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 عيراشمو ّيعامتج?<ا عوّنلل ةيعارملا عيراشملا ريوطتل حئاصن ةسمخ مهأ
 ةّيليوحّتلا ّيعامتج?<ا عوّنلا

 ؟نيسنجلا نيب ةاواسملاو ةأرملا قوقح ىلع لمعن اذامل
 اهّنأ دّرجمل لجّرلا عم ةيواستم ريغ ةأرملا ّنأ نودقتعي ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ءاسّنلاو لاجّرلا نم ّلك لازي #"
 اذه مقافتيو .ةعومجمك ثانX"ا ىلع ةطلسب ةعومجمك روكّذلا عّتمتي ،تاعمتجملا مظعم يف هّنL" اذهو .ةأرما
 لثم ةدّدعتم ىرخأ لماوع عم bcّنجلا ّزيحّتلا لخادتي امدنع تايتفلاو ءاسّنلا هنم يناعت يذلا صقّنلا/بيعلا
 صئاقّنلا/بويعلا هذه قلخت امك .ةقاعX"او ّةيردنجلاو ّةيسنجلا ّةيوهلاو ةقبّطلاو ةفئاّطلاو ghنعلاو قرعلاو رقفلا
 .ّةيعامتج#"ا تائفلا فلتخم ىلع ةفلتخم بقاوع اهل ةلخادتمو ةدّقعم ّةيمره ت#oسلست

 ةحّصلاو ميلعّتلا ىلإ لوصولا لثم ،ّةيساسL"ا نهقوقح نم ّنهمرحي تايتفلاو ءاسّنلا ههجاوت يذلا زييمّتلا ّنإ
 ىلع ةرطيّسلاو ،ّيلاملا ل#oقتس#"او ،قّئ#oلا لمعلا ىلع لوصحلاو ،فنعلا نم ررحّتلاو ،ةيسنجلا قوقحلاو
 امو داقتع#"ا اذهو .ّنهتايح ىلع رّثؤت يتلا تارارقلا يف يأّرلا ءادبإو ،تاكلتمملاو xcارL"ا ّةيكلم لثم لوصL"ا
 ىلع كلذكو ،تايتفلاو ءاسّنلا ّةيهافر ىلع اّميس #" ىدملا ةديعب ّةيبلس راثآ هل ةاواسملا مدع نم هنع جتني

�hأو ّنهئاك�hّنهنادلبو ّنهتاعمتجمو ّنه. 

Equality  Gender )20-2017( نشكأ ايديم �c يب يب يف نيسنجلا نيب ةاواسملا ّةيجيتارتساو جهن مزتليو
 Approach and Strategy  ا ّنهقوقح قيقحتل تايتفلاو ءاسّنلا معدب"Xنيسنجلا نيب ةاواسملا زيزعتو ّةيناسن. 
 انّتيولوأ ّنأ ريغ .ىثنأ وأ اًركذ نوربتعي نيذلا كئلوأ طقف سيلو ،عيمجلل ةاواسملا معدن انّنأ ىلع ّصنت يهو
 نم اهيف لمعن يتلا نادلبلا مظعم يف نيناعي نلز ام ّنهنL" تايتفلاو ءاسّنلا معدي  رييغت ثادحإ ّةيفيك يه
 .عساو لكشب h£تنملاو جهنمملا ّيعامتج#"ا نامرحلاو زييمّتلا

 ؟كلمع يف كل اذه هينعي يذلا ام
 لوح ةشقانم ناقلخي امهّنأ ثيح .ّيباجيإ رييغت ثادحX" ّةيوق ةليسو انوكي نأ نكمي لاصّت#"او م#oعX"ا ّنأ دقتعن
 تادقتعملا يّدحت نوكي نأ نكمي امك .عساو قاطن ىلع نيسنجلا نيب ةاواسملاو ةأرملا قوقح عوضوم
 جماربلا يف هب ىذتحُي اًجذومن ،)نايتفلاو لاجّرلاو( تايتفلاو ءاسّنلا تّايناكمإ نم ّدحت يتلا ،ةخساّرلا تايكولّسلاو
 .فلتخم ملاع ةيؤر ىلع ساّنلا دعاسي اّمم ،ّةينويزفلّتلاو ّةيعاذX"ا

