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القائم العنف من للحدالدوليةللتنميةاألمريكيةللوكالة الجماعي العمل
االجتماعيالنوع على

 في ا الجتماعيالنوع علىالقائم العنف لبرمجةالتأسيسية العناصر
 التنمية

 : بالقطاعاتالخاصة البرنامج عناصر.5.3 القسم
حقوقبرامج خ الل من ا الجتماعيالنوع على القائم للعنفالتصدي
والملكية األرض

 ددةمح ريغ ةيمكسمى وم ريغ لألج مية لتسلعبرالا ةيالتحليل ماتخدال

 7200AA19/D00006/7200AA20F00011 مرق دقعال

 هذه .يكيمرألا عبللش يسخال معلدوا (USAID)ةيدولال ةيمنتلل ةيكيمرألاةالكالو لضفبةنكمم هذه ةشطنألاةقيثو بحتصأدقل
 ماتخداللخال نم Making Cents International, LLC ةسؤسمو Inc. Professionals, Development ةيمسؤول ياتتومحال

 عقدو ( CARE GBV) يعماتالجا وعنال ىعل مئالقا فنعال نم دللح يعماالج لمعالب ةقتعلمال مهامال رمألوا ةعبراال ةيالتحليل
 ةيمنتلل ةيكيمرألاةالكالو رنظ هاتوج ورةضرالبةقيثالو هذه كسعت ال . 7200AA19/D00006/7200AA20F00011 قمرةنعومال
 ة.يكيمرألا دةتحمال ياتالالو ةمكوأو ح ةيدولال



        
 

  

    

    

   

    

    

    

   

    

    

  

 اتصرتخملاو اتارصتخاال
CARE- GBV 

CWDG 

DRC 

GBV 

IFDP 

IPV 

RISE 

USAID 

WfWI 

 عيماتالجا وعنلا لىعمئلقاا نفعال نمدللح يعماالج لمعال

 ةيعمتمجال ةباقمرال ةعمومج

 ةيمقراطيلداوغنكوالةيهورمج

 عيماتالجاعنوال لىعمئالقا فنعال

 لسالمة وايمنتال لأج نم يبدرتالتكار وبالاةمنظم

 ميمالح يكلشرا نفع

 ةمداتمسالة والشاملة ونمرال ئاتيبال

 ةيدولال ةيمنتلل ةيكيمرألاةالكالو

 مرأةال لأج نم رأةمللةيدولال ةمنظمال

5.3 يةكملالو يضارألا قوقح :تاعاطقالب اصةخال جمانربال رصانع. مسقال
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 دمةمق
 فنعلل ديصتللجمرابلايفةيدولالةيمنتللةيكيمرألاةالكللوةيكملالو رضألا قوقحجمرابجمدبوجو ببسةقيثلوا هذه فصت

 تجيايتراتإلساجمدةيفيكحيضتولجمرابالنعةمثلأميتقدمتي لك.بذمقيالل ددةمحال ياتيجتراتإلساليصتفاو الجنس وعنلىعمئالقا
ة.يضافإتماعلومىعل لصوللح دارموالوتدوالأل بطروا يرتوف متيامك،ةيكالمل قوقحوضألراجمرابيف

 ة،يألساسائادبماللمتشيتالو،ةيمنتاليفيعماتالجا وعنالىعل مئالقا فنعالجمرابلةييستأسالرصعناالنم جزء يهةقيثالو هذه 
 تعرفي فسو ،ةيالثمال ةيالناح نم ة.يعملال رصوعنا ،ية(نيكمتال ةئيبالو ،ةبستجاالوا ،مخاطرال فيفتخو ،ةيلوقا)ا جمبرناال رصوعنا

 ةيلاتالمباألقسا ةيرادىلع راءقلانكوينأ يجب ى،نأد حدكص.لخمال ذاه اءةقرلبقةييستأسلارصعناالنم قسامألاذههىلع راءقال
 ص:الملخ اهذ ةعراجملبق

● 

● 

● 

 ةممقد .0.1 مقسال

 مخاطرال فيفتخ ج:مبرناال رصعنا .2.3 مقسال

 ةيعملال رصعنا .0.4 مقسال

o مج(برناال يفنيكرمشاال ةيمالح رإطا ج:مرابال لمثاة )اديقالة ويمينظتلاةثقافالقيم وال 

o لة(إلحااةكبئط شراخمنساني ورسلجاليالتحلن )يييجتراتإلسا ميمصتاليط وتخطال 

 تمع،مجالو ،اص ألشخا نيبو ،ديالفر :يئيبال يعماتالجا موذجنال توياتمس حسب صالملخ يف ةحضموال ياتيجتراتإلسا مينظت متي
 نم ددةعتم ياتتومس جالعت ياتيجتراتإس الجنس وعن لىع ينبمال فنعال لمجا في ةالعفال خالتلتدا نمضتت ام عادة ي.يكلهالو
 ةئيبلاوأةباتجسالاوأرطامخلانمفيفتخلاوأةياقولااهنأىلعًاضيأةييجتراتإسلكفينصتمتي ي.ئيباليعمات الجا موذجنال
 ة.ينيكمتال

 على ئمالقا للعنف يةكوالمل ضياألرا قوحق عقطا دىيتص أن بيج ذالما
 الجتماعيع االنو

 تكامتلمالو ضيراألا تالكما يف تعامتمجالو درااألف قوقح دعت
 ةيلكملق اوحقو راضي ألازة ايح يفتعر .1 ارطإلا ة،مداتمسال ةيمنتللةيرورض(1 إلطارارنظ)ا نمآلكبش اهمداتخواس

 TetraTech 2013(.) ةيننساالج واةمساال زيعزتو ،تعازانال منعو

 نظر)ا نيآلخرانيمشهمال صألشخاوا- نساءال درةقنفإ ،ذلك ومع
 نالقانو موجبب هاريفعت تم ء)سوا قةعاللا هانإ :ألراضياةازيح
 داألفرا نيب طبرت التي (رفيعال نالقانو موجبب أو ميرسال

 ضياألرا ةزياح عدقوا تحدد .رضألبا قتعلي مايف ماعاتالجو اهبةبطتمرلا ردمواالو ضيرا ألا لىإللوصوا لىع-(2 رإلطاا
 هانقل أو األراضي يةكلمققوح يصتخص هاب تمي تيالقرطال نم يرةثك زاءأج يف ريبك لكبش دودةمح اهيف مكتحالو هاكتالموا

ن.يعم عمتمج ها فيترداأو إ هامتخدااس أو  فراعألوا كاتمتلمالو يضرا ألا مارساتمو نينقوا افظتح م.العال
 يوه ،ةيننساالج تاتفاوتال لىع ةييزيمتالو ةدلعاال ريغ ةيعماتالجا

 ققوحبال لةوالدو وعاتممجالو رادألفا عتمتي :ةيلكملا حقوق
 ،ةلخاصا رىاألخ صولألوا ردمواالو ضيباألرا قيتعل مايف لىع عالوة ي.عماتالجا وعنلا ىعل قائمال فنعال وراء نمكاال ببالس
 ميهومف نيب تداخلال ضعب ناكه؛ضعبال هاببعض قتعلي مايوف ضألراةثراو أو تالكمايفمهقوقن حمصألشخاانماحر نفإ ،ذلك
(. TetraTech 2013) يةكلملوحقوق ا ضية األرازياح نع رهميبعت أو ةيننساالج مهتيي أو هونسالج مههتوج أو سهمنبب جبس

