
 

 
 يفحص نايب
 قارعلا

 
كلذ نم رثكأ راظتنالا مهرسأو نيجانلل نكمي ال  

قارعلا يف شعاد عازن ءانثأ بكترا يذلا عازنلاب طبترملا يسنجلا فنعلا نم نيجانلل تاضيوعتلا نوناق عورشم  
 
 

 ةقفاوملاو هتعجارمل يقارعلا ناملربلا ىلإ تايجانلا تايديزيإلا نوناق ةيقارعلا ةسائرلا تمدق نأ ذنم ماع نم رثكأ رم دقل
 .مدقتلا نم ديزم ىلإ ةجاح كانه نكلو ،اهب بحرم ةوطخ هذه تناك .هيلع
 
 نيجانلا تاضيوعت نوناق عورشم اوعضوو ، JR)4(C ةلداعلا تاضيوعتلل فلاحتلا ليكشتل اوفلاحت ،يندم عمتجم ةمظنم  25
 ىلع ءوضلا طيلستل )C4JR نوناق عورشم( قارعلا يف شعاد عارص لالخ بكترا يذلا عازنلاب طبترملا يسنجلا فنعلا نم
 .نيجانلل ةحلملا تاجايتحالا
 يف شعاد دض عازنلاب طبترملا يسنجلا فنعلا نم تايجانلا تاضيوعت لوح ماعلا شاقنلاو لدجلا ءايحإ ىلإ C4JR ىعسي
 .يقارعلا ناملربلا يف هدامتعاو تايديزيألا ثانإلا نم تايجانلا نوناق نيسحت فدهب قارعلا

 
 : C4JR  فلاحتلا نوناق ةدوسم

 يقرعلا مهئامتنا نع رظنلا ضغب قارعلا يف شعاد عازن ءانثأ بكترملا يسنجلا فنعلا نم نيجانلا عيمج ىلع قبطني •
 يناجلا ةيوه وأ يلاحلا مهتماقإ ناكم وأ مهسنج وأ ينيدلا وأ

 نمضت يتلا ماكحألا ىلع ظفاحي وهف( هراطإ ىلع ينبي هنكلو تايديزيألا تايجانلا نوناق ةدوسم لهاجتت ال •
 )اهريغو ،ىركذلا ءايحإو ، ةانجلا نع وفعلا عنمو ، نييديزيألا دض ةيعامجلا ةدابإلاب فارتعالاو ، ضيوعتلا

 يف يسنجلا فنعلا اياحضل تاضيوعتلا مظنت يتلا ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ريياعملا نم دح ىصقأ ىلإ ةدافتسالا •
 تاعازنلا

 لبس نيمأت يف ةدعاسملاو ناكسإلاو ةينكسلا يضارألاو يرهشلا بتارلا( طقف ةيلاملا تاضيوعتلا ىلع طقف زكرت ال •
 رارمتسالا ، ةفيظولا ةداعتسا ،دِقُف ام دادرتسا( ىرخألا ةيضيوعتلا ريبادتلا نم ةعومجم اًضيأ لمشت اهنكلو )شيعلا
 تامدخلا ، ةيسفنلا ةحصلا ( ليهأتلا ةداعإ ، )ةينيدلا ءايشالاو ةيتحتلا ةينبلا ، ةماعلا تامدخلا ةداعتسا ، ميلعتلاب
 اضرلا ، )عمتجملل ةهّجَوملا جماربلاو ةيرسألا تاراشتسالا ، شيعلا لبس جمارب ، ةيميلعتلا صرفلا ، ةينوناقلاو ةيبطلا
 مايا ، راذتعالا ، ىرخألا تايلقألا دض ةعيظفلا مئارجلاو نييديزيإلا دض ةيعامج ةدابإ بكترا شعاد نأب فارتعالا(
 ةدابإلا ىركذ ءايحإل ينطولا مويلاو )عازنلا ةرتف يف يسنجلا فنعلا ىلع ءاضقلل ينطولا مويلا ''( ىركذلا ءايحإ



 

 فنعلا عنم ىلإ فدهي ينوناق حالصإ( راركتلا مدع تانامضو )ةيميلعتلا جهانملا ليدعتو ملاعملا ءانبو ، )ةيديزيألا
 ))نيسنجلا نيب ةاواسملا نامضو يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا

 ءاشنإ حارتقا لالخ نم شعاد رسأ يف اولاز ام نيذلا نيجانلا دوجو ناكم نع ثحبلاب ةلودلا مازتلا ديدج نم دكؤت •
 لكشب اهنفدل مهتالئاع ىلإ نيفوتملا تافر ةداعإو ؛ ةررضتملا رسألل ةمظتنم ةطاحإو ةصصختم تانايب ةدعاق
 مئالم

