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ةمدقم

زيكرتلا

انربجت يعامتجالا ملظلاو رقفلا نم يلاخ ملاعل CAREةيؤر نإ
،يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا ىلع ءاضقلا وحن لمعلا ىلع
عيمج نيب ىوقلا ؤفاكت مدع لئاسم عم لماعتلا قيرط نع كلذو
.ةيعامتجالا عاونألا

عم ريبك دح ىلإ قاستالاب جماربلا ذيفنت  CAREلصاوت امنيب
ماعل يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلاب ةقلعتملا ةيجيتارتسالا
ةيلاخ ةايح يف قحلا نأشب  2020جماربلا ةيجيتارتساو 2015
ماع يف تيرجأ ةيلخاد ةعجارم لالخ نم تلصوت ،فنعلا نم
ديزملا نأ ىلإ ،فنعلا نم ةيلاخ ةايحب قلعتملا جهنلل 2017
لمع نم ريثكلا زكري .اًيرورض ناك يجيتارتسالا زيكرتلا نم
ىلع يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلاب قلعتملا CARE
هثودح لبق فنعلا فاقيإ ىلإ فدهت يتلا ةيلوألا ةياقولا تالاجم
نوكت نأ نكمي .ةفينعلا ريغو ةمرتحملا تاقالعلا زيزعت قيرط نع
قيرط نعو ،ةيلكيهلاو ةيدرفلا تايوتسملا ىلع ةيلوألا ةياقولا
كلذكو ،نهقوقحب ةبلاطملا نم نهنيكمتل تايتفلاو ءاسنلا عم لمعلا
يف رييغتلل ةيباجيإ لماوع اونوكي ىتح نايتفلاو لاجرلا عم لمعلا
قايس يفو .يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا لئاسم عم لماعتلا
فنعلل ةيساسألا بابسألا عم لماعتلا يف  CAREةربخل ةباجتسالا
زيكرتلا ةقيثو حرطت ،اهب فارتعالاو يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا
ىلع زيكرتلا  2017ماعل فنعلا نم ةيلاخ ةايحل يجيتارتسالا
:ةيلاتلا يلزنملا فنعلاو يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا لاكشأ

،يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلاب ةقلعتملا اهتيجيتارتسا يفو
ىلع مئاقلا فنعلا" نأ ىلإ ريشتو ،نأب ا ً
ضيأ  CAREفرتعت
دض سرامُي قوقحلل اًريطخ اًكاهتنإ ةباثمب ىقبي يعامتجالا عونلا
وأ يناسنجلا ريبعتلا وأ ةيناسنجلا ةيوهلا ىلع اءانب صاخشألا
يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا دعي امك .ةيسنجلا لويملا
ةرطيسلل ةادأك مدختسي ام اًبلاغو ،داهطضالاو ملظلا ضارعأ نم
.تاعومجملا نيب اميف نيسنجلا نيب ةاواسملا مدع زيزعتو ةنميهلاو
يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا نإف  CAREةربخ عقاو نمو
مامضنالا نم مهعنمو صاخشألا ىلع ةرطيسلل مدختسي ناك
يف امب( مهتايحب ةقلعتملا تارايتخالا ذاختا وأ ةلماعلا ىوقلا ىلإ
ءاذغلاو ةيباجنإلاو ةيسنجلا ةحصلاب ةلصلا تاذ تارارقلا كلذ
يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا نإف اذكهو ).خلإ...ةيذغتلاو
يسايسلاو يعامتجالا داعبتسالاو رقفلل ةعفادلا لماوعلا نم ربتعي
".اهل ةجيتن كلذكو نيسنجلا نيب ةاواسملا مدعو عارصلاو
يف قحلا نأشب  CARE 2020جماربلا ةيجيتارتسا ريشت
ىلع مئاقلا فنعلا عنمل نيقش نم جهن ىلإ فنعلا نم ةيلاخ ةايح
جهن نم اءزج ربتعي هنأ وه لوألا قشلا" :يعامتجالا عونلا
وه يناثلا قشلاو .جماربلا ةفاك ىوتسم ىلع يرابجإلا CARE
نمض "فنعلا نم ةيلاخ ةايح يف قحلا" ددحت ةيجيتارتسالا نأ
لمعلا سايق يف  CAREاهيلع دمتعتس يتلا عبرألا تاجرخملا
ىلع مئاقلا فنعلا نإف اذكهو .اهيلع اءانب ةبساحملاو اهب صاخلا
ةصصخم جمارب بلطتت يتلا لئاسملا نم ربتعي يعامتجالا عونلا
 CARE".لمع تايوتسم ةفاك يف جمدلا كلذكو