 وعنال ىعل مئالقا فنعال لكاأش نم لكش هتذا دح يف هو الجنس 
 (.Bessa and Malasha 2020 عي )ماتالجا

 ،ةيكالمل قوقوح ،ردمواالةارإدو،ضيراألا حيازة زيعزتنفإ،ذلكل
 قائملا فنعال ىعل ضاءقلل ةيمألها غالب رمأ ،ساءنلل ةبنسالب ةصوخا
 ةالكللو ةيمنتال فدا أله يمحور رمأ وهو ،عيماتالجا وعنال ىعل
 ةيكيمرألاةالكالو)ةيننساالج مساواةال يققتحو،ننساإلا قوقوح ةيمقراطيلدازيعزتو،فقرال لىع ضاءقلايفةيدولالةيمنتللةيكيمرألا
 (.1 لكالش( )2016 ةيدولال ةيمنتلل

 يةكملالو يضارألا قوقح :تاعاطقالب اصةخال جمانربال رصانع.5.3 مسقال

3 



        
 

 

 

 

       
        

       

   
         

               
             

     

                     
             

  

 رضعتتنأحلمرجانم طرق. بعدة يعماتالجا وعنال لىعمئالقا فنعالبةيكالمل قوقوح ضيراألا يازةحنماضىإل رتقااالف بطتير
 ؛ينسلجافنعلل خطر لمعوا يوه ي،ئذاغالو ليماالنمألامداعنال ضيالألر ةنموضم حيازة اهيلد ليس يتالرألسوا ئالتعاال
 ,Hilliard et al. 2016; Gibbs) ريقسال جلزواوا ركبمال زواجلوا لطفاألا جوزوا نراوق ؛التجاروا ؛ ميمالح يكلشرا فنعو

 .)Duvvery, and Scriver 2017 تالكمانم نساءلاةيعماتالجافراعألوا ةيرفعال أو ةيملرسانينالقوا اهيف منعتيتلانكماألايف 
 لدخلااردرإل ضيراألالىإلصوالوةينكامبإ ألسرةاديتزول زواجالىعلاهتبنا ئالتعاالربتجقد،لقتمسلكبش ضيراألاةثراوأو
 ذتخي يذلا يعامتالجا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا باكترا ًانايأح متي Glinksi, Sexton, and Meyers 2015(.)يئذاغال نمألا يققتحو
 نهتاكلتمم وأ نهضرأ نم ندهرطل لمارألا وأ ًانس ربكألا وأ تاقلطملا نساءال ضد يادصتاقو ينسوج يفسنو يدجس فنع لكش

.)Daley et al. 2013, Izumi 2007( 

 لارجلا ىلع دامتعالاو ،يداصتقالا طاشنلا معدل لوصأو ،هيف شيعلل ناكم نهيدل نمآ لكشب تاكلتمم وأ ًاضرأ نكلتمي يئاللا ءاسنلا
ن،كماألا ضعب في تاريخ(. ندو ة،يدولال ةيمنتلل ةيكيمرألا ةالكلو)ا ةئيمسال عالقاتلا نم بورهلا نم نهنّكمي دق امم ،ليقل لكبش

 تحدتو ألسرةا لداخ يادصتالقا اهعضوو اهتيتقاللاس ادةيز ىإل ةكترمشال أو ةيردفال تكامتلملوا يضرالأل رأةمال ةيكمل أدت 
 Grabe, Grose, and Dutt ,2018) ميمالح يكلشرا فنع التمعد ضنخفاا ىلإ ىأد امم ،ةفصنمال ريغ ةيننساالج رييعامال

 يةكملالو يضارألا قوقح :تاعاطقالب اصةخال جمانربال رصانع. مسقال
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 عراصلانمىعلأ ياتتومسبضلألر رأةمالةيكملزيعزتىإلةيمراال تدخالتال طتبتار،رىخأندابليف،ذلك ومع (.2014
.)Bessa and Malasha 2020 

.)Boudreaux 2018 

 التي جمرابلل نيقيدق دصور ميمصتىإل ةلحاجاىإل اهذ رييش )ميمالح يكلشرافنع ادةيوز يألسرا
 ة )يكالمل قوقد، وحارمولا دارة، وإضيرالأل المرأة يز حيازةعزت ىإل ىعتس

 نباليط يتلواال نساءال رضتعتدقل الجنس. وعنىعل ةينبمىأخر ارضرأيفيضرا ألا حيازة زيعزتىلإةيمراال ةشطنألامتساه دق
 نفعلا ،صوىقال التلحاا يوف ،نأسره لبق نم نهنع يالتخلو ذبنالو فنعلل ركولذا ألسرةا دراأف نم ةيكلمالو ضألرا قوقبح
 تهرأظ (.2018 ةيبشرال تطناتومسلل متحدةال ممألاجمبرنا ، Deo 2021)متقانالالكاأش نملككش فاةالو ىإل ييؤد يذال يلجسدا
 نأنكمي نساءلانأايبمزا فييضراألا يقثتوجمرابيفةيدولالةيمنتللةيكيمرألاةالكالو كاءشر لبقنماهعمجمتيتال ناتبياال
 لمتحضأرريطوتنيحاول امعند أو ضألراةيكمل داتهاشىإلنهئماأسةفضاإنبيطل امعند يفسنلوا يلجسدافنعللنضعرتي

 لزعالوةعاملمال وءوس ديتهدالوبيترهال لخال نمفالخو يفسنلافنعال لميش نأنكمي (.Bessa and Malasha 2020)نهماس
 يتمدقضألرايفنهقوقبحةبالمطللنيعيسيتلواال نساءالنإف،لكذىلع عالوة م.علدواةيعمتمجالوةيألسرابطلرواانع
Castañeda Camey et 2020) ةيرادإلا تاءارإلجاو اهليسجتو يضارألا قيثوت نع ةلوؤسملا تاطلسلا لبق نم ًايسنج نهلالغتسا

.)al. 

 ضي ألرااب طبتمرلاعي امتجالوع انللى ائم عالقنف العطر ااخم انلقخي نخالداتملش ايمهتلوا يزيمتلا .2 ارطإلا

 ياتهوالو ةيسنالج تهالتوجا ذوي نم صاألشخاو ،نينسلجا نيب نم شخاصاألو ،سنالج رأحراو ،يانسج نتحولومالو ،سنالج دوجوزمو ،نيوثلمالو ،تياثلمال
 يةعمالج) ردتشال نم بةناستم ريغ تمعدال إلى دييؤ مما ،نكلسا على صولالح في زييمتلل نرضوعتي نيهمشملا شخاصاأل نم همريغو ،رىاألخ وعةنتملا يةننساالج

هكرااإلوباتصغلال ةعاد يةل ألصابعوشالتياتوف ءنسا عرضتت،ذلك لىإةافإلضبا غالل.تاالسوفنعلل رضعتالنميدزيهرودباذهو ، أ(2015 ةالمتحد ألممل عامةال
مهرداومومهميلقاأومهيضارأنعنوعفايد ماندعًةصخا ،ةلولداهرقتًفانعًضايأنوهاجوي قد ن.ييصلاأل نكالسا ضيأرا حتاللاتقاياس في غاللتساالوةرعاالد على 
 ت:عاطابالق صةالخا جمناربال رناصع .5.3 القسم رظن)ا (2020 يةعيبطال ردموالوا يعةبطال على ظلحفال ليالدو التحاد)ا يةاللغتساالو يةخراجتاالس تعاانلصا ضد 

