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املشاركة إرشادات حول   -(CRS)توصيات خدمات اإلغاثة الكاثوليكية 

 19-في ظّل كوفيد املجتمعّية

( مساعدة البرامج 1تهدف هذه الوثيقة إلى توفير املشورة للبرامج القطرّية والشركاء حول ما يلي: 

والحّد  19للوقاية من كوفيد  ةاملجتمعيّ  املشاركةالقطرية والشركاء على التخطيط والعمل على 

ا باالعتبار القيو  ّيةاملجتمع املشاركة( اعتماد أنشطة 2منه؛ 
ً
د التي يفرضها للبرمجة الحالية أخذ

  على التفاعالت 19-كوفيد

 

قة بـ
ّ
 19-كوفيدإرشادات حول املبادئ التوجيهّية املتعل

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

 القيام بما يلي:

في هذه املرحلة من الجائحة، تبقى الفحوصات محدودة. يعني هذا تقييم خطر انتقال العدوى:  •

قة بالحاالت اإليجابّية غير موثوقة. وتوص ي 
ّ
بأن تتنّبه الفرق إلى  CRSاألمر أّن البيانات املتعل

ر ان برامج 
ّ
االنتشار الواسع ضمن الجماعات وأن تكّيف البرامج على هذا األساس. ال بّد من التذك

CRS لفيروس كوفيد يجب أن تعتبر 
ً

  . 19-دائًما أّن أّي شخص نلتقيه قد يكون حامًل

إجراء النشاط مقابل املخاطر التي قد يتعّرض لها العاملون والشركاء  السؤال عن مدى أهمّية •

واملشاركون. ال بّد من إيًلء األولّية إلى األنشطة الهادفة إلى انقاذ األرواح )مثل توزيع الحصص 

إدامة الحياة )مثل الوقاية من املًلريا  الرعاية السريرّية للحاالت الطارئة( وأنشطة الغذائّية الطارئة،

  والعًلج منه واللقاحات(

والشركاء كيف تنتقل عدوى  CRSيجب أن يفهم موظفو  «اعتماد مقاربة »عدم التسّبب بالضرر  •

وأن يطّبقوا التدابير الوقائية العامة من أجل حماية نفسهم من جهة والحد من خطر  19-كوفيد

) COVID  -WHOانتشار الفيروس خًلل تنفيذ البرنامج من جهة أخرى. )أنظر تدابير الوقاية على 

. وتشمل هذه التدابير ما سيرد الحًقا، وذلك من أجل حماية جميع الناس الذين نعمل معهم، بما 19

في خدمات اإلغاثة الكاثوليكّية
ّ
والشركاء واملتطّوعين واملشاركين في البرنامج وأفراد   CRSفي ذلك موظ

 CRSعلومات ، الرجاء مراجعة إرشادات املجتمع ومزّودي الخدمات، والباعة، الخ. للمزيد من امل

 -الروابط باللغات: االنكليزية -حول التدابير الوقائية )بما في ذلك معدالت الوقائة الشخصّية(

 الفرنسية، اإلسبانية 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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o في أنشطة البرنامج عند الشعور باملرض؛ على كّل من يشعر باملرض التزام منزله.   ال تشارك 

o على التباعد الجسدي   حافظ 

o اتبع املمارسات الصحّية املوص ى بها 

o   اقية غير الطبية ارتد ذلك  نأو قطعة قماش تغطي الوجه( إذا كا)قناع القماش  األقنعة الو

مة الصّحة العاملية. يتماش ى مع إرشادات الدولة املضيفة ومن
ّ
 ظ

o اإلصابة بمرض خطير)املسنون وذوي املناعة لألشخاص األكثر تعّرًضا لخطر  تنّبه بشكل خاص

 املنخفضة ومن لديهم مشاكل صحّية والحوامل(

فس ن، عليه بالحجر الذاتي ومراقبة ال19-ملن كان على اختًلط مع شخص ظهرت عليه عوارض كوفيد

للتنبه الي عوارض. على من يعانون العوارض عزل نفسهم وطلب املشورة الطبية بحسب البروتوكول 

lkk .)االتصال قبل طلب الرعاية الطبية 
ً

 الصادر عن وزارة الصحة )مثًل

ر  •
ّ
 بحماية األضعف وأدخل تدابير الحماية الالزمةفك

رات ومستوى راحة يوالتغي بشأن األنشطة تواصل شفاف مع الجماعات املحلّيةحافظ على  •

 املجتمع املحلي وحاجاته املرتبطة بالتبعات الصحّية للبرمجة املستمرة. 

