
 

 

   ةاحمللي اتاجملتمع كاشر إاملخاطر و  عن بالغاال
االستجابة يف اجلمعيات الوطنية   فرقل خمصصة توجيهية  مذكرة 

 واالحتاد الدويل  
 

   عامة   حملة 

رشاك التخطيط لنُ اليت ينبغي اس تخداهما يف أأدانه حملة رسيعة عن الأدوات والتوجهيات الرئيس ية  لوثيقةتقدم ا ج الإبالغ عن اخملاطر واإ

 nCoV.1)-2019( س تجدفريوس كوروان ال لتفيش الاس تجابة طار معليات التأأهب واإ اجملمتعات احمللية يف 

الاء والرصف الصحي والنظافة الصحية اذلين ينفذون معليات التأأهب والاس تجابة جمال  الزمالء العاملون يف    يقومومن الرضوري جداً أأن  

رشاك  نيالعني النسقنيمع ابلتنس يق  ابلإعالم ومشاركة اجملمتعات احمللية من أأجل اإطالق مبادرات فعاةل يف جمال الإبالغ عن اخملاطر واإ

 . ةاحملليات اجملمتع

ماذا يعين الإبالغ عن 

رشاك اجملمتعات اخملاطر   واإ

 احمللية؟

رشاك اجملمتعات احمللية اإىل العمليات والُنج الس تخدم واجملمتعات   فرادلإرشاك الأ   ةيشري الإبالغ عن اخملاطر واإ

سلمي واحليلوةل   احمللية والتواصل معهم بشلك منجي هبدف تشجيع اجملمتعات احمللية ومتكينا من اتباع سلوك

مثل التفيش احلايل لفريوس كوروان دون انتشار الأمراض العدية أأثناء الأحداث اليت تطال الصحة العامة 

 نقوم مبا ييل : حتقيقًا ذلكل، الس تجد. و 

ليه، ونرشكهم يف تصممي وتقدمي اخلدمات نسأأل ال  • ناس عام يعرفونه ويريدونه وما حيتاجون اإ

فريوس كوروان الس تجد من أأجل حتسني فعالية العمليات اجملمتعية من طرق الوقاية تنفيذ و 

لهيا. ومن الهم توفري الفرص وقنوات التصال التاحة  وضامن اس تدامة التغيريات اليت ندعو اإ

 اليت تثري قلقهم.  قضاايالمتعات احمللية من أأجل طرح الأس ئةل ومناقشة للأفراد واجمل 

اجلديرة ابلثقة من أأجل تزويد ووسائل الاعالم الشاركة اجملمتعية س بل من مجموعة نس تخدم  •

فريوس كوروان  عن خماطر اليت يسهل فهمهاابلعلومات ادلقيقة والوثوقة اجملمتعات احمللية 

الس تجد وطرق انتقاهل وأأس بابه وظواهره والوقاية منه وعالجه، ومن أأجل التأأثري يف هذه 

رشاكها يف الإجراءات التبعة وذكل من خالل اس تخدام قنوات  اجملمتعات احمللية ومتكينا واإ

 اتصال جديرة ابلثقة. 

بشأأن كيفية  أ رائهجملمتع احمليل و امالحظات نستند اإىل القدرات احمللية من خالل الاس امتع اإىل  •

ومن الأمهية مباكن تشجيع تبين اجملمتع  –نتشار فريوس كوروان الس تجد والتصدي لالتأأهب 

 لفريوس كوروان الس تجد.  احمليل لإجراءات الوقاية والتأأهب والتصدي

الإبالغ عن  كتيسلاذا ي 

رشاك اجملمتعات  اخملاطر واإ

احمللية أأمهية يف مواهجة 

فريوس كوروان 

 الس تجد؟ 

 من اندلع الأوبئة السابقة:  الس تخلصةبعض ادلروس 

اجملمتعات احمللية النفذين الرئيس يني جيب أأن يكون الأفراد و احللول،  تقدميتنا ل ابلرمغ من حماول •

اءات الفردية وامجلاعية الالزمة للوقاية من فريوس كوروان وأأحصاب القرار يف الرتوجي لالإجر 

 الس تجد وماكحفته. 

 
رشادات منظمة الصحة العالية ويه تستند  1 ىل اإ رشاك اجملمتعات احمللية فامي يتعلق بفريوس كوروان ال هذه التوجهيات اإ :   2019س تجد ممكةل لا ورد يف الوثيقة : التأأهب والاس تجابة يف جمال الإبالغ عن اخملاطر واإ

رشادات مبدئية .  اإ
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لينا اجملمتعات احمللية مكصدر موثوق به، ميكن • ا يظل بناء الثقة أأمراً أأساس يًا . وبقدر ما تنظر اإ

 . اتباعها بنصاحئ التطوعني و القبول 

يتبنوا هذه التوصيات التعلقة ابلصحة العامة فهامً اتمًا و  ةاحمللي اتواجملمتعفراد جيب أأن يفهم الأ  •

ذا مل حيصل ذكل،   ميتنعوا حىت الوصول اإىل جممتعاهتم و  رفض الناسن احملمتل أأن يمفالتوصيات. واإ

 بذكل يف انتشار الرض.  ايسامهو و اإجراءات الوقاية  عن تنفيذ

ومات الصحية احلقيقية، ميكن أأن عندما تنترش الإشاعات بأأرسع من الوقائع وتتناقض مع العل  •

 عن حامية أأنفسهم وتقّوض بذكل ما نقوم به من الإبالغ عن اخملاطر.  شخاصتثين الأ 

قام الناس أأن نتحقق من كيفية تفسري رسائلنا من جانب اجملمتع احمليل. فعىل سبيل الثال،  علينا •

يبول يقتل" اليت نرشتبتفسري  يبول دلى تفيش  الرساةل "اإ هو مرض بأأن هذا الرض ، وابء اإ

ىل مركز للعالج الأمر  ،عضال ول ميكن عالجه واختاروا أأن ميوتوا يف منازهلم بدًل من التوجه اإ

اذلي سامه يف انتشار الرض. وذلا جيب اختبار الرسائل التعلقة بفريوس كوروان الس تجد للتأأكد 

 هيا. غري مرغوب فيف السلوك من أأهنا واحضة ول تؤدي اإىل تغريات 

رشاك القادة اجلديرين ابلثقة و  • حشد يتيح اجلهات الؤثرة الرئيس ية التعاون مع اجملمتعات احمللية واإ

 القوى يف اجملمتع احمليل برسعة أأكرب وفعالية أأقوى مما تتيحه اجلهود اليت يبذلها التطوعون وحدمه.    

