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فا%$عإ    
 و ICVA نم ghiيس$جلا كاهتنالاو لالغتسالا نم ة2امحلا نأش¡ تالاYولا ghiب كefشملا X متجملا لصاوتلا قودنصل انريدقت

IASC و UNHCR ردتلا ل<لدلا اذه جاتنإ لعج يذلا:}�X متجملا راوحلل X ممألل ة<ماسلا ة<ضوفملل صاخ ركش .اًنكمم 
.ل<لدلا اذه ر:Tطت ءانثأ مهتاق<لعتو م<قلا مهمعد �ع ا<$يك - باداد ghiئجاللا نوؤشل ةدحتملا  

 ءادتعالاو لالغتسالا نم ة2امحلاو X¬امتجالا عTنلا �ع مئاقلا �X$جلا فنعلاو لفطلا ة2امحل باداد لمع تاعومجم Wإ
      ق:Gف اهمدق fX{لا دراوملاو ghiمثلا تقولا ردقن امY .كلذ �ع كركش® ، ghiيس$جلا

WINDLE INTERNATIONAL KENYA - DADAAB 
HAGARDERA & DAGAHALEY, IFO �i كراش يذلا

X طتT:و ل<لدلا اذه رºة<عمتجملا تاراوحلا ل<هس �i
X      إW 

ال:«ج اًركش - باداد عمتجم
ً

¾ghiئجالل نمآ م<خمY باداد �ع ظافحلل نآلا  س® انوعد .لئاهلا كنواعت �ع كل     
 
 
 
 

يذ/فنت صخلم  
 �X$جلا لالغتسالا ehشghi ، Âيس$جلا ءادتعالاو لالغتسالا نم ة2امحلا نأش¡ ةدحتملا ممألل ماعلا ghiمألا ةÀ¿$ل اًقفو
�i ام� ، ة<س$ج ضارغأل ، ةقث وأ ةنياBتم ةوق وأ فعض فقومل لالغتسا ةءاسإ ةلواحم وأ ة<لعف ةءاسإ يأ" Wإ

X كلذ 
 ثدح2 .رخآلل �X$جلا لالغتسالا نم اً<سا<س وأ اً<عامتجا وأ اً<لام حــGÈلا قيقحت ، Çحلا ال لاثملا ل<Æس �ع ،
�i صاخشألا موق2 امدنع )ghi )SEAيس$جلا ءادتعالاو لالغتسالا

X سلا �ع ءادتعالا وأ لالغتسا� ةطلسلاÌنا 
 تالاYولا ghiب كefشملا X متجملا لصاوتلاو لصاوتلا قودنص نم ضرغلا نإ .ة<س$ج ضارغأل رطخلل ghiضرعملا
eh �iبك لÌش¡ مهاسghi )PSEA( Âيس$جلا ءادتعالاو لالغتسالا نم ة2امحلا نأش¡

X كمت ز:«عتghi بولطملا عمتجملا 
.ةل2ذرلا نم مهسفنأ ة2امحل مهل  

WINDLE INTERNATIONAL –KENYA لت الefiم                                                                                     
 ثدح2 امدنع ��X<تاefسالا �X$جلا لالغتسالا نع نمآلا غال�إلاو ة2اقولاو رطاخملا نأش¡ X متجم X¬و قلخ� طقف
�i ةنمآ ةحاسم قلخل

X لو ، عمتجملاÓت اًض2أ اهنÆش يأ ەاجت اًقلطم اًجهن تنÌشأ نم لÌئجاللا دض ةءاسإلا لاghi 
 ghiي$يدلا ةداقلاو �Xحملا عمتجملا لBق نم اذه X متجملا راوحلا ل<لد مادختسا متÖس ةف<عضلا تاعمتجملاو
 ا2اضق نأش¡ مهئاقدصأو مهتالئاع Wإ لوصولل اًشKمهت ×e#ألا تائفلا نم مهehغو ghiقوعملاو لافطألاو باBشلاو
.ةف<عضلا تاعمتجملاو ghiئجالل ghiكمت ةادأ اهنإ .ghiيس$جلا كاهتنالاو لالغتسالا نم ة2امحلا  
يذ<فنتلا ريدملا و:روم سKل<ف  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
تالاDولا AB@ب ةك=>شملا ةمئادلا ةنجلل ة7ساسألا ئدا2ملا :1 قحلملا  
قاطنلاو ةمدقملا  
 مهفل ehiكefلا تاعومجم تاشقانم وأ ن:رامتلا وأ راوحلا لالخ نم ghiكراشملا كاØÀإل ل<لدلا اذه م<مصت مت :ضرغلا
 ثداوحل ة�اجتسالاو عنم ة<ف<كو ، اهيلع يوطني fX{لا رطاخملاو ، )ghi )SEAيس$جلا ءادتعالاو لالغتسالا لÌشÂ ام
�i سانلا نم ةفلتخم حئاØÀ عم راوحلل همادختسا نكم2 .عمتجملا لخاد SEA فواخمو

X لافطألا - عمتجملا 
 ه<جوت ¿Kملا �ع بج2 .ءاس$لاو لاجرلا نم نسلا راBكو ةقاعإلا يوذ صاخشألاو نمألا طاBضو باBشلاو
.ة<لحملا تاغللا Wإ ل<لدلا ةمجرت بج2 .ةعومجم لY تاجا<تحا قيقحت وحن تاشقانملا  
 ¿Kملا �ع بج2 ، كلذ عمو .ةق<قد 90-60 ةشقانملا ەذه قرغتسº دق ، ghiكراشملا ةئف �ع اًدامتعا :ت7قوتلا
.ghiكراشملا تاجا<تحا بسح ةسلج لÞل تقو ص<صخت  
 
