
 

  ةیسفنلا تامدصلا عم لمعلا لجأ نم فلاحتلل يذیفنتلا سیئرلا ،ربوات دیفید زلراشت روتكدلا انأ ،"ابحرم

 كنكمی ، كانھ .www.cwwpp.org انعقوم ىلع ھب موقن ام ىرت نأ كنكمی .)CWWPP (،مالسلاو

 فدھلا .كعامسب بحرن نحن .لبقتسملا يف تساكدوبل اًراكفأ انیطعتو تساكدوبلا اذھ ىلع قیلعتلا اًضیأ

 نوكت نأ كنكمی .سیفنتلل ناكم ریفوت كنكمی فیكو عامتسالا كنكمی فیك راھظإ وھ تساكدوبلا اذھ نم

 نكمی ال كنأل ،كرود دیدحت ًادج مھملا نم نكلو ،اًجلاعم نوكت نأ كنكمی ،ًالیمز نوكت نأ كنكمی ،ًاقیدص

 .جالعلا حاجن يف ءيش مھأ يھ  نیفرطلا  نیب ةقالعلا نأ ملعن نحنو .تقولا سفن يف ءالؤھ لك نوكت نأ

 صخشلا عم ةقث ةقالع لیكشتب موقت نأ وھ مھملا .اھمدختست يتلا ةینقتلا يھ ام اقح مھی ال ،ام ىنعمب ،اذل

 جاتحت ،لوقعم ءيش يأب مایقلا يونت تنك اذإ .رخآلا صخشلا نم كبرق ىدم ىلإ رظنت نأ كیلع .رخآلا

 ةقیثو ةقالع  ىلع لصحت امدنع ،ىرخأ ةرابعبو .كتقالع يف ةیعوضوملا ضعب لقألا ىلع نوكی نأ ىلإ

 برقأ ىلإ باھذلا نمً الدب جلاعم ىلإً انایحأ سانلا بھذی ببسلا اذھل .ةیعوضوملا هذھ دقفت ،صخشب اقح

 يف اضیأ نكلو ،ةطاسبب عامتسالا قیرط نع  اومھاسی  نأ اضیأ  مھنكمی نیبرقملا ءاقدصألا  .مھئاقدصأ

 صخشلا ةدعاسم  يونت تنك اذإ ھب مایقلا كنكمی ءيش مھأ .ةیعوضوملا ىلع  ءاقبالا  ةلواحم تقولا سفن

 ال و،وھ اذھو  مكحت ال  نأ بجی  "ادیج  عامتسالا يونت تنك اذإ .ةنمآ ةحاسم ریفوت وھ ھسفن نع ریبعتلل

 نوكت دق بابسألا كلتو ،بابسألا نم ببس يأل اذھ تلعف دق صخشلا نأ كردیو صخش تافرصت ةنادإ

 ھب ماق ام يف ریكفتلا صخشلل نكمی ثیح ةحاسم ریفوت وھ ھب  موقت ام نم فدھلا .صخشلل طقف ةفورعم

 نأ نكمی ةئیبلا كلت .لوقعم لكشب ةدیاحم ةئیبو ، ةیمكح ریغ ءاوجأو ، تقولا ریفوتو مھل ثدح ام وأ

 نم ریثك دجوی ال  طقف .ناكم يأ يف نوكت نأ نكمی ،"الثم  ةقیدح يف امً اناكم نوكت دق ً،ابتكم نوكت

 .ثدحتلل  فاك تقو يفو ،ةیرحب  ملكتلا نم صخشلا  نكمتی  نأو ،  تاعاطقنالا  نم ریثك و ،ءاضوضلا

 نأ سیلو ،ةروشملا میدقت مدع وھ كلمع .ةدحاو ةثداحم نم رثكأ ءارجإ ىلإ جاتحت دق ،نایحألا ضعب يف

 عمتست نأ كبجاو نم .صخشلا نع ةیلوؤسملا لمحتت نأ كبجاو نم سیل .ھب مایقلا بجی ام صخشلا ربخت

 فیك ،ىرخأ ةرابعبو .يظفللا ككولس نع ةیمھأ لقی ال يظفللا ریغ ككولس .ةنمآلا ةحاسملا كلت رفوت و

 موقت ام ،سفنتت فیكو ،كیقاسو كیعارذ مادختسا كنكمی فیكو ،كیدل نیعلاب لاصتالا عون وھ ام ،سلجت

