تحديث مفيد حول النوع االجتماعي

()HUG
رسالة من المحرر
مرحبا بكم مع العدد االفتتاحي للنشرة نصف الشهرية "تحديثات مفيدة حول النوع االجتماعي
(" )HUGالتي تحشد المحاور المتعددة لجهود مؤسسة  CAREمن أجل دعم قضية المساواة
بين الجنسين .تهدف هذه النشرة إلى تعريف كل العاملين في  CAREبأحدث التطورات
واالتجاهات في عملنا من خالل نشرة مجمعة للتقليل من الرسائل المرسلة في هذا الشأن .كما
نرغب في إظهار التضافر بين جميع عناصر عملنا على المستوى التنظيمي والبرامجي .وحتى
يمكن االستفادة من هذه النشرة ،نريد أن نستمع إليكم وإلى مكاتبنا القطرية والشركاء األعضاء في
المؤسسة ورعاة النوع االجتماعي ( )Gender Championsفي جميع أنحاء العالم حول
الجهود التي تبذلونها إلحداث التغير االجتماعي اإليجابي في مجتمعاتكم .لذلك أرجو الكتابة إلي
( )john.crownover@care.orgإلبالغي بأي تحديثات ،بما في ذلك أي أحداث خاصة
تشهدها منطقتكم .وسنحتاج أيضًا إلى بعض الخبراء ذوي الخبرات المتنوعة في عالم CARE
لمشاركة المقاالت الفكرية المختلفة الهادفة إلى تحفيز التفكير والنقاش حول العمل الخاص بنا.
تعد هذه النشرة نتا ًجا للجهد الجماعي للعاملين في ( People & Cultureالناس والثقافة) وفريق
( Gender Justiceالعدالة بين الجنسين) و( Gender in Emergenciesالنوع االجتماعي
في حاالت الطوارئ) وأمانة  .CARE Internationalتجدر اإلشارة بشكل خاص إلى الجهود
المدهشة لماريسا سكوت ،المتدربة المقيمة مع فريق العدالة بين الجنسين ،فيما يتعلق بتطوير هذه
النشرة.

لمحة عالمية
أليسون بوردن عن دور  CAREفي تحقيق المساواة بين الجنسين في أوقات التغيرات الكبرى.

مرحبا بكم مع هذا التحديث الجديد حول المساواة بين الجنسين! سنقوم بإرسال ذلك بشكل نصف
شهري .أشعر بسعادة غامرة ألن هذه النشرة ستعبر عن سياستنا المتعلقة بالنوع االجتماعي
وتغطي ليس فقط عملنا المتعلق بالمساواة بين الجنسين وصوت المرأة في البرامج الخاصة بنا،
لكن أيضًا العمل الذي نقوم به لتعزيز المساواة بين الجنسين والتنوع على المستوى التنظيمي.
يأتي هذا اإلصدار األول من النشرة في الوقت الذي يشهد فيه العالم ،والقطاع الذي نعمل به،
الكثير من التقارير عن التحرش الجنسي واالستغالل وإساءة المعاملة .يبدو أننا نعيش في وقت
التغير الكبير ،حيثما يخرج إلى النور األشياء التي طالما كان يتم الحرص على إخفاءها .إنه
الوقت الذي تزداد فيه ثقة النساء والفتيات للتحدث وإيجاد من يتضامن مع حقهن في ذلك .تتسم
قصصهن بالحزن واألسى ،حيث يكشف العدد الهائل للقصص عن الطبيعة التنظيمية للتحرش
الجنسي واالستغالل وإساءة المعاملة ،وتزداد الشجاعة التي يبدونها في مشاركة قصصهن .وقد
أسهمت  CAREفي هذا التغير اإليجابي.
فيما يلي بعض اللمحات السريعة حول ما يحدث:





سياسة  CIحول النوع االجتماعي  -تم إرسال رسالة بالبريد اإللكتروني على نطاق
واسع وبعيد المدى لطلب التعليقات التقييمية واإلدخاالت في تحديث لسياستنا المتعلقة
بالنوع االجتماعي .إذا لم تصلك هذه الرسالة وتريد االطالع عليها ،يرجى االتصال
بأليسون بوردن على عنوان البريد اإللكتروني
.burden@careinternational.org
التعلم من برامجنا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وصوت المرأة – يمكنك قراءة
رسالة من صفحتين تلخص ما تعلمناه في برامجنا هنا .كما أن لدينا بيانات جديدة
مأخوذة من  PIIRSفيما يتعلق بقدرتنا على الوصول .يمكنك معرفة المزيد
والحصول على أحد المعلومات باستمرار من هنا.