 (.ةيعيبطال ردموالا ةرائة وإديبال

 نم ةلسلطا ىلع صراعال ربتعي .يةكلملا قوقوح يضارألا ىلع عارصلا يف بولسأك يعامتالجا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا مدتخُسي
 ةمنظم)يعماتالجا وعنال لىعمئلقاافنعلل ةييسئلرا افعلدوانيبنم،تكامتلمالويضرا ألا لكذيفامب د،ارمولاىعل يطرةالس لأج
 Global) ضرألا يف ةأرملا قوقح نع نيعفادملا تاكسإل يسنجلا فنعلا مدتخ ُسي ،لاثملا ليبس ىلع (.2010 ةعرازالو ةيغذ ألا

Witness 2020 .) عنوال لىع مئالقا فنعلا ىإل اهل ةيإلجبارا الحيازة وأ كاتمتلمالو يضراألا ىعل يالءتالسا ييؤد نأ نكمي 
 ةيعملجا) تاكلتمملاو دراوملاو يضارألا ىلع تاعازنلا يف فنعلا لاكشأ نم هريغو يسنلجا فنعلا بكت ُري ثيح ،يعامتالجا
 مئالقا فنعال بطتير .ت(عاراصالو ماتألزا عات:قطاالبةصلخااجمبرنالارصعنا .5.3 مقسالرنظ)ا ب(2015 متحدةال مملأل ةمعاال
 هايملا كلذ يف امب ةيعيبطلا دراوملا مادتخساو ةعارزلا لثم ،يضارألا مادتخسال ىرألخا بناوجلاب ًاضيأ يعامتالجا عونلا ىلع
 ةارإدو يضراألا مداتخباس لقعتمال يعماتالجا وعنال ىعل مئالقا فنعال لحو ماتعلومال نم ديزم)ل .تغاباالو سماكألا ديصامو
 ةلطاقوا ؛ةعالزروا ؛ ةنظافالويصحال فصرالويئماال نمألا:تعاقطاالبةصلخااجمبرناال رصعنا .5.3 مقسلارنظا،ردوامال
 .عية(يبالط دارومال ارةإدة وئيبالة؛ ويتتحال ةينبالو

 ةالعفالوةنمآلاةيكالمل قوقوح يضراألاةمنظأنفإ ،ديصاتاالق مونلل ةيألساسا يزةكرال يهيضرالأل ةنمآلا الحيازة نأىإل رنظالب
 يصدتالدعيساس تاريخ(. ندو،ةيدولالةيمنتللةيكيمرألاةالكالو)نيتمداتمسلادموصلاىعل درةقالوةيتذاالةيتقالللالس ةيضرور

 ةيمنتلل ةيكيمرألا ةالكللو ةعبالتا ةيكالمل قوقوح دارموال ارةإدو ضيراألا حيازة جمراب في يعماتالجا وعنال ىعل مئالقا فنعلل
 ورهبداهذو،مساواةالمقدىعل نينمواطال ميعجىعل ئدةبالفا ةبطتمراللواألصو كاتمتلمالويضراألادعوتنأنماضىعل ةيدولال
 نيتحسو ماتصدال مماأ دموصلا ىعل درةقالو ةيعيبالط دارمولا ارةإدو ةيادصتاالق ةيمنتال ىعل باشرةم ريغ ةيبإيجا رآثا هل
.ضرألاب قلعتملا رارقلا نعص يف ربكأ ةطلسو ًاتوص ةمورمحلا تائفلا حنم لالخ نم ناسنإلا قوقوح ةيمقراطيلدا

 لىع ئمالقا للعنف ديلتصا يةالملك قوحقو ضياألرا طاعلق يمكن كيف 
 الجتماعيع االنو

 قائمالفنعال منعليضراألاةشطنأنمجوبرينيلذاةيدولالةيمنتللةيكيمرألاةالكالو يفوظمدعتسا نأةيالتال ياتيجتراتلالس نكمي
 ةيننوالقا رألطا ياتيجتراتإلسا لوتنات .ةيلومشو ًانامأ رثكأ يضارألا ةرادإو ةمكوح ةمظنأ ءانبو هيلع درلاو يعامتالجا عونلا ىلع
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 رييعاملوا ةيعماتالجا افعرألوا ؛ ماتعلوملا أو عيلوا أو ميتعللا صقنو ؛ ةدلعالا ريغ مكحال منظو ؛ ةييزيمتال ةيتسياساالو
 نإ الجنس. وعن لىعمئالقا فنعال نمةصلال تذا لكاألشوا ةيكلملا قوقوح ضألرانم المرأة نمابحر ةبطتمرلا رةضاال ةيننساالج
 مع ىماشتيامب،تيايجتراتالسا ميعلجهب صىيوولمشا رمأ هو ىألخراةمشهمال ئاتفالو نساءللةفادهالوةالعفالةكمشارال اطتراش
 رماثتالسا :ةينيكمتال ةئيبال :جمبرنالا رصعنا .4.3 القسم يفنيبمال نحوال ىعل ،ةشطنألا ميعجمعتد نأيغبنييتال ةيألساسائادبمال
 رأة.مال قوقمات حنظميف

 قوقحو ياألراضو ياعمجتالا وعلنا لىع يمبنلا فلعنا حول قالسياب ةاصخلا تاملومعلا ليلحوت عمج :1 مقر ةجيتراتيإلسا
 دةجيلا رساتامملوا ةلاألد ءاوبن دةقصوملارغي بقالعوا صدرمج وارنلبا ميمه تصجيلتو ردموالا رةوإدا ةلكيملا

 مكينية(لتا ةلبيئا ة،ابجالستا طر،اخملا فيفخة، تياقلو)ا

 لي(لهيكا مع،جتملا ،صاخألشا بين ،يردفلا بيئي:لا ماعيجتالا موذجلنا ياتمستو)

 Boudreaux ,2018) ددةمح ةيثقافوةيسياق ةقعال هي ضألروا يعماتالجا وعنال ىلعينبمال فنعال نيبدعابألا ددةعتمةعالقال

Castañeda Camey et al. 2020 .) وعنلا ىعل مئالقا فنعال نيب ريدةفال عاتقاطتلل ميسل مهف نيممارسال ىدل نكوي نأ يجب 
 وققضي وحرا ألة بابطتمرال يعماتالجاعنولا لىعمئالقا فنعال رطدارة مخاف وإيفتخة والعفتخالم تديمصتل رضألي واعماتالجا

 ديتول تجيايتراتإسلمتش لحيازة.ازيعزتةشطنألخال نمدصقريغنعيعماتالجا وعنالىعل مئالقا نفعال ادةيزلثم،ةيكالمل
 ي:ما يل يضراألي واعماتالجاعنوال ىعل مئالقا فنعال لت حوماعلومال

