةينيمكتالةئيبال:جامنربال اصرنع.4.3 قسمال

 ياعاالجتم لنوعا لىع ائمقلا نفلعاراطمخ نف ملتخفيللويلتماىلإلووصلالهيتس :7 رقم يجيةترات إلس ا

 (راط مخلاف)تخفي

 (اصألشخانبي ،يدفرلا:ييئلبا اعياالجتم ذجو لنماتايو )مست

 قصد ريغ نعكذليؤدي نأ نمكي.ورلذكاالءعمالحون ةجهمو نكوتو شدةب الذكور هايعلنميهي نأ إلىةيمالالتساؤسلمواتاسايالس ليمت
 تءاإجرا ليسهت بجي.ةيمالال دارالمو إلى نلهصوو ةب صعو ادةيز لالخ نم ىرخاأل ةهمشلما تائفوال ساءنال ضد يصادتقا فنع إلى
 إلى لصو الو نيب عالجم غيبني ،كذل على وةالع.لماعاأل اةيح ورةد ربع لماال سرأ إلى ىخراأل ةمشمهال تائالفو ساءنلا لصوو نيحست
 ةي سمالر ريغ تادرابلما كذل يف ماب ،عي المشار واعنأ عيجم ليسهتو ،ري صغال لي موتال إلى ةفضااإلب ،ةيديقلتال ريغ جهنوال ليموتال

 عيماتجاال عضالو عم ليموتال ىإل لووصلا ليسهتل ةذولبلما جهودال باسنتت نأ بجي.ساءنلل ةملوكمال ةطسوتلموا رةيصغال تكاوالشر
 على لصوالح لي سهت ريبدات لمشت .ةيامظنال تايحدتلل يصدت وال ،عيشارلما ميظنت تاجايت واح ،رافيالجغ عقالموو ،ةمرألل يصادتقواال
 :ليي ما (2014 ةيدولال ةيمنتلل ةيكي ألمراة كالو)ال لي موتال

 ىراألخ ةيمالال تسساوالمؤ كونبال يف تالث ممال ند مي لمزا ةيقرتو نييعت ●

 ،ةيسن الج تاي والهو ،ةيسنجال لويلما يذو صشخاألوا لماعاأل تدايوس ساءنال نم نيضرتمقلل تانماالض تابطلتم فيخفت ●
 نماكض هاولبقنمكييتال لصو ألاةعمجمو عيونتو،ةعونتلماةيسنجال صئصاوالخ ،ةيسن الج ترايبعتوال

 وضت القرابطل في ساءنال عدةلمسا قراضاإل فيظمو بي درت ●

 مرأةللةقيصد ةيتحت ةينب لالخ نمةيمالالتسساالمؤ إلى ساءناللووص ليسهت ●

 تجاتنلما نيب عوالجم ،اهيف ةالمدرج نيأمتال تزايم عم ضالقرو لثم ،ةمحدد تعامجمو تااجيتاح يبلت كرةتبم تجاتنم ميصمت ●
 لماعاأل طيطختوبيدرتاللث رى، ماألخ ت هارالما اءنبتجاتنوم ةيمالال

 تائ الف إلى لصوللو نسان اإل قحقو لمجا في لعمت يتلا ىاألخر ةيالمحل تعاماوالج مرأةال قوحق تماظنم عم ةاكشر ة امقإ ●
 ردالموا لىإ همصولو زيعزتو ،نيمهاجرال لمالعوا ةي رسمال قئاث الو إلى لصوالو ةينكاإم هميلد سيل ني الذ كئأول لثم ،ة همشلما
 ةي مالال

 ةداوري وجية لولتكن وا ليةالما ةمرألا تااجالحتي بةاالستجل متخصصةلا تالاوكلوا "ةلمرأا ةذاف"ن تاليمع اءإنش عمد:8 رقم يجيةترات إلسا
 لا ألعم ا

 (ابةالستج ا)