في هذا العدد:
 30مارس /آذار 2018

 مقدمة عن HUG
 لمحة عالمية
 oسياسة  CIحول النوع
االجتماعي
GEWV o
 oسلسلة المتحدث االستثنائي
CIGN o
 لجنة وضع المرأة
 النوع االجتماعي في حاالت
الطوارئ
 اليوم الدولي للمرأة
#ThisIsNotWorking o
 oااللتماس ضد التحرش الجنسي
في مكان العمل
 oمسح عالمي
 مقدمة عن جماعة النوع
االجتماعي العالمية
 تكلفة الرجولة ،مقالة فكرية
 النوع االجتماعي والمساواة
والتنوع
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سلسلة المتحدث االستثنائي  -عقدنا خالل شهر فبراير /شباط الحلقة األولى من سلسلة
المتحدثين االستثنائيين  -انضمت إلينا أرونا راو لتحدينا بسؤال :خيارات صعبة :كيفية
التعامل مع المساوئ الفردية للمرأة أو حاالت عدم المساواة النظامية؟ هل يمكننا القيام
بكلتا المهمتين؟ يمكنك االستماع إلى مؤتمر الويبيكس الملهم تما ًما هنا.
شبكة  CARE Internationalالمعنية بالنوع االجتماعي ( - )CIGNستجتمع
شبكة  CARE Internationalالمعنية بالنوع االجتماعي في باريس خالل شهر
أبريل /نيسان ،عل ًما بأن طلبات حضور هذا الحدث تجاوزت إلى حد كبير قدرتنا
االستيعابية .سيحضر هذا الحدث  45فردًا من فريق العمل في جميع أنحاء العالم
وسيتم بحث المسائل التالية:
 قوة  CIGNوتحديد كيفية العمل بشكل جماعي لتعزيز مسائل المساواة بين
الجنسين وصوت المرأة في .CARE
 التغيرات المركزة التي نحتاج إلى رؤيتها للمضي قد ًما في تعزيز مسائل الجنس
االجتماعي في  ،CARE Internationalمع التركيز بشكل خاص على مسائل
المساواة بين الجنسين وصوت المرأة وحياة خالية من العنف القائم على النوع
االجتماعي والنوع االجتماعي في عملنا اإلنساني والمساواة بين الجنسين والتنوع
على المستوى التنظيمي.
 ما وضعنا الحالي وما الذي تعلمناه من عملنا الحالي لدعم خطط العمل من أجل
المضي قد ًما.



على الرغم من أن االجتماع المباشر وج ًها لوجه محجوز بالكامل األن ،لكن إذا كنت
تريد إدراجك على قائمة بريد ،CARE International Gender Network
يرجى الكتابة إلى  Isadora Quayأو  Diana Wuأو .Aqsa Khan
هل أنت جديد على مؤسسة CARE؟ يرجى إلقاء نظرة على المالحظات التوجيهية
حول المساواة بين الجنسين وصوت المرأة و الحزمة التوجيهية حول النوع االجتماعي
– كلتاهما قيد التحديث والترجمة.

