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 توصيات خدمات إلاغاثة الكاثوليكية 
اسك الاجتماعي وبناء السالم، والحماية والعدالة الاجتماعية، إرشادات واعتبارات من أجل التم

ان الضعفاء واملهّمشين خالل والحوكمة واملشاركة الشاملة واملنصفة للنساء 
ّ
والشباب والسك

 91-أزمة كوفيد

على واقع  91-باإلرشاد الالزم حول آثار أزمة كوفيد CRSرامج القطرية وشركاء بالإلى تزويد  تهدف هذه الوثيقة

التماسك الاجتماعي والحماية والعدالة الاجتماعية والحوكمة، وعلى إدماج املواطنين الضعفاء، ال سيما النساء 

 التوصيات بشأن سبل مواجهتها في البرامج والعمليات
ً
 .والشباب منهم، مقدمة

-بأزمة كوفيد المتعلقمبادئ اإلرشاد 

 :ئهاوشركا CRSمشاريع ، يتعّين على موظفي ند القيام بأنشطة البرمجةع

 النشاطتنفيذ  صعوبةمدى  استطالع ً
ً
 .واملشاركون فيه يتعّرض لها املوظفون والشركاءًباملخاطر التي قياسا

  يجدر بموظفي : "دم التعّرض ألذىع"انتهاج مقاربةCRS كوفيد العدوى بمرضركائها إلاملام بطرق انتقال وش-

 أنفسهم من جهة والتخفيف من مخاطر انتشاًر ، وتطبيق إلاجراءات الوقائية ألاساسية العامة لحماية91

 –91ًمنظمة الصحة العاملية بخصوص كوفيد دات إرشا راجع)ًمن جهة أخرًىًالبرامجالفيروس أثناء تنفيذ 

ًامليةالصحة الع منظمةًلدى91ً-من كوفيد تدابير الوقايةًو عامةمعلومات  التدابير تشمل تلك إلاجراءات (.

باعها معال
ّ
ن تطوعًووامل الشركاءًو املوظفوًن، بمن فيهم كافة ألاشخاص الذين نعمل معهمًتالية الواجب ات

 .ن وسواهماملوّردًوخدمات ًوالًومزّودوًوأبناء املجتمعبرامج الفي  واملشاركوًن

o التباعد الاجتماعي قواعد على الحفاظ 

o ومراعاة سيما تلك املتعلقة ب اًل ،ممارسات النظافة الشخصية املوص ى بهاب التقّيد ،
ً
غسل اليدين جيدا

 مع الحرص على عدم ملس العينين والفم وألانف(ًعند السعال)النظافة التنفسية  آداب

o  ؛ يشعر بتوّعك أن يالزم املنزًل شخصعلى كّل  بتوّعك؛ الشعور عدم املشاركة في أنشطة البرامج عند

باع البروتوكول الذي 91-عوارض مرض كوفيد/عالمات دما تظهر عليهوعن
ّ
وزارة ًتعتمده، يجدر به ات

 (القدوم إلى مركز الرعاية الطبيةكاالتصال قبل )الطبية الاستشارة /طلب املساعدةالصحة ل

 ابتها بمرضإص ُمشتبهحاالت م هم أّن كل َمن يلتقيهمن فرضية  على كّل شخص موجود في ميدان العمل الانطالق

91ً-كوفيد ً التحدثمن هنا ضرورة .
ً
، ومستوى بشأن ألانشطة والتغّيرات الطارئةمع أبناء املجتمع  بصراحةًدوما

 .بهذا الخصوص ترتبة على مواصلة البرامج، واحتياجاتهمالتِبعات الصحية امل ارتياحهم تجاه

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/teams/risk-communication/Individuals-and-communities


 والرسائل التي تنشرها بشأن مرض وزارة الصحة /والحكومة منظمة الصحة العامليةبروتوكوالت  مواكبة

 :بها والالتزام، 91-كوفيد

o  ألانشطة ألاساسية، عند متابعة /الخدمات لتقديمالحكومة وطلب إلاذن  تفرضهاالالتزام بالقيود التي

 اللزوم؛

o  ساق الرسائل املنشورة بخصوص كوفيداملحلية  املجموعات الصحية/مع الجهاتالعمل
ّ
 91-لضمان ات

 .الحال واقعل ومالءمتها

 مع ألاوضاع  أكثًر للتكّيف الاستعدادوظروف املحيطة بك تعديل إرشادات البرمجة بما يتوافق مع ال

ًملستجدةا ر التي يتعّرض لها أبناء مستويات املخاطديل بعض بنود إلارشادات على أساس يلزمك تع فقد.