 .ردمواال دارةإوةيكالمل وققوح يضراألا وحيازة يعماتالجا وعنلا لىعمئالقا فنعلالحو ينيكوتال بحثاليفرمثتاس
 هتحد نم فيفتخالو يعماتالجا وعنال ىعل ينبمال فنعال نم ةيلوقال ةالعف تجيايتراتسإ ذيفنتو ميمصت معد هو فالهد
 صودقمال ريغ ذاءيإلابنتجتةيدولال ةيمنتلل ةيكيمرألاةالكلواجمرابنأنمدكي والتأضراألاتن تدخالمضهلةبستجاالوا
 يننساجليتحل راءإجبمق (.2018 ةيدولالةيمنتللةيكيمرألاةالكالو)مأسره أو نيآلخرانيمشهمالصألشخاا أو نساءلل
 ةمكوالحو تمعمجال يفةحصلمال صحابأ اكإشرو(205 يلآلا تاهيوجتلا ماظنـل ًاقفو) طاشنلا وأ عورشملا ىوتسم ىلع
 ميمصتالو يطتخطلا :ةيعمللا رصعنا .0.4 مقسالرنظ)ا رأةمالةيكمل قوقبحضهونالندولتحو يتال ئقعواالديحدتل
 .ين(ييجتراتإلسا

 تدخالتال راتيثلتأ يعلفال الوقت يف ليالتحل نيكمتل ذيفنتال لخال يعماتالجا وعنال ىعل مئالقا فنعال صدر ناتبيا جمعا
يزعزت ةشطنأ بببس فنعال ادةيز لثم صودةقمال ريغ باقعوال لكذ يف امب ،عيماتالجا وعنال ىعل مئالقا فنعلا ىعل

 ةياركرتال راتراقال ذاتخا :ةيعملال رصعنا .0.4 سمقال رنظ)ا (2018 ةيدولال ةيمنتلل ةيكيمرألا ةالكالو) الحيازة 
 ة(.بيتجمسالو

 بطتمراليعماتالجا وعنالىعل ينبمالفنعللةبستجاالوا فيفتخو منعلةالعفال خالتالتد ديحدتلراثآلاتماييقت عمدا
 م.تعلالج ومبرناال ميمصت نيتحسل ةيكلمالضي وراألبا

● 

● 

● 

 وعلنالىعائمقلافلعنامن ةايمحلايفهمققوحةارسمممن رينخاآل مشينمهلا اصخألشواءاالنس مكينت:2 مقر ةجيتراتيإلسا
 ةلكيملوا اضيرألابط برتملا ماعيجتالا

 ينية(مكلتاةلبيئا ة،ابجالستا ة،ياقلو)ا

 ي(للهيكا مع،جتملا ي،ردفلا بيئي:لا ماعيجتالا موذجلنا ياتمستو)

 نم مهنيكمتل دارموالو ماتعلومالب نيآلخرا نيمشهمال صألشخاوا نساءال نيكمت ةيدولال ةيمنتلل ةيكيمرألا ةالكالو جمرابل نكمي
 هاكتنا دنع راءاتإلجا ذواتخا ،عيماتالجا وعنال لىع مئالقا فنعلا نم ةيماالحو ،تكامتلمالو ضيراألا يف قوقهمبح ةبالمطال
 :لييامنيكمتال معي تدتال ياتيجتراتإلسالمتش .ة(رأمال نيكمت:ةيلوقاا ج:مبرناال رصعنا .1.3 مقسالرنظم )اهقوقح

 يوف ،ةيالمحل يضراألا ارةإد تيئاه في اصناق يالثمتةلثممال ىألخرا عاتمومجالو نساءللةدفهاال ةكمشارال معود طلب ●
 يق.ثتوالدود والح ميترسضي وراألا ئطرام خيات رسعمل

 تكاهاتنال فصاتنالالبوس ،ةيماالحو،ةيننوالقا قوقالح لحو ةرفعمال ناءبل يبدرتوةمعا ةيمإعال تمالحمينظت ●
 ارضر ألانع ماتعلومةيماإلعال تمالالح رتوف نأبيج ي.عماتالجاعنوال لىعمئالقا فنعالة، ويكالمل قوقحضي وراألا
 ًايفارغوج ًايعامتاجو ًايداصتقا نيشمهملا كئلوأ مع لمعلا ًاضيأ اهيلع بيج ي.عماتالجا وعنال ىعل مئالقا فنعال اهببيس يتال

 ب.ناستمريغلكبش
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.رضألا في المرأة ققومات حماتاهو ايضاق ةالجعمل اصرةنمال مالتم حعد ● 

نم نيضررتملل عدةمساالو ،ورةمشالو ،ونينالقا فيقثتلا ميتقدل ةيننوالقا ماتخدال أو ةيالمحل ةيئنساال تمانظمال ليموت ● 
 رنظ)ا (Casabonne, Arango, and Stanley 2019) يةكالملو يضراألبا بطتمرال يعماتالجا وعنال ىعل مئالقا فنعال
 .ة(رأمال قوقات حمنظم يف مارثتالسا ة:ينيكمتال ةئيبلا ج،مبرناال رصعنا .4.3 مقسال

ةيكالملو يضراألا قوقح كاتهاتنال ةيننوالقا نبلجواا ىعل العإلطا في نساءال عدةمسال ةالإلحا راتمسا رنشو ريطوت ● 
 يطتخطلا :ةيعملال رصعنا0.4. مقسال رنظ)ا يعماتالجا وعنال ىعل مئالقا فنعالب ةقتعلملا ماتخدلوا معلدا ىإل لالوصوو
 ت(.راراقال ذتيجي واتخاراتالسا

ةيكمل دئفوا ميعظت نم ساءنال نكمتت ىتح ةيادصتاالق ةيمنتال صفر يف نساءال ادهقوت يتال ماتنظمالو نساءال اكإشر ● 
 كات.متلمالضي وراألا

 ائمقلافلعناعمنواليهع رةطوالسي يةلكملوا رضألا لىإ مرأةلالوصو لدعم ييرامعلا ييرلتغ تالختد فيذتن :3 مقر ةجيتراتيإلسا
 ماعيجتالا نوعلا ىلع

 ية(اقلو)ا

 مع(جتملا ئي:لبيا ماعيجتالا موذجلنا ياتمستو)

 تتدخال ذيفنتةيكلمالو رضألايف رأةمال قوقحزيعزتويعماتالجا وعنلاىعل مئلقاافنعالىعل ضاءقللةيألساسا ناتكومالنم
ةيماحرييعام ضعلو تمعمجال مع لمعالو،ييرهاغتو،ةدلعاالريغو ضارةالرييعامالةشطنألا هذه جالعتنأ يجب ر.ييعامالرييغتل

 فنعلا مع ًاقلطم حماستلا مدعو ،اهيلع ةرطيسلاو يةكالملو ضألرا ىإل يتساومال رأةمال لووصو ،ية نانسالج مساواةال عمتد جديدة 
 تداقتعمالو فاقموال رييغت :ةبستجاالا ،جمبرنالا رصعنا .1.3 مسقال رنظ)ا (TetraTech 2013)يعماتالجا وعنلاىعل مئالقا
 زةحيابةقتعلمالةيعماتالجافراعألارييغتلةيالتال ياتيجتراتإلسايذفنتةيدولالةيمنتللةيكيمرألاةالكالو جمرابلنكمي.عراف(ألوا
 :ردمواال رةداة وإيكالمل قوقضي وحراألا

عنوال لىع مئالقا فنعال يف متساه يتال ةيننساالج رييعامالو فاقموالو داتقتعمال رييغتو يحدتل نتيافلوا للرجاا مع لمعال ● 
 ر.راقال عنصة ويتقاللالسد واارموال لىإ لادعال لالوصو نم ياتتفالء ونسالا نماحر لخال نم يعماتالجا

