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القائم العنف منللحدالدوليةللتنميةاألمريكيةللوكالة الجماعي العمل

 االجتماعيالنوع على

 التنمية في االجتماعيالنوع علىالقائم العنف لبرمجةالتأسيسية العناصر

 :بالقطاعات الخاصة البرنامجعناصر .5.3 القسم

 مناألبرامج خ الل من االجتماعيالنوع علىالقائم للعنف التصدي
 والنظافةالصحيوالصرف ئيالما

 ةمحدد ريغ يةمكو مىمس ريغ يم ألجلسلتالرابعة ل يةيلتحللالخدمات ا

 7200AA19/D00006/7200AA20F00011 قمر عقدال

 يةمسؤول ياتالمحتو ههذ .كييرمألابعلشل سخيال عمالدو )USAID( ةيالدول يةمنتلل يةكيرماأل ةوكالال بفضل نةكمم هذه طةنشاأل ثيقةو تصبحأ لقد
Development Professionals, Inc. سسةمؤو Making Cents International, LLC مهامال رمألوا ابعةرال ةييلللتحا ماتالخد خالل نم 

 مرق نةعومال عقدو )CARE GBV( عيماتاالج نوعال على ئملقاا فنعال نم دللح عيمالجا ملعبال المتعلقة
.7200AA19/D00006/7200AA20F00011 

 .ةيكيرماأل ةالمتحد تياالوال ومةكح وية أالدول يةمنتلل يةكيرمألر الوكالة اظن وجهات ةرروضبال يقةثه الوهذ عكست ال



 

 

 

          

 

 

     

    

    

   

     
  

    

   

     

     

    

    

     

    

      

 

 

  

 اتصرتخملاو اراتصتخاال

CARE- GBV 

GBV 

IOM 

IPV 

LGBTQI+ 

MHH 

SEA 

SOGIESC 

STEM 

 عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانم للحد عيماالج لعمال

 عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعا

 جرةلهلةيولالد ةظمنلما

 ميحمال كيالشر فنع

 ،نيسنالج نيب نص مشخاألوا ،سنجال حراروأ ،ايسنج نولوحتلموا ،سنجال ووجومزد ،نويلثلموا ،تايلثلما
 ىألخراةعونتلماةينسانالج تايالهووةيسنجال تهاوجتال يوذنص مشخاواأل

 ةيالشهر ورةالد ةفظانو ةصح

 نييسنالج داءتعالوا لالغتاالس

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

 تاياضيوالر ةدسنلهوا ايجولونكتوال العلوم

UNDP–SIWI اهيلمل الدولي كهولموتس عهدم- يئماناإل حدةتلما مماأل جامنرب 

USAID 

WASH 

WHO 

WSSH 

 ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالالو

 ةفظانوال صحيال فوالصر اهيلما

 ةيلمعاالةصحالةظمنم

 ةفظانوال حيالص فوالصر يئماال نألما

 5.3.  افةنظالويحصال رفصالويئامال نمألا :تاعاقطالب اصةخال جمانربلا رصانع مسقال
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 دمةمق
 ةرمجبال في ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالللو ةفظانوال يصحال فصروال يئماال نألما جامرب جمد بجوو ببس ةقيثالو هذه فصت
 جدم ةيفيكحيضوتلجامربالنعةلثأمميقدتمتي.كذلب اميللق حددةلماتايجيتراتساإل ليفاصتوسنجالعون على مئلقاافنلعايصدتلل

 تمامعلو على لوحصلل واردلموا تلألدوا طبروا ريفوت متي ماك ،ةفظانوال حيالص فوالصر يئالما نألما جامرب في تايجيتراتاإلس
 .ةيفإضا

 ،ةيساساأل ئادبلما لشمت يتالو ،ةيمنتال في عيماتجاال وعنال ىعل مئلقاا فنلعا جامربل ةيسيأستال اصرنلعا نم زءج هي ةقيثالو هذه
 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 ● 
طرخالما فيخفت :جامنربال اصرنع .2.3 القسم ● 
ةيمللعا اصرنع .0.4 القسم ● 

o (جامنربال في نيركة المشايماحل رطاإ :جامربال لاث)م ادةيالقو ةيميظنتال 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
 جموذنالنم عددةتمتايوتمسجعالتتايجيتراتإسسنالج وعن على ينبلمافنلعالمجا فيةعالالفتالدختالنضمتتما عادة.كلييلهوا

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

 يالصح رفوالص ئيالما األمن رامجب دىتتص أن بيج ذالما
 الجتماعيع االنو ئم علىقاللعنف ال والنظافة

 يئمانإ فهد هو ةيالدول ةيمنتلل ةيكيرماأل ةكالالو هايف لعمت يتال تعامتالمج في ةفظانوال صحيال فصروال يئماال نألما نيحست نإ
 على ينبلمافنلعاتارابتعالاونتمتي لم إذا ةعالفةفظانوال حيالص فوالصر يئماال نألماجامربنكوتنأنمكي ال .ةكالللو سييئر
 ئيماالنماألجامربنم عيماتاالج وعنال على ينبلمافنلعافخاوم عادبتاسيؤديقد.ذهيفنتوجمانربالميصمت في عيماتاالج وعنال
 هثودحو يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا رطاخم ةدايز كلذ يف امب ،ةدوصقم ريغ ةيبلس بقاوع ىلإ ًاضيأ ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو
 ،كذل على وةالع.(2015 ةيلالدو ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكال)الو هاتعدمسا إلى ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالالو فهدت يتال تعامتالمج نيب
،ظفحلاو ،ةمكوحلا ىلإ مهلوصو رثأتي ام ًابلاغ ،يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا ثداوحو رطاخمل ةباجتسا مهكولس سانلا لدعي امنيب ً 
 على ظحفاالةقعاإمتي،كلذل ةجيتن.ةعالالفةفظانالتايسلوكو حيالصفوالصر اهيلماقفمرالهمامخدتساككذلو،ةيصادتقالا الفرصو
 .جامنربال ةامدتاس ليقلتوةاملعاةصحال جئاتنوةكمووالح ةفظانوال حيالص فوالصر اهيلمانأم

 ائيلما ألمنا

 .هاامخدتسوا هاصيخصتو اهيلما واردم إلدارة ةعادل ةظمنوأ ةفيظنال بالشر اهيلم نآلما لصوالو نماض يئماال نألما ةمعالج بطلتت
 قتعا على عقت ،ةينسانجوال ةيعماتاالج وارواألد فعرااأل ببسب ،سرأ10 لك نم8 في ،ةيزلنلما تاجايتلالح اهيلما فروتت ال مادنع
 ال ،اهيلملةيتحتال ةينبلل كافئتلماريغعيوزتوال اخنلماريغت ارثآببسب (.2017 ةيلمعاالةحالصةظمن)مهابجلةيؤولسمتايتالفوساءنال
 رطخ ادةيز نإ .لبق يذ نم لوطأ تافاسمل هايملا تادادمإ لقن وأ يشملا ىلإ تايتفلاو ءاسنلا جاتحت ام ًابلاغ ،ةيفيرلا قطانملا في مايس
 2014c, House;4) ةيفيرلا قطانملا نم لك يف ًاديج قثوم هايملا بلج دنع تايتفلاو ءاسنلا باصتغاو نييسنجلا ءادتعالاو شرحتلا

Zaman 2020) ةيرحضال قطانلموا (Mehrotra 2010 .) ربعةليطو تسافامنفرسايادمنعتايتالفو ساءنلل طرالمخا هذه زدادت 
 تايتالف ضد مايسال،هاذيفنتوتماللهج طيطختال اةنجال على لسهيمام،اهيلمابجل تعادابؤبنتالةينامكإببسبرثأك فاقمتتوةيئانقطانم
Pommell et)تهقامراال al.2018.) نعرضتي قدوةسالدرا تقوتايتالف عيضت،اهيلملةيفكا ةيتحتةينب إلى سمدارال قرتفتادمنع 

 .سمدارال في هاامخدتالس هايلماعجم دنع سينالج فنلعا طرلخ

 افةنظالويحصال رفصالويئامال نمألا :تاعاقطالب اصةخال جمانربلا رصانع .5.3 مسقال

3 



 

 

 

          

 

                       
                     

                       
                        

                

                       
                      

      

                     
                     

                     
                      

                         
                  

                     
                      

                
                       

                       
                      

                       
                     

        

                        
                     

                      
                     

  

                   
                      

          
                    

                          
                      

              

                     
                   

            
                  

 

               

                     

         

 .ةعالزرا يف لاألو قاملما في لجاالر هاخدمتسي مانيب ،ةيعزراوال ةيزلنلما ةطشناأل نم لك في اهيلما ساءنال خدمتست ،ةيفيرال قطانلما في
 ،ساءنوال لللرجا اهيلما خدامتسا نيب زاعن بوشن لماتواح رتوت ىإل تايتالفو ساءنالب ةنمقار ربأك ةطسلب عتمتي يالذ لالرجا عوض يؤدي
 لوألاماقملايفتالوؤسملانهتايتفلاوءاسنلانأل ًارظن.اهيلمابجل طقان في تايتالفو ساءنال ضد يجسدال فنلعا طرمخا نمديزي مام
 يالخزب ورالشع إلى يؤدينأنمكييئماالنألما عدامنانفإ،ورالد هذا أداء فيترايأختوأتايدحتكانهتنكا إذا ،اهيلماعجم نع

