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المياه"؟  "تأمين  ماذا تعني عبارة 
والبيئة  -االقتصادية  االجتماعية  والتنمية  اإلنسان  رفاهية  لدعم  شامل  نحو  وعلى  بفعالية  المياه  إدارة  تتم  عندما  هو  المائي"  "األمن 

والمستضعفين  فقرا  األشد  للفئات  الصحي  الصرف  وخدمات  المأمونة  المياه  الى  الوصول  فرص  تكافؤ  ضمان  على  التركيز  مع 
الكوارث. من  المتضررين  والسكان 

يتنا غا
خالل: من  المستضعفة  المعيشية  واألسر  للمجتمعات  المائي  األمن   تحقيق  ضمان 

أو   crs.org/water زيارة  يرجى   ، الكاثوليكية  اإلغاثة  بخدمات  الخاصة  والبرامج  المياه  استراتيجية  حول  المعلومات  من  لمزيد 

.water@crs.org على   اإللكتروني  البريد  عبر  مراسلتنا 
19OS-111193 الحقوق محفوظة.  الكاثوليكية.  جميع  اإلغاثة  2019 خدمات   ©

المستدامة الطبيعية  البيئة  في  المياه 
المياه  مستجمعات  وإدارة  المستدامة  الزراعة  بين  العالقة  على  سنعمل 

الجهات  وجميع  والمجتمعات  والشركاء  الحكومات  لدعم  المياه  وإمدادات 
أنظمة  المياه من أجل  إدارة موارد  المتبعة في  الممارسات  لتبني  المعنية  

المائي. األمن  وتحسين  وانصاف،  مرونة  أكثر  زراعية 

)WASH( في  الصحية  الصحي والنظافة  المياه والصرف 
والتنموي اإلنساني  السياق 

مياه  إلى  والمستدام  والمنصف  الشامل  الوصول  امكانية  على  سنعمل 
استكمال  مع  معقولة  بتكلفة  الصحي  الصرف  وخدمات  المامونة  الشرب 
كلما  المعيشة  وسبل  والتغذية  الصحي  والتدخل  توفيرالمأوى  استجابات 

ممكًنا. ذلك  كان 

المياه  وادارة  التمويل 
التمويل  وتعبئة  االدارة  بنجاح  تدمج  التي  النماذج  وتكرار  توسيع  على  سنعمل 

المائي. األمن  لتحقيق 

الشراكة مع المجموعات 
المحلية والحكومة المحلية

تعزيز عالقات طويلة األمد مع 
كاريتاس والجماعات الدينية 
والحكومة وغيرها، لتوسيع 

نطاق وصولنا وتأثيرنا على كل 
مستويات المجتمع.

واإلدارة النظم  تحسين 

بناء العالقات والتوافق في 
اآلراء بين جميع الجهات 

المعنية، لتعزيز نتائج شاملة 
وعادلة وتمثل الجميع.
ال أحد ُيترك في الخلف

والقيادة  القدرات  تعزيز 
والتنسيق

تمكين وتحفيز األفراد 
والمؤسسات ليصبحوا عوامل 

للتغيير في المجتمعات 
والمجتمع المحلي واألسر.

االعتبارات  تعميم 
الجنسانية

ضمان المساواة في الحصول 
على الموارد المائية، وتمكين 
المرأة على صعيد صنع القرار 

واإلدارة، وإشراك الرجال لتحقيق 
المساواة بين الجنسين.