وققوح ؛ةينسيانالج مساواةلوا ؛ يعماتالجا وعنال لىع مئلقاا فنعال لحو تمعمجال ىتومس ىلع منظمال رلحواا ليهتس ● 
يتال قفمواالو رييعامال زيعزت يف ياتنتدمال هذه دعتسا نأ نكمي تمع.مجال ادفرأ ميعجل صافنإلوا ةمراكلوا ةمالسال

 ناةلجل ةمساءلال ناءبو نيللناج عملدا ريتوف مع ،نسانيالج وعنلا نبشأ ةيمساوالو ةفينعال ريغو ةيصحال ياتكالسلو تشجع 
Read-Hamilton and Marsh 2016.) ( 

1 التي ةيعماتالجا فراع ألا رييغتلةيعالمرج عاتمومجال مع لمعلل ةممصمال يكالسلوو يعماتالجا رييغتال مالتح ذيفنت ● 
 ي.عماتالجا عنولا لىع مئالقا فنعال ميي تدتالي وضراألا ىعل يطرةالسل ولوصو، واالمرأة ةيكم ملماأ ئقاعا لكتش

ةفصنمال ةيعماتالجا ياتكالسلوو فراع ألا زيعزتل أوسع رهومج ىإل لللوصو ألوسعا يممعتال ةشطنوأ تمعمجال ةئبعت معد ● 
 عيماتالجا وعنال ىعل قائمال فنعال نم يمتحو ةيكلمالو ضألرا يف رأةمال قوقح معتد يتال يننساالج وعنال نبشأ

.) (Jewkes 2017 

 لعنفا منعو،ضرألايف مرأةلاققوحو،ةانيلجنسا اواةمسلل طالأبك ديينيلقلتوا معيينجتملادةاقلا اكرإش:4 مقر ةجيتراتيإلسا
 هلةابجالستوا ماعيجتالا نوعلاىلائم عقلا

 ة(لتمكينيا ةلبيئ)ا

 لي(لهيكا مع،جتملا بيئي:لا ماعيجتالا موذجلنا ياتمستو)

 على نيبمالفنعالنم للحد عيماالج عمللاعراج ،وماتمعلالنميدزمل رد.الف سلوك على رثتؤ لتياتعامومجالوصاألشخا هي يةعرجمالتعامومجال1
 .يةلدولا يةمنتلل يةكيرمألا لةكالوا اصمة:علانطناشو.صفةنمال يةعماتجاال فعرااأل زيزعتو تحديد يةكيف .2021(. CARE-GBV) عيماتاالج نوعال

https://makingcents.com/wp-content/uploads/2020/11/CARE-GBV-01-How-to-note-Social-Norms_508-compiant.pdf. 
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 لالوصوو كاتمتلملوا ضألراةيكبمل ةقتعلمال تلك لكذ في امب،ةيفعرال مارساتملوا نينللقوا ماةح هم نيوتقليدالونويعمتمجلا ادةقال
عاتمتمجال ادةقنفإ ،ليبالتا ) يعماتالجا وعنال ىعل مئالقا فنعلل ،ليبالتاو ،هامداتخواس اهيإل .)GBV AOR Helpdesk 2020 

 لوح ؛ ةيننساالج مساواةال يعرات يتال ياتعمللوا دعالقواو يضراألا ارةإد زيعزتل يقو قعمو في نييتقليدال ماءعلزوا ةيالمحل
 GBV)يعماتالجا وعنال ىعل ينبمال فنعال يبكتمر دض باتقوعذيفنتو؛ ةيكالمل قوقوح ضألراب لقعتياميفةيعمتمجال عاتزانال

AOR Helpdesk 2020 .) يرتوفوضألرايف رأةمال قوقحزيعزتل تمعمجلا ادةوق نييتقليدالةادقال مع لمعاتال ياتيجتراتإسلمتش 
 ي:ليامىألخراةمشهمال ئاتفالت وتيافالء ونسالل ةيالعف ثركأةيماح

ةيرفعال يضراألا ارةإدو ةمكحو مارساتمو ،للمرأة ضألرا ةيكمل وققوح ،ةيننساالج مساواةال لمجا يف ادةقال يبدرت ● 
 (. GBV AOR Helpdesk 2020) عاتزانال لح في ةوساطالو رراقال صنع لكذ يف امب ،نسانيالج رظونملل ةيعرامال
 دارموال يف ضألرا يف رأةمال قوقح ماجإلد صالفر ديحدت ،للقادة يضراألا قوقبح صخا يبدرت ريتوف ىإل ةضاف إلبا
 ةيعيبالط ردمواال دارةوإ ناخمال ريغت لثم ،ةيعيضمواال التلمجاا نم ةعمومج ربع دةللقا ىألخرا ةيميتعلالو ةيبيدرتال

.)Bessa and Malasha 2020( لح يف الجيدة مارساتملا نبشأ هيتوجالو راتالزيا لدتباو نرااألق نم متعلال مينظت 
 IDLO 2020) (. نييتقليدال ادةقالمع وتمجال ادةقل يننساالج وعنلل ةيعراملا تعاانزال

تالكما في رأةمال قوقح لحو نيآلخرا تمعمجلا ضاءعوأ نساءالو نييتقليدلا ادةقالو تمعمجلا دةقا نيب راتلحواا ليهتس ● 
 (.IDLO 2020 ضي )راألط بابتمرال يعماتالجا عنولا لىع مئاقال فنعالها ومداتخي واسضرا ألا

 ● .ةيكالمل قوقضي وحرالأل المرأة بحيازة ةصلال ذات ةيعيتشرال نينالقوا نع ةسطبم ةدلأ نشرج ونتاإ

اهتيماوح ةيكلملوا يضراألا في المرأة قوقح عملد ةيعيتشرلا نينالقوا مع ةيرفعال نينقواال ةممواء لحو لمع ورش ادةيق ● 
.)IDLO 2020 

 عاتمجتملوا ةحلمصلا حابء وأصاركالش عمياعمجتالا نوعلاىلئم عاقلا لعنفاة بقلمتعلا اترقدلا اءبن :5 مقر ةجيتراتيإلسا

 ابة(جالستا طر،اخملا من ففيخلتا ة،ياقلو)ا

 لي(لهيكا مع،جتملا ،صاخألشا بين ،يردفلا بيئي:لا ماعيجتالا موذجلنا ياتمستو)

 تحافظ يتال مارساتمالورييعامالوفاقموال لخال نمايزهعزتمتي،ةيفخةيضقيعماتالجا وعنال ىعل مئالقا فنعال نكويام ادةع
 نيكمشارال تمعمجلاضاءعوأنيآلخراةصلحمال صحابوأنينفذمالكاءلشراىلدنكويقدة.يضحالىعلمللوايقوتل متصلاىعل
 مهوف ةرفعمال ناءبل دودةمح ةصفر دارموال ارةإدوةيكالمل قوقوح يضرا ألاةحياز نبشأ ةيدولال ةيمنتلل ةيكيمرألاةالكالو جمرابيف
 ىلإًاضيأرقتفتدقض.ألروايعماتالجا وعنالىعل مئالقا فنعالنيب عاتقاطتال ذلك يفامب،عيماتالجا وعنلا لىعمئالقا فنعال
 نمآلكبشهلةبستجاالوا هتحد نم يففتخالويعماتالجا وعنلاىعل مئالقا فنعلانمةيلوقااجملدةملالزا راتهامالوةقثالوةرفعمال
 ناءب ياتيجتراتإس لمتش الجيدة. تممارساال مع ىماشتي امب دارموال ارةإدو ةيكالمل قوقوح يضراألا حيازة جمبرنا ةشطنأ يف

