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القائم العنف منللحدالدوليةللتنميةاألمريكيةللوكالة الجماعي العمل
االجتماعيالنوع على

في ا الجتماعيالنوع علىالقائم العنف لبرمجةالتأسيسية العناصر

 التنمية

 :بالقطاعات الخاصة البرنامجعناصر .5.3 القسم

 التكنولوجيابرامج خالل من االجتماعيالنوع على القائم للعنف التصدي

 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 ومةكة أو حيالدول يةمنتلل يةكيرماأل لةكاالو رظنتهاجة وررولضبا يقةثالو ههذ عكستال



 

 

 

          

 

 

 

   

     

    

    

      

     

      

      

    

    

     

 

 

  

 مختصراتالاالختصارات و

AI 

CARE- GBV 

GBV 

ICT 

 عيانطاالص كاءالذ

 عيماتاالج وعنال على مئلقاافنعال نم للحد عيماالج لعمال

 عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعا

 تصاالتواال تمامعلوال ايوجولنكت

OpenDataKit ODK (ةوحتمفال تانايبال ةع)مجمو 

SOGIESC 

STEM 

TFGBV 

UN 

USAID 

WTN 

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

 تاياضيوالر ةدسنلهوا ايجولونكتوال العلوم

 ايوجولنكتال ههلستيالذ سنالج سساأ على مئلقاافنلعا

 حدةتلما مماأل

 ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالالو

 ايوجولنكتال في المرأة ةكبش

 5.3 ايجولونكتال :تاعاقطالب اصةخال جمانربال رصانع . مسقال
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 دمةمق
 ليفاصتو سنالج وعن على مئلقاا فنلعا ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالولل ايوجولنكتال جامرب ةمعالج بووج ببس صالملخ هذا فصي

 ريفوتمتيماك.ايوجولنكتالجامرب فيتايجيتراتاإلس جدمةيفيكحيوضتلجامربالنعةلثأمميقدتمتي.كذلباميللق حددةلماتايجيتراتاالس
 .ةيفإضا تمامعلو على لوحصلل واردلموا تواألدلطبروا

 ،ةيساساأل ئادبلما لشمت يتالو ،ةيمنتال يف عيماتالجا 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 لبقةيالتال قساماألبةيادر على القراء نكوينأبجي،ىندأ كحد .خصملال هذا راءةقلبقةيسيأستال اصرنلعانم 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 .كلييلهوا

 .ةينيكمتلا ةئيبلا وأ ةباجتسالا وأ رطاخملا نم فيفختلا وأ ةياقولا اهنأ ىلع ًاضيأ ةيجيتارتسإ لف كينصت متي .يئيبال عيماتاالج

 نوعال لىع نيبمال للعنف ياولوجتكنال عقطا دىيتص أن بيج ذالما
 الجتماعيا
 ،الدولي ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالو)ال فرادواأل تماوالحكو تصاداتقاال طخرانوا لعفات ةيفيك عيسر لشكب رييغت على ةيالرقم ورةثال لعمت

 ،ةينسانجال واةوالمسا ،ةامدتالمس ةيمنتال عيرستل ةلئها تانكاإم عم ،ةيمنتلل ديزاتم لشكب ةيأساس أداة ةيقمالر ايجولونكتال عدت (.خيارت ندو
Harris et ،2021 للمرأة حدةتلما مماأل ةئيه) عيماتاالج وعنال على ينبمال فنلعل يصدتلل ةذولبلما والجهود al. 2020.) ريسختمتي 

 ًافتاه نآلا كلتمت ةأرما رايلم1.5 نم رثأكف .هل ةبجاتسواال عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا عنمل تصاالتواال تمالومعال ايوجولنكت
 ءاسنلا عتمتت ،يلاتلابو ؛ لومحملا فتاهلا ربع تنرتنإلا نمدختسي رايلم نم رثكأو ،لخدلا ةطسوتملاو ةضفخنملا نادلبلا يف ًالومحم
 ةعدالمسا بطللتصانلموا تمامعلوال إلى قوبمس ريغلصووب،عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانمتاياجنلاكذل في ماب،تايتالفو

GSMA) نقراواأل نيينمهال نم عموالد  تقايبطتال عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعا طرلخ نضومعرلاصشخاألا خدمتسي (.2019
 على مئلقاا فنلعا نع نفعودالما خدمتسيو ،ةيزلنلماو ةاملعا نكمااأل في ربأك نماأب رللشعو ةيلذكا فتالهواب ةخاصوال تنرتناإل على

 فنلعالمجا في لعموال ةينسانالج ساواةلمالجأنمةئبعتوال طغوالض تالللحم تنرتناإل ربعتواأد ةمرأال قحقوو عيماتجاال وعنال
 في #NiUnaMenos و ،ةيمعالال #MeToo ةحرك عدت.( GBV Area of Responsibility 2019) عيماتالجا وعنال على مئلقاا

 وعنال على مئلقاا فنلعا نشأب اهبتناال زيحفتل ايوجولنكتال ريسخت ةيفيك على ةيوق ةلثأم دنلها في #IWillGoOut و ،ةينيتالال كايأمر
 .عيماتاالج

 شحرتوال ةواإلساء فنلعوا عيمات الجا عونال على مئاقلا فنعلل يدصتلل ةلوذبملا دوهجلا يف ةريبك تاناكمإ ةيمقرلا تاينقتلا ره ُظت
 تقوال في .ةيسنجال صئخصالوا ينسانالج ريبعتوال ةيسنجال ةيهووال ةيسنجال لويلما فلتمخ نم صشخاواأل تايتالفو ساءنال لالغتواس

