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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 البيئةمعالجة برامج خ الل

 وإدارة الموارد الطبيعية

 ةمحدد ريغ يةمكى ومر مسيغ م ألجليسلتل بعةة الراييلللتحاتماالخد

 7200AA19/D00006/7200AA20F00011 قمر عقدال

 ةيمسؤول تياتومحال ههذ كي.يرمألابعشلل خيلسا عمالدو( USAID) ةيالدول يةمنتلل يةكيرماأل لةكاالو ضلبف نةكمم ههذ طةشناأل يقةثو تبحأص لقد
Development Professionals, Inc. سةمؤسو Making Cents International, LLC رمألوا ابعةرال ةييلتحللا تماالخد لخال نم 

 قمر نةعومال عقدو )CARE GBV( عيماتالجا نوعال ىعل ئمالقا فنعال نم للحد عيماالج عملبال المتعلقة مهامال
.7200AA19/D00006/7200AA20F00011 

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



       

  

    

   

   

       

  

    

   

   

     

   

    

    

 اتصرتخملاو اتارصتخاال

AGENT 

CARE- GBV 

CBD 

GBV 

GBV-ENV Center 

IPV 

IWT 

NRM 

RISE 

SOGIESC 

UNHRC 

USAID 

WWF 

 ةئيبال في ينسانجال وعنالب هوضنال

 عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانم للحد عيماالج لعمال

 جيولويبال وعنتال ةيقفاتا

 عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعا

 عيماتجاال وعنال على مئاالق فنلعوا ةيئيبال تطاابتاالر مركز

 ميحمال كيالشر فنع

 ةيربال اةيالح في ةعور المشريغ جارةتال

 ةيعيبطال دالموار إدارة

 ةامدتوالمس ةملشاوال ةنلمراتائيبال

 ةيسنجال صئخصاوال ،سنالج نع ريبعتالو ،ةيسنالج ةيوالهو ،سينالج هوجتال

 حدةتمال ممأللعباتال نساناإل قحقو سمجل

 ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالالو

 ةيربال اةيحلل ميعالال قدونالص

 5.3 يةعيبطال درموالا ةرداوإ ئةيبال :تاعاقطالب اصةخال جمانربال رصانع . مسقال
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 دمةمق
 وعن على مئلقاا فنلعا ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالللو ةيعيبطال ردالموا وإدارة ةئيبال جامرب ةمعالج بجوو ببس ةقيثالو هذه فصت

 ةئيبالجامرب فيتايجيتراتاإلس جدمةيفيكحيوضتلجامربالنعةلثأمميقدتمتي.كذلباميللق حددةمالتايجيتراتإلساليفاصتوسنالج
 .ةيفإضا تمامعلو على لوحصلل واردلموا تواألدل طبروا ريفوت متي ماة، كيعيبطلا واردلما وإدارة

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

 :ةيالتال قساماألبةيدرا على القراء نكوينأبجي،ىندأ كحد .خصملال هذا قراءة لبقةيسيأستال اصرنلعانسام مقاأل هذه على

ةقدمم .0.1 القسم ● 

طرالمخا فيخفت:جامنربال اصرنع .2.3 القسم ● 

ةيمللعا اصرنع .0.4 القسم ● 

 ● (جامنربال في نيركة المشايماحل رطاإ :جامربال لاث)م ادةيالقو ةيميظنتال ةفقاثوال ميالق

 (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 .كلييلهوا

 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

 للعنف يةبيعالط الموارد ارةوإد لبيئةا عقطا دىصيت أن بيج ذالما
 الجتماعيع االنو ئم علىالقا

 ةيعيبطلا دراوملاو يضارألا ىلإ لوصولا سانلل نكمي ناك اذإ ام ديدحت يف ًامهم ًارود ةيناسنجلا تاتوافتلا يدؤت ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف
 واراألد ةينسانجال رييعالموا ةيعماتاالج فعرااأل لشكت .كذلب اميالق ةيفيوك هانشأب تلقراراا ذخاتوا هانم فادةتواالس هاامخدتواس

 ةيعيبطال والموارد ةعيبطال على ظحفالل وليالد حادت)اال ةيعيبطال درالموا ةإدار في وةالق تايكيامنيود ،لعمال ميقست ةيفيكو ،تايؤولوالمس
 صئصاوالخ ينسانالج ريبعتوال ةيسنجال ةيوهلاو ةيسنجلا لويملا فلتخم نم صاخشألاو ءاسنلا نوكي ام ًابلاغ ،كلذل ةجيتن (.أ2020

 يف يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا لمعي ام ًابلاغ .هانم فادةتسواال ةيعيبطال واردلما إلى لصوالو دنع تؤام ريغ عوض في ةيسنالج
 هايف كمحتوال ةيعيبطال ردالموا ىإللصوالوبةعلقتلماةيزييمتالرييعالموا ةظمنواأل ةينسانجال وةالق تالالتاخلالغتسوا زيعزتوظالحفا

Castañeda)هاافعنوم Camey et al. 2020، أ2021 ةيعيبطال ردوالموا ةعيبطال على ظحفالل وليالد حادتالا.) 

 ،ةيعيبطال الموارد تاقايس في .ةينسانجال تاتفاوتال ببسب عيماتالجا وعنال على مئلقاافنلعلباسنتمريغلشكبتايتالفو ساءنال عرضتت
 سانال عضب عرضت-ينسانجال أو سينالج ريبعتال أو ةيوالهو ،لصواأل ،قلعروا ،عمرال سأسا على- زييمتال نم ةداخلتلما لكااألش نفإ
Castañeda Camey et)نيآلخرانمربأك طرلخ al. 2020.) ًابلاغ ندمتعي يئاللا ،ةيلصألا بوعشلا ءاسنل نكمي ،لاثملا ليبس ىلع 

 ءاصقإلاو زييمتلا نم ةددعتم ةلخادتم ًالاكشأ نهجاوي نأ ،نهتيامحو نهترادإ ىلإ ةفاضإلاب ،يئيبلا ماظنلا تامدخو يجولويبال وعنتال على
 ممأللةاملعاةيمعج)ال عمالد تماوخد ةعدالال إلى لووصال رصفةقلعم،عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعاكذل في ماب،رطوالمخا

 (.2015 حدةتلما

.ةئيبوال عيماتالجا وعنال على مئلقاافنلعاايقضا هابطبترتيتال قرطال نمةعمجمو تعاطاالق فلتمخ نة مدل ألاره ُظت ِ 

 ةيعيبطلا دراوملا ةرادإو عمج نع لوألا ماقملا يف تالوئسم تايتفلاو ءاسنلا نوكت ام ًابلاغ :لعملل انيلجنسا قسيملتا لاستغال ●
 يجسدال شحرتال رطلخ نعرضتينأنمكي،نقهيطر في نهو،زلينلماكالهتسالليويالح قودوالو ءغذاوال اهيلمالثم

Sommer) لتالقو بصاتغاال ىتحو ،اءدتعواال ،ةملعالما وءوس ،سينوالج et al. 2015 ، 2014 تائجالال ءسانال ةنلج.) 