ما يه أأنشطة الإبالغ 

رشاك  عن اخملاطر واإ

اجملمتعات احمللية اليت 

 أأن حتظىجيب 

 لأولوية؟ اب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج  اجملمتعات احمللية ادلور الركزي يف مجيع العمليات التعلقة  بفريوس كوروان الس تجد ، وتندمج هنُ  توىل ت 

يف احليلوةل دون انتشار    هتا سامهالاس تجابة وضامن م اإرشاك اجملمتع احمليل يف العمليات الصحية من أأجل دمع  

هناء تفيش الرض. أأنظر  نصاحئ معلية  اذلي يقدم  3الرفق  الفريوس، ويف حامية الأشخاص الس تضعفني واإ

 للتخطيط

بالغ عام نعرفه  جيب أأن نكون مس تعدين   • بشأأن فريوس كوروان الس تجد بناء عىل وعام جنههل  لالإ

الإجابة عن و  ،العين بدل ال أ خر العلومات الواردة من منظمة الصحة العالية ووزارة الصحة يف 

اطلع عىل ) اليت ميكن اتباعها محلاية حصهتمأأس ئةل الساكن ومصادر قلقهم واقرتاح الإجراءات 

أأحدث أأدوات الإبالغ عن اخملاطر(. ويبقى الإبالغ مبا ل نعرفه أأفضل من السكوت اذلي ميكن 

ترك اجملال مفتوحًا للشائعات اليت ستنترش وأأفضل من ، أأن يفرّس غالبًا بأأنه جحب للمعلومات

 برسعة. 

ينبغي أأن تشمل معليات التقيمي الاحتياجات الاجامتعية والاحتياجات اخلاصة بتغيري السلوك  •

)العرفة، والواقف، والامرسات، والعتقدات ، اإىل جانب قنوات التصال اجلديرة ابلثقة(، وتنفذ 

بالغ لابلتنس يق مع رشاكء أ خرين من أأجل وضع هنج منسق  رشاك اجملمتعات عن الإ اخملاطر واإ

 اجملمتع. قوى حشد حمللية و ا

ضع نظام يتيح الاس امتع اإىل تصورات امجلهور والكشف عن الشائعات والعلومات اخلاطئة، و  •

وربط العلومات بأ ليات  ،مثاًل عن طريق رصد وسائل الإعالم ووسائل التواصل الاجامتعي

 ة الصحية والقامئني عىلالتعقيب اجملمتعية القامئة أأو الناش ئة، ومجع تعليقات العاملني يف الرعاي

لرد عىل الشائعات والعلومات يتيح ا  نظام  وحني يكون ذكل رضوراًي ، وضع  .  الاستنجاد الهاتفي

 اخلاطئة والأس ئةل التكررة. 
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دراج هنُ  • رشاك اجملمتعات احمللية يف خطط الصحة العامة وقطاع الياه اإ ج الإبالغ عن اخملاطر واإ

من أأجل تعزيز احلوار وزايدة القبول والثقة داخل اجملمتعات  ،والنظافة الصحيةوالرصف الصحي  

 احمللية. 

رص عىل التواصل مع الناس من خالل قيام التطوعني ابلزايرات الزنلية ، ومن خالل الإذاعة حلا •

حاطة امجلهور ابلعلومات بشلك فعال ومجع لك  و/أأو وسائل التواصل الاجامتعي من أأجل اإ

 والرد علهيا. واخملاوف التصورات اخلاطئة و  الأس ئةل

ج الإرشاك احمللية، اليت تس هتدف جامهري معينة مع الرتكزي عىل هنُ م محالت الإعالم ااس تخد •

جراءات الوقاية الرئيس ية  وخاصة اإجراءات النظافة الصحية وسلوك الباعدة الاجامتعية.  ،واإ

العلومات بشأأن  تقدميللتواصل والاس امتع و اس تخدام أأفضل الطرق ب التطوعني عىل يدر ت •

 العنارص الأساس ية اجملهوةل. مبا يف ذكل فريوس كوروان الس تجد، 

د اجلهات الرئيس ية الؤثرة )مثل الشاهري اذلين يمتتعون ابلثقة، والقيادات اجملمتعية، يدحت •

ومقديم خدمات الطب والعاجلني الشعبيني،  والقيادات ادلينية، والعاملني يف جمال الصحة،

والش باكت لس امي وسائل الإعالم احمللية ووسائل التواصل الاجامتعي )مثل امجلعيات  ،البديل(

النسائية، ومجعيات الش باب ، وامجلاعات ادلينية، والإذاعات احمللية( اليت ميكنا الساعدة عىل 

 تزويد الساكن ابلعلومات وتعبئهتم. 

اليت ينبغي  رصالعنا

الإبالغ عن مراعاهتا يف 

رشاك اجملمتعات  اخملاطر واإ

 احمللية.

 

لالطالع   1أأنظر الرفق 

 عىل النصاحئ العملية

حمليًا مقبوةل استناداً اإىل رسائل احلوار  مواضيععىل جيب الرتكزي : التكيّف مع الس ياق احمليل •

لتساؤلت والتصورات والعتقدات والامرسات احمللية الس ياق احمليل و لتتالءم مع اتكون مصممة  

  (.5والرفق  4)أأنظر الرفق 

ىل الناس    احتياجات لتكيّف مع  تبعًا لتطور الاس تجابة من أأجل ا احلوار    مواضيع تغيري   • العلومات    اإ

تعليقاهتم فضاًل عن الشائعات والعلومات اخلاطئة و الزتايدة  الساكن  عارف  ل  اس تجابةً :  وتصوراهتم

 اليت تنترش يف النطقة. 

والرسائل اجلديدة دلى امجلاعات الس هتدفة الواد : ينبغي اختبار مجيع القدمة ر الرسائل ا اختب •

رمبا أأو البلبةل اإحداث قبل نرشها وتعمميها من أأجل التأأكد من أأهنا مفهومة جيداً ول تسامه يف 

 ذى. لأ ا لحقت

نرش العلومات توس يع من أأجل  مبصادر العلومات/ اجلهات الؤثرة اجلديرة ابلثقةل االتص  •

 الأساس ية. 