 )تعاضلمروا لامحوال

Stevenson et al. 2016, Brewisa et) فسينال قيوالض al. 2019 )، رةاألس فرادألبقنمةيفسنوال ةيجسدال تابوعقوال (House 

et al. 2014c, 34; Sommer et al. 2014.) عم أو فالجفا سممو لالخ عيماتجاال وعنال على ينبلمافنلعا طرمخا زدادتنأنمكي 
 ساءناللثم،اهيلمالقنلةيندبالةقطاال فاضخنانمنونعاينيالذ كئأول نيبةخاص ،اهيلماتمداداإيف اخنلمانعةاجمنالتانيابتالديزات

.) Pommell et al .2018

 نعةيساألسا ةيولسؤلماتماوحكال لحمتتثيح،نساناإل قحقولةيدولال تهداعالمانمديلعدا في هيعل صصونم ماءال في قالح نإ
 سانلا نوكي يتلا قطانملا ىلع زيكرتلا نوكي ام ًابلاغ ،هايملا تادادمإ ةصخصخل تاموكحلا ضعب رايتخا عم ،كلذ عمو .قالح هذا لماعإ
 عدبهل عادبتساال هذا (.ActionAid 2013) رةيفقال تعامتوالمج ةيفيالر قطانلمانمديلعداينثتسي مام،عفالد على نيقادرونيبغرا هايف
 ءايحألا يف هايملا تامدخ يمدقم لبق نم نييسنجلا ءادتعالاو لالغتسالا نأشب نادلبلا نم ديدعلا يف ًاديج ةقثوم رطاخم كانه نأل ،يناسنج
 اهيلمل وليالد كهولموتس عهدم-يئماناإل حدةتلمامماألجامنربلاهيمال إدارة قفمر)ةاملعااهيلماقفمرا هاخدمتاليتالقطانلماأورةيفقال

2017، Avello 2018, Kiwaset 2018, Pommell et al. 2018, , Potts et al. 2020.) نع ةدراس توجد ،لاثلما ليبس على 
 ًايلام وأ ًايسنج نوزتبي نيذلا هايملا قفارم يفظوم ىلع ةلثمأ ،ايقيرفأ بونج يف ،غربسناهوجو ،ايبمولوك يف ،اتوغوب في اهيلما قفمرا

 اهيلما رةإدا قفمر اهيلمل الدولي كهولموتس عهدم- يئماناإل حدةتمال مماأل جامنرب) نهألسر اهيلما ىعل لوحصال نحاول يئالال ساءنال
 وأ هايملا ىلع لوصحلل ةيسنج تامدخ ميدقت ىلع نربُجي يئالال تايتالفو ءسانال ةحال تانحالشا بصحاوأ اهيلما عوئاب لغتسي ماك (.2017

 ببسبةفاقمتلمافجفاالتراتفلالخديزاتملشكبوفالجفا وسمملالخصخا لشكبلالحا هو هذا .اهيلما وربطا يفنعهضونيحست
 .سنجاللبمقا لقنالريفوت أو اءلمابجل نضوعرينيالذ لرجااللبقنمنييسنجال داءتعاالولالغتسالانعًاضيأءاسنلاتلغبأ.اخنلما
 ًايدسج نزجعي دق يئاللا ،ةنمزملا ضارمألا وأ ةقاعإلا تاوذ ءاسنلاو ًارقف رثكألا ءاسنلا ىلع صاخ لكشب رطاخملا هذه رثؤت نأ نكمي
 ةناللج عضاءأ أوسحراللةقثومتالحا دوجتثيح،ةيمعتالمج اهيلماةظمنأةإدار ىإل طرالخ هذا دتمي.ةليطو تفالمسا ماءاللحم نع

 حتفنهيعل ضواعريلقالغاإلةرتفنمبيقرتقوفينصلييتوااللتايتالفوساءنالنغلوتسيثيح،اهيلماقفمرا قالغإنعنيؤولالمس
Potts et)سنالج ةممارس لبمقا اهيلماريبانص al. 2020.) 

 فنعلا رطخ نم ًاضيأ ديزي دق هنأ الإ ،عمتجملل ةمهم ةيداصتقاو ةيعامتجا ًاصرف بلجي نأ نكمي هايملل ةيتحتلا ةينبلا ريوطت نأ نيح في
 ةصالخا جامنربال اصرنع .5.3 القسم رظن)ا اءنبال عيلمشار ذكورال لمالعا قفدت ببسب تايتالفو ساءنال نيب عيماتاالج وعنال على مئلقاا
 دادزي ءاسنلا ىلع فنعلا رطخ نإف ،هايملا عيزوت طاقن لوح ةداع نوعمجتي لاجرلا ءالؤه نأل ًارظن (.ةيتحتلا ةينبلاو ةقطاال :تعاطاالقب

 ةيمعتالمج المصادر نماهيلما ساءنال خدمتست،لاثلماليبس على)اهيلما على مدتعتيتال رةيالصغ ةيرجاتالنهمالعأل اهيلمانمعجيمادنع
 (.هاعيبلتابشرولماعنلص

 ةيبلاغ لاجرلا لغشي امنيب ،هايملل نييئاهن نيمدختسمك ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو يئاملا نمألا جمارب يف ءاسنلا كراشت ام ًابلاغ
 تظهرأ .سينالج وعنال على مئلقاا فنلعا طرمخا نم ديزيو للمرأة ةيعبتال عوض عززي هذاو ،ةينقتال همتفمعر ببسب ةياديالق باصنلما

 ميقدت على لاألج ليطو دامتمس ريثأتهالنكوينأ ل إلىيمتةيمنتالنولى ماأل لالمراح في ساءناللشمتيتالجامربالنأةثيالحد تالدراسا
Gross et) حيالص فروالص اهيلماتماخد al. 2000.) ةيسيئالرةياديالقباصنلما فيةمرأالةاركمشنأنلدابال عددةتمةسدرا توجد 

 ،الفرص هذه عمدت يتال جامربال نفإ ،كذل عوم (.Foster 2013) ةمادتسملاو ةيفيظولا هايملا ةمظنأ ىلع ًامهم ًارشؤم دعت هايملا ةنجلب
 بجلةيؤولمسكذل فيماب-ةيزلنلماتايؤولسلمابءعلقنتقد،ةمرأالةيعارلماعألةيكليلهاةعيبطلارييغتلتايجيتراتاس قدمتالهانلكو
 (. ActionAid 2013)ميعلتال في تايتالف قح على تساكاعناهليالذ رألما،سرةاأل في تاياألخر تايتالفو ساءنال إلى-اهيلما

 ،اهيلماعلىظحفاالفيتايتلفوا ساءنالكشارتمادنعريبكلشكبعيماتاالج وعنال علىمئلقاافنلعاطرمخا زدادت،كذل إلىةفاإلضاب
Domingo et) ةقدب حددةلما ةينسانجال األدوار خارج ةطشن ألا نع ًالضف ،لخدلا راردإ صرفو ،ةمكوحلاو al. 2015.)ةدراس تجدو 

1  ًاليلدةمكوحلالاكيهو ةفظانوال يصحال فصروال اهيلماتمجاال في ةملعاال ىالقو في ةينسانالج وةجالف لحو نسوداال بونج في تيأجر
 فرادأ لبق نت مقايم، المضايحمال كيالشر فنع كذل في ماب- ةصاخلا ةايحلاو ةماعلا ةايحلا يف هنم فوخلاو فنعلا ةبرجت نأ ىلع ًايرهوج

 صحيال فرصالو المائي نماأل" خدامتاس لىإ ("WASH) ةافظنلي والصحف ارصالوهيامال" تخداماس نم يةدولال يةمنتلل ةيكيرماأل لةكانتقل الوت 1
 عند إال ،ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو يئاملا نمألا زجوملا اذه مدختسي .اهترادإو اهيلع ظافحلاو هايملا ةيامحل ًالومش رثكأ نوكتل (" WSSH) فةظانالو

 .فةظانلي والصحف ارصالوهيامال على خاص كلبش كزتر التي جمبراال لةثمقشة أنام
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 على هاتدرقوةمرأالتارايختقعاأ-نييحالوال نيملتالمح لعمالءالوزم لعمالبصحاألبقنمنييسنالج داءتعواال لالغتواالس ،األسرة
Denman and) طاعالق لداخ نماأبةينمهال هاتايحةصلموا أو لخود Lipscomb 2020). 