 يةعيبطال درموالا ةرداوإ ئةيبال :تاعاقطالب اصةخال جمانربال رصانع . 5.3 مسقال
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 الموارد إلى لصوولل ةليطوال تسافالموا ةعزلال ببسب ربأك طرمخا توالمشردا نييصلألا نكاالسو تايفيالر ساءنال هواجت
 شخاصاأل نم ةئماالب42 فادأ ،شادت في ،لاثلما ليبس على (.2015 حدةتلما ممأللةاملعاةيمع)الج ةداخلتلمازييمتال لكاوأش

 Global)بطالح عجم اءنثأ عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعل ضواعرت همنأ العطتاالس هاملشيتالنيئالالج أسر نم

Alliance for Clean Cookstoves 2016.) يف نولوؤسم ض ّرع ،اوغاراكينو سارودنه نيب دودحلا ىلع ،لثملابو 
 في لعملل ومي لك نلدابال نيب نهوربع اءنثأ بصاتغالوا زازتبواال شحرتلل نيياألصل نكاسال نم "وتيسكيم" ساءن ةالدول
 ىإل لصوالو نيأمت على قادرة ريغةمرأال نكوت مادنع (.2015 ةحدتلما ممأللةاملعاةيمعج)ال ةيبطال تاتابنال عجملوأ همأرض

 .ميالحم كيشرال فنع طرلخ عرضتتنأنمكي هانفإ ،زلينلما دامختوارد لالسلما

 دراوملاو هايملا قوقح ىلع لوصحلل ةيرورض ضرألا ةيكلم نوكت ام ًابلاغ :لةدالعارغي ةازلحيوا ضألراقوحق زيزتع
 ربع عددةتم ريقارت ريشت ،كذل عوم .هانم فادةتسواال ظالحف ططخو القرار عنص تائيه في ةاركوللمش ،ىراألخ ةيعيبطال
 Kaiser) زلينلمافنلعواميالحم كيشرالفنعلالخنممرتسي الفرصوتالمساحا هذه نم المرأة عادبتاسنأ إلىقطانلما

Hughes and Richardson 2015 ، ةخاصال جامنربال راصنع .5.3 سمالق ظرن)ا (2018 ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالالو 
 مخداتسا لىإدنلهواايقيفرأ فيديصالتعامتجمنمةالوارد ريقارتالريشت،لثلمابو (.ةيلكلمواضاألر قوحق :تعاطاالقب
 ًاحبرلقألاديصلاصرفىلإنهليحتيتال ةينسانالج ارواألد يحدتنم ساءنال عنوم ةنميلهاةممارسل زلينلموا سينالج فنلعا

 (.Ratner et al. 2015)قطانلما عضب في حربال في ديصال أو بالقوار كالتام نهن معنمت أو

 ماءال أو غذاءال لبمقا سنالج ةممارس على ساءنال إلكراه وةالقو طرةيسال في تالالتاالخ لالغتاس نمكي :دوارلمالبامق زبتزاالا
Castañeda Camey et)ديصال حيصارت أو تابغاال إلى لصووال أو ألرضاقحقو أو al. 2020.) لاثلما ليبس على، 
 بونجو قرش يف قاطنلا ةريغص ةيلخادلا كامسألا دياصم يف كامسألا لباقم سنجلا يف ةيلالغتسالا تالماعملا ةلدألا ره ُظت
 بقرات يتال تطاسلال لبق نم تماغراوال تقايالمضا بنجتل سنجلا ةسرامم ىلع ءاسنلا رب ُجت ،نوريماكلا يفو ؛ ايقيرفأ
 (. Lentisco and Lee 2015)حيصارتوال صيراختال

● 

● 

 عطقو ،((IWT ةيربال اةيالح في ةعروالمش ريغ رةجاتال لشمت يتال- ةيئيبال مئجراوال ،ةيخراجتساال تعاانوالص ،اخنلما ريغت يؤدي
- ظمنلما ريغو هنع غلبلما ريغو ينونلقاا ريغ ديصوال ،ةعشرولما ريغ اجمنلموا ،ةعوالمشر ريغ حمالف ةجارتو ،شروعلما ريغ شجاراأل

2021) عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا طرمخا ادةيز إلى يدؤي مام ،ةيعماتاالج طالضغو ادةيوز ةيعيبطال الموارد دهورت ادةيز إلى

.) Castañeda Camey et al. 

 نوفقدا يصادتقاال نألما عدامنا إلى ةيئيبال تطاالضغو نع اجمنال وجيوليبال وعنتلا نفقداو األراضي دهورت يؤدي نأ نمكي
Castañeda Camey et 2021) سينالج لالغتاالسولطفااأل واجوز سينوالج يجسدلافنلعا إلى يؤدي مام،شيلعالبس

.al) (.ارهثآفيخفتو اخنلماعف ميكتال :تعاطاالقبةخاصال جامنربال راصنع.5.3 القسم ضايأ رظن)ا 

 (1:)كلذ يف امب ،يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا نم ىلعأ تالدعمب ًاضيأ ةيجارختسالا تاعانصلاو ةيئيبلا مئارجلا طبترت
 تالاممعوال ،سينالج لالغت السوا ،سنالجب جارتاال (2)و ،ةيحللماتعامتجلماهكراإل سينجوال يسدالج شحرتوال داءتعاال
 على (.أ2021 ةيعيبطال واردلموا ةعيبطال على ظللحفا وليالد حادت ال)ا ةيامجراإل تؤسسالما ةيقوتل لطفا ألا ةمالعو ،ةيسنالج
 نماوض تعامتالمج ىعل طرةيسلل هنوخدمتسي وأ بصاتغاالب نهددوي نيالذ نياديالص نم تحاال كانه تنكا ،لاثلما ليبس
 كذل في ماب،سنالجب جارتاال نع الغباإل مت،لثلمابو (.Hübschle and Shering 2018)فنلعوا فوالخ لالخنل ماثت الما