/و اًيسنج وأ/و اًيدام نوكي يذلا "جوزلا" ميمحلا كيرشلا فنع
.هتعيبط يف اًيسفن وأ
.يرسقلاو ركبملا جاوزلاو لافطألا جاوز
.ىرخألا فرشلا مئارجو فرشلا نع اًعافد لتقلا
.نهرجهو ثاريملا نم لمارألا نامرح
.سنجلاب ةضياقملا كلذ يف امب ،يسنجلا ءادتعالاو لالغتسالا

يسفنلاو يسنجلاو يدسجلا ءادتعالا لمشي وهو .ةيناسنجلا هتيوه وأ صخشلا سنج ىلع مئاقلا ديدهتلا وأ راضلا لمعلا  (2015):يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلل  CAREةيجيتارتسا يف مدختسملا يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا فيرعت هذه رييغتلا ةيرظن ىنبتت
ريغ تاينبلاو ةوقلا تاقالعو ةلادعلا بايغو يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا نيب قيثو طابترا كانه .صاخلا وأ ماعلا طيحملا يف كلذ ناك اءاوس ،يداصتقالا نامرحلاو ةيرحلا نم نامرحلاو هاركإلاو
.ةمراصلا ةيفاقثلاو ةيعامتجالا فارعألاو ةئفاكتملا
2
رابكلاب انفارتعا ىلع كلذ لدي .هذه رييغتلا ةيرظن ءازجأ عيمج يف "رامعألاو ةيعامتجالا عاونألا لك" ىلإ ريشن نحنو .رارمتساب روطتتو ةعونتم ةيناسنجلاو يعامتجالا عونلاب ةلصلا تاذ تافيرعتلاو تاحلطصملا نأو ،اًيئانث سيل يعامتجالا عونلا نأ  CAREكردت
زايتمالا مظنو تاضارتفالا زيزعتو عضو قيرط نع ةيسنجلا مهلويمو ةيعامتجالا مهعاونأ فلتخمب سانلا ديقت ةمراصلا ةيناسنجلا دعاوقلا نأ كردن امك .مهعم لمعلا ىلع انتردقو ةيناسنجلا تاريبعتلا وأ /و ةيناسنجلا تايوهلا وأ /و ةيسنجلا لويملا عيمج نم دارفألاو لافطألاو
لمشت اهنكل ،ةيئانثلا نم دعبألا تافيرعتلا ىلإ ةفاضإلاب ،لاجر وأ ءاسن وأ نايتف وأ تايتفك مهفيرعت متي نيذلا صاخشألا طقف سيل دييقت ىلإ لماوعلا هذه يدؤت .مهل ةحاتملا صرفلاو راودألا ةعومجمو عمتجملا يف مهريدقتب قلعتي اميف )،تاسايسلاو نيناوقلا يف اًنايحأ مظنت(
.ةيسنجلا ةرياغملا تاعقوتو ةدئاسلا دعاوقلا عم ةيسنجلا مهلويم قفاوتت ال نيذلا صاخشألا ا ً
ضيأ
3
.ةيناسنإلاو ةيومنتلا تاقايسلا يف يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا بناوج لك "فنعلا نم ةيلاخ ةايح يف قحلاب" قلعتملا  CAREلاجم لمشي
4
.ةأرملل يداصتقالا نيكمتلا )، 4ةيناسنإلا تادعاسملا )، 3يخانملا ريغتلا هاجت ةنورملاو ةيذغتلاو يئاذغلا نمألا )، 2فنعلا نم ةيلاخ ةايح يف قحلاو ةيمومألاو ةيباجنإلاو ةيسنجلا ةحصلا قوقح ): 1ةددحم تالاجم ةعبرأ  CAREةسسؤمل  2020جماربلا ةيجيتارتسا ددحت
.يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا بناوج لك ةيطغت عم ،صاخلا هقيسنتو ةصاخلا هتيجيتارتسا هلو ،هتاذب لقتسم لاجمك "فنعلا نم ةيلاخ ةايح يف قحلا" لاجم عم لماعتلا مت دقو
1

