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ولوج�كا ناد�ا بتلر وس� كرم من من كّل هذە الدراسة    ت قاد   ب�دفورد. بدعم من أول�ف�ا تولوش وجولي�ت  ، مؤّسسة أن��

 

ولوج�كا   تتوّجه  ف والمُ  لجهات المعنّ�ةامتنانها ل   خالص ب مؤّسسة أن�� عني
�
ي الدراسة.   ستطل

 الذين شاركوا �ف

 

ي االأن نتقّد   نودّ و 
حاد م بالشكر إ� الزمالء �ف

ّ
 من: األحمر والهالل األحمر، و   الدو�ي لجمع�ات الصل�ب   ت

�
 نخّص بالشكر ك�

، وعاصم صالح، وراش�ل   ف ف أوسنت ، ومون�كا بوسادا   �ال�س، كارولني ي  ؛  و�لهام ال�فا�ي
، و�� الزمالء �ف ي

الصل�ب األحمر اللبنائف
 نخّص بالشكر  و 

�
ف بركات   من: ك� ي وال سّ�ما  و  ؛ سينث�ا با�ال�ان و�ل�ي

�طائف �ي س ا� الصل�ب األحمر ال�ب ي ؛ و م�ث ج�ي
 �� الزمالء �ف

ف إسماع�ل   ال سّ�ما و   ،مكاتب اللجنة الدول�ة للصل�ب األحمر  لدراسة ومشاركتهم طوال ا   دعمهم المستمرّ   كانَ فقد  .  حسني
ن . كما  تعاونوا   الصل�ب  متطّو�ي االمتنان لمساهمة    ع�بّ عن خالصموضع تقدير كب�ي لبنان الذين  ي 

 معنا إلعداد األحمر �ف
 .الدراسة 
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 االختصارات 

 

ANOVA تحل�ل التباين 

BRC  ي
�طائف  الصل�ب األحمر ال�ب

CDC  األمراض والوقا�ة منها مكافحةمرا�ز 

CERT ف��ق االستجابة للطوارئ المجتمع�ة 

 COVID---19  وس كورونا (كوف�د  )١٩-مرض ف�ي

DRM إدارة مخاطر ال�وارث 

DRR  من مخاطر ال�وارث الحّد 

FGD زة
�
 حلقة نقاش مرك

GiS م المعلومات الجغراف�ة ا نظ 

ICRC اللجنة الدول�ة للصل�ب األحمر 

 IDP او النازح  ن داخل��

IFRC  حاد اال
ّ
 الدو�ي لجمع�ات الصل�ب األحمر والهالل األحمر  ت

 INGO مة  دول�ة غ�ي حكوم�ة  منظ�

KAP المعرفة والمواقف والممارسات 

KII  رئ��ي مخ�ب مع  مقابلة 

LBCI  ناسيونالسة اللبنان�ة لإلرسال المؤّس  ان�ت

LGBTQ  مجتمع الم�م 

 LRC  ي
 الصل�ب األحمر اللبنائف

MoPH  لبنان)( عاّمةة الوزارة الصّح 

 MTV  ّتلف��ون المر ( ي
ي �ف

 (أم ئت

NGO مة  غ�ي حكوم�ة  منظ�

RCCE  التواصل �شأن المخاطر والمشاركة المجتمع�ة 

 SPSS  (ي إس إس  الحزمة اإلحصائ�ة للعلوم االجتماع�ة (إس ئب

UN حدة ّ◌ األمم المت 

UNDP  ّي برنامج األمم المت
 حدة اإلنمائئ

 UNICEF مة
�

 )اليون�سف(حدة للطفولة األمم المتّ  منظ

WHO مة
�

 ة العالم�ة الصّح  منظ
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 المقّدمة 
 
 

 الخلف�ة
 

ف منذ أ��� من عقد   واجهي ي التدهور لة  تفاقمت �سبب أزمة اقتصاد�ة مطوّ   ، وقد لبنان أزمة الجئني
ي  و.  وآخذة �ف

ا  الوضع    ازداد ،  ٢٠٢٠عام  ال�ف سوء�
وس كورونا (كوف�د�سبب   وت الذي  واال )  ١٩-مرض ف�ي ي ب�ي

ي �ف
دَ نفجار ال�ارئ� َّ هذە   تتداخلدون موارد.    وتَر�هم منالعد�د من األشخاص    �ش

   �جعل ا  دة، مالمتعّد   الحاالت الطارئة
�
ام ان  من الصعب ع� السك ف ي االل�ت

الوقا�ة منب   االستمرار �ف وس كورونا.   تداب�ي  الحركة   لذلك، سعتف�ي
لل  اال   -صل�ب األحمر والهالل األحمر  الدول�ة  ي ذلك 

حاد بما �ف
ّ
الدول�ة للصل�ب    ت الصل�ب األحمر والهالل األحمر، واللجنة  الدو�ي لجمع�ات 

ي  
، والصل�ب األحمر اللبنائف ي

�طائف راتهم  الناس  آراءإ� تقي�م    -األحمر، والصل�ب األحمر ال�ب ن للتواصل �شأ   مقار�اتهمتجاە أهم�ة وفائدة    وتصوُّ
ي س�اق طر والمشاركة المجتمع�ة المخا 