 تاغللا Wإ ��X<تاefسالا �X{يبلا م<يقتلا� ةقلعتملا كولسلا ةنودم � ةتسلا ة<ساسألا ئداBملا ةمجرت بج2 :داوملا
 كراشملا ¿Kملا وأ ¿Kملا موق2 نأ مهملا نم نوك<سف ، اًنكمم كلذ نك2 مل اذإ .اهتكراشمو ةلصلا تاذ ة<لحملا
.ةسلجلا ءانثأ ة<هفش تامجرت م2دقتب  
 

:SEA لوح عمتجملا ة7عوت ةسلجل ةمدقم  
 ةقلعتملا ا2اضقلا ةشقانم وه عامتجالا نم ضرغلا نأ حÂ¿À .ن:Gخآ ن:¿Kم مدق:و ghiكراشملا� ¿Kملا بحري
 لالغتسالا عنم اهلالخ نم نكمfX 2{لا قرطلا فاشكتساو ، )ghi )PSEAيس$جلا كاهتنالاو لالغتسالا نم ة2امحلا�
.نامأ� ghiيس$جلا ءادتعالاو �X$جلا لالغتسالا فواخم وأ ثداوح نع غال�إلا ة<ف<ك ةكراشمو ghiيس$جلا كاهتنالاو  
 
`7bcتا=>سإلا `̂_يبلا م7يقتلا مهف :1 ةدحولا  
 ةح:Gم ةئÖب ءاش®إ نم د#أت .`B̂ع7bc` gتا=>سالا `̂_يبلا م7يقتلا نأ نودقتعg امع AB@كراشملا لأسا :1.1 ةسلجلا

ا<فاقث بسانملا نم .ا<ئاضق نكت ال .ةساسحلا ة<ضقلا ەذه نع ثدحتلل نامألا� نورعشÂ ث<ح
á

 نع ث2دحلا 
 ققحت اذل ، اًراوح نوك2 نأ ضefفملا نم اذه نأ ركذت .)ةمدقملا تا�اجإلا عيمج ظحال( ��X<تاefسإلا �X{يبلا م<يقتلا
.مهــÈراجت ةكراشمو تاحاefقالا م2دقتو ةلئسألا حGط� اًض2أ مهل حمساو ةلئسألا حGطاو كلذ نم  

 
 
 
 

kمل اذإ ةشقانملا دع gخoعملا جB̂ اqrام ح gt̀:  
�i وأ ةوقلا� ءاوس ، �X$ج عباط� دَّدهملا وأ �Xعفلا يدسجلا لخدتلا �X$جلا ءادتعالا� دصق2ُ )أ

X غ فورظ لظeh 
.ة:¿ق وأ ةئفاÌتم  
�i عوÀ¿لا وأ �Xعفلا لالغتسالا وه �X$جلا لالغتسالا )ب 

X ام صخش لالغتسا �i
X ةوقلا وأ فعضلا عقوم 

�i ام� ة<س$ج ضارغأل ، ةقثلا وأ ة<لضافتلا
X س �ع كلذÆ>حلا ال لاثملا لÇ لاGÈامتجالا وأ يداملا حــ¬X ا<سلا وأæX 

�i ام� رخآ صخشل �X$جلا لالغتسالا نم
X لا� راجتالا كلذç¿À ةراعدلاو.  

 ناÌسلا دض ةثاغإلا لامع لBق نم ةطلسلل مادختسا ةءاسإ )SEA( ghiيس$جلا ءادتعالاو لالغتسالا لÌشÂ )ج
 نكم2 .ناس®إلا قوقح ماefحا مدعو ىوقلا نزاوت لالتخاو ، ghiس$جلا ghiب ةاواسملا مدع �ع موق2 وهف .ن:رÇiتملا

 ةضرع ×e#أ مه �e#أ ةطلس¡ نوعتمتي نم نÓلو ghiيس$جلا كاهتنالاو لالغتسالا ةم:Gج بكتري نأ صخش يأل
�i باÌترالل

X حghi قولل ةضرع مه لقأ ةوق مهيدل نم نأTأ ةطلس¡ اًمئاد ةثاغإلا لامع عتمتي .ا2احض ع#e� نم �ع 
.مهنومدخ2  
 صاخشألا وأ ةثاغإلا لامع اهبكتري لاعفأ هنأ tع ̀|}جلا ءادتعالاو ̀|}جلا لالغتسالا مهفن نحن كلذل
 لالغتسالا ضوقg .مهل ةدعاسملا مgدقت وأ مهتيامح ض=>فملا صاخشألا دض ةثاغإلا تامظنمk نوط2ترملا

AB �B@لماعلا ة�ازنو ة7قادصم AB@يس}جلا كاهتنالاو
 نومزلم م� نمk ىذألا قحل,و ة7ناس�إلا ةدعاسملا لاجم `

kمهتيامح.  