 ةينونلقاا قحقوال عدامنا ببسب لالدخ روإدرا قاءبلوا شيلعل ةكرتشملا ةيكلملا دراوم ىلع ةيعارزلا تاقايسلا يف ءاسنلا دمتعت ام ًابلاغ
 رأةلمل حدةتلما مماأل ةئيه) تاوالصدم ةياخنلما ترايغتلل خاص لشكب ةعرض هاعلجي اهذو ؛ ةصخاال راضياأل ةيلكم على ةيفيظالو

 لضانوال ،اهيلماقووحق ،ةيمعتجلمااهيلما على ظالحفا في اهيلمارةدنبرةثأتلماةهمشلماتعامتالمج نمتايتالفو ساءنالكرشات(.2014
 ادةيقب ضياألرا على الءيتاالس .ةياألصل بالشعو نيبو ةينيتالال كايأمر يف مايس ال ،(2016 للمرأة دةحتلما مماأل ةئيه) اخنلما ريغت نشأب
 ةفوفحملا تاقايسلا هذه يف ةيدايق ًاراودأ نولوتي نيذلا كئلوأ نأ ينعي ءاسنلاو ةيلصألا بوعشلل فينعلاو يروكذلا ميرجتلاو تاكرشلا
 جامنربال اصرنع .5.3 القسم رظن)ا ( Sequeira 2017) سينلجوا يجسدالفنلعانمدةيزاتم طرخامنجهووايةيئعداوال طرالمخاب
 (.ةيلكلمواضراألقحقو ؛هتحدنف ميخفتوال اخنلماعف ميكتال:تعاطاالقبةخاصال

 افةلنظوا لصحيا فلصرا

 ةيسنجال هتيوهو دالفر عمر رثؤي .ةيفكاوال ةن آلما ةفظانوال صحيلا فالصر قفمرا في قالح ةيسنالج تايوالهو مارعاأل عيجم نم سانلل
 فذةنلماوأةممالمص قفمراالنكوت قد.ةفظانوال صحيالفلصراقفمرا إلى لصوالوبةعلقتلما طرخالموا هاكدرإ على ىأخر لاموعو

 ةيكيألمراةكالالو)تايتالفو ساءنللةبسنالبةصخا ،هاامخدتاسنمةشدبحديمام،ةنآمريغوأهايإللووصللةلبقاريغباسنمريغلشكب
ريبعتوال ةيسنالج ةيوالهو ةيسنالج لويلما فلتخم نم صشخاواأل (Root 2021 ؛ House et al 2014, 14 

 ةدودحم ةيناكمإب ةيمسرلاو ةيمسرلا ريغ لمعلا نكامأ عتمتت ام ًابلاغ (.2017 للمرأة ةحدتلما مماأل ةئيه) ةيسنجال صئخصاالو ينسانالج
 وعنلا على مئلقاافنلعا طرامخ نمديزي قد مام،وعنتوال سنجوال عمرللةباسنلما صحيالفروالص ةفظانالقفامر إلى لصوللو

 ًاضيأ نمقي تايتفلاو ءاسنلا نإف ،ةماعلا ضيحارملا في عئشا أمر نايتالفو لالرجا لبق نم نييسنالج داءتعواال شحرتال نأ ماب .عيماتاالج
 عراءال في طغوتال ضد ةيعمات الجا عارال ةوصم نأل ،عيماتجاال عونال على ينبلمافنلعا طرمخا نمديزي هذاو؛ اءلعرايفطغوتالب
 (.WaterAid 2015 ، Schmitt et al. 2017 ،2015 ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالوال) مالظلا لولح ىتح نرظتني ام ًابلاغ نهنأ ينعت
 ةصحال على ريثأتهول ،ىألخراتماالخد إلى لصووالو ميعلتال كلذ في ماب،ةاملعا اةيحال في ةنآلموا ةملكاال همتاركمش على رثؤي هذا نإ
 .اهيلماقيطر نعةقولنلما اضألمرا طرمخا ادةيزثيحنة ماملعا

 ،ةيسنالج تهاجوتال فلتمخ نم شخاصواأل تايتالفو ساءنلل لوصالو ةينكاإمو ةالمالس نيحست على ةيزلنلما ضيالمراح لعمت مانيب
 ًافوفحمو ًافلكم نوكي ام ًابلاغ هذه يحصلا فرصلا قفارم ءانب نإف ،ةيسنجلا صئاصخلاو ،سنجلا نع تاريبعتلاو ،ةيسنجلا تايوهلاو
 ثيح،رةيطوالخ ةيئانال قطانمال نم اءنبال مواد عجم ساءنال نمناي ألحانمريثك في بطلتتةيديقلتال ةينسانلجافعرااأل نأل ،طرالمخاب

 ضيالمراح اءنبفيكالتلحمتعيطتست ال تالئعاال تنكا إذا ،كذل ىإل ةفاإلضاب.عيماتجاال وعنال على ينبلمافنلعا طرلمخا نعرضتي قد
 يذو صشخااأل نيب مايس ال ،ققل مصدر هي نييسنالج داءتعالاو لالغتسالا رطاخم نإف ،ضيحارملا ءانب ىلع ًايدسج ةرداق نكت مل وأ

 ءاسنلا هجاوت ام ًابلاغ ،األسرة ىوتمس على .ةنمزم مراضأب نيبالمصا خاصواألش ،لطفاواأل ءسانال هاعولت يتال واألسر ،ةقعااإل
.House et al)سباللمالغس أو مامحتاالس دنع هارنألا أو مامحتاالس ناكأم في فنلعاتايتالفو 2014c). 

 ضيحالبةطيالمح توراظوالمح فخووال ريبلكايزالخ نلك ،قطانلموا تقافاثال فالتاخبةية الشهرورلداةفظانوةحصتممارسا فلتخت
 ،سمدارال تايتف مايس وال ،تايتالفو ساءنال (. WoMena 2020) عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعانم عددةتملكاأشبةطبتومر ةعئشا
 ،سنجلا نع تاريبعتلاو ،ةيسنجلا تايوهلاو ،ةيسنجلا تاهجوتلا فلتخم نم صاخشألاو ًايسنج نيلوحتملا لاجرلاو نايتالف ككذلو
 فنلعوا ميالحم كيالشر فنع كذل في ماب- فنعلا نم ةفلتخم لاكشأ رطخل نوضرعتي ام ًابلاغ ،نوضيحي نيذلا ةيسنجلا صئاصخلاو
 ورةالد ةفظانو ةحص تاجايتحا يبلت ال يتال ةيمعتالمج ضيراحلما إلى لووصال دنع-كيالشر ريغ نم يسنوالج فسينوال يجسدال

 نهنأل همتوجازنوبضري واجزاأل عضبنأتراساالد ىإحد تفادأ،لاثلماليبس على (.Cardoso et al. 2018) همبةخاصال ةيالشهر
 (. CARE International 2018) ةيهن الشهرتورالد ةيحص طوف ةعانلص تاينطابال نقطع

 رطخ ادةيز إلى ،تمااألز أو فقرال نم ينعات يتال قطانلما في ةخاص ،ةيالشهر ورةالد ةفظانو ةحص تجاتنم إلى لصوالو عدم ىأد
 ورةالد ةفظانوةحصتجاتنمنمثعفلد لماال لبمقا سنالج لالخنمنييسنجال داءتعواال لالغتلالس عرضتلل تهقامراال تايتالف عرضت

 لقد (.CARE International and WoMena 2018, Tellier and Hyttel 2018) ةالمدرس في قاءبال نم نكمتي ىتح ةيالشهر
 ضرعت ًاصخش اوفرع وأ اوناع دق نيبيجتسملا نم ةئاملاب14 نأ2020 عام في دانغأو في " WoMena"ةظمنمهترأج عيسر مييقت وجد

 قد ةئماالب12 نكا ،كذل إلى ةفاإلضاب.ةيالشهر ورةالد ةفظانوةحصتجاتنم على لصوللح ةيزلنلماةيمالال الموارد خدامتاس عدبفنلعل
 CARE) ةيرهشلا ةرودلا ةفاظنو ةحص تاجتنم ىلع لوصحلل ةيلزنملا لاومألا مادختسا نأشب دويقلل ضرعت ًاصخش اوفرع وأ اوبرج

 ؛2015 ةيالدول ةيمنتلل
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تعدالم نم ديزتو ةسلمدرا يف تايتالف ةركمشا على رثؤت هانأ لىع فوالمخا هذه قيثوت مت (. International and WoMena 2018 

.House et al) رسيلمدابسرتال 2014c, 42.) 