 عيمج ربع تايتفلاو ءاسّنلا عم انلمع ّةيفيك يف قمعأ لكشب ريكفّتلا انيلع ّنيعتي هّنأ اذه ينعي ،كلذ عمو
 قراوف يعارت انلامعأ عيمج لعجب انمزتلا دقو .دومّصلا ىلع ةردقلاو ةحّصلاو ةمكوحلاب ةقّلعتملا انتاعوضوم
 ىلع لمعت يتلا ّيعامتج#"ا عوّنلا عيراشم ضعبو انتاعوضوم عيمج يف  sensitive gender  ّيعامتج#"ا عوّنلا

 .كلذ نكمأ امثيح  transformative gender   رييغتلا عنص

 نيذلا كئلوأ ةّوقب هنع عفاديو قمعب رّذجتم نيسنجلا نيب زييمّتلاف .بعصو ءيطب رييغّتلا ّنأ ملعن انّنكل
 يف ّركفن اًضيأ انّنأ نم ّدكأتلا ىلإ جاتحن ،كلذل .قيرف ءاضعأك انلمشي اذهو .تازايتم#"او ةطلّسلاب نوعتمتي
 يلاّتلابو .انريثأت نيسحت يف انتدعاسمل لمعلا اذه يف ةربخ ّنهيدل يّئ#oلا ءاسّنلا بلجو ،ةّصاخلا انتادقتعم
 جاتحت امك .ّنهسفنأ تايتفلاو ءاسّنلا ءارآ ىلإ عامتس#"او ّةيّلحملا تاقايّسلل ةباجتس#"ا ىلإ ةجاحب نحنف
 اًضيأ ةيعوّتلا لاجم يفو لب بسحف ّةيم#oعX"ا جماربلا ىوتسم ىلع سيل – ةدّدعتم ت#oّخدت ىلإ انعيراشم
 رومL"اب مايقلا ىلع مهتدعاسم انؤاك�hو نحن اننكمي ثيحو ،اياضقلا ةشقانمو ريكفّتلا روهمجلل نكمي ثيح
 .فلتخم لكشب

 ؟هب مايقلا يننكمي يذلا ام
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 ّنأ نم ّدكأتلا يف بغرت تنك اذإو .انعيراشم ل#oخ نم رييغّتلا اذه معد اننكمي !حئاصن ةسمخ ّمهأ مدقن انه
 :كعوh£م ميمصت دنع حئاصّنلا هذه عبّتاف ،)نايتفلاو لاجّرلاو( تايتفلاو ءاسّنلا ىلع ّيباجيإ ريثأت اهل كعيراشم

 بيجتست ةقيرطبو ءاوس ّدح ىلع لاجّرلاو ءاسّنلا كh£ي كعوh£م ّنأ نم ّدكأت .ةفدهتسملا كتئف دّدح .1
 .ةفلتخملا مهصرفو مهمامأ فقت يتلا زجاوحلاو مهتاجايتح#"

 نايتفلاو لاجّرلاو تايتفلاو ءاسّنلل ةحاتملا صرفلاو لكاشملا دّدح :سنجلا ىلع ّينبم ليلحتب مق .2
 .كلذ ءارو ةنماكلا بابسL"ا كلذكو

 ةليوطو( ةطّسوتم تارييغت نيمضتب مق .عوh£ملا ميمصت يف نيسنجلا نيب ةاواسملا جئاتن نّمض .3
 .نايتفلاو لاجّرلاو تايتفلاو ءاسّنلل )نكمأ نإ ىدملا

 ىلع رييغّتلا نيمضت يف ةدعاسملاب كئاك�h وأ تنأ كمايق نم ّدكأت .ةّيعمتجملا ةكراشملا قّمع .4
 .عمتجملا ىوتسم

 .نيسنجلا نيب ةاواسملاو ةأرملا قوقح لوح باطخلا ّيباجيإ لكشب رّيغي ّيم#oعإ ىوتحم ¾ِ£نأ .5

