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 ائمالق العنف من للحد الدولية يةللتنم يةاألمريك لةللوكا الجماعي العمل 
الجتماعيع االنو على

 في تماعياالج عالنو لىع ئمالقا العنف لبرمجة ةتأسيسيال العناصر 
يةتنمال

 ت:طاعابالق صةالبرنامج الخا عناصر .5.3 القسم 

 ةالطاق رامجب اللخ من تماعيالجا عالنو لىع ئماالق العنف لجةمعا
 التحتية يةبنوال

 ةمحدد ريغ يةمكى ومر مسيغ م ألجليسلتل بعةة الراييلللتحاتماالخد

7200AA19/D00006/7200AA20F00011 قمر عقدال

 ةيمسؤول تياالمحتو ههذ كي.يرمألا بعلشل السخي والدعم (USAID) ةيلدولا يةمنتلل ةيكيرماأل لةكاالو ضلبف طشانال ههذ ةطنشاأل يقةثو تصبحأ لقد 
Making Cents International, LLC. Development Professionals, Inc. مهامال رما ألو ابعةرال ةييلتحلال تماالخد خالل نم سةمؤسو

 مرق نةعومال عقدو (CARE GBV) عيماتالجا نوعال على ئماالق فنعال نم دللح عيماالج عمللبا المتعلقة 
7200AA19/D00006/7200AA20F00011.

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



           

 

 

 

       

     

    

   

    

  

 اتصرتخملاو اتارصتخاال

B3W (ةاكشر) لضفأ عالم اءنب عادةإ 

CARE- GBV عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانم للحد عيماالج لعمال 

GBV عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعا 

SEAH يسنالج شحرتوال إلساءةوا لالغتاالس 

USAID ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالالو 
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 دمةمق
 سنالج وعن على مئلقاا فنلعا ةيالدول ةيمنتلل ةيكيرألما ةكالللو ةيتحتال ةينبوال ةقطاال جامرب ةعالجم بووج ببس ةقيثوال هذه فصت
 ةينبوال ةقطاال جامرب في تايتيجراتاإلس جدم ةيفيكحيوضتلجامربال نعةلثأم ميقدتمتي.كذلب اميقلل ةالمحدد تايجيتراتاإلس ليفاصتو
 .ةيفضاإ تماوعللى مع لصوللح والموارد تلألدوا طبوار ريفوت متي ماة، كيتحتال

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

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

 ةقدمم.0.1 القسم ●

 طرخالمافيخفت:جامنربال اصرنع.2.3 القسم ●

 ةيمللعا اصرنع.0.4 القسم ●

o (جامنربال في نيركة المشايماحلرطاإ:جامربال لاث)م ادةيالقوةيميظنتال ةفقاثوال ميالق 
o (ةحالاإل ةكبش طئراخ ورسم ينسانالج ليحلت)ال نييجيتراتساإل ميصمتوال طيطختال 

 ،عمتجلموا ،شخاصاأل نيبو ،يالفرد :يئيبال عيماتاالج وذجمنال تايوتمس بحس الملخص في ةضحالمو تايجيتراتاإلس ميظنت متي
 وذجمنالنم عددةتمتايوتمس جعالتتايجيتراتسإسنالج وعن على ينبلمافنلعالمجا فيةعالالف تالدختالنضمتتما عادة .كلييلهاو

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

 لىع ئمالقا للعنف يةتحتال يةبنوال قةالطا رامجب دىصتت أن بيج ذالما
 الجتماعيع االنو

 ،ةهرفاال نيسحتو ةيساساأل تماالخد ميقدتل تايفانال إلدارة ةيتحتلا ةينبوال ،لقنوال ،ةقطاال على ديج لشكب لعمت يتال تعامتالمج مدتعت
 جهدةوم ،ةومزدحم ،ةنآم ريغو ،ةرتوتم ضاعأو ثودح يف مهاست اهل طيطختلا ءوسو ،اهتيافك مدعو ،ةيتحتلا ةينبلا مدِق نإف ،كلذ عمو
 على ةالمساوم ساءنال على نيتعيثيح،عيماتاالج وعنال على مئقالافنلعانشأبدةيزاتم طرومخا ودةمحد ةيصادتقا فرص عم،المواردب

)Terraza et al. 2020, McIlwane 2013 لوالجد ظرن)ا نهتاجايتاح ةيبلتل ةيخصالش نهتالمس  على مئلقاا فنلعا رذجتي (.1(
 ةئيبال في ةيمادال لامالعو نم دعد لالخ نم هنيكمت متي" ًاضيأ هنكلو ،ةيزييمتلاو ةئفاكتملا ريغ ةيناسنجلا ريياعملا يف يعامتجالا عونلا
 برجاتوال تدايهدتال نفإ ،اليتالبو (. Terraza et al. 2020) عاطقلا يف ةلماعلا ىوقلا ىلع لاجرلا ةنميه نع ًالضف ، "ةينبملا
 .هاهلجاتنمكي الو شرةتنمها مخداتسوا ةيتحتال ةينبال ريطوت في عيماتجاال عونال على مئلقاافنلعابةعلقتلما

 عيماتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا نم ريبك لكشب دحلا يف ًاديج ةططخملاو ةلماشلاو ةنمآلا ةيتحتلا ةينبلا تايلمعو عيراشمو تارامثتسا مهاست
ت.يالنفاا ةرإداالنقل وقة وطالا تي مجاالف يةيوات حمر خديتوف عم

 )Fraser et al. 2017( 

 رطاخملاو صرفلا عضو بجيو ،ديازتم لكشب رضحتملا ملاعلا تاجايتحا ةيبلتل ةيمهألا غلاب ًارمأ ةيتحتلا ةينبلل عيالسر رطوتال عدي
 ً،الداعوًايروثًالوحتمزلتسياذهو،اخنلماةزمأقايس في ،عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعاكذل في ماب،ةيتحتال ةينبال ريطوتبةطبتلمرا
 كذل في ماب،ةيتحتالةينبالتالمجا ربع اخنلماريغتعمفيكتالىعل والقدرة عيماتجاال وعنال على مئلقاافنعللىصدتتتماراثتاسعم
 (.2021 ضيباأل تيب)ال لفضأ عالم اءنب عادةإةاكشر نزء مج هاكلو،تايفانال ةإدار ةظمنوأ لقنوال ةقطاال
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 ةقاطلوا ةيتحتلة اينبلاعي اطق في ياعمتجالا وعنللى ائم عالقنف العل امواوع داتيدهت1: لودجلا