وس كورون�ف ي �حتاجون إليها  كانوا �حصلونوما إذا  ،  ا ف�ي
 كاٍف.   كٍل ش� ع� المعلومات اليت

 

ي للتواصل �شالمكوّ   أحد   تمّثلَ 
ي أن المخاطر والمشاركة المجتمع�ة  نات الرئ�س�ة لنهج الصل�ب األحمر اللبنائف

ا   مةجلسات التوع�ة المصمّ   �ف  خّص�ص�
ي ذلك أفراد المجتمع، ودور الحضانة، والمؤّس 

ف الصّح لجماه�ي مختلفة، بما �ف ف سات التعل�م�ة، والمعاهد الموس�ق�ة، والعاملني ي الخطوط    يني
ف �ف والعاملني

وس كورونا   اإلصاباتلوجه، ل�ن �سبب ارتفاع    ا وجه� ُتعَقد  الجلسات  هذە  انت  وك، وأما�ن العمل المختلفة.  األمام�ة ��ش الو�ي ع�ب    وء إ�اللجتّم  ،  بف�ي
نت.   وس كورونا المعلومات األساس�ة عن  �اإلضافة إ� توف�ي  و اإلن�ت بعد   االعت�اد�ة إ� األ�شطة    آمن  كلشك�ف�ة العودة �   عدد من الجلسات  ، تناولَ ف�ي

لتو   . قفالاإل
�
ا من نهج أوسع للتواصل �شأن المخاطر والمشاركة المجتمع�ة  شك ا  يتضمّ   نهٌج   ؛هذە الجلسات جزء� نت، ومنّص ن ألعاب� ة لألطفال ع�ب اإلن�ت

 
�
ون�ة، وتوز�ــــع  تعل شخص�ة ات الحما�ة التوز�ــــع معّد و ،  ها عمل وخطط    تها تنف�ذ استجاب، ودعم البلد�ات إل�شاء و ّتصالالتعل�م واال و   مواد اإلعالمم�ة إل��ت

ها من المواد  ، وحدة الحدّ  العمل المستمّر ع� الوقا�ة من العدوى ومكافحتها و  ،وغ�ي ي
 ). ٢٠٢١من مخاطر ال�وارث   (الصل�ب األحمر اللبنائف

 الغرض من الدراسة
 

ي تعتمد  ،استكشفت هذە الدراسة
قة ب�ة ول أهم�ة الرسائل الصّح ح وآراءە رات المجتمعّ◌ُ◌ تصو ،مختلطة طرائق  اليت

�
وس كورونا المتعل ي و ف�ي

اليت
ا  الصل�ب  ها  لبنان،  ين�ش ي 

�ف األحمر  والهالل  تقي�مألحمر  جانب  و   إ�  المعلومات.   إ� الناس    صولمدى  والتوص�ات تّم  و   هذە  النتائج  تصم�م 
لــبَ الستخدامها من قِ  االستجابة  ي 

العاملة �ف الفاعلة األخرى  الصل�ب األحمر والهالل األحمر والجهات  وس كورونا  ل  لبنان  ف�ي ي 
تع��ز  من أجل  �ف

ي 
ي حاالت  التواصل �شأن المخاطر والمشاركة المجتمع�ة �ف

ّ  ع� وجه التحد�د، سعت الدراسة إ�: و  األمراض. تف�ش
 

 تصوُّ راء والتقي�م اآل •
ُ
ي مجاالت الدراسة  تواصل ج الُه رات حول أهم�ة ن

معلومات ال  �  والوصول إ   ؛ �شأن المخاطر والمشاركة المجتمع�ة �ف
وس كورونا  حول   ؛�ة بالمخاطر والمشاركة المجتمع�ة والتوع ف�ي

   دروس المستخلصةتحد�د ال •
ُ
ف أ�شطة ون �شأن المخاطر والمشاركة المجتمع�ة وتحقيق نتائج أفضل    تواصل ج الُه والتوص�ات لتحسني

ي مجتمعات ل ل
اعاتمناطق األزمات  �ف ف  . وال�ف

 

 بن�ة التق��ر 
 

 بعد المقّد 
ُ
   إدراجتّم ز (منهج�ة الدراسة ب��جا   عَرضمة، ت

ً
ي وصف أ��� تفص��

وع). ثّم الخاّص بال التمه�دي تق��ر ال �ف ثالثة   إ� التق��ر  ينقسم م�ش
ا لنتائج اال ل ملّخ األوّ الفصل  فصول رئ�س�ة. �عرض    مُ   ال�املة كتق��ر�   ال�ّم�ةتقد�م النتائج  تّم  . و ال�ّ�ي ستطالع  ص�

َ
ي و .  ق رف

 نتائج �عرض الفصل الثائف
، بينما ي ي   منشوراتمراجعة الإ� جانب   ،  والنو�ي الفصل الثالث نتائج البحث ال�ّ�ي   ناقشالبحث النو�ي

ا القسم أمّ .  بحث فيها وال ثليثها تتّم اليت
الخ ف�عرض    األخ�ي  لتع��ز   الصةتفاص�ل  المستفادة والتوص�ات  المخاطر والال  استجابة  والدروس  ل تواصل �شأن  ي 

المجتمع�ة �ف بنان. مشاركة 
إ� ذلك،   الدراسة    إدراجتّم  باإلضافة  ، وأدوات  النو�ي البحث  ي 

