
  -نوباّصلاب نيديلا لسغ
ريف نم ةيامحلل ةقيرط لضفأ  انوروك سو

 دجتسملا

ريفل يملاعلا راشتنالا عفد ريلوؤسملا (19-ديفوك) انوروك سو رييمومعلا   لا مالعإلا  لااووو   ثحل ةيسيلّر
ِّ

  سغ ىلع صاخشألا 

ريف نم انتيامحل  ثمألا ةلياولا، رمألا ةطاسب مغرو، نيديلا  سغ دعُي. عاطتسملا ردق ماظتناب نوباّصلا مادختااب مهيديأ  سو

ريغوو، انوروك مألا تابّبسم نم   شلا ةّيملاعلا تاّيفولاوو ضار
ّ
تلا زاهجلا تاباهتلاوو لاهاإلاك ةعلا

ّ
دعم نإف، كلذ عموو. يسفن

ّ
 تال

ملا مادختاا دعب) ةّيمهألا ةغلاب تاقوألا يف نوباّصلاب نيديلا سغ نم  قأ يه (لاثملا  يبا ىلع ماعطلا لوانت  بق وأ ضاحر

ايملاع 20%
ً

 .

دقن
ّ
ايعمتجم نيديلا  سغ عيجشت قرط لوح ةّيلمع حلاصن  يلدلا اذه يف م

ً
دحلاوو ةرطيسلا فدهب 

ّ
ريف راشتنا نم   ال. انوروك سو

ي، 19-ديفوكلا لوح ةيملع قلاقحب ةطاحإ  يلدلا اذه دعي  ارمألضا مكافحة مركز  تايصوت  ثم ةقوثوم رداصمل ةدوعلا ىجر

ف  معت تنك اذإ. تامولعملا  ذه ىلع لوصحلل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم  وأ منها  اووةياقول
 
م ي  ةفاظنلا وأ يحصلا فرصلا قفار

قب كحصنن ةيحصلا اضيأ يملعلا  يلدلا اذه ةءار
ً

 . 

لس رييغت ةيفيك : نيديلا لسغ تايكو

 دي لا ىلع. نيديلا  سغ دلاوف ةماع صاخشألا ةيبلغأ كر عم نم مغر  نإ الإ، كلذب ملاعلا لوح صاخشألا عيمج ةفر

لسلا  يدعتلوو. تايولوألا نم نوباصلاب نيديلا  سغ رابتعاب متهت ال وأ سنت معألا ةيبلاغلا ايلعف تايكو
ً

 بجوتي هنإف 

. ةيحصلا ةفاظنلاب فيقثت درجم نم هب موقن امم ريثأو  عفن نأ انيلع

 امي ال صاخشأ كانه متااب نيديلا  سغ نوار  نمض نم سيل وأ تاقوألا ضعب ي ف مهل ملالم ريغ كلذ نوك رار

لا رييغت  جأ نم اذل. مهتايولوأ اعتملا نيديلا  سغ تايكو روو ةيتاوم ةئيب  يكشت ىلإ جاتحن اهيلع فر  ريياعم ءاار

ت ةيباجيإ ةيعمتجم
ُ
لسك اهرسي م تايكو . ىيثأو  كشب اهب بوغر

 ادج يعيبطلا نم
ً

مألا ي سفت تالاح ي ف كلذب مامتهالاوو نيديلا  سغ نم راثثإلاب صاخشألا أدبي نأ   كلذوو. ضار

ع ريثأو مهنأب مهداقتعالو ملاب ةباصإلل داتعملا نم ةضر يرغلا  ذه معد ي ف انتمهم  ثمتت. ضر  ال رعذ قلخ نود ةيعيبطلا ةز

ىيف ءاهتنا دعب ىتح رمتست ةداع يديألا  سغ نم  عجت ةقيرطب كلذب مايقلاوو هل يعاد مألا ي سفت ة . ضار

ف ةباجتسالا تايصوت
 
ملا ي : ركبملا ةلحر

أ
ُ
ام) مداقلا رهشلا ءانثأ ي ف مدختستل ةطشنألا  ذه تدع ريف ةحفاكم  جأ نم (2020 سر ايتخا مت. هنم ةياقولاوو انوروك سو  اهر