 ،تايتالفو ساءنللةيرقمالةالمسال على ةيبسل ارثآعم،ميقالرلجالما في رةيبكةكلكمش عيماتاالج عونال على مئلقاافنلعا ظهري،هفسن
 تاودألا مادختساب بكت ُري يذلا يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا د ُعي 1.(Fascendini and Fialová 2011)لشمووال ،لووصوال

 ن.هعنوت ء بكلنساال شملي"ياتتوالف ءنساال"حطلمص 1

 ايجولونكتال :تاعاقطالب اصةخال جمانربال رصانع . 5.3 مسقال
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 ةمرأال اةيح لواط ثدحت يتلا ةطبارتملا يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا لاكشأ نم ةلصتم ةلسلس نم اًءزج ةيمقرلا تاصنملاو
 في ساواةلما عدم في ( TFGBV)ايجولونكتالههلستيالذ عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعا جذرتي(.2017 ةيقدمتال تصاالتاال ةيمع)ج

 عمدت يتلا زييمتلا لاكشأ نم اهريغو ً،ايسنج نيلوحتملا باهرو ،ةيسنجلا ةيلثملا باهرو ،ةيرصنعلا يفو ،هززعيو هسفن يناسنجلا عونلا
 ةيلالدو ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكاللول ةيقمالر ةيجيتراتاإلس كدرت (. Dunn 2020) عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانمىاألخر واعناأل

 .عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعا طرمخا ادةيزيفةيالرقم ايجولونكتال دور

 ميمحلا كيرشلا فنع باكترال تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت مدخت ُست :اوجيلولتكنا لههتس يذلا اعياالجتم النوع لىع ائمقلا نفلعا
 ساءنالب سينجالشحرتللتالصاتواال تمامعلوالايوجولنكت دامختاس،حصرالاللاثلماليبس لىع،ةلثألمالشمت.سينجالفنلعوا
 مئجراب صورال على ةمئلقااةساءاإل طبرمت،ناكألما عضبيف.صورال على ةمئلقاا ساءةاإل بكاتروال ساءنال لالغتواس ريحضتو

 في ةيصادتقواال ةيفسنوال ةيسنوالج ةيجسدال اإلساءةب تصاالتواال تمامعلوال ايجولونكت طبر مت .فرالش عفداب لتالق كذل في ماب ،فالشر
 .سيءك ميشر لبقنالمرأة م دضفنلعا ارةثإ مها إلىالتواس ةيصناللئالرسا لساإرلثمطيسبلعم يؤدينأنمكيف.ةيميحمالتلعالقاا

 إساءة ةيمالتحا زدادتو ،ةيامنتم ةكلمش ايوجولنكتال ههلست يالذ عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا لاأشك نم هاريغو لكااألش هذه لثمت
 EQUALS ،2018 حدةتلما ممأللةاملعاةيمع)الج (تمامعلوال نمديلمز1 راطإلا رظنا) ًامدقت رثكأ ايوجولنكتال تحبأص ماكل خدامتاالس

 نأهوبابساأل حدأ.ةينسانالج واعناألنيبةيالرقم وةجالف فيهرجخاوتنرتناإلربع عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعاهمساي(.2019
 ساءنالنوئيالمس كاءالشر عنمي.تنرتناإل على نهتالمس على فوخامببسبايوجولنكتال إلىلصولوانمتايتالفو ساءنالعنمتتالئعاال
 يلذا عيماتاالج وعنال على مئاالق فنلعا طرخ ربجي نأ نمكي ،كذل إلى ةفاإلضاب .طرةيللس ةيجيتراتسإك ايوجولنكتال إلى لووصال نم
 على ةبرقا رضفو دييقت أو ،تماوالخد تصانلموا تنرتناإل ربع طخراناال نم بسحاناال على تايتالفو ساءنال ايوجولنكتال ههلست

 دئالفوا قوضي هذا .ةملعالما ءسوو ةمالحقوال بيهرتوال تدايهدتالب نهدافهتاس نم فوالمخا ببسب ةيالرقم تحاالمسا في نهتاركمش
,GSMA Connected Women 2018) تايتفوال ساءنلل ميقرال لحوتلل ةملتالمح Hobbis 2018, Linabary and Milano 

 مام،عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعانم علىأتايوتلمستايتلفوا ساءنالميصمتالةئيسةيالرقم جامربال عرضتنأنمكي(.2021
 ليبس على (.Crabtree and Geara 2018) تصاداتقواال رسواأل ادفراأل على فنلعا نم وعنال هذا هيلقي يالذ بءلعا نم ديزي
 نكا إذا طرللخ نياجنال عرضت نأ ةنآم جخرو أزرار على يوتحت ال يتال ةينروتلكاإل عقوالما أو ةيكالذ فتالهوا تقايبطتل نمكي ،لاثلما

2 ً  قوقح زيزعتل ةيمهألا غلاب ارمأ ايجولونكتلا هلهست يذلا سنجلا ساسأ ىلع مئاقلا فنعلا ةجلاعم برتعت .هنوخدمتسي ما بقراي ينالجا
 ريبعتوال ةيسنجال ةيوالهو ةيسنجال لويلما فلتمخ نم صشخاواأل تايتالفو ساءنلل ةاركوالمش اإلدماجو لعادال ميقالر لصوووال نساناإل
 .ةيسنجال صئصاوالخ ينسانالج