يف يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا راثآ ةجلاعمو عنم
:ةيناسنإلاو ةيومنتلا تاقايسلا
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؟رثألا ققحت نا  CAREل نكمي نيأ

المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في المجاالت التنموية واإلنسانية مباشر ًة إلى أكثر من  CAREفي عام  ،2016وصلت مشاريع
 1.6مليون نسمة ،كما وصلت بشكل غير مباشر إلى أكثر من  8مليون نسمة في  58بل ًدا 5.وهي تعمل عن طريق تعزيز الوصول إلى الخدمات
األساسية (التي تلبي معايير الحد األدنى  )7 ،6للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي وتنفيذ برامج منع ومعالجة آثار العنف القائم على النوع
الحالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،تليها مناطق في أفريقيا (جنوب أفريقيا ،شرق ووسط أفريقيا ،غرب  CAREاالجتماعي .تتركز معظم أعمال
جاهد ًة من خالل عملها المتعلق  CAREأفريقيا) وكذلك في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الالتينية ومنطقة بحر الكاريبي .ستسعى
بالتعامل مع العنف القائم على النوع االجتماعي إلى التأثير في حياة  12مليون نسمة على األٌقل قبل عام  2020في المناطق التي تعمل بها 8.كما
سنعمل مع هياكل السلطة في دول الشمال ،بما فيها الحكومات والجهات المانحة والوكاالت المتعددة األطراف والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية
الدولية ،حيثما غالبًا ما تتخذ القرارات المتعلقة بالموارد ودعم المانحين فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي وتوضع السياسات للبرامج
.العالمية المتعلقة بذات الموضوع

؟هيلإ لوصولا ىلع  CAREلمعتس يذلا نم

في حين أن العنف المنزلي ينتج عن عالقات القوة غير المتكافئة بين الجنسين والقواعد األبوية الصارمة ،لكن يختلف تأثيره وتختلف عواقبه حسب
سيقدم الدعم ويعطي األولوية إلى األشخاص من جميع األنواع  CAREهوية الشخص والبيئة التي يعيش فيها .وبشكل عام فإن العمل الذي تقوم به
االجتماعية الذين عانوا في السابق واليزالوا عرضة لمخاطر المعاناة من العنف اللفظي والجسدي والجنسي والعاطفي بناءا على الجنس والهوية
الجنسية والميول الجنسية والسن والديانة والطبقة االجتماعية والطائفة والحالة االجتماعية والوضع االجتماعي واالقتصادي واإلعاقة والهويات
في البيئات المستقرة على تقديم مساعدات التنمية الطويلة المدى ،مع العمل في البيئات الهشة وفي حاالت  CAREالمتداخلة األخرى .كما ستعمل
.الطوارئ على تقديم المساعدات اإلنسانية ،بما في ذلك إلى المتضررين من الكوارث ومن يعيشون في مناطق النزاع والنازحين

يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا عم لماعتلل رييغتلل ةيرظن

في استراتيجيتها المتعلقة بالعنف القائم على النوع  CAREتعبر نظرية التغيير المذكورة أدناه عن األهداف الرئيسية األربعة المحددة من قبل
هدف استراتيجية التأثير الخاص بها الذي يتمثل فيما يلي :أنه بحلول  CAREاالجتماعي (مارس  )2015كمجاالت مهمة لالستثمار لضمان أن تحقق
عام  2020سيكون قد تم تمكين  12مليون شخص من جميع األنواع االجتماعية من ممارسة حقهم في حياة خالية من العنف ،حيثما يتم احترام مبادئ
:الكرامة واألمن والحرية والتنوع .سيتحقق ذلك من خالل أربعة أهداف مترابطة
1.