 

 )كتائف( كتئف دّدح .1
 ةفدهتسملا

 
 كعوh£م ّنأ نم ّدكأت
 ءاسّنلا نمّ #oك فدهتسي
 ءاوس ّدح ىلع لاجّرلاو
 

 مهيدل لاجّرلاو ءاسّنلا ّنأ – ةهباشتم تسيل ريهامجلا ّنأ ةقيقح يف ّركف •
 ّلكب قّلعتي اميف ةفلتخم صرفو قئاوعو فواخمو رظن تاهجوو تارّوصت
 .م#oعX"ا لئاسو عم مهلعافت ّةيفيكو اهلوانتت يتلا اياضقلا نم

 لاجّرلاو تايتفلاو ءاسّنلا( نملو اهؤارجإ ديرت يتلا تارييغّتلا عون يف ّركف •
 كلذ ناكأ ءاوس ،اهتجلاعم لواحت يتلا اياضقلاب قّلعتي اميف )نايتفلاو
 .كلذ ىلإ امو فنعلا ءاهنإ وأ ةنورملا وأ ةحّصلا وأ ةمكوحلاب قّلعتي

 تارابعلا ؟فيكو )�hابم ريغو �hابم لكشب( عوh£ملا نم ديفتسيس نم •
 نم لوح اًحوضو مّدقت #" "بابّشلا" و "ريهامجلا" و "صاخشL"ا" لثم
 تايتفلاو ءاسّنلا ىلإ ديدحّتلا هجو ىلع hِ�أ لب .لعفلاب هنع ثّدحتن
 ءاضعأو عمتجملا ءاضعأ :ةفلتخم تائف فصو دنع نايتفلاو لاجّرلاو
 ىلإ امو تاطلّسلاو تامدخلا يمّدقمو نيرّثؤملاو عامتس#"ا ةعومجم
 اّمأ .ةيادبلا ذنم ةيانعب نيفدهتسملا ديدحت نامض ىلع دعاسي اذه .كلذ
 تاجايتحا ّيبلت تاجرخم ميمصت كنكمي هّنأ ينعيف كروهمج ميسقت
 .مهعم لعافّتلاو مهيلإ لوصولا لواحت نيذلا صاخشL"ا نم ةّنيعم تائف
 ايعارم اًجهن ذخّتت يتلا تامّظنملل ريياعملا نم ىندL"ا ّدحلا وه اذهو
 .ّيعامتج#"ا عوّنلل

 نم ةفلتخم تائف كاX�h" اهب مايقلا كيلع نّيعتي يتلا ةطشنL"ا يف ّركف •
 تاجرخم ىلإ ةجاح كانه نوكت دق .نايتفلاو تايتفلاو لاجّرلاو ءاسّنلا

 طئاسولا ىلإ مهلوصو ىلع اًدامتعا ةفلتخم ريهامج فادهتس#" ةفلتخم
 .اهنولّضفي يتلا تاقيسنّتلا عاونأو

 اذه .هريثأتو كعوh£م جئاتن نامضل هيف ريثأّتلا ىلإ جاتحت نميف ركف •
 ىلإ رقتفي نمو  who has power  "ةّوقلا كلتمي نّمع" ريكفّتلا ينعي
 ؟مهّلك ؟لاجّرلا ،نايتفلا ،نايتفلا ،ءاسّنلا مه له ؟ةّوقلا عون امو ؟ةّوقلا
 ؟مهفدهتستس فيكو ؟مهضعب
 

 ىلع ّينبم ليلحتب مق .2
 سنجلا

 يتلا ةفلتخملا ت#oكشملا نع ةحضاو ةروص كيدل له – ت#oكشملا لّلح •
 ؟نايتفلاو لاجّرلاو تايتفلاو ءاسّنلا هجاوت
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 صرفلاو لكاشملا دّدح
 تايتفلاو ءاسّنلل ةحاتملا
 كلذكو نايتفلاو لاجّرلاو
 كلذ ءارو ةنماكلا بابسL"ا