 في تايراألخ ضيوالح تايتالفو ساءنال ةركعلى مشا ضارة ةيفقاث تممارسا نها مب طبتري ماو ةيشهرال ورةدال تظورامح رثؤت نأ نمكي
 نم ضئاحلا داعبتسا متي ام ًابلاغو ً،ارذق ضيحلا ربتعي ،تافاقثلا نم ديدعلا يف .شيعال لبوس ميعلتال فرص كذل في ماب ،ةاملعا اةيالح
 على ؛ تقافاثال نم ديلعدا يف هذه عادبتسواال ةعزلال تممارسا يف تالفاتخا وجدت .ةيلئعاوال ةيوحروال ةيصادتقواال ةيعماتجاال اةيالح
 ةريظح يف ضيحلا ةرتف يف تايتفلاو ءاسنلا ىقبت ام ًابلاغ ،لابين يف ةيفيرلا قطانلما في ةعئشاال "يادبشوت" ةممارس في ،لاثلما ليبس

 ضيعرتكلذ في ماب،ة الموالس ميعلتال فيةاركلمشوا ةيخصالش ةهرفاال على ةمئودا رةيبكةيبسل ارثآ إلى تممارساال هذه يدؤت.ةيللماش
 (.Aro 2015) ليلال في نييسنالج داءتعواال اءةساإل طرخل ضيحال رةتف في فراداأل

 ةممارسل كربلما دءبوال كربلماجالزواب كربلماضيالح دءبطبتريو،جللزوا عدادت السا إلى ضيالح ظهور ريشي،تعامتالمج عضب في
 .جالزو إلىلقتنتاةتالفةيعالرةيمالالةيولسؤلمانأل،رةيفقال سراألنمتايتالف على صخالشكبهذا قبطني.كربلمالوالحم سنالج

 ،كربلما واجزال طرخنمديزت،تحاالال عضب في،ةيالشهر ورةالدةفظانوةصح تجاتنلمةيعالالةكلفتالنأجدُو،كلذىلإةفاضإلاب
 (.Tellier and Hyttel 2018)جوالز ض إلىيالحبطبتلمرا ماليالءبلعاليحوتىإل اءباآلفهديثيح

 امًابغال يوالذ ،رأةلمالعم ىعل نايحألانمريثك فيةيلدبوال عمتوالمج رةاألس ىوتسم على ةفظانلوا يصحالفالصر زيعزت مدتعي
 يعضاول ةيئرم ريغ نايحألا نم ريثك يف ةطقن يهو ،تايتفلاو ءاسنلل ةيعبتلا عضو ززعي امم ً،ارجأ ىضاقتي ال وأ ةديهز ًاروجأ ىضاقتي

 مئلقاافنلعا طرمخا زدادت،لزنلماجخار ةطشناأل هذه فيتايتلفوا ساءنالطخرنتمادنع (.ActionAid 2013)نيممارسوال تاسايالس
 سينالج فنلعا نم ىخرأ لكاشوأ ،نييسنالج داءتعواال لالغتواالس ،ميالحم كيالشر فنع كذل في ماب ،عيماتاالج وعنال على

.)Denman and Lipscomb 2020, House et al. 2014c(

 دىتتص أن افةنظوال صحيال فوالصر ئيالما نملأل يمكن كيف 
 الجتماعيع االنو ئم علىللعنف القا

 لصحيا رفلصاقرافوم مةالعاهالميا لىإلووصلا فيياعالجتما النوع ىلع نيلمبافلعنا اطرمخ من يفلتخفا:1 رقم يجيةتراتإلسا
 ريةهلشاةوردلا افةونظ حةصقومراف

 (راطمخلاف)تخفي

 (ليهيكلا،معالمجت ،اصألشخانبي :ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 يئاملا نمألا تامدخ ىلإ لوصولا نيسحتل ًامهم ًارمأ يعامتجالا عونلا ىلع ينبملا فنعلاب ةقلعتملا رطاخملاو تاروصتلا ةجلاعم ربتعت
 ةحلمر لك في عيماتاالج وعنال على مئلقاافنلعا فينيصصختمالعملامعتال عدساينأنمكي.هاامدختواس ةفظانوال حيالص فوالصر

 شاءنإفيةيعالفبةهموالمسا ،"يؤذت"الجهن جاوزتلهاذيفنتوهاميصمتفيةفظانلوا حيالصفصرواليئماالنألماةرمجبلمراح نم
 كذلب اميالق نمكي (.House et al. 2014a) ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا دراوم ىلإ نمآلا لوصولا نيسحتو ًانامأ رثكأ تاعمتجم
 :ةيالتال تايجيتراتاإلس خدامتاسب

فوالصر اهيلما نمأ نشأب كاءالشر نيوظفلموا جامنربلا بيدرتل عيمات الجا وعنال على مئقاال فنلعا يف نيصخصتلما عم لعمال ● 
 كذل في ماب ،فيخفتال بيسالوأ ،رطوالمخا ،عيماتالجا وعنال على ينبلما فنلعل ةيساساأل ميهمفاال على ةفظانوال صحيال

، .لصوالو ةينكاإمو ةالمالس قيقدت تايملع خدامتاس  ةيجيتراتإس في طرخالما فيخفتو ةبجاتواالس عنلما تراابتعا نيضمتًاضيأ
ئادبلما0.2. القسم ظرن)ا مييقتوال الرصد ظامنو ،ةياسيالق ليشغتال توإجراءا ،جهانلما ريطوتو ،رييغتال ةيظرنو ،جامنربال

 "(.يؤذت ال" جهن :ةياألساس
خاصاألش كذل في ماب ،تايتلفوا ساءنال نم ةعونتم تعاومجم ةخاصو ،نيخدمتالمس تعامجمو نم ةعونتم ةعمجمو كاشرإ ● 

 جعالي نأ بجي .ةفظانوال حيالص فوالصر يئماال نمألل ةاملعا ةيتحتال ةينبال ميصمت لوح تشاورالما في ،ةقعااإل يذو
 تعاالمجمو هذه هاحددت يتال لصوالو ةينكاإمو ةامرلكوا ةالمالس ايضاق جدمي نوأ ةيقايوالس ةيفقاثال تارابتعاال ميصمتال

.) House et al. 2014f ( ليي ما تارابتعالا لشمت: 
o ةيولالد رييعالماب فيت "ثانإلل ةقيالصد ضيحمرا"ال نأ نمالض ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالوال تإرشادا عابتا، 

 تايوالهو ،ةيسنجال تهاوجتال فلتمخ نم صشخاواأل ساءنالب ةصالخا ةيفقاثوال ةيجولويبال تاجايتواالح
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 ،لصوالو ةينكاإمو ،ةيصصوخوال ،ةالمالس هيو أال :ةيسنالج صئخصاوال ،سنالج نع ترايبعتوال ،ةيسنالج
 اهيلموا ينابلما على تايفانال قيادنوص ،دةيجال واإلدارة ةنايوالص ،فيلكاتال لحمت على والقدرة ،ةاحتواإل

 اربتعاال في عضو ً،اضيأ .ةيالشهر رةالدو ةفظانو ةحوص ،نالس اربوك لطفااأل ةيعارل ةساحوم ،ةجاورلما
 ةيرالشه ورةالد تماحرم لثم ،ةفظانلوا يصحال فالصرب ةعلقتلما ةيفقاثال رييعالموا ةيعماتاالج فعرااأل

 (.2020 ةيولالد ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكال)الو
 فيخفتال ريبداتلحووقفمراال خدامتاس عملد ةنمكلما اإلضاءة تارايخنشأبنييئهانال نيخدمتالمس ةراشتاس
 (.Oxfam and Water, Engineering and Development Centre 2018) طرمن المخا ةنمكلما

 فينالس اربوك غارصاللطفاواأل ةقعااإل يوذ شخاصألللصوالو ةينامكإلةيلمعاالميصمتالتزايمجدم
 .مهتالخدم يف ًةرشابم نيمدختسملا ءالؤه كوإشرا ،ميصمتال
 ةيسنجال صئصاوالخ ،سنالج نع ترايبعتوال ،ةيسنالج تايوالهو ،ةيسنالج تهاجوتال يوذ دفرااأل عم شاورتال
 ؛ ًانمآ كلذب مايقلا ناك اذإ ةلصلا تاذ اياضقلا نم اهريغو ةيرهشلا ةرودلا ةفاظنو ةحص نأشب ةرشابم ةعونتملا

 ترايبعتوال ،ةيسنالج تايولهوا ،ةيسنالج تهاوجتاليوذصشخا أللتماخد قدمتيتالتماظنلماكاإشر ،وإال
 (.2015 ةيدولال ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكال)الو ةعونتمال ةيسنالج صئخصاوال ،سنالج نع

o 

o 

o 

 ،قوالس على ةمئقاالةفظانوال صحيالفوالصر يئماالنألماتماخد ميمقدو،ةيمعتجلماةكمحولانلجا تقدرا زيعزت
 ةعلقتلما عيماتاالج عونال على مئلقاافنلعا طرمخا فيخفتوديحدتلنييئهانالنيخدمتمسالعملامعتللةيلحكوماتطاوالسل

 ةالمساءل على زيركتال ،صدوالر بيدرتال تارايز يف .ةفظانوال صحيال فوالصر يئماال نألما نشأب ةاملعا تماالخدب
 :كذل في ماب،ةاملعاةالموالس ةصحوال صحيال فصروال اهيلماقفمرا لىإنآلمالووصال نالضم ةالزمال تهارالموا

o عوضو ،نييسنجال داءتعواال لالغتاالس نم نيخدمتالمس ميحت يتال ةالصل تذا ةينونلقاا طراأل زيعزت 
 .ةصلال تاذحئاللوا ذيفنتو شاءنوإ ،ةيجارتال لماعاأل عضاءأ أو ةنجلل كسلو عدقوا

● 

o 

o 

o 

نيب ةالمالس تصورات على ةفظانلوا حيالص فوالصر يئماال نألماب ةعلقتلما طرالمخا نم فيخفتلا تايجيتراتإس ريثأت سايق ● 
 ةيسنالج صئخصاوال ،سنالج نع ترايبعتوال ،ةيسنالج تايولهوا ،ةيسنالج تهاجوتال يذو صشخاواأل تايتالفو ساءنال فلتمخ

2015(. ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالو)ال ظمتنس مأسا على ةعونتلما