 يةتلتحا يةنبال ءنابو طيطتخ

قطانملا ليلقت قيرط نعًانامأ رثكأ تاعمتجم ىلإًاديج ةططخملا تايافنلا ةرادإو لقنلاو ةقاطلل ةيتحتلا ةينبلا عيراشم يدؤت نأ نكمي ●
 زدحمة.ملا قطنامال يلكتش عنمل نيمدستخمال قفتد ةرإداو ،سبنام شكلب ةءضام تمساراو تحامسا ءنشاوإ ،مغلقةال قةزألا أو يةمخفال
 يةنانسلجوا يةنسالج ياتقلألوا ءانسال تنقل نم يحد مما ،ينسالجو يظاللفو جسديال حرشتال تالوحا رطمخا نم فروظلا ههذ للتق

Land Portal 2019, Terraza et al. 2020 .) ( نهشمل تيللواا ءنساال نم ئةماال في 70 نأ كويمكس ةنيمد في سةدرا توجد 
 فئظاالو رييغتو ارسمدلل ءنساال بعض يلبدت عم ،سينجالو ظياللفو سديالج رشلتحا بنتجل ميليوا نيتروال نلعد طالعتاالس

 (. Campos et al. 2016) رىأخ ءياحأ ش فييعال ل إلىنتقااالو
يفًاضيأ ببستي نأ نكمي نكلو ،لاجرلاو ءاسنلل فئاظولا ريفوت لالخنم ةيداصتقاًاصرف ةقاطلاو ةيتحتلا ةينبلا ريوطت قلخي نأ نكمي ●

 كحولالو تدرامخال طيعاتب عيالو نإ ة.رضاال قلمتأال تياآلو جهاداإل إلى يؤدي مام ،وعةنتمالو يةلمحال شيعال بلس نوفقدا وحزنال
 يممحال يكرلشا بلق نم فنعلوا ليزنملا فنعال رطمخا نم يقلل نأ نكمي ،وكسلال اهذ نم فيخفتلل تخاللتدا إلى ةافضباإل ،لمقأتلل يةكآل

.)O’Neil et al. 2015, Levien 2017( 
ىلإ نوتأي نيذلا روكذلا لامعلا نم ةريبكًادادعأ نمضتت امًابلاغو روكذلا يهاعل نميهي نأ ىإل يةتتحال يةنبال في لةمعاال ةقوال يلمت ●

 ئيالال ءنساال على هكراإلبا نسلجا سةرمامو فنعالو نسيالج رشلتحا رطامخ ةدياز إلى ذلك دييؤ نأ نكمي متاح. لدخ تذا تعامتمج
ضعب رهظ (. Social Development Direct et al. 2020) روعشمال عموق نم قرببال نعملي أو نيعش ُت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 سنلجا ساسأ على حرشتالو زييمتال نم علىأ تياستومل نعرضتي ركوذال عليها نميهي تيال عملال نكماأ في ءنساال نأ ريرلتقاا
74 .) (Menon 2019 غاللتاالسو حرشتلل مظاتنبا نعرضتي ءنابال في مجال تمالعاال ءنساال نم ئةماال في نأ ندهلا في سةدرا توجد 

 Parry 2014(.) عاقموال بحاأصن ويمقاولالن ويمشرفال نم نيينسالج

 ةاقطلل يةتتحال يةنبال

 همساي نأ نكمي.دومصلا ىلع ةردقوًانامأو ةحص رثكأ تاعمتجم ىلإ ةقوثوملا ءابرهكلاب ءايح ألاو لزانملا ليصوت يؤدي نأ نكمي ●
 يلتقل لىإ فظنأ ئلبداب يليدتقال الوقود لبداتاس يؤدي.رطخلل نيضرعملا ناكسلا ةمالس ةدايز يفًاضيأ ءبارهكلبا عامةال نكمااأل
نيستح يؤدي ية.ئنالا قطنامال في يويالح قودالو عمج ىإل اجةالح ةالزإ أو يلتقل قيرط نع تايتوالف ءنسالا لها عرضتت تيال رطمخاال

 رصوالف تماعلوملوا يملتعلا إلى صولالو نيتحس إلى زلنامال في قةموثوالو لفةكتال ةرسويمالو ةظيفنال ءبارهكال إلى الوصول 
 (. Power Africa 2020) يمنزللا فنعلل قلأ قبول نع تغبلأ ر ألسا ههذ نأ إلى لةألدا ريتشو ،ةيصادتالقا

مما ،يةرساأل يةعماتالجوا ةيصادتالقا اترتتوال قمتفا ىلإ ةنماآل ريغو زدحمةملوا يقةلضا نكماألا في فعةترمال قةطاال فيلكات تؤدي ●
 على نيينسلجا ءتداعاالو غاللتالسا رطخ ةديازو ،عيماتجاال علنوا على مئالقا فنعال نم رىأخ كالأشو يمملحا ريكلشا فنع ىإل يؤدي 

 (. Mercy Corps 2019) قةطاال رديمو بلق نم ءنساال
 ةرمتمس خدمة يمقدتل توحةمف ةيصحال ةيعارال قافرمو يعماتاالج علنوا على ئملقاا فنعلل بةرهكملا بةستجااال زكمرا ظلت نأ نكمي ●

طبرلاو لاصتالا تاونقل ةيمهألا غلابًارمأًاضيأ اذه دعي (. Power Africa 2020) عيماتاالج نوعال على ئمالقا فنعال ايلضحا

ىلإ لوصولاو تاءاسإلا نع غالب إلا ىلع نيجانلا نودعاسي وأ ةءاسإلل نوضرعتي نيذلا كئلو ألًاحاتم ظليل (نترتناإل أو الخلوي)
 Roodbol 2020(.) ةيالحل ةرد المنقذمواال