اتبع بروتوكوالت  • ة العاملية والحكومة/ وزارة منظمة الصّح إبَق على اطالع بآخر املستجدات و

قة بكوفيد الصحة
ّ
 19-ورسائل الوقاية املتعل

o  واطلب اإلذن بالقيام بالخدمات/ األنشطة األساسية، اتبع القيود التي تفرضها الحكومة

 حسب االقتضاء؛

o   اعمل مع الجهات املحلّية املعنّية بالصّحة/املجموعات املتخّصصة لضمان أن تكون

 متماسكة ومتناسبة مع السياق.  19-الرسائل املتعلقة بكوفيد

o ت االستجابة لكوفيد ابق على اطالع بالطرق املعتمدة وطنّيا أو محلًيا للحصول على خدما-

 أو أرقام الخط الساخن، وإطالع املوظفين والشركاء عليها.  19

قد تحتاج عناصر  كّيف إرشادات البرامج مع سياق عملك واستعّد للتكّيف مع تطّور الوضع: •

اإلرشادات إلى تعديل على أساس مستويات املخاطر املجتمعية، وأنواع البرامج املعتمدة، 

والتصّورات، والقدرات املحلية، والبيئة التشغيلية، والتغذية الراجعة من الجهات املانحة في كّل من 

في املنطقة التي تعملون  19-الدول التي نعمل فيها. لطلب املساعدة، الرجاء االتصال بمنسقي كوفيد

 فيها أو بقسم املوارد البشرية أو باستشاري البرمجة الفني. 

ليجري استخدامها بالتزامن مع استكمال  CRSوتوفر هذه الوثيقة توصيات إضافية على أساس  تجربة

 التوجيهات املقّدمة من قبل اللجنة الدائمة املشتركة بين الوكاالت  
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للتحقق  CRS في من موارد البرمجةالرجاء التحقق . دات بشكل دوريسيجري تحديث هذه اإلرشا

 من استخدامكم النسخة األخيرة.

قد ُوضعت بعد مراجعة اإلرشادات الدولّية الصادرة عن  19-ملكافحة كوفيد  CRS: إن املوارد واإلرشادات الخاصة ببرنامجرفع مسؤولية

مة الصّحة العاملّية، واللجنة الدائمة املشتركة بين الوكاالت )
ّ
مات الدولّية ذات الّصلة مثل منظ

ّ
(، وغيرها من الهيئات اإلنسانية.  IASCاملنظ

مات  19-ملكافحة كوفيد  CRSويجري بانتظام تحديث موارد برنامج 
ّ
ما توافرت معلومات جديدة.  أما املنظ

ّ
واملبادئ التوجيهية املتعلقة به  كل

وإرشاداتها، فيجب أن تتأكد أيضا أنها ترجع إلى أحدث املعلومات املتاحة   CRSالشريكة واألقران من املنظمات الراغبة في الرجوع إلى موارد 

مة الصّحة العاملّية واللجنة الدائمة املشترك
ّ
 ة بين الوكاالت. من منظ

 

 املجتمعي مبنًيا على معلومات موثوقة املشاركةكون نملعلومات لاإجمع 

والشركاء )في  CRSة قد تؤثر على برامج يوالتدابير الوقائ 19-حّدد كيف ان تفش ي وباء كوفيد •

 تشمل االعتبارات: حال كانت قائمة( أو على البرامج املستقبلية.

o هل هو برنامج إغاثي ت :
ً

ا باالعتبار طبيعة البرنامج الحيوية. مثال
ً
قديم الخدمات للسكان اخذ

أو يمكن تعليقه لفترة من الزمن؛ هل يكون السكان في خطر أكبر في حال تعليق البرنامج؟ هل 

أن خطر تفش ي الفيروس اكبر من املنافع التي قد يكسبها السكان من تنفيذ البرنامج؟ )ال بّد 

ن تحديد ما سبق على أساس نقاشات مع الحكومة املحلّية في املناطق التي تشهد تقييًدا م

 للحركة(. 

o  وزارة الصحة/الحكومة و/او بروتوكوالتCRS  التي وضغت والتي قد تحّد من إمكانية

: القيود على السفر/الحركة و/أو القيود على حجم التجمعات ضمن املجتمع حركة، ال
ً

مثال

 روط املفروضة على العاملين في ااملحلي. الش
ّ
مون ببعض مات غير الحكومّية الذين يقو ملنظ

ب منهم ارتداء معّدات الحماية الشخصّية مثل 
ّ
والقفازات  الكّماناتاألعمال والتي تتطل

 والعمل من املنزل، الخ... 

o  تدابير الوقائة الصحية التي على اعضاءCRS/ الشركاء واملجتمع اتباعها، بما في ذلك :

اقية شخصيّ التباعد الجسدي، بروتوكوالت غسل اليدين، استخدام معّد  وإجراءات ة ات و

مخالطة  في حالفي حال شعور أحد األعضاء باملرض أو  فعليّ كة بأي لقاء العزل وعدم املشار 