 
)مهدودر عيمج ظحال( .`7bcتا=>سالا `̂_يبلا م7يقتلا ب�س� هنأ نودقتعg امع AB@كراشملا لأسا :2 .1 ةسلجلا  
 اهعقوتت fX{لا طاقنلا êX ام لاثملا ل<Æس �ع مهعم لمعت نيذلا صاخشألا ةئف عم æÀامتي ام� ةشقانملا ehسKتب مق
�i نسلا راBكو ةقاعإ نم نوناع2 نيذلا صاخشألاو نمألا دارفأو باBشلاو لافطألا نم

X عمتجملا.  
.ا�ركذ متي مل اذإ ة7لاتلا طاقنلا حoطا  
 ضعBلا ەاري امY ال مأ ةم:Gج ��X<تاefسالا �X$جلا لالغتسالا ناY اذإ ام لوح ةفرعملا Wإ عمتجملا رقتف2 ) أ 
 اهدوز:و ، قفاوت .ةقادصلا لجأ نم ةئجال ةاتف عم لماعتي يذلا ةثاغإلا لماع لثم ةلثمأ طعأ .ءاق� ة<ج<تاefسا

.س$جلا ةسرامم ل�اقم ىرخألا ة<ساسألا تاجا<تحالاو لاملا� ةثاغإلا لماع  
 تاعمتجملاو ghiئجاللا عم ة<س$جلا تاقالعلا رظحت فظوم لY اهيلع عقوي كولس ةنودم ةلاYو لY ىدل ) ب 
�i طارخنالا لالخ نم مهنولغتسÂ مهنإف ، كلذ عمو .اهعم نولمعfX 2{لا ةف<عضلا

X اهنأ نوملع2 مهو ة<س$ج تاقالع 
.ةم:Gج  

 
 .لاثملا ل<Æس �ع مهلîاشمل لولح مهيدل صاخشأY ةثاغإلا لامع ةف<عضلا تاعمتجملاو ghiئجاللا ضع� ىري )ج
 اهدع2 ةئجال �ع بذك2 ةثاغإ لماع - ةلثمأ طعأ .ةلهس ةسGïف تحBصأ WXاتلاÈو ةBيطلا ةا<حلاو ghiطوتلا ةداعإ
�i اهتدعاسم�

X طوتلا ةداعإghi ة<س$ج ةقالع ل�اقم.  
 �X$جلا هجوتلاو س$جلاو Çقلا� قلعتي ام<ف �X$جلا كولسلا لوح ة<فاقثلا تاعقوتلاو فارعألا ضع� ) د
eh �iبك لÌش¡ مهاسº كلذ Wإ امو ةطلسلاو

X SEA. لا ةاتفلا .ة:رذعلا ردقت تافاقثلا ضع� - ةلثمأ طعأ}fX اعتði
X نم 

.ة<نالع ثدحتلا �ع تمصلا لضفت �X$جلا ءادتعالا  
  ةثاغإلا لامع لBق نم ةطلسلا مادختسا ةءاسإ )ه
ناس®إلا قوقحل ةثاغإلا لامع ماefحا مدع )و  
ةأرملا نم ×e#أ دراوملا Wإ لوصولا ة<ناÌمòو �e#أ ةردقو ةطلس¡ لجرلا عتمتي - ghiس$جلا ghiب ةاواسملا مدع)ز  
�B مهيأر نع AB@كراشملا لأسا :1.3 ةسلجلا

 )أ :لجأ نم `7bcتا=>سإلا `̂_يبلا م7يقتلا بقاوع � راثآ � رطاخم `
�Bاجلا )ه ءاس}لاو لاجرلا نم نسلا را2ك )د ةقاعإلاk نوباصملا صاخشألا )ج با2شلا )ب لافطألا

 ةمظنملا )و `
)مهتا�اجإ لY ظحال ( اهيفظومو  
ºلا عم ةشقانملا ل<هسefكehi ثأت �عehتا Yاجلا مث ةعومجم لði

X س �ع .ةمظنملاوÆ>يذلا ةثاغإلا لماع ، لاثملا ل 
Â�Xإ ءW اجلاو لفطلا �ع لعفلا اذه رثؤي ف<ك .لفطði

X لا ةمظنملاو}fX اجلا تفظوði
X؟  

.اهركذ متي مل اذإ ة<لاتلا طاقنلا حGطا  
ðiاع2 ) أ

X ةقثلا مدع نم نوجانلا لافطألا �i
X لاBغلاghi ، و باحس®الاوòةظق<لاو مونلا بارطضاو ، فوخلا راهظ ، 

�i ءاBÌلاو بنذلا� روعشلاو ، لîألاو ة2ذغتلا بارطضاو
X تمص.  

 زجعلا� روعشلاو نامدإلا بارطضاو قلقلا بارطضا لثم ة<سفن تا�ارطضا نم نوناع2 - باBشلا نم ghiجانلا )ب
نا<حأو ه<ف بوغرملا ehغ لمحلا� ة�اصإلا نم فوخلا نورهظ:و ، بضغلاو بنذلاو

ً
 اً�الط اوناY اذإ .باحس®الا ا

 مهنوكef:و مهنارقأ بحس$:و مهتعمس نودقف:و مصولل نوضرعتي مهنإف ، ةسردملا� رقتسملا ehغ مامتهالا ضع�
.ghiلوزعمو نيد<حو  
ðiاعت .بضغلاو بنذلاو زجعلا� نورعشÂ -ةقاعإ نم نوناع2 نيذلا صاخشألا) ج

X لثم ة<لقع تا�ارطضا نم 
ا<س$ج ةلوقنملا ضارمألا نم فوخلاو قلقلاو ةمدصلا

á
 نع ا2احضلا نم د2دعلا غلBي .ه<ف بوغرملا ehغ لمحلاو 

ôiاملا تا:Gكذ
X جلا ءادتعالا نع$�X ترالاو ةمدصلاو ةلزعلا رعاشم نم نوناع:وBصخشلا رثأتي .كا Yا<سفن هل 

.ا2دسجو  
ðiاجلا  )د

X - اع:و ، ةف<ظولا دقفði
X خآلا ةثاغإلا لامعو عمتجملا بناج نم ضفرلا نمG:اع:و ، نði

X اً<سفنو ا2ًدسج ، 
.نجسلل ضرعتي نأ لمتح:و  
�i ةقثلا دقف2 - عمتجملا) ه

X لماعلاghi �i
X ب ةقالعلا ضرعتتو ، ةثاغإلا لاجمghi ولاYمقت$ي دق .رطخلل عمتجملاو تالا 

ðiاع:و عمتجملا
X ماللا نمBةالا.  