ىل الناس! حتديد احلاج  • ىل  ةالإصغاء اإ   العلومات وحتليل الشائعات والتعليقات بشلك منتظم اإ

 (3، والرفق 2لأهنا أأساس ية لصياغة الرسائل وتنظمي التصالت )أأنظر الرفق

وقد حيتاج  ،لتواصل مع ال خرينطبيعية ابل ميكل امجليع موهبة  : الوظفني والتطوعني تدريب  •

   . ليقات والالحظاتومجع التع  ،البعض اإىل تطوير همارات التواصل، والاس امتع

من اذلي يتوىل قيادة 

معليات الإبالغ عن 

رشاك اجملمتعات  اخملاطر واإ

رشاك اجملمتعات احمللية تنفيذاً جيداً، يتوىل الفريق  مع أأن امجليع يتحمل مسؤولية تنفيذ الإبالغ عن اخملاطر واإ

ابلتوعية الصحية يف منظمتك  لكفالوظف الهو السؤول عن التنس يق و الصحي قيادة العمليات. 

من أأن وزارة الصحة يف بدلك و/أأو منظمة الصحة  تأأكدجيب ال و والتصالت ومشاركة اجملمتعات احمللية. 
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احمللية وما يه اجلهات 

ننسق  اليت جيب أأن

 معها؟ 

رشاك اجملمتعات العالية واليونيس يف  توعيةوال  /احمللية قاموا بتفعيل فريق معين ابلإبالغ عن اخملاطر واإ

 ة. يالصح 

 هجات التصال العنية مبشاركة اجملمتعات احمللية والساءةل يف الاحتاد ادلويل يه التالية: 

 ombretta.baggio@ifrc.orgعىل الس توى العالي : 

 viviane.fluck@ifrc.org:  يف منطقة أ س يا احمليط الهادئ

 Sharon.reader@ifrc.org منطقة أأفريقيا : يف

 diana.medina@ifrc.orgيف منطقة الأمريكتني: 

 mark.south@ifrc.orgاب : يف منطقة أأورو

أأين ميكن احلصول عىل 

الزيد من الساعدة وعىل 

الامنذج والإرشادات 

 اخل..؟ 

رشاك اجملمتعات احمللية : التعلقة منظمة الصحة العالية واثئق  • أأس ئةل ابلإبالغ عن اخملاطر واإ

رشاك اجملمتعات احمللية :  ،questions and answersمتكررة  الإبالغ عن اخملاطر واإ

 technical guidance on risk communication andاإرشادات مبدئية

community engagement  ، نصاحئ للعامة: تصحيح الفاهمي الغلوطةAdvice for 

Myth buster public; 

 Tweetableاإرشادات حصية،  key messages ر : رسائل هامة موهجة للجمهو  واثئق •

health advice  ،ائل يف وسائل التواصل الاجامتعي : رسsocial media memes 

 in different languages   ، editable social media health advice

a)(using free app Canv 

 عن الشائعات والفاهمي الغلوطة/ أأس ئةل وأأجوبة موهجة للمتطوعني س تصدر قريبًا.  حصائف وقائع •

موقع مشاركة اجملمتعات احمللية والساءةل :  •

https://www.communityengagementhub.org/ 

  الساءةل.  رامجبو معلية لتنفيذ برامج الإعالم اجملمتعية أأدوات ومناذج ونصاحئ 
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://ifrc.us13.list-manage.com/track/click?u=f384fe9dde60018f07b31b034&id=6686b0dfc6&e=b7e8a1e10e
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https://www.communityengagementhub.org/
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 الذكرة التوجهيية  حمتوايت  

 حملة عامة  

 : نصاحئ معلية أأساس ية لإرشاك اجملمتعات احمللية  1الرفق  

رشاك اجملمتعات احمل تخطيط  يف ال لساعدتك  معليات التقيمي  يف  اليت ينبغي حتديدها  : الأس ئةل والعلومات   2الرفق    لية لإبالغ اخملاطر واإ

رشاك اجملمتعات احللية  3الرفق    : نصاحئ معلية للتخطيط لإبالغ اخملاطر واإ

 : نصاحئ لصياغة الرسائل   4الرفق  

   : الرد عىل الشائعات والتعليقات 5الرفق  
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 : نصاحئ معلية أأساس ية لإرشاك اجملمتعات احمللية 1الرفق  

واجملمتعات  فرادمع تزايد حالت الإصابة بفريوس كوروان الس تجد، ومع تنايم اخلوف وانتشار الشائعات دلى امجلهور، من الهم اإرشاك الأ 

 احمللية يف مناقشة احللول واختاذ الإجراءات الفعاةل محلاية الأفراد لأنفسهم وأأرسمه وجممتعاهتم احمللية. 

ىل اجملمتع احمليل ابعتباره خبريًا ن اإ : ما جيب أأن يفعلوهس لنا عىل ا  ل تكتِف بأأن متيل  -1 ل  . التصدي للوابءيف  همم جدًا أأمر  النظر اإ

خبارجمرد دامئًا ينجح  علمية، بل يكون اإرشاكهم عرب  مبنية عىل معلومات ا جيب أأن يفعلوه حىت لو اكنت النصاحئ مبلناس ا اإ

"ل تفعل ذكل" اإىل  يقول ومن الأمهية مباكن أأن يتحول النقاش مع امجلاعات احمللية من هنج فويق .اتصالت متبادةل أأكرث فعالية

 ". فعهلنميكن أأن "التشارك لتحديد ماذا 

توقع أأن يصغي الناس بشلك أأكرب اإىل العلومات اليت يقدهما الأفراد اذلين يعرفوهنم من ال :  أأن يتلكموا  اطلب من القادة والنظراء  -2

حتمك خاصة  عدبقوايف ظروف اجامتعية وثقافية حمددة تمتزي يعيشون الناس اإن ويثقون هبم ويشعرون أأهنم هممتني براحهتم. 

م تصوراهتم اخلاصة للمخاطر ومصادر ال راء اجلديرة ابلثقة، وهذا ما يؤثر يف مدى قبوهلم ابلنصاحئ لعالقات بني الأفراد ودلهيا

عن "خرباء حمليني" مثل المرضني يف الستشفى بل البحث  بدعوة خرباء يأأتون من "العامصة"  ينبغي عدم الاكتفاء  ذلا  الصحية.  

 الناس بة وتقدمي التفاصيل الهمة للجامعة احمللية العنية.  لغةخدام الاحمليل اذلين يس تطيعون تقدمي العلومات الفيدة ابس ت

ليه و هُنج تتيح الشاركة والتعقيب حدد  -3 رشكهم يف تصممي اخلدمات اإ : ينبغي أأن تسأأل الناس عام يعرفونه ويريدونه وحيتاجون اإ

فعالية معلياتنا داخل اجملمتع احمليل وجيعل التغيريات فريوس كوروان الس تجد ووضع طرق الوقاية، وهذا ما يزيد من بالتعلقة 

لهيا أأكرث اس تدامة. ومن الهم توفري وقنوات التصال الالزمة يك يطرح الناس الأس ئةل ويناقشون الواضيع الفرص  اليت ندعو اإ

 اليت تثري خماوفهم. 