كذل في ماب ،ةوالمحروم رةيفقال قطانلما في ةفظانال حيالص فصروال يئماال نألمل ةيتحتال ةينبال عيوست على زيركتال ● 
ً اال في عضو .ةيفيالر تعامتالمج نم للقي اذه نأل ،ةماعلا عيمجتلا طاقن نم الدب ةيلزنملا هايملا تاليصوت يف رامثتسالا رابتع

 لالغتالسا رطخام ليقلتل ةيتحتال ةينبال تارايخ نيضمت .عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا نم ةلفتمخ لكاألش ساءنال عرضت
2015(. ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكال)الو فجفالل ةضمعرال قطانلما في ةخاص ،اهيلما عيئاب لبق نم نييسنالج داءتعواال

 تايتالفو ساءنال لصوو عوست يتال ةفظانوال حيالص فوالصر اهيلما نألم ةيتحتال ةينبال في تماراثتاالس اربتعاال في عضو
 .ةيصحال قفمراالو لعمال ناكأمو قسواألوا سمدارال إلى

تايمعجال عم لعملا ل الخ نم ةيالشهر ورةالد ةفظانو ةصح تجاتنمب ةطبتلمرا طراخلما ةمعالجل تايجيتراتسا ريطوت ● 
 طالفو اجتنإيف رامثتسالاو ،(داوملا رفوت دنع) ةيحص نوكت يتلاوًايلحم ةعونصملا تمالزتسمال عملد ةيئسانال تماظنلموا
 لحلوال على تاسايسال عينصا عم لعفاتوال ،ىخراأل ةيالشهر ورةدال تمالزتمس أو لمحليا أو ينطالو ىوتالمس على ةيصحال
.ةيرهشلا ةرودلا ةفاظنو ةحص داوم ىلإ لوصولا نود لوحت يتلا قئاوعلا ةجلاعملًايلحم ةبسانملا

 ،ةاملعا اهيلماقفمرالةبسنالب.رةيفقلا األسر لصوونمالض حيالص فوالصر اهيلماتفايعرتل ظامن شاءنإ
 لالغتاالس طرلخ عرضتال ندو اهيلما إلى لصوالو هانمكي اهيلمالحم عيطتست ال يتال األسر نأنم أكدتال

 .نييسنالج داءتعواال
 داءتعواال لالغتاالس تكاهاتنابقعلتيمايفةخاص ،ةيسربهاتمعالجودمختالمس لفعال ردود عجملةيآل شاءنإ

 .نييسنالج
 نمنجوانالنمكتيىتحعيماتالجاوعنال على مئلقاافنلعانعفكشلل صصختلماريغعمالدنم أكدتال

 .نماأبتمادالخ ل إلىصوالو

 افةنظالويحصال رفصالويئامال نمألا :تاعاقطالب اصةخال جمانربلا رصانع .5.3 مسقال
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 طرالمخا ةمعالجو ديحدتل ( House et al. 2014h)ةفظانوال صحيال فوالصر اهيلماة المسقيقدت خدامتاس نمكي.1 طاراإل
 اهيلماةالمسقيقدتتايملع إجراء .ةفظانوال حيالص فللصر ةيعرالف تعاطاالق في عيماتاالج عونال على مئلقاافنلعانمفخووال

 :لثعي، ممات الجا وعنال على مئلقاافنلعاةمعالج على خاص لشكبزيكرتال عة مفظانوال صحيال فوالصر

 صحيال فصروال اهيلماقفمرا نكوتنأبجي،ةنمكمةيخلالدا قفرالمانكوت ال مادنع:ةشيمعال قطانمنمبالقر ةبقمرا .1
 نأبجي.لزنلما في قفمرا يأ خدامتسا على درةالقبعتمتت رأةلماتنكا إذا ما ظحال .نكاإلما قدر ةشيمعال قطانمنمةبيقر ةفظانوال

 لشكت ال ىتح،حيصح لشكبتايفانال عملامعتلل هانمبالقربولازنلمايفقفمراال شاءنإنماضعمةنوازتمتارابتعاال هذه نكوت
 .ةيفضاإ ةيحص طرمخا

 ،ايسنج نولوحتلموا ،سنجال جوومزدو ،نويلثلموا ،تايلثلموا ،ساءنلا شعرت ثيحب ةيفكا ضاءةإ وجدت له :ضاءةاإل ةبقمرا .2
 ،ىخراأل ةعونتلما ةينسانجال تايلهووا ةيسنالج تهاوجتال يوذ نم صشخاواأل ،نيسنالج نيب نم شخاصواأل ،سنالج وأحرار

 يحصلا فرصلاو هايملل ةيتحتلا ةينبلا مادختسا دنع نامألاب روعشلاب ً،اصقان ًاليثمت ةلثمملاو ةفيعضلا تاعومجملا نم مهريغو
 ل؟يالل في ةفظانوال

 يذو فرادواأل ،ءسانال شعرتسلهق؟طانلما هذه نمبالقربىنبلما قاميسله:ورلذكاهايعل طريسييتالتحاالمسا عقموةبقمرا .3
 ةفيالضع تائالف نم همريغو ،ةعونتلما ةيسنجال صئخصاوال ،سنجال نع ترايبعتوال ،ةيسنجال تايوالهو ،ةيسنجال تهاوجتال

 ؟ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملل ةيتحتلا ةينبلا مادختسا دنع نامألاب ًاصقان ًاليثمت ةلثمموال

 سانال شعري ىتح ةفظانوال صحيال فوالصر اهيلمل ةيتحتال ةينبال وإلى نم ةيفكا تسارام جدوت له :المشاة تمرام ةبقمرا .4
 وم؟يال نة ملفتخت مراتفلالخ هايإل لصوالو دنعنمااألب

 فلصروا ائيلما ألمنا في طرالالنخ تافتيلوا اءلنسلياع الجتماعولنا لىع ائملقا نفلعا اطرمخ من فلتخفيا:2 رقم يجيةتراتإلسا
 مةوكلحوا هالمياىلع اظلحفادوهوج ،لنظافةازتعزي لكذ في ابم ،فةالنظوا لصحيا

 (ابةالستجا،اطرمخلا من يففلتخ)ا

 (ليهيكلا،معالمجت ،اصألشخانبي :ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 رةيبك قئعوا قخلت لزنلما في ةفظانوال يصحال فوالصر يئماال نألما في تايتالفو ساءنال ةاركمش نم حدت يتال ةينسانالج رييعالما نإ
 ةفظانوال حيالص فروالص يئماال نماأل جامرب في ناركشي يتواالل تايتالفو ساءنلل عيمات الجا عونال على مئلقاا فنلعا طروخ
 قصاءاإل نمىخرألكاشأ أوفنلعاوأتدايهدتالببسبىراألخ ةطشناأل وأتعاماتاالج يفةاركالمش نم ساءنالنمكتتال قد.ةكمحووال
Domingo et) ةيالقو بخنال أو سرةاأل فرادأ وأ نواجهأز لبق نم al. 2015, Denman and Lipscomb 2020.) هلهذ يصدتلل 

 :ضاءتقاال بحس هافييكتوةيالتالريبداتالذيفنتنمكي،طرالمخا

● 

● 

● 

● 

.) RedR UK 2020 

 هبطلتي يالذ الجهد ىوتومس تيقوت حيوضت .جامنربال في تايتالفو ساءنال ةركمشا ةيهمأ نع الغباإل ،عمتالمج ىوتمس على
 .لعمال هذا لبمقا رأج على نصلوحيسنلمشاركوانكا إذا ماوجامنربال في طخراناال
 ةنمدو إلى ةفظانوال حيالص فوالصر يئماال نألماةطشنأ في نياركالمش نييوميال لمالعوا نيللمقاووا نيوظفلماعيجم هيوجت

 لصوالونمكييتالغالباإلتايآلزيعزت.هايعلعيقوتالهمنمبطلونييسنالج داءتعواال لالغتساالنشأبجامنربالكسلو عدقوا
 .ةالمساءل تايآل جودونماوض عمتجلماىوتمس على ةيسروال هايإل
 تايولهوا ،ةيسنالج تهاوجتال نمنيظفوالمو توظفالملةفظانوال حيالص فوالصر يئماال نألملةنآموةيفكا قفمرا ريفوت

 .عمتالمج ىوتمس على كذل يف ماب ،ةعونتلما ةيسنجال صئخصاالو ،سنالج نع ترايبعتوال ،ةيسنالج
 وأ ةيزلنلما نهتايؤولسم لطعت ال يتال تقاواألو امياأل في ةفظانوال صحيال فروالص يئماال نألما ةطشنأ في ساءنال كإشرا

 و جرةلهلةيالدول ةمظنلم)اةيزلنلمانهتايؤولومس ةفظانوال يصحالفوالصر اهيلمانأمةطشنأنيبنوازتالقيحقتلنمهعدت
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 نظافةلوا صحيلا رفلصاو ائيلما ألمنالامج في تاتيلفاو اءنسللةداوالقي ينمكلتا زيزتع :3 مرق يجيةترات إلسا