 ؟تايتفلاو ءاسّنلا ههجاوت يذلا زييمّتلا ءارو ةنماكلا بابسL"ا يه ام •
 �hّؤمو ّةيعامتج#"ا تاسّسؤملا"( تّايبدL"ا نم كلذ ضعب عمج كنكمي
 ءاضقلا ّةيقافّتاب ةّصاخلا ّلظلا ريراقت"و ،index SIGI "ّيعامتج#"ا عوّنلا

 ،CEDAW shadow reports"ةأرملا ّدض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع
 رواشّتلا ل#oخ نمو )خلإ ،DHS ّةيحّصلاو ةيفارغوميّدلا تاحوسملا تانايبو
 مهفو اهنهجاوي يتلا اياضقلل ةطيرخ مسرل ثانX"ا نم روهمجلا ءاضعأ عم
 .تائفلا فلتخمل اياضقلل ةئفاكتملا ريغ ةّوقلا تاق#oع ليكشت ّةيفيك

 مهنكمي فيكو ؟روكّذلاو ثانoXل م#oعX"ا لئاسو ت#oيضفت فرعت له •
 ؟فلتخم لكشب اهيف ّمكحّتلاو م#oعX"ا لئاسو ىلإ لوصولا

 عوّنلاب قلعتملا رّغصملا نشكأ ايديم �c يب يب عقوم تاداشرإ مدختسا •
gender analysis  "ّيردنج ليلحت" ءارجإ لوح م#oعX"ا لئاسوو ّيعامتج#"ا
 لئاسوو ّيعامتج#"ا عوّنلا ميلعت ةقيثول ّةيعجرملا ةمئاقلا"و كتدعاسمل  
 .checklist review Learning Media Gender and "م#oعX"ا

 لماوعو ىندأ ّدحك رمعلاو سنجلا بسح ليلحّتلاو تانايبلا فينصت •
 عقوملاو ةقاعX"او ّةيسنجلا ّةيوهلاو ةفئاّطلاو قرعلاو رقفلا لثم ،ىرخأ
 .قايّسلا هيضتقي ام بسح كلذ ىلإ امو ّيفارغجلا
 

 ةاواسملا جئاتن نّمض .3
 يف نيسنجلا نيب
  .عوh£ملا ميمصت

 
 تارييغت نيمضتب مق
 نإ ىدملا ةليوطو( ةطّسوتم
 تايتفلاو ءاسّنلل )نكمأ
 نايتفلاو لاجّرلاو

 ،)ىندأ ّدحك( ّيعامتج#"ا عوّنلل ايعارم نوكي نأ ىلإ كعوh£م فدهي له •
 عوّنلا لّوحت وأ ءاسّنلل ّةيمويلا فورّظلا نيسحت ىلع دعاسي اّمم
 ؟عمتجملا يف ّنهعضو نيسحت فدهب ،ّيعامتج#"ا

 عوّنلاب قلعتملا رّغصملا نشكأ ايديم �c يب يب عقوم تاداشرإ مدختسا •
 ّيعامتج#"ا عوّنلا ةاعارم ريياعم" لوح م#oعX"ا لئاسوو ّيعامتج#"ا
 .criteria gender sensitivity "كتدعاسمل

 هقيقحت يف لمأت يذلا رثL"او جئاتّنلا سكعت رييغّتلل كّتيرظن ّنأ نم ّدكأت •
 ةيّمك تا�hّؤملا نوكت نأ بجيو .نايتفلاو تايتفلاو لاجّرلاو ءاسّنلل
 ءاضعأ ددعو ،ّيئادتب#"ا ميلعّتلا نلمكي يّئ#oلا تايتفلا ددع لثم( ّةيعونو
 تا�hّؤملا دّدحو .)تايتفلا ميلعت نورّدقي مهّنأ حّجرملا نم نيذلا عمتجملا
 ةقّلعتملا – ةفلتخملا رييغّتلا تايوتسمل ّيعامتج#"ا عوّنلل ةيعارملا
 .لمعلا / كولّسلاو فقاوملاو ةفرعملاب