 ، ة<نمأ ةرطاخم حبصتو ، ةثولم ةمظنملا ةروص حبصتو ، ghiفظوملا نودقف:و ، ل:Tمتلا نودقف2 - ةمظنملا )و
ةقثلا عمتجملا دقف:و  



 

�i نورخآلا نوفظوملا)ز
X طاعلا قاهرإلا نم نوناع2 - ةمظنملاõi

X ، فلا حور نادقفوG:ضافخناو ، نومقت$ي دقو ، ق 
õi<ظولا ءادألا

X ، امتجالا لعافتلا رثأت:و¬X عمتجملا عم.  
 

)مهطاقن ظحال( عمتجملا قوقح لوح را�فألا لدا2ت AB@كراشملا نم بلطا :1.4 ةسلجلا  
.اهركذ متي مل اذإ ة<لاتلا طاقنلا حGطا  
�i قحلا عمتجملل )أ

X ش يأ نم ة2امحلاÌشأ نم لÌيس$جلا ءادتعالاو لالغتسالا لاghi ناجم
ً

.ا  
 نم لÌش يأ نم هتيامح متي نأ ghiيس$جلا ءادتعالاو �X$جلا لالغتسالا نم ةلاح نع غلBي يذلا درفلل قح2 ) ب

ناجم ماقتنالا لاÌشأ
ً

ا  
�i قحلا ة<جانلا � ة<حضلل ) ج

X نأ هقح نم .ة<ناجم ةدعاسم �ع لوصحلا Âنامألا� رعش.  
�i قحلا عمتجملل ) د

X شا يأ نع غال�إلاöBيس$جلا كاهتنالاو لالغتسالل ةثداح وأ قلق وأ ەاghi فوخ نود  
�i قحلا عمتجملل)ه

X خآلا عمتجملا ءاضعأ ة2امحG:جلا لالغتسالا نم ن$�X جلا لالغتسالاو$�X فوخ نود  
�i قحلا عمتجملل )و

X قوقحلا ەذه نع عافدلا �i
X عمتجملا.  

)AB )SEA@يس}جلا ءادتعالاو لالغتسالا عنم :2 ةدحولا  
 تاذ ةطلسلل `7bcتا=>سإلا `̂_يبلا م7يقتلا تالاح نع غالkإلاk سانلا موقg ال اذامل AB@كراشملا لأسا :2.1 ةسلجلا 
 نم نوناع2 نيذلا صاخشألا � باBشلا � لافطألا - ةكراشملا ةعومجملا� قلعتي ام<ف ةشقانملا ل<هسöب مق - ةلصلا
�i نسلا راBك � نمألا دارفأ � ةقاعإ

X مهدودر عيمج ظحال( .عمتجملا(  
.اهركذ متي مل اذإ ة<لاتلا طاقنلا حGطا  
هق2دصت مدع نم فوخلا )أ  

�i ةصاخ ةوشرلا بلط نم فوخلا )ب
X لا ماسقأ¿Àقلل ةطBاجلا �ع ضði

X.  
�i )ج

X قلا متي امدنع نا<حألا ضع�Bلا ةوشرب نوموق2 ، ةانجلا �ع ض¿Àقالطإ مت:و ةط Øمهحا.  
.تالصاوملا لاثملا ل<Æس �ع ، ةدعاسملا �ع لوصحلل دراوملا صقن )د  

جارحالاو بنذلاو لجخلا )ه  
ة:¿لا �ع ظافحلا نم فوخلا )و  
ðiاجلا ماقتنا نم فوخلا )ز

X  
ðiاجلا نم معدلا لاÌشأ نم اهehغو ة<لاملا ة<عBتلا )ح

X  
ðiاجلا ددهي )ط

X ة<جانلا � ة<حضلا �i
X تلا ةلاحBغيل  

ðiاجلا ةBغر مدع )ي
X �i

X هتاضاقم وأ هتف<ظو نادقف.  
æÀ لعف متي ال ، ghiيس$جلا كاهتنالاو لالغتسالا تالاح نع غال�إلا متي امدنع )ك

Xء  
�i اهنع ث2دحلا وأ ة<س$جلا ا2اضقلا نع غال�إلا )ل

X اً<فاقث روظحم ةماعلا ن#امألا.  
)ف<نعلا عمتجملا لعف در( ثداحلا بçس كنأ �ع عمتجملا كمول2 نأ حجرملا نم )م  
عمتجملل اهمعد بحس �ع تالاYولا فوخلا نع غال�إلا �eج2 دق )ن  

غال�إلا وأ ىوكشلا م2دقت ناÌم وأ ة<ف<ك ةفرعم مدع )س  
 
:ة7لاتلا با2سألل AB@يس}جلا كاهتنالاو لالغتسالا ثداوح نع نوغل2ي ال اًضgأ لافطألا نأ حqrا  
      سوملم ل<لد مهيدل سKل هنأل مهق2دصت متي نل

او�eخأ اذإ نوباص2 وأ نولتق<س  
مهتالئاع نع اًد<ع� مهذخأ متÖس  
ثدح ام حيضوت � حØÀ �ع ن:رداق اونوك2 نل  