 ايجولونتكله الهست يذلس انجلس ااسلى أئم عالقنف الع: ا1 ارطإلا

 لعم يأ" ،يمقرلا فنعلاو يناربيسلا فنعلاو تنرتن إلا ربع فنعلاب ًاضيأ فورعملا ، ايجولونكتل هلهتس ذيال سنالج اسأس ىئم علالقا فنعلا مليش
 ثلم (ICT) عمتجملاو تامولعملا ايجولونكت مادختساب ًايلك وأ ًايئزج همقافت وأ هتدعاسم وأ هباكترا متي يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا لماعأ نم
 (.2018 ةالمتحد ألممل عامةلاةيعمالج") نيروتكإللايدربالأو عيماتجاال صلتواالتنصامأو تنرتنإلا،ةيكلذافتهوالوا لةمومحالفتهواال
،عسق أوطان لىع عيماتاالج نوعال على مئالقا فنعال رغرا على ً.ارود ايجولونكتلا يدؤت امدنع هجراخو تنرتنإلا ربع فنعلا لمشي وهف ،يلاتلابو

 ئةيالمس اترباعالو شاترلتحوا يةنعدواال تياكسلوال عم،تياتلفوا ءنسالاريبك شكلب يانولوجكتال لههست ذيال سنالج سساأ على ئمالقا فنعال يمس 
 ،يةننساالج يةهولا ثلم لةتداخمالتياهوالنفإ،ذلك عمو.ياتتوالف ءنسالافهدتتس لتياتنرتناإل ربعتاحاالمس في معةلسل هةمشوالرلصووا
 ً.ايسيئر ًارود ًاضيأ يدؤت ةيوغللا ةيلقألاو ،نييلص ألا ناكسلا ةيوهو ،قرعلاو ،ةفئاطلاو ،ةقعااإل، وبقةطالو ،سينالج توجهالو

 ءكارلشا ةعاد بهاكتري التي تياكسلوال نم وعةممج نمضتيو عاسو قطان على يانولوجكتال لههست الذي نسالج اسأس على مئالقا فنعال رتشني
 وإسكات يدهدتو يقةومضا ةردطامل يالوجالتكنو امستخدا تياكلسلوا ههذ نمتضت ت.سامؤسالو نسقةمال تعامومجلوا ءبارغالو فرعامالو نمويمالح
 ئصلخصاوا نينساجال ريبعتالو يةنسلجا يةهوالو يةنسالج الميول فلتمخ نم صألشخاوا تياتلفوا ءسانلل تنرتناإل ربع ققولحوا تصوااأل

 ءاسنلل نييسنجلا ل الغتسالاو ءادتعالا يف ايجولونكتلا مدخت ُست ت.واراالحو تقشانامالو عامةلا تيانتدملا يف مهتكراشم ضيوقت نع ًالضف ،ةيسنجلا
 يم.مالح الشريك فنع قايفي س فيلتخووا ةرطيلسل ةوكأدا ،ر بهمجاتاالاألطفال وو

 نكا اإذ رعةسب رونيتكلاإل عموقال ةرغادمب ما خصلش حمتسو،"المةسال وجر"خ و "عيرلسا وجرالخ" ئلرسا وأرارزأبًاضيأتازيملاهذهفرُعت 2
 ننوعاينيالذصلألشخا تماالخد حول تماعلومثلم،وماتمعلالنمعنوالاهذنعثيبح نهأما شخص لمعإذاةمشكل نكويقد نهأنمقبالقل رعيش
 ةرغادم على ةرلقدا نيمخدتالمس حنمت اهنإ .ةساسح تامولعم نمضتي ًاديج ممصم ينورتكلإ عقوم يف ةمهم رصاعن اهنإ يم.ملحا ريكلشا فنع نم

 ة.ت حساسماومعل على توييح عبأن الموق بالغإ بةثامب عملتو ،رماأل زمل إذا ،رعةبس عالموق

 ايجولونكتال :تاعاقطالب اصةخال جمانربال رصانع . 5.3 مسقال
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 ةينسانالج رييعالموا عيماتاالج عونال على مئلقاافنلعالثمي :اوجيلولتكناعاوقط ميةقلراجلبراما في اعياالجتم لنوعا لىع ائمقلا نفلعا
 وعنال على مئلقاا فنلعا همساي .ةكلمش الذكور هيعل نميهي يالذ ايوجولنكتال طاعق في سنالج سساأ على زييمتوال تزايحتوال الضارة

 تماخدوالتجاتنلماميصمتيفو القرار خاذتواتاسايوالس ةيرقمال ادةيالق فيةعونتمتصواوأ ظرنتهاجوودوج عدم في عيماتاالج
 لبقتمس لشكت يتال رةثالمؤ تايمللعا نم ديلعدا نع نوبئغا عيماتجاال وعنال راءبوخ ينلمدا عمتجلما (.EQUALS 2019) ةيالرقم

 األجهزة ميصمت في نمضمال ينسانالج زيحتالب ايوجولنكتال اعطق في هاريثأتو هاتاركومش لمرأةا ليثمت عدامنا طبتري .ايوجولنكتال
West et) عيانطاالص كاءالذ كذل في ماب ،جامربوال al. 2019, Dharmapuri and Shoemake  تالمشكال هذه يؤدت قد (. 2021
 ةيسنالج لويلما فلتمخ نم صشخاألوا تايتالفو ساءنالب شحرتلوا ةملعالما وءوس فنلعوا ةينسانجال واةسالما عدم خيرست ادةيز إلى

 .هاخارج وأ ةيقمالر تساحالما في ءسوا ،ةيسنالج صئخصاوال ينسانالج ريبعتوال ةيسنلجا ةيوالهو