 ةاواسملا ىلع ريثأّتلا ىلع م#oعX"ا لئاسو ةردق ح�h ىلإ ةجاحب تنك اذإ •
 دامتع#"ا كنكميف ،ةأرملا نيكمتب ضوهّنلا ىلع اهتردقو نيسنجلا نيب

 Gender Equality "نيسنجلا نيب ةاواسملا ّةيجيتارتساو جهن ةقرو" ىلع
 Approach and Strategy paper)2 ةحفص رظنا(. 
 )ةيئاهّنلا /ةطّسوتملا /ّةيساسL"ا ،ةينيوكّتلا طوطخلا( كثحب لّلحي فيك •

 كنكمي فيكو ؟نايتفلاو لاجّرلاو تايتفلاو ءاسّنلل ةبسّنلاب تارييغّتلا
 نع نهتارّوصت نع ّنهسفنأ تايتفلاو ءاسّنلا لأست كّنأ نم ّدكأتلا
 ةاواسملاب قّلعتي اميف تايكولّسلاو تاق#oعلاو فقاوملا يف تارييغّتلا
 ؟نيسنجلا نيب

 ّةيلبقتسملا عيراشملا ذيفنت ليكشت يف دعاسي مّلعّتلا ّنأ نمضتس فيك •
 عوّنلا لاطبأ ةكبش ربعو كبتكم قرف يف مّلعّتلا ةكراشم لثم(
 ؟)Gender Champions Network ّيعامتج#"ا
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 ةكراشملا قّمع .4
  .ةّيعمتجملا

 
 وأ تنأ كمايق نم ّدكأت

�hيف ةدعاسملاب كئاك 
 ىلع رييغّتلا نيمضت
 .عمتجملا ىوتسم
 

 ىلع اهيّدحتو نيسنجلا نيب ّةيزييمّتلا فارعL"ا فاشكتسا ّمتيس فيك •
 لمشي اذه ؟ةشقانملاو عامتس#"ا تاعومجم ل#oخ نم عمتجملا ىوتسم
 نويديلقّتلا مّاكحلا( ّيعمتجملا ىوتسم ىلع ةطلّسلا باحصأ عم لمعلا
 اّميس #"و ،كلذ ىلإ امو نّويموكحلا نولوؤسملاو نوينيّدلا ءامعّزلاو
 .ّنهقوقح لامعX" تايتفلاو ءاسّنلل ةيتاوم ةئيب معدل )لاجّرلا فادهتسا
 ىلإ رظّنلا ةيفيك ةشقانمل ةصرفلا عمتجملا دارفL" حاتت نأ ّمهملا نمو
 ًايّدحت لّثمي لمعلا اذه .نايتفلاو لاجّرلاب قّلعتي اميف ّنهريدقتو ءاسّنلا
 تايكولّسلا ىلع ّيباجيX"ا ريثأّتلاو ّةيبلّسلا فقاوملا رييغتل ّيويح هّنكلو
 .تايتفلاو ءاسّنلا هاجت

 له ؟تاشقانملا هذه ءارجX" اÑديج نوزّهجم ةكيhّ£لا كتامّظنمو تنأ له •
 اذه يف ةربخ اهيدل يتلا ةيّوقلا ةأرملا قوقح تاعومجم كا�hإ كنكمي
 ةفرعمو ةساّسحلا اياضقلا لوح ةشقانملا ريسيت ّةيفيك ةفرعمو ،لمعلا
 ؟تاعمتجملا نم ةفينعلا لعفلا دودر عم لماعّتلا ّةيفيك

 تاشقانم ءارجإ تايتفلاو ءاسّنلل اهب نكمي يتلا ّةيفيكلا يف تّركف له •
 دنع تايتفلاو ءاسّنلا اههجاوت دق يتلا رطاخملاو عمتجملا يف ّةيعامج
 ؟اهفيفخت نكمي فيكو ؟ّنهتاعمتجم يف ّةين#oع ثّدحّتلا
 

ٍ ّيم#oعإ ىًوتحم ¾ِ£نأ .5
 ّيباجيإ لكشب رّيغي
 قوقح لوح باطخلا
 نيب ةاواسملاو ةأرملا
 .نيسنجلا