�ف ف  للمشاركني الد�موغراف�ة    ، المنشوراتوالنوع�ة، ومراجعة    ال�ّم�ةالتفاص�ل 
 كوثائق مُ 

َ
   . قةرف
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 منهج�ة الدراسة
 
 

 
ّ
ي �ستند إ� دراسةالبعت  ات

   ال�ّم�ةالنوع�ة و األسال�ب    ، مختلطة  ائق طر   ، اليت
ً
التثل�ث   إ� جانب  ، التمث�ل من    حقيق أع� مستوى ممكن لت  مجتمعة

المتعمّ  ات  التفس�ي  مقتضبة  ت الدراسةمقّد  . المنشورات  مراجعةتصم�م أدوات الدراسة إ�    قة. واستنَد والتوضيح من خالل 
ً
للب�انات   خالصة

رة  ال�ّم�ةالنوع�ة و 
ّ
وس كورونا    المّتصلةسلوك�ات  ال  حول  والمنشورات غ�ي الرسم�ة  المتوف    والتواصل �شأن المخاطر والمشاركة المجتمع�ة بف�ي

ي لبنان.  
ا إ� المنشورات  والنوع�ة  ال�ّم�ةتط��ر األدوات  تّم  و �ف ي تمّ   استناد�

المخاطر والمشاركة المجتمع�ة  شأن  �  التواصل ت مراجعتها، ومواد  اليت
ي مة من المقّد 

 . المستهدفة الجهات المعنّ�ة، وقائمة الصل�ب األحمر اللبنائف
 

 ال�ّم�ة األسال�ب 
 

نت بال�ّ�ي   ستطالعاال   شَد اس�ت  ي    وارد ال   �ةالسلوك  اتتغي�ي لالعال�ي لطار  اإل  ع�ب اإلن�ت
ات�ج�ةاال �ف  العالم�ة للتواصل �شأن المخاطر والمشاركة المجتمع�ة  س�ت

ي س�اق  
وس كورونا (كوف�د�ف مةالدو�ي لجمع�ات الصل�ب األحمر والهالل األحمر واليون�س�ف و   ّتحاد (اال )  ١٩-مرض ف�ي ).  ٢٠٢٠ة العالم�ة  الصّح   منظ�

التال�ة:    ستطالعاال   شملَ  ؛    الد�موغراف�ةالخصائص  المجاالت  ف إ�للمشاركني الصّح   والوصول  الصّح و ؛  �ةالرسائل  الرسائل  وأهم�ة    وو�ي ؛  �ةمالءمة 
وس كورونا المجتمع حول   وس كتأث�ي  و ؛  حول اللقاح  وآراؤە  راتهو�ي المجتمع وتصوُّ و ؛  ف�ي ي لبنانو ؛  ورونا ف�ي

وتو   ؛األزمة االقتصاد�ة �ف نهج  و   ؛ انفجار ب�ي
ي  

   نَ تضمَّ و تواصل �شأن المخاطر والمشاركة المجتمع�ة.  للالصل�ب األحمر اللبنائف
ً
حتها ورشة    القسم األخ�ي أسئلة غ�ي هادفة   مؤّسسة (   SESAMEاق�ت

ا لها لل��ــح  ف ثالث  رات أول�اء أمور األطفال التصوُّ آراء و ) لجمع  تّتخذ من الوال�ات المّتحدة مقر� اوح أعمارهم بني  ثماو ذين ت�ت
�
ي سنوات ف�ما يتعل

ق بأهم�ة ئف
 
ُ
   SESAMEهذە الفئة العم��ة (ال يندرج تحل�ل ب�انات ورشة  ل ج التواصل �شأن المخاطر والمشاركة المجتمع�ة  ُه ن

�
تّم  ولم ي  ،بات هذە الدراسةضمن متطل

ي نتائج الدراسة).   إدراجه
 �ف

 
 

الب�انات:  االستب�ان  جمع  رِجَم 
ُ
و   ت الع���ة،  اللغة  �شتّم  إ�  ثّم   كل اختبارە  ي وتعد�له،  َ   تج��يب نظ��ش ي ع�ب 

اللبنائف األحمر  الصل�ب  المعلومات    م ا ە 
   (GiS)  الجغراف�ة 

�
السك ف  أعمارهم  بني تبلغ  الذين  الذين  ١٦ان  لبنان وصور وص�دا  وت وجبل  ب�ي ي 

�ف أ���  أو  ا  التوع�ة و�ناء   شاركوا عام� أ�شطة  ي 
�ف

ي �قّد 
ي منذ القدرات والتدر�ب اليت

ي لبنان. كورونا   جائحةانتشار بدء مها الصل�ب األحمر اللبنائف
ا ( ٤٨٠  تضّم نة  التخط�ط لعيّ تّم و �ف

�
�ّل  ل  ١٢٠مشارك

ا   ٤٨٠من أجل ضمان جمع  و والعمر والجنس�ة.    لن�ع االجتما�ي اعاة ا منطقة)، مع مر  ي  استطالع�
 االستطالع، أرسل ف��ق الصل�ب األحمر اللبنائف

نّص  رسالة  حوا�ي  ع�ب  إ�  قِ تّم  مستف�د    ٢٥٠٠�ة  من  ا  عشوائ�� االخت�ار.  بَ اخت�ارهم  معاي�ي  مع  يتما�ش  بما  ي 
اللبنائف األحمر  الصل�ب  ��ش  تّم  و ل 