 (ايةوقل)ا

 (ليهيكلا،معلمجتا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 صحيال فوالصر ئيماال نماأل جئاتنةامدتسا على يبجايإلشكبرثؤتةرمجبال لمراح عيجم في مرأةال ةاركمش نأ على رةيثكةأدل كانه
 لألسرة األداء جئاتن زيعزت لىإ صحيال فالصر نشأب تقرارا خاذتا نم المرأة نيمكت يؤدي نأ نمكي ،لاثلما ليبس على .ةفظانوال

 لشكب ًاطبترم ناك ةريبكلا ةيلزنملا تايرتشملاب قلعتي اميف رارقلا ذاختا ىلع ةأرملا ةردق زيزعت نأ اينيك يف ثاحبألا تفشك .عمتوالمج
Hirai et) ضيحمرا كلتمت يتال األسرب يبجايإ al. 2016 .) يئماال نألما في المرأة نيمكتو ةينسانلجا واةللمسا ينالف الملخص يصوي 

 نيرثؤوم الءعموتكاهلتكمس تايتالفو ساءنال ةاركمش نماضبةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمراةكالالو هتصدرأيالذ ةفظانوال حيالص فوالصر
 خدامتاس نمكي (.2020 ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا ةكالو)ال ةيديقلتال لحلووال فعارلما على تظافومحا سرةاأل في قرار عينوصا نيينمهو

 خدامتسا يرورالض نم ،كذل عوم .ةفظانوال حيالص فوالصر ئيماال نألما في المرأة نيمكت زيعزتو قئالعوا ةمعالجل ةيالتال بياألسال
 تايجيتارتسإ ،نكمأ امثيحو ،تايتفلاو ءاسنلا ةكراشم رطاخم نم فيفختلل تايجيتارتسإ عم بنج ىلإ ًابنج ةأرمال نيمكت تايجيتراتاس
 :رةالضا ةينسانالج رييعالما رييغتل

نم ريثك في تايتالفو ساءنلل حتت لم .طفق ساءنلل ةصصمخ ةنآم ناكأم في تهارالما اءنبو ةيئسانال ادةيالق على بيدرت إجراء ● 
مهراكفأب ةمهاسملا وأ ثدحتلا مدعلًايعامتجا مهتئشنت متي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب.تادئاقك نهسفنأ ليختوًاعم ملعتلا ةصرف ناياألح

 (.Putsoa 2020) ةيلئعاال وأ ةيمعتالمج تعاماتاالج اءنثأ
ايضايرلاو ةسدنهلاو ايجولونكتلاو مولعلا يف ةأرملا ةكراشم زيزعت ، ً لالخ نم (STEM) ت الومش رثكأ ةلماع ةوق ءانبل ● 

 ميعلتال تؤسساوم جامرب في اخنلما ماءعلو تايوجوليجوال تاينلمدا تدسانمهلل الداخلي بيدرتوال ةيالدراس حنلما في مارثتاالس
 .ينمهال بيدرتوال عاليال

ةيطمنال بوالالق يحدتل تعامتوالمج سمدارال في ثحدتلا في ةفظانوال صحيال فصروال ئيماال نماأل في ةالقدو ساءنال كإشرا ● 
 .ةينسانالج

نمكي .ةفظانوال صحيال فوالصر ئيماال نماأل نشأب ةخاصوال ةاملعا قفمراال ليشغتو ريطوت في ةيئسانال تايمعالج كإشرا ● 
نيكمتلاو ةأرملاتاراهمءانبلًاصرفةيعمتجملايحصلا فرصلا قفارم ريفوتل قوسلا ىلع ةمئاقلا لولحلا رفوت نأ

 قفمرا إلى لووصال دنع عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعل المرأة عرضت طرمخا نم حدال في همسات نأ نمكيو ،يصادتقاال
 ةيماالح نع عفدات نأ تايفانال عيامج تايمعج على بجي ،لاثلما ليبس على House et al. 2014e) (. حيالص فالصر

 (.Dias and Fernandez 2015) ةياألساس ةالخدم هذه ميقدتل العقودو ةيالحكوم
،تكالتمموال األرض ازةيح قحقو إلى المرأة لصوو زيعزتل تادرابمب ةفظانوال حيالص فوالصر ئيماال نماأل جامرب طبر ● 

 ةيالدول ةيمنتلل ةيكيمرألا ةكالو)ال اهيلما لموارد دامتالمس مخداتاالس نشأب تقرارا خاذتا على المرأة قدرة عززت هانأ تبث يتوال
.)2020

تهاوجتال نم خاصأش عم لعمت يتال تعاولمجموا ،ةمرأال قوحق تماظنوم ،ةيئيبال نساناإل قوحق نع تافعمداال عم لعمال ● 
 اهيلما إلى لووصوال قوالحق نع للدفاع ةعونتلما ةيسنجال صئخصاوال ،سنجال نع ترايبعتوال ،ةيسنجال تايوالهو ،ةيسنالج
 رةالدو ةفظانو ةصح كذل في ماب ،اهيلما واردم خدامتساب قعلتلما "سينجال زازتب"اال و اهيلما درةن ايقضا ةجعالوم ،ةنمأموال

 .ةيالشهر
عم لعمت يتال تماظنلما مايس وال ،نساناإل قوحق لمجا في ةملعاال ىألخرا ةيالمحل تعاولمجموا المرأة قحقو تماظنم عمد ● 

 ،سنالج نع ترايبعتوال ،ةيسنالج تايالهوو ،ةيسنلجا تهاوجتال نم فرادواأل ساءنال اريتخال ،ةقعااإل يذو شخاصاأل
 ،همتهارام اءنب في مارثتواالس ،ةفظانوال يصحال فصروال يئماال نألما في ةكمحوال نجال في ةعونتلما ةيسنجال صئخصاوال
 .صحيال فصروال اهيلمل ةنايصوال ليشغتوال اءنبال أدوار في ساءنال اريتاخ زيعزتو

 لصحيافلصروا ائيلما ألمناجائنت لىع تؤثر تيلاةارلضا يةانلجنسا ييرامعلوا تدالمعتقاو قفوالمالويتح :4 رقم يجيةتراتإلسا
 نافتيلوا لارجلا راكإش كلذيفابم ،افةلنظوا

 (ايةوقل)ا

 (ليهيكلا،معلمجتا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست
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 يتال ةيعماتاالج فعرااأل رييغتجامربلةهملماقالطناال طقاننمديلعدا على ةفظانوال صحيلافوالصر يئماال نألماجامربيوتحت
 .عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا جئاتنو ،ةينسانجال ساواةلموا ،ةيئماال ردالموا وإدارة ،ةاملعا ةحالص في لعاف لشكب همست نأ نمكي
 يصحال فوالصر يئماال نألماجامرب في الضارة ةينسانالج رييعالماوتقداتمعوال فقالموا رييغتل هافييكتوةيالتال بياألسال خدامتاس نمكي

 جامربةيعالفنمالض عيماتالجاوعنال على مئلقاافنلعواينسانجالعونال فينصوصختمتادرابمال هذه قودينأهملمانم.ةفظانوال

 جهن عم ةللهجر ةيولالد ةظمنلما فيكت اهيلما فروتنكويمادنعنييسنالج داءتعاالولالغتسواال ميالحم كيالشر فنع

 ال"جهن:ةيساألسا ئادبلما.0.2 سمالق ظرن)ا ضررال طرمخا ليقلتو ةسحساال تعاووضلما هذه لحو ةيعماتجاال فعرااأل رييغت
 :ةدلاأل لىع ةمئاقلا ج ُهنلاو ق الطن الا طاقن لمشت "(.يؤذت

 نضمتي .ةيالمدرس يوادنال في ةفظانوال صحيال فوالصر يئماال نألما نم كجزء نيلمعلموا نايتالفو تايتالف عم طخراناال ●
 وعنال على مئلقاافنعوال ينسانالج وعنال عادبأةمعالجلهاريوطتمتةظمنوم ةظمتنمتساجل فييادنال عضاءأكإشرا كذل

 هذه كرشات .لاألطفا واجوز ةيالشهر ورةالد ةفظانو ةحص لثم ،ةفظانوال صحيال فلصروا اهيلما نأم في عيماتاالج
 على مئلقاافنلعانمةيوقاوال ،ةينسانالج ساواةلموا ،ةفاظنوال حيالص فوالصر يئماال نماأل تالحم في كذل عدبتعاالمجمو

 .ةيقايالس لئرساوال ةملالح ةيجيتراتإس ريوطتل هاعمدمتيتال سمدارال لخدا عيماتاالج وعنال
ككذلو ،ةفظانوال يصحال فصروال اهيلما نأم على زركت يتال تكاالشر أو صحيال فروالص اهيلما ةكمحو عضاءأ كإشرا ● 
 جهنال ت اليعدت ةلثماأل لشمت .عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا نم ةيوقالل ةيعماجو ةيردف تحوارا في ةيالمحل تطاالسل

 ءهانإل ةللمساءل ةخاضع تممارسا في لالرجا كإشرا لثم ،عيماتجاال وعنال على ينبلما فنلعا نم ةيوقالل ةاألدل على ةمئلقاا
 House et ( )ActionAid ةظمنة مطواسب اينيفي ك فيكتال على لاث)م قالطناال طقان أو عيماتاالج وعنال على مئلقاا فنلعا

.) al. 2014g 

في نييمعتمج طاءشنك ةفظانالو صحيال فروالص اهيمال نأم في ةعللفاا تهاجلا كراإلش عمتالمج ىوتمس على رييغتال زيعزت ● 
 طرومخا ،القرار عنص نساء منال عادبتاس لثهم، معادبتسال ةينسانالج عادباأل ةمعالج لالخ ناه ميلما درةنو ةاملعا ةصحال لمجا

 ً.ادودحم
!SASA ةظمنملالخنم"Raising Voices " كذل على لاثم هو نسوداال بونج يف. 