 ریغ كولسلا نم عونلا اذھ نأ نولوقی سانلا ضعب .ادج مھم كلذ لك ،كب ةصاخلا ھجولا تالضع ھب

 فرعت يتلاو ،ةطشنلا عامتسالا ةینقتی ىمسی ام ىلا نوبھاذ نحن ،نآلا .كتاملك نم ةیمھأ رثكأ وھ يظفللا

 نم ددع كانھ .ةیجالع نوكت نأ يرورضلا نم سیل ھنأ نم مغرلا ىلع ،ةیجالعلا ةثداحملا مساب اضیأ

 نم مك ، كتالھؤم ، كمسا ءاطعإ يأ ، كفرعی ال صخشلا ناك اذإ كسفن میدقت وھ لوألا .اذھل لحارملا

 ةثداحملا هذھل عمسیس نمو ، تاثداحملا نم دیزملا ءارجإل ةیناكمإ كانھ ناك اذإ ام ، ةثداحملل كیدل تقولا



 ربخت نأ دیرت ،اضیأ .رخآلا صخشلا عم ةیصوصخلا بناوج دكؤت نأ بجی ةثداحملا ةیصوصخ يأ ،

 مك ،كلذك رمألا ناك اذإو ،اذھل ةعباتم كانھ نوكیس ناك اذإو ثیدحلا نوكی فوس تقولا نم مك صخشلا

 فیك ؟اھمدختست فوس يتلا تاینقتلا يھ ام ؟ةثداحملا هذھ نمث عفدی نأ صخشلا ىلع لھ .تاسلجلا ددع

 يتلا ةلحرملا وأ ةحوتفملا ةلحرملا ىمسی ام يھ ةمدقملا هذھ دعب ةیلاتلا ةلحرملا ؟صخشلا عم لمعتس

 اھیدل سیل يتلا ةلئسألا يھ هذھ ."ةحوتفملا ةلئسألا" ىمسی ام مادختسا كنكمی ،كلذ يف .لیمعلا ىلع زكرت

 نع ينربخأ" :حوتفم لاؤس ىلع ةلثمألا دحأ نوكی دق .لیصفتلاب ةباجإلا صخشلل نكمی نكلو ةدحاو ةباجإ

 ثدحتلا صخشلل نكمی ثیحو ،ماع هاجتا يف ائیش لأسن نأ يھ ةطقنلا ."كجعزی امب ينربخأ" وأ "كسفن

 ثدحتی صخشلا عدت تنأ .ةعطاقم ال ،ةحوتفملا ةلحرملا هذھ ءانثأ .ءيش يأ جرخی نأ دیری ھنا املاط

 كنكمی ،زفقت ال ،ةقیقد ىتح وأ ،ةیناث 30 ةدمل صخشلا فقوت ول ىتح .ةلیوط فقوت تارتف ىتح رظتنتو

 ھل اتقو ذخأت يتلا ءایشألا لاق دق صخشلا نأل ،ةحارلا صخشلل  كرت كنكمی .ثدحتلا صخشلل حامسلا

 نع ثدحتلا ىلع صخشلا عجشت تنأ .ةثداحملا نم يلاتلا ءزجلل ریضحتلا نوكی دق صخشلاو ةجلاعمل

 زھت  ،يظفللا ریغ كولسلا مادختسا كنكمی ،ءيش لك لبقو الوأ .قرط ةدعب كلذب مایقلا كنكمی .دیری ام لك

 صخشلا ناك اذإ لاثملا لیبس ىلع ،ةریغص تارابع مادختسا كنكمی .خلا ،مستبت  ،صخشلا  عجشتو ،كسأر

 ، لثم ائیش لوقت دق وأ ، "؟كدلاو" لثم ائیش لوقت دق مث "...يل كلذ لعف يدلاو فرعت تنأ ،انسح" لوقی

 ھلاق ام صخلم راركت مث  ، .صخشلا لاق ام صیخلت ىلإ جاتحت فوس ،طاقنلا ضعب يف "؟لعف اذام"

 .ھل تعمتسا دق كنأ رخآلا صخشلل لوقت  تنإف ،ءيش لك لبقوً الوأ .ءایشألا نم ددع  كلانھ و  .صخشلا