ف   ستطالعاال  ة ما بني ي الف�ت
ي . ٢٠٢١أب��ل ن�سان/  ٥مارس وآذار/  ٢٤�ف

 استطالعات.  ٥٠٧�سج�ل تّم   المجم�ع،  و�ف
 

ف متطّوعأر�عة    مَ قدَّ   : الرصد ضمان الجودة و  ي    ني
ي �ف

 كّل  من الصل�ب األحمر اللبنائف
ً
ع� مدى   ستطالع  لال   مجال من مجاالت الدراسة األر�عة متابعة

صاال   ون متطّوع. أجرى الأّ�ام  ٥
ّ
   ستطالع  وا اال مستف�د تلقّ   ٢٥٠٠من أصل    ١٧٨٧ت هاتف�ة مع  ات

�
تّم (  إ�ماله   أو للتشجيع ع�  إ�ماله   د من للتأ�

ة،  و مكالمة).    ١٧٨٧  أصل   من   ١١٨٣ع�    الردّ  ولوج�كا   �ّسقتخالل هذە الف�ت حاد ال امع    مؤّسسة أن��
ّ
الدو�ي لجمع�ات الصل�ب األحمر والهالل   ت

ي  
م  ع  يو�ي لتتبُّ   �شكل األحمر والصل�ب األحمر اللبنائف ي جمع الب�انات و الُمحَرز  التقدُّ

حاد قام اال   كما   . معالجة المشا�ل �ف
ّ
الدو�ي لجمع�ات الصل�ب    ت

ولوج�كا األحمر والهالل األحمر و  ي الب�انات  صف�ة بت  مؤّسسة أن��
 ال  �ف

ّ
ي ت سج�

ي يبلغ عدُدها   جمعها تّم اليت
ا استطالع�  ٤٩٧ تح��ل تّم ، و ٥٠٧واليت

 
ً

 الموافقة).   استطالعات �سبب عدم الحصول ع�  ١٠  استثناء تّم  للتحل�ل (   كام�
 

ا   ٤٩٧(   ال�ّم�ةتحل�ل الب�انات  تّم    تحل�ل الب�انات:    اتاإلحصاء  ت م خِد استُ و .  (SPSS)  باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائ�ة للعلوم االجتماع�ة  )استطالع�
الب�انات    ةالوصف�  ة اإلبالغ عن  تّم  ح�ث    ال�ّم�ةلوصف وتلخ�ص خصائص  لل  الوت�ي المئ��ة  ّ والنسب  الفئ��ة.  متغ�ي ّ تّم  ات  ي

ثنائئ ّ ال   إجراء تحل�ل     ات متغ�ي
 المست للعينة    t-testر  باستخدام اختبا

�
التباين  تّم  و ة.  قل ف ال  (ANOVA)  جاەحادي االتّ األ استخدام تحل�ل  ّ لتقي�م االرتباط بني خدم ات الفئ��ة، واستُ متغ�ي

ي  ّ◌ مرب  اختبار  ف    (Chi-square)ع ��ش َ طوال التحل�ل لل��ط بني ف ن فئ��َّ �ْ متغ�يّ ف  مختلفَ نيْ سون"استخدام اختبار ارتباط  تّم  كما  .  نيْ ّ الذي �عرض    " ب�ي   مؤ�ش
ف  "r" االرتباط َ لتحد�د االرتباط بني ي �ساوي أو تقّل عن   (p-value)ة االحتمال�  ق�مةالاستخدام تّم و ن. �ْ ن مستم�َّ �ْ متغ�يّ األهم�ة درجة لإلشارة إ�   ٠٫٠٥اليت

ي جميع الحاالت
 .�ف

 

   األسال�ب النوع�ة
 

 و 
ً

ْ إجراء  تّم  ،  ال�ّ�ي ستطالع  ال ل  استكما� ي
َ  نقاش    حلقيت

�
 مرك

َ
ف زت نت    نيْ  ع�ب اإلن�ت

�
ي مع موظ
ي    "من مخاطر ال�وارث  وحدة الحّد "   متطّو�ي و   �ف

الصل�ب األحمر �ف
ي 
ا اللبنائف �ن  مع  إجراء سبع مقابالت  تّم  . كما  "ما�كروسوفت ت�مزتطبيق "   ع�ب   ، وتحد�د� نتمخ�ب ف ع�ب اإلن�ت ا    ، رئ�سيني ع�   جهات معنّ�ة مع  وتحد�د�

ي 
�

ي مناطق  مستوى المجتمع المح�
ف   كانَ   مّمن   الدراسة األر�عة  �ف ي جلسات التوع�ة و�ناء القدرات اللديهم مستوى معنيّ

بالصل�ب    خاّصة  من المشاركة �ف
ي أو أيّ 

ي دور تنس��ت
ف أو �ف ، سواء كمشاركني ي

ي ه��ة األشخاص الذين  الصل�ب األحم  دَ وحدَّ   دور آخر.   األحمر اللبنائف
ج��ت معهمر اللبنائف