 . 19-شخص مصاب بكوفيد

o  في حال كانطريقة ت ،
ً

زً  نامج البر  نفيذ البرامج. مثال
ّ
ألشخاص على تدريب عدد كبير من ا امرك

ين أو من يعانون مشاكل صّحية.  ةأو على توفير خدمات موّجه
ّ
 إلى املسن

ا باالعتبار أن الوضع قد يختلف مع الوقت، لذلك 
ً
حّدد أمكانيات التكييف التي يمكن أن تتّم أخذ

 مع الوقت.  أكثرمراجعة املقاربات وتكييفها قد تستدعي الحاجة 

https://crsorg.sharepoint.com/sites/COVID-19ProgrammingResources/
https://crsorg.sharepoint.com/sites/COVID-19ProgrammingResources/
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ؤثرين و/أو الشبكات القائمة أو الجديدة التي اسيين/ امليالقادة املجتمعيين، واألعضاء السحّدد  •

لجهة  19-بشأن التواصل بموضوع كوفيد املشاركة املجتمعّيةيمكن أن تساعد في مجال 

-ة/الحّد من الفيروس والتعديًلت عليه أو تعليق أنشطة البرنامج في سياق القيود على كوفيديالوقا

 . ق19
ّ
مي د يشمل ذلك أشخاًصا مثل: السلطات املحلّية/القادة املحليين، القادة الروحيين ومعل

ملعالجين التقليديين املجموعات الدينية والقابًلت القانونيات والعاملين في مجال األعمال وا

رون الخدمات املالية والي والتّج والعاملين في املجال الطبّ 
ّ
عاملين في ار املحليين والوكًلء الذين يوف

في  نء املجموعات النسوّية واملتطّوعياملجال الزراعي والعاملين على التعبئة املجتمعّية، وأعضا

مجال الصّحة املجتمعّية والجمعّيات الشبابّية، والناجين من العنف، واألشخاص ذوي اإلعاقة الخ. 

ر بالبرامج الدامجة عندما تحّدد أعضاء املجتمع الذين يجب مساعدتهم
ّ
مجال املشاركة في  فك

 املجتمعّية
ّ
د من أّن ممث

ّ
لي املجموعات الضعيفة مشاركين وأّن منظورهم وارد في . من املهّم التأك

حول برامج  ةاإلرشاديّ وثيقة ال . للمزيد من املعلوماتت راجعباملشاركة املجتمعّيةالقرارات الخاصة 

Inclusive -ICRC COVID 19   . 19-كوفيد ملكافحةالدامجة الصليب األحمر الدولي 

Programming guidance document 

املعارف ن أفي سياق العمل مع القادة املجتمعيين و/أو الشبكات، اجمع املعلومات األساسّية بش •

مثل املنظورات ) ة األخرى بالجائحةات املجتمعات املستهدفة والجهات املعنيّ واملهارات والسلوكيّ 

لة واملتاحة، الحواجز القائمة التي تمنع الناس من املجتمعية، املعرفة، قنوات التواصل املفّض 

ة  اعتماد السلوكيات املطلوبة، الخ(
ّ
 ة مجتمعّيةمشاركإلعطاء التعليمات بشأن تطوير خط

لعة. 
ّ
Communication and Community Engagement (RCCE Risk (الرجاء مراجعة الرابط  مط

19 Preparedness and Response-Action Plan Guidance Document COVID   التابع ملنظمة

واملنظمات غير الحكومية األخرى ومنظمة األمم  CRSنّسق العمل بين فرق الصحة العاملّية. 

ذة على األرض لتفادي مراجعة افراد املجتمع أكثر من مرة للحصول على 
ّ
املتحدة واملنظمات املنف

 علومة نفسها. امل

o من خالل حديث وجاهي مع قادة املجتمع ت صال على غالبّية هذه املعلومايمكن االستح

املحّددين باحترام قواعد التباعد الجسدي و/أو من خالل نقاشات عن بعد باستخدام 

 االتصاالت، الرسائل النصّ  ةالطريق
ً

ة يّ التي تناسب اعضاء املجتمع املستهدفين، مثال

اتساب، الخ...   القصيرة، و

o  ر بإضافة تقييم هادف عبر
ّ
لون الجميع بالتساوي، فك

ّ
 القادة املجتمعيين قد ال يمث

ّ
بما أن

واسألهم الهاتف للوصول إلى عّينة من أرباب األسر الذين لديهم أعضاء مهّمشين في األسرة 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/COVID19_inclusive%20programme_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/COVID19_inclusive%20programme_0.pdf
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
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د من تقييم وضع النساء 
ّ
ائق وقنوات التواصل املفّضلة. باإلضافة إلى ذلك، تأك عن العو

 بشكل خاص. 