 ي:عي ما يلماتالجاعنولا لىعمئالقا فنعال نبشأ تمعمجالة وحصلمال ابصحشركاء وأال راتقد

 عضاءوأ صلخاا قطاعال يف ةعلالفا هاتالجو نيوتقليدال ادةقال لكذ يف ام- ةصلحمال صحابوأ كاءلشرا نيفوظمال ةيعتو
 ناءبل ضألربا بطتمرال يعماتالجا وعنال ىلع مئالقا فنعلا نبشأ-ةيملرسا ريغو ةيمرسال لسلطاتوا يضراألا نلجا

 قائملا فنعالو رضألا يف المرأة قوقوح ،ةيننساالج مساواةال جاهت ياتكلسلووا ،قفمواالو ،ةيبإليجاا مهتراوتصو مهرفعام

● 

.)Bessa and Malasha 2020 

.)Bessa and Malasha 2020 

● 

● 

 ةباقمرالو الغبإلا ياتآلذيفنتوريطوتيفكاءلشرامعد.ضيراألاجمرابيفهلةبستجاالوايعماتالجاوعنالىعلمئالقا
 نفعال نمنيللناج ةالإح ترامسا نشاءوإ ضيرا ألاجمرابيف عيماتالجاعنولا لىعمئلقاا نفعال نعةيعمتمجال ةمساءلالو

 .ةيكلمالضي وراألط بابتمرال يعماتالجاعنوال ىعل مئالقا

 يةكملالو يضارألا قوقح :تاعاطقالب اصةخال جمانربال رصانع.5.3 مسقال

 عي )ماتالجاعنوال ىعل مئالقا فنعال نم

 عي )ماتالجاعنولا لىع

 ئادبم لحو نيفوظمال يعملج راتالقد ءبنا نمضتت يتال يننساالج نيكمتال ةييجتراتإس ذيفنتو ريوتطب كاءلشرا ةبالمط
 ي.عماتالجاعنولاىعل مئالقا فنعالنساني والج نيكمتال

 عمج لكذيفامب،ضيراألاجمرابيفنمابأ يعماتالجا وعنال لىعمئالقا فنعال جمدةيفيكىعل كاءلشرايفظمو يبدرت
 يف ةالإلحوا نيلناجا ىلع زكتر التي ةبستجاالوا يعماتالجا وعنلا ىعل مئلقاا فنعال لحو ةنمآلوا ةياألخالق ناتبياال

 نفعال نم فيفتخال راتؤشمو ةشطنأ جملد ينفلا معلدا ميتقد )يضراألا يقثتو ياتعمل
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 جمراب ياتيجتراتسإو،رييعامال قياس لكذيفامب،ةيننساالج رييعامالوةيعماتالجافراعألاىعل كاءلشرل يبدرتالريتوف
 ردموالا ارةإد جمرابو ،ةيكالمل قوقوح ي،ضرا ألا حيازة يف ريياعمال رييغت صدلر جيدةال مارساتمالو ،يريعامال رييغت

 .عراف( ألدات واقتعمالاقف وموال رييغت ة:يلوقاا ج:مبرناال رصعنا .1.3 مقسالرنظ)ا

● 

 مئاقلا لعنفلةابجالستواعمنلةليحملواةميليقإلواةطنيلواتاتويمسلالىع ميينحكولا لينسؤوملااكرإش:6 مقر ةجيتراتيإلسا
 رأةملل يةلكملاققوحرض واألبط برتملا ماعيجتالا نوعلاىلع

 مكينية(لتا ةلبيئ)ا

 لي(لهيكا مع،جتملا بيئي:لا ماعيجتالا موذجلنا ياتمستو)

 يعماتالجا وعنلاىعل مئالقا فنعلا منع جملد ياتتومسالفمختل ىعل نييمكوالح نيمسؤولال مع لمعللةيالتال ياتيجتراتالسامخدتاس
 ليؤومس مع لمعال فصت5 مرق ةييجتراتإلس)ا ةيملرسايضراألا ارةإد مارساتموةمنظأيفهلةبستجاالوا هتحد نمفيفتخالو

 :عرفية(ال ةمكالحو

 داءتعالوا لغالتالسا لكذيفامب،ةيكلمالوضألربا لقعتماليعماتالجا وعنالىعل مئالقا فنعالنبشأ نيمسؤولالةيعتو ●
 (. ,and Stanley 2019 Arango, Casabonne ي )ضراألا دارةإتماخدة ومنظألداخ نيينسالج

يف ماب ،نسانيالج وعنلل ةيعرامال مارساتمالو نعاوتال يزعزتل يضراألوا يننساالج وعنال راتزاو نيب يقنستال ليهتس ● 
 ةمنظأ يف نيعامللل فنعلا تجارب نع نفوكشي نيلذا نيللناج يعماتالجا وعنال ىعل مئالقا فنعلل ةالإح راتمسا نشاءإ لكذ
 .ين(ييجتراتإلسا ميمصتاليط وتخطلا ة:يعملال رصعنا0.4. مقسلا نظر)ا ضيراألا دارةإ تماخدو

تيئاه يف يعماتالجا وعنلا ىلع مئالقا فنعالب ةصلخاوا ةيننساالج يقنستلا زكرام معود ،ةيننسالجا صصالح شجيعت ● 
 ي.ضراألا دارةإ

يق.ثتولد والحدوا سيمترضي ورا ألا ئطرام خيات رسعمل في فاتوظمال ةكمشار شجيعت ● 

لناوتم يف نكوت نوأ ،ساءنال نم ضاءعأ مضتو ،يةكلمالو يضراألبا ةقتعلملا عاتزانال ةيسوتل تلياآ دوجو نماض ● 
 ذألخاو ،لقنتالو الوقت ديووق ةبكتاالو ءةراقالب ممااإلل يف لأق التمعد نساءلل نكوي نأ ةينكامإ رتباعالا يف ضعو نساء.ال

 ة.الالعد يققحتل سعيال نم نهعنمت يتال ةيعماتالجا افعرألا تبارع الا في

ةارإد ماتخدت وراءاة وإجمنظأ لداخ ينسالج التحرشء وداتع الل واغالتالسا نم ةيمالحل تجيايتراتإس يذفنتير وطوت معد ● 
نماضو ،يضراألا ارةإد ماتخد ميتقد ردواأ يف نساءال دعد ادةيوز ،وكلسلا دعقوا ناتومد ذيفنت ةمثلألا لمتش ي.ضراألا

 ة.قمغلال تبكامال لثم ،ةنمآ يرغ ئاتيب يف تماخدال يمخدتمست ومالعاال نكوت أال 

 ةيلكم قوقح مينأت زيزلتع ةلماوالش ةانيلجنسا اواةسملايتراع يلتاةاتيياسوالس ةنيانوقلا طرألاةقويت:7 مقر ةجيتراتيإلسا
 ماعيجتالا وعلناىلائم عقلا لعنفا من ةايمحلوا اضيرألا

 مكينية(لتا ةلبيئ)ا

 لي(لهيكا:لبيئيا ماعيجتالا موذجلناتاتويمس)