 للمعاييًروأنواع ألانشطة التي تنّفذها  املجتمع
ً
اهيم الاجتماعية والقدرات املحلية وبيئة واملف البرامج، وتبعا

ًالعمل واملالحظات الواردة من الجهات املانحة في كّل بلد نعمل فيه للحصول على املساعدة، ُيرجى الاتصال .

أو مدير املوارد البشرية أو املستشار الفني للبرنامج /ضمن منطقتك و 91-بجهات التنسيق املعنية بأزمة كوفيد

 .للمعني

  ألخذ بهال ،CRSهذه الوثيقة توصيات إضافية من  تقّدم
ً
ة الدائمة املشتركة مع إلارشادات الصادرة عن اللجنتوازيا

 لها، حسبما تقتضيه الظروفومنظمة الصحة الع بين الوكاالت
ً
ً.ًاملية ووزارة الصحة املحلية، واستكماال

ً هذه الورقةُيرجى التنّبه إلى إمكانية تحديث 
ً
 .إلارشادية دوريا

إلارشادات الدولية التي صدرت  بعد أن نظرت في 91-ببرنامج كوفيدًوإلارشادات املتعلقة وارداملوضع إلى  CRSًعمدتً:إخالء مسؤولية

مات الدولية املعنية بهذا الشأن، كمنظمة الصحة العاملية واللجنة الدائمة املشتركة بين الوكاالت والهيئات ألاخرى املعنية عن املنظ

ًبالشأن إلانساني ما  رشاداتإلًاوارد واملًتلك يتّم تحديث.
ّ
ًعطيات جديدةم برزتبانتظام كل يتعّين على املنظمات الشريكة والنظيرة ًو.

 إلى آخر املعلومات املتوافرة لدىأوالاستفادة منها أن تحرص على الاستناد  CRSإلى موارد وإرشادات الراغبة في الرجوع 
ً
منظمة  يضا

ً.ًالصحة العاملية واللجنة املذكورة

ً

ر بشكل متفاوت على قد ًمضاعفاتهيتبّين أّن املرض ًو، في العالم أجمع 91-انتشار كوفيد مع
ّ
ألاشخاص الضعفاء يؤث

ً
ً
  كبارا

ً
وظروف  ألاشخاص الذين يعيشون في مناطق الصراعونذكر منهم على سبيل التعداد ال الحصر  –وصغارا

ة والنساء والفتيات
ّ

في مؤسسات، بمن فيهم  لى ألاشخاص الذين يعيشوًنوألاقليات، باإلضافة إًذوي إلاعاقةًو هش

ًألاطفال ًو
ً
ً الالجئون واملشردون داخليا

ً
ًواملهاجرون والفئات ألاشد فقرا متنا التجارب السابقة في مجال تفش ي .

ّ
وقد عل

وباء قد ذها الحكومات ملواجهة الر التي تتخأّن بعض التدابيسرعان ما تتفّتت، ًوئة أّن الشبكات الاجتماعية ألاوب

َسًربين  زيادة حدة التوتر وأشكال التفاوتتؤّدي إلى 
ُ
بين املناطق  باب وتوسيع الهوةواملجتمعات، كتهميش الش ألا

ًالريفية والحضرية
ً
ًخطر تعّرض النساء وألاطفال بوجه خاص للعنفعن أنها تسهم في زيادة  ، فضال ًستختلف.

، من شخٍص إلى آخر منها والاستجابة لها الوقايةًوالقدرة على، 91-أزمة كوفيد لصمود في وجهوا تصديآليات ال

 ً.ًًأساسية في هذا املسار كعناصًرًوالاعتراف واملرونة التكّيفميزات  من هنا أهمية.ًومن مؤسسة إلى أخرًى

https://www.justsecurity.org/69340/covid-19-and-violent-conflict-responding-to-predictable-unpredictability/
http://www.internationaldisabilityalliance.org/content/covid-19-and-disability-movement#Linkrecommendations
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp


التماسك االجتماعي وبناء السالم

هذه ألازمة أن يحّدد قدرة الدول  طيلة فترةوتكييفها  مةالروابط الاجتماعية السليالحفاظ على  من شأن