مهذؤت وأ مهتالئاع رÇiتت فوس  
عيمجلل ثدح:و X <بط رمأ ةءاسإلا نأ ةركف  

لتقلا وأ ةف<ظولا نادقف وأ نجسلا Wإ يدتعملا لاسرإ متÖس  
ثدح ام مهئطخو نوئÖس مهنإ  
نآلا دع� ماعطلاو لاملاو ا2ادهلا õfلتت نل  



 
 `̂_يبلا م7يقتلا تالاح نع غالkإلا نأ نودقتعg مهلعجت `̂=لا با2سألا ءاطعإ AB@كراشملا نم بلطا :2.2 ةسلجلا
 )ا2ازم( د<ج رمأ هنإ نولوق2 نيذلا كئلوأ نم طاقنلا طاBنöسال ةشقانملا ةنزاوم� مق .)اgازملا( د7ج رمأ `7bcتا=>سإلا

)مهدودر عيمج ظحال( .) )بويع( اًد<ج اًئÖش سKل هنإ نولوق2 نيذلا كئلوأو  
 ثودح عنم كلذكو ةءاسإلا نم اوناع نيذلا كئلوأل دئاوف هل نوك2 دق ةءاسإلا تالاح نع غال�إلا نأ حÀ¿¡ متتخا

�i ةلماعملا ءوس
X قتسملاBا2ازملا ضع� .ل êX:  

 لÌش¡ نوفاعتي مهلعج ، كلذ� مهراBخòو كلذ� مهئاقدصأو مهØأ غال�إ دع� هنأ ghiجانلا ضع� فefعا - ءافشلا .1
.كلذل نيدعتسملا كئلوأ طقف روهمجلل ەراBخ÷ب عيمجلا õiشÂ نل ، كلذ عمو .عØأ  

 امÈر fX{لا ةروشملاو معدلا Wإ هتلاحإ متت دق ، �X$ج ءادتعا نع ام صخش غلBي نأ درجم� - معدلا Wإ لوصولا .2
�i لاعف جالع نع ثحBلا دعاسÂ نأ نكم2 .لBق نم اهفرع2 مل

X غ لمحلا لثم ةلماعملا ءوس بقاوع ل<لقتeh 
.ة:ç¿Àلا ةعانملا صقن سوehف لثم اً<س$ج ةلوقنملا ضارمألاو ه<ف بوغرملا  

 اًض2أ مهصصق ةكراشمو مدقتلا �ع ن:Gخآلا عجشÂ دق ةدحاو ةصق عامس - ن:Gخآلا لBق نم ر:راقتلا ةدا:ز .3
ðiاجلا دض ة<ضقلا حبصتو

X ثك� ىوقأeh.  
ðiاجلا �ع فرعتلا يدؤي دق - مارجإلا ةداعإ نم دحلا .4

X إW ىرخأ ةرم ةءاسإلا� هما<ق لامتحا ل<لقت.  
 

 رارق وه �X$جلا ءادتعالا نع غال�إلا .مهسفنأ� تارارقلا لضفأ ذاختا ghiجانلا �ع بج2 هنأ ghiكراشملا �eخأ
 مادختسالا ةءاسإ ل<لقت ة<ناÌمإ Wإ ةفاضإلا� غال�إلل ة<صخشلا دئاوفلا ضع� كانه نوكت دق ، كلذ عمو .øXخش
�i
X قتسملاBل.  
 
AB �B@لماعلل كولسلا دعاوق � تالاDولا AB@ب ةك=>شملا ةمئادلا ةنجلل ة7ساسألا ئدا2ملا 2.3 ةسلجلا

 لاجم `
�B ةدعاسملا

`7bcتا=>سالا ̀|}جلا لالغتسالا نم ةgاقولا `  
 دق )ghi )IASCيس$جلا كاهتنالاو لالغتسالا نم ة2امحلا� ة<نعملاو تالاYولا ghiب ةكefشملا ةمئادلا ةنجللا نأ حØÀا
 مهيلع ghiعتي ، لمعلا دقع عيقوت لBق .اهب ماefiلالا مهيلع بجfX 2{لا ةثاغإلا لامع عيمجل كولس ةنودم تمدق
.ىرخألا ولت ةدحاو مهذخ :2�X ام نمضتت fX{لاو ةلاYولا� ةصاخلا كولسلا دعاوق ةنودم �ع عيقوتلا  

1 - ÂشÌق نم نا<س$جلا ءادتعالاو لالغتسالا لBلماعلا لghi �i
X اس®إلا لاجملاði

X و م<سج كولس ءوس لاعفأÈاتلاWX 
.لمعلا ءاهنإل باBسأ úXف  
 .اً<لحم دشرلا نس وأ دشرلا نس نع رظنلا ضغ� روظحم )18 نس نود صاخشألا( لافطألا عم �X$جلا طاش$لا .2
اعافد لفطلا رمع نأش¡ �üاخلا داقتعالا �eتع2 ال

á.  
�i ام� ، س$جلا ل�اقم تامدخلا وأ علسلا وأ لمعلا وأ لاومألا لداBت رظح2 .3

X غ وأ ة<س$جلا تامدخلا كلذeh كلذ 
.نيد<فتسملل ةقحتسملا ةدعاسملا لداBت لمشÂ اذهو .WXالغتسالا وأ ghiهملا وأ ghiهملا كولسلا لاÌشأ نم  
 ەذه نم د<فتسÂ صخش يأ Èghiو ة2امحلاو ة<ناس®إلا ةدعاسملا نومدق2 نم ghiب ة<س$ج ةقالع يأ رظح2 .4 
 ضوقت تاقالعلا ەذه لثم نإ .بصنملا وأ ةBترلا مادختسا ءوس �ع يوطنت fX{لا ة2امحلاو ة<ناس®إلا ةدعاسملا
.ة<ناس®إلا تادعاسملا لمع ةهازنو ة<قادصم  
�i لماع روط2 امدنع .5

