
 

 

 

 

إرشادات حول   -(CRS)توصيات خدمات اإلغاثة الكاثوليكية 

 . 91-البرامج المتعلّقة بالزراعة وسبل العيش خالل وباء كوفيد

خالل العمل  وجيهات للبرامج القطرية والشركاءالغرض من هذه الوثيقة هو توفير الت

ة القيام بذلك بشكل ة وسبل العيش وكيفيّ الحاجة إلى برمجة االنشطة الزراعيّ  على تحديد

  .91-أمن في سياق كوفيد

 

 91-كوفيدقة بـالمبادئ التوجيهيّة المتعلّ شادات حول رإ

 (CRS) خالل برمجة االنشطة، ينبغي على موظفي مشاريع خدمات اإلغاثة الكاثوليكية

 :القيام بما يلي

 في هذه المرحلة من الجائحة، تبقى الفحوصات محدودة :العدوى تقييم خطر انتقال .

 CRSتوصي و. البيانات المتعل قة بالحاالت اإليجابي ة غير موثوقة ن  أيعني هذا األمر 

بأن تتنب ه الفرق إلى االنتشار الواسع ضمن الجماعات وأن تكي ف البرامج على هذا 

ر ان برامج . األساس ي  شخص نلتقيه قد أيجب أن تعتبر دائًما أن   CRSال بد  من التذك 

  . 91-يكون حامًًل لفيروس كوفيد

 العاملون ض لها إجراء النشاط مقابل المخاطر التي قد يتعر   السؤال عن مدى أهمّية

نشطة الهادفة إلى انقاذ األرواح لى األال بد  من إيًلء األولي ة إ .والشركاء والمشاركون

 وأنشطة( ة للحاالت الطارئةة الطارئة، الرعاية السريري  مثل توزيع الحصص الغذائي  )

  (مثل الوقاية من المًلريا والعًلج منه واللقاحات) لحياةإدامة ا

  يجب أن يفهم موظفو  «ب بالضررالتسبّ عدم »اعتماد مقاربةCRS  والشركاء كيف

وأن يطب قوا التدابير الوقائية العامة من أجل حماية نفسهم من  91-تنتقل عدوى كوفيد

 أنظر. )جهة والحد من خطر انتشار الفيروس خًلل تنفيذ البرنامج من جهة أخرى

وتشمل هذه التدابير ما سيرد الحًقا، وذلك من . ) COVID 19 -WHO على ةتدابير الوقاي

في خدمات اإلغاثة أجل حماية جميع الناس الذين نعمل معهم، بما في ذلك موظ  

عين والمشاركين في  CRSةالكاثوليكي   البرنامج وأفراد المجتمع  والشركاء والمتطو 

دي الخدمات، والباعة، الخ  .ومزو 

o ؛ على كل  من يشعر عدم المشاركة في أنشطة البرنامج عند الشعور بالمرض

على أي   91-أعراض كوفيد من في حال ظهور أي  ف  .التزام منزله بالمرض

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


 

