
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبر اإلنترنت مدتها من ساعتين إلى ثالث ساعات لجميع المشاركين في االستجابات اإلنسانية، تهدف إلى تعريف المتعلمين بدور  دورة تعليمية إلكترونية مجانية

اض اإلنسانية والتخفيف من حدة تلك األمر بيئات االستجابةالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في الوقاية من األمراض المعدية التي عادة ما تتواجد في 

 وقطع الطرق أمام انتقالها

 نبذة عن الدورة 
 

َمت دورة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في سياقات األوبئة  ُصم ِّ

لألفراد المشاركين في استجابات لمجموعة متنوعة من األزمات اإلنسانية التي 

يحدث فيها أيًضا تفٍش لألمراض المعدية. وسيدرس المتعلمون في هذه الدورة 

ور الذي تؤديه تدخالت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لمنع انتشار الد

الفم والجهاز -األمراض المعدية عبر الطرق الثالث النتقال األمراض )البراز

وكذلك طريقة التداخل مع التواصل التنفسي واالتصال المباشر بسوائل الجسم(، 

طاعات الرئيسية األخرى بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية وغيرها من الق

المعنية بمواضيع معينة وكيف يحقق هذا التداخل استجابة أكثر فعالية في أثناء 

 حاالت تفشي األمراض.

ل من الوكالة األمريكية للتنمية READYقامت مبادرة  ، وهي اتحاد شركاء مموَّ

ورة دالدولية/مكتب المساعدات اإلنسانية بقيادة منظمة إنقاذ الطفل، على إعداد 

بهدف زيادة القدرة  المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في سياقات األوبئة

العالمية للمنظمات غير الحكومية على االستجابة لحاالت تفشي األمراض المعدية 

   الكبرى.

 أهداف الدورة التدريبية
 

 بحلول نهاية هذه الدورة، ستستطيع القيام بما يلي:

 

 األمراض المعدية التي عادةً ما  وصف الطرق الثالث النتقال

تنتشر في بيئات العمل اإلنساني، وشرح دور تدخالت المياه 

والصرف الصحي والنظافة الصحية في الوقاية من طرق االنتقال 

 هذه والتخفيف من حدتها وقطعها؛

  وشرح كيفية تنفيذ تدخالت المياه والصرف الصحي والنظافة

فق الرعاية الصحية، الصحية المهمة في المجتمعات، ومرا

 والمدارس في أثناء فترات تفشي األمراض؛

   وإدراك أهمية تعزيز التغييرات السريعة في مواقف المجتمعات

وسلوكياتها تجاه الصرف الصحي والنظافة الصحية في أثناء 

 فترات تفشي األمراض المعدية؛

  بمواضيع معينة ومراعاة دور القطاعات الرئيسية األخرى المعنية

عند تنفيذ تدخالت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في 

حالة تفشي األمراض المعدية، وذلك لضمان تحقيق استجابة شاملة 

 تتمحور حول اإلنسان.

 

 
 انقر هنا للوصول إلى الدورة التدريبية

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في سياقات تتوفر دورة 

وهي منصة تعلم مجانية في مجال العمل  كايا كونكتعلى  األوبئة

 اإلنساني.

لمزيد من المعلومات عن هذه الدورة التدريبية ومبادرة  

READY :يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي ،

initiative.org-www.ready، 

 أو التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني:

 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في سياقات األوبئة

 دورة تعلم إلكتروني للمشاركين في االستجابات اإلنسانية
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