تعزيز صوت الفرد :دعم األشخاص من جميع األنواع االجتماعية واألعمار في اتخاذ االختيارات والتأكيد على آرائهم وممارسة حقهم في
.حياة خالية من العنف األسري
تعزيز العالقات الصحية :دعم األشخاص من جميع األنواع االجتماعية واألعمار لبناء عالقات صحية داخل العائالت والمجتمعات قائمة على 2.
.االحترام والتواصل المفتوح والتضامن وعدم ممارسة العنف
تحويل األعراف االجتماعية :مساعدة المجموعات في التفاوض على حقوقها واختياراتها ومواردها ،وتعظيم ودعم األعراف االجتماعية اإليجابية 3.
.وتحويل الضار منها
بناء المساءلة :دعم المؤسسات ،بما فيها الحكومات ومقدمي الخدمة ،لقبول المساءلة من األفراد من جميع األنواع االجتماعية حول منع العنف 4.
.األسري
لتحقيق هذه األهداف (تعزيز المساواة بين الجنسين وصوت المرأة  CARE 2020األولوية لثالثة منهجيات في استراتيجية البرامج  CAREأعطت
).وتعزيز الحوكمة الشاملة  ،وزيادة المرونة) ،وثالثة أدوار (العمل اإلنساني وتعزيز التغيير الدائم ،والحلول المبتكرة ،ومضاعفة التأثير (GEWV)،

نهل قبس نمم تايتفلاو ءاسنلل ةدوجلا ةيلاعلاو ةيساسألا تاعاطقلا ةددعتملا تامدخلا نم ةقسنم ةعومجم ىلإ ربكأ لكشب لوصولا ةحاتإل UNODC،و WHOو UNFPAو  UN Womenنيب ةكارش "،فنعلل ةضرعلا تايتفلاو ءاسنلل ةيساسألا تامدخلا ةمزح" لثم
.يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلل ضرعتلا
7
.يفاعتلا يف ةدعاسملاو ةنورملا زيزعتو رطاخملا ليلقت .يناسنإلا لمعلا يف يناسنجلا فنعلل يدصتلا لاجم يف تالخدتلا جامدإل ةيهيجوتلا ئدابملا. 2015.تالاكولا نيب ةكرتشملا ةمئادلا ةنجللا
8
.فنعلا نم ةيلاخ ةايح يف قحلا نأشب  CARE 2020جماربلا ةيجيتارتسا :ردصملا
6

عيمج نم صاخشألا معد
ةسراممل ةيعامتجالا عاونألا
ةبلاطملاو ةيلالقتسالا يف مهقح
.مهقوقحب

ةيعامتجالا فارعألا يدحت
ةنمازتملا جوهنلا لالخ نم
اهيف امب 10نيسنجلا نيب
لاجرلا كارشإ :يلي ام
ةحاسم قلخو ،نايتفلاو
عونلا لوح ةشقانملاو راوحلل
مئاقلا فنعلاو يعامتجالا
،يعامتجالا عونلا ىلع
ىلع ةيحصلا تاقالعلا معدو
يرسألاو يدرفلا ىوتسملا
.يعامتجالاو يعمتجملاو

ةأرملا معدو عم ةكراشملا
قوقح تاكبشو تامظنمو
ىزغملا تاذ ةكراشملل ةأرملا
ذيفنتو ريوطت تايلمع عم
ةينطولاو ةيلحملا ةسايسلا
رييغتلل ةئبعتلاو ةيملاعلاو
.يعامتجالا

تاهجلاو تاموكحلا عم عافدلا
تاصصخم ةدايز نع ةحناملا
عنمل تاينازيملاو دراوملا
مئاقلا فنعلا راثآ ةجلاعمو
.يعامتجالا عونلا ىلع

ةيسسؤملا ةردقلا زيزعت
يتلا تاسايسلاو نيناوقلاو
راثآ ةجلاعمو عنم يف دعاست
عونلا ىلع مئاقلا فنعلا نم
ةبسنلاب اهقيبطتو يعامتجالا
ةيموكحلا ةلعافلا تاهجلل
ةعباتلاو ةيموكحلا ريغو
.صاخلا عاطقلل