شخص، يجب أن يتبع بروتوكوالت وزارة الصحة المتعل قة بطلب 

مثًًل االتصال قبل التوجة للحصول على الرعاية )المشورة الطبي ة /المساعدة

 (الطبي ة

o   الحفاظ على التباعد الجسدي 

o وبخاصة غسل اليدين، وآداب السعال اتباع الممارسات الصحّية الموصى بها ،

 . دم لمس العينين والفم واألنفوع

o إذا ( قناع القماش أو قطعة قماش تغطي الوجه) ارتداء األقنعة الواقية غير الطبية

 . ة العالميةمة الصح  ة المضيفة ومنظ  كات ذلك يتماشى مع إرشادات الدول

o صابة بمرض اإللألشخاص األكثر تعّرًضا لخطر  التنب ه بشكل خاص

 (المنخفضة ومن لديهم مشاكل صحي ة والحوامل المسنون وذوي المناعة)خطير

o ن األنشطة والتغييرات أمع الجماعات المختلفة بش الحفاظ على التواصل الشفاف

ة  .ومستوى راحة الجماعة والحاجات المرتبطة بالتبعات الصحي ة للبرمجة المستمر 

  بحماية األضعف وأدخل تدابير الحماية الالزمةفك ر 

 منظمة الصّحة العالمية لمستجدات واتبع بروتوكوالت إبَق على اطالع بآخر ا

 91-ورسائل الوقاية المتعلّقة بكوفيد  وزارة الصحة/ والحكومة

o األنشطة / طلب اإلذن بالقيام بالخدماتاع القيود التي تفرضها الحكومة وبات

 ؛األساسية، حسب االقتضاء

o ةعا المجموعات المتخص صة لضمان أن /مل مع الجهات المحلي ة المعني ة بالصح 

 . متماسكة ومتناسبة مع السياق 91-بكوفيدتكون  الرسائل المتعلقة 

  ّقد تحتاج  :ف إرشادات البرامج مع سياق عملك واستعّد للتكّيف مع تطّور الوضعكي

المجتمعية، وأنواع عناصر اإلرشادات إلى تعديل على أساس مستويات المخاطر 

رات، والقدرات المحلية، والبيئة التشغيلية، وال تغذية الراجعة البرامج المعتمدة، والتصو 

لطلب المساعدة، الرجاء . في كل  من الدول التي نعمل فيها من الجهات المانحة

ها أو بقسم الموارد البشرية أو في المنطقة التي تعملون في 91-االتصال بمنسقي كوفيد

 . تشاري البرمجة الفنيسبا

 

ليجري استخدامها بالتزامن  CRSوتوفر هذه الوثيقة توصيات إضافية على أساس  تجربة

مة من قبل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت    مع استكمال التوجيهات المقد 

 

قد  91-لمكافحة كوفيد  CRSإن الموارد واإلرشادات الخاصة ببرنامج: رفع مسؤولية

لة مثل  مات الدولي ة ذات الص  ُوضعت بعد مراجعة اإلرشادات الدولي ة الصادرة عن المنظ 



 

 :االنشطة المحتملة التي ال بد من إلغائها أ تأجيلها

 مراكز التعليم للمزارعين/المدارس المدانية للمزارعين -

 91-غًل في حال االستجابة الحاسمة لكوفيد)التدريب المهني  -

 تعزيز البرمجة /بناء المجموعات -

 برمجة غدارة الموتارد الطبيعية -

 برمجة التسويق الجماعي -

 

ة العالمي ة، واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  مة الصح  ، وغيرها من (IASC)منظ 

 91-لمكافحة كوفيد  CRSويجري بانتظام تحديث موارد برنامج .  الهيئات اإلنسانية

مات الشريكة .  والمبادئ التوجيهية المتعلقة به  كل ما توافرت معلومات جديدة أما المنظ 

وإرشاداتها، فيجب أن تتأكد  CRSواألقران من المنظمات الراغبة في الرجوع إلى موارد 

ة العالمي ة واللجنة الدائمة  مة الصح  أيضا أنها ترجع إلى أحدث المعلومات المتاحة من منظ 

 . ة بين الوكاالتالمشترك

 

 تقييم األنشطة وتحديد خيارات التعديل

 اساسيّةاألنشطة بوصفها أساسية أو غير  حّدد 
o لبرامج أن تعيد النظر على ا

للشهر  يّةتنفيذال هافي خطط

والربع المقبلين وأن تستخدم 

ة ة لألهميّ إطار األمم المتحدّ 

تصنيف  لبرامج ةالحيويّ 

إنقاذ ( 9)األنشطة على أنها 

  .لحياةل تعزيز( ٤)؛ وحفظ كرامة العيش( 3)إدامة الحياة؛  (2)للحياة؛ 

o  ّالعمل عليهار ة أو إلغاؤها إذا تعذّ بصفة عامة، ينبغي تأجيل األنشطة غير األساسي 