 (يدفرلا :ييئلبا اعياالجتم ذجولنما تايو )مست

 ارةجتالب ةعلقتلموا ةمئلقاا ةيصادتقالا تؤسسالما لخدا"للمرأة فذوان" شاءنإ لالخ نم ةيجارتوال ةيمالال ةشورلماإلى المرأة لووص ليسهت
(Gminder 2003.) عي لمشارا ميظنتو لماعاأل تاجايتحا ةيبلت في عدةالمسا إلى نجتحي يتاللوا ساءنلل عامج مركزك فذ وان ال هذه لعمت 
 نيظفالمو بي درت بجي.ىأخر رأمو نيب نم ،ةيجارتال صيراختوال تهاداوالش لماعألا ليجست لثم تايملع في ساءنال هي وجت نهنمكيو
 ميدقتل نيدعتسم اونوكي نأو ،نيجانلا ىلع زكرت يتلا تاسرامملل ًاقفو ،ةيرسو ةنمآ ةقيرطب ساءنال عدةمسا على فذوان ال هذه نرويدي نيالذ

 ءشانإ عمد ،نمكأ ماثيح (.,and Hidalgo 2015Arango,Gennari) عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا تماخد إلى ت اإلحاال
 شي الد غنب في (Grameen) نيامغر كنب قدمي ،لاثلما ليبس على .ةيئسانال لماعاأل تاجايتاح زعزت يتال ةصصختلما تكاالالو مونو
(Jansen and Pippard 1008) لخد ب لكس فقرال يف نشعي يئاللا ءاسنلا ةدعاسمو ةيديلقتلا قئاوعلا ىلع بلغتلل ةريغص ًاضورق 

 .يالمحل صادتقاال في ةاركوالمش
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 ميةلالعا مةقيلا ل الس س يف اعيتماالج عولنا لىع ائملقا فلعن ا طرامخ جةلامعل صالخا عاقطلا مع ةشراكلا مةاإق :9 رقم يجيةتراتإلسا
 ليةمحلوا

 (راط مخلاف)تخفي

 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو )مست

 ًارمأ ضوافتال على هات قدرو رأةلما ةياجتنإ ادةيزو ةي كارتحاال لاكيلها كيفكت لالخ نم ةميالق ةسلسل لخدا ةالقو تالالتاخ ةمعالج ربتعت
 تماظن لمل غيبني ،ةيالثلما ةياحنال نم (.2014 ةيلودلا ةيمنتلل ةيكيرمألا ةلاكولا) يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا رطاخم نم دحلل ًايساسأ
 نضمتت .ديروتال ةسلسل في ىوتسم للك ةالمساءلو تايولسؤ لما ديحدت عم ،عيماتاالج وعنال على ينبمال فنلعل يصدتلل لامش جهن مادتعا
 ةيكي ألمرا ةكالالو نم سبتمق) ةميالق لسالس لطو على عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا طرمخا نم لقلت نأ نمكي يتال ريبداتال عضب
 :ليي ما (2014 ةي الدول ةيمنتلل

 لطو على عيمات الجا وعنال على مئلقاا فنلعل طرخال لامعو ديحدتل عيمات االج وعنال على ينبلما فنلعا طرلمخا مييقت إجراء ●
 ةصحال طر مخا اربتعاال في تماييقتال هذه أخذت نأ بجيو ؛ صوالخا عامال نيعطاالق نم كاءشرال نم لك عم ةمي الق ة سلسل
 (رطمن المخا فيخفتال :تعاطاالقب ةخاصال جامنربال اصرنع.5.3 القسم ظرن)ا سنجال وعنبةصالخا ةين مهال ة الم والس

 ،ةعونت لما ةيسنجال صئخصاوال ،ةيسنالج ت رايبعتالو ،ةيسنالج تاي الهوو ،ةيسن الج لويلما يوذ اصخواألش ساءنلل صالفر ريفوت ●
 قسوااأل إلى لووصوال فيظوت وال لي موت وال ةعونتلما شيلعا لبس إلى لصوالو ني حستل ىراألخ تعاوالمجمو

 ةلؤو سلموا ةيقال األخ ةي جارتال تممارسالا ذيفنتو ،فراطاأل عددةتم تادرابلما زيعزتل ةي لمعاال تماظن لما عم ةاكشر ةامقإ ●
 المرأة نيمكت ئادبم نشأب حدةتلما ممألل ميعالال قفاتواال للمرأة حدةتلما مماأل ةئيه لثم تدوااأل في هايعل صوصنلما
(WEPS، خي ارت ندو)، نم عيماتجاال وعنال على مئ لقاافنلعا عمنعاملوتي ني الذ تكاالشر كاءشر عمل عملل ةي ولوألاءطاعوإ 
 تكاللشر ةيعماتالجاةيولسؤلماةظحفل م الخ

 ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكال)الو تمامعلوال نم ديمز على لصوللح ةيالدول ةيمنت لل ةيكيألمرا ةكالولل ةعبات ال صالخا طاعالق ةاركمش ةاسيس ظرنا
 (.خيارت نود ،ةيالدول

 في هماركتومش عيةا الجتما ايةملحا جبرام في عيا الجتما عولنا ىلع لمبنيا فلعنا من ناجيلنا قاحلتا لهيتس :10 رقم يجيةتراتإلسا
 اعيةاالجتم تاؤسسلما تادر امب

 (ابةالستج ا)

 (يدفرلا :ييئلبا اعياالجتم ذجولنما تايو )مست

 تاي وآل جامنربلا قئطرا ىلع ًادامتعا ،يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا راشتناو رطاخم نم ةيعامتجالا ةيامحلا جمارب للقت نأ نكمي
 زي عزت(1) قيرط نع مي الحم كيالشر فنعو يجسدال فنلعا ورة طخ نم لقلت نأ نمكي ةيقدنال تاليوحتال نأ إلى ثحابألا ريشت.عي وزتال
 ودةحدلما ردالموا على سرةاأل لداخ صراعال حدة نم فيخفتال ليات البو ،تلعالقاا لخدا وةالق رييغت (2)و ،يصادتقواال فيطعاال فاهالر
(Buller et al. 2018.) تماظنوم ،عيماتجاال وعنال لىع مئلقاا فنلعل نيي المحل تماالخد ميمقد عم ةاكشر تادرابلما ميقت نأ بجي 

 ليسجت على ديأكتلل نسانإلا ققوحو عيمات االج وعنال على مئلقاا فنلعا لجام في لعمت يتال ىاألخر ةيالمحل تعاوالمجمو ،المرأة ق حقو
 ةيعمات الجا تؤسسالما تادرابوم (2021 الدولي كنب)ال ةيعماتالجا ةيماحال جامرب في عيماتاالج عونال على مئلقاا فن لعا نم ني اجنال
 ني اجنال ةيروس ةالمسل ةيواألول ءطاعإ بجي (.المرأة قحقو تماظنم في مارثت االس :ةينيمكتال ةئيبال :جامنربال اصرنع .4.3 لقسما ظرن)ا

 ئادب لما .0.1 القسم ظرن)ا ةيعمات الجا تساؤسلما تادرابوم ةيعماتجاال ةيماالح جامرب تماخد لىإ ل صووالو ليسجتال ةيملع لطوا
 معد تاعومجم يف ةنمآ ةقيرطب ًاعم نيجانلا عمجت يتلا تاردابملا معد مهملا نم .("يؤذت ال" دأبوم نياجنال على زي ركت ال :ةي األساس

 .ةقصداال تلقاحلثن، مقرااأل نيبنامضتو

 لنوعا لىع ئمالقا نفلعا لاأشك نم هيروغ يداصالقت ا فلعن ا دض تاسالسيا زيزوتع زيةلتمييا ينانولقا لديتع :11 رقم يجيةتراتإلسا
 عيا االجتم

 (مكينيةلتا لبيئة )ا

 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو )مست

 ادةيوز يصادتقاال نيمكتالزيعزت إلى عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعا وضد نيسن الج نيب واةللمسا ةينونلقااةيماحال شاءنإيؤدي نأنمكي
 ً،الومش رثكألا نيناوقلا تاذ نادلبلا يف هنأ ىلإ ثاحب ألا ريشت (.2021 يلودلا كنبلا) لخدلا ةدايز نع ًالضف ،ومنلاو ةيداصتقالا ةنورملا
 فن لعا تعدالخفاض منا نة م عونت لما ةيسنالج صئصاوالخ ،ةيسن الج ت رايبعتوال ،ةيسنالج تاي والهو ،ةيسنجال لوي لما يذو شخاصاأل ينعاي
 ةينون لقاا تراييغتال نع للدفاع ينلمدا عمتالمج عمد نإ (.2015 ةيالدول لعمال ةظمن)م لعمال نكام في عيمات االج وعنال على مئلقاا
 10 رة اجتالو يداصتالقا مونال:تاعاقطالب اصةخال جمانربال رصانع.5.3مسق ال



         