لجنة وضع المرأة
ماذا تكون وكيف تشارك  CAREفيها؟

إنعقدت الجلسة الثانية والستين للجنة المعنية بوضع المرأة في مقر األمم المتحدة في نيويورك
خالل الفترة من  12إلى  23مارس /آذار  .2018إن لجنة وضع المرأة هي الهيئة الحكومية
الدولية العالمية الرئيسية المتخصصة حصريًا في الترويج لمسألة المساواة بين الجنسين ورعاية
حقوق المرأة والفتيات .خالل الجلسة السنوية للجنة المنعقدة لمدة أسبوعين في شهر مارس /آذار،
يجتمع مندوبي الدول األعضاء في األمم المتحدة وممثلين للهيئات التابعة لألمم المتحدة ومنظمات
المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم في مقر األمم المتحدة في نيويورك لمناقشة مستوى التقدم
والثغرات في عملية المضي قد ًما بحقوق المرأة ولبناء اإلجماع وااللتزام بشأن إجراءات السياسة
العامة فيما يتعلق بهذه المسألة .ذلك مع العلم بأن جلسة لجنة وضع المرأة تركز على موضوع
معين كل عام ،والموضوع الرئيسي للعام الجاري هو "التحديات والفرص في تحقيق المساواة
بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة الريفية".
ضم وفد  CAREفي لجنة وضع المرأة للعام الحالي نحو  30موظف وشريك يمثلون مجموعة
من مناطق ومكاتب المؤسسة ،بما في ذلك النيجر وبوروندي ومصر والمكتب اإلقليمي ألمريكا
الالتينية وأستراليا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية .وقد شارك الموظفين والشركاء
في نحو  10أحداث فرعية نظمتها  CAREأو شركاء مختلفين لألمم المتحدة والمنظمات غير
الحكومية والشركاء الحكوميين .تهدف هذه األحداث إلى تسليط الضوء على عمل  CAREفيما
يتعلق بمجموعة من المسائل ذات األولوية ،بما في ذلك التمكين االقتصادي للمرأة والعنف القائم
على النوع االجتماعي والنوع االجتماعي في حاالت الطوارئ والقدرة على التأقلم مع آثار التغير
المناخي .ترقبوا تقرير يحتوي على المقتطفات الرئيسية ونتائج أنشطة لجنة وضع المرأة للعام
الحالي في العدد القادم من النشرة.
للحصول على رابط إلى المقال الكامل ،انقر هنا.

أحداث قادمة
القمة الدولية لالتصال بشأن التغير
االجتماعي والسلوكي
 20-16أبريل  /نيسان 2018
نوسا دوا ،أندونيسيا
اعرف المزيد من الموقع اإللكتروني
 ،sbccsummit.orgأو اسأل أحد أعضاء
فريق نقطة التحول عن ما سيقدمونه في
المؤتمر!

محاضرة عن النوع االجتماعي
والحوكمة وأهداف التنمية
المستدامة للبروفيسور جويتز
سيحدد الح ًقا في أبريل /نيسان 2018
أمستردام والبث المباشر
لمزيد من المعلومات ،انقر هنا.

فريق العمل المشترك بين الوكاالت
للحد من مخاطر الكوارث والتغير
المناخي (الحد من مخاطر الكوارث
والتغير المناخي)
 24-22أبريل  /نيسان 2018
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر ،مكتب وودالندز في نيروبي
للتسجيل ،يرجى المراسلة على البريد
اإللكتروني.training@iirr.org :

ندوة حول مشاركة الرجال في
أفريقيا
 27-23أبريل  /نيسان 2018
مابوتو ،موزمبيق
لمزيد من المعلومات ،انقر هنا ,أو اكتب إلى
البريد
اإللكتروني
secretariat@maputosymposium2018
..org.mz
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النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ

معتكف فريق العدالة بين الجنسين

النهج المتعلق بالنوع االجتماعي في حاالت الطوارئ والتأثير في كينيا

 11-8مايو /آيار 2018
أتالنتا ،جورجيا

يمكن أن يساعد نهج النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ في التأكد من أن أعمال االستجابة
اإلنسانية تدعم قضايا المساواة بين الجنسين وصوت المرأة .يحدد نهج "النوع االجتماعي في
حاالت الطوارئ" الخطوات األربع المهمة التي يجب على كل مستشار نوع اجتماعي وناشط
إنساني أن يعرفها للتأكد من استجابة  CAREبالشكل الذي يلبي احتياجات النساء والرجال
واألوالد والفتيات ويتخطاها .اعرف المزيد على موسوعة  CAREللنوع االجتماعي في حاالت
الطوارئ.

لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع
كالب تيندال .

تدريب شادو حول الجنس
االجتماعي في حاالت الطوارئ
مايو /آيار 2018
تدريب افتراضي
تدريب شادو عبارة عن دورة مصممة
لمساعدة األخصائيين المعنيين بالنوع
االجتماعي في العمل بشكل مريح تما ًما في
المجال اإلنساني .لمزيد من المعلومات ،يرجى
مراسلة إيسادورا كواي بالبريد اإللكتروني.