 .االجتماعي اآلمن التباعدباستخدام / عن بعد

  البرنامج وضع بشأناالتصال بالمشاركين 

o والمواد التثقيفة م قوائم االتصال بالمشاركين، وجهات التنسيق المجتمعية، إستخد

  . مجريات البرنامجللتواصل مع المشاركين في البرنامج حول  واإلعالميّة

o زودين الخاصين للخدمات والمزّودين الخاصين الم موظفي مكينإعمل على ت

لتوعيتهم بالقيود ة بهم ل مباشراتص. وتوعيتهم PSP/PASP للخدمات الزراعية

 مقارباتبشأن ال اتالجديدة المفروضة على التفاعالت المباشرة وإعطاء التوجيه

قد يستخدمون أساليب االتصال عن بعد التي ف. االجتماعي تباعدالبديلة التي تكفل ال

 بالنسبة إلىأما . األخرى  PSPs/PASPsالـ يمكن تعزيزها وتقاسمها مع برامج

يمكن ف، SILC PSPsدمات جماعات اإلدخار واإلقراض المزّودين الخاصين لخ

 .دة هنامحدّ الرشادات اإلالعثور على 

 

 ة تكييف البرامج الحاليّ 

  ّمن التفاعالت المباشرة وأنشطة المجموعات الحد 



 

 يجب تفادي اللقاءات وجًها لوجه

 وتفضيل التواصل عن بعد 

  CRSوذلك من قبل موظفي 

 أو الشركاء المحليين أو أعضاء الجماعة 

 

o ةاالجتماعات الحضوريّ ال ينبغي عقد  في حينف .م خيارات االتصال عن بعدإستخد 

تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ال تزال قادرة ، إن ضرورة تفادي التجّمعاتو