عم ةلاعفلا تاكارشلا معد
عمتجملا تامظنمو تاموكحلا
دكأتلل صاخلا عاطقلاو يندملا
تامدخ ىلإ لوصولا نم
ةمادتسمو ةدوجلا ةيلاع
جهنلا كلذ يف امب ،9ةلماكتمو
لودلا /قطانملل لماكتملا
.تامزألل ةضرعملا

فنعلا ةلأسم عم لماعتلا يف  CAREتالخدت
يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا

 CAREةدايق نأ نم دكأتلا
ةيملاعلا تايوتسملا ىلع
ىوتسم ىلعو ةيميلقإلاو
يطعت ةيرطقلا بتاكملا
تايجاهنملا جمدل ةيولوألا
ةجلاعمو عنم ىلإ ةفداهلا
عونلا ىلع مئاقلا فنعلا راثآ
ماسقأ عيمج يف يناسنجلا
ىوتسملا ىلع CARE
نم ةدافتسالاو ،يملاعلا
لكل حاتي ثيحب دراوملا
دراوملا  CAREيف نيلماعلا
ذاختا ةوقو ةردقلاو ةفرعملاو
.كلذب مايقلل رارقلا

رييغتلا تالاجم

تاعومجملاو دارفألا كارشإ متي
عاونألا عيمج نم سانلا رهظي
ةدايقلا تاذ تامظنملا مهيف نمب -
فقاومو ةيحص تاقالع ةيعامتجالا
تاشقانمو تاراوح يف  -ةيئاسنلا
ةيباجيإ تاسراممو تادقتعمو
ليوحتل ىزغم تاذ لامعأو
عونلا ىلع مئاقلا فنعلا ةنادإ عم
ةيعامتجالاو ةيناسنجلا فارعألا
يدرفلا ىوتسملا ىلع يعامتجالا
فنعلا ةسراممل ةززعملا ةراضلا
.يعامتجالاو يعمتجملاو يرسألاو
يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا

عاونألا عيمج نم سانلل حاتي
ةديازتم تايوتسم ةيعامتجالا
ذاختا يف ةدايقلاو ةيلالقتسالا نم
مهداسجأب ةقلعتملا تارارقلا
.مهتايحو

ةجلاعمو عنم تاءارجإو تايلآ لمعت
عونلا ىلع مئاقلا فنعلا راثآ
تامدخلا كلذ يف امب ،يعامتجالا
تاهجلا نم ةمدقملا تاليهستلاو
ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا ةلعافلا
ةلماكتمو ةلاعف ةقيرطب ،ةصاخلاو
.ةلءاسملل ةلباقو

ةحناملا تاهجلاو تاموكحلا لمعت
تالاح عنمل تاينازيملا ريفوت ىلع
يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا
اهل ةباجتسالاو اهراثآ ةجلاعمو
ةلءاسملا ةدايز نم دكأتلاو ةيلاعفب
مئاقلا فنعلا نم نيررضتملا نع
.يعامتجالا عونلا ىلع

لاجم يف نولعافلا لك عتمتي
عونلا ىلع مئاقلا فنعلا عم لماعتلا
)ةلدألا لثم( ةفرعملاب يعامتجالا
ميظنتلل ةمزاللا دراوملاو ةردقلاو
ذيفنتلاو زيزعتلاو قيسنتلاو يعامجلا
عنم ىلإ ةفداهلا جماربلاو تاسايسلل
،يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا
.يعامتجالا رييغتلا ريسيتو

لاجم يف نولعافلا لك عتمتي
عونلا ىلع مئاقلا فنعلا عم لماعتلا
)ةلدألا لثم( ةفرعملاب يعامتجالا
ميظنتلل ةمزاللا دراوملاو ةردقلاو
ذيفنتلاو زيزعتلاو قيسنتلاو يعامجلا
عنم ىلإ ةفداهلا جماربلاو تاسايسلل
،يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا
.يعامتجالا رييغتلا ريسيتو

