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ي ال أفراد المجت مقدمي الرعاية و أو ألطفال واآلباء عند ارفع مستوى الوعي 

: مراضمع أثناء تفش 
 الرسائل إيصال طرق

 

 المقدمة: 

ي األمراض المعدية
ي األطفال من الضيق لعدة أسباب. هم أنفسهم قد يصابونأثناء تفش 

أو يتأثرون بطرق أخرى. القلق والحزن  بالمرض ، قد يعان 

لومات الجماعي الذي يمكن أن تتعرض له األرسة أو المجتمع يمكن أن يؤثر بشدة عىل األطفال. قد تؤدي المعرفة المحدودة بالمرض إىل تضليل المع

ا أن تزيد من مستويات الشدة لدى السكان
ً
. والشائعات والذعر. يمكن للحمالت اإلعالمية أيض  

 

وس كورونا :   إيصال المساعدات اإلنسانية خالل سيناريوهات فير

وس كورونا ) ا. إن أفضل طريقة لمنع انتقال المرض وإبطائه هي أن تكون 19-كوفيدمرض فير
ً
وس كورونا المكتشف حديث ( هو مرض معد يسببه فير

وس   سية حول إجراءات الذي يسببه وكيفية انتشاره. تهدف رسائل رفع مستوى الوعي إىل توفير المعرفة األسا األعراض و كورونا عىل دراية جيدة بفير

ي األمراض م ضيق النفشي حول التأقلم والتغلب عىل ال ، باإلضافة إىل رسائلالحماية الشخصية
وس كورونا. لأثناء تفش   الرسائل و ايصالنش  ثل فير

كاء استخدام  : السيناريوهات التالية يمكن للش   

 

اتيضالفر   السيناريوهات 

 ازية مثل  و  دخول المخيممن حد ال إغالق الطريق ، و  التدابير الحير

ي  الحد من
ي المجال اإلنسان 

 
ي تحد من العاملير  ف

زوار المؤسسات التر

ي لمساعدة األطفال واألرس  الخارج 

 يمكن للمتطوعير  أو ل الموقع )مؤسسات الحي / المخيم(داخ ، 

 الموظفير  المجتمعيير  مساعدة األطفال واألرس

 

ل يمكن الوصول إىل األطفال  .1

واألرس من قبل الجهات اإلنسانية 

 الخارجية

  ازية مثل حظر التجول واإلغالق وعدم الحركة  صارمةتدابير احير

ل / الخيام  خارج المي  

  األطفال / أفراد األرسة غير مستعدين لمقابلة أي زائر / ميشين

 اإلصابة باألمراض لتجنب

  ل يتوفر اتصالWi-Fi /  نت لستخدام نظام الشبكة اإلنير

 الخ.  و اب -وتسو تويير و فيسبوك الجتماعية مثل 

 

 

  الوصولل يمكن لألطفال واألرس  .2

ي  
 
الوحدات إىل العاملير  ف

أو العاملير  المجتمعية الداخلية 

  ، ي الخارجيير 
ي المجال اإلنسان 

 
 ف

خدمات موارد و االتصال بوال يمكنهم )

نت   فاي(-واي\ اإلنير

  نت متاح  2سيناريو فرضيات كما ، ولكن الوصول إىل اإلنير

فيسبوك و تويير و  لستخدام وسائل التواصل الجتماعي مثل

، والمجتمع قادر عىل التفاعل من خالل عي  اب و الخ-وتس

نت  اإلنير

ل يمكن لألطفال واألرس الوصول  .3

ي  
 
الوحدات إىل العاملير  ف

أو العاملير  المجتمعية الداخلية 

  ، ي الخارجيير 
ي المجال اإلنسان 

 
 ف

خدمات و موارد يمكنهم االتصال ب)

نت  فاي(-واي\ اإلنير

 

 

 

 :تم تصميم مواد التوعية لستهداف المجموعات التالية 

 األطفال (1

 اآلباء / مقدمي الرعاية (2

 أفراد المجتمع (3
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 السيناريو1: ال  يمكن الوصول إىل األطفال واألرس من قبل الجهات اإلنسانية الخارجية: 
 طرق إيصال الرسائل

 نسخ مطبوعة 

 ي ال
 بث التلفزيون 

 الرسائل الصوتية 

   وسائل التواصل الجتماعي 

 وجها لوجه 

 

 التوصيات: 

ات و المنشورات•  ي الحي / المخيمات / المؤسسات ، إذا كانت الحركة ل  يمكن وضع البوسير
 
اتيجية ف ي مواقع اسير

 
تزال مسموًحا بها )ستنسق ف

كاء لمنع التداخل عند طباعة المنشورات القطاع الفرعي لحماية الطفل ا مع الش 
ً
ك ت، أيض  من كل ير