مثل إرشادات التمديد المرتبطة ) الطارئةأو  ملّحةالرسائل ال شاركعلى السماح بت

وينبغي تحديث قوائم الشركاء والمستفيدين . دون تأخيرمن ( بالتقويم الزراعي

. عن بعدمعهم ال صال الفعّ وكبار المزارعين، وما إلى ذلك، والعمل على إتاحة االتّ 

 . CRSعبر  ICT4Dحول برنامج  رشادات اإليمكن العثور على المزيد من 

o القادرة اآلخرون /يمكن كبار المزارعين أو المنسقين. استفد من كبار المزارعين

مع موظفي الشركاء   CRSأالمتواجدون ن يتبادلوا الرسائل الصادرة عن 

 . الميدانيين، شريطة أن يتّم ذلك أيًضا عن بعد

متعّمًدا واتصااًل منتظًما، سيتطلّب هذا األمر دعًما 

كما قد يحتاج إلى تبسيط الرسائل المرتبطة 

اي أبسط الرسائل )بالمحتوى التقني والنطاق 

لضمان تمكين المزارعين األساسيين من ( الممكنة

 . إيصال الرسالة بشكل مستمّر إلى الذكور واإلناث من أفراد المجتمع المحلي

عية المتعمذدة والتدريب على طرق الوقاية من كما يحتاج كبار المزارعين إلى التو

 . قبل أن يتمّكنوا من مواصلة العمليّات بأمان 91-كوفيد

o يمكن . بأنشطة منفصلة استعض عن مراكز تعليم المزارعين والمراكز التعليميّة

بأمان )المدّربون التشجيع على إجراء التجارب في المزارع الخاصة بالمشاركين 

وإدارة هذه األنشطة عن بعد، بحيث يتمّكن المزارعون من ( وليس ضمن مجموعة

 . مواصلة انتاج محاصيلهم ومنتجاتهم الحيوانيّة

o والمساهمة في التوعية  في أّي أنشطة جارية، أدرج الرسائل الصحيّة المناسبة

والتباعد االجتماعي وغسل اليدين، والنظافة  91-بشأن انتقال فيروس كوفيد 

وال بّد أن تكون هذه الرسائل متوافقة مع الرسائل التي ترّوج لها منظمة . الصحيّة

 . الصّحة العالميّة  والحكومات المضيفة

  ّز على األسواقتعديل األنشطة التي ترك 

o  من التفاعل الشخصي مع اآلخرين في  توصي المزارعين بالحدّ على البرامج أن

نقل العام وتفادي األسواق المزدحمة لا استخدام بتفاديوأنشطة سلسلة القيمة، 

من الممكن . 91-واألماكن األخرى التي قد ترتفع فيها امكانية انتقال فيروس كوفيد

ة من المزارع الجماعيّ  دماتهم وتقريبهامعاملي التراكم الحقلي وتوسيع خالطلب من 

على انتقال  ةة وهو أمر يساهم في تحسين القيود الخاصة واالجتماعيأو الفرديّ 

 . المرأة وولوجها األسواق



 

o  أمر ال بّد من أخذه باالعتبار ال سيما عندما ال يستطيع دعم المنتجين المتأثرين

. المزارع أن يبيع منتجاته ويفتقر إلى خيارات التخزين أو األسواق المحلية

البرامج أن  نبشأن تخزين المواد الغذائية، يمكباإلضافة إلى تشارك اإلرشادات 

وال سيما  نأو خطط ضمانها للباعة المتأثري/وتستطلع خيارات تأمين المحاصيل 

 . من يواجهون تبعات الدين

 

 مع رصد أسواق إدارة األنظمة  تكييف البرامج

  وسلسلة التوريد على االسواق 91-كوفيدوذلك لتقفي أثر .  

o  ة المواشي والحبوب األساسيّ  توفّرمدى لتحديد التغيير في األسعار و رصد األسواق

 .االخرىكالذرة واألرز والقمح والفاصوليا واألغذية 

o ظمات نمع فريق الموارد البشرية المهتم باالسواق وفريق تقييم البرامج والم التعاون

 . األخرى التي ترصد وضع السوق من وجهة نظر األمن الغذائي

o    التنسيق مع الحكومات والجهات الفاعلة األخرى التي تعمل على تقييم األسواق 

 منفصلة جراء تقييمات من إنات المطلوبة متى أمكن بداًل للحصول على البيا

 . لالسواق

o نشطة األوسع وكيف يمكن لأل 91-على تقييم السوق ان يفّكر بآثار الكوفيد

من (. مثاًل البذور، المخّصبات)في توفّر المدخالت  المخطط لها أن تتأثر بالتغيير 

مساعدة غذائية  المهم أيًضا التفكير بقضايا األمن الغذائي األوسع  والحاجة إلى

  . CRSرشادات في هذا السياق لدى تتوفّر اإل. طارئة

o للتاّكد من أن مقيّمي األسواق ليسوا في خطر استخدم مقاربات التقييم عن بعد .

أو  CRSفي    91-تتوفّر أدوات التقييم السريع عن بعد التي جرى تعديلها لكوفيد

أو  seedsystem.orgلرصد األسواق أو  MARKitأدوات أخرى مثل برنامج 

Agricultural Fair قييم أمن البذور وهي أدوات يمكن تأو دليل القسائم ل

 . استخدامها إذا كانت مناسبة

 امجالبر العاملة في تيسير قيام فرادى المستفيدين والمجموعاتمتى أمكن،  -

سلسلة  على، مع مراعاة ما قد يواجهونه من آثار جرا  تقييمات مماثلةإل

اإلمدادات، وعلى وجه التحديد كيف يمكنهم تكييف أنشطتهم ومشترياتهم وفقا 

 .لذلك

o البرامجيمكن ، استنادا إلى تحليل السوق: 

لتحديد المدخالت التي ال  ستخدم إطار عمل األمم المتحدة لألهمية الحيويةتأن  -

 .يزال يتعين شراؤها

https://seedsystem.org/assessments-and-e-learning-course/


 

مثل المحاصيل القصيرة )ما إذا كان ينبغي اآلن شراء مدخالت مختلفة  أن تقيّم -

لتلبية االحتياجات المحتملة من الغذاء أو اإلنتاج في ( األجل والمحاصيل المغذية

 األجل القصير

 .شراء كميات أكبر في حالة حدوث اضطرابات في سلسلة اإلمداد في المستقبل -

على تخزين المدخالت والبذور األساسية  يينار الزراعتجّ العمل مع تن أ -

 .المحلية

 ٩١-كوفيدبسبب  تقييم اآلثار على سبل العيش والدخل في الريف والحضر. 