 اياضق مهفل معّدلا نم ديزم ىلإ ةجاحب كؤاك�h وأ كوفّظومو تنأ له •
 له ؟لمعلا اذهب مايقلل ّيعامتج#"ا عوّنلا ليلحت ءارجإو ّيعامتج#"ا عوّنلا
 ؟تّاينازيملاو عيراشملا ططخ يف معّدلا ءانب كنكمي

 ةأرملا نيكمت يف ةربخلا تاذ ّةيّلحملا تامّظنملا وأ دارفoLل نكمي له •
 ءانب معد اّمبرو ةروشملا ميدقتل ماظتناب كب ّصاخلا ىوتحملا ةعجارم
 ؟نيفّظوملا تاردق

 ؟ّيم#oعX"ا ىوتحملا ريوطت يف عمتجملا تايتفو ءاسن كا�hإ كنكمي له •
 ؟ّيعامتج#"ا عوّنلا نع ّةيبلّسلا ّةيطمّنلا روّصلا م#oعX"ا ءاك�h ىّدحتي له •

 ّةيلوؤسملا نيّلوتي تايتفو ءاسنل ّةيباجيX"ا صصقلا حيضوت مهنكمي فيك
 ّةيديلقت ريغ اًراودأ نوّنبتي نيذلا لاجّرلاو ءاسّنلا صصقو ّنهتايح نع
 ؟نيسنجلا نيب ةاواسملا ينبت نيسنجلل

 ف#oتخا كرابتعا يف عض ؟ءاسّنلا روهمج ّةيم#oعX"ا كجمارب بذجت فيك •
 ةبسانتم ريغ ّةينمز ءابعأ ؛م#oعX"ا لئاسو يف مهّمكحتو مهلوصو قرط
 مهعم لمعلا ىلإ ّرطضت دق هّنأ ينعي اّمم عمتجملا يف ّيوناث فقومو
 .ّصاخ معد ميدقتل
 ّصاخلا رّغصملا نشكأ ايديم �c يب يب عقوم تاداشرإ مدختسا •

making a  "جمانرب دادعإ" لوح م#oعX"ا لئاسوو ّيعامتج#"ا عوّنلاب
 programme  ا لئاسوو ّيعامتج#"ا عوّنلا دروم" عجارو"Xعo#م" 
 media and gender resourceاذه

 
 

 لمعو انلمع نم ،ةلثمL"ا ضعب يلي اميفو .اهنم مّلعّتلا اننكمي يتلا ةّديجلا تاسرامملا ةلثمأ نم ديدعلا كانه
 :عاطقلا اذه يف نيلماعلا نيرخÖ"ا
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 ىلع  ةردقلا جمانرب دعاس – شيد#oغنب ،)عيطتسن اًعم( ،Amrai Pari يراب يارمأ – نشكأ ايديم �c يب يب
 يف ةيعوّتلا جماربو )PSA( ةّماعلا ةمدخلا تان#oعإ يفو ةعاذX"او نويزفلّتلا يف هضرع ّمت يذلا  دومّصلا
 .ةيساقلا سقّطلا رهاوظل دادعتس#"او ّةيداصتق#"ا اهّتيهافر نيسحتل اًعم لمعلا ىلع تاعمتجملا عيجشت

 لكايهلا عم ةكراشملاو نهتاعمتجم يف يدايق لمعك ءاسنلا ضرعت يتلا صصقلا ددعل ةصح تددح
 نكراشيو ّنهتاعمتجم يف لمعلا ندقي ّنهو ءاسّنلا ضرعت يتلا صصقلا نم ددعل ةّصح دّدح دقو .ّةيموكحلا

 ددصب ءاسّنلا رهظُت تاقلح نيسنجلا نيب ةاواسملا زيزعتل دّمعتملا جهّنلا اذه نع جتنو .ّةيموكحلا لكايهلا عم
 ّايداصتقا تاّنكمتم نحبصأ فيكو ،ّنهتاعمتجم يف نيرخÖ"ا لاجّرلاو ءاسّنلا ةئبعتو ،ّنهلكاشم ىلع ةرطيّسلا
 .نهئامسأب xcارL"ا ليجستو ةانق رفح لثم ّةيطمن ريغ لامعأ يف تاكراشمو