. ةضفخنملا اهتفلكتوو اهتلوهاوو اهتععو  ضفب

ملا  ةاييز قيرط نع نيديلا لسغ ريسيت .1 م دوجوو نأ ملعت  ه . نوباصلاوز ءاملا ريفوت عم كلذل ةصصخملا قفار  قفار

ت نيديلا سغ لا ؟%60 ةبسنب كلذب صاخشألا مايق لامتحا نم ديز ىي ريك ريمأت ىلع   ي ف نيديلا  سغل ةيتحتلا ةينبلا  
 نثامألا ي فو (تالفاحلا تاطحموو قاواألاك) صاخشألا عمجت نثامأوو ةينبألا  خادم كلذ نمضتي دق. ةماعلا نثامألا

ىتلا اخ) ةحلم ةجاح نيديلا  سغ اهيف ىيتعي ي ملا جر قا. (ماعطلا لوانت نثامأ ي فو ضيحار  ةيفيك لوح  يلدلا اذه أر

ىتلاوو نيديلا  سغل ةيتحتلا ةينبلا ميمصت ايلعف ريغت نأ اهنأش نم ي
ً

لسلا   . ةعبتملا تايكو

اجت انعم كراش  .2 ريف   لوح ةيقيقح بر م رهظي امدنع . دجتسملا انوروك سو  ريثكلا هعم قلخي كلذ نإف ديدج ضر

م ي سفت بحاصي نأ يعيبطلا نموو. رعذلا نم ريفك ضر ي ش دجتسملا انوروك سو  عفدي دق رعذلا نأ الإ قلقلا نم ء

قن. ةيذؤموو ةعقوتم ريغ قرطب فرصتلل صاخشألا ىي اشم ح جإ ي ف ةيحصلا تاطلسلا ةكر صاخشأ عم تالباقملا ءار

ريفلاب اوبيصأ دق اوناك اشم كدعاسيا. اوفاعتوو سو اجتلا ةكر ىتلا بر   يكشت ىلع (مهنذإب) صاخشألا ءالؤه اهشاع ي

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/washem-assets-prod/documents/washem_quicktip_handwashingdesign.pdf


ريفل قيقد مهف فألا ءالؤه ثيدح رثؤي نأ  متحملا نم. 19-ديفوكلا سو  نوباصلاب نيديلا  سغ ةيمهأ نع دار

ي ىتح مهيلع باجيإلاب اعانقروو ةيقادصم كولسلا دادز
ً

لا مامأ  عا. نيرخآلا تايكو  اذهب مايقلا ةيفيك لوح ديزملا فر

[ ؤاشنإ يرجي - PDF فلم  بارو]. انه طاشنلا

لا عضوو ززعي نأ نكمي .  ركتتموز ةيةايتعا ريغ نيديلا لسغ للاسرز لعجا .3 الثم تاقصلملا ىلع)  لاار
ً

ف (
 
 نثامألا ي

ف نم ةماعلا متااب نوباصلاوو ءاملاب نيديلا  سغب صاخشألا ريكذت ةصر  نإ نكل. كلذل ةحلم ةجاحلا نوكت امدنع رار

اعتملا نم اهلاح ىلع تاقصلملا  ذه تيقب . نيديلا  سغ كولا ززعت ال دقوو ىودج الب حبصتا اهنأ هيلع فر

ف مايأ ةعضب  ك نيديلا  سغب هيبنتلا ةلاارو ةغيص رييغت دعاسيا
 
م صاخشألا  ابتنا بذج ي ار ار

ً
كتوو  ار ار
ً

 نأ مغرو. 