والربامج.  الرسائل الإعالميةاليت ستساعد مسؤويل الصليب الأمحر والهالل الأمحر عىل صياغة  والالحظات   التعليقات المتس  -4

ذا اكنت امجلاعات احمللية تطرح الكثري من الأس ئةل حول خطر فريوس كوروان الس تجد عىل الأطفال، من  فعىل سبيل الثال، اإ

رشاك اجملمتعات احمللية والتعبئة الاجامتعية. أأنشطتنا اخملصصة لالإ مجيع الهم أأن نرد عىل هذه اخملاوف عرب  بالغ عن اخملاطر واإ

جياد حلول رسيعة للمشألك قبل أأن تتحول اإىل الأسوأأ. كام يتعني عىل   نذار مس بق يتيح اإ وتوفر الالحظات والتعليقات نظام اإ

اجزين عن معاجلة بعضها ، فاإن الناس الاس امتع اإىل شاكوى الناس والرد علهيا ، حفىت لو كنا عالصليب الأمحر والهالل الأمحر 

 يقدرون دامئًا الإصغاء اإىل طلباهتم والاهامتم هبا.  

يساعد نرش العلومات قبل تشخيص   الصحة ومنظمة الصحة العالية( :  ات)كام تويص به وزار   فوراً   لصحيحةنرش العلومات ا ا -5

جراءات الوقاية اليت ستسامه يف احليلوةل دون انتشار فريوس كوروان الس تجد  احلالت الفعلية يف التخفيف من اخملاوف وتعزيز اإ

لتبادةل ، ينبغي دامئًا تسجيل التارخي عىل مجيع الرسائل ابرسعةوتشجيع سلوك البحث عن الرعاية. ونظراً اإىل تغري العلومات 

 .  عرب الفيديو، أأو الرسائل الصوتية، أأو النصوص الكتوبة(الرسائل )

أأهنم يفهمون   . من الهم اس تخدام اللغة اليت يتلكمها الناس يف دايرمه للتأأكد منعادة  الأفراديس تخدهما  قدم العلومات ابللغة اليت   -6

 اللغوية.  للتلكم بدون أأن تعيقهم احلواجز لك ما نريد مشاطرته معهم وأأهنم ميلكون الثقة الالزمة

جراءات عزز التوعية و  -7 رشاك اجملمتعات احمللية  ات: تتضمن البادر العملاإ معلومات عادة العملية اخلاصة ابلإبالغ عن اخملاطر واإ

 موهجة للمجمتع احمليل منا ما ييل: 

 ،(عن الرعاية الطبية يف أأحد الستشفياتبحث  ال ابلرض و يف حال الإصابة  جيب اتباعها )عىل سبيل الثال  اليت  تعلاميت  ال  (أأ 

 ، (الترصفات اليت جيب اعامتدها )عىل سبيل الثال ، غسل اليدين مرات عديدة من أأجل حامية نفسك وحامية ال خرين (ب
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ج( العلومات اليت ميكن تبادلها مع الأصدقاء وأأفراد العائةل )أأين ميكن احلصول عىل اخلدمات ومىت، عىل سبيل الثال ، العالج 

 جماين ومتاح يف الراكز الصحية(. 

ذه الرسائل مفهومة اجملمتع احمليل العين اإىل التأأكد من أأن ه: هيدف الاختبار التجرييب للرسائل والواد دلى  اخترب النج الس تخدم -8

ن مرضة. وجتدر الإشارة وومقبوةل ومناس بة ومقنعة. كام يساعد يف جتنب انتشار العلومات غري الفيدة أأو العلومات اليت قد تك

 أأيضًا اإىل أأن الإفراط يف نرش العلومات قد تكون هل تأأثريات سلبية. 

لساءةل اجملمتعات احمللية اليت نتعاون معها يمكن يف اس تخدام هنج أأكرث : تعزيز اخلضوع  لساءةل اذلين نسعى اإىل مساعدهتم  اخضع  -9

عىل معلنا ويش تكون   الساكن  ضة للخطر والاستناد اإىل مالحظاهتا )قد ل يوافقانتظامًا وتنس يقًا يف التواصل مع اجملمتعات العرّ 

  .تصالت ابلصابني(وتتبع اذلين دلهيم ااحمللية  اتمن التطوعني اذلين يتولون مراقبة امجلاع

، بل جيب الأعراضالعالج يف حال ظهور تلقي اإىل السعي تغيري السلوك يتطلب بعض الوقت: ل يكفي أأن نطلب من الناس  -10

، ونتواصل معهم بناء عىل هذا التحليل. أ منةاعامتد ممارسات العقبات اليت تعرتض أأن نفهم لاذا يترصفون هبذه الطريقة وما يه 

ذا توفرت الأحباث(، أأو جنمع العلومات عن معارف الناس وسلوك  وممارساهتم ونقدم أأدوات   همومن الرضوري أأن نقوم ابلتحليل )اإ

 مبتكرة وجذابة دلمع برامج الوقاية من فريوس كوروان الس تجد والتصدي هل. 

 ،: جيب أأن نقدم بوضوح وعىل الفور العنارص العروفة عن الرض واجلوانب اجملهوةلحركرسعة التابلنفتاح والاس تقامة و   حتىل  -11

وهذه عالمة ونركز عىل الإجراءات اليت ميكن ان يتخذها الأفراد وامجلاعات احمللية من أأجل احلد من انتقال العدوى والرض. 

 متعات احمللية. احرتام تسامه يف بناء الثقة بني الصليب الأمحر والهالل الأمحر واجمل 

: ميكن أأن تتغري النج الس تخدمة والتوصيات والعلومات التاحة رص عىل احلصول عىل أأحدث الأخبار والتعاون مع ال خرينحا -12

مع توفر معلومات جديدة عن الرض. جيب التعرف ابنتظام عىل العلومات الصادرة عن وزارة الصحة يف بدلك أأو النظامت  

لها الصليب الأمحر والهالل الأمحر يتداو الأخرى مثل منظمة الصحة العالية واليونيس يف. كام ينبغي التأأكد من أأن العلومات اليت  

دة الارتباك وعدم الثقة داخل اجملمتعات ايل تتعارض مع معلومات وزارة الصحة أأو منظمة الصحة العالية لأن من شأأن ذكل ز

 احمللية. 