 ةيالدول ةيمنتلل ةيكيرألما ةكال)الو رويبو (Guilbert 2017) لغانسال لثم ،قطانلما عضب ربع اجمنلما نمد في ،القصر
.)2014

 قحقو نع نفعوداي نيلذا كئوأول ةئيبال سلحرا رةيطخ تدايهدت ،ةيراجختاالس تعاانصال ككذلو ،ةئيبال رمومج لشكي ماك
 نم كذل ريغو بصاتغاالب ديهدتوال سينالج فنلعا رطلخ ةئيبال نع تعافمداوال تارساالح ساءنال عرضتت .ةيئيبال نساناإل
,CastañedaCamey et al. 2020)نهتكاإلس ساءنال ةيهرال كعافأ Barcia 2017, Seager 2021.) 

● 

● 

● 

 فنلعا فاقمتىتح أوةامإد ية إلىنسانالج تاتفاوتوال رييعالما اربتعالا في أخذت اليتالةيعيبطال الموارد وإدارة ةئيبالجامربيؤدتنأنمكي
 لداخ ةالقو تايكيامنيد ريغت يتالو المرأة نيمكتل ةصخصلما عيللمشار نكوي نأ نمكي .دقص ريغ نع عيماتاالج عونال على مئلقاا

 ينسانالج وعنال اربتعاال في ذاألخ متي لم ذاإ ةيبسل بقعوا (هايف كمحتوال هاامخدتواس ةيعيبطال واردلما إلى لصوالوب ةعلقتلم)ا عمتالمج
 الموارد على ةيالمحل تعامتجلما مادتعا لهجات يؤدي نأ نمكي ،لاثلما ليبس على . ٍفاك لكشب يعامتج الا عونلا ىلع مئاقلا فنعلاو
 تجاتنمنمعجييئالال ساءنالدض عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعلءخفراوال سالحرا دامختاس لىإةيحممقطانم شاءنإدنعةيعيبطال
Wan)تابغاال et al. 2011)ماعمتجم فينياديصالنعتاعلومم على لصوللح كأداة عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعا خدامتساأو 

ةاركمش نم حدتنأ عيماتجاال وعنال على ينبلمافنلعلىلمداةليطووةيالفور ارثآللنمكي (. Brooks and Hopkins 2016) 
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 يبلسلا وأ يباجيإلا داعبتسالا يدؤي ام ًابلاغ .ةيعيبطال واردلما ارةوإد ةئيبال طاعق كذل في ماب ،ةيميعلتوال ةيصادتقاال صالفر في نياجنال
 قيحقتفينيسنالجنيبزةيماتلماتايولواألوتلقدراواةفمعرالنيضمتلصفر اعيض إلىةيعيبطلادالموار وإدارة ةئيبالنمنياجنلل
 مئلقاافنلعلنمكي،كذل على ةوالع (.ج2020 ةيعيبطال والموارد ةعيبطال على ظللحفا الدولي حادت)اال لاألج ةليوط ةامدتالمس ةيمنتال

 ، Conservation International 2020) هاتيماوح ةيعيبطال ردالموا على ظللحفا ةقبساال الجهود نملقلينأ عيماتاالج وعنال على
 عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعوا ةينسانجال تاتفاوتال ةمعالج برتعت (.ب2020 ةيعيبطال والموارد ةعيبطال على ظللحفا الدولي حادتاال
ة.يئيبال جئاتنال نيحستو ةيعيبطال الموارد رةإدا في قوالحق على مئقا جهن نزء مكج تعاطاالق نيب ةركتمش ةيؤولمس

 لىع ئمالقا عنفال لجةمعا يةبيعلطا الموارد إدارةو ئةبيلل يمكن كيف 
 الجتماعيع االنو

 لالخنم عيماتجاال وعنال لىعمئلقاافنلعاةيعيبطال ردالموا رةوإدا ةئيبالنشأبةيالدول ةيمنتللةيكيألمراةكالالو جامربجعالتنأنمكي
 يتالجهنال فينيفذنلما كاءلشراةقدر زيعزتو،عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعانشأبتانماوض عيماتجاال وعنالتاسايسزيعزت
 تايجيتراتلالس نمكي.عيماتالجا وعنال على مئلقاافنلعا في رةيبالختماظنلماعمةاكشروال ،تمادللصةيعمراوال نياجنال على ركزت
 شخاصاأل فلتخم ةيمالح ةالزمال ةينيمكتال ةئيبال في ةهمالمسا على ةيعيبطال الموارد وإدارة ةئيبال لمجا في نيملعاال عدسات نأ ةيالتال

 .عيماتجاال وعنال على مئاالق فنلعانم والحد ةيئيبال ةظمنواأل

 دوارلمواضألرافيةرألماقوبحق لقةالمتع تاوكيللسوا ييرامعلواتداقالمعتوفواقلما ييرلتغتامعلمجتاكإشرا :1 رقم يجيةتراتإلسا
 ةورذكلوا الطبيعية

 (ايةوقل)ا

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

 رييغتل ةلوذبملا دوهجلا ىلع ديكأتلا بجي ،اهيف مكحتلاو ةيعيبطلا دراوملا ىلإ لوصولا يف ةيناسنجلا ريياعملا هيدؤت يذلا يوقلا رودلل ًارظن
 اصرنع .1.3 القسم ظرن)ا ةيعيبطال الموارد وإدارة ةئيبال جامرب في ةيولواأل هاطاؤعوإ ةيعماتالجا فعراواأل ةينسانالج رييعالما
 نايتالفولالرجا كإشرا جامنرباليفذنم على بجي،تعاونتلماتايتالفو ساءنالنيمكت إلىةفاإلضاب (.ةيقا:الوتعاطاالقبةخاصالجامنربال

 عنمل يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلل لوبقملا مادختسالا كلذ يف امب ،اهب نومزتليو ريياعملا هذهب ًاضيأ نروثأتي همنأل ،ةيمللعا هذه في
 .رييغتال