 لنظافةوا لصحيا رفلصوا هالميا أمن لاكوهي قافمر لىإتايفتلوا اءسلنالووصل مكينيةت بيئة اءشإن دعم :5 رقم يجيةتراتإلسا
 اهفي كةارلمشوا

 (مكينيةلتا لبيئة)ا

 (ليهيكلا:ييئلبا اعياالجتم ذجولنماتايو)مست

 ربعنعاوتاللالخنمةينيمكتةئيبقخلنفإ،المرأة نيمكتزيعزتوةينسانجالرييعالمواةيعماتجاالفعرااألرييغت إلىةفاإلضاب
 نأ نمكي .ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو يئاملا نمألا لاجم يف يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا ةجلاعمل ًاحاتفم نوكي نأ نكمي تاعاطقلا
 :لثر ميبداتكذل لشمي

كسلوال عدلقوا ةنمدو إلى ةفضااإلب ،تشاحرتوال لالغتواالس زييمتال ظرحت تاسايس نونبتي لعمال بصحاأ عيجم نأ نم أكدتال ● 
 هممع قدعاتال متي نيذال نيملعاوال اءنبال تكاشر عقود في ةالمساءل ةيآل نيضمت .نييسنالج داءتعواال ل الغتساال نم ةيماالح نشأب
 ظامن شاءنوإ ،لئرساوال مرتسلما بيدرتال ريفوت .ةفظانوال صحيال فوالصر اهيلما نأم نشأب ةاملعا قفمراال تماخد ميقدتل
 .سينجال كوالسل ءسو نشأب يوسر هيإل لصووال لسهي الغبإ

جهود زيعزتل صحيال فصروال اهيلمل ةاملعا قفمراال ةوإدار ليشغتو ريطوتل تاسايالس ىوتمس على تادرابلما نم فادةتاالس ● 
 (. Kelly et al. 2021) لمحليا ىوتعلى المس عيماتجاال وعنال على مئلقاا فنلعا طرمخا نف ميخفتال
حيالص فروالص يئماال نألماب ةصلال تذا تاياضيوالر ةدسنلهوا ايجولونكتوال العلوم في تايتالفو ساءنال ةاركمش عمد ● 

 تصاخصم ليحلتو ةينطالو تاياضيوالر ةدسنلهوا ايوجولنكتوال العلوم تايجيتراتسإ لالخ نم ينطوال ىوتالمس على ةفظانوال
 .تاياضيوالر ةدسنلهوا ايجولونكتوال ومعلال في تايتالفو ساءنال صفر في مارثتسالل وةعوالد ةينسانالج ةينزايلما
يف ةاركللمش ةعالف ةقيطر ةاركالمش هذه فروت نأ نمكي .بابشال أو المرأة أو ةيئماال ردوالمل ةلثمالما تالوزارا عم لامعتال ● 

 .الضارة رييعالما هذه يحدتل ينطوال ىوتالمس على تصاالتاال
ةظمنأ كذل في ماب ،ةيالشهر ورةالد ةفظانو ةحص تدامداإ إلى لووصال في تجواالف ةالجمعل ةاسيسال ىوتسم على طخراناال ● 

 ةيالشهر ورةدال ةفظانو ةصح دموا ريفوت على ميعلتال طاعق عم لعمال .ةيساألسا تجاتنلما هذه على ضخمتلا ارثوآ بئالضرا
يف ةأرملا ةكراشم معدل لمعلا نكامأ يف ةيرهشلا ةرودلا ةفاظنو ةحص يف رامثتسالا ، .ةهمق مالطنا ةطقنس كمدارال في ًاريخأ

2022(. ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكال)الو ةكلفتال ثيح نل معاف لكح ةير الرسميغو ةيسمالر لعمال ناكأم
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 رامج:الب لةأمث
 بوجن في له ابةالستجوا عيااالجتم لنوعا لىع ئمالقافلعنا لمنع ليةودلا ميةلتنل ألمريكيةا لةاوكلاقريط طةارخ:1 قمر لالمثا
 نداولسا

 وعنال على مئلقاا فنلعا عنلم قيطر ةطخار ،"لابغلو ناينب" عم كراتاالشب ،نوداالس بونج / ةيالدول ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكاللوا توضع
 تايوصتناتنس هاتمد دومتيتال ةطالخ هذه قدمت (.Gardsbane and Aluel 2019)تعاطاالق عيجم في هلةبجاتواالس عيماتاالج

 .ةيلوالد ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالوال ةطشنوأ عيذ مشاريفنت هايف متي يتال تعامتجلما على ركزت سايللق ةلبقاو حددةم

 وعنلا ىلع مئاقلا فنعلا نم ةياقولا جمدل تاونسلا ددعتم نادوسلا بونج / ةيلودلا ةيمنتلل ةيكيرمألا ةلاكولا عورشم نم ملعتلا ىلع ًءانب
 ،(2019 ةيالدول ةيمنتلل ةيكيرألما ةكالللو عباتال اهيلما قيفر) ةفظانوال صحيال فوالصر اهيلما جامرب في هل ةبجاتواالس عيماتاالج
 اهيلماتماوخد ةحالص خدامتسا ادةيز على ركزتةطيوس ةجيتنلالخنمكذل في ماب،سييئرعطاكق ههذ قيطرالةطرخا تعالج

 ىعل زيركتالنيضمتو؛ ساءنوال تهقامراللةمئاللماتماالخد على ،فلهدا هذا نضم ،خاص زيركتكانه.ةفظانوال يصحالفوالصر
 .ةفظانوال صحيالفصروال اهيلماتماخد إلىنآلمالووصالنيحستو؛هلةبجاتواالس عيماتاالج عونال على ينبلمافنلعانمةيوقاال
 رصدال تايملع يف هذا دماجإل .نيسنالج نيب ةقسموم لقفلل ةلبقا ضيحمرا قفمراو ةيفكا إضاءة كذل قيحقتل تايجيتراتاالس لشمت

 اءنثأ نمااألب ديزاتم شعور نع نلغبي يتاللوا تايتالفو ساءنلل ةيوئلما ةبسنال :اليتال شرالمؤ راحتقا مت ،عبتتوال سايللق ةلبلقاا مييقتوال
 .ةفظانوال صحيال فروالص اهيلماتماخد ل إلىصوالو

 ،هيلدوني فيلدخلا منخفضة ينوطلتاةداعإقاطمن فيافةلنظوا لصحيارفلصاوئيالما ألمنافيةلمرأامةسالقدقيت:2 رقم لالمثا
 دهنلا

 مئلقاافنلعا طرخامنمفيخفتللةفظانالو صحيالفروالص اهيمالنأم طاعق في خدمتالمس المرأة ةالمسقيقدت على ةيالقو ةلثماأل نم
 "ةظمنمو" Women in Cities International"ةظمنمةطواسب ذهيفنتمت،دنلها في ،هيودلين في جامنرب،عيماتاالج وعنال على

Jagori "،ةنيلمداطوس فيرةيفقالاءياألحنمنزحنيتالالتايتالفوساءنالىعلجامنربال ركز .المرأة قحقونعفاعللدةعمجمو هيو 
 اهيلماعيجمتقفمرا إلى نلهصوو اءنثأةملعالماءسووتحرشاتال نمنوفهوخ نعرضهتنعنلغبأ لقد .ةنيلمدابةطيالمح قطانلما إلى

 شأةنم وأ ةحمسا ظامتناب نخدمتسي نك يئالال تايحللما تايتالفو اءسنال نيب المرأة ةم الس قيقدت جهن عجم .ةن آلما ريغ حيالص فوالصر
 ليثمم ةركمشا إلى ةيمللعا تعد ماك .نله ةبسنالب نآم ريغ نكامال تعلج يتال ةيئيبال لامالعو ديحدتل ةساحلما كلت ربع رةيمسب اميللق

 عم هاحل نمكي يتال تالمشكال واوسرد ةنآم ريغ ةحالمسا تعلج يتال لامولعا عمتجلما عضاءأ بتك ،رةيالمس عدب .ةيحللما ةالحكوم
 على المرأة ة المس قيقدت عدسا .تارييغتلا هذه ذيفنتل ةموكحلا عم ةقحاللا تاضوافملا يف ًامساح ًارود ءاسنلا تدأ .ةيحكومال تكاالالو
 al. Castañeda Camey et,2020)لصوالو ةينكاموإ ةالمسال ايقضابتماخدال ميمقدوةيحللماةحكومال وليسؤم عيو ادةيز