 من الضروري إجراءالناس ومعتقداتهم، لذا  ارفر مع، سوف تتغيّ 19-مع تطّور خطر انتشار كوفيد  •

د من أّن املالتقييمات 
ّ
إجراء تمرين خل ستبقى ذات صلة ملن هم في خطر. التّد طرق ستمّرة للتأك

أّي تعمل على تقييم في حال كان ذلك سوف يتّم على يد منظمات شريكة أخرى  مسح للخدمات،

 الشركاء في ظّل الجائحة.  /CRSخدمات يمكن ان تصل إليها املجتمعات التي تستهدفها 

املشترك معهم ومع الشبكات  والعمل على التخطيط نب النصح من قادة املجتمع/املؤثريطل •

البروتوكوالت والقيود  على أثر الشركاء  /CRSاملختلفة بشأن طريقة السير قدًما في برامج 

د من أن املنّسقين املعّينين يفهمو . 19-املفروضة بسبب كوفيد
ّ
جيًدا من  19-كوفيد ن خصائصتأك

د منطرح االسئلة عليهم لخًلل 
ّ
د أنهم تأاالنتقال والعناية من املرض والـفهمهم للوقاية و  لتأك

ّ
ك

تكييف البرامج/األنشطة أو تعليقها. أّمن لهم املعلومات املبنية على الوقائع  هممن واجب املاذ ن يفهمو 

 قبل التوّسع بالحديث. اطلب ر 
ً
يهم بشأن مقاربات أبشأن الفيروس ووقعه على انشطة البرامج اوأل

CRS /سألهم كيف يمكنهم دعم الشركاء واCRS /  :الشركاء. تشمل االعتبارات 

o  ة العامة ة للصّح ساس البروتوكوالت الحاليّ أكيف يمكن تكييف طرق/مقاربات البرامج على

 والصادرة عن الحكومة/وزارة الصحة والبروتوكوالت الداخلية التي ال بّد من اتباعها. 

o  كيف يمكن الحّد من الوصمة والخطر والتعّرض الّي من الناس أو الجماعات التي تكون

قد يشمل هذا االمر توفير  .ام املرض او من قد يتعرضون للمرضشديدة الضعف أم

لمعّرضين للخطر أكثر من غيرهم. أما املرجع اإلرشادي الجيد في هذا الحماية اإلضافّية ل

-كوفيد ملكافحةحول برامج الصليب األحمر الدولي الدامجة  الوثيقة اإلرشاديةالسياق فهو 

19 19 Inclusive Programming guidance document-COVIDICRC  

o  كيف يمكن ضمان "مخرج مسؤول" للبرامج التي قد تحتاج إلى تعليق خًلل الوباء، من أجل

 ةلّية، وهذا بدوره يسمح بعودة سهلعات املحتمجالشركاء وامل / CRSء الفهم بين الحّد من سو

  . 19-إلى املجتمع بعد انتهاء أزمة كوفيد

 

 

 ّية املجتمع للمشاركةبلور خطة 

بالتعاون مع القادة في املجتمع/املؤثرين و/أو الشبكات، وبناء على نتائج التقييم التي جرت مناقشتها  •

ا وأنشطة محّددة تتماش ى ، 19في ظل كوفيد  للمشاركة املجتمعّيةبلور خطة آنًفا، 
ً
تشمل أهداف

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/COVID19_inclusive%20programme_0.pdf
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رت، وتعالج التغييرا19-مع االستراتيجية الشاملة لًلستجابة لكوفيد
ّ
ت الًلزمة على ، في حال توف

 مستوى البرنامج. 

o  ال بّد من بلورة خطة لكل مجتمع على حدة بحسب وضعه والخطوط التوجيهّية التي تنشرها

ومشاريع الشركاء التي  CRSمنظمة الصحة الدولية و/أو وزارة الصحة وتلك التي تعتمدها 

والشركاء، ال  CRSيع يعتمدها املجتمع املحلي. في حال شارك املجتمع املحلّي في عدد من مشار 

 من املشاريع يتأثر ببروتوكوالت كوفيد بّد من إعالمهم 
ً

 كال
ّ
ة منه، وتدابير الوقاي 19-كيف أن

 طاع لتفادي اإلرباك واملعلومات الخاطئة. تاصل قدر املسلكن ال بّد من تنظيم التو 

o  
ّ
رئيس كمثال أعلى يون، ال بل عليهم  أن يضطلعوا بدور يمكن قادة املجتمع والشركاء املحل

واالستجابة له.   19-وكقادة في تعزيز التغيير املجتمعي الفردي والجماعي للوقاية من كوفيد

 يحتذى به ليقودوا هذه الجهود 
ً

جد الطرق التي تسمح للقادة والشركاء أن يكونوا مثاال

خطر  باستخدام الطرق التي ال تزيد من املشاركة املجتمعّيةمليات في خطة عالوأدخل تلك 

التعّرض من قبل قادة املجتمع أو أفراد املجتمع. قد يشمل ذلك إشراك القادة املجتمعيين 

اتساب وطرق تواصل عن بعد أخرى تبني على موقعهم كقادة  في رسائل إذاعّية ورسائل و

 موثوقين. 