 فنلعانمةيوقاوال ةينسانالج اةساولمالجأنمينسانالج وعنالبةلقعتلماتايوكوالسل تقداتمعوال فقوالموا رييعالمارييغتثحدينأبجي
 ردالموا ةوإدار ةئيبال ممارسيل نمكي .ةيليكمت ت الدخت عم ،عمتجلموا خاصاألش نيبو الفرد ىوتمس على عيماتجاال وعنال على مئلقاا
 ةيعماتاالج فعرااأل نشأب عيمات الجا وعنال على مئلقاافنلعالمجا في ةياركشتوال ةاألدل على ةمئلقااتالدختال فييكتةيعيبطال
 وعنال على مئلقاافنلعانم للحد عيماالج لعمالبةخاصال عيماتاالج لعموال ليحلتال 1ةيهجنم فييكت تم ،لاثلما ليبس على .همعطالق

 ةيكيألمرا ةكالللو عباتال ( RISE) ةامدتوالمس ةملشاوال ةنلمرا تائيبلل رةيالصغ حنلما شروعم يف هاامخدت الس (CARE) عيماالج
 وعنال على مئلقاا فنلعا نة ميوقاوال ةينسانالج ساواةلما زيعزتو ةيربال اةيالح تايحمفي م ةيناسنالج رييعالما رييغتل اينيفي ك ةيالدول ةيمنتلل

 نمكي ،عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا راءبخ نم عمدب (.2020 ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكال)الو هل ةبجاتواالس عيماتاالج
 ةكالوال تمول ،لاثلما ليبس على .ةيعيبطال واردلما وإدارة ةئيبال تالدختب ةخاص دةيدج ةيعامتجا ريياعم ت الخدت ريوطت ًاضيأ نيسرامملل
 نييبيدرت نيليدل ورط يوالذ ،ورلفادوالس سدورانهو مااليتغوا يف مييقلاإل حليالسا وجيوليبال وعنتال روعمش ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا

 نضمتيالذ ،بيدرتال ركز .ةطقنلما فيكماساأل ديمصا طاعلقةممصمالةيحالص ورةلذكوا عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعالحو
 تاقالعلاًاضيأبيردتلاززع.يالفرد ريفكتوال علمتال ةيملعلالخنمةينسانالج رييعالمارييغت على ،ساءنوال لجاللر ةفصلنمتجلسا

 ةعيبطال على ظللحفا الدولي حادت)اال شخاصاأل نيبو سرةاأل ىوتسم على عيماتاالج وعنال على ينبمال فنلعا طرخام نم لقلو ةيبجاياإل
 (.2022 ةيولالد ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالالوو ةيعيبطال والموارد

 ترسامامالات ومعتقدالف وعرااأل تحديف واباستكش تعامتمجالو ألفرادا هامن خالل يقوم ةريسم يةعمل" هي عيماتالجا ملعالليل ولتحا يةهجنم 1
 عيماتالجا علنوا على ئمالقا نوعلا نم للحد عيامجال عملال نظمةم ةئيه عىتس التي يةمنتال مشاكل ركل جذوتش التيو ياتهمح ي تشكلتال يةعماتاالج

(CARE ) هاتمعالج إلى"(CARE 2018 .) 
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 ،يعامج لكشب ةيعيبطلا دراوملاو يضارألا ةرادإ متت ثيح ةيفيرلا تاعمتجملا يف اميس ال ً،اضيأ ةمهم عمتجملا ةداق عم تالخدتلا ربتعت
 فقالموا رييغتل الذكور عمتلمجا خويوش قادة كإشرا على ت الدختلا ركزت نأ نمكي .نييصلاأل نكاالس قطانم نم ديلعدا في لالحا هو ماك

 فنلعانمةيقاوالو ةينسانالج اةساولمازيعزتللطابكأ ةيرالذكو تطاسلالكشراوإ ؛ةيصحال ورةلذكازيعزتو؛تايسلوكوال تقداتمعوال
 لالخ نم عمتجلما في ةيئسانال تادايالق عم وارالح زيعزتو ةئبعت عدسات نأ نمكي ماك .هل ةبجاتسواال عيماتاالج وعنال على مئلقاا
 عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا نم ةيوقاال إلى وةعالد في ساءنال هاقودت يتال ةيعيبطال مواردال تاينعاوت أو ةيئسانال تماظنلما

 لثم ،عيماتاالج وعنلا على مئلقاا فنلعا عنلم هاجدوا تتبثأ يتال عمتالمج ةئبعت جهانم خدامتاس مت .عمتجلما ىوتمس على هل ةبجاتواالس
!SASA ، ةامدتوالمس ةملشاوال ةنلمرا تائيبال عيمشار في (RISE ) هجات عمتالمج فقموا رييغتل ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالللو ةعباتال 
 ًايساسأ ًارمأ ةيعمتجملا تادقتعملاو فقاوملا رييغت نوكي نأ نكمي (.2020 ةيالدول ةيمنتلل ةيكيمراأل ةكال)الو ساءنلل األراضي ةيلكم
 .القرار عنص تائيه في هاتاركومش ةيعيبطال الموارد ة إلىمرأال لصوو زيعزتل

 من ايةوقلوا ،دولصماىلعةدرقلا اءلبن وعةلمتنوا مةدالمستاشلعيالسب في ةرألمليداالقتصانلتمكيا زيزتع :2 رقم يجيةتراتإلسا
 اطرمخلا يففوتخ اعياالجتم النوع لىع ائمقلا نفلعا

 (راطمخلاف)تخفي

 (يدفرلا :ييئلبا اعياالجتم ذجولنما تايو)مست

 ةامدتمس شيع لبس قخل قيرط نع كذل في ماب ،ةامدتسلما ةقطاال ومصادر اهيلما إلى تعامتجلما لووص نيأمت عدساي نأ نمكي
 لقلت،لاثلماليبسعلى.هاتراوإدةيعيبطال الموارد عجمبةطبتلمراعيماتجاال وعنال علىمئلقاافنلعاطرمخا نمحدالفي،ةعونتوم

 طرمخا نم لقلتو ،بطحال لىع بطلال ،ةيعالزرا تايفانال نم هاشاؤنإ متي يتال الفحم بقوال أو ةيسالشم قدالموا لثم ،جددةتلما الموارد
Global Alliance for)بطحال عجمو درةنالبةطبتلمرا عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعا Clean Cookstoves 2016.) ةفاإلضاب 