 ،ةامدتالمس ةيمنتال قيحقتل ةيرضرو تحبصوأ نكام لك في شرةتنم هاريغو ةيرقمال تصاالتواال تمامعلوال ايوجولنكت تحبأص لقد
 نهنيمكتلةيهماأل غالب أمر هنأ ماك.ةياسيسوال ةيعماتاالج ساءنال ةكشارلم هممايوجولنكتال هذه لىإلموالشا نآلمالصوالو نفإ ،اليتالبو
Harris et) ميلعتوال ةيحالص ةيعاالر كذل في ماب ،ةيساساأل والموارد تماوالخد ةيصادتقاال صالفر إلى لووصال نم al. 2020.) 
 ةهمشلماتائالفوتايتالفو ساءنالحومصال تاجايتحاسعكتوةنآمةيقمالر تعاانصوال تصانلموا تاألدوا نكوتنأبجي،اليتالبو

 .ىاألخر

 تاراكتبالا كانه نوكتل ًايويح ًارمأ ايجولونكتلا عاطق ربعو ةيمقرلا ةيمنتلا جمارب يف يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلل يدصتلا ربتعي
 .ىاألخر ةهمشلما تائالفو تايتالفو ساءنال كذل في ماب ،ساواةلما قدم على نينطالموا عيجم خدمت يتال ةيئيبال ظمنوال تواألدوا ةيالرقم

 وعنال على مئلقاا فنلعا على ءالقضا في عيماتاالج وعنال على ينبلما فنلعاب رةينتالمس وجيولنكتوال ميقالر طاعلقا جامرب عدساتس
 زيعزتلالخنمةينسانالج ساواةلماوحن قدمتال ادةيوز ،ينسانالج عونال نشأبةيقمالر وةالفج صيقلتو،هخارجوتنرتناإل ربع عيماتاالج
.ىألخراةاملهاتمادوالخ ،ةيدصاتقاال الفرص ل إلىصووالو ،للمرأة ةياسيسوال ةيعماتالجاةاركالمش

 عالنو لىع ئمقاال للعنف ديلتصا ياتكنولوجال علقطا يمكن كيف 
 الجتماعيا
 عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا عنلم ريبدات ذيفنت على ينسانالج وعنوال ميقالر ريطوتال ييصاصتاخ ةيالتال تايجيتراتاإلس عدساتس
 .ةيولمشو ًانامأ رثكأ يجولونكت عاطق ءانبو ،ةيمقرلا جماربلا لالخ نمو لخاد هل ةباجتسالاو

 له ابةتجالسوا عيااالجتم لنوعا لىع ائمقلا نفلعا من ايةوقلا تاخدم زيزلتع ميةلرقا تاودألا داماستخ :1 رقم يجيةتراتإلسا

 (ابةستجالا،اطرمخلا من يففلتخا،ايةوقل)ا

 (لييكهلا،يدفرلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 هاتجودو هايإل لصوالو ةينكاإمو عيماتالجا وعنال على مئلقاا فنلعا تماخد فروات زيعزتل رةيبك تاينكاإمب ةيالرقم ايوجولنكتال عتمتت
 تنرتناإل ربعوةيالرقم عيماتجاال عونال على مئلقاافنلعاتماخد في موناللالخنمكذل جلىت قدو.ةيوقاال جهود لصوونيحستو
 :ليي ما عيماتاالج عونال على مئلقاافنلعاتماخد زيعزتلةيقمالر تألدواا خدامتاس تايجيتراتسإلشمت.19-ديفكو ةحئجا لالخ

 فنلعانمنياجنلل ةيعماتجاال ةيعاوالر ةعدالوال ةصحال تماخد ةيعالفو ودةجنيحست على لعمتةيرقم تماوخد تجاتنم شاءنإ ●
 ةينكاإمو ةيفشفاوال احتفناال ادةيز على القدرة ةينروتك إللا ةعدالال تايآل كلتمت ،لاثلما ليبس على .عيماتاالج وعنال على مئلقاا
 ريخأتلاو ةعفترملا فيلاكتلاو داسفلا لثم ً،ةداع نوجانلا اههجاوي يتلا تابقعلا ةجلاعم لالخ نم ةلادعلا تامدخ ىلإ لوصولا
 ةحدتلما مماأل بتمك) همتعامتجم وأ مهارق جراخ مهرفس نود لوحت يتلا ةيداملاو ةيفاقثلا قئاوعلا نع ًالضف ،اياضقلا مكارتو
 ليجستلتصاالتواال تمامعلوال ايوجولنكت خدامتساةينروتلكاإل ةعدالال تايآل ةلثأم لشمت (.2021 ةميوالجر تالمخدراب ينمعال
 نيظفللمو راضيتفابيدرتميقدتو،عدبنع راءبالخ ريقارتوتماييقت على لوحصوال ،ةواألدل ايحاالض تإفادا ميقدتو

 دحلا تايجيتارتسا عم ًايشامت .كمحالما في ةيراضتفاال تساالجل ليسهتو ،عيماتاالج وعنلا على مئلقاا فنلعا نشأب نييئالقضا
 فنلعا نم نياجنلل ةيقمالر تماالخد نم هاريغو تماخدال هذه ميصمت بجي ،عيماتجاال عونال على ينبلما فنلعا طرمخا نم
 .هانوخدمتسينيالذ نياجنال ةالموس ةيسروةيوصصخةيمالح ةنمضم ةيئوقا لئوساب عيماتجاال وعنال على مئلقاا
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تقايبطت دزوت نأ نكمي ،لاثلما ليبس على .هميفعاتو همهرفاو نياجنال ةالمس عملد ايوجولنكتال على مدتعت يتال تاألدوا ميصمت ● 
 .نقرااأل عمود ينمهال عموالد تمادالخب نياجنال ليوصتب قومتو ،ة المالس طيطخت عمدتو ،تمامعلوالب نياجنال ةيلذكا فتالهوا