 لنقلل يةتتحال يةنبال

اعويش عقاوملا رثكأ يناث وه ماعلا لقنلا نأ ردق ااقيس في ● ُ ةماعلا عراوشلا دعب ،يسنجلا شرحتلا ثودحلً ي ،ةئشانلاو ةمدقتملا قاوسألا ت
ططوخ على جنسيال شرلتحا نم الحد لىإ لةماوش بةناسم نقل ظمةنأ يممتص يؤدي نأ نكمي2020(. يةلالدو ةيمنتلل يةكيرماأل لةكا)الو

 .عامةال ارعالشو عامة وفيال الوصول 
ةيعامتجالا راعلا ةمصو ببسب ماعلا لقنلا لئاسو يف ثدحت يتلا يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا تالدعم نع غالب إلا متي ال امًابلاغ ●

 فيلتخفا تايتيجارتاس يةلعاف سياقو ياغةص بعلصا نم يجعل اهذ عي.ماتاالج نوعلا على مئالقا فنعلا ةقشنام حول اتروالمحظو
2020(.) بةستجااالو Patterson 2021 ، فنعلل نضرعت يتاوللا ءاسنلا نأ لابين نم ثاحبألا رهظ ةيالدول يةمنتلل يةكيرمألا لةاكالو ُت

نهنم بلُ  ط دقف ،فوخلا نع نربع اذإو ،تاتماص نيقبيل ةيفاقثلا فارعألا لبق نم طوغضل نضرعت ماعلا لقنلا لئاسو يف شرحتلاو
 (. ActionAid 2013) عهمم رللسف نيء متاحرفقاال زواج أوألا سن أوال رباك نكوي ظار حتىتناال

 ظمةنأل ةمحدود لئبدا نهيلد نكل ،العام نقلال ئلوسا في عيماتاالج علنوا على بنيمال فنعلل اضيأ ضةرع رثكأ قةعااإل تذوا ءنساال ●
2020(. يةللدوا يةمنتلل يةكيرماأل لةكالوه )اهذ لنقلا
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 ةقاطلوا ةيتحتلة اينبلاعي اطق في ياعمتجالا وعنللى ائم عالقنف العل امواوع داتيدهت1: لودجلا

 اتيلنفاا ةرداة إليتتحال يةنبال

 ملع على مدتعتو ،يةمرسلا ريغ تناطلمستوا في مايس ال ،تيالنفاا ةرا إلد يةمرس يةتتح يةنب ريفتول ةيرلحضا قطناملا نم يدعدال حافكت ●
 عطاق في تمالعاال ءنساال عرضتت (. Aidis and Khaled 2019) ءنساال نم منهم ريثكو ،تايلنفاا عيملجا ةيمرسال ريغ تكابلشا

 دالسو ءنساال انيعتو ؛ تدنيمال عيماتالجا نهعوض بببس ققوالح هاكاتتنوا فنعلا أشكال نم يدعدلل ميرسال ريغ تايلنفاا ةرإدا
 ريغ لةماعال في ءانسال) ةشد رثكأ بشكلو نيااألح نم ريثك في هاكاتتناال ههذ نم خاص كلبش تياماألو ضالمنخف لدخلا توذوا

 (.خيرتا ن، دويةمسرال
 تكابلشاو ةراألس أفرادو نيراآلخ عمالالو معاتتمجالو ةالدول ذلك في بما ،رصادم ةعد نم تيالنفاا عيمجا ضد فنعال يأتي نأ نكمي ●

 كيومال نيرآخ تيانفا عيمجا بلق نم يةنسج تمالعام ءإلجرا ءنساال على طغلضا متي قد ،لثامال ليبس على ء.طاسوالو يةماإلجرا
 ءنساال تغبلأ كما 2020(. يةمرسال ريغ ةعمالال في ءانسال) ريلتدوا ةدعاوإ تيالنفاا لجةعام تياعمل إلى لللوصو تيالنفاا تباكم

 في ءسانال) نلقانوا نفاذإ نع نيمسؤولالو صةالخا نماأل تقوا بلق نم سديالجو لجنسيا ءداتعلال نهضرعت نع تيانفاال تعامجا
اتءواإلجرا ياتعملال على رطيسي يالذ مياإلجرا طنشاالو ركولذا اهقودي لتيا تباصاعال جودو مهيسا2020(. ةيمرسال ريغ لةماعال

 Aidis and) تيالنفاا تعامجا ءنساال هل عرضتت الذي عيماتاالج نوعال على ئمالقا فنعال يف ميرال عقمواو تيالنفاا تباكم حول 

.)Khaled 2019 
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 ئمالقا للعنف تتصدى أن يةتحتلا يةبنوال اقةالط جبرامل يمكن كيف 
 الجتماعيع االنو على

 لزاتال هانلكو،هاامخدتسوا ةيتحتالةينبالريطوت في عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعا طرلخيدصتللتالدختال على ةاألدل ديزاتت
 تعاطاقكذل فيماب،ةيتحتالةينبالجامربفي عيماتاالج وعنال لىعمئلقاافنلعاجلدمةاألدلبرةينتمس عدةواتممارسا لييمايف.ودةمحد

 .تايفانال رةوإدا لقنوال ةقطاوال اءنبوال طيطختال

 تاركلشوا لتحتيةا لبنيةا ريعامش في يداالقتصا نلتمكيوا ةلمرأا لتمثي زيزتع :1 رقم يجيةتراتإلسا

 (ايةوقل)ا

 (لييكهلا،يدفرلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 وديالق ديحدت فروينأنمكي.ةيتحتالةينبوال ةقطااللمجا فيةملعاالىالقو فيليثمتالةقصانىخراأل ةهمشلماتائالفو ساءناللزاتال
 تهارالماةيمنتلأج نمبيدرتوال تاسايالس رييغت إلى وةعللد تاعلومميصادتقاال نهنيمكتونهئقابتسوا ساءنال فيظوت على ةوضمفرال
 ةينسانالج رييعالما ةمعالج كذل لشمي نأ نمكي .ةيتحتال ةينبال طاعق تكاشرو عيشارم في ديحدتال هجو على ساءنال فهدتست يتال