 دهورتوتابغاالةإزال نم لحداقيطر نع اخنلماريغت ارثآنمفيخفتالفهداأزيعزت في جددةتلمادالموار خدامتاس عدساي،كذل إلى
 (. n.d Global Alliance for Clean Cookstoves.) ةيعيبطال ظرانلما

 .ىرخألا ةيداصتقالا ةطشنألا يف هرمثتست نأ ةأرملل نكمي يذلا تقولا ةدايز ىلإ ًاضيأ ةددجتملا ةقاطلا ىلإ لوصولا نيمأت يدؤي نأ نكمي
 لبسينبت فيو(ةامدتالمس ةيتحتال ةينبوال دةجدتلماةقطاال لث)م ةامدتالمس تعاطاالق في ةمرألل يصادتقاال نيمكتال ةرمجبال عززتنأنمكي
 حصادو ةعزرا أو لحنال ةيبرت ةلثألما لشمت .ةيصادتقالا ةنرولما عززتو ةيعيبطال للموارد دامتالمس خدامتساال نضمت يتال شيلعا
 ليقلت في شيلعا بكس تااريخ عيونت عدساي نأ نمكي .ىأخر أمور نيب نم ،ةيديقلتوال ةياألصل رشجاواأل ةيبطال تاتابنال ةمعالجو
 نيمكتالةطشنأنأ إلى اإلشارة جدرت.الموارد درةنبطبتلمرا عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعا طرخامنف ميخفتوال سراأل يفتراتوتال
 .هاب ةطبتلمرا وةالق تايكيمانيدو ةيعامتجالا فارعألا ًاضيأ جلاعت مل ام يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا عنمت ال دق ةأرملل يداصتقالا

 ئيةلبياناإلنساقوحق عن تادافعلماةايحمو ينمكت:3 رقم يجيةتراتإلسا

 (مكينيةلتاةئلبيا،ابةستجالا،راطمخلاف)تخفي

 (لييكهلا،معلمجتا،يدفرلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 نع الصادر عيماتجاال وعنال على ينبلمافنلعاةمواجه نهنمكي،كذل عوم ؛ وجيوليبال وعنتوال ظفالح جهود في ةاركالمش ساءنلل قحي
Luna et) ةئيبال قايس في-نهتعامتمج قووحق- هانعمديو نقهحقو نع ندافعي نهو نهتعامتومج تكاوالشر تماالحكو al. 2021.) 

 قدرة اءنبو زيعزت عدساي نأ نمكي ،لاثملا ليبس على .بناوجلا ددعتم ًاجهن ةيئيبلا ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا ةيامحو نيكمت بلطتي
 .عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعا طرمخا نمفيخفتال فيةيعيبطال واردلماةوإدار ةئيبالنشأب ارالقر عنص فيةاركالمش على المرأة

 ضد بكتلمرا عيماتاالج عونلا على مئلقاا فنلعا لحو تانايبال عجم في مرارتسواال عيوال ىوتمس عفر هملما نم ،كذل إلى ةفاإلضاب
 تكابش ديحدت ةيعيبطال الموارد وإدارة ةئيبال جامربل نمكي .يئرم ريغ نوكي ام ًابلاغ فنعلا اذه نأل ،ةيئيبلا ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا

 .عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا نم نياجنال نييئيبال نساناإل قحقو نع نيالمدافع عمدل دةيجد ةلإحا تكابش شاءنإ وأ ةيحالال ةاإلحال
 ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا دض فنعلا لاكشأ عيمج رطاخم ليلقتل ذافنإلاو ةمكوحلا لكايه فييكت ىلإ وعدت نأ جماربلل نكمي ً،اريخأ
 .عيماتالجا وعنال على مئلقاافنلعانشأب حددةأحكام م عة، ميئيبال

 يف لطبيعيةا دوارلما ةردا إل اعياالجتم النوع لىع لمبنيا نفلعوا انيلجنسا عولنا راطمخل تايمتقي إجراء :4 رقم يجيةتراتإلسا
 لةمحتملا اعياالجتم لنوعا لىع لمبنيا نفلعا اطرمخ دديلتح ميةمحلاقاطلمنا

 (مكينيةلتا بيئةلا ،راطمخلا ف)تخفي
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 (ليهيكلا،معلمجتا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 إدارة جامربلةملتالمح بقالعوا فيخفتوديدحتل دةيمف تأدوا عيماتجاال وعنال على ينبلمافنلعا طرمخا تماييقتوينسانالج ليحلتال عدي
 إلى لصوالو دييقت أو عنلم كأداة عيماتاالج وعنال على ينبلما فنلعل سالحرا بكاتار لثم ،ةيمالمح قطانلما يف ةيعيبطال الموارد

CastañedaCamey et) ةيلمحما قطانلما al. 2020, Seager 2021 .) ةيعمراال ةكمحوال ططخب تماييقتال هذه رشدتست نأ بجي 
 عونال ىعل ينبمال فنعلل يدصتلل ةينزايمال تاصيصخت ىإل ةوعللد تامييقتال ههذ جئاتن مخداتسا ًاضيأ نكمي .ينسانالج ظورنلمل

 ،لاثلماليبس على)ةيالمحل تعامتالمج شيعلبسةيماحلًاامحكأططخال نضمتتنأنمكي.ةيعيبطال درالموا إدارة تالدخت في عيماتاالج
 ىعل مئلقاافنلعانمةيقاالو ىعل ةيلمحماقطانلماساوحر نيريلمدابيدرتوةيعوتو،(ةيلمحماقطانلما إدارة في هماكشرإلالخنم
 ةفحكالمةيعسكرالةيلمحماقطانلما في خاص لشكبةيهمأ لجهودا هذه ىلد.ةبجاتاالسوةيماحللتالوكوتروبعضوو ،عيماتاالج وعنال

 علىأةئيبالسوحرا رمومج هبكترييالذ عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعوا فنلعا طرخنكويثيح،ردللموا ينونلقااريغلالغتاالس
(Seager 2021 .) راصنع.0.4 القسم ظرنا ،عيماتجاال وعنال على ينبلما فنلعوا ينسانجال وعنال في لوح تمامعلوال نم ديزلم 
 .ةيمللعا

 ،(أ2021 ةيالدول ةيمنتلل ةيكيرألما ةكال)الو ةيالدول ةيمنتلل ةيكيرألما ةكالالو لبق نم ةبطلولما ،ةينسانالج تاليحلتال عدسات نأ نمكي
 ،ةيعيبطال واردلما رةداإ على ساواةلما عدم هوجوأ ،رييعالماو ،ةينسانجال واراألد ريثأت ةيفيك لوح سانال بجارت همف على نيممارسال