جامرب قيبطت متي ،لاثلما ليبس على .عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا نم للحد ةيالرقم تاينقتال عم تكاراتباال خدامتاس ● 
 تراءااإلج حشدو ،عيماتجاال وعنال على ينبلما فنلعا طمانوأ ثحواد شرنو طيطختو قيثوتل طئالخرا رسم تقايبطتو
 نيسحتل ةيلذكا فتالهوا تقايبطت ريطوت متي .ينطوالو المحلي نييوتالمس على عيماتاالج وعنال على ينبلما فنلعل يصدتلل

 كيشو طرخ في أو نمااأل عدمب نوشعري مادنع عدةالمسا بطلو نيراآلخ هيبنت نم نيمخدتالمس نيمكت لالخ نم ة المالس
.) (GBV Area of Responsibility 2019 

لئساو خدامتاس نمكي ،لاثلما ليبس على .عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا عنلم ايوجولنكتال على مدتعت يتال توااألد ماخدتاس ● 
 ارةثإل ةيتصوال تانالمدو خدامتاس نمكيو ،عيماتاالج وعنال على ينبلما فنلعاب هورالجم ةيعوتل عيماتجاال لواصتال
 ايوجولنكتل نمكي .هيعل قومت يتال ةيعماتاالج فعراواأل فقالموا يحدتو عيماتاالج وعنلا على مئلقاا فنلعا لحو تقشاانمال
ًاصرف رفوتو ،تاكبشلاو ةيراجتلا تامولعملاو قاوسألاو ضورقلا ىلإ ةأرملا لوصو لهست نأًاضيأ تالاصتالاو تامولعملا

 اصرنع .5.3 القسم رظن)ا (2018 ةيمنتوال يصادتقاال نعاوتالةظمن)م للمرأة يصادتقاال نيمكتال في همسايمام،لالدخ بلكس

 مهيدل نيذلا دارفألاو تاعمتجملا نإف ،يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا جمارب نيسحتل ةقوبسم ريغ ًاصرف ةيمقرلا تاينقتلا رفوت امنيب
 ربتعي .قرطال سفنب تاألدوا هذه نم ندويفتسي ال دق لقأ لشكب تنرتنإلا ىإل لصووو ةيتحت ةينبو ةيرقمال ةباتلكوا القراءةب لقأ مامإل
 .تالدختال نم واعناأل هذه في ةيمهألا غلاب ًارمأ قايسلل صصخملاو مدختسملا لوح روحمتملا ميمصتلا

 ميةرقلاجلبراما في اعيالجتماعولنا لىعيلمبنا نفلعا طرامخ ند ملحا:2 رقم يجيةتراتإلسا

 (راطمخلاف)تخفي

 (ليهيكلا،معلمجتا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 ذيفنت بجي .ىراألخ ةهمشلما تائالفو تايتالفو ءسانلل ةالمالس ىعل طرخام ببست ال ةقيطرب ةيمقالر ةيمنتال تادرابم ميصمت بجي
 نم تالمدخ عم لعاف لشكب طرالمخا ليقلتل ةيقمالر جامربال يف عيماتجاال وعنال على ينبلما فنلعا تمامعلو جدم تايجيتراتاس
 ورةالمش ميقدت همنمكيو،(طرخالمافيخفت:جامنربال اصرنع.2.3 سمالق ظرن)ا عيماتاالج وعنال على ينبلمافنلعا في نيصصختلما

 :قيرط نع نماأب ةيالتال تايجيتراتاإلس ذيفنت ةيفيك لحو

لحو ةلئأس نيضمت ،لاثلما ليبس على .تشاداواإلر ةيالرقم ةرمجبال تأدوا في عيماتجاال وعنال على ينبلما فنلعا جدم ● 
 نيب ةيقمالر وةجالفو ةيرقمال ةالمسال لوح ةلئوأس ،تالصاتواال تمامعلوال ايوجولنكت تماييقت في تايتالفو ساءنال ةالمس
 تايجيتراتاسو ة المسلل قيقدت تايملع راءإجب ةبطاللما يه ىألخرا ةلثألما نم .ةينسانجال تاليحلتال في ةينسانالج واعناأل
 (.ج خيارت ندو ،ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالو)ال ةيقمالر ةيمنتوال ليموتوال للشمول ةيتمامعلوال تادرابلما في فيخفتال

الذكور نم األسرة اءيوصأ عم تعاماتجا عقد ،لاثلما ليبس على .ةيالرقم جامربال ميصمتو مييقت في ةيمعتمج رةشاتاس إجراء ● 
 تنرتناإل على نينآم عمتجلما فرادأ عيجم اءقب ةيفيك لوح كارفواأل تصاالتواال تمامعلوال ايجولونكت طرمخا ةشقانلم ثانواإل
 (.خيارت نود ،ةيولالد ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكال)الو

ديزوت ،لاثلما ليبس على .ةيالرقم جامربال في ةيماوالح رطخالما حدة نم فيخفتال على كاءرالش قدرةو ةيالداخل تلقدراا زيعزت ● 
 ميقدتو ،عيماتاالج عونال على مئلقاا فنلعوا ايوجولنكتال على بيدرتالب ةعانالص كاءوشر ةيحكومال ريغ تماظنلموا تماالحكو

 ةالمس"ال تممارساو ئادبم نيضمت (.Martin 2020) هانيمكتو المرأة ة المسب ةعلقتلما تؤشرالما سايقو ريطوتل ينالف عمالد
 EQUALS and) تنرتناإل لىإ عامال لووصوال جهزةاأل كذل في ماب،ايوجولنكتلل ةيتحتال ةينبال ميصمت دنع "ميصمتالب

.) GSMA n.d. 

