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في   معرفته  إلى  جمهورك  يحتاج  ما 
منقذة   معلومات  الّطوارئ:  حاالت 

 للحياة 
اإلنسانيّة األساسيّة لقضايا ع حول ادليل مواضي 



  
  
  
  
 

 
 

  
  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توطئة 

المتضّررة   الجماهير  على مساعدة  يعملون  الذين  للإعلاميّين  الكتيّبات مخّصصة  هذه 

في   المشتركة  الإنسانيّة  القضايا  عن  موجزة  لمحة  تقّدم  وهي  الإنسانيّة.  الأزمات  من 

 حالات الّطوارئ. وسوف تساعدك على:

حالات  • في  جمهورك  يواجهها  أن  المحتمل  من  التي  المشكلات  أنواع  فهم 

 الّطوارئ. 

العمل جنبًا إلى جنب مع خبراء الإغاثة لتزويد الجماهير بمعلومات دقيقة وذات  •

 صلة ومنقذة للحياة.

 ؟WASH المياه والصّرف الصّّحّي والّنظافة مفهوم

 

 والّتواصل تقديم المساعدة؟ وسائل الإعلام لكيف يمكن 

 

 الكتيّبات ة استخدام هذه  كيفيّ 

الإنسانيّ الكتيّبات  تحتوي هذه   الموضوعات  الأساسيّ على معلومات حول  الغرض وة.  ة 

يجب  التي  القضايا  أنواع  تحديد  في  لمساعدتك  انطلاق  نقطة  تكون  أن  هو  منها 

الإغاثة خبراء  على  لطرحها  وأسئلتك  برامجك  في  تحديد و.  معالجتها  في  لمساعدتك 

التّ الأولويّةذات  واضيع  الم عليك  يجب  المتخصّ حدّ ،  مع  الإنسانيّ صيث  المحلّ ن   .ينيّ ين 

 إلى معرفته.  هم في حاجةما  لاكتشافث مع جمهورك أيًضا ، تحدّ أمكن وإن

 عند استعمال هذه الكتيّبات، أن تتذكّر:، من الجدير و

 .مراعاة الوضع والّثقافة والّسياق المحّلّي للتأكّد من أّن المعلومات ذات صلة •

المحدّ   مراعاة • للجالاحتياجات  المثالدة  سبيل  )على  المختلفة  الرّ ماهير  جال ، 

 ساء والأشخاص الأكثر ضعًفا(والنّ 

 مة وافق مع مصادر المعلومات الأخرى المقدّ ق من التّ تحقّ ال •

المحلّ المتخصّ   ةر ااستش • المؤهّ يّ صين  للتّ ين  صحّ حقّ لين  من  المعلومات ق  ة 

 مدى صلتها بالموضوع. وة الإنسانيّ 

( الّتابع  Lifeline)  شريان الحياةإنتاج    كتيّب جنبًا إلى جنب مع    الكتيّباتم  ااستخد •

أكشن ميديا  سي  بي  كيفيّ لبي  حول  إرشادات  على  يحتوي  والذي  القيام  ،  ة 

  . الة في الأزماتبالبرمجة الفعّ 

 

   .ظافة والنّ  الّصّحيّ  رفالمياه والصّ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والصّ    الّصّحيّ   رف المياه 

   ( WASH)   ظافة والنّ 

 

 ؟ لم هو مهّم 

ات من الأولويّ   حيّ رف الصّ والصّ   صالحة للشربتعتبر المياه ال

الطوارئ.  ئيسيّ الّر  حالات  في  وفة  الكافية  المياه    بدون بدون 

الصّ الصّ  المرض حيّ رف  من  المجتمعات  تعاني  أن  يمكن   ،

الصّ   كماوالموت.   الممارسات  السّ حيّ أّن  تعّر يّ ة  النّ ئة  اس ض 

والتّ  والكوليرا  بالإسهال  الإصابة  والملاريا لخطر  يفوئيد 

 (1. )أخرىوأمراض 

! GETTY 

ا  المعلومات  مع  ما  مشاركتها  يمكنني  لتي 

 ؟ الجماهير 

الت الأسئلة  على  إجابات  إلى  جمهورك  يحتاج  الية  ّّ قد 

اتّ  على  عمليّ لمساعدتهم  خطوات  آمنين  خاذ  للبقاء  ة 

المتخصّ   اُطلب.  ومعافين  الّشؤون   فيصين  نصيحة 

تذكّ يّ المحلّ   الإنسانيّة أنّ ين.  مختلفة    ر  مجموعات  هناك 

المجتمع   ت    منها  ولكلّ في  ف على  عّر احتياجات مختلفة. 

ض   الأكثر  )المجموعات  المجتمع  في  الأطفال    مثلاً عًفا 

والمسنّ  ذلك(والحوامل  إلى  وما  النّ   ،ين  هي  صائح  وما 

 التي يجب تقديمها لهم. 