ة واملتضررة من 
ّ

النزاع  اتساع دائرة مرحلة التعافي، من دوًن الانتقال إلى علىالصراعات واملجتمعات املحلية الهش

ًفيها والعنف وانعدام املساواة ل.
ّ
 لالثقة  وتشك

ً
 هاما

ً
تقدم ز إحراعات ألازمة ًوفيف من تبًِلتخالاجتماعية عنصرا

ًالتعافي الشامل واملستدام مرحلةًباتجاه ، ُيتاح للبرامج والشركاء تحصين 91-في إطار الاستجابة ألزمة كوفيد.

 ًً:التماسك الاجتماعي من خالل

 بهدف معرفة كيفية تأثير  رصد ديناميات الصراع املتغّيرة،لصراعات القائمة وتحديثها لالاستناد إلى تحاليل ا

على التماسك سباب الجذرية للصراعات والعوامل املحّركة لها، ًوعلى ألًا 91-زمة كوفيدالاستجابة أًلسبل 

ة بشأن تخاذ القرارات الحساسماعي املحلي وجهود بناء السالم؛ وبهدف جمع املعلومات ذات الصلة الالاجت

 على دات، الصراع
ً
ر سبل الاستجابة سلبا

ّ
 والخالفاتًاتًربتفاقم التوتًيناميات الصراع وتتسّببحتى ال تؤث

 .العنفأعمال ًو

 املوارد والحصول دماج والتضامن وتوز ع دعم إلًاًمن أجلًصوتهاتوحيد الدينية واملجتمعية لدات مساندة القيا

 عامل وإنصاف شفافيةعلى الخدمات ب
ً
، ألّن تقديم الخدمات واملعلومات بطريقة تعاونية ومنّسقة يعّزز أيضا

 ًً.ًالثقة

 إلى املجتمعات املحلية في العالم أجمع تسعىً.املالمةًتبادلًوز التمييًحّد منتالتضامن ًو رسائل تعّزز روحًإدراج 

أو القرع  ومناغمة الغناءساعات مشتركة للصالة، )حتى عن بعد  لروابطا تشديدالكفيلة ب الوسائلابتداع 

 للعاملين في مرموز على النوافذ، وحشد املوارد املحلية دعشعارات ًوًرسم، ًوعلى ألاواني املنزلية
ً
خط الدفاع ا

ًهوياتهمعلى اختالف ألاول  ًكوناتاملًدعوةلبرامج والشركاء وقادة املجتمع املحلي بإمكان املسؤولين عن ا(.

 .لقيام بتلك ألاعمال املشتركةاًالتابعة لهم

  جيهات الصادرة الالتزام بالتًوًمعمكان، عند إلًاًاملساعدة املتبادلةبجهود  القيامعلى  الراهنةاملجموعات تشجيع

.ًالتجّمعات املسموح بهوحجم  التباعد الاجتماعيعن منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة املحلية بشأن 

ألاشخاص ذوي إلاعاقة، )أكبر قدر من إلادماج من خالل ضمان حصول جميع الفئات املهّمشة تحقيق ًو

ًهاجرينوألاقليات الدينية وإلاثنية والعرقية، والنساء، والشباب، وامل لى وألافراد على الخدمات والفرص ع(

 .قدم املساواة مع آلاخرين

  همعند دعم جهود إدماج 91-املرض ى أو املصابين بكوفيدبًالالحقةالوصمة معالجة. 

  سالم ربين كسفراء لسالم والشباب املدوالشبكات ألاهلية ولجان ا الراهنةحشد وإعداد املجموعات املجتمعية

ًأو نشر املعلومات الدقيقة بين الفئات التي يصعب الوصول إليها انةبادرات إلاعملتنفيذ  يتّم والحرص على أن .

 وامللتزمةدر منظمة الصحة العاملية ستمدة من مصادر حكومية رسمية أو مصااملاملعلومات  تبادل

  .استراتيجيات اإلبالغ عن المخاطرب

 مختلف املجتمعات املحلية املتصارعة حتى ال يتسّبب بين ًاستمرار التواصللتيسير التكنولوجيا  استخدام

ًبين أبنائها بتعميق الشروخات النفسية والاجتماعية الاجتماعيالتباعد  ئل النصية استخدام الرسا فيساعد.