 يالذ فيظوتال عيجشتل ةيشربال ردالموا تاسايس عضو لالخ نم القرار عنوص المرأة ةاركمش على رثؤت يتال ةيعماتاالج فعراواأل
 نمكي .ةيتحتال ةينبوال ةقطاال لمجا في ةملعاال ىالقو عيجم في للمرأة ينمهال ريوطتال رصف إلى لصوووال ينسانالج وعنال عيراي
 ةيلئاعلا ةزاجإلاو ،يسنجلا كولسلا ءوس عم ًاقلطم حماستلا مدعو ،لمعلا ناكم يف شرحتلاو ،روجألا يف ةاواسملا لوانتت يتلا تاسايسلل

 ةقثال ادةيلز صالحواإل ،بيكرتوال ،ةيتحتال ةينبال شاءنإ على ءسانال بيدرت نمكي ماك ،المرأة نيمكت (ضيعوتوال فاذناإل تايآل ع)م
 ينبلمافنلعلهاعرضتطرمخا ليقلتإلىةمرأللةيصادتقاال فرصالزيعزتيؤدي (.2015O’Neil)ةيصادتقالاتانكاإلمواتهارالموا

 .نيسنجلا نيب ةاواسمو ًانامأ رثكأ لمع نكامأ ريفوت يف عطاالق في المرأة ليثمت زيعزت همساي نأ نمكي ماعي، كماتجاال وعنال على

 لتحتيةا لبنيةا في نلمتخصصيا لقب من اهليإ لوصولا نمكوي ةآمن لتحتيةا يةلبنا اريعمش واقعم أن من دأكت :2 رقم يجيةتراتإلسا
 انيةسنلجا األنواع يعجم نص ماشخلأل تادملخا ديمقلتو

 (مكينيةلتا بيئةلا ،راطمخلا ف)تخفي

 (ليهيكلا،معلمجتا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 لالغتساال كذل في ماب ،تساءااإل نم هاريغو لالغتواالس زييمتوال ترشاحتال واعنأ عيجم نم ةيلخا روعالمش عقامو نكوت نأ بجي
 ةيتحتال ةينبال رفيتمح عيجم قحتسي .لعمال نكام في تحرشاتالو عمتالمج فرادوأ نطابال نم نيمقاولوال نيوظفلمل نييسنجال واإلساءة

 سينالج شحرتوال ساءةواإل لالغتاالس عنم تاسايس .هاحالوإص هائانبو ةيتحتال ةينبال ةظمنأ ميصمت اءنثأ نماألوا رامتحواال ةاملكرا
 ةحواض الغبإتايوآل ةحالإتمسارا عم(ادةيلقوا ةيميظنتالةفقاثوال ميالق :ةيمللعا اصرنع.0.4 سمالق ظرن)العمالنكام فيبوتمكال
 عيلجم رمتومح نآملعم نكام عززتنأنمكي،نيبكتلمرا لىعةيملعبقعوا بنجا إلى ،ةيروس ،هايإللصوالو نمكيوةنآمو
 كسلوال عدلقوا ةنومد ريطوتلالخنمكذل ليسهتنمكي.ةصلحلمابصحاوأ عمتالمج كاءشر كذلوك ،ةيتحتال ةينبال في نيصصختلما
 ةصاخلا فيظوتلا تاسايس يف يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلاو يسنجلا كولسلا ءوس عم ًاقلطم مهحماست مدع نم دكأتلاو نيقدعاتلمل
 .همب

 المرأة ةاركمش نمديزتنأةدلاأل على ةمئلقااتالدختاللالخنملعمالنكام في عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعانمةيماللح نمكي
Aidis and) الصمود على عمتمجال ةقدر اءنبو ةيتحتلا ةينبال طاعق في Khaled  فالصر قفمرا بطل عدي،لاثلماليبس على (.2019

 روكذلا اهيلع نميهي يتلا ةعانصلا عنمت دق ثيح ًايرورض ًارمأ سانجألا عيمجل ةيتحتلا ةينبلا عيراشم عقاوم يف ةحاتملاو ةيفاكلا يحصلا
 نضمتي .مهل ةبسنلاب ٍفاك لكشب ةنمآ ريغ قفارملا نوكت دق وأ ،ةيناسنجلا عاونألاو ةيسنجلا تايلقألا نم نيلماعلاو ءاسنلل ًامامت قفارملا

 ضاءةواإل ةيصصوالخ عم صحيال فصرال قفراوم ،عقالمو في يخلالدا لقنال تارايوخ ،هايإل لصووال نمكيو ةنآم قرط ريفوت كذل
WaterAid et) نيسنالج نيب تايقلواأل ءسانلل تمداداواإل al. 2018 ، كانه (.2012 ةيشربال تانطوتللمس حدةتلما مماأل جامنرب 

 تعامتللمج ةيصادتقاال الفرص ريفوتوتالئعاال كماست على ظحفالل اءنبال تايمللع ةيالمحل ةماللعاريفوت وهو ةالمالس نيحستل خرآلدخت
 قفدت هاببسييتال عيماتاالج عونال على ينبلمافنلعا طرمخا نمكذل لقلينأنمكي.نالمؤهلو بابشوال ساءنلاكذل في ماب،ةيالمحل

 .عيمتمج ةيمنت عقمو إلى ،رسأ نود نيرجاهملا لامعلا وأ روكذلا نم نونوكي ام ًابلاغ نيذلا ،لمالعا

 ائملقافلعنا لمنع مةاللساققيدوت انيسلجناليللتحاب نيرمست هذيتنفو تحتيةلا يةلبنا مشروع تصميم نأنمدأكلتا:3 رقم يجيةتراتإلسا
 مةالعا اكناألم في دتهحنم يفتخفلوا عياالجتما النوع لىع