 ؟ ما هي مخاطر الصحة العامة الحالية 

الصّ  المخاطر  الشّ حيّ تشمل  المتعلّ ة  بالمياه  ائعة  قة 

 : يلي ما( 2ظافة )والنّ  يّ حّ رف الصّ والصّ 

  الغسيل   بسبب  للتلّوث  تعرّض  الذياستهلاك الماء أو الطعام    

 بخ أو البيئة. أو الّط 

 انتقال الأمراض من اليد إلى الفم عند عدم الاغتسال.  

باب والبعوض( التي تتكاثر بالقرب من  واقل )مثل الذّ يمكن للنّ   

 .اكدة أن تنشر الأمراضفايات والمياه الّر مواقع النّ 

 1 

 2 

 3 

يمكن   الإعلام  ل كيف  تقديم  وسائل  والّتواصل 

 ؟ المساعدة 

من   العديد  بالمياه   الأخطارترتبط  المرتبطة  والمخاطر 

الصّ والصّ  بالسّ والنّ   يّ حرف  والممارسات لوكيّ ظافة  ات 

المخاطر وة.  خصيّ الشّ  بعض  فهم  للجمهور  المفيد  من 

التّ حيّ الصّ  على  لتحفيزهم  إخافتهم،  دون  يمكنك و ف.  صّر ة، 

العمليّ  المعلومات  مشاركة  خلال  من  بذلك  مع  القيام  ة 

ح كيفيّ جمهورك  الصّ ول  المياه  إلى  الوصول  رب  للشّ .الحةة 

 . دةحة جيّ ب الأمراض والبقاء بصّ وتجنّ 

أنّ تذكّ    تختلف وارئ  ّط ال   حالات   من حالة    كلّ   ر 

غيرها.   المساعد ُا   لذا عن  خبراء  من    ات طلب 

النّ يّ المحلّ   الإنسانيّة  تقديم  بشأن  ين  لك  صح 

نصيحة    ة، أولويّ ال   ذات المعلومات   وأفضل 

 . . ياق مشاركتها مع جمهورك في السّ   يمكن 

! 
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الّص   ر أنّ تذكّ  العاّم مخاطر  ة قد تختلف  حة 

الّط   حسب  المختلفة حالات  تأكّ وارئ  لذا  د  ، 

المتخّص  من  تطلب  أن  في  من  صين 

الإنسانيّ  أحدث    المجال  على  الحصول 

السّ  المخاطر  ياقيّ المعلومات  حول  ة 

الأشخاص   على  يجب  التي  والإجراءات 

 خاذها. اتّ 

 (. 2011) ةحة العالميّ مة الصّ (؛ منّظ 2014) اليونيسيف: انظر  (1)

 والّنظافة  المياه والصّرف الصّحيّ  –أكشن  ميديابي بي سي  1

 (.2008عبد هللا وبرهان ) (2)

 2الصّحّي والّنظافة  والصّرفالمياه  –بي سي ميديا أكشن  بي

 ؟ WASHما معنى  

والصّ   WASHتعني   الصّ المياه  ووالنّ   يّ حّ رف  مجال ظافة.  هو 

النّ المأمونةقة بالمياه  ي الموضوعات المتعلّ يغّط  فايات ، وإزالة 

 .ةحّ فايات( وتعزيز الصّ ص من النّ خلّ )المراحيض والتّ 



 تقديمها للجمهور؟ ما هي المعلومات التي يمكنني 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ما المعلومات التي يمكنني مشاركتها  

   مع الُجمهور؟ 

 اس حماية أنفسهم من يمكن للنّ   كيف  

 الية: التّ   المخاطر        

 الملّوث   الماء        

 

ملوّ  • المياه  مصادر  معّر هل  أم  لخطر ثة  ضة 

الذي و ث؟  التلوّ  فما  كذلك،  الأمر  كان  إذا 

يفعله   أن  مياه    للحصولاس  النّ يمكن  إلى 

 ؟ نظيفةالرب الشّ 

الخيارات المتاحة محليّ تعّر  ا للحصول  ف على 

استخدام المعالجة    مثلظيفة )على المياه النّ 

والتّ  المياه  والّتغليةرشيح  بالكلور،  وشرب   ،

والتّ المعّلبة الّط ،  باستخدام  اقة  عقيم 

الجماهير  مسيّ الشّ  وإعطاء  ذلك(  إلى  وما  ة، 

خ  إرشادات كيفيّ واضحة  حول  بخطوة  ة  طوة 

المياه    كيفيّةذلك    ومن،  مأمونةجعل 

 يجب  التي  الموادّ   أو  الّتنقية  أقراص  استخدام

 .ذلك إلى وما المياه لتصفية استخدامها

 

النّ  • على  يجب  وتخزينها كيف  المياه  نقل  اس 

 لضمان نظافتها؟ 

 

الوصول  • الأمر(  لزم  )إذا  للمجتمع  يمكن  أين 

ذات   المياه  أوعية  بخ  الّط ة،  الأغطيإلى 

الاستحمام؟  والصّ  ومرافق  كيف  وابون 

يستخدمه  ويستخدمونها؟   أن  يمكن  الذي  ما 

هذه  النّ  وجود  عدم  حالة  في  اس 

 ؟ المستلزمات

 

المؤن   • هي  ما  مناسبا(  ذلك  كان  )حيثما 

 لماشية؟ل المتوفرة ربالمتاحة لمياه الشّ 

 

 1 
 ة غسل اليدين قلّ ل انتقال الأمراض    

 به   القيام الذي يتعيّن على الّناس فعله    مال 

 ب:   يتعّلق   فيما   

 

التّ  • بعد  اليدين  الّط غوّ غسل  تحضير  وقبل  عام؟ ط 

القياسيّ النّ  جيّ صيحة  اليدين  غسل  هي  بعد  ًدا  ة 

الّط  لمس  وقبل  المراحيض  تعّر استخدام  ف عام. 