ريف م وه 19-ديفوكلا سو ادج ريطخ ضر
ً

م ةيوعوتلا انللاارو نوكت نأ نم كلذ عنمي ال،  ريفحتوو ةحر عت. ةي   اذه ىلع فر

الضف، انه ريثأو طاشنلا
ً

عتاا نع  ل ةلثمأ ضار ىتلا ةفاظنلا  لاار  - PDF فلم  بارو]. بوانتلاب اهمادختاا نكمي ي

[ ؤاشنإ يرجي

فوتم نوباصلا ناك ! نوباصلا  ّوقب صاخشألا رككز .4 ار
ً

ملا سني دق اذلوو داليملا  بق 2800 ذنم  ف. هتيمهأ ءر
 
 مظعم ي

 نيديلا فظني نل نوباصلا مادختاا نود نم نيديلا  سغ نأ الإ، بسحف ءاملاب مهيديأ صاخشألا  سغي، نادلبلا

ايلعف
ً

دع Wash’Em نَمضتت. 
ّ
ادج ةطيسب ءايشأ وه هجاتحت ام  ك. نوباصلا ةّوق راههإلو ةعتمم تاطاشن ة

ً
  فلفلاك 

افلاوو عململاوو ريلز ايزو دنع اهديلقت لواحوو ةرّوصملا عطاقملا  ذه دهاش. ءاملاوو   ف وأ اهنيعب تاعمتجم ةر
 
 نثامأ  خاد ي

ادملاوو  معلا ف ةطشنأ ةيأب كمايق  بق رطاخملا مييقت نم دثأت. سر
 
ىتلا قطانملا ي  رطخلا ةبسن تناك اذإ. اهيف  معت ي

اشم كناكمإب ةيلاع . ل  يملا يف اهتبرجت صاخشألل  تستيل يعامتجالا  صاوتلا  لااوو ىلع ةطشنألا  ذه ةكر

جلا نع دعتبا ● . ميثار

لا يدايألا ● ىي ّ   ةقا

مأ نيديلا لسغ لعجا .5 ار
ً

ايعيتط 
ً

اممموز 
ً

مألا ي سفت تالاح  بض بلطتي .  ريفك ضار  ي ف دوهجلا قاستا انوروك سو

امموو هلمكأب عمتجملا ايرود نوباصلاب نيديلا  سغ ةار
ً

ملا نم.  ي سلا نولعفي امدنع سانلا ةأفاكم نأ حجر  مهعجشتا ء

م كلذب مايقلا ىلع خأ ةر ااااأ دمتعت  مع ةئيب نمض تنك اذإ. دمألا ةليوط ةداع سياأت ىلإ يدؤت نأ نكميوو ىر
ً

 ىلع 

اشم مق، يعامتجالا  صاوتلا  لااوو  رمألاب مهمايق ىلع مهحدماوو نوباصلاب مهيديأ نولسغي صاخشألو روصلا ضعب ةكر

ريعب عض، يعامتجالا  صاوتلا  لااوو ىلع يشااأ  كشب دمتعت ال  مع ةئيب نمض تنك اذإ. حيحصلا كف رابتعالا    ةر

اروص عضت ثيحب ف عو ةحول ةماقإ
ً

عت. ماع ناكم ي ف رادج ىلع ةلثامم   نم ةطشنألا  ذهب مايقلا ةيفيك ىلع ريثأو فّر

لا ةعباتم لالخ  .  بوار

[ءاشنإلا يرجي - PDF فلم  بارو] يعامتجالا  صاوتلا  لااوو ىلع ميركتلا ●

ىيعالا  لاح ● [ءاشنإلا يرجي - PDF فلم  بارو] فا

ريفب امتقالع اموز Wash’Em يه ام ؟انوروك سو

ب دادعإلو بيلااأ ةيناسنإلا تامظنملل Wash’Em رفوت ملاوو ةعيرسلا ةفاظنلا جمار كتر  ةمءاوملاوو ةلدألا ىلع ةز

ب عم يديألا  سغ كولا تاددحم ملعتل ةعيعو مييقت تاودأ 5 ةسمخ Wash’Em ةيلمع مضت. قايسلل  تايجمر

ريلماعلا دعاست ات ىتحوو.  ةفاظنلل ةيجيورتوو ةيقايا ةطشنأ ديدحت ي ف ي ناسنإلا لاجملا ي ف   تاا، هخير
ُ
 تمدخ

Wash’Em اوط ةلاح 34 ي ف ملا ي ف Wash’Em تمدختاا امك. ةيموكح ريغ ةمظنم 45  بق نم ةيناسنإ ئر  ةلحر