                      
                      

                     
        

                       
                      

  

        

  

   

                      
                         

                    
                       
                        

               
                  

                        
  

          

  

  

                     
                   

                         
                        

                        
                      

                       
      

    

     

                    
      

                    
  

          

  

  

                    
                 

                    
                   

           
  

           
          
   

       

  

   

                    
                 

                
                     

          
                 

                  
              

 

             

  

   

                  
                

          
         

  
                

                
        

      

     

            
      

           
    

         

 

       

                   
               

         

 وعن ال على مئلقاا فنلعا رطمخا نم لقلي نأ نمكي همولأص ىلع ةرطيسلاو ةوقلا نم ًاديزم نيشمهملا ناكسلا حنمت يتلا ةيتاسايسلاو
 ،لاث لما ليبس على .نينللقوا ودةصمقال ريغ ةيبالسل ارثاآل لرصد ني لمدا عمتالمج جامربال عمدت نأ غيبني ،كذل إلى ةفاإلضاب .عيمات االج
 نع اجمنال حارتنالا تعدالم فاعتوار ثاناإل ةن األج لتق تعدالم عفاتارب ةيدنه ةيوال في تايتللف ةياوستلما ثرايلما قحقو عيوست طبتار

;Anderson and Genicot 2015) ةيجالزو تابالصعو Bhalotra, Brulé, and Roy 2020; Rosenblum 2015; and Roy 

 يف ةيملحكوا ةعللفاا تهاالج كاإشر بجي (.ةيلكلموا األرض ققوح:تعاطاالقب ةصالخا جامنربال اصرنع.5.3 القسم ظرن)ا (2015
 ةيطمقرايدال:تعاطاالقب ة خاص ال جامنربال اصرنع.5.3 سمالق ظرن)ا هاضد ةيئقاو تإجراءا خاذتوا دةومقصال ريغ بقالعوا على فعرتال
 (.كمحوال نساناإل قحقوو

 ميةلالعاتااشمعلا خطط ذنفيت دعم :12 رقم يجيةترات إلسا

 (مكينيةلتا لبيئة )ا

 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجو لنماتايو)مست

 نم ًادج ةريغص ةبسن لصحت .ةيموالحك ةي عدقات ال تمعاشاال ططخ ىإل لووصال في نيسنالج نيب نتواز عدم كانه ،ميعالال ديالصع على
 عدم نإ (.أ 2015 للمرأة حدةتلما مماأل ةئيه) لالرجا نملوطأ نعشي ساءنال نأنم غمرال على ،للرجاابةنمقار يعدقات شعام على ساءنال

 ةيعدقاتال تمعاشاال ةطخ في ةهمالمسا نم ساءنال عنمي األجر ةعفودم ريغ ةيعالرا لماعأ في ةاركالمشو اةي الح ىمد يصادتقاال قرارتاالس
 رةتف ىلع دتمت ايازملا هذه نلعجي نأ بجيو نهجاوزأ تاشاعم ىلع ندمتعي ام ًابلاغ أ(.2015 للمرأة حدةتلما مماأل ةئيه) هايف ليسجتوال
 فنلعا ضد ةيماح ةيعدقات تعاشام ةطخ لالخ نم تباث لدخ صدرم فيضي نأ نمكي (.2016 تايتفوال ءسانال ضد فنلع)ا لطوأ ةينزم
 ًالدب ،ةماعلا بئارضلا نم ةلومملا ةيملاعلا ةيدعاقتلا تاشاعملا ططخل نكمي .لامواألر تانء المسسانلل ةصوخا ،عيمات االج وعنال على مئلقاا
 نهتامدخب ًاضيأ فارتعالا عم ،تانسملا ءاسنلا دض يسنجلاو يدسجلاو يداصتقالا فنعلا رطاخم نم للقت نأ ،بتاورلا بئضرا نم
 ريغ عطا الق في نيملعاال ططخال لشمت نأ بجي ماك (.Gennari et al. 2014) نهتايح لواط نهورأج عفد ندو ةيعار تمامقدك

 .ميالرس

 لرسميارغي اع قطلالاعم تا اجاحتي لبييلامش اسييس اروإط ندي هجياصاقت جذونم لوقب يعتشج :13 رقم يجيةترات إلسا