 فنعلا نعمل ًايويح ًارمأ يعامتالجا عونلا ىلع مئاقلا فنعلاو يناسنلجا عونلل ةبيتجسملاو ةلماشلا ةيتاسايسلاو ةينوناقلا رطألا دعت
 ،رضألا يف نهقوقبح ةبلاطملا نم ىرألخا ةشمهملا تائفلاو ءاسنلا نّكمتو ،ةيكلمالو ضألربا بطتمرال الجنسي وعنال لىع مئالقا

.)Glinski, Sexton, and Meyers 2015 

 عيماتالجا وعنال لىع مئالقا فنعلل ةبيتجمسلوا ةالشاملو ةينانسلجا مساواةلا يعرات يتال ةيكلمالو ضألرا ياساتوس نينقوا نع
 ج:مبرناال رصعنا .4.3 مقسالرنظ)ا (Vina 2020 Salcedo-La) ق(طالالو راثيمالبةقتعلمال نينالقوا لكذيفامب)ايرهطوتمعوتد

 :ليي ام لكم بذقياال ياتجيتراتسإ لمتش .يذها(فنتت وسياساالن وينلقواا عمد ة:ينيكمتال ةئيبال

 ةيكلم نم نيشمهملا صاشخألا نم مرهيغو ءاسنلا نّكمت يثبح ةصلال ذات تعايتشرال ذيفنتو إصالحو ةعراجم معد ●
 وققالح ريتوف لخال نم ،لمثاال ليبس ىعل ،عيماتالجا وعنال ىعل مئالقا فنعال نم يمح تو ،هايعل يطرةالسو يضراألا

 جمرابال فعداتنأ يجب ) ةفصنمال ريغو ضارةال ةيننساالج تكيايمينالدوا رييعامال رييغتو

لميشنأ يجب .)Casabonne, Arango, and Stanley 2019  )يضراألاةيكمل نزع رمخاط نمدالحوةيكللمل ةيننوالقا
 :إلجراءااهذ

 يةكملالو يضارألا قوقح :تاعاطقالب اصةخال جمانربال رصانع.5.3 مسقال
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 ق )قوالح ةبصاح ربتعت

 تكامتلملامداختاس أو ريتأج أو راءلش عقود مرابإنم نساءال نكمت يةكالملوضألربا ةقتعلملانينالقوا نأنماض
 .ركذ بيرق لبق نم ًاكرتشم ًاعيقوت بلطتت الو ةصالخا نهئامسأب

 لىع النزاع أو قوقالح نمنمالحرا بطتير يثحةيننولقااةيماالحواهيضراأيفةيصلألا وبعالش وققح كسعت
 ي.عماتالجاعنوال ىعل مئالقا فنعالبضألرا

 ليبس لىع ة.يفورال دئفواالورآلثاا يققتحلةيالمحل ماتكوالح اهنتس نأنكمييتال ةيمينظتال تصالحاإلا عمد رصفديحدت
نم رصأق ةينمز رأط يف ضألرا ةيكمل ىلع للحصوا يف رأةملل مساواةال نمضت يتال ميالمراس ذيفنت نكمي ،لمثاال

 ي.عيتشرال اإلصالح 

 ءكالشرايفوظم أو يننساالج وعنال لمجا يفنيبدرمال نيتشارمسال لخال نملمثالاليبسىلع)ينفال عملداميتقد
 هتحد نم فيفتخلوا يعماتالجا وعنلا لىع مئالقا فنعال نم ةيلوقاا جمدل طني(الو ىتومسال لىع راءبلخا أو نينفذمال
 هذه ذيفنتل دهوالج معد يجب ي.ضراألا ارةإدو يضراألا مداتخاس تسياسا ططوخ ئقوثا يف هل ةبستجاالوا
 ت.جيايتراتالسا

 غونكوال ةيهورمجيف ) ةيقراطميلدا غونكوال ةيهورمج يف يعماتالجا وعنال ىعل مئالقا فنعالب ةصلخاا

 وأ ضيرا ألاةثراونم ياتتفالو نساءال ينثتتس يتال راثيملوا ألسرةوا لزواجانينقوا يفةييزيمتلامكاألحا غاءإل
 جمبرنا)رراقال ذاتخا أو ةيننوالقا ارةاإلد يفتكامتلمال باتصاح نساءال دضزيمتيتال أو طالقال دنعاهتحقاقاس

 (.2018 ةيبشرال ناتوطتمسلل متحدةال ممألا

يتال ةعائلال أو ألسرةايف ضوعك قطف وليس ،ةيردفال اهتفصبةكمشار ةكالماهتفصب رأةمالبفراتعالانماض o 
.)Caron 2022 

o 

o 

● 

● 

 رامج:الب لةأمث
جنسانيلا ادالستبعا اءي وإنهاألراض قوقح مينأت :1 مقر ثالملا

 "Trócaire" ةمنظمتمقاأ،ةيدولال ةيمنتلل ةيكيمرألاةالكللو تابعال (RISE)ةمداتمسالوةالشاملوةنمرال ئاتيبلايحدتنم كجزء 
 وققحنيمتأ وعشرمذيفنتلةيكيثولكاال يتوروسةيبرشأل ةكاملتمال ةيمنتال ةمنظمواأوغند يفيضراألافصانإةكحر مع ةكراش
 فنعلل نهضعرتنع نساءال نمةئماال يف80 نم قربيام لغبأ،اأوغند شرق يف ا.أوغند يف نسانيالج دعابتالسا هاءنوإ يضرا ألا
 ةيدولال ةيمنتلل ةيكيمرألا ةالكالو) للرجاا نم قطف ةئماال يف8 دقتعيو ،ضيراألا يف نهقوقبح ةبالمطلا دنع يفسنال أو يلجسدا

 جمبد كاءلشرامقا ،((RISE ةمداتمسالو ةلشاملوا ةنمرال ئاتيبال ليموت لخال نم رأة.ملا دض فنعال كابتار الخطأ نم هنأ (2020
!SASA، مع ،هلةبستجاالوا يعماتالجا وعنال ىعل مئالقا فنعال منعل نساءالل ولرجاانيب قوةال التتالاخ جالعتةبمجر ةيهجنميوه 

 ةيعماتالجارييعامالزيعزتل كاءلشرانيفوظمالونيينيلدا ادةقال يبدرتباموقادقلا.غندأويفةيكالمل قوقوح يضرا ألا حيازة نيتحس
 وعنلاىعل مئالقا فنعال نعىنأمب عيشالواهيعل يطرةالسويضراألاىلإلالوصو يف رأةمال قوقحمعتد يتال ةيبإليجاا
 مهبيدرتونييتقليدال ادةقالريطوتلخال نملضفألكبشيضراألايفنهقوقح يقثتو لىع نساءال كاءلشرادعسا امكي.عماتالجا

 رأة.مال قوقر حتباعالا في ذت تأخعازانلاةيسوتلةة بديليآل مداتخاس لىع

 ماعيجتالا وعلنا ىلائم عقلا لعنفا خدماتي واألراض لىإ صوللوا حسينالمرأة وت ققوح يززتع :2 مقر ثالملا