ريطخلا م ي سفت نم ة ريلوكلا ضر م نم ةياقولا  جأ نموو ا  ءزج يه ةطاحإلا  ذه ي ف اهب ىصوملا ةطشنألا. الوبيإ ضر

ب نمض قيبطتلا  ها طاشن 80 يىلامجإ نم  . Wash’Em جمانر

قن ىي ىيقملا ةطشنألا ة عابم ةيلحملا تامظنملا قبطت نأ يىلاحلا تقولا ي ف ح لا نود صخلملا اذه ي ف ةح جر عو

تا. ع    يرسلا مييقتلل Wash’Em تاودألو
ُ
اددجم Wash’Em ةيلمع  ماك دمتع

ً
ملا نم ءزجك   نم ةيناثلا ةلحر

ايعا ةباجتاالا
ً

دقلا زيزعت ءاروو   . دومصلا ىلع ةر

ىيخ قيرف دعي ي. كتساؤمل معدلا ميدقتل دادعتاالا ةبهأ ىلع انيدل كولسلا رييغتوو نيديلا  سغ ءا   صاوتلا ىجر

 support@washem .info ىلع انعم

 في  هتغايص مت9 سر ام 2020

https://docs.google.com/document/d/14sqHD74JhLXWGqk92-IEaKzHRhs5_zUHLcpVFvjsCxw/edit
https://docs.google.com/document/d/1SRYwK4mNpzcnth7jfWsTNAKEfk_oCnmdYFbEfSFnnnA/edit
https://washem-assets-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/video/activity-videos/ACT10.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=L4I1UKI5Dg0&feature=youtu.be
https://docs.google.com/document/d/1Eqhljl-64E7Jff_DZlQdtLzZRfIkHf6kQ9ihmt6NbrU/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1SVqL2D6wyki94Y9AsV6VMeSCGB-4ZGp_Z3LhtAVDCKY/edit


 : نيديلا لسغ لوح قلاقح

ف. نيديلا قيرط نع ميثارجلا عيمج نم %80  قتنت●
 
ف نكمي، عقاولا ي

 
 ةموثرج 3200 يىلاوح ىلع ريعن نأ تقوو يأ ي

. (يذؤم ريغ اهنم ديدعلا)

اددجم نيديلا بيصيل ثولتلا دوعي نأ نكمي ●

ً

 نم ةعاا دعب كلذوو اهلسغ  بق تناك امك انيديأ ىلإ ثولتلا دوعي. ةلوهسب 

متااب نيديلا  سغ متي نأ ناكمب ةّيمهألا نم هنأ ي تعي اذهوو. نوباصلاوو ءاملاب اهلسغ مامتإ . عاطتسملا ردق رار

ت امك●

ُ

ريفلا دع ريتكبلا نم ريثكب رغصأ تااو إ ةداع بعصيوو اي  ةيانعب نيديلا  سغ ةيمهأ ي تعي اذه. نيديلا نم اهتلاز

فوو، ةفيطل نوباص ةوغرو ءاشنإ عم، (ةيناث 20 يىلاوح)  فيفجت دعاسي دق.  ماكلاب اهنع نوباصلا فطش مث اهب نيديلا كر

إ ىلع كيدي . ةّيقبتم ميثارج ّيأ ةلاز

ف يىلوحكلا نيديلا  ج مادختاا نكمي ●
 
. نوباصلاوو ءاملا رفوت مدع ةلاح ي

 ندنل ةيلك ةيلوؤسم يه تايوتحملا. (USAID) ةيلودلا ةيمنتلل ةيكيرمألا ةلاكولا لالخ نم يخسلا يكيرمألا بعشلا معد لضفب رونلا ليلدلا اذه ىأر دق
 الو CAWST ةلوقعم راعسأب يحصلا فرصلاو هايملا ايجولونكت زكرمو ACF عوجلا دض لمعلا ةمظنمو LSHTM يرادملا بطلاو ةماعلا ةحصلل

.ةدحتملا تايالولا ةموكح وأ ةيلودلا ةيمنتلل ةيكيرمألا ةلاكولا رظن تاهجو ةرورضلاب سكعت

ام 2020  في  هتغايص مت9 سر