 (راطمخلاف)تخفي
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 (معلمجتا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 فهدب،ذهيفنتو شروعلماميصمت اءنثأةيولواأل بحس هابيترتوةمعاالةالمالس ايقضا ديحدت إلى ةيولالد ةيمنتللةيكيألمراةكالالو عىست
 (ةيوقاللةليوسكيئيبالميصمتلاي)أةاملعاناكألما في عيماتالجا وعنال على مئلقاافنلعانمحدتوةملشا تادرابلمانكوتنأنماض

 ينسانجال ليحلتال نم ةأدل خدامتاسب صدق نع ةيتحت ةينب شروعم لك ميصمت بجي ،كلذل (.2020 ةيولالد ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكال)الو
 متي مادنعةصخا-ينسانالج ليحلتلل نمكي.ةاملعاناكألما في عيماتاالج وعنال على ينبلمافنلعلسانال عرضتي ماذاول نكامديحدتل

 فكشاتاس-عيماتجاال وعنالىعلمئلقاافنلعالمجا فيةملعاالىخراألتماظنلمواةيالمحل مرأةالقحقو تماظنمةطواسبؤهإجرا
 تايخلف نم فراد أللةلفتخلماتاجايتاالح قابت الس عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعاطمانوأ وةالق تايكيامنيود ةيعماتاالج فعرااأل

 .هالةبجاتسواال ةعونتت مايوهو

 نألموا ةالمالس فخاووم عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعاطمانألحو قايالسبةخاص تمامعلو علجم ةالمللس قيقدت إجراء نمكي
 ليبس على .ةيالمحل عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا نم ةيوقاال عاةود تماظنم لبق نم هاجراؤإ نمكيو ،ةينسانالج واعناأل عيلجم

 وعنال على مئلقاافنلعابةعلقتمالةالمسالفومخا عيراتيتالريبداتلاميصمتومييقتةيتحتالةينبوال املعالقنالعيمشار على بجي،لاثلما
 بيكرتو ؛ تايتفلاو ءاسنلل ةنمآو ةحيرمو ًاديج ةءاضم يشملاو بوكرلاو راظتنالا قطانم نوكت نأ نامض :كلذ يف امب ،عيماتاالج

 أوينألما جودالو ادةيوز؛ةيمقراللقنتالةالمستقايبطتشرنوءشانوإ؛ةيفضاإرجومخا ،ئطوار فتوهوا ،ةينويلفزتةبقمرا ةظمنأ
 بيدرتو؛تعاومجم فيتايتفوال ساءنالةطواسبأوةبمدرنأمتواقةطواسب-تايدورباميالقو؛تالفالحا تطاحمفيةطرالشكأكشا

 Morgan et al. 2020, O’Neil et al. 2020 ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالالو) ينسانالج عونلل ةيعمراال جهانلما على نيينمهال
.)2015, Terraza et al. 2020, Begzsuren and Mendizabal 2018 

 Shah et) ماعلا لقنلا لئاسو يف شرحتلا عنم يف تاقايسلا ضعب يف طقف ثانإلل ةصّصخملا تالفاحلاو تاراطقلا ةردابم تحجن دقل
ُ 2017 al. )، ةبرجت نم للقت نأ نكمي نيسنجلا نيب ةلصفملا لقنلا لئاسو نأ ليزاربلاب وريناج يد وير يف تيرجأ ةسارد ترهظأو 

 ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكال)الو ةمفصلال ريغ لقنال لئوسا في ةالدراس في نياركالمشب ةنمقار ةئماال في 40 ةبسنب يجسدلا شحرتلل ساءنال
 لللرجا السماح عدم نمالض ةصصخم ردالموا تنكا إذا ما ىعل نيسنالج نيب ةصلمفال لقنال لئوسا ةيعالف مدتعت (.2020 ةيالدول

 (.2020 ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالو)ال عدالقوا هذه قلخر بقعوا ودوج عم ،تابمركال هذه خدامتاسب

 عياالجتما النوع لىع لمبنيا فلعنا لمنع عيةا الجتما فراألعا جةلامع :4 رقم يجيةتراتإلسا

 (ايةوقل)ا

 (ليهيكلا،معلمجتا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 هتمعالجو عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعاةجهلموا محدد نمكوكةيتحتال ةينبال عيمشار يفكسلوال رييغتللواصتال تالحم جدم نمكي
 نمكي.عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعاميدتيتالةطالسل تاييكامنيودةينسانالجتاتفاوتالنشأبرجمهوالىلد عيالو ادةيزلالخنم
 al. Morgan et)ةظمناأل غليشوم اءنبال لماعوةيتحتال ةينبلا ميخدتلمس ةجهالمو ذيفنتال تراءاجوإ تايمللعالالخنمكذل قيحقت

 (.فعراواألتقداتمعوالفقالموا رييغت":ةيقاالو:تعاطاالقبةخاصالجامنربال اصرنع. 1.3 القسم ظرن)ا(2020

 اعياالجتم لنوعا ىلع لمبنيا نفعلا أنبش ليةابفع درلل سسيةؤلما ابةالستجا زيزتع :5 رقم يجيةتراتإلسا

 (ابةالستج)ا

 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 مدعنأل ًارظن.ةيتحتال ةينبوال ةقطاال عيرمشا يفةملعالما سوءوتحرشاتال نع الغبواإل همفسنأ هارظإبنياجنلل للسماح تايآل شاءنإ
 ةيالسر في ةقثال ادةيزعم،ةحرا رثأكو،هايإل لصوالو لسهيو،لسهأ الغبإلاةمظنأنوكتنأبجي،ةلاعفلاةباجتساللًايدحتلثميغالبإلا
 .همفسنأ هارظإنياجنللليسهتل الغبإلل عددةتمتوانق شاءنإبجي،نمكأماثيح(.2020 ةيالدول ةيمنتللةيكي ألمراةكال)الو قامتناال عدمو
 ةاضاقمىلإيدؤياممً،الاعفنوكيسغالبإلانأيفنيقثاويعامتجاال وعنال على مئلقاافنلعانعنلغوبينيالذ كئأول نكوينأبجي