فادهألا

عيمج نم صاخشألا معد :ةيحصلا تاقالعلا زيزعت
لخاد ةيحص تاقالع ءانبل رامعألاو ةيعامتجالا عاونألا
لصاوتلاو مارتحالا ىلع ةمئاق تاعمتجملاو تالئاعلا
.فنعلا ةسرامم مدعو نماضتلاو حوتفملا

نم  -تاعومجملا ةدعاسم :ةيعامتجالا فارعألا ليوحت
عمتجملا تامظنمو ةأرملل ىزغملا تاذ ةكراشملا لالخ
يف  -صوصخلا هجو ىلع ةيئاسنلا ةدايقلا تاذ يندملا
ميظعتو مهدراومو مهتارايتخاو مهقوقح ىلع ضوافتلا
.اهنم راضلا ليوحتو ةيباجيإلا ةيعامتجالا فارعألا معدو

تاكرحلا معد :ةيعامجلاو ةيدرفلا تاوصألا زيزعت
عيمج نم صاخشألاو ةأرملا قوقح تاكرحو ةيعامتجالا
ةيسنجلا لويملاو تاردقلاو رامعألاو ةيعامتجالا عاونألا
مهقح ةسراممو مهئارآ ىلع ديكأتلاو تارايتخالا ذاختا يف
.يرسألا فنعلا نم ةيلاخ ةايح يف

تاموكحلا اهيف امب ،تاسسؤملا معد :ةلءاسملا ءانب
عيمج نم سانلا مامأ ةلءاسم نوكتل ،ةمدخلا يمدقمو
نم ةيناسنإلاو ةيومنتلا تاقايسلا يف ةيعامتجالا عاونألا
ىلإ فدهت جماربو تاسايس ذيفنتو ليومتو رارقإ لالخ
.يرسألا فنعلا عنم

ةيجيتارتسا فده
ةسسؤمل ريثأتلا
CARE

.عونتلاو ةيرحلاو نمألاو ةماركلا ئدابم مارتحا متي امثيح ،فنعلا نم ةيلاخ ةايح يف مهقح ةسرامم نم ةيعامتجالا عاونألا عيمج نم صخش نويلم  12نيكمت مت دق نوكيس  2020ماع لولحب هنأ

: https://www.engenderhealth.org/files/pubs/gender/synchronizing_gender_strategies.pdfربع لوصولل ةحاتم ، 2010.ثليه ردنيجنإ .م ،نيرغ .فنعلل ةضرعلا تايتفلاو ءاسنلل ةيساسألا تامدخلا ةمزحب قلعتي اميف هالعأ  6مقر ةيشاحلا ىلإ عجرا
، 2010.ةيناكسلا عجارملا بتكم .ةمالسلاو ةحصلل اًقوعم دعتو يعامتجالا عونلاب ةلصلا تاذ ةاواسملا مدعو فعضلا طاقن ززعت ةديقمو ةراض ةبعص ةيوثنأو ةيروكذ تاينب يف سانلا كارشإ متيو .ةيناسنجلا تايوهلاو ةيسنجلا لويملا عيمج نم تايتفلاو ءاسنلاو نايتفلاو لاجرلا ىلإ لوصولا يف نيسنجلا نيب ةيليوحتلا دوهجلل يلودلا عطاقتلا نيسنجلا نيب ةنمازتملا جوهنلا لثمت
https://www.engenderhealth.org/files/pubs/gender/synchronizing_gender_strategies.pdf
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 2018ويلوي
.فنعلا نم ةيلاخ ةايح لمع قيرف نم معدب ، CARE USA،نيسنجلا نيب ةلادعلا ،سايقلاو ريثأتلل ىلعألا راشتسملا  Sarah Eckhoff،هذه رييغتلا ةيرظن دادعإب ماق

ةلضعملا

.عسوألا مهتاعمتجمو مهتالئاعل ةبسنلاب ،دارفأك ةلماكلا مهتاناكمإ قيقحتو مهقوقحب ةبلاطملا نم ةيعامتجالا عاونألا عيمج نم صاخشألا عنميو ،ةيوبأ دعاوقو تادقتعمو تاهجوت ىلع اءانب بكتري يذلا هلاكشأ عيمجب يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا

ىلع مئاقلا فنعلا عم لماعتلا تاقوعم
يعامتجالا عونلا

ةباجتسالا تامدخ فقوت
عونلا ىلع مئاقلا فنعلل
تالاح يف يعامتجالا
قيسنتلا صقنو ئراوطلا
ةلعافلا تاهجلا نيب
يف ةيناسنإلاو ةيومنتلا
.قايسلا اذه

ةيسسؤملا ةردقلا صقن
ىدملا ليوطلا ليومتلاو
نم  CAREنيكمتل
تالاحل ةيلاعفب ةباجتسالا
عونلا ىلع مئاقلا فنعلا
.يعامتجالا

ةيعامتجالا ةيلالقتسالا صقن
ةيداصتقالاو ةينوناقلاو
صاخشألل ةيسايسلاو
زييمتلاو فنعلل نيضرعملا
،يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا
ىلع مهتردق نم دحي امم
.مهقوقحب ةبلاطملا

لئاضتو دراوملا صقن
تاهجلل ةحاتملا ةحاسملا
عمتجملا نم ةلعافلا
كلذ يف امب ،يندملا
قوقحب ةينعملا تامظنملا
ةجلاعمو عنملل ،ةأرملا
.ةباجتسالاو راثآلا

ةيسايسلا ةدارإلا صقن
تامدخلا ةيافك مدعو
لك ىلع دراوملاو
ةيموكحلا تايوتسملا
مئاقلا فنعلا تالاح عنمل
يعامتجالا عونلا ىلع
ةباجتسالاو اهنم ةيامحلاو
.ةيلاعفب اهل

تاذ ةلماشلا تانايبلا صقن
ىلع مئاقلا فنعلاب ةلصلا
يف امب ،يعامتجالا عونلا
ةلصلا تاذ تانايبلا كلذ
عنم دوهج "حاجن" ىدمب
مئاقلا فنعلا راثآ ةجلاعمو
.يعامتجالا عونلا ىلع

نيجانلل راعلا ةمصو
مئاقلا فنعلا ثداوح نم
يعامتجالا عونلا ىلع
مهدادعتسا ىلع رثؤي امم
ىلع لوصحلاو ثدحتلل
تاضيوعتلاو تامدخلا
.ةينوناقلا

ةيعامتجالا فارعألا
تادقتعملاو ميقلا( ةدئاسلا
)تاسرامملاو تاهجوتلاو
مئاقلا فنعلل ةمعادلا
يعامتجالا عونلا ىلع
ةنصحم ةفاقث قلخت يتلاو
.تاسرامملا هذه يبكترمل

تايضرفلا

 CAREةسسؤمل ايلعلا ةدايقلا لصاوتس
عونلا ىلع مئاقلا فنعلا عم لماعتلا
بجي قلقلل يسيئر ردصمك يعامتجالا
يفو ةسسؤملا تاعاطق عيمج يف هعم لماعتلا
.يملاعلا ىوتسملا ىلع  CAREجمارب لك

نع يسيئر لكشب ةلوؤسم تاموكحلا نوكتس
عونلا ىلع مئاقلا فنعلا لئاسم عم لماعتلا
ضرغلا اذه سفنل دراوملا ريفوتو يعامتجالا

يسيئر لكشب ةلوؤسم تاموكحلا نوكتس
ىلع مئاقلا فنعلا لئاسم عم لماعتلا نع
اذه سفنل دراوملا ريفوتو يعامتجالا عونلا
.ضرغلا

عاونألا عيمج نم دارفألا ىدل نوكيس
ةلعافلا تاهجلاو عمتجملا ةداقو ةيعامتجالا
ةكراشملل دادعتسالا صاخلا عاطقلا نم
عونلا ىلع مئاقلا فنعلا لئاسم عم لماعتلاو
تابوقعلا نم مغرلا ىلع كلذو ،يعامتجالا
.ةلمتحملا ةيبلسلا ةيعامتجالا

عمتجملا تامظنمو تاموكحلا لصاوتس
،ةيوسنلا تاعومجملا كلذ يف امب ،يندملا
لوح  CAREعم ةكراشملا ىلع حاتفنالا
.يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا لئاسم