المؤتمر العاشر للنوع االجتماعي
والعمل والتنظيم الذي يقعد كل
سنتين لعام 2018
مناقشات حول المساعدات النقدية وبرنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ()WASH
في اليساميس ،كينيا
ينتشر أعضاء فريق "النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ" في جميع أنحاء العالم للمضي قد ًما
بقضايا المساواة بين الجنسين وصوت المرأة من خالل برامجنا اإلنسانية .توضح هذه الصورة
العمل الذي تقوده بيث ميغناسان الرائعة مع النساء في اليساميس في كينيا من خالل برامج
 WASHوالمساعدات النقدية ،كل ذلك من منظور النوع االجتماعي!

الحمالت وااللتماسات والدراسات المسحية

مشاركة  CAREفي اليوم الدولي للمرأة







 - ThisIsNotWorking#أطلقت  CARE USAفي اليوم الدولي للمرأة حملة
عالمية مدتها ثالث سنوات لحماية النساء من العنف والتحرش في مكان العمل .هذه
الحملة يطلق عليها  .ThisIsNotWorking#يرجى مشاهدة الفيديو الرئيسي للحملة.
الروابط اإلضافية للحملة على تويتر وفيسبوك .نحن األن نعيش في لحظة محورية
للتغيير الحقيقي .لكن من الواضح أن لدينا العمل الخاص بنا  -ويمكنكم المساعدة!
شكرا على إبالغ شبكاتكم عن !ThisIsNotWorking#
االلتماس ضد التحرش الجنسي في مكان العمل  -ليس هناك قوانين مطبقة لحماية
المرأة من التحرش الجنسي في مكان العمل في أكثر من ثلث عدد دول العالم ،مما
يجعل نحو  235امرأة عرضة لمخاطر التحرش أو إساءة المعاملة دون أن يكون هناك
سا يدعو
مسار قانوني محدد يمكن اللجوء إليه .لذلك فقد أنشأت  CARE USAإلتما ً
إطارا
صناع السياسة في الواليات المتحدة إلى حث منظمة العمل الدولية على وضع
ً
قانونيًا لمنع حاالت إساءة المعاملة هذه في العمل.
المسح العالمي بشأن التحرش الجنسي وإساءة المعاملة  -أطلقت  CARE USAأيضًا
في اليوم الدولي للمرأة مس ًحا عالميًا بشأن التحرش الجنسي وإساءة المعاملة تولى
تنفيذه شركة  Harris Pollفي أستراليا واإلكوادور ومصر والهند وجنوب افريقيا
والمملكة المتحدة والواليات المتحدة وفيتنام .هنا يوجد البيان الصحفي .شملت النتائج
التي توصل إليها المسح ما يلي :يعتقد نحو ربع عدد الرجال ( )%23في ثماني دول
أنه من المقبول أحيانًا أو دائ ًما أن يتوقع صاحب العمل إقامة عالقات حميمية ،مثل
ممارسة الجنس ،مع إحدى الموظفات أو إحدى أفراد عائلتها أو صديقاتها .وقد كانت

 16-13يونيو /حزيران 2018
سيدني ،أستراليا
هذا المؤتمر ،الذي ينظم بشكل رئيسي كسلسلة
من حلقات البث ،سيقدم منتدى دولي للنقاش
وتحليالً للمناقشات العصرية التي تؤثر على
الدراسات المتعلقة بالنوع االجتماعي .سجل
هنا قبل مايو /آيار .2018

االجتماع العالمي فتيات ال عرائس
 27-25يونيو /حزيران 2018
ماليزيا
اعرف المزيد من هنا.
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النسبة األعلى من هؤالء في مصر ،حيث يقول  %62من الرجال أنه من المقبول
بالنسبة ألصحاب العمل أن يتوقعوا ممارسة الجنس مع الموظفات .على الرغم من ذلك
فإن هذا االستطالع يظهر بعض المالمح اإليجابية :يشير نحو  65في المائة من النساء
في الدول الثماني إلى اعتقادهن بأن حركة  MeToo#سيكون لها أثر إيجابي على
سلوكيات مكان العمل في بلدانهم.