 لقنال في نألما تايدور ادةيز ،لاثلما ليبس على) ةيتحتال ةينبال / تايمللعا على ةيبجايإ تراييغت ءراوإج ،همتبقعام أو فنلعا يبكتمر
 لعمتيتال ةطشنألاي)أ تعاطاالق ربعجامربال قيسنت (.2020 ةيولالد ةيمنتلل ةيكي ألمراةكال)الو فنلعا طرمخا نمفيخفتوال ،(عامال
 فنلعانمتاياجنال ساءنال عمدزيعزتل(سينالج وعنوال ةعدالالويصادتقالا مونوال ميعلتوال ةصحال لثم،عددةتمةيعيضموا تمجاال ربع
 (.2020 ةيولالد ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالو)ال عامال لقنال لئوسا في عيماتجاال وعنال على مئلقاا

 ةيئانج تابعقو فرضت يتال تاسايوالس نيناالقو عيماتاالج وعنال على ينبلما فنلعل ةبجاتاالس نيحستل ىاألخر تايجيتراتاالس لشمت
 ،تعامتوالمج فراداأل على عيماتاالج وعنال على ينبلمافنلعلةيبالسل ارثاآل لحو سيدرتلل ةيعوتتالوحم ،نيبكتلمرا على ةارمص

 (.2020 ةيالدول ةيمنتللةيكي ألمراةكال)الو سنالج وعن على مئلقاافنلعا هدةشاد منع لمارةالدخت ادةيلزتالوحم
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 ليةالخوا انيسلجناعولناأنشبفةلمنصالعملاناكأمزلتعزي صالخااعلقطاتاانكيمعتاشراكلامنةداستفالا:6رقم يجيةتراتإلسا
 ةلتحتيا لبنيةوا اقةلطاجبرام في عيااالجتم لنوعا لىع ائمقلا نفلعا من

 (ابةستجالا،اطرمخلا من يففلتخا،ايةوقل)ا

 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 عىست أو خدمتست يتال لخاصا طاعالق تكاوشرا تانايك عم ةكراشملاو ةوعدلا لالخ نم ًانامأ رثكأ لمع نكامأو تاحاسم ءاشنإ نكمي
 نيب ساواةلما امتأخ لثم،عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعوا نيسنالج نيب ساواةلملةبجاتلالس هابفرتمع رييعالم تهاداش على لصوللح
 قدمتوال ةاركالمش عززت هانأ اكم .تكاللشر ةيعماتاالج ةيؤوللمسا نشأب ةيعوطال جامربال أو ،ةيعماتواالج ةيئيبال ةيؤولوالمس ،نيسنالج
 (.Aidis and Khaled 2019) ةيتحتال ةينبال ريطوت تايوتسوم ةميالق لسالس ربع ساءنال هاودقت يتال تساؤسلموا ساءنلل ايمزاوال

 اريمعلالخنملاثلماليبس على ،ساءنلل كرةتبمصفروألعم طرأقيبطت حددةلماةيتحتالةينبالعيومشار ططلخنمكي،ليحلتالعدب
"+W"،عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعاتاسايسكذل في مابلعمالنكام في واةالمسا على صلخاا طاعالق تانايكبيدرتوزيعزتل، 

,.Standard n.d) فيظوتال تممارساو ،ايمزاوال ،رجوألوا ،يساوتلما فيظوتوال Aidis and Khaled 2019W+ .) 

 لتحتيةا بنيةلا اريعومش ترااالستثمل انيسلجنا عولنل مستجيبةلا نيةلميزاا ضعوو يطلتخطا في تدرالقا ينتحس :7 رقم يجيةتراتإلسا

 (مكينيةلتا لبيئة)ا

 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 نم فادةتاالس ةصلحلمابصحاوأ عمتلمجا فرادأونلمدا طيطومخ تماخدال ميمقدوصالخا عطاالق تانايوك نييالحكوم نيؤولللمس نمكي
 مارثتساال طيطخت في عيماتالجا وعنال على مئلقاا فنلعوا ينسانجال وعنال تارابتعا جدمي يالذ ةيتحتال ةينبال في األولي مارثتاالس

 فنعلا ةجلاعم لجأ نم ً،اضيأ .تايلدبلل ةيسيئالر ططخال لثم- ةيدلبال وأ ةينطوال تايجيتراتواإلس ططخال في كذلب اميالق نمكي .ةينزايلموا
 ربعريبداتوال ليموتال لشمتةيتحتال ةينبوال ةقطاال تماراثتاس نأنم أكدت،تعامتجلما في لمشا لشكب عيماتاالج وعنال على ينبلما

 على مئلقاا فنلعا جدمل طيطختوال ةينزايلما عوض على ةصلحلما بصحاأ قدرة اءنب نمكي .ميصمتلوا طيطختال ةحلمر نوم تعاطاالق
 فنلعابةينمعال تماظنلمانيبوتعامتالمج نيبةفمعرال لادبتوينمهال ريوطتال جامربوقيسنتوال تحواراال لالخنم عيماتجاال وعنال
 عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعاتادرابلمةينزايلمللعادوال عمدتلماصيخصتالزيعزتعدساينأنمكي.عيماتاالج وعنال على مئلقاا
 قيحقتو عضو في نيحستال عيومشار ،ةيتحتال ةينبال ريوطتو ،ميوالحك مارثتساال طيطخت كلذ في ماب ،حددةم ةينسانج تؤشرام عم
 ةلاعفلا ةيتحتلا ةينبلا تامدخ ميدقت نم اًءزج اذه نوكي نأ بجي .هعنوم عيماتجاال وعنال على مئاالق فنلعا نم حدلل ةسملمو فهداأ

 (.Terraza et al. 2020)ةنآلموا

 رامج:الب لةأمث
Edesur DominicanaS.A.، )(EDESUR ةقاطلا قَفرِم :1 رقم لالمثا

 ،(ينسانجال عونلل ةيعرالما تعاان)الص Engendering Industries هاامجنرب لالخ نم ،ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالالو ميقت 
 المرأة ةاركمش مامأقئالعوا ليقلتلالخنمقفمراالتايملعزيعزتونيسنالج نيب ساواةلمانيحستل"EDESUR"قفمر عمةاكشر