ساس أعلى  تلتركيز عليها في كّل من املجتمعاجد الرسائل البسيطة واملنّسقة واملختصرة ل •

قة بكوفيد الالزمة مناألولويات 
ّ
 . 19-املعلومات املتعل

قد تشمل الرسائل خطوات الحماية والقيود الحكومّية املحتملة ومكافحة األساطير واألفكار املغلوطة 

رت  19-بشأن كوفيد
ّ
واملعلومات حول الخدمات الصحّية أو الخدمات املجتمعّية األخرى التي تكون قد أث

ظمة الصحة العاملية، الرسائل أن تتماش ى مع تلك الصادرة عن وزارة الصحة أو من على املرض. على

 
ّ
ر، وأن تشمل املجموعات املختلفة في املجتمع وتلك املراعية للنوع االجتماعي والسن بحسب املتوف

ألقليات ياجات الخاصة، وان، واملراهقين واملراهقات وذوي االحتينس رأة واملمثل املاالجتماعية )والتراتبية 

ل غير آمنة، ز واملجموعات املهّمشة األخرى واالشخاص املعّرضين لخطر العنف أو من يعيشون في منا

 الخ(

يجاد املعلومات اإلضافية إأما األمثلة على الرسائل الرئيسة التي يجب اخذها باالعتبار فهي أدناه. يمكن 

مة الصحة العاملّية حول التدابير االساسّية للوقاية من كوفيد
ّ
رها منظ

ّ
 التالي:  املوقععلى  19-التي توف

o 19-كيف ينتقل كوفيد 

https://www.who.int/teams/risk-communication/Individuals-and-communities
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o وأعراضه وتقّدمه، وطول بقائه والفترة التي يبقى فيها املصاب معدًيا وكيف  10-عًلمات كوفيد

حاملين للمرض من دون أعراض علًما أنهم يبقون قادرين على  يمكن لبعض الناس ان يكونوا

 نقله. 

o  من هم الجماعات األكثر عرضة للخطر 

o ما هي الخدمات املتوفرة وتلك غير املتوفرة محلًيا لفحص الحاالت املشتبه بها واملؤكدة ورعايتها- 

ا باال 
ً
ر بعض املعلومعتبار ان الفحوصات املخبريّ اخذ

ّ
ات السياقّية اإلضافّية ة سياقّية جًدا. وف

على الرعاية الطبّية، لكن ما من لقاح للوقاية من  19-عن كيفّية حصول املصابين بكوفيد

 املرض حالًيا وما من عًلج له. 

o ؟يف يمكن أعضاء املجتمع الوقاية من انتقال الفيروسك  

o  .التعّرف إلى العوائق التي تعرقل طرق الوقاية والنصائح املناسبة محلًيا لتكييفها 

o  االجتماعّية املرتبطة بالتباعد واستراتيجيات التماش ي معها.  -يات النفسّيةالتعرف إلى التحّد

ر رسائل بسيطة حول طريقة إدارة التوتر والقلق بشأن كوفيدت ةجّيد وثيقةيمكن إيجاد 
ّ
 19-وف

  ofالصادر عن اليونيسف. 19 كوفيد عنألهل اما الذي يجب ان يعرفه  من  5لصفحة في ا

19 Parenting Tips guidance-UNICEF’s COVID 

o  كيف يمكن النفاذ إلى الخدمات املتاحة وأين )مثال، الدعم النفس ي االجتماعي، خدمات

 مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي، الخ(. 

لبالد / منظمة ل الصحة عالمية والتثقيفّية املتوفرة والتي طّورتها وزارةاستخدم املواد اإل    •

في حال عدم توفر هذه املواد، وفي حال عدم احتوائها على الرسوم والصور  . الصحة العاملّية

مين، 
ّ
اعمل على تطوير مواد على قياس املجموعة املستهدفة لتسهيل الفهم على غير املتعل

ا مع افراد من الجماعة املستهدفة 
ً
للتأكد أن الرسائل محّددة السياق ومتماشية واختبرها مسبق

 املواد ن وزارة الصحة و/او منظمة الصحة العاملية. مع الرسائل الصادرة ع
ّ
يمكن إيجاد ملف

والوكاالت الخارجّية على الرابط التالي الستخدامها كمرجع  CRSاإلعًلمية والتثقيقّية التي طّورتها 

)IECs available for use( . ،)عّية مسأو يمكن أن تكون هذه املواد مرئية )بوسترات أو مناشير