X اس®إلا لاجملاði
X جلا ءادتعالا نأش¡ كوكش وأ فواخم$�X ق نم لالغتسالا وأBل<مز ل 

�i ءاوس ، لماع
X ولا سفنYع فواخملا ەذه نع غال�إلا اهيلع وأ ه<لع بج2 ، ال مأ ةلاe� اهب لومعملا غال�إلا تا<لآ 

�i
X ولاYةلا.  
�i نولماعلا .6 

X اس®إلا لاجملاði
X ب �ع ظافحلاو ةئيهتب نومزلمÖيس$جلا ءادتعالاو لالغتسالا عنمت ةئghi ززعتو 

 ر:Tطتو معدل ةصاخ تا<لوؤسم تا:Tتسملا عيمج �ع ءاردملا لمحتي .مهب ةصاخلا كولسلا دعاوق ةنودم ذ<فنت
.ةئÖبلا ەذه �ع ظفاحت fX{لا ةمظنألا  

 
 وأ .ةثالثلا ةلئسألا ەذه �ع اوبيج:و اوشقاني مهعد .ةلاح و:رانÖس مهنم لY مدقو تاعومجم Wإ ghiكراشملا مّسق
.ةثالثلا ةلئسألا �ع درلاو iX{هذلا فصعلا� نوموق2 مهكرتاو مهل تاهو:رانÖسلا أرقا  

؟كولسلا ةنودم كاهتنا مت له ) i 
؟اه¿ك مت fX{لا ةدعاقلا êX امف كلذك رمألا ناY اذإ ) ii 



 

؟كلذ دع� لعفتس اذام ) iii 
 
 

و,ران¨س  
�i لمع2 اًماع 20 رمعلا نم غلBي قئاس efيب .1

X ولا ىدحإYإ عدوتسملا نم ةثاغإلا داوم لقني .تالاW ئجاللا م<خمghi 
�i .داوملا عــــ:زوت متي ث<ح

X ت ةئجال ةاتف �ع فرعت ، هتالحر ىدحإBمت اًماع 16 رمعلا نم غل�À
X طلا بناج �عG:ق 

�i اهذخأو
X إ ةدوعلا ةلحرW حلا كلذ ذنم .م<خملاghi ، ثك ، اهراهبإلehًبهذت امنيأ اهدوق2 نأ اهيلع ضرع2 ام ا ، 

نا<حأو
ً

�i ةثاغإلا تاوبع نم ةehغص ءا<شأ اهيطع2 ا
X لاو ، هتنحاش}fX 2نأ نكم2 اهنأ دقتع ºاهتلئاعو اهمدختس. �i

X ةرملا 
ðfأ2 نأ هنم تBلط ، اهلeiiم Wإ اهترا<س اهيف داق fX{لا ةehخألا

X إW مeiiأ ةل�اقمل اهلØاهت. Yألا تناØاهنأل ةد<عس ة 
ghi �iلماعلا دحأ عم تاقادص تماقأ

X غ ةمظنمeh يب .ة<موكحef 2ي ؛ اًقح ةاتفلا بحG:ي نأ دBة<فطاع ةقالع اهعم أد 
.قفاوتس اهتلئاع نأ ملع2 هنإ .اهنم جاوزلل اهيدلاو نم نذإلا بلط:و  
 

�i ةئجال ب$:ز .2
X ع .تام<خملا دحأBماعطلا عــــ:زوتل ف<ضملا عمتجملا نم ەد<نجت مت فظوم يد �i

X دقل .م<خملا 
 امهالY قفتي .رطاخ ب<ط نع قفاوت .ةصاخلا هتق2دص نوكتس تناY اذإ عــــ:زوتلا ءانثأ ل<لقلا ب$:ز X"ع2 نأ ضرع
 ةقالعلا نوكت نأ ب$:ز لمأت .اًئطاخ اًئÖش كانه نأ امهنم يأ دقتع2 الو ة<س$ج ةقالع ءد� امهيلع بج2 هنأ �ع
 اًئÖش لعف2 ال يدBع .ة<ئاذغلا اهتصح ةلمÌتل ةصرف لقألا �ع وأ ة<لحملا ة<س$جلا �ع لوصحلل رفس زاوج
لامآلا ەذه طاBحإل  

 
�i لامعأ لجر رمع .3

X تام<خملا دحأ. Âسö>م ظقBل اًدج اًرك¿Àەرجتمل قوسلا نم دراسم ءا. �i
X سانم ةدعBتا ، 

�i ساشآ ەراج لeiiم نم اًمداق تالاYولا ىدحإ عم اً<لحم اًفظوم نوج ىأر
X م تقوBصلا نم اًدج ركBحا. Âكش �i

X نأ 
.اهعم ةقالع ه2دل نوج  

 
�B عمتجملا رود 2.4 ةسلجلا

`7bcتا=>سإلا `̂_يبلا م7يقتلا عنم `  
�B م�رود لوح را�فألا لدا2ت AB@كراشملا نم بلطا

.AB@يس}جلا كاهتنالاو لالغتسالا ثداوح عنم `  
�i اهتراثإ متي مل اذإ ة<لاتلا طاقنلا حØÀا

X ةشقانملا.  
 ة<ناس®إلا ئداBم قفو اهوفظومو ة<ناس®إلا تامظنملا لمعت !SEA تالاح نع غال�إلا عمتجملا �ع بج2 ) أ