 هجوت نأ ةيربال اةيحال في ةعروالمش ريغ جارةتلل ةينسانالج عادباأل همف نشأ نم ،لاثلما ليبس على .تاالقرار خاذتوا ،ةئيبال على ظوالحفا
 ةيربال اةيحال في ةعشرولماريغةجارتال ةحفكامتالحاووم لفضألشكبظحفال جهود

 ًالضف ،يحلمال قايسال يف فنعلا عفواود ريياعم ً
Seager 2021, Agu et al. 20.) نأنمكي 

 اضيأ ةيناسنجال تاليحلتال حددت
21( 2 

 ،يعامتجالاعونال ىعل مئاقال فنعال ارشتنوا عوانأنع
 مئلقاافنلعاعنمصفرديحدت على ةيعيبطال ردالموا وإدارة ةئيبالجامربةينسانجالتاليحلتال عدساتنأنمكي.ارهثوآ ،هل عرضتينوم

 ،نياجنال شفاء زيعزتو،عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعانم الحد فهدبهلةبجات السوا هتحد نمفيخفتوال عيماتاالج وعنال على
 .ظحفال فهداوأ ةامدتالمس ةيمنتال زيعزتو

 لطبيعيةا دروالما ةدارإ رسيامم ينب ترادلقا اءبن تدرااومب معرفةلا لداوتب تالشراكوا لتعاونا زيزتع :5 رقم يجيةتراتإلسا
 عياالجتما النوع لىع ئمالقا نفلعا في نلييمحلا ينصصالمتخو

 (ابةستجالا،اطرمخلا من يففلتخا،ايةوقل)ا

 (ليهيكلا،معلمجتا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 عنملزايال،كذلعوم.جامربال فيةينسانجوال ةيعماتجاالتارابتعاالةمعالج ةيهمأديزاتملشكبةيعيبطالردالموا إدارة سومارمكدري
 مئلقاا فنلعا خصصيتلم نمكي .طورت في ةيعيبطال ردالموا إدارةو ةئيبال تاقايس في هل ةبجاتسواال عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا

 على مئلقاا فنلعا عنلم عضبلا همعضب تقدرا اءنبو ةفمعرال لادبتو نعاوتال نم فادةتاالس نييئيبال نيممارسوال عيماتجاال وعنال على
 al. CastañedaCamey et,2020) ةيعيبطال الموارد ةرإدا تادرابم في لعاف لشكب هل ةبجاتواالس عيماتاالج وعنال

Conservation International 2020 .) عيماتجاال وعنال لىعينبمالفنعالتانايبعمجةيملع عززتنأًاضيأتاكراشالههذلنكمي 
 ةيكي ألمرا ةكالالو ةاكشر ريدت .هل ةبجاتاالسو هنم ةيوقاوال عيماتجاال وعنال على ينبلما فنلعا طرخام نم الحد تايجيتراتإس راءثإل
 مركز (AGENT)ةئيبال في ينسانجال وعنالب هوضنال نشأبةيعيبطال واردلموا ةعيبطال على ظحفالل وليالد حادتالاعمةيالدول ةيمنتلل
 لعموال علمتال حشديو؛ةيفرمعال تجواالف جعالييالذ ،( Center) GBV-ENV ةيئيبال طبوالروا ينسانالج وعنال على مئلقاا فنلعا

 ترثأ،ةاكرالش هذه لالخنم.ةيئيبال طبرواوال عيمات الجا وعنال على ينبلمافنلعليصدتلل تلقدراا عززيو؛نيممارسال نيبنعاوتوال
 ةيئيبال تماظنلما على (IUCN) ةيعيبطال ردوالموا ةعيبطال على ظحفالل الدولي حادتواال ( USAID) ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالالو
 ةيكيألمرا ةكالللو ةعباتال (ةامدتوالمس ةملوالشا ةنلمرا تائيب)ال ""RISE حنم ةيآل عززت ،لاثلما ليبس على .ةالزمال تاإلجراءا خاذتال
 ةيلبقتالمس جماربال عدادإ على ةالقدرو ةفمعرال ادةيز في ةيالقو تكاالشرا دئواف على وءالض تطسلو نعاوتال هذا لثم ةيالدول ةيمنتلل

 (.2020 ةيولالد ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكال)الو

 نلدابوال قطانمال في نييالمحل عيماتاالج عونال على مئلقاا فنعال ييئصاوأخ تماخدب ةخاصال ةالإلحا مئواق ريطوت عدساي نأ نمكي
 هاذيفنتو جامربال ميصمت اءنثأ عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا صصيختم عم لواصتال على ةيعيبطال الموارد رةإدا ممارسي

 Conservation) همرامجب في عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا نشأب تغاالبإلل باسنم لشكب ةبجاتسواال ،هاتبقمراو

 ةيفيك ولح ًاليلد نمضتي ةيربلا ةيالحا يف ةعورشملا ريغ ةرتجالا يف ةينسانلجا راوألدا نع ًاريرقت (WWF) يةربال ةيالحل ميالعال قندولصارأصد
 ية.ربلاةياالح ة فيعرولمشاريغةرلتجااعنمفحة وكامعطاق ني فيسانلجا نوعال جمي ودننساج يللتح ءإجرا

 يةعيبطال درموالا ةرداوإ ئةيبال :تاعاقطالب اصةخال جمانربال رصانع . 5.3 مسقال
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International 2020 ، رسم :ةيمللعا اصرنع .0.4 القسم ظرن)ا (ج2021ةيعيبطال واردلموا ةعيبطلا على ظحفالل الدولي حادتاال 
 نشأبةإحال ةمئقا جموذنريطوتب،" Conservation International" لثم ،ةيئيبال تماظنلما ضعب تامق (.ةاإلحال تماخد طئخرا

 (. Conservation International 2020) وعي المشرفذنعم ملد عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعا

 تياللتح في عيا الجتماعولنا لىع ئمالقافلعنوا انيلجنسا لنوعاتاراعتباجودم ،صالخاعالقطا مع نوالتعا:6 قمر يجيةتراتإلسا
 الطبيعية دوارلما مةقي لالسس