 ذاقنإلا تايلمع ءانثأ رسألا اهتدبكت يتلا فيلاكتلا دادس نع ثحبت •
 عقاولاو نوناقلا يف ، ةاواسملا زيزعتو سنجلا عون ىلع مئاقلا فنعلا عنم لالخ نم يليوحت ريثأت اهنع جتني فوس •

 قارعلا يف ءاسنلاو لاجرلا نيب ،
 نوناقلا اذه ذيفنت يف نيجانلل ةيدجملا ةكراشملا ىلع ثحت •
 نوناقلا ذيفنت يف ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم ةريبك ةكراشم نع ثحبت •
 يسنجلا فنعلا لامعأ ةجيتن اودلو نيذلا لافطألا عم لماعتلا يف يسيئر أدبمك ىلضفلا لفطلا ةحلصم مدخي •

 عازنلاب طبترملا
 ةءاسإو داسفلا عنمل تاضيوعتلاب ةقلعتملا تاقفنلا عيمجل ةيلاملا تالجسلل ًالقتسم اًيونس اًيجراخ اًقيقدت ددحت •

 لاومألا مادختسا
 فيفختل ضيوعتلا تابلط مالتسا ةيلمع يف حيرم تابثإ رايعمو نيجانلا تابلط ميدقت يف ةطّسبم تاءارجإ حرتقت •

 مهتبلاطم معدل ةلدأ ىلع لوصحلا يف نوجانلا اههجاوي دق يتلا تابوعصلا
 ضيوعتلا بلط ضفرب ىلوألا ةجردلا نم رارق ىلع فانئتسالا يف قحلا مدقت •

 
 قارعلا ةيروهمج نيب كرتشملا نايبلا يف ةددحملا اهتامازتلاب طقف يفت نل ةيقارعلا تاطلسلا نإف ،نوناقلا اذه نس لالخ نم
 دعب ام لودل ًالاثم برضتس اًضيأ اهنكلو ، )2016( هل يدصتلاو تاعازنلاب طبترملا يسنجلا فنعلا عنم نأشب ةدحتملا ممألاو
 .اهتجلاعمو نهميركتو ، عازنلا يف يسنجلا فنعلا نم تايجانلاب تقحل يتلا رارضألا ىلع فرعتلا ةيفيك لوح عازنلا

 
 لولحلا معدل ةنسحلا اياونلا يوذ صاخشألا عيمجو ةيلودلاو ةينطولا تامظنملاو ةيقارعلا تاطلسلاو نيجانلا C4JR وعدي
 .ةشقانملا يف ةكراشملا وأ قيبطتلل ةلباق لئادب ميدقت لالخ نم مهيدحتو ، C4JR نوناق عورشم يف اهيلع صوصنملا

 
 .ةيدركلاو ةيبرعلاو ةيزيلجنإلا ةغللاب JR4C نوناق عورشم رفوتي

 
  



 

 C4JR  فلاحت لوح
C4JR تابلاطمل ةمعادلا ، قارعلا يف ينيدلاو يقرعلاو يوغللا عونتلا لثمت يتلا يقارعلا يندملا عمتجملا تامظنمل فلاحت وه 

 .ايروسو قارعلا يف ًايتاذ ةنلعملا ةيمالسإلا ةلودلا عم عارصلا لالخ تبكترا يتلا مئارجلا اياحض نم مهريغو نيجانلا ضيوعت
 حلسملا عازنلل نييندملا اياحضلا عيمج ضيوعت يف قحلا زيزعتل ينطولا نوناقلاو ةيلودلا ناسنإلا قوقح ىلع C4JR دمتعي
 .قارعلا يف شعادل
 org.jr4c.www فلاحتلل ينورتكلالا عقوملا ةرايزب مق ، JR4C لوح تامولعملا نم ديزمل

 
 راسفتسالا نم ديزملل

 

  ةيبرعلا ةغللاب
 فلاحتلل ةيقيسنتلا ةنجللا وضع . نالجاب دمحا

ahmed.ghalib@pfo-ku.org 
07504200821 

 
  ةيدروكلا ةغللاب
  فلاحتلل ةيقيسنتلا ةنجللا وضع .يلع رمع نسح

h.ali@jiyan-foundation.org 
07504534626  

 
  ةيزيلكنالا ةغللاب
 فلاحتلل ةيقيسنتلا ةنجللا وضع . يجح زاوخلد

delkhwaz.haciy@yazda.org 
 
  ةينامكرتلا ةغللاب
  فلاحتلل ةيقيسنتلا ةنجللا وضع .ىلوملا رماع

aamer.merza@gmail.com 
07706000094  

 
 