 عجشی امك .ھمھف تأسأ كنأ وأ أطخ ناك ھنأ ھتلق نوكت دق ءيش يأ حیحصتب رخآلا صخشلل حمسی ً،ایناث

 مھأ اھنإ .تقولا كیدل املاط رمتست ةحوتفملا ةلحرملا هذھ عدت تنأ .كلذ نم رثكأ ثدحتلا ىلع صخشلا

 .جلاعملا ىلع زكرت يتلا ةلحرملا ىمسی ام ،ةقلغملا ةلحرملا يھ ةیلاتلا ةلحرملا .ةثداحملا يف ةلحرم

 يف بغرت دق لاثملا لیبس ىلع ،اذل .اھیلإ جاتحت يتلا تامولعملا نم ةعطق ىلع لوصحلا يھ انھ ةركفلاو

 جرخت مل ةریغص ءایشأ ، ىرخأ ةرابعبو ، "؟كمیلعت وھ ام" وأ/ و "؟كرمع مك" لثم صخشلا لأست نأ

 ،اذل .ةقلغملا ةلحرملاو ةحوتفملا ةلحرملا نیب ًابایإو ًاباھذ لاقتنالا يف بغرت دق .ةحوتفملا اھتلحرم لالخ

 ءيش لوق يف بغرت دق ،ھتدلاو وأ ھمأ نع ةحوتفملا ةلحرملا يف صخشلا ثدحت اذإ ،لاثملا لیبس ىلع

 .طیطختلا ةلحرم لخدن مث ثدحتیل صخشللً امامتً ادیدجً الاجم حتفی اذھ ."كمأ نع دیزملا ينربخأ" لثم

 دعب ةیلاتلا ةلحرملا ىلع اقفتت نأً ادج مھملا نم ؟ةمداقلا ةسلجلا ىتحو نآلا نم صخشلا لعفیس اذام ً،اذإ

 كلذ لعفن نأ بجی لھ" وأ / و "؟كل ًادیفم اذھ ناك لھ" ، صخشلا لأست دق .مییقت ةلحرم يھ  و  كلذ

 ھب نوموقت امو لبقتسملا يف صخشلا عم رارمتسالا ةیفیك لوح تاظحالم كیطعی اذھ ."؟ىرخأ ةرم

 لالخ ثدح ام صیخلت دیرت ،ةلحرملا هذھ يف .ةمتاخ يھ ةیئاھنلا ةلحرملا .أطخ ھب نوموقت امو  باوصلا

 ةمتاخلا  امً اعون لعجیو ءيش لكلً ادح عضی ام ةقیرطب اذھ .ةمداقلا ةرملا يف كارأ ،ھعیدوت مث ةثداحملا



 يناعت دقف ، نیرخآ صاخشأ صصق ىلإ عمتست تنك اذإ .تاجایتحا اضیأ كیدل ،عمتسمك ،نآلا .عیمجلل

 ، ىرخأ ةرم .اھنم يناعی يتلا تامدصلا ضعب لقألا ىلع لمحتت دق كنأ ينعی امم ، ةیناث ةمدص نم

 نأ دیجلا نم .رعاشملا هذھ نم صلختت فیك لوقت يتلاو ، ةلسلسلا هذھ يف تساكدوب لوأ ىلإ عامتسالاو

 عم ثدحتت  نا  فارشإلا .intervision وأ فارشإلا ىمسی ام اذھو رخآ صخش عم ثدحتتو اھبتكت

 جلاعم نوكی نأ نكمی ،رخآ لیمز نوكی نأ نكمی ،رخآ اقیدص نوكی نأ نكمی صخشلا اذھ .رخآ صخش

 نأ وھ مھملا .ةعومجم يف اذھ لك نع ثدحتی يذلا ،intervision ىمست ةینقت اضیأ كلانھ .ينھم

 فرعأ ال .مھیدل يذلا دیحولا صخشلا نوكت دق نیرخآ صاخشأ ىلإ اوعمتسا ًءاجر .ةیبلسلا نم صلختت

 لوأ تنأ فرعأ ال انأو ، يل عمتسی نأ دیری دحأ ال نكلو ، يل عمتسی نأ دیری دحأ ال" ، يل لیق ةرم مك

 .هذخأت نأ كنكمی رود اذھ ."عمتسیس صخش

 .ةمالسلا عم

 

 