و اذلين من احملمتل أأن يفرتض الترضرون من تفيش الوابء أأ : الساكن ُحسن حال عىل الصليب الأمحر والهالل الأمحر حرص  -13

فوائد نفس ية كبرية اسرتاتيجيات اإرشاك اجملمتعات احمللية    ققأأن اجملمتع ل يبايل هبم. ولهذا ميكن أأن حتاس تضعاف  يعيشون يف حاةل  

 . 

ماكنيات احلصول عىل الهواتف  الزايدة الهائةلأأدت  ومع اجملمتعات احمللية: فراد اس تخدم وسائل مبتكرة للتواصل مع الأ  -14 يف اإ

ىل تغيري الطرق اليت يتواصل هبا الناس. ومل يعد التصال   ،، واس تخدام ش بكة الانرتنت، ووسائل التواصل الاجامتعياحملموةل اإ

ويتوقعون   بل يس تطيع الناس التلكم علنًا ومبارشة مع الصليب الأمحر والهالل الأمحر وعن الصليب الأمحر والهالل الأمحر،  ،فوقياً 

لهيم ونتشارك معهم يف لك ما نفعهل )أأنظر الأ   لزيد من النصاحئ العملية عن قنوات التصال الس تخدمة(.  8داة منا أأن نصغي اإ
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رشاك  اخملاطر  لإبالغ  التخطيط  يف  لساعدتك معليات التقيمي  يف ينبغي حتديدها  اليت والعلومات  الأس ئةل : 2 الرفق   واإ

 لية حمل ا   اجملمتعات 

ميكن مجع هذه العلومات من خالل اس تقصاءات التقيمي، ومداولت مجموعات النقاش، والقابالت مع مقديم العلومات الرئيس يني، 

وحملة عن : مشاركة اجملمتعات احمللية والساءةل: القامئة الرجعية  1نتاجئ الالحظات. أأنظر الأداة جمرد  ومن خالل بياانت اثنوية أأو حىت  

 ،من أأجل اإرشادات أأكرث تفصيالً  Tool 1: CEA assessment checklist and methods overviewتقيمي طرق ال 

 أأو اطلع عىل أ ليات الاس تقصاء اليت يس تخدهما الرشاكء  

رشاك اجملمتعات احمللية:  الواضيع     اليت ينبغي حتديدها لساعدتك يف التخطيط لإبالغ اخملاطر واإ

  ،اجملموعات الأكرث تعرضًا للمخاطر يف اجملمتع احمليل •

 العارف والواقف والتصورات بشأأن فريوس كوروان الس تجد  •

o   دراك الناس للخطر اذلي يشلكه فريوس كوروان الس تجدوالوصف احمليل للمرض، و   ،ذكل الشائعاتمبا يف  ، اإ

 ،والتجارب السابقة لتفيش أأمراض اجلهاز التنفيس 

 ،أأنظر أأدانه بعض الأس ئةل القرتحة –مصادر العلومات وقنواهتا وخصائصها  •

 ،اللغة )اللغات( الفضةل •

 ممارسات الأرسة واجملمتع احمليل  •

o  ذا اكنت تزيد من خطر العدوى أأو تقلصه(، ال الامتسرغبة الناس يف عالج، والامرسات يف جمال الصحة )واإ

 والعتقدات، والقمي التعلقة هبذه الامرسات، وطريقة اختاذ القرارات عىل مس توى اجملمتع. 

 الس ياق الثقايف والاجامتعي والاقتصادي والبييئ  •

o ماكنية احلصول عىل الوارد التوترات الاجامتعية والس ياس ية اليت ميكن أأن تؤثر يف اعامتد ممارسات أ منة ، واإ

والعايري الاجامتعية اليت قد  ،مثل الال أأو اخلدمات الصحية أأو مواد النظافة الصحية، والعتقدات التقليدية

 ، ومس توى الثقة يف الاس تجابة النفذة داخل اجملمتع احمليل. اعامتد الامرسات القرتحة تؤثر يف

أأنظر مجموعة أأدوات فريق مشاركة   ،زيد من الأس ئةل مع خيارات الإجابة القرتحةطالع عىل ال. لال  بعض الأس ئةل احملددة اليت ينبغي طرهحا

 ، الأس ئةل الطروحة للتقيمي والأسس الرجعية والرصد ،مشاركة اجملمتعات احمللية والساءةل :2اجملمتعات احمللية والساءةل، الأداة 

 ‘Tool 2: CEA Questions for assessments, baselines, monitoring and evaluation’ 

  . فريوس كوروان الس تجدالتسمية احمللية لتأأكد من اس تخدام 

 ؟أأو الكتابة /و هل جتيد القراءة -1

 ما يه اللغة اليت تتلكمها يف ادلار؟  -2

 ؟فريوس كوروان الس تجدأأو جيعل من الصعب  احلصول عىل معلومات بشأأن    ،العلوماتهل هناك ما مينعك من احلصول عىل   -3

 عىل العلومات التعلقة ابلصحة؟  اً مو أأين حتصل مع -4

 أأين جتد العلومات التعلقة بفريوس كوروان الس تجد؟  -5

 فريوس كوروان الس تجد؟العلومات التعلقة ب للحصول عىلما يه مصادر العلومات اليت جتدها أأكرث جدارة ابلثقة  -6

https://media.ifrc.org/ifrc/document/community-engagement-and-accountability-toolkit/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/community-engagement-and-accountability-toolkit/
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 ؟ تفيش فريوس كوروان الس تجد اليت ينبغي أأن تعرفها بشأأنالعلومات أأمه ما يه  -7

 فريوس كوروان الس تجد؟ مسعت عنا بشأأن  ما يه العلومات اليت  -8

 ؟ من اذلي اطلعك عىل هذه العلومات؟ حصتهفريوس كوروان الس تجد لست متأأكداً من بهل مسعت أأي يشء يتعلق  -9

 هل تبادلهتا مع أأحد ؟ مع من؟ فريوس كوروان الس تجد؟ ماذا فعلت ابلعلومات اليت مسعهتا عن  -10

ذا مل تس تخدم بعض العلومات أأو لك العلومات،  -11  ذكل؟  أأس باب ا يه أأمهمفاإ

حدى النظامت )مثل الصليب الأمحر والهالل الأمحر(، ما يه اإ  -12 ذا كنت تريد طرح أأس ئةل أأو تقدمي تعليق أأو رفع شكوى اإىل اإ

ليك؟   أأفضل الطرق ذلكل ابلنس بة اإ

 فريوس كوروان الس تجد اإىل جممتعك احمليل/ اإىل منطقتك؟ من المكن ان يصل ال ن هل تظن أأن   -13