محليّ  المتاحة  الخيارات  )على  اليدين  لغسل    مثلا ا 

الّر  والصّ استخدام  ذلك(ماد  وغير  م وقدّ   ، ابون 

 حول ما يجب فعله. مرحليّةللجمهور إرشادات 

 

 واقل انتقال الأمراض عن طريق النّ  

 باب/البعوض(. )الذّ       

 

البعوض؟ على  الحماية من   • ينقلها  التي  الأمراض 

تجنّ  المثال:  التّ سبيل  عندما  ب  الخارج  في  واجد 

  من  للوقايةخذ تدابير  يكون البعوض أكثر انتشاًرا. اتّ 

تعّر اللّ  محليّ دغ.  المتاحة  الحماية  خيارات  على  ا  ف 

)وقدّ  استخدامها  حول  للجمهور  تعليمات   مثلم 

 ة(.يائيّ اخات الكيمات أو الأغطية، البخّ اموسيّ النّ 

 

الّط النّ   ردع • تلامس  التي  على  واقل  والماء؟  عام 

التّ  أواني  اغسل  المثال:  وقم سبيل  بانتظام  خزين 

 خزين.بتغطية حاويات التّ 

 

تتغوّ خلّ التّ  • لا  المثال،  البراز؟ على سبيل  ط ص من 

مصادر  من  بالقرب  أو  المفتوحة  الأماكن  في 

الضّ والمياه.   )هنا  عند  مراحيض  ببناء  قم  رورة، 

بإرشادات   الجماهير  تزويد  من    مرحليّةيمكنك 

وأهمّ  بسيطة،  مراحيض  بناء  حول  ة  يّ الخبراء 

 وملء المراحيض  ،الحفاظ على المراحيض نظيفة

 .غير المستخدمة(

 2 

 3 

 والصّرف الصّحّي والّنظافة   المياه –بي سي ميديا أكشن  بي 3

 دراسة حالة 

GETTY 

السّ  جنوب  في  الأطفال  من  العديد  من  يعاني  ودان 

باب.  الذّ   بفعلث  عام الملوّ ديد بسبب الّط الإسهال الشّ 

البراز ثم ينقل الجراثيم عندما  الذّ   يحّط   حيث باب على 

أجرى  يتناوله الناس فيما بعد.   عام الذيعلى الّط  يحّط 

   على إذاعة  (، وهو برنامج إذاعيّ Tukulبرنامج توكل )

BBC Media Action الّط صحّ ب  ُيعنى والأمّ ة  ،  فل 

أمّ  مع  حول  محلّ   مقابلة  على     به  قامت  ما ية  حرصا 

أنّ سلامة   الأم  وأوضحت  على طفلها.  حرصت  ها 

و المرحاض  نظافة  على  الّط   أّنهاالحفاظ  عام تغّطي 

الذّ  عليه.  لمنع  الهبوط  من  وصف  وباب  المقابلة  بعد 

الصّ  الصّ خبير  يمكن    حيّ رف  التي  البسيطة  الإجراءات 

المنزل في  بها  القيام  النّ   .للجمهور  هذا  من لمنع    وع 

 .ثلوّ التّ 

? 
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نموذج   على  الحصول  وسيلة   ُقدوةكان  المجتمع  من 

التّ  على  المستمعين  البرنامج  لمساعدة  مع  واصل 

يتّ   وتحفيزهم  مثلهم  شخص  سماع  خلال  خذ  من 

 على  الّتعقيب  من   الهدف  أّماالة.  إجراءات بسيطة وفعّ 

مؤهّ   مع  بمقابلةتها  قصّ  فكان  خبير  البرنامج  في  ل 

معلومات  ل على  المستمعين  حصول    ذات ضمان 

 مصداقيّة وموثوقة من خبير في الموضوع. 

 4الصّحّي والّنظافة  المياه والصّرف –بي بي سي ميديا أكشن 



 المراجع 

 

 :الّتالية   المصادر   إلى   الوثيقة   هذا   في   الواردة   المعلومات   تستند 

 المراجع 

 :آمنة المياه جعل كيفية حول بخطوة خطوة الأحمر والهلال الأحمر الصليب لجمعيات الدولي الاتحاد إرشادات
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 :الُقطريّة اليونيسف مواقع صفحات
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 والّنظافة الصّحيّ  والصّرف المياه تواصل  رسائل :(CDAC) الكوارث من المتضّررة المجتمعات مع الّتواصل منّظمة رسائل مكتبة
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