 مع (WfWI)رأةماللأجنمرأةمللةيدولالةمنظمال كتشار ،(RISE)ةمداتمسالوةالشاملوةنمرال ئاتيبال ديتحلرآخ وعمشر يف
 ةالإلحاةمنظوأ ضألرا لىإ رأةمال لوصو نيتحسو المرأة قوقحزيعزتل(IFDP)مالسالوةيمنتلالأج نم يبدرتالوركاتبالاةمنظم

.)AgriLinks 2021 

 ردامىلع ي.ضراألاةيكمل التعدمضنخفاوا يعماتالجا وعنال ىعل مئالقا فنعال نمةيالع التعدمنم نساءال ينعات،ةيمقراطيلدا
 ةعقاطميف رأةما100000 نم رثكأ ياةح نيتحس ىلع أةمرال لجأ نم رأةملل ةيدولال ةمنظمال تلمع ،ةيضاملا ًاماع رشع ةسملخا

 معتمجالىتومسىعلةيننساالجواةمساالمعدويعماتالجاوعنالىعلمئالقافنعالفعدواليصدتاللخالنمةيولغنكوالفويكوبنج
 ةمنظمو رأةمال لأج نم رأةملل ةيدولال ةمنظمال متقا ،((RISE ةمداتمسالوةالشاملوةنمرالتيئابالليموتلخال نمي.المحل

 لىعاهتقبوطيعماتالجا وعنالىعل مئلقاافنعاللمجا في عدةلوااامهتتدخال فييكتب لسالمواةيمنتلالأجنم يبدرتالوركاتبالا
 رييغتيفللرجاا وعمشرال ذاه أشرك ر.للخط صخا لكبش نساءال هيفضعرتتلمجا وهو يها،إل لالوصووضألرا قوقح
 يالتالبو ي،ضراألا في رأةمال قوقح سيعتوو ي،عماتالجا وعنال ىعل مئالقا فنعال منعلرييغتال كالءو يبدرتو،ةيعماتالجا افعر ألا
 ي.ادصتاالق نهنمأ يزعزت

 يةكملالو يضارألا قوقح :تاعاطقالب اصةخال جمانربال رصانع.5.3 مسقال

10 

https://www.trocaire.org/
https://genderandenvironment.org/post-rise/securing-land-rights-and-ending-gender-exclusion-project/
https://genderandenvironment.org/post-rise/securing-land-rights-and-ending-gender-exclusion-project/


        
 

   

               
    

   
    

  
 

 

    

   

  

      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هلةابجالستوا ضرألالق بمتعلا ماعيجتالا نوعلاىلائم عقلا لعنفا منعلةمعيجتملاةابقرلا عاتموجم:3 مقر ثالملا

 ءاسنلا تاكلتمم ةقرس نأشب ةديازتملا معتمجلا فوامخل ًةباتجسا ةيكلملاو ةأرملا قوقلح ًامجانرب "GROOTS-Kenya" ةمنظم نفذت
 ةبرقاال عاتمومج جمبرناال أنشأ ة.يبشرال ةعنامال صقن روسيف نم ضررةتمال رألسا يف اميس ال ،ثرايمال نم نهنماوحر

 نيعدمساالو ،نييتقليدال ادةقالو ،نييعمتمجال نييصحال نيعاملال كذل يف امب ،للرجاوا نساءال نم نيعطوتم نم ةفمؤلال ةيعمتمجال
 في وسطتالو،ثرايمالنم رأةمالنماحر ةيعمتمجلاةبرقاال عاتمومج دصتر ن.ييمكوالح ةصلحمال صحابوأ ،نيبدرمالنييننوالقا
 رأةمال قوقبح يعالو ادةيوز ،تعازانال يفلصفلل ةيملرسا ياتآللاىإل اهحل متيمليتال ايضاقال ةالوإح ،ضيراألاىعل عاتزانال
 ي.عماتالجا عنولا لىع مئالقا فنعال( وةيكالمل قوقضي وحرالأل المرأة ذلك حيازة يف ماب)

 ب:ببس تمعمجلا في يعماتالجاعنوال ىعل ينبمال فنعلل أوسع ضفى خعل زفج حمرنابال نأ لىإةيصصقال ةدل ألا يرتش

ةيعمتمجال عاتماتالجا في فيقثتال لن خالم يعماتالجا عنولا لىع بنيمال فنعالو رأةمال قوقبح تمعمجال يعن ويتحس ● 

عيماتالجا عنوال لىع مئالقا فنعال نع الغبلإل معتمجال ىتومس ىعل ةنمحس ياتآل ● 

هانع لغبمال يعماتالجا عنولا لىع مئالقا فنعال التلحا ةة شاملبستجاا ● 

عيماتالجاعنوال ىعلمئلقاافنعالىعلةبتترمالباقعوال نم ايرهغأو ةيننوالقااقبعوال نم نيبكتمرال خوف ● 
)Hilliard et al. 2016( 

 يةكملالو يضارألا قوقح :تاعاطقالب اصةخال جمانربال رصانع.5.3 مسقال
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 شكر وإقرار
 بنيمال فنعال نم دللح يعماالج لمعال ةمنظم يقفر يف نيآخر ضاءعأ نم معبد ،نتوميله دير يصوف لبق نم ةقيثالو هذه تبتك

 متتد.يعسةموفاط ،هامناللييشمو،نيسباردغا نوديا ،ننوكالرمينتكور لكذيفامب، (CARE-GBV( يعماتالجا وعنال ىعل
 . Miel Design Studio لبقنمملرسوا،يكتيفليجميمصتنم،يشرفنزاسووروثلم سارة لبقنمةقيثالو لهذه ةيغوللاةعراجمال
 تينوجا ،يزشاف يالومارس ،بودرو لكارو مدخالت:الوةعراجمالاموقدنيلذاةيالتالةيدولالةيمنتللةيكيمرألاةالكالويفوظملاكرش
 ا.يرأود نيثركاوني، وكنا

 رح:قتملس ااتبقالا

2022 يقفر .CARE-GBV ."ضألراجمرابلخال نم نسالج عنو ىعل قائملا نفعال ةالجعم ت:عاقطاالبةصاالخ جمبرناال صرناع 
 ةيكيمرألاةالكالو ة:مصعاال ننطشوا ة.يمنتال في عيماتالجاعنوال لىع قائمال نفعال ةمجبرلةييستأسال صرعناال في" ة.يكالمل وققوح

 ة.يدولال ةيمنتلل
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 ةيكيمرألاةالكللو ةيعماالج ةبستجاالوا ةيلوقاا عزيزت هو عيماتالجاعنولا لىع قائمال نفعالنم حدلل عيماالج نشاطالنم دفهال
 ة.يدولال ةيمنتلل ةيكيمرألة االكالو عبر عيماتالجوع انال لىع قائمال فنعال نبشأ ةيمنتال جمراب في ي"عماالج لمعال، أو "ةيدولال ةيمنتلل
 .هنا نقري اعماتالجوع انال ىعل قائمال نفعال نمدللح ةيدولال ةيمنتلل ةيكيمرألوكالة الل عيماالج لمعال لت حوماعلومال نمديمزل

 :ل بـصاتالى امزيد، يرجال ةرفعمل

 ونانقلي اف راهدكتو ي،ينوا شرشيت
قدعاتاللؤومس ةمثلم

 المرأة نيكمتسين ونالج نيب مساواةال مركز 
cshenoy@usaid.gov 

 راهدكتو اين،دسبراان غداي
 قسم ةيسئر

CARE-GBV يقفر 
diane@makingcents.com 
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