 شاقّنلا جمانرب قلخ – لابين ،)ةعئاّشلا ةلئسL"ا( Sawal Sajha لاواس اهجاس – نشكأ ايديم �c يب يب
 دعاسي اّمم ،نيبختنملا نيلّثمملا ىلع ةلئسL"ا حرطل ،ّةيفيّرلا قطانملا يف ةّصاخ ،ءاسّنلل ةحاسم �cّايّسلا

 ىّدأ دقو .ّةيسايّسلا تاءاضفلا يف هب مايقلا ىلع تارداق ّنهنأ نودقتعي ام لوح رظّنلا تاهجو رييغت ىلع
 تاثّدحتملا تعّجشو ،لاجّرلاو ءاسّنلا نم نيعباتملا نم ريبك ددع قلخ ىلإ ةمّدقم رايتخ#" ءيرجلا رايتخ#"ا

 ةيّلحملا تاغّللاب ءاسّنلا تثّدحت امك .رارقلا يعناص بناج ىلإ ،تاعمتجملا ىلإ جمانربلا لقنو ،ةكراشملا ىلع
 لوح ةطhّ£لا يلّثمم باوجتسا ّمت ثيح ،روهملاب طبترملا فنعلا لثم ،ّنهل ةبسّنلاب ةيّمهأ تاذ اياضق راثأ اّمم
 ّيلابيّنلا نويزفلّتلا ىلع ّةيضقلا ةيطغت اهيف ّمتي يتلا ىلوL"ا ةّرملا يه هذه تناكو .باقعلا نم ةانجلا ت#oفإ
 .ةّماعلا ةلئسL"ا ىلع بيجت يهو تاطلّسلا عمو قمعلا اذهب

 يف ةيحصلا ت#"اصت#"ا مادختساب ديلولاو مL"ا ةحصو ةيباجنX"ا ةحصلا نيسحت – نشكأ ايديم �c يب يب
communication in  Improving reproductive, maternal and newborn health using health ايبويثإ
 Ethiopia – فط نبجنأ يتاوّللا تاعمتسملا ءاسّنلا تدافأoً# تاسرامملا نم ىلعأ تايوتسم قّقحت اًرّخؤم 
 امك ؛نعمتسي مل يّئ#oلا ءاسّنلاب ةنراقم ةنمÖ"ا ةد#"ولاو ةد#"ولل دادعتس#"او ،ةد#"ولا لبق ةياعّرلا يف ّةيحّصلا
 عم ّةيحّصلا اياضقلا ةشقانمل ةضرع رثكأو ،تامدخلا نم ةدافتس#"ا ىلع مهتردق يف ةقث رثكأ ّنك ّنهنأ
 ىلإ لوصولا ىلع نهتردق يف ةقّثلا نم ىلعأ تايوتسم تاهّمL"ا ىدل تناكو .ّنهت#oئاعو نّييحّصلا نيلماعلا
 رثكأ جماربلا ىلإ اوعمتسا نيذلا ددجلا ءابÖ"ا ناكو ،لبقتسملا يف ANC ةد#"ولا ةقباّسلا ّةيحصلا ةياعّرلا
 لامعL"ا ةكراشمو لمحلا ءانثأ مهتاجوز معدو ،ديدج لفط ةياعرو ،ةد#"ولل دادعتس#"ا ّةيفيك ةفرعمل #"امتحا
 نع اًديعب لازي #" ANC ةد#"ولا ةقباّسلا ّةيحصلا ةياعّرلا يف مهتاجوز لاجّرلا معد ّنأ نيح يفو .ّةيلزنملا

 طشن لكشب نوّمتهي نيذلا لاجّرلا عيبطت يف تدعاس جماربلا ّنأ ىلإ انثحب ريشيو ،ّماعلا راشتن#"ا ىوتسم
  .لمحلا ءانثأ مهتاجوزل ةياعّرلا ميدقتب