 هو "EDESUR"قفمر .لعمالنكام في عيماتجاال وعنالىعل مئلقاافنلعوا سينالج شحرتالكذل في ماب،ةيصادتقاال الفرصو
 وةالق على لالرجا نميهي .نكاينيومالد ةيرجمهو نم يبونالج زءلجا في ليعم 800000 نم رثكأل اءبكهرال رفوي ريبك ةقطا قفمر
 دواراأل علىنصرتقيوةقطاال طاعقفيةينفرأدوابساءنالنمديلعداقومتال.ساءنالنمهايظفمونمطفقةئماالفي37-هايفةملعاال

 .بتمكال فيشحرتوال ندايلما في سينالجفنلعل عرضتالنمفخوالببسبةيميظنتالوأةياإلدار

 ةيطغتوال ةيعوتال في تدائكقا تظفاالمو زيعزت إلى ةفاإلضاب ،هتايقالأخ ةنمدو في سينجال شحرتلا ةمعالج في EDESUR قفمر دأب
 عنلم هتابجاتواس "EDESUR"قفمرريطوتنيمكت على رةيخاألتوانالس فيةيالدول ةيمنتللةيكيألمراةكالالو عمدعدسا.ةيالمعاإل

 "EDESUR" فرادأل صصخمبيدرتريفوتلالخنمقفلمراتايملعربع عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعل عرضتوال طرالمخا
 تنضمت .حددةلما ةالشرك تااجيتحا عم باسنتت لعم ةطخ ريوطت بنجا إلى ،ةيجارتال تممارساال لضفوأ ةينسانجال ساواةلما لحو

 :ليي ما حددةلماتالدختال

 زيركتالعم،عيماتجاال عونال على مئلقاافنلعوا سينالج شرحتالايقضابةالشرك عيو ادةيلزلصواتوال الداخلي بيدرتال ●
 همتعامتجفي موةشركال في ساءنلل فاءحل ورلذكانظفوالمو حبصينأ على

 وعنلا ايضاق لوح هاتشقانوم المفاأل عرضو ،زيركتال تعاجمووم لعمال شرو ارةوإد ،ورلذكا عم الداخلي لواصتال ●
 عيماتاالج عونال على مئلقاافنلعوا لعمالنكام فيشحرتالكلذ في ماب،ينسانالج

 دةالوال نت مدائعاال ساءنال لابقتالس عقالمو في قفمرا ●

 يةتحتال يةنبالو اقةالط :تاعاقطالب اصةخال جمانربال رصانع .5.3 مسقال 8



           

 

                  
 

      

   

      

          
                       

                         
                                

                       
                          
                           

  

                    
       

                    
                   

                     
       

     

         

                   
              

                        
              

         
       

                          
                     

               

                     
                         

              
                        

                        
     

 

 
 

 شادإر جامنربل ططالمخ سيأستوال ينسانلجا وعنالب ةعلقتلما تعاضوالمو لوح تقشاانم عم ،قفلمرا في ةيئسان ةيمعج ليشكت ●
 يئسان

 ةينسانالج ساواةلملةيذيفنتال ادةيالق جامنرب في قفلمرا فيظومةاركمش ●

 (2019 ،ةيولالد ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكال)الو

 لايبن،وداناتمك في لةاملعاةرألمل منةآتقال:تنيلودلاكلبنا:2 رقم لالمثا

 ،ةعالزرا خارج تعاطاق فيتالاملعاساءنال عدد ادةيوز(ساءنالنة مئماال في 83)ةملعاالىالقويفساءنالةاركمشتعدالفاع متارعم
 في لقنال رةإلدا ةينطالو ةيجيتارتاإلس عم ةاكشر الدولي كنبال أقام .ةياللقتواالس لقنتلل نهتاجايتاح ةيبلتل ةنآم لقن لئوسا إلى ساءنال اجتحت
 نأ العطتساال هذا وجد .لقنال نشأب قايالس حددةلما ساءنال تاجايتحا نع ديزملا ةفرعمل اعالطتسا ىرجأ ً،الوأ .فلهدا هذا قيحقتل لابين

 لقنال لئوسا في سينج داءتعال اوضرعتدقًاماع 35 و 19 نيب هممارعأ وحراتتنيالذ لالرجا نمةئماالب 10 و ساءنال نمةئماالب 26
 في ةصخا ،هاظارتنوا عيالسر لقنال تالفحا إلى ريالس اءنثأ-لالرجاو ساءنلا ضد- فنعلا نم ًاطامنأ ةددحم جئاتن ترهظأو ،عامال

 األولي لالح نكا .فنعلا ثداوح يف مهاسي هنأ ىلع هيلإ رظ ُني ظاظتكالا نأ جئاتنلا ترهظأ ماك .المظال لحلو عدبو اكربال احبالص
 ةغرشا عدمقاالكرتوعواس قطان على ذهيفنتمتيلمهنأل،حجنيملهذا نأنيبت،كذلعوم،تالفالحا في ساءنللعدمقا حجز هو رحتمقال

 .ةحمة مزدفلحا في

 لثم ةيسيئرلا اياضقلا ةجلاعم ،كلذ نم ًالدبو ،ةزوجحملا نكامألا ةقيرط بنجت نآلا يلودلا كنبلا ةسارد نم ةدراولا تايصوتلا نمضتت
 ظارتنواال تالفالحا تطامحىإل شيلماعيرايةحلالرلامهج كناعبتوا؛عيجمللنآلما السفر زيعزتلةملحدءبو؛ظظاتالكانف ميخفتال
 ةدراس إجراءب فيكلتوال ؛ ذيفنتوال ميصمتوال طيطختال في المرأة ةاركمش نماوض ؛ ايحاالض ةيماحو ةنحسلما تعايشرتال عمود ؛ هايف

 جئاتنال هذه ترأسف (.2013 ةيرالتساأل ةنلمعووا الدولي كنبال ةعجمو)م لضفألشكبةقعاإلايذو نيدمختالمس تاجايتاح هملف ىأخر
 ،ةيئوالمسا ةياحبالص وةرالذ تعاسا لالخ ساءنلل ةنآم ناكأم فروي مام،طفق ساءنلل ةصصمخ رةيصغ تالفحا مادتعا على ،تايوصتوال
 .تالامع ساءنهن كتاجايتحاعملدلقتمسونآملشكبنلهقنت في همساي هذاو