.)Mehrotra 2020 

 شحرتالايضالقةبجاتاالس إلى فهدي جييتراتسإلعم طارإريطوتلةيلدبالةحكوم عم شروعلمالعم ،ة المسالقيقدتتايملع إجراء عدب
 تمادوالخ ةيتحتال ةينبلا ريفوتو إدارةب الخاص سمالق لاونت .يلهودين يف ةاملعا ناكألما يف تايتالفو ساءنال ضد نييسنجال فنلعوا
 .ودةالمسد فصارلموا كالمسالو؛ميصمتال ةئيسو والقذرة عقالمو ةئيسةاملعاضيحمراوال ؛ شوارعلا إضاءةبةعلقتلماايضاالق ةيحضرال
 ةينبال وإدارة ريفوت نع نيؤولالمس لبق نم المرأة ةالملس ةيهيوجتال ئادبلما عضو (1):ليي ما ةقدملما دةالمحد تايجيتراتاإلس تنضمت
 في ةالمالس بنجوا نيحست(3)و ؛ ةنيلمدا حاءنأ عيجم في ةالمسال قيقدت تايملع جراءإ (2)و ؛ ةاملعا قفالمروا تماوالخد ةيتحتال
 همتهاداوش همالثتامطراتشوا،تماخدال ميمقد عيجمل ساءنالةالمسنعةصلمفةراجعمةمئقاميقدت(4)و ؛ تللمشردا ةيليالل مالجئال

.)House et al. 2014b( 

 وواتانوف اني، فيجيلجنسا ييرلتغالأج من لملتعا ئروادو اركيةلتشا افةلنظوا حيلصا رفصلوا هالميا:3 رقم لالمثا

 وعنال ةاملعا ةفظانلاو يحصلا فرصلاو هايملاب قلعتي اميف ةعوضوملا رطألاو تاسايسلا مظعم ركذت ام ًاردان ،ئداهلا طيحملا ةقطنم يف
 رارقلاعنصنمًامومعءاسنلادعبتُست.جامنربال كفاءةوينسانجال وعنللةيمللعاتاجايتاالحبقعلتيمايفطفقكذللفعتأوينسانالج

 .عيماتجاال وعنال على مئلقاافنلعانة ميعال تايوتمس ةواجهمن م غمالر على ،حدودمتصو نهيولد عيمتالمج

 لرجاال فقموا رييغتو ساءنال نيمكتل قالطنا ةطقنك ةفظانوال حيالص فوالصر اهيلما وتوانوفا جييف في عيمشارال حدأ خدمتاس
 فرصلاو هايملا لاجم جئاتن نيسحت عم بنج ىلإ ًابنج يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا عنم يف ةمهاسملل مهتايكولسو مهتادقتعمو
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 و Plan International يتمظنم نيب نعاوت نع ارةبع (2013-2017)يرحضال " BIAAG" جامنرب نكا .ةفظانوال صحيال
Women in Cities International يتظمنمو دامتالمس لبقتالمس عهدوم ةيشربال تانطوتللمس حدةتلما مماأل جامنربو World 

Vision Vanuatu و Live and Learn Environmental Education Fiji .يتريجز في2009 عام في نيلفتمخ نيهجنةسدرا تمت 
 تاجرخملا نع ًالضف ،امهنم لك لالخ نم اهقيقحت مت يتلا يناسنجلا عونلاب ةقلعتملا ةيجيتارتس إلوا ةيمللعا تراييغتال مييقتل وتوانوفا جييف
 .ةفظانوال حيالص فصروال اهيلملةيمللعا

 World)ةيلمعاالةيرؤالةظمنمتامق،وتوانفا في.علمتالتقالحجهن في(علمتوال شيلع)ا" Live and Learn" خدمتسا،جييف في

Vision )ادةيالقوةكمحوالنعثيللحد قالطناةطقنك ماءال خدمتاس ماهالك.كيشارتال حيالص فصروال ةفظانللرييغتالجهنفييكتب 
-بابوالش ساءنوال لالرجا عم ةفصلنم تقشاانم عم ،القرار عنصو وارللح عيماوج داوليتو لامش جهن هيو- علمتال رئواد .لوالشمو

 .القرار عنص في مرأةالةاركشد ميحدتالهوج على تاولنت

 فيةيبجايإتراييغتةفظانوال يصحالفوالصر اهيلماةكموحلحو ينسانجال وعنالبةعلقتلماتحواراال هذه لحو ثحاباأل جئاتنتنضمت
 ةفظانالبةعلقتلماتايولسؤلمايفلالرجا ورد ادةيوز ،ساءنال رامتحازيعزتكذل في امب،سرةاأل وأتيبال ىوتمس على ةينسانالج تلعالقاا

 فراتعاال مت قدو:نيقعالمو الك فيعمتالمج ىوتمس على ةينسانجالتقااللعاتنحستماك.رةاألس ىوتسم على فنلعاتقللو،همازلنم في
 ساءنال وليت كذل في ماب ،رارالق عنص في نهتاركمش تنسحتو عمتمجال في ةيمعتجلما ةحوالص حيصال فصرال زيعزتل ءسانال جهودب
 .ةرم لوأل ةيدايق ًاراودأ

 ،ةدلاأل على ةمئلقااةيمنتالجهانم خدامتاسلفضبينسانجال وعنوال ةفظانوال صحيالفوالصر اهيلمالمجا فيةيبجاياإل جئاتنالقيحقتمت
 تاعمتجملا عم ةمظتنملا ةعباتملاو ةكراشملا نع ًالضف ،عورشملاب (ةيلحملا ةقطنملا نم ًءاسنو اًلاجر) ةمظنملا يفظومل يوقلا مازتلالاو
 ةكراشم تلهس يتلا عقاوملا يفو تاقوألا يف ىرخألا عيراشملا ةطشنأو طيطختلا ةطشنأب مايقلل ةحيرص دوهج تل ُذب ،وتاوناف يف .ةينمعال

 .ورلذكاةفظانال يحفزمبيدرتوةيمنتال نجال في المرأة ليثمتىإل نووظفلما عاد،كذل إلى ةفاإلضاب.القرار خاذتوا ةطشنألا في المرأة
 ،جهنال هذال لعاالف فيكتال في هايلما إدارة في المرأة إدماجب ةعلقتمال توراصتوال عمتالمج فقامو لوح ينيكوتال ثحبال همسا ،جييف في
 عامسإب حامسلل ةيمهألا غلاب ًارمأ ناك رارقلا ذاختا لبق تاشقانملاو تاراوحلا مادختساو لاجرلا ةكراشم نأ ًاضيأ نوفظوملا دافأو
.House et al) ساءنال تصواأ 2014d ). 
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 شكر وإقرار
 ينبلمافنلعانم لحدل عيماالج لعمال ةظمنمقيفر في نيخرآ ضاءعأنم عمدب،نايليج ومولي غلينيهنيرثكا لبقنمةقيثالو هذه تبتك

 كما اشاتانلبقنمةقيثالو لهذه ةيولغال ةجعمراال تمت.هامنال ليشيوم ديسع ةطمفا كذل في ماب،( GBV) -CARE عيماتاالج وعنال على
 ةيمنتلل ةيكي ألمرا ةكالالو فيظولم كراش . Miel Design Studio لبق نم والرسم ،كيتيف ليج ميمصت نم ،سنمويس كيورجب انيليوج

 كووحمص ،نماتخيشزايول ،نكووالبدنرابكايوم ،رايأود نيرثكاو،زوآفيوزج وداأم:تالوالمدخ ةمراجعال واقدم نيالذ ةيالتالةيالدول
 .نيسوم ليونمايإ

 :قترحلمس ااالقتبا

2022 قيفر .CARE-GBV ."نألما جامرب لالخ نم سنالج وعن على مئلقاا فنلعا ةمعالج :تعاطاالقب ةخاصال جامنربال اصرنع 
 ةكالوال:ةعاصمالنطنواش .ةيمنتال فيسنجال وعن على مئلقاافنعالجامربلةيساساأل اصرنعال:في".ةفظانوال حيالص فوالصر يئماال
 .ةيالدول ةيمنتلل ةيكيألمرا
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 ةيمنتللةيكيألمراةكالللو ةيعماجالةبجاتسواال ةيوقاالزيعزت هو يعماتاالج وعنال على مئلقاافنلعانم حدلل عيماالج طشانالنمفلهدا
نم ديلمز "عيماجال لعملا" أو ،ةيالدول  .ةيالدول ةيمنتلل ةيكيمراأل ةكالالو ربع عيماتجاال وعنال ىعل مئلقاافنلعانشأبةيمنتال جامرب في

 .انه قرنعي اماتوع االجنعلى ال مئلقاف انلعن ام ة للحدية الدوليمنتة لليكيألمرة اكالعي للومال الجعمل الوت حمامعلوال

 :ـبلصاترجى االي،ديلمزة افمعرل
 نونقاوراه في الت، دكيونيرا شتيش
 قدعاتل الؤوة مسلثمم
 المرأة نيمكتن ويسنن الجيب ساواةلمكز امر

cshenoy@usaid.gov 

 وراهت، دكنيابغاردس نايدا
 قسم ةسيئر

 CARE-GBV قيفر

diane@makingcents.com 
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