)إذاعة أو مكبرات صوت أو هاتف(، بنظام براي وبلغات أو لهجات مختلفة. على املواد اإلعًلمّية 

  والتثقيفّية ان تحتوي على اعمال قابلة للتطبيق تشمل: 

o  تعليمات واضحة ال بّد من اتباعها 

o  سلوكيات يجب اعتمادها 

o  معلومات يمكن مشاركتها مع االصدقاء واالقارب 

o يين أو شبه األميينمّ للسكان األ  رسوم موّجهة 

https://www.unicef.org/media/66146/file/COVID-19%20parenting%20tips.pdf
https://crsorg.sharepoint.com/:f:/r/sites/COVID-19ProgrammingResources/Covid%2019%20Information/2.%20Technical%20Resources%20by%20Sector/IECs%20for%20prevention%20messaging?csf=1&web=1&e=RTNERN
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على املستوى االقليمي أو  19-لشؤون كوفيد CRSقي قبل االنطًلق بعملّية االبتكار، تواصل مع منّس 

د إذا كانت لديهم مواد يمكن مشاركتها أو قد 
ّ
مع أحد املوظفين من قسم االستجابة اإلنسانّية للتأك

اري فني اقليمي اي من املواد اإلعًلمية التثقيفّية تساعد في بلورة موادك. ال بّد أن يراجع استش 

 أو شركائها.  CRSالصادرة عن 

د من أن الرسائل املرتبطة بكوفيد  •
ّ
املحليين  CRSمنّسقة ومخطط لها مع شركاء  19-تأك

واملنظمات غير الحكومية املحلية والدولية في املجتمع والسلطات املحلية و/أو مسؤولي وزارة 

 لمعلومات الخاطئة. املحتمل لنشر اللتفادي االزدواجّية في الجهود أو  الصحة

تشاور مع الجهات املانحة بشكل وقائي، كما تدعو الحاجة، بشأن التعديالت على برنامجك    •

 على إذن إلجراء أي تغيير مهم. واحصل 

o ضرورّيةال تغييراتالشعور بضرورة إجراء الفي حال  ة،ليّ حامل اتخًلل االستشارات مع املجتمع 

التكييف واحصل على  ة إلىحاجال، ناقش مع الجهات املانحة  املنح  البرامج القائمة على على

 إذن الجهة املانحة من أجل إجراء التغييرات املهّمة. 

o  د التكييفات الًلزمة التي ستبدأ قريًبا، راجع أنشطة املشروع وحّد للمنح الجديدة بالنسبة

 وناقشها مع الجهة املانحة قبل بدء املشروع.  19-لكوفيد

o  ق مراجعات البرنامج
ّ
 19-طة باالمتثال، والتي تّمت بسبب كوفيد، وال سّيما التغييرات املرتبوث

واسباب حدوث تلك التغييرات. احفظ املراسًلت مع الجهات املانحة كافة ألهداف التدقيق. 

د من أن موظفي برنامج 
ّ
م(  MEALتأك

ّ
يشاركون في اّي تعديل   )الرصد والتقييم واملساءلة والتعل

ر على انشطة البرنامج ووثائقه بما في ذلك 
ّ
 داء املؤشر. أتطبيق الخطط أو جداول تقّفي قد يؤث

 

 

 

 اهتّم بتشارك املعلومات والتواصل

املتفق  املشاركة املجتمعّيةملحلي/املؤثرين و/أو الشبكات لتنفيذ خطة إعمل مع قادة املجتمع ا   •

 . قد يشمل هذا األمر ما يلي: عليها

o مع الجماعات املختلفة بشكل يكون آمًنا قدر  19-تشارك الرسائل الرئيسة الخاصة بكوفيد

-بتفادي التجّمعات ومن خًلل سلسلة من طرق التواصل املناسبة لسياق كوفيدو املستطاع، 

حاجات املجتمع وال سّيما أكثر التي يجب اعتمادها تلبية ل )النماذج، اللغة والوسائل(19

ا. 
ً
 املجموعات حاجة وتهميش
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o ة على انشطة البرامج الجارية. خّبر عن التغييرات الطارئ 

o  إضمن طرق التواصل وضّمنها فرصة معالجة اي موضوع أو سوء فهم قد يواجهه أحد أفراد

املجتمع بشأن الفيروس. يشمل هذا األمر وضع آلية تغذية راجعة واستجابة أو تكييف اآللية 

 القائمة. 