فتوحة في البقاء على اتصال عن طريق إبقاء خطوط التواصل م فيًألاشخاَصً القصيرة ومجموعات الواتساب

https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance


ًما بينهم ًو
ً
من أجل بناء الثقة والعالقات إلايجابية، والتعاون في سبيل إيجاد الحلول  مواصلة العمل سويا

 .ًاملشتركة

 بما في 91-كوفيد سياقبما يتماش ى مع ًوتعديلهاًالحاليةًأنشطة التماسك االجتماعي وبناء السالم تقييم ،

م بين ألاقران والنقاش 
ّ
ذلك تبسيط املحتوى التقني ونطاق دورات التدريب الافتراضية وأدوات التعل

 .ًتاحةئل التكنولوجيا املباستخدام وسا

 

الحماية والعدالة االجتماعية

 من أشكال التضامن،  الاجتماعيالتباعد ًيعتبر
ً
ًالذي يحّد من إمكانية انتشار فيروس كورونا شكال

ً
را

ّ
الجميع ًمذك

ًبهذه ألازمة أّن الكل معنيًّب ل.
ّ
ًهذه ألازمة  لذا، فلتشك

ً
الاندماج الحماية ألاساسية وتعزيز ًإجراءاتًإلدراجًفرصة

 عن ًووطأة الوصمة ن والتخفيف م
ً
ًترسيخ مفهوم الرعاية الذاتية والرفاهيةأشكال التمييز فضال في إطار الاستجابة .

 :من خالل الحماية ومبدأ عدم التعرض لألذى تعزيًزلبرامج والشركاء ُيتاح ل، 91-ألزمة كوفيد

 

  إرشادات الاستفادة منCRS مع إيالء اهتمام خاص  ،91-كوفيد تحفظ الكرامة في ظل   آمنة برمجةل

  منح فئات السكانجة بطريقة تجهود التواصل والبرم توجيهل
ً
وكبار السن،  كذوي إلاعاقة،)ألاكثر ضعفا

 واملها غير الخاضعينوألاطفال 
ً
جرين والنساء للرعاية ألاسرية، وألاقليات، والالجئين، واملشردين داخليا

 متكافئة للوصوًل(ًوألاطفال وسواهم
ً
 .ًفرصا

 والرعاية  رعاية الوالدين لألطفالو يةالصحة العقل الحفاظ على سالمة من أجل ئح مفيدةإدراج نصا

 الستم منع العنف القائم على النوع االجتماعيوالذاتية 
ً
رار حالة الطوارئ هذه ضمن البرامج، تحّسبا

تجربة فقدان أحد أفراد أو ل/لضغوطات متزايدة و املشاركينمن املوظفين ًو والحتمال تعّرض كّلً  لفترة طويلة،

 .ًعائالتهم بسبب املرض أو الوفاة

  الرعاية داخل املؤسساتال  – خيارت الرعاية ألاسريةوالتمّسك بتعزيز روابط ألاسرة ومنع انفصالها – 

 عن أسرهمالذين انفصلوا اندة مقدمي الرعاية لألطفال مسضافة إلى ألطفال املحتاجين إلى رعاية، باإًلل

 .مراكز الرعاية البديلة يالرعاية فخدمات ويتلقون 

 ضد ألاطفال، للكشف عن ممارسات العنف ًزمينتزويد املوظفين العاملين في امليدان بالتوجيه والتدريب الاًل

الحميم بما فيها خيارات  والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ومخاطر وحاالت العنف املرتكب بحق الشريك

 .ًإلاحالة

 لدى  العمل دونة قواعد السلوك وآدابعلى سياسة الحماية ومبالتدريب ًتزويد املوظفينCRS، إشاعة الوعي ًو

 وإساءة معاملةمن ممارسات تحرش  في إلابالغ عن أّي مخاوف مسؤوليتهملدى املوظفين والشركاء إزاء 

 .عة لهاالتاب والوحداتCRSًتتعلق بـ واستغالل

 للحفاظ على معايير إدماج الجنسين في ًالقيام بجهود املناصرة لدى الجهات املانحة الراهنة واملستقبلية

ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي  ،ادة التمويل الالزم لتعميم مفهوم الحمايةاملقترحات واملشار ع، وزي