o  انظر )التقييم السريع عن بعد  مقاربةباستخدام  حاالت انقطاع العمل والدخلراقب

 .(أعاله

-كوفيد ، ال سيما مع أزدياد عدد حاالت مدى توفر العمليجب أن تتبع البرامج  -

قفال إ/، والحجر الصحي(عملعن ال يصبح المرء مريًضا جًدأ ويعجز) 91

ال من مغادرة منازلهم، أو يختار الناس البقاء في يمنع العمّ  ن التام ماالمد

 .ب العدوىمنازلهم لتجنّ 

م الديناميات الجنسانية وأن تضع إستراتيجيات أن تقيّ لبرامج على اينبغي  -

دة التي تعاني منها المرأة والرجل، وأن من اآلثار االقتصادية المحدّ للتخفيف 

لالنتعاش االقتصادي استنادا إلى عمر أفراد المجتمع المحلي  تبني حلواًل 

ها ، بما في ذلك النساء واألعمال التجارية التي تملكوالمرحلة والنوع االجتماعي

 .النساء

  ّل إلى برامج االستجابة لحاالت الطوارئ، أو إحالة المشاركين إلى خدمات التحو

 الطوارئ، إذا لزم األمر
o من األنشطة الملغاة إلى برامج الطوارئ واإلنعاش  إعادة توجيه أموال المشاريع

 .بالتنسيق مع المانحين

o  ّالتنسيق مع . قةفي المنط م المساعدة الطارئةاالتصال بالجهات األخرى التي تقد

مزيد لل. ةم المساعدات االنسانيّ خري التي تقدّ والجهات األ ةحكومات الدول المضيف

  CRS، الرجاء االتصال بلمقارباتمن المعلومات حول ا

o المسجلين، و المؤهلينو المستفيدين المتضررين التأّكد من التعّرف إلى

األغذية وغيرها من برامج شبكات  لتحويالت النقدية، وبرامج توزيعل لمينوالمست

ال بّد من التنبّه إلشراك األسر التي . األمان االجتماعي، وتلقيهم هذه الخدمات

سها امرأة أو طفل مع المجموعات األخرى المعّرضة للخطر، وبشكل خاص أتر

أو قًرى مقفلة أو من يعيشون في العزل  ين والمحجورين والساكنين في بلداتالمعّوق

تأخذ باالعتبار دينامية النوع االجتماعي ليتمّكن  ال بّد للتحويالت أن. الذاتي



 

من دعم النفاذ المنصف ( للقرارات المشتركة SBCاي من يستلم و )تصميمها 

 . تلك المواردواستخدام 

  بسبب اوضاعها التي تفاقمت تخفيف اآلثار على المرأة وغيرها من الفئات الضعيفة

 . ٩١ -كوفيد

o على جميع  91-كوفيدلفهم كيفية تأثير مؤشر متعدد الجوانب التحليل الستخدم ا

 (أي نوع الجنس، العمر، القدرة، العرق، الدين)المشاركين في البرمجة الزراعية 

o  لكفالة المساواة بين الجنسينجّهز المطلوب 

ألن ، في القرارات المجتمعيةشارك حصول المرأة على المعلومات و تأّكد من -

فيها معلومات عن تفشي  عرضمن األماكن التي ت  غالبا ما تستبعد  المرأة

، والخدمات المتاحة، وحيثما تتخذ قرارات العيشالمرض، وتأثيراته على سبل 

  .بشأن االستجابة

من لديه فّكر بعند التوسع في إستخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت،  -