�
 . تمقابال ال  أ

 الو   النقاشحلقات  مت  خَد استَ 
�
مةالشبه    األسئلة  رَ ُط مقابالت أ

�
ي ردَّ   منظ

ي األداة    الواردة  دت األسئلةاليت
ف التثل�ث.    ال�ّم�ة�ف  تّم  و لتمكني

ُ
ا ُط تصم�م األ ر وفق�

 بالموض�ع. ضمان جمع المعلومات األ��� من أجل لدور المشارك 
ً
 واأل��� صلة

ً
 فائدة
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ي حلقات  
َم الصل�ب األحمر اللبنائف ف  نظ� ة الممتّدة بني ي الف�ت

ولوج�كا �ف ، ونّفذتها مؤّسسة أن�� ف �ن الرئ�سيني آذار/مارس    ٣١و   ٢٤النقاش والمقابالت مع المخ�ب
ف موافقتهم    مَ . وقدَّ ٢٠٢١ �ة بدعم من متطوّ اإل اللغة  إ� الجلسات   نقلع� �سج�ل الجلسات. ثّم تّم   الشفه�ةجميع المشاركني ف �ي الصل�ب األحمر  نكل�ي

 . ي
  اللبنائف

�
ي برنامج  وأ

الب�انات �ف باللغة    الدل�لسؤال من أسئلة البحث. وقد ُوضع    رموز ذات صلة بكلّ   مع  Excel�شئت مصفوفة الستخراج  التحل��ي 
�ة وتّمت قراءة المالحظات التفص�ل�ة ف ي المصفوفة تحت  خلصت الب�انات ذات الصلة ووُ واستُ   ،مقابالتالالنقاش و   اتمن حلق   اإلنكل�ي

رمز.    كلّ ضعت �ف
ف  ال�ت وكاَن   امتكرّ م�ي هذە الموضوعات. ثّم تّم تثل�ث نتائج البحث النو�ي    ضمنتصن�ف الب�انات    كما جرى ة  وتّم تحد�د الموضوعات الوصف�ة الرئ�س�   .ر�

�ر م   �شاء إل مع نتائج المسح ال�ّ�ي   للموضوعات/   ّتسقت�ب
�
ا    وأشارَ المقابالت.    المستمّدة منة  األدل بالوثائق الثان��ة  ارتباط النتائج    ةك�ف� إ�  التحل�ل أ�ض�

ي تّم ال  . النظ��ةفيها أثناء المراجعة   بحثاليت
 

 التدر�ب 
 

ولوج�كا  ي  تط��ر وتقد�م حزمة تدر�ب�ة مّد ب  قامت مؤّسسة أن��
ا من الصل�ب األحمر  متطّوع�   ١٢إ�    ٢٠٢١مارس  آذار/   ١٩تها خمس ساعات �ف

ي  
ي حّد (اللبنائف

اللبنائف األحمر  الصل�ب  التنسيق   إ� جانب  )دهم ف��ق  لال   جهات  حاد التابعة 
ّ
األحمر   الدو�ي   ت والهالل  األحمر  الصل�ب    لجمع�ات 

ي 
ف   ٣  باإلضافة إ�   ، والصل�ب األحمر اللبنائف .    عاملني ي

ف للصل�ب األحمر اللبنائف ف تابعني    َن ضمَّ ت م�دانيني
ً
طرق البحث وجلسة    حول   عاّمة   التدر�ب نظرة

ا للدراسة الحال�ة  مة خّص مصمّ  ف متطّوعضمان فهم المن أجل  �ص� ي ا   هم نيألسئلة البحث وتمك  ني
ف �ف .  عند االقتضاء ستطالع  ال من مساعدة المشاركني

 عن نت هذە الجلسة تمث�ل األدوار تضمّ كما 
ً

ي    فض�
ي التفك�ي �ف

ي ، و تنجح األمور اليت
ي األدوات.   والتعد�الت الالزمة،  نجحتلم  تلك اليت

 �ف
 

 اإلبالغ عن النتائج 
 

نت  ُعقدت ورشة   ي  وذلك    ، الجهات المعنّ�ة والتوص�ات مع    والخالصاتل�ة  مشاركة ومناقشة النتائج األوّ لع�ب اإلن�ت
 إدراج تّم  و .  ٢٠٢١مايو  / ار أ�ّ    ٧�ف

 تق��ر. من الالنسخة النهائ�ة  ضمن  العمل المالحظات الناتجة عن ورشة 
 

�اتال 
ّ

 والقيود  تحد
 

   كانَ 
ّ
ل �سبة  ع من المتوق �ة  ستجابة ا  أن ُ�سجَّ

ّ
 ت. و ال�ّم�ةأثناء جمع الب�انات  ذلك    لوحظ�   ثّم   ،متدن

�
ي تكث�ف  متطّو�ي   هذا األمر من  َب طل

 الصل�ب األحمر اللبنائف
ف من اال مكالمة هاتف�ة عشوائ�ة    ١٧٨٧الجهود و�جراء   ف المستف�دين الذين  و نة.  حجم العيّ   بل�غلضمان  ستطالع  للمستف�دين المستهدفني الوصول  تّم  من بني

   همبعُض   إليهم عن ط��ق المتابعة الهاتف�ة، ذكرَ 
ّ
ها  إمّ   ، ستطالع  هم لم �كملوا اال أن