ً
ي محرك جوجل(. نموذجا

 
 المواد ف

: الموىص بها المواد   

وس كو  : اليونيسف( -رونا )كتيب كورونا لألطفال زيادة الوعي بفير  

https://drive.google.com/file/d/1Rx6XXmas-OkCmLFtFZx8ZWhrqn54phRF/view?usp=sharing 

 

)منظمة الصحة العالمية(: ملصقات الدعم النفسي واالجتماعي   

https://drive.google.com/file/d/1C_R7a1YOnBe2Chkz83TbYjq5tRvpIm5u/view :األطفال  

https://drive.google.com/file/d/18OHHigvvwZtsxiaIJ8uk3zhkCzTUMAJ9/view?usp=sharing  :مقدمي الرعاية 

 

 مواد  توزي    عل والنظافة، اإلصحاح و  المياه قطاع  و  المخيمات تنسيق و  إدارة قطاع و  الصحة التنسيق مع القطاعات النسانية الخرى كقطاع

كائهمالتوعية )الكتيب ذات  . الحفاظ عىل الدعوة والتنسيق مع الحكومة المحلية )خاليا األزمات( واإلداراتات او الملصقات( من خالل رس 

ي 
ب الصلة عىل المستوى الوطت   .للسماح بوصول المساعدات اإلنسانيةية ووزارة العدل، مثل وزارة الشؤون الجتماعية والعمل ووزارة الير

: ينة من الموادع           

وس كورونا )كتيب كورونا لألطفال           وس فير اليونيسف(:   -زيادة الوعي بفير  

           https://drive.google.com/file/d/1Rx6XXmas-OkCmLFtFZx8ZWhrqn54phRF/view?usp=sharing 

 

   :ونيسف(الي -)ملخص  (19-ى معرفته عن فيروس كورونا )كوفيديحتاج اآلباء إلما           

https://drive.google.com/file/d/1bvYkvkHcdwnaMXaHEVu5s7ILqwMcTyOh/view?usp=sharing 

 

  ي المواقع
 
ي ذلك السوبر ماركت / المتاجر / متاجر المواد الغذائية حيث اترك المواد المطبوعة مثل الكتيبات / الملصقات ف

 
اتيجية بما ف السير

 تحتاج العائالت إىل زيارتها. 

  :ي كل مكان /داخل و خارج المخيمات لتوزي    ع الملصقات / الكتيب  اختياري
 
: تدريب المتطوعير  المجتمعيير  ف

ً
ا وممكنا

ً
حيث يكون ذلك آمن

ل / خيمة مع تدابير السالمة الوقائية.   
ل إىل مي   من مي  

 

ي 
 
،  ف ي  الوحدات المجتمعية الداخلية أو العاملير  الخارجيير 

 
السيناريو  2:  ال يمكن لألطفال واألرس الوصول إىل العاملير  ف

نت\ واي-فاي(:  ي )وال يمكنهم االتصال بموارد و خدمات اإلنير
 
 المجال اإلنسان

 طرق إيصال الرسائل

 

 ةالرسائل الصوتي 

 البث اإلذاعي 

 تبادل البيانات )تقنية البلوتوث( 

 اتصالت هاتفية 

 رسائل نصية 

  )مركز معلومات العراق )مركز التصال 

 نسخ مطبوعة 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Rx6XXmas-OkCmLFtFZx8ZWhrqn54phRF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C_R7a1YOnBe2Chkz83TbYjq5tRvpIm5u/view
https://drive.google.com/file/d/18OHHigvvwZtsxiaIJ8uk3zhkCzTUMAJ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rx6XXmas-OkCmLFtFZx8ZWhrqn54phRF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rx6XXmas-OkCmLFtFZx8ZWhrqn54phRF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bvYkvkHcdwnaMXaHEVu5s7ILqwMcTyOh/view?usp=sharing
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 التوصيات: 

 :الرسائل الصوتية 

 إعالن  /بث الرسائل الصوتية من خالل مكبرات الصوت أو أي أجهزة صوت المخيمات تنسيق و  إدارة قطاع اطلب من ممثلي

 أخرى

 .)اطلب من رجال الدين أو المساجد قراءة الرسائل الرئيسية )حدد الرسائل الرئيسية 

  )تحاول القطاع الفرعي لحماية الطفل االقتراب من راديو السالم )محطة إذاعة   -البث اإلذاعي )حدد الرسائل الرئيسية

 للنازحين / الالجئين باللغة العربية( ، يمكن للشركاء االقتراب من محطات اإلذاعة المحلية إذا كانت مفيدة.