د من  •
ّ
أن الجماعات /املجموعات تحصل على شّجع الحوار املتبادل مع الجماعات املختلفة للتأك

د من مساعدة  CRSن الفيروس وبرامج أاملعلومات الدقيقة واملحّدثة بش 
ّ
 CRSوالشركاء وللتأك

 
ّ
مات اآلخرى العاملة في هذه املجتمعات على فهم مفاهيم خطر التغيير والسلوكيات والشركاء واملنظ

 عرفة. والعوائق القائمة والحاجات املحّددة والفجوات في امل

د من التواصل  •
ّ
على املستويات كافة وطوال فترة االستجابة، بما أّن  ،عبر القنوات املختلفةتأك

 أو أكثر انفتاًحا مع الوقت. 
ً

 الوضع يتغّير بشكل سريع. قد تصبح املجتمعات أكثر انعزاال

ا، أشرك القادة  •
ً
رين ومسبق

ّ
جرى تعليق ، حتى ولو أو الشبكات بشكل منتظم/املجتمعيين/املؤث

ت ليكو 
ّ
 طًلعهم بشأن تخطيط األنشطة. نوا على اطًلع دائم باّي تغير وإل األنشطة بشكل مؤق

 املوارد اإلضافية:  •

o  ر رابط منظمة الصحة االعاملية
ّ
 Risk communication and community WHO’sيوف

engagement (RCCE) readiness and response to the 2019 novel coronavirus   املشورة

  املشاركة املجتمعّية. حول تبادل املعلومات واسترتيجيات 

o  ر املستند املتوفر على الرابط
ّ
Safe and Dignified Programming: -CRS COVID 19يوف

chosocial Support (MHPSS) Protection Mainstreaming and Mental Health Psy

eguidanc  مقاربةCRS  تبادل املعلومات. و التواصل في حاالت الخطر ،  حيال 

o  مركز جون هوبكنز لبرامج التواصل  لقد طّور ) JHU-CCP ( ر مواد قابلة
ّ
موقًعا مفيًدا يوف

جتماعية والسلوكية على الرابط التالي: اال للتغييرات  19-د الخاصة بكوفيدللتكييف بشأن املوار 

 .19 Resources for Social and Behavior Change-COVIDadaptable  
 

 9-تكييف الطرق التشاركية خالل كوفيد

م  في سياق فيروسلإلرشادات  CRS وثيقة انظر   -زيارات إلى األسر •
ّ
 بشأن الرصد والتقييم والتعل

19 -COVID 19املستجد Guidance for MEAL document-CRS COVID  

 لقاءات املجموعات •

https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://ics.crs.org/resource/crs-covid-19-safe-and-dignified-programming-protection-mainstreaming-and-mental-health
https://ics.crs.org/resource/crs-covid-19-safe-and-dignified-programming-protection-mainstreaming-and-mental-health
https://ics.crs.org/resource/crs-covid-19-safe-and-dignified-programming-protection-mainstreaming-and-mental-health
https://thecompassforsbc.org/trending-topics/coronavirus
https://ics.crs.org/resource/considerations-partners-guidance-meal-context-covid-19
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o تشمل 19-تفادي اللقاءات الفعلّية وإيجاد خيارات التواصل البديلة خًلل جائحة كوفيد .

 الخيارات املحتملة األخرى للتشاور مع املشاركين في البرنامج ما يلي: 

ر الدروس األساسّية و/أو األعمال املرتبطة  -
ّ
الرسائل النصّية للمشاركين في البرنامج التي توف

 باملشاريع. 

 اتفّية أو رسائل صوتّية بين قادة املشاريع واملشاركين فيها.اتصاالت ه -

ن يزورونها و في األماكن العامة التي ال يزال نشر املعلومات التي ال يزال املشاركون بحاجة إليها -

 19-في ظل القيود املفروضة بشأن التباعد االجتماعي على أثر كوفيد

االفتراضية مثل: فيامو وواتساب  استخدم املؤتمرات عبر الفيديو أو منصات التواصل -

 وسكايب وزوم وفايبر وسًلك. 

)"السيارات الناطقة" هي مكبرات صوت موضوعة  استخدم اإلذاعة أو السيارات الناطقة  -

 على السيارة أو الشاحنة تنشر رسائل مهمة بينما تتنقل في الحياء بين ابناء املجتمع(.

ل بين الجيران بينما يحترمون التباعد استخدم "السًلسل" حيث يتناقل الناس الرسائ -

 االجتماعي )للرسائل البسيطة( 

o يفي حال كانت لقاءات املجموعات أساسّية إلعداد البرامج، تشمل التعديًلت ما يل : 

-  
ّ
د أّن أي موظ

ّ
خص ف أو متطّوع يعاني من اعراض مشابهة بالزكام أو ذكر مخالطته لشتأك

في ذلك أفراد اسرته( ال يختلط مع اي موظف/فرد آخر في املجتمع  بمايعاني تلك األعراض )

أن يعزلوا نفسهم  وال يحضر االجتماع. على املوظفين/املتطّوعين الذين يعانون من أعراض

 ويبحثوا عن الدعم/املشورة الطبي )ة( بحسب بروتوكوالت وزارة الصحة. 