جماعة النوع االجتماعي العالمية

أعضاء جماعة النوع االجتماعي العالمية
أول جماعة نوع اجتماعي عالمية خاصة بنا تعمل بشكل مباشر األن! يقصد بجماعة النوع
خبيرا في النوع االجتماعي يقدمون المساعدة الفنية
االجتماعي العالمية مجموعة تضم نحو 40
ً
حول النوع االجتماعي في جميع أقسام  CAREعلى أساس استرداد التكلفة .يمكن لجماعة النوع
االجتماعي هذه أن تقدم المساعدة الفنية حول النوع االجتماعي في البلد أو عن بعد فيما يتعلق
بأربعة مجاالت رئيسية )1 :تحليل النوع االجتماعي و )2تكامل النوع االجتماعي في البرامج
و )3النوع االجتماعي والرصد والتقييم والتعلم و )4تصميم االستراتيجيات والبرامج المتعلقة
بالنوع االجتماعي .إذا كنت تريد الوصول إلى أحد أعضاء جماعة النوع االجتماعي للمساعدة في
تلبية احتياجاتك المتعلقة بالنوع االجتماعي ،أو إذا كنت تريد فقط معرفة المزيد عن هذه المبادرة
الجديدة ،يرجى االتصال بمنسق جماعة النوع االجتماعي العالمية ليز كوان.

تكلفة الرجولة

مقالة فكرية عن العالقة بين الذكورة وحوادث إطالق النار الجماعي

في  24مارس /آذار ،سيتجمع اآلالف في شارع بنسلفانيا في واشنطن العاصمة ،باإلضافة إلى
مسيرات مشابهة أخرى في جميع أنحاء الواليات المتحدة ،في إطار فعاليات March for
( Our Livesمسيرة من أجل حياتنا) .هذه المسيرة عبارة عن مظاهرة ضد العنف المسلح
ينظمها الناجون من آخر حوادث إطالق النار العشوائي في المدارس التي وقعت في باركالند،
فلوريدا ،في  14فبراير /شباط  .2018وفي حين أن هذه المسيرة تلفت االنتباه إلى االستخدام
الواسع النطاق لألسلحة النارية في حوادث إطالق النار الجماعي ،لكن هناك اتجاه آخر فيما يتعلق
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بحوادث إطالق النار الجماعي .طبقًا إلحدى قواعد البيانات التي تم فحصها من قبل المتخصص
في شؤون الجريمة آدم النكفورد فإن  %94من مرتكبي جرائم القتل الجماعي التي وقعت خالل
الفترة من  2006إلى  2012في الواليات المتحدة كانوا من الذكور .وهكذا فإن ظاهرة العنف بين
األشخاص ذكورية في الغالب وتمتد إلى ما هو أبعد من حوادث إطالق النار الجماعي .يدفعنا هذا
االتجاه إلى التساؤل عن السبب في هذه المعدالت العالية لميل الرجال والفتيان إلى العنف .اإلجابة
أن هناك ثقافة للذكورية السامة يتعلم من خاللها الفتيان أن الرجولة معناها القوة والقسوة
والخشونة .وهكذا فإنه يجب احترام الرجل بصفته رب األسرة ،وبالتالي فإنه عندما يحدث تهديد
للهوية الذكورية فغالبًا ما يؤدي ذلك إلى العنف.
على الرغم من أن ظاهرة إطالق النار الجماعي يمكن أن تكون منتشرة في الواليات المتحدة أكثر
من غيرها ،لكن ال ينطبق ذلك على الذكورية السامة وأضرارها المحتملة .نحن في CARE
ندرك الدور الذي تلعبه الذكورية السامة في عدم المساواة بين الجنسين ،ولذلك فإننا نعمل على
إشراك الرجال والفتيان كشركاء متكافئين في محاربة العنف القائم على النوع االجتماعي .تشمل
المشاركة أن يتم االجتماع بالرجال والفتيان معًا في مكان واحد للتحدث حول كيف يؤثر النظام
األبوي على حياتهم ويفرض عليهم األسئلة عن المعنى الحقيقي للرجولة .بناءا على الموجز  1في
سلسلة  CAREللتعلم حول مشاركة الرجال والفتيان ،هناك ستة عناصر رئيسية لمشاركة
الرجال والفتيان )1 :المزامنة )2 ،التوعية )3 ،الحوارات الحيميمية )4 ،بناء القاعدة)5 ،
الخروج والتصعيد )6 ،تحالفات الدعم يمكنك معرفة المزيد عن ما تستوجبه هذه العناصر عن
طريق زيارة رابط الموجز أعاله .لقد أنجز فريقنا في مؤسسة  CAREعمالً عظي ًما فيما يتعلق
بإشراك الرجال والفتيان ،ومع اقتراب موعد "مسيرة من أجل حياتنا" ،أود أن أطلب منكم جميعًا
االطالع على العمل الذي أنجزوه عن طريق االطالع على سلسلة التعلم الكاملة هنا .يجب علينا
أن نفكر باستمرار في كيفية إشراك الرجال والفتيان حتى ال تكون تكلفة الرجولة هي حياتنا.