ً.ًوالتصدي له

https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/ties-bind
https://ics.crs.org/node/896-covid_safegaurding.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/interim-briefing
https://www.covid19parenting.com/
https://gbvguidelines.org/en/knowledgehub/covid-19/
https://bettercarenetwork.org/library/particular-threats-to-childrens-care-and-protection/covid-19/alternative-care-and-covid-19/technical-note-on-the-protection-of-children-during-the-covid-19-pandemic-children-and-alternative


الحوكمة

مكافحة انتشار بحجة  الحاشدة منع التجمعاتوإصدار أوامر بمالزمة املنزل ًوارئ إعالن حاالت الطًو يدّلًقد 

ًالفيروس، 
ً
 مبطنة أيضا

ً
إذا ما  تدابيرً وهي  –التنقل والتجّمع لدى بعض الحكومات بتقييد حرية ًإلى وجود نية

ًيصبح من الصعب إبطالها اتخذت الحكومات  يعتبرونًالتشديد على أّن أبناء املجتمع ال يزالوًنألاهمية بمكاٍن من .

ًبحقوق إلانسان ًوتعلقة تطبيق القوانين امل مسؤولة عن
ً
 عادال

ً
ًالحقوق املدنية تطبيقا اجهة أزمة في إطار مًوو.

 ً:لبرامج والشركاء إرساء حوكمة أكثر فعالية واستجابة من خالل، ُيتاح ل91-كوفيد

 د من أّن أنشط وفهمها الظروف الاجتماعية والسياسية تقييم
ّ
وأّن  اتالصراعظروف تراعي ة البرامج للتأك

ديناميات القوى املتحولة، كما الفرص أو املخاطر أو التهديدات ظام تبانتعاين  املسؤولة عن البرامج ِفرًقال

ل.ًاملستجدة أو املتغّيرة
ّ
 .ًء بهذا الغرضلإليفاًمفيدة أداةًالنشيطينللعاملين األساسي  CRS دليلًو شك

o تحديد ألادوار والصالحيات واملوارد والتحالفات وألاجندات الجهات الفاعلة والعوامل، ًو التعّرف على

 ملبدأًوً،اع املتقلبةألاوضًمع بما يتالءماملكيفة سبل الاستجابة  لتنويًرجهة، ًالعائدة إلى كّلً
ً
عدم ًتبعا

 .التعرض لألذى

o عن  قصاء أو التمييز أًوتحديد الفئات املعّرضة لخطر إلا 
ً
لتي قد يتسّبب الوباء التصدعات ااملالمة، فضال

كات املجتمعية املوجودة لدعم والشبستفادة من مصادر القوة الًاوً.في الصراعات أو تفاقمها بإحداثها

 .ًبةآليات الاستجا

 وما الصرف الصحيًونظمالصحة، واملياه، )ًالنظامية على السواء والفشلورصد مكامن الضعف  مالحظة ،

جهود املدافعة  تنويًر، من أجل .(التنقل، وإلاعالم، والانتخابات إلخ)ًتطبيق التدابير املشددةوكيفية  (إليها

ًنهجيةتحسينات وإصالحات م تحقيق الرامية إلى املدى والبعيد ةملتوسطا آلايلة لتقييد التدابير  تكوًنيجب أن .

، وخ ومتناسبة شفافةالحريات 
ً
 .ًاضعة للتدقيق العام وملراجعة دوريةومحددة زمنيا

 ملواءمة أنشطة البرامج والتدخالت واملساهمات مع نظم الحكومة ًالتعاون والتنسيق مع الحكومات

 .ًالشعور بامللكية املحليةمع الاستمرار في تعزيز واستراتيجياتها، من املستوى الوزاري إلى املستوى املحلي، 

 الحصول على املوارد والسلع والخدمات  ملناصرة ورصد فرصًلة ودعمهاجتمعية الشامتشجيع املشاركة امل

 باألخص في مجاالت إجراء شفافة ومنصفةوتوز عها بطريقة 
ً
 عادال

ً
، وتطبيق التدابير الحكومية تطبيقا

 .ًالنظافة الصحية السليمة، وتوز ع املواد الغذائيةودعم  ،وتلقي العالجات ،الفحوص

 وتعزيز قدرة الحكومات املحلية واملجتمع املدني على ين القيادات الحكومية وألاهلية تشجيع القيادة الرشيدة ب