 ةجلاعمل Change Starts at Home’‘ - Equal Access  "لزنملا يف أدبي رييغّتلا"– ةيواستم صرف عوh£م
 ّةيعامتج#"ا فارعL"ا رييغت ىلإ تعس يتلا ّةيعمتجملا ةيعوّتلاو ةعاذX"ا ربع لابين يف جاوزL"ا نيب فنعلا
 )1( :لحارم ةث#oث كانه تناك دقو .تايتفلاو ءاسّنلا ّدض فنعلا زّزعت يتلا ّةيدرفلا تادقتعملاو فقاوملاو
 ةقّلعتملا اياضقلا ىلع ءوّضلا طّلسي )لدابتم مهافت( "Samajhdari" ةقلح 39 نم ّيعوبسأ ّيعاذإ لسلسم
 تاق#oعلا زيزعتل ّةيتايحلا تاراهملا ىلع بيرّدتلا )2(و ،ةbّhيم ةشقانمو عامتسا ةعومجم 72و ،فنعلاب
 تركذ دقو .عسوL"ا عمتجملاو نّييّلحملا ةداقلا عم عمتجملا ةكراشم )3(و ،جاوزL"ا نيب ةديعّسلاو ّةيحّصلا
 برعأو ،لاثملا ليبس ىلع ،ّنهجاوزأ عم سنجلا ةشقانمل ةمّز#oلا تاراهملا نهيدل سيل هّنأ ةيادبلا يف ءاسّنلا
 جاوزL"ا دافأ ،عوh£ملا دعبو .مهتابغر وأ مهتاجوز تاجايتحا ةاعارم ىلإ ةجاحب مهّنأ نودقتعي #" مهّنأ نع لاجّرلا
 ويديف دهاش .اًم#oس رثكأ تحبصأ مهتاق#oع ّنأو ةدعاسمو اًمعد رثكأ مهّنأو ،اًحاتفنا رثكأ لكشب نوثّدحتي مهّنأب
 .)ث24و قدhttps://www.youtube.com/watch?v=zcfHMAv01a8 )7 :انه عوh£ملا

 نّييفحّصلا عم ّةيبيردّتلا لمعلا شرو تّدأ – ايروس – اهيلع #" اهعم يتوص – نشكأ ايديم �c يب يب
 نّييم#oعX"ا نيسرامملا ةردق نيسحت ىلإ تنرتنX"ا ىلعو هجولً اهجو جهانملا ل#oخ نم نينطاوملاو نّييداعلا
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 ةيطغت جاتنإ نعً #oضف ،ّةيبلّسلا bcّنجلا فنعلا تّايكولسو فقاومو ريياعم يف كيكشّتلا ىلع نييروّسلا
 ّنأ ىوتحملا ليلحت رهظأو .ةّفيضملا نادلبلاو ايروس يف bcّنجلا فنعلا اياضقل ةّلقتسمو ةقوثومو ةقيقد
 ىلع bcّنجلا ءادتع#"ا( bcّنجلا فنعلا تاعوضوم نم ةعساو ةعومجم تّطغ نوبّردتملا اهجتنأ يتلا صصقلا
 ،)ثانX"ا ناتخ( ةيوثنL"ا ةيلسانتلا ءاضعL"ا هيوشت لثم ةّراضلا تاسرامملاو ،ّيدسجلا ءادتع#"او ،لافطL"ا
 ل#oغتس#"او ،ّةيسنجلا ةءاسX"ا/bcّنجلا ءادتع#"او ،باصتغ#"او ،ّيفطاعلا/bcفّنلا ءادتع#"او ،ءانبL"ا ليضفتو
 ،اياضقلا لوح يعولا ىوتسم عفرو ،ةيجاّنلا ّةيوه ةيامحل ةمّز#oلا تاوطخلا نوبّردتملا ذخّتا دقو .)bcّنجلا
 اذه ىلع نفghّتي يّئ#oلا ءاسّنلا معدل قفارملا رّفوت نامض اًضيأ نكلو ،تامدخلا لوح تامولعملا ميدقتو
 .ساسL"ا

 

 