 هو قضية/مشلكة هممة يف جممتعك احمليل؟  فريوس كوروان الس تجدهل تظن أأن  -14

 يف حال اإصابة خشص بفريوس كوروان الس تجد، هل يتعرض للمتيزي أأو الومص بسبب هذه الإصابة؟  -15

زاء اوف أأو اخملما يه أأكرث  -16  فريوس كوروان الس تجد؟ مصادر القلق اليت تساورك اإ

ذا اكنت دليك أأس ئةل عن فريوس كوروان الس تجد اإىل من ستتوجه  -17  ؟ اإ
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بالغل: نصاحئ معلية للتخطيط  3  الرفق رشاك   اخملاطر   عن  الإ  احللية   اجملمتعات   واإ

 : حتديد الأهداف )استنادًا اإىل معلية التقيمي النفذة يف اجملمتع احمليل(  1  اخلطوة 

رشاك اجملمتعات احمللية؟ عن بالغ الإ  خالل ما اذلي تريد أأن حتققه من  اخملاطر واإ

مبا يف ذكل اجلوانب اليت ما زالت جمهوةل وعدم اليقني  يف بدلك العامةالإبالغ عن تدابري التأأهب وعن النصاحئ اخلاصة ابلصحة  •

 اذلي يكتنف اجلوانب العروفة.

ذا اكن هناك  تشجيع الساكن عىل اعامتد السلوك الوىص • به من أأجل احليلوةل دون انتشار فريوس كوروان الس تجد )حدد ما اإ

عن احلالت الشتبه فوراً الإبالغ  ،تطبيقه، عىل سبيل الثالامجلاعات احمللية  يصعب عىلو كبرية أأمهية يرتدي سلوك خاص 

 (. الأعراضأأو التوجه اإىل الركز الصحي فور ظهور ، هبا

  العالج فوراً. السعي اإىل تلقيالشتبه هبا و الإبالغ عن احلالت  •

 مجع العلومات عن تصورات اجملمتع احمليل وعن الشائعات والرد علهيا. •

جياد احللول •  لحتواء انتشار العدوى. اإرشاك اجملمتع احمليل يف اإ

 : حتديد امجلهور الس هتدف  2  اخلطوة 

 ساكن الناطق التأأثرة ابلرض •

 ضة للخطر ساكن الناطق العرّ  •

 السافرون  •

 الدارس وطالب الدارس •

 الراكز التجارية •

 مقدمو الرعاية  •

 خرى الأ فئات ال  •

 : حتديد اجلهات الفاعةل الأكرث تأأثريًا  3  اخلطوة 

 الصحة يف جمال رباء اخل •

 الصليب الأمحر والهالل الأمحر والوظفون والتطوعون ادة ق •

 ، أأبطال الش باب وغريمه( شخصيات العامة )الفنانونال  •

 ، كبار رجال الأعامل، قادة خمتلف اللجان اجملمتعيةةادليني اتاديالعلمون، رؤساء البدلايت، الق  –قادة اجملمتع احمليل  •

 الس تجد أأو دلهيم فرد من عائلهتم أأصيب ابلفريوس ) خربة من الواقع(الأشخاص اذلين أأصيبوا بفريوس كوروان  •

 العائةل  أأفراد •

 .قدوة لها امجلاعة احملليةأأشخاص تعتربمه أأو  ةمؤثر هجات أأخرى  •
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 ابلناس    لالتصال قنوات اإرشاك اجملمتعات احمللية   أأفضل : حتديد  4  اخلطوة 

لس امي من خالل الزايرات الزنلية للمتطوعني   –القابةل وهجًا لوجه )يه اليت حتظى يف أأغلب الأحيان بأأكرب قدر من الثقة(   •

  .واخصائيي التعبئة اجملمتعية

 .وسائل التواصل الاجامتعي •

وكبار رجال الأعامل، وجنوم أأبطال كرة القدم، والقيادات ادلينية،    –اجلهات الؤثرة الرئيس ية عىل الش بكة /وخارج الش بكة   •

 اليوتيوب.

 امجلاعات /الطوائف ادلينية احمللية . •

 وسائل التواصل الاجامتعي، الإذاعة، التلفزيون، الصحف.  •

 تطبيقات أأنظمة الرتاسل .  •

 وسائل أأخرى.  •

الرسائل اليت س نوهجها واختيار    معينة،  فئاتالوصول اإىل  من أأجل  ستس تخدم  اختيار القنوات اليت    –  اخلطوات   هذه   لك   جتميع:  5  اخلطوة 

لهيا. من الأفضل دامئًا تنويع القنوات من أأجل الوصول اإىل فئات متنوعة من امجلهور.   اإ

دخال التغيريات  اخلطوة  ىل الناس ومراقبة ال اثر واإ  : الاس امتع اإ

ن أأن تثري امجلاعات احمللية قضااي ميك -وضع أأنظمة مجلع ما يصدر من معلومات ومالحظات وشائعات داخل اجملمتعات احمللية •

 وأأفاكراً وحلوًل مل نفكّر فهيا. 

استناداً اإىل هذه العلومات من أأجل احلفاظ عىل ثقة الناس وعىل تكييف الرسائل وأأنشطة الاس تجابة يف خمتلف القطاعات  •

 . جدواهاو  جراءاتفعالية الإ 
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 : نصاحئ لصياغة الرسائل  4  الرفق

 العنارص الأساس ية لوضع رسائل فعاةل لتغيري السلوك أأمام هتديدات فورية مثل فريوس كوروان الس تجد: 

الكثرية عىل احملتوى وحتجب الصور  و النصوص الطوةل  ميكن أأن تطغى  : من الهم جداً أأن تبقى الرسائل بس يطة، ف ةبس يط   رسائل  -1

 الرساةل. 