 (مكينيةلتا لبيئة )ا

 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو )مست

 قريو ،ربألكا ةي صادتق اال تانايكال عم بنج إلى ًابنج هارالزدا يف صغراأل نيي صادتق اال نيبعالال قحقوب نيالهج يصادتقاال وذج منال فرتعي
 تكاشرال لثمت ،ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمل ًاقفو (.2017 ةيلمعاال جارةتال ةظمنم) يصادتقاال مونوال ةامدت المس ةيمنت ال في همتماهمساب

 تصاداتقاال في ماليجاإل المحلي جتانال نم٪55 و ةماللعا نم٪ 60-70 و ،لماعألا لجار نم٪90 نم رثأك" ةطوستلموا رةي الصغ
 في (.Arnold 2019, 1)"صادتقاال هانإ لب ،بحسف صادتقاال يف ريبك لشكب ةطوستلموا رةيالصغ تكاالشر همساتال ،كلذل .ةقدمتلما
 مييظنتالظامنالنفإ ،نلدابالظممعيف،ميالرسريغ طاعالقلمالعفنلعانمةيخال ةئيب إلى ورةالضربيؤدي الميظنتال نمديلمزا نأ نيح

 بجي (.2017 ةيلمعاال جارةتال ةظمن)م همل نييصادتقاال لالغتاالسو اإلساءة نم ديزي مام ،ميالرس ريغ طاعالق لماع ضد زيحتم الحالي
 عب أر ميسالر ريغ طاعالق في نيلاملعا ضد سينالجو يندبوال يصادتقاال فنلعا ثوحد نم حدال إلى فهدي يالذ ةاسي الس طارإ لمتشي نأ
 (:2017 ةيلمعاال جارةتالةظمن)م (Chen 2012 نم سبتمق) ةيسيئر زئ كار

 ةماللعافيثك مونال لالخنمل عمال فرص ند مي لمزاقخل ●

 زلينلمالعمال لثة، مكليمهال ريغفئظاالو ميظنتوليسجت ●

 لثم ،ميالرس ريغعطاالق في ةملعاال ىالقو ل شمتل(عيامتاالج نماضال ،لاث لما ليبس على) ةيعماتجواال ةينونلقاا ةيماالح عيوست ●
 فيلد المضبال في ميسرلعم حيصرتهميلدسيلنيالذ كئ وأول نييسمالمو نيمهاجراللمالعا

 زيحتال ةوإزال قسوااأل إلى لووصال نيحست لثم ريبدات لالخ نم لمالعوا ميالرس ريغ طاعالق تسسامؤ لودخ ةياجتنإ زيعزت ●
 ةيمالرس ريغ تساؤسلما ضد ؤسسيلما

 ةألمراكةارمش دون لوتح لتياقوائلعاجةلامعل لجنسياعولنا راعيت ريةاتجتاسالسي ةوعدلا:14 رقم يجيةترات إلسا

 (اية وقل)ا

 (مكينيةتلا لبيئةا ،ليهيكلا :ييئلب ا اعياالجتم ذجو لنما تايو)مست

 زي عزت إلى دي حدتال هوج على فهدت يتال ريسيتال جهودو جارةتال ليموت سينالج عونلل ةيعمراال جارةتال ةاسي لس ةيسيئالر تانومكال ل شمت
 فرص إلى ةعونت لما ةيسنالج صئخصاوال ،ةيسن الج ت رايبعتوال ،ةيسنالج تاي والهو ،ةيسنجال لويلما يوذ صشخاواأل ءسان ال لصوو
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 ربكأ ًانواعت ةيسيئرلا ةراجتلا ريسيت ريبادت لمشت .نيسنالج نيب ساواةلما عيرات يت ال كمارجوال جارةتال تطاسل نم دي لمزا شاءن وإ ،جارةتال
 ةي لمعاال رةجاتال ة ظمن )م هاصيخلتو عئضابال نع عي السر جفراواإل ،لاثتالما ايضاق نشأب ى خراأل ةيرجاتال تطاوالسل كمارالج نيب