جهاز مثل الهاتف و) إستخدامهإمكانية الوصول إلى الجهاز والقدرة على 

تحديد مواعيد تبادل المعلومات بحيث يتمكن المشاركون  ؛ ومتى يتمّ (الالسلكي

 .مرسلة على هذا االساسال كيّفالضعفاء من الحصول عليها؛ و

لجعل عمل الرعاية النوع االجتماعي التحويلية القائمة على  مقارباتم الإستخد -

تضع المعايير االجتماعية عمل الرعاية على . بين الرجال والنساء اأكثر إنصاف  

في  الزراعة وسبل العيشالمرأة، التي يحتمل أن يكون لديها وقت أقل ألنشطة 

وغيرها من المسؤوليات بكوفيد اإلصابة /مواجهة زيادة حاالت المرض

  .منزليةال

القائم على يؤدي إلى زيادة في العنف  (91-كوفيدتظهر التقارير أن فيروس  -

تعاون مع . ، والصعوبات المالية، والعزلةنظرا لزيادة الضغط النوع االجتماعي

النوع العنف القائم على  مكافحة فريق الحماية لتدريب الموظفين على

 ه وإدخاله فيوقاية منفي ال دمج التغيير االجتماعي والسلوكيو االجتماعي

 . اتوتبادل المعلوم العيش راعة وسبلالز خدمات

o الذين قد يتعرضون لخطر ال سيما ، لحماية األشخاص ذوي اإلعاقةذ خطوات إتخ

بسبب الحواجز التي تحول دون تنفيذ  أكثر من غيرهم اإلصابة بالعدوى أو الموت

التدابير الصحية األساسية والوصول إلى المعلومات الصحية العامة أو الرعاية 

لدعم اإلضافي ل لحاجتهماالجتماعي  التباعدصعوبة في  والذين يواجهون الصحية؛

ويمكن الحصول على . أو الظروف الصحية الكامنة التي تؤدي إلى مرض أكثر حدة

 .إرشادات من منظمة الصحة العالمية بشأن حماية األشخاص ذوي اإلعاقة هنا

 



 

 التخطيط لآلثار على المدى الطويل

  المدى الطويلفّكر بالتبعات على 

o القصير،على المدى ، وهي تعمل سبل العيش/الزراعة ينبغي أن تقوم برامج 

، بالتخطيط الفعال آلثار محتملة متوسطة وطويلة األجل على األمن الغذائي

ينبغي كما . المتصلة بالزراعة مداخيلاإلنتاج، وأسعار األغذية، وال مقارباتو

هذه اآلثار، ل( أو التخطيط االستراتيجي)دة عمليات التطوير المتعمّ حصل أن ت

الهجرة، وزيادة ( 9)عة مثل اآلثار المضاعفة المتوقّ دراسة كما ال بّد أيًضا من 

زيادة الحاجة إلى شبكات األمان  (2)العمالة خارج المزارع وغير الزراعية؛ 

، والنوع االجتماعيالصحة والتغذية والتعليم على  العواقب (3)االجتماعي؛ 

والنظر  هاوتعديل خطط التنفيذ التفصيليةلإستعراض وقد ينطوي ذلك على . إلخ

يمكن العثور  .في الخيارات والجهات المانحة المحتملة للبرمجة في المستقبل

لبرامج لى اعوحيثما أمكن، . على إرشادات حول عملية التخطيط هذه هنا وهنا

وضع برامج بديلة طويلة أن تشرك الشركاء والمانحين وأصحاب المصلحة في 

 .األجل

o  وال سيما  ،91-لتعافي بعد كوفيدلدعم اويمكن أيضا القيام بأعمال تحضيرية

ويمكن أن . برامج األمن الغذائي وسبل العيش التي ستكون ذات صلة مباشرة

تشمل الخيارات إعادة تشغيل األسواق، وإعادة عقد المجموعات، وإعادة بناء 

في  وربما زراعة الحقول التي كانت في حالة انفالت مخزون األغذية والبذور،

لتلبية  ةهذه االستجاب ال بّد من تكييفكما . الموسم الماضي بسبب الوباء

 .والفئات الضعيفة األخرى النساء احتياجات
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 (  A/L)يارات التواصل عن بعد لبرامج الزراعة وسبل العيش خ
  المحتمل  A/Lأمثلة عن مضمون  األعمال المحددة  المقاربة المحتلمة نوع البرنامج الدولي