التي تفرضها السلطات يجب عقد االجتماعات ضمن مجموعات صغيرة، بحسب القيود  -

لى إرورة عقد اكثر من اجتماع للوصول املحلّية لجهة عدد املجتمعين. قد يعني هذا األمر ض

املشاركين في البرامج كافة. في حال كانت االجتماعات ممنوعة، اًيا كان حجمها، بناء على 

 قيود الحكومة الحالية، قد نحتاج إلى طلب اإلذن لعقد االجتماعات الفعلية.

 أطلب من الناس التالية صفاتهم عدم حضور االجتماعات، حتى ولو استلموا دعوة: -

أكثر من غيرهم )أي املسنين، من يعانون  19-من يواجهون خطر اإلصابة بكوفيد .1

 مشاكل صحية كالضغط وامراض مرتبطة باملناعة(

والبرد أو من كانوا مؤخًرا على اختًلط بشخص يعاني  ممن يعانون حالًيا اعراض الزكا .2

 هذه األعراض )بما في ذلك افراد أسرتهم(. 
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-  
ّ
)التباعد الجسدي، غسل  19-بتدابير الوقاية من كوفيد ،لدى وصولهم ،ر املشاركينذك

اليدين وممارسات السعال والعطس السليمة وعزل الذات وطلب املشورة الطبية في حال 

 باتباع هذه التدابير كافة خًلل االجتماع.  العياء( وذكرهم

ابق على التباعد الجسدي )متر على األقل(  بحسب توصيات الحكومة املحلية وعند  -

اجتماع مجموعات صغيرة. حاول عقد االجتماعات في الهواء الطلق متى أمكن وإال جد مكاًنا 

ر ما يكفي من املساحة للحفاظ على التباعد الجسدي. 
ّ
 يوف

أكثر من شخص  أماكن اللمس املشتركة بين إلى/وجود در املستطاع من الحاجةخّفف ق -

ر املستطاع. ال تطلب نقاط اللمس املشتركة قداألوراق، الخ( وطّهر  ب)مثل مسكات األبوا

 الحضور.  تطية لتثبيالتواقع الخ

فين  شاركون إلى االجتماع وتظهر عليهم عوارضفي حال وصل امل -
ّ
واضحة، ال بّد للموظ

 : ، لذا يجبافظة على االحترام والتباعد الجسدي حمع امل ،التصرف

 لى مكان آخر بعيًدا عن املجموعة إأن يطلبوا منهم االنتقال  .1

 إيجاد طريقة بديلة لنقل املعلومات املناقشة في االجتماع لهم .2

 نصحهم بعزل النفس وطلب املشورة الطبية بحسب بروتوكوالت وزارة الصحة  .3

اركة في االجتماع الجاري؛ الطلب من قادة املجتمع توفير املساعدة شاملدعوتهم إلى عدم  .4

 لهم، حسب الحاجة. 

توفير مكان لغسل اليدين بالصابون واملياه الجارية ومواد التطهير؛ الطلب من املشاركين  -

 غسل اليدين عند دخولهم مكان االجتماع وعند الخروج منه. 
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اسية؛ عدم التشجيع على إبقاء االجتماعات قصيرة قدر املستطاع والتركيز على نقاط أس -

  .ي لقاءات جانبية بعد االجتماعأكل واملشرب وتفادي توفير املأ

بحسب مجموعة أو األنشطة، استخدام اللقاء من أجل تحديد طرق تواصل بديلة لل -

 املمكن.

 

 دة لبرمجة األنشطة والخدمات الخاصة بقطاعات محّد  19-خاصة بازمة كوفيد موارد إضافية

 19-حول أداء أنشطة التسجيل في ظّل كوفيدالوثيقة اإلرشادية جرى تعليق بلورة   -التسجيل •

  .توفير رابط للوثيقة حاملا تصبح جاهزة وسيتّم 

 CRS ة إرشاداتللمعلومات بشأن برامج النقد والقسائم، راجع وثيق -برامج النقد والقسائم •

 CRS Guidance Cash and Voucher theة والقسائم على هذا الرابط يّ داملساعدات النق

Assistance 

خار واإلقراض الداخلي، الرجاء مراجعة إرشادات مجتمعات االدّ ن أللمعلومات بش -SILCبرنامج  •

CRS  حول مجموعاتSILC 19-خًلل كوفيد 

 Save the Children لدى صندوق إغاثة الطفولة 19-كوفيد ة حول تكييف برنامجإرشادات إضافيّ   •

 . link ويمكن إيجادها على الرابط التالي

 

mailto:partnership@crs.org
https://ics.crs.org/resource/cash-and-voucher-assistance-considerations-partners
https://ics.crs.org/resource/cash-and-voucher-assistance-considerations-partners
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17089/pdf/companion_piece_-_program_adaptations_version_1.0.pdf