 (ابةستجالا،اطرمخلا من يففلتخا،ايةوقل)ا

 (ليهيكلا،معلمجتا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 دالموار ةميق ةسلسل ربع عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا رطخاوم ةينسانالج تاتفاوتال قصيتل خاصال طاعالق عم ةاكللشر نمكي
 .تعاطاالق هذه في هلةبجات السوا هنمةيوقاوال عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعا طرمخا نمفيخفتلايف همساتنأةالصل تذا ةيعيبطال
 على طرهومخا عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعاثوحدوةينسانالج تاتفاوتاللحو قايالسبةخاصالتانايبالعجم كذل عمدينأنمكي

 تايجيترات الس نيعالالف ميصمتلوا طيطختلل ةسمحا نكوت نأ نمكيو ةسهولب ةاحتم تسيل تانايبال نم عواناأل هذه .ةميالق ةسلسل لطو
Castañeda Camey et)صوالخا عامال نيعطاالق في عيمات الجا وعنال على ينبلمافنلعليصدتال al. 2020.) الخاص طاعللق نمكي 
 ةمالس نيسحتل هل ةباجتسالاو يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا نم ةياقولاب ةيعاو تايجيتارتسا دامتعال ةفرعملا هذه مادختسا ًاضيأ

Castañeda Camey et)نيظفالمو نرادو لمعد ليقلتو،ةياجتنإلا ادةيوز ،لعمال في المرأة al. 2020.) تكاشراال على ةلث ألمالشمت 
 IDH) اينيك في يالشا ةعانص لعمال نكام في عيماتاالج وعنلا على مئلقاا فنلعا جعالت يتال خاصوال عامال نيعطاالق نيب ةجحانال

 (.Funnell 2019 ، Krushelnytska 2015)نمايسل زرجيفكماساأل ديص أو(2017

 للنوع ةعيرالموا قولحقا لىع مةائقلا لبيئةا في ارثمالستوا امهتمالاةدازيلاهمن ةداستفالوا تااسسيلارأط يزتعز :7 رقم يجيةتراتإلسا
 لطبيعيةا دوارلما ةدارإ تاارسممو جوبرام انيلجنسا

 (مكينيةلتا لبيئة)ا

 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 يف رامثتسالاو مامتهالا زيزعتل ةيتاوم ةئيب قلخ يف ًايسيئر ًارود ةئيبلاو ناسنإلا قوقحل ةيلودلاو ةينطولا تاسايسلا رطأ يدؤت نأ نمكي
 حدةتلما ممألل عباتال نساناإل قحقو سجلم لقرار نمكي ،لاثلما ليبس على .ةئيبال طاعق في عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا جامرب

 ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا ةيامحل ًاماكحأ نمضتي يذلاو ،(2019 نسانإلا قحقو س)مجل ةيئيبال نساناإل قوحق نع نيالمدافع ةيمالح
 وعنال على مئلقاا فنلعا نم ةيوقاال في مارثتاالس ادةيزل الشراء تايملع رشدي نأ ،عيماتاالج عونال على مئلقاا فنلعا نم ةيئيبال

 ًايداشرإ ًاراطإ 2020 عدب مال ( CBD) يجولويبلا عونتلا ةيقافتال ةيناسنجلا لمعلا ةطخ حبصت نأ ًاضيأ نكمي .هل ةبجاتواالس عيماتاالج
 ةيامح كلذ يف امب ،هل ةباجتسالاو يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا عنم نأشب ًافده ةطخلا نمضتت (.2022 وجيوليبال وعنتال ةيقفات)ا
 مئاقلا فنعلا نيب طباورلا لوح يعولا ةدايز ىلع ًاضيأ تالخدتلا زكرت نأ نكمي .تهازتنلما سحراو ةيئيبال نساناإل قحقو نع تعافمداال

 ةيعيبطال الموارد رةإدا نينقواو تاسايس ذيفنتو ينبت على تماحكوال تراقد اءنب علىو ،ةيعيبطال ردالموا رةوإدا عيماتجاال وعنال على
 على مئلقاافنلعا إدراج زيعزتعدساينأنمكي.عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعا كامأحنيضمتبومقتيتوال ينسانجال وعنللةبيجتالمس

 ةحدتلمامماألةيقفاتا،لاثلماليبس على)ىألخرافطرااأل ددةعتلماةيئيبالتايقفاتاللةينسانالجلعمالططخ في عيماتاالج وعنال
 تكاوالشرا الجهود ادةيز على طراأل نيب ةاءمالمو زيعزتل (رصحتال ةفحكالم حدةتلما مماأل ةيقفاتوا اخنلما ريغت نشأب ةيطاراإل

 .ورههدتو اخنلما ريغتو وجيوليبال عونتال نفقدا ةأزم ةمعالجل مارثتواالس

 ةيجيتراتإس كذل في ماب ،هاتساايس في ةئيبوال عيماتاالج وعنال لىع مئلقاا فنلعا طبروا ةيكي ألمرا ةمحكوال جعالت ،ميعالال ديالصع على
 عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعاعنلم2016 عامل حدةتلما تاي الالو ةيجيتراتسوإ ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالللو2022-2030 اخنلما

 (.2016 ةيكيألمرا ةيرجالخا وزارة) ميعالال ديصعال على هل ةبجاتواالس
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 رامج:الب لةأمث
 ازامبي في ائيةلنسا ةجتمعيلما افةلكشا :دروالموا راضيلأل لةامالمتك ةدارإلا :1 رقم لالمثا

 واغلشينأبجينيالذ همطفقلالرجا نأ فكرةبةعلقتلماةينسانالجرييعالمارييغت على ايباموزةيلالدو ةيمنتللةيكيألمراةكالالولعمت
 لعمال فرص أحد ةيربال اةيلحا نونقا قيبطت عدي .ايبامز في بعاأللا إدارة قطانم في ةيمعتجلما ةفاالكش أو ةيربال اةيالح لوسؤم أدوار

 فييظالو لالمجا هذا في ةاركشلمل تابللشا الفرص حتف نإ (. USAID Landlinks 2021c) ةيفيلرا تعامتالمج هذه يف بابللش ةليلقلا
 Seager)نهتعامتجوم نهسروأ ساءنال على ريبكريثأتهلنكوينأنمكي-ةيربال اةيالح طابض إلى ةيقرتالةينكاإمعم-ةيمعتمج ةفككشا