 رسائل قصيرة  - التوعية
 رسائل عبر تطبيق فيامو -
 ةالراديو الريفيإذاعة  -

إعالنات عامة عبر مكبر 

 الصوت
منشورات ومواد تثقيفة يمكن  -

 مشاركتها عن بعد
 واتساب -

إرسال رسالة قصيرة على  -

خدمة  فت أو برامج أخرىيتلير

 لمجموعة كبيرة من المستفيدين
إرسال الصور والفيديو  -

تية والمستندات والرسائل الصو

 على واتساب
منشورات وعروض في  -

األماكن العامة الخاصة 

 بالجماعات والمتاحة للجميع
تحضير الشركاء في المجتمع  -

المحلي لرسائل يمكن 

 مشاركتها عبر مكبّر الصوت 

 تحديثات الطقس -

 أمراض المحاصيل والمواشيفشي ت -

 

 أسعار السوق  -
تذكير باألعمال األساسية المرتبطة  -

 والمواشيبالزراعة 
 عمل مشترك بين األزواج -

التدريب على مهارات فنيّة 

 محدّدة

 تشارك فيديو بين المزارعين  -
 برامج متلفزة   -

إعداد فيديو من المزارع إلى   -

 Accessالمزارع من برامج 
, SAWBO, Agriculture

Digital Green  تصوير أو

الفيديو الخاص بهم وتشاركه 
 عبر واتساب أو عبر التلفزيون

تسجيل التدريب من دون  -

جمهور ومشاركته مباشرة 

 على الشبكة 
نظم العروض االفتراضية أو  -

 أيام في الميدان

 ممارسات ذكية صديقة للمناخ -
إرشادات حول االستجابة  -

 الحشرات/لألمراض
 تكنولوجيات التخزين  -
البسيطة مقاربات المعالجة  -

 (التجفيف اآلمن)

 مجموعات واتساب - تسهيل التعلّم من األقران
 مجموعات انستاغرام  -
عروض باالتصال الهاتفي  -

 على إذاعة الراديو الريفية

إنشاء مجموعة واتساب أو  -

انستاغرام وتشارك المضمون 

الفني البسيط والتغذية الراجعة 

 وتسهيل التفاعل 
عقد شراكة مع محطة راديو  -

مباشرة او التنسيق مع محلية 

اإلذاعة الدولية للمزارعين 

إليجاد شريك محلي 

 واستضافة برنامج اتصاالت

 التنسيق ضمن نادي التسويق -
 تعزيز المجموعات   -

 اتصاالت هاتفية - تأمين المرافقة المباشرة 
 رسائل نصية  -

التواصل المباشر مع قادة  -

 المجموعة وأبطال القضية

 تحديد مشاكل االنتاجية الزراعية  -
 تعزيز المجموعات  -

تنظيم لقاء لجماعة ممارسة 

 مع الجهات المعنية 

لقاء بالمؤتمر الصوتي أو  -

 الفيديو

لقاءات افتراضية أو ندوة على  -

 الشبكة 

 اجتماعات لجان توجيهية -
وضع السياسات مع الجهات المعنيّة  -

 األساسيّة
عرض مخرجات الرصد والتقييم  -

والمساءلة والتعلم أو مخرجات 

 البحوث 

 اتصاالت هاتفيّة  - إجراء تقييم لألسواق عن بعد 
 رسائل نصية  -
 مجموعات واتساب -

استخدام االتصاالت الهاتفيّة  -

والرسائل النصيّة والواتساب 

والتيليريفت واالنستغرام أو 

الطرق اإللكترونية األخرى 

 الواردة أعاله
استخدام البيانات العامة التي  -

 تعرضها الحكومة أو الشركاء 

مسوحات الرصد والتقييم والمساءلة  -

 والتعلم
تقارير الرصد والتقييم والمساءلة  -

 والتعلم
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