 وأ مهدض ehiيمتلا وأ ىذألل اوضرعت اذإ امع غال�إلا عمتجملا �ع بج2 كلذل .ماefحالاو عيمجلل ةمارÓلاو دا<حلاو
�i لمع2 فظوم لBق نم مهنم بلط

X ما<قلا ة<ناس®إ ةمظنم ¡�À
Xغ ءeh ع ظافحلا متي .تامدخلا ل�اقم بسانم� 

Ø:شلا عيمج ةÌيأ ك� قحل2 نلو ىوا $iس¡ رçشملا نع غال�إلا بÌةل.  
ðiاع2 صخش وأ لفط ةمالس وأ ة<هافر نأش¡ اًقلق تنك اذإ ) ب

X ك وأ ةقاعإ نمBنسلا را �i
X وأ ت2أر وأ عمتجملا 

�i تهبöشا وأ تعمس
X تي ةثاغإلا لماع نأÇش¡ فÌغ لeh صخشلا نوكت دق .كلذ نع غال�إلا ك<لع بج<ف ، قئال 

�i ةدعاسملا هنكم2 يذلا د<حولا صخشلاو ، تامولعملا ەذه ه2دل يذلا د<حولا
X صاخشألا ةمالس �ع ظافحلا 

.ن:رÇiتملا  
 نلعأو عمتجمY ثدحت .ghiيس$جلا كاهتنالاو لالغتسالا� حمسÂ ال )خلإ ، æXودنه ، �X<سم ، X%السإ( نيدلا ) ج
 دحأل حمس® نل .ghiيس$جلا كاهتنالاو لالغتسالا نع ôiاغتي وأ بكتري صخش يأ عم حماسöن نل :دحاو توص�
¾ملÌت اذإ ." ةعقاو ةق<قح حماسöلا مدع لعجن انوعد .مئارجلا ەذه �ع efسöلا�  
�i اهؤاش®إ مت fX{لا ة2د<لقتلا ة:¿لا مîاحملا نوي$يدلا ءامعزلاو عمتجملا معد2 ال )د

X تالاح د2دحتل عمتجملا 
 ىرت امدنع .ثانإلل ة<لسانتلا ءاضعألا ه:Tشº وأ ي¿قلا جاوزلا وأ لافطألا جاوز لثم ghiيس$جلا ءادتعالاو لالغتسالا
�i كشº وأ عمسº وأ

X اهنع غل�أ ، تاعامتجالا ەذه لثم رارمتسا.  
`7bcتا=>سإلا `̂_يبلا م7يقتلا ثداوحو فواخمل ةkاجتسالا :ةثلاثلا ةدحولا  
ةلاحإلا راسم � غالkإلا :3.1 ةسلجلا  
�i راصتنالا متي X)ل هنأ ghiكراشملل حØÀا

X وأ هنوري امع غال�إلل نيدعتسم اونوك2 نأ بج2 ، برحلا ەذه Âوأ هنوعمس 
Âشöي ال .فوخ نود ةلصلا تاذ غال�إلا طاقنل ه<ف نوهب$B i

X اذإ ام ةفرعم وأ قيقحتلا مهيلع Yام نا Âشöه<ف نوهب 



.ةلÌشملا نع غال�إلا متي ث<ح ةلصلا تاذ تالاYولا لBق نم كلذ� ما<قلا متÖس .اًح<حص  
 كاهتنالاو لالغتسالا ثداوح وأ فواخم نع غال�إلا مهيلع بج2 هنأ نودقتع2 نيأ اوركذ2 نأ ghiكراشملا نم بلطا
ghi �iيس$جلا

X:  
ريداجه ) أ  

WXاهاجاد ) ب  
وف2إ )ج  
 باBشلاو لافطألا لBق نم غال�إلا لمشº ةلاحإلا ەذه نأ� مهركذو ghiكراشملا عم ة<لاتلا تامولعملا كراش
�i ام� ghiغلاBلاو ةقاعإلا يوذ صاخشألاو

X ك كلذBءاس$لاو لاجرلا نم نسلا را �i
X عمتجملا:  
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 نيذلا ghiغلاBلاو باBشلل نكم:و ، W TDHإ ر:راقت م2دقت مهنكم2 اًماع 18 نع مهرامعأ لقت نيذلا لافطألا نأ حØÀا
الوأ õiشöسملا بلطتت ةلاحلا تناY اذإ .W IRCإ ر:Gقت م2دقت اًماع 18 نع مهرامعأ د:«ت

ً
 نم لY �ع بج<ف ، 

 وأ ءاقدصألا وأ ةØألا دارفأ دحأ وأ تاذلا ق:Gط نع غال�إلا نكمK�X. 2ئرلا õi IRCشöسم غال�إ ghiغلاBلاو لافطألا
  .عمتجملا دارفأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لافطألا وأ لافطألا
ةقاعإلا يوذ  

 با2شلا وأ با2شلا
ةقاعإلا يوذ  

 ووذ را72لا وأ نوغلا2لا
  لاجرلا وأ ةقاعإلا
   نونسملا ءاس;لاو

TDH IRC 
GHشFسملا 

I  
KLIئرلا IRC  
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 ghiغلاBلاو باBشلل نكم:و ، W TDHإ ر:راقت م2دقت مهنكم2 اًماع 18 نع مهرامعأ لقت نيذلا لافطألا نأ حØÀا   
الوأ õiشöسملا بلطتت ةلاحلا تناY اذإ .W IRCإ ر:Gقت م2دقت اًماع 18 نع مهرامعأ د:«ت نيذلا