 رفويمام،ظوالحف ةيئيبالةاحيسالنم فادةتاالس تعامتللمج ايبامز فيبعااألل إدارة قطانم ميحتيتلاشيلعابكس رصفحيتت(.2021
 ةدايقلا يف اهبصانمو ةأرملا ةيلالقتسا عيسوت ىلإ ًاضيأ فئاظولا هذه لشغ يؤدي .عورشملا ريغ ديصلا لثم ،ةيئيبلا مئارجلا عنمل ًازفاح

 نع اجمنال عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعامايس وال ،عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعل المرأة ضعرتنمرهدوبلقليمام،ةطوالسل
 (.USAID Landlinks 2021c)لخالد على وديالق

 ةيمعتجلماةفللكشا ةيبيدرتال هاجامربفييكت فيايبامز فيةيربال اةيوالح ةينطوالتهازتنلماةإدار ةيولالد ةيمنتللةيكيألمراةكالالو تعمد
 لوح حددةم ةجلس ةفضاإ تمت .بيردتلا حاجنل ةيلاعلا ريياعملل صالخإلا ىلع ًاضيأ ظافحلا عم ،ةحجان نوكتل ةأرملل ةيتاوم ةئيب قلخل

 USAID Landlinks) ةيعيبطال ردالموا ةإدار في رأةلما ةاركشم قايس في عيماتالجا وعنال على مئلقاا فنلعاو ةينسانالج تارابتعاال

2021c.)ةفالكشا هاجهواتقديتال عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعواةينسانالجتاتفاوتاللكاشأفلتخمدةيجدالةجلسالجعالت 
 ؛ نسهنج وعنب ةطبتلمرا ةيزلنلما نهتابجوا على هذا "لجالر لعم" اريت الخ قامتناال أو ةيعماتجاال عارال ةوصم لثم ،ةيمعتالمج
 فنلعا طرمخا إلى ةفاإلضاب عيماتجاال وعنال على مئلقاافنعال طرومخا ؛لعمالنكام في سينوالج يجسدال داءتعواال شحرتوال

 نيب عيالو ىوتمس عفرفهدي،كذل إلى ةفاإلضاب.ريطالخ لملعانم وعنال هذا في ةيمعتجلماةفكشاال فرادأعيجم هاجهواييتال ىاألخر
 هل عرضتتيالذ عيماتاالج عونال على مئلقاافنلعافيخفتوعنمىإل ةينسانالج ساواةلما عدم هوجأل ةياألساس ايضاالق لحو عمتجلما فرادأ

 .ةيربال اةيالح تطابضا

 وبير فيسوان ابةغ:RISE يدتح :2 رقم لالمثا

 كرةتبم جهانم ذيفنتو فييكتل تماظنلما ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالللو عباتال (ةامدتسلموا ةملوالشا ةنلمرا تائيب)ال " RISE"يحدت عمدي
 ديومصا تابغاال لثمةيعيبطال دالموار وإدارة ةئيبال تادرابملالخنم عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعا راءوةناملكاباباألس ةمعالجل

 تائيب)ال RISE نم اًليومت "PROMSEX"ةظمنوم "Conservation International" ةظمنم تلقت .ةياخنلما جامربوال كمااألس
 رويب في ( Nuwas) سوان ةبغا إدارة نع نيؤولالمس نيياألصل نكاسال نم لجاوالر ساءنال عمود كشراإل (ةامدتوالمس ةملوالشا ةنلمرا
 ةال)الوك ةئيبال على ظوالحفا تابغاالنشأبةامدتمس جئاتنقيحقتل عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعليصدتوال ةينسانالج رييعالمارييغتل
 (.2020 ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا

 ءكاشروال وعالمشر فيظلمو تلقدراا اءنبريفوتو؛ سينالج فنلعانمةيوقاوال ةينونلقاانوقهحق ىعل امرأة70 بيدرتبعشرولما قام
 في نايتالفو لجاالر كوإشرا ؛ عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنعال ثوادلح باسنم لشكب ةبجاتلالس نيياألصل نكاسلل المحلي حادتواال
 إلى ةيالمحل ةالحكوم تعود ؛ عيماتجاال عونال على مئلقاا فنعال في همسات يتال فقالموا رييغتو ورةلذكا ميهمفا فكشاتالس عمتالمج
 ةعيبطال على ظحفالل وليالد حادت)اال ةومساءل ةبجاتاس ةيكآل عمتمجال نم عيماتجاال عونال على مئلقاافنلعا عمدتماخد بيقرت ورةضر

 (.ب2021 ةيعيبطال مواردوال ةعيبطال على ظحفالل ليالدو حادتاال ،خيارت ندو ،ةيعيبطال والموارد
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 عيماتاالج وعنال على ينبلمافنلعانحد ملل عيماجال لعمال ةظمنق ميفر في عضاءأنعم مدبتانراغ مارغو لبقنمةقيثالو هذه تبتك
)CARE-GBV) ،نم،شريفنزاسوو لرثوم ارةسلبقنمةقيثالوهلهذ ةياللغو ةجعمراالتمت.ديسع ةفاطمو هامنالليشيمكذل في ماب 

 ميقدتلةيعيبطال واردموال ةعيبطال ىعل ظافحلل يولالد ادحتاللًاكرش . Miel Design Studio لبق نم والرسم ،كيتيف ليج ميصمت
 ،نماتهار ايججورو ،غرغاال تيوك ،هييفوب انوايإ :تقايعلتال قدموا نيالذ ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالالو فيظولمو تالوالمدخ ةمراجعال

 .سرامو سيولو ،نمايريل ميينودا

 :رحلمقتا ساالقتبا

2022 قيفر .CARE-GBV .رةوإدا ةئيبال جامربلالخنمسنجال وعن على مئلقاافنلعاةمعالج :تعاطاالقبةخاصال جامنربال اصرنع 
 ةيكيألمرا ةكالالو :ةعاصمال نطنواش .ةيمنتال في سنالج عون سساأ على مئلقاا فنلعا ةرمجبل ةيسيسأتال اصرنلعا يف .ةيعيبطال الموارد

 .ةيالدول ةيمنتلل
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 ةيمنتللةيكيألمراةكالللو ةيعماجالةبجاتسواال ةيوقاالزيعزت هو يعماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانم حدلل عيماالج طشانالنمفلهدا
 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

 :ـبلصاتاال رجىي،ديلمزاةفمعرل

 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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