ركزي يالذ ةيالرقم تادرابلمل كرتالمش ميصمتال في هنم نياجنوال راءبخوال عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا تماظنم كإشرا ● 
 جامربال ريطوت في ميصمتال ةحلمر ةيداب نم ةيالح رةبخال يوذو راءبخوال ةيالمحل تماخدال كإشرا عدسايس .خدمتالمس على
 نكوت نأو ،الحالي يئيبال ظامنال همفو ،خدمتسلما عم ميصمتال :هذه لشمتو ،ميقالر ريوطتال ئادبم عم ماشىتي ماب ةيالرقم

 .يانعاوت

 (.جارةتوال يصادتقاال مونال :تعاطاالقبةخاصال جامنربال

 ايجولونكتال :تاعاقطالب اصةخال جمانربال رصانع . 5.3 مسقال

6 

https://www.marketlinks.org/sites/default/files/media/file/2021-03/GDD_RMTN_How_to_Use_This_GDD_RMTN-with%20links_updated%203.17.21.pdf
https://www.marketlinks.org/sites/default/files/media/file/2021-03/GDD_RMTN_How_to_Use_This_GDD_RMTN-with%20links_updated%203.17.21.pdf
https://digitalprinciples.org/


 

 

 

          

 

                     

                    
         

  

           

    

  

                    
            

                   
    

                  
         

                 
                

      

                    
                 

   

                   
                     

                  
              

                    
                   

                  
                   

  

       

  

  

                  
              

        

 

   

 

 عيجم في (اجينال ىعل زيركتال :ةي ألساسا ئادبلما .0.2 القسم ظرن)ا نياجنال على ركزت يتال ةيوالسر ةالمالس ئادبم قيبطت ●
 لثم ،ةحساسال تانايبال إلى لووصال هنمكي نم ليحلت ةلثألما لشمت .ةيصصووالخ تانايبال نأم ةبقمراو ذيفنتو طيطخت تايملع

 ةنالمخز تانايبال بسرتو ،هب رحر المصيغ لووصال رطومخا ،ةخاصال ةيحالص تمامعلولوا تحاالال تاسم ديحدت أو ماءاألس
 3.نياجنال تعامجمو أو فراداأل نياجنال نشأب

 اوجيلولتكنا لههتس يذلا عيا الجتماعولنا لىع ائملقافلعنل بةاالستجوا يففلتخوا ايةوقلا:3 رقم يجيةتراتإلسا

 (ابةستجالا،اطرمخلا من يففلتخا،ايةوقل)ا

 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 ةيالحال تايجيترات إلسا لشمتو ؛ظهورال في خذةآ ايجولونكتال ههلست يالذ عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعل يدصتال نشأب ةاألدل عدةقا
 :تالصاتواال تمامعلوال ايوجولنكت ربعو تنرتنإلا ربع بكت ُرت يتلا ةلماعملا ءوسو لالغتسالاو فنعلل يدصتلل

جماربوال تاسايالس هيوجتل ايوجولنكتال ههلست يالذ عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا ارثوآ قطانو ةعيبط لوح ثحبال عمدا ● 
 .ةاألدل على ةمئلقاوا قايالسب ةخاصال

ةينطوالو ةيالمحل تماوالحك نيب ايوجلونكتال ههلست يالذ عيمات الجا وعنال على مئلقاا فنلعا لوح عيالو ىوتمس عفرا ● 
 (.ب خيارت ندو ،ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكال)الو ةرمجبوال ميقرال كارتباال في خاصال طاعالق كاءروش ينلمدا عمتوالمج

نشأب علمتلوا حواروال لادبتلما حيلقتال زيعزتل نييميكادألا كاءروالش ةوالحكوم ينلمدا عمتجلموا ةعانالص نيب تعاماتاج عقدا ● 
 األخالقي مادتعاال هيجوتل ةركتالمش رييعالموا ئادبلما حددو ،ايوجولنكتال ههلست يالذ عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا

 (. Bailey and Liliefeldt 2021) ةيمنتال جامرب في هاامخدتسوا ةيالرقم تاينقتلل نآلموا

على ءوالقضا فشاتاكو عقوتل "ميصمتالب ة المس"ال تممارساو ئادبم ذيفنتب ةرمجبوال ميقالر كارتباال في كاءرالش ةبطالمب قم ● 
 عباتال ةينروتلكاإل ةمالالس )مفوض هثوحد لبق ايوجولنكتال ههلست يالذ عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا روأضرا تدايهدت

 (.خيارت ندو ،ةيرالتاألس ةللحكوم

ةامقوإ ،دهورص ايجولونكتال ههلست يالذ عيماتاالج عونال على مئلقاا فنلعا نع الغب إلل ةنآم تايآل سيأستل كاءالشر عمدا ● 
 ةعللفاا تهاالج عم رشاوتوال ىراألخ تاقايالس نم علمتال هملما نم .ريقارتال نشأب لعمال ليسهتل تنرتناإل طاءوس عم تعالقا
 نيمكتو نياجنال لىع تايآللا ركزت نأ نمالض ةيالرقم قووالحق عيماتاالج عونال على مئلقاا فنلعا لجام في ةملعاال ةيالمحل

.) GBV Area of Responsibility 2021, Suzor et al . 2019(  ةيولهانعفكشي ال يالذ الغباإل

 ،لاثلماليبس على .ايوجولنكتال ههلستيالذ عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعاةفحكالم تاعطاالقبةصخا لحلو ريطوتزيعزت
 ربعفنلعانع الغباإل ةيفيكب عيالو زيعزتوبابالش نيبةيرقمال تايوجولنكتلل نآلما خدامتاالس زيعزتلميعلتال طاعقعملعمال