ً
 نم لY �ع بج<ف ، 

 وأ ءاقدصألا وأ ةØألا دارفأ دحأ وأ تاذلا ق:Gط نع غال�إلا نكمK�X. 2ئرلا õi IRCشöسم غال�إ ghiغلاBلاو لافطألا
  .عمتجملا دارفأ
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لافطألا وأ لافطألا
ةقاعإلا يوذ  

 با2شلا وأ با2شلا
ةقاعإلا يوذ  

 ووذ را72لا وأ نوغلا2لا
  لاجرلا وأ ةقاعإلا
   نونسملا ءاس;لاو

لافطألا ذقنأ  DRC  بطلا فسمTة  
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 نيذلا ghiغلاBلاو باBشلل نكم:و ، W TDHإ ر:راقت م2دقت مهنكم2 اًماع 18 نع مهرامعأ لقت نيذلا لافطألا نأ حØÀا
الوأ õiشöسملا بلطتت ةلاحلا تناY اذإ .W IRCإ ر:Gقت م2دقت اًماع 18 نع مهرامعأ د:«ت

ً
 نم لY �ع بج<ف ، 

 وأ ءاقدصألا وأ ةØألا دارفأ دحأ وأ تاذلا ق:Gط نع غال�إلا نكمK�X. 2ئرلا õi IRCشöسم غال�إ ghiغلاBلاو لافطألا
  .عمتجملا دارفأ
                                                                                                         
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لافطألا وأ لافطألا
ةقاعإلا يوذ  

 با2شلا وأ با2شلا
ةقاعإلا يوذ  

 ووذ را72لا وأ نوغلا2لا
  لاجرلا وأ ةقاعإلا
   نونسملا ءاس;لاو

لافطألا ذقنأ  DRC KRCS- ةTبطلا  
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عمتجملا »إ ةءاسإلا ةلاسرو ̀|}جلا لالغتسالا نم ةgامحل  
AB �B@لماعلل ̀|}جلا كولسلا نأش¬ تالاDولا AB@ب ةك=>شملا ةمئادلا ةنجللا دعاوق

�Bاس�إلا لاجملا `
`  

gدأت نكمgلماعلا ب@AB �B
�Bاس�إلا لاجملا `

 قلعتي ام7ف لوبقم A>غ كولس ب�س¬ - لمعلا نم مهلصف ̂=ح - `
kلا دعاوقلا ̀° ەذ� .س}جلا=̂` gلالا مهيلع بج<=Bاهب ما:  
AB �B@لماعلل حمسُ� ال -

�Bاس�إلا لاجملا `
 ول ̂=ح ، اًماع 18 نع ەرمع لقg صخش يأ عم ة7س}ج تاقالع ةماق³ب `

Dا7ًنوناق كلذ نا �B
` kلوقلا .م�دل kال مهنأ gارذع س¹ل صاخشألل `̧=7قحلا رمعلا نوفرع

º
الوبقم 

ً.  
AB �B@لماعلل حمسُ� ال -

�Bاس�إلا لاجملا `
` kاقم عفدلاkس}جلا ةسرامم ل kتامدخلا وأ علسلا وأ ف7ظوتلا وأ لاملا 

- kام �B
 ءا7شألا ەذهب دوعولا اومدختس� الأ بجAB. g@جاتحملا ةدعاسمل ةصصخملا تامدخلاو علسلا كلذ `

 لkاقم اهضرع وأ لاومألا عفد لمش� اذ�و .مهلغتس� وأ مهنيهي يذلا كولسلا نم ع+ن يأ نول2قg ن,oخآلا لعجل
.ةر�اع عم س}جلا ةسرامم  
AB �B@لماعلل -

�Bاس�إلا لاجملا `
�B مهعضg اذ� .تامدخلاو علسلا ̧=لتي نم tع A>ثأت `

 ة2س}لاk ةوقلا عقوم `
 tع ةدش¬ AB@فظوملا ة7ناس�إلا تامظنملا عجش¿ ، ب�سلا اذهل .ةدعاسملا »إ نوجاتحg نيذلا صاخشألل

 لمعلا لعجت تاقالعلا ەذ� لثم .ة7ناس�إ ئراوط ةلاح نم رÀBتم صخش يأ عم ة7س}ج تاقالع ةماقإ مدع
�Bاس�إلا

قدص لقأ ود2ي `
ً

.ة7قادصمو ا  
AB �B@لماعلا دحأ ناD اذإ -

�Bاس�إلا لاجملا `
�B هÂ2ش� وأ قلقلاk رعش� `

�B صخش يأ نأ `
 ةثاغإ ةمظنم وأ هتمظنم `

 عا2تاk ، كلذ نع غالkإلا ه7لع بج7ف ، ̀|}جلا كولسلاk ةقلعتملا ة7ناس�إلا دعاوقلا كهت}ي دق ىرخأ
.مهتلاDو اهتعضو `̂=لا تاءارجإلا  
- gع بجt لماعلا@AB �B

�Bاس�إلا لاجملا `
 لوبقملا A>غ ̀|}جلا كولسلا عنمت لمع ةئ¨ب tع ظافحلاو قلخ `

�B ه7لع صوصنملا وحنلا tع فÀتلا tع AB@فظوملا عجش¿و
 عيمج لمحتي .مهب ةصاخلا كولسلا دعاوق `

.ةئ¨بلا ەذ� tع ظفاحت `̂=لا ةمظنألا ر,+طتو معد ة7لوؤسم ن,oيدملا  
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 - ة.لودلا لدن(و ةطساوب

ا.2يك  
NO 10AMBOSELI ROAD, OFF 
GITANGA ROAD, LAVINGTON 

00100-40521   :89و56ن        :ب.ص   
+254 721 551 451   :لاوج

windle.org/website: 
www.windle.org :8̂و[5\لإ دWXب   

 