اثرة  /طر اخلبالغ عن  بني الإ   واِزن -2 ىل العملاإ ميكن امجلع بني   ،: يف حالت الطوارئ مثل ظهور الأوبئةاخلوف والرسائل ادلاعية اإ

الس تجد ميكن أأن يسبب . عىل سبيل الثال: "فريوس كوروان  لالإبالغ عن اخلطر العاجل  التحذيرات اخلطرية والتوصيات ابلعمل

ىل عادة . وتؤدي هذه التحذيرات القامئة عىل الهتديد ابخلطر يجب أأن حتصل عىل العالج يف أأقرب وقت "ف ، اخطري  امرض اإ

. جيب التأأكد من الإشارة أأيضًا اإىل بعض النافع طرعود السلوك القدمي بعد مرور اخليتغيريات يف السلوك تدوم بضعة أأسابيع ل 

 قيق أأهداف احلد من اخملاطر يف الأمدين القصري والطويل. من أأجل ضامن حت 

ىل العمل -3 درج ادلعوة اإ  ن مثال تكو: حتدد ادلعوة اإىل العمل ماذا جيب أأن يفعل أأفراد اجملمتع احمليل لتحقيق هذه النافع. ميكن أأن    اإ

ذا كنت تعاين من مرض يف اجلهاز التنفيس".  وجيب  ذات فائدة أأن تكون هذه ادلعوة : "أأغسل يديك"، أأو المتس العالج اإ

ذا مل يكن دلهيم الصابون لغسل  "أأن يغسلوا دامئًا  التحقيق )ل تطلب من الناس    قابةلللمجمتع احمليل و   (. يدينال أأيدهيم ابلصابون" اإ

عدادها دلى مجموعة اختبارية  -4 اثرة اخلوف والبلبةل دلى أأفراد اجملمتع  . اخترب الرسائل اليت يمت اإ ذا مل ختضع الرسائل  احمليلميكن اإ اإ

وعرضها عىل عينة متثيلية   ،وصياغة النصبيانية  جيري الاختبار من خالل وضع الرساةل الاكمةل مبا يف ذكل الرسوم ال لالختبار . و 

الرساةل لتعديل  اس تخدم تعليقاهتم وتقيمي ردات الفعل دلهيم. ،)نساء ورجال من أأعامر وهمارات خمتلفة( من أأفراد اجملمتع احمليل

يساعد من شأأنه أأن  لرسائل مفهومة ومقبوةل ومناس بة ومقنعة. كام  اتكون  أأن  . وميكن أأن يضمن الاختبار التجرييب  حسب احلاجة

 ن مرضة.وجتنب انتشار العلومات غري الفيدة أأو العلومات اليت قد تكيف 

اس تخدم لغة أأو لغات الساكن الترضرين واس تخدم اللكامت اليت يفهموهنا. جيب أأن تكون عىل   .:للس ياق  وفقاً  الرساةل  ف كيّ  -5

 عمل ابلعتقدات والامرسات الثقافية للمجمتع احمليل العين وتفهم معناها. 

ذا  . دامئًا السلوك احملدد اذلي حتث عىل اعامتده: فرّس فري الأس باب -6 يصبحون أأكرث اس تعدادًا فهم الناس أأمهية سلوك معني اإ

ىل  ذا فهم الناس أأن غسل أأيدهيم قبل تناول الطعام مينع اجلراثمي الوجودة عىل اليدين من الانتقال اإ لتباعه. عىل سبيل الثال، اإ

 هذه التوصية. س يكونون أأكرث مياًل اإىل تذكر  اإىل مفهممن مث الطعام و 
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 : الرد عىل الشائعات والتعليقات  5  الرفق

 يه الشائعات؟   ما 

 معداً أأو عن غري قصد.  أأن تُنرشميكن  ؤكدةالشائعات يه معلومات غري م •

ميكن أأن حتتوي الشائعات عىل معلومات حصيحة أأو غري حصيحة ، أأو عىل مزجي من الثنني. وتنترش عندما تكون العلومات  •

 التوفرة قليةل جداً أأو كثرية جداً ول يس تطيع الناس التحقق من حصهتا أأو عدم حصهتا. 

 . أأو امجلاعةأأو عدائية الشخص  ميكن أأن تعكس الشائعات رغبات خشص أأو جامعة أأو خماوف •

 يتبادل الناس عادة الشائعات لأهنم يعتقدون أأهنا عىل الأقل حصيحة جزئيًا.  •

 الشائعات؟    ظهور   ب ا س بأأ   يه  ما 

 سوا أأغبياء بل دلهيم تساؤلت وأ مال وخماوف. ي غالبًا ما تكون بعض اخملاوف أأو ال مال وراء الشائعات، فاذلين ينرشون الشائعات ل 

 الشائعات السارية تبعًا لأمهية الوضوع ومس توى عدم اليقني اذلي يكتنفه.  جحمتحدد ي وفقًا "للقانون الأسايس للشائعات"  •

يصالها ابلشلك الناسب اإىل حتوّ الرسائل  يؤدي سوء فهم  ميكن أأن   • غذيه تداول يالأمر اذلي ميكن أأن    ،لها اإىل شائعاتأأو عدم اإ

 خمتلف الواكلت والنظامت معلومات متضاربة. 

ىل   الانتباه  ينبغي   لاذا     الشائعات؟  اإ

هناك معومًا الشائعات برسعة وتصبح مؤثرة. وفامي يتعلق ابلأمراض العدية، فهيا متتكل اجملمتعات احمللية ش باكت اتصال خاصة هبا وتنترش 

نذارات(، و1:  نوعان من الشائعات    . الرض  ( الشائعات التعلقة بتفسري امجلاعات احمللية لأس باب2( الشائعات التعلقة ابحلالت احملمتةل )الإ

الشائعات حتّول الانتباه عن الرسائل الصحية وميكن أأن تتعارض معها، الأمر اذلي ميكن أأن هيدد الأرواح ويساعد يف انتشار  •

 ولهذا ل ميكن جتاهلها.  ،فريوس كوروان الس تجد

 ميكن أأن تسبب الشائعات فقدان الثقة يف اخلدمات القدمة ويف أأنشطة الصليب الأمحر والهالل الأمحر. •

زاء أأداء الصليب الأمحر والهالل الأمحر وعن رأأي اجملمتع احمليل يف ما نقوم به.  •  ميكن أأن تعطي الشائعات فكرة عن ردة الفعل اإ

ىل    ف كي    عات؟ الشائنتعّرف اإ

ذ    ،عام مسعوه من شائعاتفي أأن نسأأل الناس  كىل الشائعات ليس ابلأمر البس يط، ول ياإ التعّرف   . لن يغطي ذكل ابلرضورة لك الشائعاتاإ

 س امتعالناس مثاًل أأن الشائعة حصيحة ول يعتربوهنا شائعة، أأو قد يعتربون أأنك لست جديراً ابلثقة ويرفضون مناقش هتا معك. والافقد يظن  

ذا أأردت الاس امتع فعاًل اإىل الشائعاتفاإىل الناس يتجاوز جمرد سامع ما يقال.   عليك حتقيق ما ييل:  ،اإ

 الاستناد اإىل عالقات الثقة القامئة، •

ىل لغة امجلاعة احمللية اليت يه أأكرث اس تخدامًا دلهيا،  •  التأأكد من أأنك تس تطيع الاس امتع اإ