 ساءنال نم جارتلل ةحواض ةيهيوجت ئادبم شرنو ريطوتو حددةم تائلف صيخلتلل "حدةالوا فذة ان"ال لثمريبدات نكوت نأ نمكي (.2017
 (.2017 ةيلمعاال جارةتال ةظمن)م نله ةعباتال ةطوستلموا رةي الصغ تكاشرلل ماحاس ماعدا ،تمامعلوال هذه على ورثلعل نفحكايقد يتاللوا
 شاءنإ إلى ةيقرتال رييعام ةمراجعو لعمال تابلط ةيهو إخفاء لثم ريبدات لالخ نم كمارجال في تالامعال ساءنال عدد ادةيز يؤدت نأ نمكي
 ةي دولال ةيمنتلل ةيكي ألمراةكال)الو عيماتاالج وعنال على مئ لقاا فنلعا طرخام نم والحد نيسن الج نيب واةسالمل ةيعمراال تطاالسل نم ديلمزا

 تطاوالسل كمارجال فيظلمو عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعوا نيسنالج نيب ساواةلما على بيدرتال ريفوت نكوي نأ نمكيو (.2020
 (.2020 ةيدولال ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكال)الو عيالو ادةيز في دةي مف ةيجيتراتإس ةيجارتال

 رامج:الب لة أمث
 (Butler 2021) ياعتماالج عولناىلع ائملقافلعنا حةافمكلسالب لمالاعم جامرنب:1 رقم لا لمث ا

 دحات واال ،تايامحلما حادتوا ،لمالعا قوحق حادتوا ،نامضتال كزمر عم ةاكرش ةي الدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالوال ت امقأ ،وتسويل في
 ىأخر ةيولدو ةيحلم ةي حكوم ريغ تماظنوم ،لمالعا تابقان حادتوا سبال لما تجاسونلم ينطوال حادتالوا ،وتوسيل في لقتسلما طيمقرايالد
- يحبر ريغًالقتسمًانايك جمانربلا أشنأ.وتسويل في سبال لمل عنصام ةعبأر في عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا جعالي جامنرب قالطإل
 لثم ،ةيلمعاال ةي جارتال تماال لعل توجا سنلما جتنت يتال عنصالما في ةملعالما سوءو تقايالمضا ىشكاو في قيحقتلل-لمالعا قحقو ةبقمرا

Levi Strauss و The Children’s Place و Kontoor.ةثالث في لمالعا قوحق حادتا هاراأج ةيئقصاتاس ةدراس نم جامنربال شأن 
 أو عيمات الجا وعنال على مئلقاا فنلعل واعرضت قد عنالمصا لماع يثلث نأ تكشف يتوال ،2019 عام يف"Nien Hsing" في عنمصا

 ةجلاعمل ًانوناق ةمزلم ةيقافتا ،ءاسنلاو لامعلا قوقح تاعومجم ةدايقب ،جمانربلا قلطأ .إلساءةا أو ةقيللمضا ضوا عرت همل ًءال زم نفو عري
 لبسب توصوأ عن المصا لماع ىشكاو في "شتوو ستيرا نوميه" ةظمنم تققح قدو.عنالمصا في عيماتجاال عونال على مئلقاا فنلعا
 .ةيقفاتاال في هايعل صوصنلماكسلوال دعقوا ةنمدو تكاهاتناعماشى متي ماب فصاتن اال

 ةي وعوتو ةيفيقثتتإجراءا جامنربال نضمت ماك.فصاتناال لبوس همقحقو نشأب لمالعلحصنوال ورةي المشنالمجا اشرب لما فيتهاال ط الخ قدمي
 ةعدإلى مسا فهدت ةيالمعإةيطغتو،ةيبيدرت ويديفعطمقاو،عيماتالجالواصتاللئساو على تالحملالخنقهم محقو على لمالعا العطإل
 ً.امدقيضمال على همعيشجتوني اجنال

Solidaridad)(وابطلراو ذائيلغا ألمن او مةداستلما زراعةل)ا SaFal جامرنب:2 رقم لا لمث ا 2021) 

 نلهدخ درمص ناب األل مزارع ربتعت .شيالد غنب بي حل نم ةئ ماال في 90 حوالي نجتني ،ساءنال نم شي الد غنب في ناب األل عيرمزا ظممع
 فرادأ نم كي شر إلى هميسلتب تعالمزارا قومت .يمسر ريغ لكشب عا ُبي بيلحلا نأل ،ريبك حبر قيقحت يف لشفي نهنم ديدعلا نكل ،يساسألا