 (2013 ةيالرتألسا ةنومعوال الدولي كنبال ةعموج، م2015 نووآخر الدولي كنب)ال

 اومبيلوك في اوتوبوغ ،دهنلا في هيلد في SafetiPin قبيتط :3 رقم لالمثا

 ايوجولنكتال نيب طبري يالذ ،"SafetiPin" قيبطت لثم ،ةيتحتال ةينبال تعاطاق ربع ةالمالس ادةيلز ايجولونكتال نم فادةتاالس نمكي
 طئالخرا على مئقا بسوحاوال لالمحمو فتهالل قيبطت وهو ،دنلها يف SafetiP n.d.( "SafetiPin )"ريطوتمت.عامال لقنوال ةالموالس

 ماعلا لقنلا لئاسو كلذ يف امب ،ةنيدملا لخاد نامألا مدع وأ نامألاب اهيف نرعشي يتلا نكامألا نع غالبإلاو قيثوتلا نم ءاسنلا نّكمي
(ce n.d Shah et al. 2017, Cites TerritoiresGouvernan .) يوالذ ،المرأة ة المس قيقدت هي قيبطتال هذال ةيسيئرال زةيلما 
 لئساورفوات(7)و،المشي سار( م6)و،نألما(5)و،ظظاتالكا(4)و،ةيؤالر (3)و،احتفناال (2)و،ءةاإلضا (1):رييعاة مسعتنضمتي
 في "SafetiPin"قيبطتقالطإمت (.n.d. Cites TerritoiresGouvernance) شعورال (9)و،سينالج وعنتال (8)و،عامال لقنال
 نم رثأك تحدد 2015 عام يف ةالحكوم عم هاتاركمش تمت يتال تانايبال نأ هي ةيسيئالر جئاتنال ىدإح تنكاو ،2013 عام في هيدل

 SafetiPin ةسدرا تقدم .دةيجد حيبمصا بيركتوةسورمكال اءضواأل إصالح إلىةحكومالعفدمام،ةنيلمدا فيةلمظمةطقن 7000
ًُ  (.SafetiPin n.d.) ةمالسلا نيسحت نكمي نيأو ةيفيك لوح ةلدألا نم اديزم 2018-2019 يف تيرجأ يتلا

 في سينالج شرحتال ايقضا ةالجمعل "SafetiPin"قيبطتبلعمال اتوغوبةنيمد تقرر ،هيدل في لصاأل في ةخدمتالمس ةيهجنلما اعبتاب
 نمةئماال في 85 نمرثأكنأ 2017 عام يجرأ العطتاس أظهر (. n.d Cites TerritoiresGouvernance.) عامال لقنال لئوسا

 مت،2018 ماعنمًارابتعا.اتوغوب في عامال لقنال لئساو في سينج داءتعال نعرضتنهنمةئماال في 64 نوأ نمااأل عدمبنشعري ساءنال
 .لقنال فيظمو بيدرتوةيعوتلاتالحم هيوجتلطمانأنعفكش مام، SafetiPin قيبطت في لاخإد 18000 نم بقري ما لإدخا

 عاماللقناللئساو في اةنالج لقاتعال،تطابالضا كذل في ماب،ةطرالش طابض جدواتنماتوغوبةنيمد تدزا ،كذل إلى ةفاإلضاب
.)Terraza et al. 2020( 
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 ارإقرشكر و
EnGen نم نايليج يومول ريوب تيميوإ ،ر.وأ ،تانغرا مارغو لبق نم صخملال هذا بتك Collaborative قيفر عضاءأنم عمدب 
 تمت.ديسع ةفاطمو،هامنال ليشيمكذل في ماب،(GBV)-CARE عيماتاالج وعنال على ينبمال فنلعانم حدلل عيماالج لعمال
 Miel Design لبق نم سموالر ،كيتيف ليج ميصمت نم ،زنمويس كيورجب انيليجو لرثوم رةسا لبق نم ةقيثوال لهذه ةياللغو ةمراجعال

Services. دراوملاو ةعيبطلا ىلع ظافحلل يلودلا داحتالاو ،ةيسيسأتلا رصانعلل ةينفلا ةيراشتسالا ةعومجملا نم ،نونيم اكيسيجل ًاركش 
 ،مرياتمور سينود ،تبيكرا تانو ،تهار نيركو :تالوالمدخ ةجعمراال قدموا نيالذ ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالالو فيظلموو ،ةيعيبطال
 .اتنفال دانماوأ

 :قترحلما سابتقاال

 ةقطاال جامربلالخنمسنالج وعن على مئلقاافنلعاةجعالم:تعاطاالقبةخاصال جامنربال اصرنع.CARE-GBV .2022 قيفر
 ةيكيألمرا ةكالوال ،ةعاصمال نطنواش .ةيمنتال في سنالج وعن سساأ على مئلقاا فنلعا ةرمجبل ةيسيسأتلا راصنلعا في .ةيتحتال ةينبوال
 .ةيالدول ةيمنتلل
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 ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالللو ةيعماجال ةبجاتسواال ةيوقاال زيعزت هو يعماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا نم حدلل عيماالج طشانال نم فلهدا
 نمديلمز .ةيالدول ةيمنتلل ةيكيمرألاةكالالو ربع عيماتاالج وعنال ىعل مئلقاافنلعانشأبةيمنتال جامربيف"عيماجال لعم"ال أو ،ةيالدول

 .انه قرنا عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعانم للحد ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمراةكالللو عيماالج لعمال لحو تمامعلوال

 ـ:بلصاتالا رجىي،مزيدال ةرفعمل
 نونلقاوراه في ات، دكيونيرا شتيش
قدعاتل الؤوة مسلثمم

 المرأة نيمكتن ويسنن الجيب ساواةلما مركز 
cshenoy@usaid.gov 

 وراهت، دكنيابغاردس نايدا
 قسم ةسيئر

CARE-GBV 

diane@makingcents.com 
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