 لعمتنأ كموالح نساناإل قحقووةيطمقرايالد تعاطالق نمكي،لثلمابو (.2018 ةيمنتوال يصادتقاال نعاوتال ةظمن)م تنرتناإل
 نياجنال لصوو عززتوايوجولنكتال ههلستيالذ عيمات الجا وعنال على مئلقاافنلعا ضد ةعالالف ةيعيشرتال تابجاتساال عمد على
 .ةعدالال إلى

● 

 نوآم صفومن لامشيوجلوتكن اعطق طويرت دعم :4 رقم يجيةتراتإلسا

 (مكينيةتلا لبيئةا،راطمخلافتخفي ،ايةوقل)ا

 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 تدائقا ساءنال نكوتنأبجي،ىخراأل ةهمشلماتائالفوتايتلفوا ساءنال حومصال تاجايتحوا ةمالسةيقمالر ايوجولنكتال دمخت كيل
 نأنآموفصنوم لامش وجيولنكت طاعلق نمكي (.Dharmapuri and Shoemake 2021) ميقوالر وجيولنكتال كارتباللتاليووك

 :لييماكذل عمدتايجيتراتاسلشمت.هاتاديقو رأةلماةاركمشديزي

https://digitalprinciples.org/principles/ 

 ت:انيابلا يةصخصو اترباتعم واخدتحول المس رمحوتملا يممصتلا حول اترشاداإل نم يدزمل ميالرق ريتطوال ئع مبادراج
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صئخصاوال ينسانالج ريبعتوال ةيسنالج ةيوالهو ةيسنلجا لويلما فلتمخ نم صشخاواأل ،ساءنال نيب ةاركوالمش ةاصرنمال عمد ● 
 ةكموالح تايملعو ،نينالقوا نسو ،ةيالرقم ةاسيوالس ةينطالو ايوجولنكتال في ةيرقمال قحقوال في ةصلحلما بحاوأص ،ةيسنالج
4.3 ةيمنتوال يصادتقاال نعاوتال ةظمن)م  (.ةينيمكتال ةئيبال :جامنربال اصرنع . القسم ظرن)ا (2018

اميالق جهانم نضمتت2021(. لاياألج نيب ةساوالما ىدتن)م ايوجولنكتال ةعانص في نهتاديقو تايتالفو ساءنال ةاركمش زيعزت ● 
 :ليي ما كذلب

تاياضيالروةدسنلهواايوجولنكتالوالعلومميعلتريفوتلالخنم نهمواردوساءنوالتايتالفلصوأ زيعزت o 
)STEM( ، نم لماعألا ادةيور يوجولنكتال لعمال قسو في لخوالد زيعزتو ،ةيساسواأل ةيالرقم تهارالما اءنبو 

 GSMA and ،2020 فيسينوي)ال ادةيالق ىعل بيدرتوال ،هيوجتوال ،هاب ىذتحي ماذجنو ،ينمهال ريوطتال ل الخ

2018(. ،2020 ةيحضرال ووسلأ ةمعوجا Boccuzzi and Uniacke 2021 ، ةيمنتوال يصادتق الا نعاوتال ةظمنم 

اهذ في ةينسانالج ةساوالموا المرأة عمدت يتال تاسايالس زيعزتب ايوجولنكتال ةعانص في لعمال بحاأص ةبطالم o 
 عيماتالجا وعنال على مئلقاا فنلعوا شحرتلوا لالغتسواال زييمتال ظرحت يتال ةيماالح تاسايس كذل في ماب ،طاعالق
 ،ةيماالح تاسايوس لوح تمامعلوال نم ديزلم2021 (..Makinde et al) ةيمادوال ةيراضتفاال لعمال ناكأم في

 .ادةيالقو ةيميظنتال ةفقاثوال ميقال :ةيمللعا اصرنع .0.4 ظر القسمنا

في ربأك رودب اميالق نم المرأة نيمكتو ،عمتجلموا ايوجولنكتال ةعانص لداخ ةعمدا ةيعماتاج تاسايسو رييعام عوض o 
2020(.) ةعانالص GSMA ةيحضرلا سلووأ ةمعوجا 

 رامج:الب لةأمث
 له ةابالستجوا اعياالجتم لنوعاىلعمائقلا نفلعا من يةاوقلا زيزلتع ميةقلراتوادألا داماستخ :1 رقم لالمثا

 ودالجه ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالللو عباتال ( WomenConnect) ساءنال طبريحدتلةينساناإل حوتمفال الشارع ةطيرخ وعمشر عوس
 Crowd2Map ). رويبواينزانت في طئخراال سمور ايوجولنكتال لالخنم عيماتجاال وعنال ىعل مئلقاافنلعاةمعالجلةذولبلما

n.dTanzania .) فتالهوا خدامتاس على يتيغنيريس في ةيقر78 في لطفاواأل ساءنال ةيماح نلجا عضاءأ روعالمش بدر ،اينزانت في 
 سمرلالخنمةطيالخر إلى ،تماوالخد تادايلعوا سرمداوال ءايواألح ىالقر ماءوأس قطرال لثم،هممعتمج في طقانةفضاإل ةيلذكا

 تاصرانم تحبوأص ةيلذكا فتالهواب ،"نييقمالر لطابألا" مساب فر ُعت ،ةأرما87 نم ةنمكو ةكبش ديزوت مت .طئالخرا تانايبو طئالخرا
 .معدلا ىلإ لوصولل نيجانلل ًادرومو يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا نم ةياقولل

 تطاسلالتنمكت.ينروتلكإ الغبإميقدتلنييقمالر لطاباأل ىإل اشرةبمبهاذللنياجنلل ظامن شاءنإمت،" "OpenDataKit نم فادةتاالسب
 لحوتشاداإرميقدتو،اجينالعقمولثم،ةيفإضا تمامعلو بطللبساتواقيبطتربعنييالرقم لطابألاعملصواتالنمكذل عدبةيالمحل