َّ
ي ذلك رابط ااألّو   شعار م لم �الحظوا اإل ألن

لم �كونوا    و�ّما ،  ستطالعال �ي بما �ف
 
�
ي هذا الس�اق، تجدر اإلشارة إ� أنَّ .  ستطالعدين من موض�ع اال متأ�

ا لوجه    لقاءات عدم القدرة ع� إجراء    �ف ا أمام التواصل الفّعال  وجه� مع  قد �قف عائق�
ف و  ف الباحث و   قد �منع �شوء عالقة تفاُعل�ةالمشاركني ع. بني

�
 الُمستطل

 
ا عددٌ   كانَ و  ي من القيود    هناك أ�ض�

ف مقابالت ون�ع اللل عدد المحدود  فالالدراسة.    �ف عني
�
ي البحث النو�ي    ُمستطل

ف �ف  ا دور� �لعبون  (جميع المشاركني
ي المجتمع)    ا ق�اد�� 

   رّ�ما �ف
َّ
ا النتائج.  / ع اآلراء ع� تنّ�   رَ أث  فرد��

َ
ذ

ِّ
ف

ُ
  استبعاد ، ف�ّ�ما أّدى ذلك إ�  ذ�ي الهاتف  الرابط ع�ب  ن ط��ق  ع   و�ما أنَّ االستطالع ن

نت أو  �َس لديهم وصول إ�  األشخاص الذين ل  ستطالع ي اإلدارة الذات�ة لال قد تؤدّ و .  ا التكنولوج�  الذين ال ُ�ج�دون استخدام األجهزة أو اإلن�ت
�ة،الم��د من األخطاء ارتكاب المقابالت إ�  ومحدود�ة  ي   الب�ش

ان�ة و و الب�انات.   تصف�ةو�التا�ي قضاء الم��د من الوقت �ف ف ا لقيود الم�ي ضيق  نظر�
ا و   ٤٨٠  : �ي نة الصغ�ي المعتمد (الهدف األّو حجم العيّ   نسجمالوقت، لم ي

�
اخت�ارهم من أر�ــع محافظات فقط) مع التوع�ة الوطن�ة تّم  مشارك

 
�
ي ف�ما يتعل

ي س�اقاطر والمشاركة المجتمع�ة  مخ الق بالتواصل �شأن  للصل�ب األحمر اللبنائف
وس كورونا    �ف ي  ف�ي

ة المناطق �ف
ّ
  ،. لذلك �ةلبنانال  كاف

   ال نة  (حجم العيّ   تمث�ل�ةالنتائج ل�ست    فإنَّ 
ّ
   قد و   ، ل المحافظة أو العمر أو الجنس�ة)�مث

َّ
ع� تعم�م النتائج ع� المجتمع  إمكان�ة  ع�  ذلك    رَ أث

ي المناطق المستهدفة. باإلضاف و نطاٍق أ
عون  َ◌ ة إ� ذلك، كانسع �ف

�
 م  ، رئ��ي من جبل لبنان وجنوب لبنان  كل �ش  الُمستطل

َّ
إمكان�ة ع�    رَ ا أث

  . ي
ف   كانَ و تعم�م النتائج ع� المستوى الوطيف ّ ا تح�ي ي االستجابة  حتمَ  مُ هناك أ�ض�

ف المُ   نَّ ألل �ف عني
�
ي جلسات    ستطل

ا �ف ي   توع�ة القد شاركوا جم�ع�
اليت

ذها 
ّ
ي لصل�ب األحمر  ا   نف

.  الدراسة    أنَّ   ونمل وا �عوكان   ،اللبنائف ي
جرى لصالح الصل�ب األحمر اللبنائف

ُ
ا،  و ت � مع ف��ق الصل�ب   حصَل سوء تفاهم أخ�ي

ي لال  ي بعد االختبار التج��يب
ي  ستطالع  ى إ� حذف سؤال من �سخة اال أدّ   ما   ،ستطالعاألحمر اللبنائف

. تّم  اليت ف توز�عها ع� المستف�دين المستهدفني
ب�انات  ، لذلك هناك  �شأن    كانت     اتر تصوُّ ناقصة 

ّ
ات ي 

ينب�ف ي 
اليت المختلفة  التداب�ي  ف حول  لوقف  المشاركني ي خاذها 

ّ وس كورونا    تف�ش داخل  ف�ي
  واجبل الاإلبقاء فقط ع� سؤال المتابعة حول اإلجراء األوّ تّم و ؛  المجتمع

ّ
 خاذە. ات
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 ال�ّم�ة النتائج: الب�انات     
 
 
ي وث�قةٍ  ال�ّم�ةالتحل�ل ال�امل للب�انات  رد �و . ستطالعمن ب�انات اال المستمّدة ة الهامّ  ال�ّم�ةل هذا القسم النتائج فصِّ �ُ 

 مُ  �ف
َ
 . قةرف

 

 الخصائص الد�موغراف�ة 
 

 الجنس�ة والوضع الحا�ي 
 

ف غالب�ة الم  تكان ي اال   شاركني
 و ).  ٤٥٠=   ع،  ٪٩١ض�فة (المجتمعات المُ من  ستطالع  �ف

�
ف (كانت هناك أقل  ١٢و)،  ٢٤=    ٪، ع٥�ة من الالجئني

 
َّ
ف فقط أفادوا بأن ا، وثمان�ة من المهاج��ن، وثالثة مشاركني ف داخل�� ي ذلك المق�م  ، "أخرى فئة "  ينتمون إ� هم  من النازحني