 .91-تدعيم جهود إعادة بناء الشبكات الاجتماعية التي تضررت من أزمة كوفيد

  الرعاية الصحية والقيادات النسائية املحلية في صنع القرار،  كاء في الحكومة على إشراك عامالتالشًرتشجيع

احتياجات النساء  91-تلّبي آليات الاستجابة لحاالت انتشار كوفيدًكي، مناصب علياللواتي يشغلن اباألخص 

 .ًفي كّل مجتمع محلي بالشكل املناسب والفتيات

 

https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/peacebuilding-governance-gender-protection-and-youth
https://mk0rofifiqa2w3u89nud.kinstacdn.com/wp-content/uploads/03.2020-Coronavirus-and-Civic-Space.pdf?_ga=2.74044306.1857698234.1585409038-278582166.1584735651


 

 

التواصل لتحقيق اإلدماج االجتماعي أشكال

الجهاز  يصيب 91-إّن مرض كوفيد"املجموعة الرئيسية لألطفال والشباب التابعة لألمم املتحدة، كما ذكرت 

ما ال يجب أن يسلبنا صوتنا
ّ
ًالتنفس ي إن  الثقة ويزعزعسوء التواصل بحالة من إلارباك يتسّبب ًفي الواقع،".

ً
، فضال

 يسهمًفيما ،جهة أخرًى هذه ألاخيرة والحكومة من وبين من جهة بين املجتمعات املحلية عن أنه يزرع بذور الفتنة

والفوري في بناء الثقة، و سمح بضبط مخاوف  والدقيق واملوزون والحساس العلمحسن التواصل املبنّي على 

ًالناس وتوقعاتهم، ويزيد احتماالت التقّيد بالتعليمات ، ُيتاح للبرامج والشركاء 91-إطار الاستجابة ألزمةكوفيدفي ف.

 :حسن التواصل من خاللتعزيز 

 ًكل شفافية إلى الجمهوًروآنية بمعلومات دقيقة إليصال ًيع ودعم الجهود التي تبذلها الحكومةتشج فالحكومة .

تطّبق إلاجراءات التضامن، وترّسخ الاعتقاد لدى أبنائها بأنها وحي بالثقة وتنّمي روح املشهود لها بالشفافية ت

 .ًبعدل

 كتفاء باإلنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بل عدم الا –ًمتنوعة من قنوات التواصل الاستعانة بمجموعة

 باملحطات إلاذاعية املحلية والرسائل النصية القصيرة وتطبيق واتساب، ووسائل الاتصال 
ً
الاستعانة أيضا

ب 
ّ
ًحتكاكاآلامنة ألاخرى التي ال تتطل

ً
 مباشرا

ً
 للخيارات املفّضلة لدى أبناء املجتمع ، ا

ً
لردم الفجوة  –تبعا

ديد العوائق الناشئة عن الجنس أو العمر أو سواهما من عوامل التنوع، والوصول إلى السكان تبية، ًوالرقم

ً
ً
 وتهميشا

ً
 .ًألاكثر ضعفا

 ل رسائلنشر ً،في استخدام وسائط إلاعالم الاجتماعية ومهاراتهم هممعارف الشباب والاستفادة من على الاعتماد

ية التي يمكنهم التقّيد بها للحفاظ على سالمتهم وتبادل دقيقة بين أبناء مجتمعاتهم بشأن املمارسات إلايجاب

 .ًالدعم

 احتماالتًحوًلمن أجل رفع مستوى الوعي  يقة يسهل فهمهامعلومات دقًالتي تتضّمن نشر الرسائلإطالق ًو 

 التباعد الاجتماعي إدارةكيفية ، ًوالعنف القائم على النوع االجتماعيحماية ألاطفال، و مخاطًرزيادة 

املحطات إلاذاعية املحلية والرسائل النصية  النظافة الشخصية السليمة والتدابير الوقائية ألاخرى، عبًرًو

النظافة  لوازمًطرودضمن )القصيرة والنشرات إلاعالنية التي يمكن توز عها مع توز ع املواد الغذائية وسواها 

ً حفظالشخصية ًو
ً
ًالكرامة مثال ًاملالئمة للفئات ًالتواصلًاعتماد وسائلًمن هنا ضرورة(.

ً
مة قليال

ّ
ًاملتعل

 وألاطفالًو
ً
 .ًاملتعددة لغويا
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