 لسيارة  لبث الرسائل الصوتية عندما يُسمح بالحركة، يمكن اللعاملين في حماية الطفل استخدام مكبرات الصوت المحمولة او ا

  و  المخيمات تنسيق و  إدارة قطاع و  كقطاع الصحةقطاعات اخرىفي المناطق الحضرية أو داخل المخيمات بالتنسيق مع 

 .والنظافة اإلصحاح و  المياه قطاع

 

الرسائل الصوتية الموىص بها                

ي لسلسلة تاال                   
 
الفيديو الثان  

               QHQ8T2GZ1CQR_/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1o20Xkr2_o_xKcV3jYp 

وس كورونا كيف نحمي نفسنا و عائلتنا من خطر                    : اإلصابة بفير

                 https://drive.google.com/file/d/1onijX0tQmgoitKaYLGRVoqzEKFqQbi7B/view?usp=sharing 

 

 :العالميةالرسائل النفسية االجتماعية لمنظمة الصحة                   

          https://drive.google.com/file/d/1RpfbewNCxMM7o7UQt7EfDNVCyzJurXKw/view                                                

 

 خالل البلوتوث: يتلقى المتطوعون في المجتمع أرصدة إضافية من الهاتف من أجل تلقي المواد  نقل الفيديو / الصور / الرسائل الصوتية من

عبر اإلنترنت من الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل ونشر الفيديو / الصور / الرسائل الصوتية عبر البلوتوث بين الحي / المخيمات 

 التي يقيمون فيها.

 لتطبيق ، يمكن للجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل إعطاء رسائل توعية ونصائح لألسر واألطفال عبر حيثما كان ذلك ممكنًا وقاباًل ل

 الهاتف وخاصة في المناطق الحضرية حيث يصعب الوصول إليها.

  ياه و االصحاح و قطاع المأو  كقطاع األمن الغذائيالتوزيع ) قطاعاتتوزيع الرسائل في النسخ الورقية: تشمل المنشورات / الكتيبات مع

 النظافة(. الحفاظ على الدعوة والتنسيق مع الحكومة المحلية )خاليا األزمات( للسماح بوصول المساعدات اإلنسانية.

  مثل "موقع غير متصل باإلنترنت: استخدم القنوات الموجودة U  "ريبورت (/acebook.com/UReportIraqhttps://www.f  أو  

https://iraq.ureport.in )   تسجيل.عند الاإلنترنت فقط بالتي تتطلب االتصال 

 

ي 
 
،  ف ي  الوحدات المجتمعية الداخلية أو العاملير  الخارجيير 

 
السيناريو3:  ال يمكن لألطفال واألرس الوصول إىل العاملير  ف

نت\ واي-فاي(:  ي )يمكنهم االتصال بموارد و خدمات اإلنير
 
 المجال اإلنسان

 طرق إيصال الرسائل

 سائل التواصل االجتماعيو 

 نقل البيانات عبر اإلنترنت 

 الرسائل الصوتية 

  ي
 البث التلفزيون 

  هاتفية اتصالت 

 

 التوصيات: 

  الفيسبوك، انستغرام، تويتر،  منصات وسائل التواصل االجتماعي مثلشارك الرسائل من خالل النصوص أو الصور أو مقاطع الفيديو على

 استخدام عالمات #الهاشتاغ ليتابعها المستخدمون.يوتيوب، الخ. و 

 ث رسائل البث التلفزيوني: قناة التربية والتعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم في العراق: التنسيق مع مجموعة التعليم للحصول على إذن لب

 لتوعية.ا

ي لسلسلة تاال 
 
: الفيديو الثان  

 https://drive.google.com/file/d/1o20Xkr2_o_xKcV3jYp-QHQ8T2GZ1CQR_/view?usp=sharing 

وس كورونا كيف نحمي نفسنا و عائلتنا من خطر  : اإلصابة بفير

https://drive.google.com/file/d/1onijX0tQmgoitKaYLGRVoqzEKFqQbi7B/view?usp=sharing 

                                     

https://drive.google.com/file/d/1o20Xkr2_o_xKcV3jYp-QHQ8T2GZ1CQR_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1onijX0tQmgoitKaYLGRVoqzEKFqQbi7B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RpfbewNCxMM7o7UQt7EfDNVCyzJurXKw/view
https://drive.google.com/file/d/1RpfbewNCxMM7o7UQt7EfDNVCyzJurXKw/view
https://www.facebook.com/UReportIraq/
https://iraq.ureport.in/
https://drive.google.com/file/d/1o20Xkr2_o_xKcV3jYp-QHQ8T2GZ1CQR_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o20Xkr2_o_xKcV3jYp-QHQ8T2GZ1CQR_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1onijX0tQmgoitKaYLGRVoqzEKFqQbi7B/view?usp=sharing