ف�ما  و اح.  والس�ّ   ونبما �ف
 
�
ف ق بالجنس�ة، كانت غالب�ة الم يتعل ف ( من ال  شاركني ف فلسطينمن ال)  ١٨=  ع ٪ (٤و)،  ٤٦٦=   ع ٪،  ٩٤لبنانيني ف سور�من ال)  ٨=   ع٪ (٢و  ، يني  ني

ي ذلك ال�ولومب�   ، أخرى ) من جنس�ات ٥=  ع٪ (١و
 . ةك��ي واألم �ةوالس��د ة واألردن�  ةواإليران� ةبما �ف

 

 الن�ع االجتما�ي والعمر 
 

لَ   مشارك   هناك (  من الذكور )  ١٨٨=  ع٪ (٣٨واإلناث    من   ) ٣٠٨=  ع٪ (٦٢نة من  نت العيّ تكوّ  ). االجتما�ي   ا نوعه/هعدم تحد�د    واحد فضَّ
ف  ٪  ٣٤  تراوحت أعمار و  ف )  ١٦٩=  (عمن المشاركني ا، و    ٢٩و  ١٨  بني ف  ١٣٨=   ٪ (ع٢٨عام� ا   ٣٩و  ٣٠) بني ف  ١١٠=  ع٪ (٢٢، وعام�   ٤٩و  ٤٠) بني

ا، و ف   )٥٦=   ع٪ (١١عام� ا.    ٥٩و  ٥٠ بني ف  تراوحت أعمارهم  )  ٢٠=  ع٪ فقط (٤  كاَن هناك و عام� ا ٦٩و  ٦٠بني  واحد   مشارك باإلضافة إ�    ، عام�
ف  ا  ٧٩و ٧٠بني ف ثالثة  و  ، عام� ف   مشاركني  سنة.   ١٧و ١٦بني

 

 التعل�م والمهنة 
 

   بالنسبة إ� 
�
، أ�  ٨٦=   ع٪ (١٧  َد المستوى التعل��ي

ّ
ف أن ف ٢٥٥=  ع ٪ (٥١  ، وذكرَ عل�ا   ةجامع�  شهادة  ائزون ع� هم ح) من المشاركني ) من المشاركني

 
ّ
، وذكرَ بلغوا  هم  أن  ١٣٦=  ع٪ (٢٧  المستوى الجام�ي

ّ
 ١٥=  ٪ (ع٣  ذكرَ و ،  مرحلة الدراسة الثان��ة  هم أ�ملوا ) أن

ّ
ي ) أن

 ،هم وصلوا إ� المستوى االبتدائئ
  ان إثنانك شار� مُ وأفاد 

ّ
ف و  ، تعل�م رس�ي  أيّ  حصال ع� هما لم � أن   كانوا   ثالثة مشاركني

�
من ح�ث المهنة، كانت الغالب�ة من  و دين من إجابتهم. غ�ي متأ�

 
�

ف (الموظ ف )، ع� الرغم من ٣٠٦= ع٪، ٦٢فني ا ما من العاطلني استحوذ أصحاب األعمال و ). ١١٦= ع٪ ،  ٢٣عن العمل ( وجود �سبة عال�ة نوع�
ف  ١٧=  ٪ (ع٣  أفادَ نة، و ) من العيّ ٥٠=  ٪ (ع١٠ع�   ي ذلك: مهندس، زراعة،    ، "أخرى"  ا مهن� عن ممارستهم  ) من المشاركني

  ، عامل متطّ�ع بما �ف
جم، غ�ي منتظم  ف فقطكاَن هناك و ، إلخ. حرّ   عمل ، م�ت  .متقاعدين من ال ثمان�ة مشاركني

 

ي قاَم بها  توع�ةال  مبادراترات حول تصوُّ اآلراء وال 
ي  اليت

 الصل�ب األحمر اللبناين
 

 توف�ي المعلومات
 

وس كورونا معلومات حول ال يهم ُسئل المشاركون عن ك�ف�ة تلقّ  ، وذكرَ ف�ي ي
ف أ��� من نصف ال  من الصل�ب األحمر اللبنائف عني

�
تّم ذلك  أنَّ  ُمستطل

ا لوجه ( من خال   ). ١الرسم  ل جلسات توع�ة وجه�
 

ي   اعتمَد 
ّ التوع�ة  تل�ت المعلومات من خالل جلسات  لوجه   ا  االجتما�ي ع�    وجه� االحتمال�ة    الن�ع  (الق�مة    المحافظة) و٠.٠١أقّل من  (الق�مة 

ي الجنوب ( ) واألشخا ١٥٩=  ع٪،  ٥٥كانت اإلناث (و ؛  ) ٠.٠١أقّل من  مال�ة  االحت
   ) أ��� ١٢٤  =  ع ٪،  ٤٢ص الذين �ع�شون �ف

ً
يهم  لإلبالغ عن تلقّ   م��

وس كورون  معلومات حول ي   اعتمَد و لوجه.    ا من خالل جلسات وجه�   ا ف�ي
ّ نت ع�ب   المعلومات من خالل جلسات التوع�ة  تل�ت الق�مة  (  العمرع�    اإلن�ت