 ىإل هالووصو المرأة ة حرك ةيعماتجاال فعرااأل قيعت .المرأة نع ةباين لماال عجميو ،هعيبيو قسوال إلى خذه أي يالذ رالذكو نم األسرة
 ةكالوال كيشر ،""Solidaridad ةظمنم تسع .تعالمزارا هجتنت يالذ بي الحل لب مقا الذكور األسرة رادفأل ةعفولمدا لواألموا قسوااأل
 i2i أو "Inclusion Through Integration" مىسي قيبطت قالطإ لالخ نم ةكللمشا هذه ةجعالم إلى ،ةي الدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا

 بيحلال عيجمت اكزمر نم دئالسا عيبال سعرو قوالس في اعبلما بيحلال ةيكمو ودةج نع تانايب قيبطتال عجمي (.إلدماجالالخ نم ل)الشمو
 ماظنب اذه لمكت ُسيو ،نيعلمزاراب ةصالخا ة قلنت لما ل واألما ظفمحا إلى اشرةبم لواألما لي حوتل قيبطتلا بيالحل عجم اكزمر خدمتست .ةي المحل
 تممارسا نيحستو ةيالماش دارةإ نع تمامعلوب تعالمزارا إلى ةيتصو لئورسا ةيصن لئ رسا لرسي يالذ ،ةيعلفاتال ةيتوالص ةبجات االس
 ةئبعت يف نيبردم نيصتخم لال خ نم ةيلاملا ةرادإلاو ةأرملا نيكمت لثم اياضق لوانتت ةيعمتجم ةيعوت تال مح ًاضيأ جمانربلا ريدي .ةعالزرا
 .عمت المج
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 ارإقرشكر و
 وعنال على ينبلما فنلعا نم حدلل عيماجال لعمال ةظمنم قيرف يف نيآخر ضاءعأ نم عمدب ،ديسع ةفاطم لبق نم الملخص اهذ بتك

 نم ةقيث الو لهذه ةياللغو ةمراجعلا تمت .نونالر مك ينت وكور ،هامن ال ليشيوم ،نابسغارد نايد كذل في ماب ،(GBV)-CARE عيمات االج
 ةيمنت لل ةيكي ألمرا ةكالالو فيظلمو كراش .Miel Design Studios لبق نم الرسمو ،كيتيف ليج مي صمت نم ،زنمويس كيورجب انيليج لبق

 .رايأود نيرثكاو،نولدو مليشيوم ،ساكا تيسريوم ،نماغور نومتووأ ،ربكو سارة :تالوالمدخ ةجعمراال واقدم نيالذ ةيالتال ةي الدول

 :رحلمقتا ساالقتب ا

 مونال جامرب لالخ نم سنالج عون على مئ لقاا فن لعا ةمعالج :تعاطاالقب ةخاصال جامنربال اصرنع".CARE-GBV. 2022 قي فر
 ةيكي ألمرا ةكالالو :ةعاصمال نطنشوا .ةيمنتال في عيماتجاال وعنال ىعل مئلقاا فنلعا ةرمجبل ةيسيأستال راصنلعا:في".جارةتوال يصادتقاال
 .ةي الدول ةيمنتلل
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https://www.worldbank.org/en/topic/trade/publication/women-and-trade-the-role-of-trade-in-promoting-womens-equality
https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/dgra_21jun17_e.pdf


         

     
       

    

    
  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

             
             

             

  
 

    

  
  

        

 ةيمنتلل ةيكي ألمراة كالللو ةيعماالج ةبجاتسواال ةيوقاال زيعزت هو عيمات االج وعنال على مئ لقاافنلعانحد ملل عيماالج طشانال نف مهدال
 نمديلمز .ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمراة كالوال ربع عيماتاالج وعنلا على مئ لقاافن لعانشأب ةيمنتال جامرب في "عيماجال لعم"ال أو ،ةيالدول
 .انه قرنا عيماتجاال وعنال على مئ لقاافنلعانم للحد ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمراة كالللو عيماالج ل عمال لحو تمامعلوال

 :ـبلصاتاال رجىي،ديلمزاةفمعرل
 نون لقاوراه في ات، دكيونيرا شتيش
قد عاتل الؤوة مسلثمم

 المرأة نيمكتن ويسنن الجيب ساواةلما مركز 
cshenoy@usaid.gov 

 وراهت ، دكنيابغاردس نايدا
 قسم ةسيئر

CARE-GBV 

diane@makingcents.com 
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