النوع االجتماعي والمساواة والتنوع ()GED
لقد عادت الجهود العالمية لمؤسسة
 CAREفيما يتعلق بالنوع االجتماعي
والمساواة والتنوع إلى بؤرة االهتمام
مرة أخرى مع عملنا بشكل استباقي
على مواجهة التحديات التنظيمية .وبينما
نقوم بالمشاركة العالمية من خالل
حملتنا المتعلقة بمحاربة التحرش
الجنسي في مكان العمل ،يجب علينا أن
نعيد ترتيب البيت من الداخل أيضًا
للتأكد من خلق ثقافة تنظيمية تساعد
على استمرارية التقدم المهم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين والمواجهة
بشكل أفضل لتحديات التنوع المتزايد ،واألهم من كل ذلك فيما يتعلق بالشمول.
تعد  CARE USAأتالنتا المقر الرئيسي لعملية تم البدء فيها لتطوير مجلس استشاري للتنوع
والشمول .وقد بدأت الخطوات األولية لتصميم هذا المجلس بفضل الدعم المقدم من فريق اإلدارة
التنفيذية و( People & Cultureالناس والثقافة) ومن خالل جهود رعاة التنوع والشمول .وقد
أشارت ميشيل نان ،الرئيس التنفيذي لمؤسسة  ،CARE USAفي المالحظات االفتتاحية لورشة
عمل تطوير مجلس التنوع والشمول قائلة "أرجو أن يكون التزامي الشخصي والتزام فريق
اإلدارة العالمي بتعزيز أجندة التنوع والشمول الخاصة بنا واض ًحا بشكل متزايد .أشعر بأننا نحرز
تقد ًما ،لكن يبقى هناك الكثير من العمل الذي نحتاج إلى القيام به إلدراك قيمنا ورؤيتنا عن طريق
جعل مؤسسة  CAREتتسم بالتنوع الحقيقي".
في إطار إعادة التأكيد على التزاماتنا تجاه النوع االجتماعي والمساواة والتنوع ،سنستمر في
البناء على العمل العظيم المستمر للكثير من فرق مكاتبنا القطرية .تطلع بعض جهودنا الجديدة
إلى المضي قد ًما بعملنا الحالي ،السيما في المكاتب القطرية وخرائط الطريق اإلقليمية التي
أعدتها كل منطقة .تحدد خرائط الطريق هذه األولويات الرئيسية لقضايا النوع االجتماعي
والمساواة والتنوع ( )GEDوالتنوع والشمول .سنسلط الضوء في األعداد القادمة من النشرة
على بعض الخطط واألهداف الرئيسية لخرائط الطريق الخاصة بنا.
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نرغب أيضًا في االستماع منكم عن بعض
التحديات التي تواجهكم فيما يتعلق بالمضي قد ًما
بعمل  GEDالخاص بنا واألفكار ذات الصلة
للتغلب على هذه التحديات .كما نرغب في تسليط
الضوء على بعض جهودكم في مجال النوع
االجتماعي والمساواة والتنوع ( ،)GEDولذلك
أرجوا أن ترسلوا إلي أي أخبار وصور وقصص
جديدة تروا أنها جيدة للمشاركة على نطاق
مؤسسة .CARE

األخبار المتعلقة بالنوع االجتماعي والمساواة والتنوع
تستضيف أتالنتا فعاليات  GED 101و 201في
 27و 28مارس /آذار و 4و 5مايو /آيار

تستضيف CARE International UK
فعاليات  GED 101و  201وتدريب الميسرين في
أبريل /نيسان 2018

 ARMUتنفذ فعاليات 101

 GEDو  201في 9

و 10مايو /آيار

هل لديك ما تريد أن تضيفه ،أو هل
تريد الترويج ألحد األحداث؟ يرجى
إرسال المحتوى الخاص بك إلى  ،john.crownover@care.orgأو
انقر ( Reply allالرد على الكل) لبدء محادثة عن أي شيء في هذه
النشرة!

إللغاء االشتراك ،يرجى الرد على رسالة البريد اإللكتروني هذه وطلب إزالة بياناتك من خادم القوائم.