 اإجراء أأحاديث مفتوحة وغري رمسية مع أأفراد اجملمتع احمليل، •

 يف وقت لحق. وهل جيب تقدمي الرد فوراً أأو    –رد  الحتديد  مساعدتك عىل  تقيمي اخلطر احملمتل اذلي تشلكه الإشاعة من أأجل   •
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 مل بعض وسائل مجع ما يرسي من شائعات ما ييل: تش •

o ؤال التطوعني والوظفني احملليني عام مسعوه من شائعات أأثناء معلهم أأو يف حياهتم الشخصية، س 

o ،مداولت مجموعات النقاش 

o  أأنظر النظام اخملصص للتعليقات .نظام مجلع التعليقات والشاكوىاس تخدام)linkfeedback starter kit ( 

o ،الش باكت اجملمتعية مثل اللجان اجملمتعية أأو منظامت النساء أأو الش باب 

o ائل الإعالم احمللية، وس 

o  .وسائل التواصل الاجامتعي 

لهيا ومجعها وحفظها يف جسل خمصص للشائعات والتعليقات   • أأنظر   –يتعني تدريب التطوعني عىل كشف الشائعات والاس امتع اإ

 يف الرفق التايل اإىل منوذج لهذا السجل. 

جراءات   اختاذ ينبغي   مىت     الشائعات؟  عىل   للرد اإ

تعطي الشائعات و لكنا مفيدة. مزجعة ردات فعل اإىل وجود  ،مثل الأمل ،عالمات مفيدة تشري ااإىل الشائعات ابعتبارهجيب أأن ننظر 

مؤرشات مفيدة لفهم فشل اجلهود البذوةل يف الإبالغ. وقد يؤدي هذا التقيمي اجلديد للشائعات اإىل متكني خرباء الصحة من كشف احلالت 

  بشلك مبكر والتواصل مع امجلهور بفعالية أأكرب. كام ميكن أأن يشجع الناقشات داخل اجملمتعات احمللية حول الأمراض غري الشائعة.

 رد علهيا. ودلى البت يف رضورة الرد عىل الشائعة ، جيب أأن تؤخذ يف الاعتبار العنارص التالية: الل تتطلب مجيع الشائعات 

 ،اخلطر اذلي تشلكه الشائعة )أأنظر أأدانه بعض الأمثةل( •

  ،احامتلت ظهور هذا اخلطر •

 ،الثقة اليت يمتتع هبا الصليب الأمحر والهالل الأمحر ومسعته هتديداحامتلت  •

ذا اكنت تأأيت من مصدر مس تقل وجدير ابلثقة؟ حتّرى عن  • هل تس تطيع التحقق من مصدر الشائعة داخل اجملمتع احمليل واإ

 ق منا! انتبه أأل تسامه يف انتشار الشائعة دلى التحقلكن الشائعة دلى هجات أأخرى تكون قد مسعت هبا كذكل. 

 مجعت من وسائل التواصل الاجامتعي:حالية يعرض اجلدول أأدانه بعض اخملاطر اليت تثريها الشائعات مع أأمثةل عن شائعات 

ميكن أأن تعاطي السرتيويد )نوع من الركبات العضوية( والإيثانول  الأذى  لحقت
 يقتل الفريوس

ذا غسلت مفك ابلاء الاحللن تصاب ابلعدوى  تثين الناس عن احلصول عىل اخلدمات   اإ

 خون ويأألكون الثعابنيظهر فريوس كوروان لأن الصينيني متسّ  تسبب الزناعات أأو الومص 

نه    ،ف اإىل احليوان الريضاس تطيع التعرّ  تؤدي اإىل سلوك خطري  يترصف يف هذه احلاةل س لأ

 شلك جمنونب 

وهان )صينيون( مصابون ابلعدوى، ل تدعهم يمجيع ساكن  يعّرض بعض امجلاعات للخطر 
 يدخلون قريتنا/بدلان

لعاجلة الصابني بفريوس الالزمة احلكومة والرشاكء خيفون الأدوية  يعّرض فرق الاس تجابة للخطر 
 .2019كوروان الس تجد 

https://ifrcorg.sharepoint.com/sites/nCoVHealthTeam/Shared%20Documents/General/RCCE%20Materials/o%09https:/media.ifrc.org/ifrc/document/tool-15-feedback-starter-kit
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 الرد عىل الإشاعات 

فهم الأس باب اليت أأدت اإىل اإطالق الشائعة ميكن أأن يساعدك يف ختطيط الرد عىل الشائعة وجتنب تكرارها. عىل سبيل الثال،  •

عالن للحكومة؟ بسبب  هل بدأأت الشائعة بسبب صياغة سيئة لأحدى الرسائل؟ بسبب يشء قاهل أأحد التطوعني؟ بسبب اإ

 عاية الصحية مثاًل؟يف خدمات الر –أأنشطتنا هبا الطريقة اليت ننفذ 

ل تتجاهل الشائعات ول تنكر وجودها. تصدى لها من خالل تقامس العلومات احلقيقية وعرب قنوات اتصال تس تخدم اللكامت  •

 . واللغة اليت تفهمها امجلاعة احمللية

 حتقق من أأن اجملمتع احمليل تلقى الرسائل والرواية اجلديدة وفهمها وصّدقها.  •

لوظفني والتطوعني، لس امي أأخصائيي التعبئة الاجامتعية، يتلقون ابنتظام معلومات عن أأحدث الشائعات تأأكد من أأن مجيع ا •

ذا مسعوا هبا.   وعن طريقة الرد علهيا اإ

يبول رست شائعة بأأن الأعامل السحرية تسبب هذا  • احرتم العتقدات احمللية. عىل سبيل الثال، أأثناء تفيش مرض فريوس اإ

يبول هو فريوس.  الرض واكن الرد ذ اكن من المكن وضع الشائعة تفسري ب رمبا اكن القبول لكن التقليدي بأأن اإ أأكرث فائدة اإ

تلمس خشصًا غري محمي بل قدم هل الطعام ]والصلوات[ كتعبري عن مشاعر توصيات تتالءم مع عقلية امجلاعة احمللية )مثاًل ل 

 التعاطف(. 

 بعض الراجع الفيدة 

• IFRC Feedback starter kit 
•  Internews Rumour Tracking methodology part III how to Guide 
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https://media.ifrc.org/ifrc/document/tool-15-feedback-starter-kit/
https://internews.org/sites/default/files/2019-07/Rumor_Tracking_Mods_3_How-to-Guide.pdf