 ءهؤال لصوا لقد .غالبإلا ىلع ًادر تاطلسلا اهتذختا يتلا تاءارجإلا لوح تاثيدحتلا لدابت ًاضيأ مهنكمي .هعمد وأ اجينال ةيماح ةيفيك
 قطرالنآلا عرضتيتالةيرقمالطئاالخر خدامتاسبلئاألوا نيبيجتللمس حسم مام،ةطيالخر إلىةيحلمتاليعدتةفضاإنويقمراللطاباأل

 تعامتلمجا رثأك عضب في عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا طرخل نيمعرضال كئولوأ نياجنال عقامو ديدحتل ىاألخر عالملموا ىوالقر
 في عيماتاالج وعنال على ينبمالفنلعاثحدو تقو على فعرتال على ساءنالجامنربال عدسا .اينزانت في فييالر عبطاال هايعل بغلييتال

 دشه ،جامنربال ةيهانلحلوب (.خيارتندو ،ةينسانإلاحوتمفال شارعال ةطيرخقيفر)هليصدتلل ةفمعروال تاألدوابنهوزود ،نهتعامتمج
"Crowd2Map " ًانلع نوثدحتي نيذلا عمتجملا ءاضعأ نم ربكأ ددعو يناسنجلا عونلل ةيديلقتلا ريياعملاب ةطبترملا فقاوملا يف اًلوحت 

 .عيماتجاال عونال على مئلقاافنلعا عن

 اوجيلولتكناعاقط في اهدتاة وريرألما كةارمش زتعزي :2 رقم لالمثا

- WE Act"جامنربلالخنمايودبكم في ( Women in Tek Network) ايوجولنكتال يف المرأة ةكبش شاءنإ مت Pact"نمللمموا 
 على ةمئلقاا ةملكاتلما ةطشنألا نم ةعمجمو ريفوت لالخ نم ايجولونكتال طاعق في ساءنال عمدل ةيولالد ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالالو

 Tek4Good) ايجولونكتلا لاجم يف نلمعي يتاوللا لامعألا تادئار تاباشلا معدل ًاصيصخ ةممصملاو بسانملا تقولا يفو تاجايتحالا

 لجام في تابشالل كيبالش لواصتال صفر عيسوتو شاءنإ كلذ في ماب ،بنجواال عددةتم ةيجيتراتسإ ادرةبلما تخدمتسا (.2020
 يف ةمرأال ةكبش ةطشنأ لشمت .عمتجلما كوإشرا ،تاسايالس على ريثأتوال ،لماعواأل ايوجولنكتال يف تابالشا هيوجتو ،ايوجولنكتال
 :ليي ما ( WTN)ايوجولنكتال
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ايجولونكتال لمجا في تابالشا لماعاأل تدائالر ةركتمش لعم ةساحم قخل ● 

عضاءألل صصمخ هيوجتو بيدرت ريفوت ● 

كيبالش لصواتال تايعالف ةفضاتاس ● 

تحاضراة مسلسلو ويديف عطمقا ةسلسل شاءنإ ● 

تعاامجال عل مواصتالو ،ةيلرقما تالحموال ،ةاملعا ةاركالمشب اميالق ● 

تاسايالس تواراوح تاسايالسب ةعلقتلما ثحوبال شرنو إجراء ● 
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 ارإقرو كرش
 على ينبلما فنلعا نم للحد عيماالج لعمال ةظمنم قيفر في نيآخر عضاءأ نم عمدب ،نوتليهم دير وفيص لبق نم ةقيثالو هذه تبتك
 نوم لرثمو ةسار لبقنة مقيثوال ة لهذهياللغو ةمراجعال تمت.هامنال ليشيوم ديسع ةطمفا كذل في ماب،( GBV)-CARE عيماتاالج وعنال
 ،سبغرو نيورول ونكويأد لينشا :تالخلمدوا ةجعمراال قدموا نيالذ ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالالو فيظولم كراش .كيتيف ليج ميصمت

 عباتال WomenConnect Challenge ،ريمدلا،غنرليتس فيير،ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمراةكالللو فذنلماكيشرال فيظوم ضوع وإلى
 .تقايعلتال قدموا نيالذ ،ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالللو

 :رحلمقتا ساالقتبا

2022 قيفر .CARE-GBV ."جامرب لالخ نم عيماتاالج عونال على مئلقاا فنلعا ةمعالج :تعاطاالقب ةخاصال جامنربال اصرنع 
 ةيمنتللةيكيألمراةكالوال:ةصمعاالنطنواش.ةيمنتالفيعيماتالجاوعنال علىمئلقاافنلعاةرمجبلةيسيأستال اصرنلعافي".ايوجولنكتال

 .ةيالدول
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 ةيمنتللةيكيألمراةكالللوةيعماالجةبجاتسواال ةيوقاالزيعزتهو عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانمحدلل عيماالجطشانال منفلهدا
 منديلمز.ةيالدول ةيمنتللةيكيألمراةكالوالربععيماتاالج وعنلا على مئلقاافنلعانشأبةيمنتالجامربفي"عيماجاللعمال"أو،ةيالدول

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

 :بـ لصاتاال رجىي،ديلمزاةفمعرل

 نوانلقا في هاوردكت ،يوشين يتراش
 قدعاتال لوسؤمةلثمم

 المرأة نيمكتو نيسنالج نيب ساواةلما مركز
cshenoy@usaid.gov 

 هاوردكت ،ينادسبراغناداي
 سمق ةسيئر
 CARE-GBV قيفر

diane@makingcents.com 
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