ف  و ؛  )٠.٠٣١(الق�مة االحتمال�ة =   المحافظة) و٠.٠١أقّل من  االحتمال�ة   اوح أعمارهم بني ا (   ٢٩و  ١٨األشخاص الذين ت�ت ) وأولئك  ٧٣=   ع٪،  ٥٤عام�
ي جبل لبنان ( ا 

 ) كانوا أ��� ٥٧=  ع٪، ٤٢لذين �ع�شون �ف
ً

نت. معلومات من خالل جلسات اليهم لإلبالغ عن تلقّ  م��  ع�ب اإلن�ت
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ي ١ الرسم

وس كورونا   . طرق تل�تّ ي المعلومات حول ف�ي
 من خالل الصل�ب األحمر اللبنائف

 
 

ي   اعتمَد 
ّ نتو  نشوراتمال / باتال�تيّ  المعلومات من خالل  تل�ت ع�    ٠.٠١أقّل من  و    ٠٫٠٤=    (الق�مة االحتمال�ة  المهنةع�    الجلسات ع�ب اإلن�ت

(  التوا�ي
�

 ؛ وكان الموظ
ً

نت () ومن خ١٣٠=٪، ع  ٦٢بات ( يهم للمعلومات من خالل ال�تيّ لإلبالغ عن تلقّ   فون أ��� م�� ٪،  ٥١الل الجلسات ع�ب اإلن�ت
 ). ٦٩ =ع 

 
ي اعتمَد  و 

ّ   المعلومات من  تل�ت
�

ي خالل مناقشة غ�ي رسم�ة مع أحد موظ
ي   تطّو�ي أو م   �ن

ل، غوغ(  القنوات األخرىومن خالل    الصل�ب األحمر اللبناين
، مناقشات الناس، إلخ )  ٠.٠١أقّل من  و    ٠٫٠٤(الق�مة االحتمال�ة =    العمر) ع�  وسائل التواصل االجتما�ي األشخاص الذين    ؛ وكانَ ع� التوا�ي

اوح أع  ف  ت�ت    ٣٩و  ٣٠مارهم بني
ً

ا أ��� م��  لل يهم  لإلبالغ عن تلقّ   عام�
�

ي معلومات من خالل مناقشة غ�ي رسم�ة مع أحد موظ
أو متطّو�ي الصل�ب    �ف

ي (
 ). ٥=٪، ع ٣١) وع�ب قنوات أخرى (٢٧٪، ع =٣٠األحمر اللبنائف

 

تيَح المجال
�
ف    أ ا فقط، بينما ذكر  ) اختاروا خ�ا ٣١٢=    ٪ (ع٦٣حد�د قناة واحدة أو أ��� ؛  تلللمشاركني ا واحد�  ١٨٥=    ٪ (ع٣٧ر�

ّ
الوصول تّم  ه  ) أن

 إليهم من خالل أ��� من قناة واحدة. 
 

 المالئمة: اللغة واللهجة 
 

وس كورونا (كوف�دا إذا كانوا قد تلقّ عند سؤالهم عمّ  ف (ع =  ٩٧لة، وافق  لمفّض ) بلغتهم ا ١٩-وا معلومات حول مرض ف�ي ٪ من المشاركني
 ). ١٧= ٪ (ع٣) ع� ذلك، ولم يوافق ٤٨٠

 

 المعلومات  الوصول إ� 
 

 
�
وس كورونا (كوف�د  حصول ع� ق بالف�ما يتعل ، ذكر  ١٩-معلومات حول مرض ف�ي ي

ف (٤٧)  من خالل الصل�ب األحمر اللبنائف  ع٪ من المشاركني
  =٢٣٥ 

ّ
   ه كانَ ) أن

ً
 ) إ ١٨٤=    ع ٪ (٣٧للغا�ة، وقال    سه�

ّ
،    ه كانَ ن

ً
 ١ط، وذكر  ە كمتوّس و ف ) صنّ ٧٠=  ع ٪ (١٤و سه�

ّ
ا (٪ أن ) وذكر ٦  =  عه كان صعب�

 
ّ
ف أن ا للغا�ة. اثنان من المشاركني  ه كان صعب�

 

 لشمول ا 
 

عونالُمسُسئل  
�
ي يبذلها   توع�ةال  جهود ا إذا كانت  عمّ   تطل

وس كورونا (كوف�د  اليت ي حول مرض ف�ي
اللبنائف ) قد وصلت إ� ١٩-الصل�ب األحمر 

ي المجتمع. وا 
ف (جميع الفئات �ف أولئك الذين لم و ). ١٨٤=  ٪ (ع٣٧) ع� ذلك، بينما لم يوافق  ٣١٣=   ٪، ع٦٣فق أ��� من نصف المشاركني

ي لم ي )١٨٤ ع =يوافقوا (
ي الرسم  تّم الوصول إليها و تّم ُسئلوا عن المجموعات اليت

 أدناە.  ٢ عرض ردودهم �ف
 

ف  ف والمراهقني )   ٠٫٠٣٣و   ٠٫٠٤٦و   ٠٫٠٣٦(الق�مة االحتمال�ة =    الن�ع االجتما�ي ارتبَط بـ   إنَّ عدم الوصول إ� األطفال والالجئني ؛ ع� التوا�ي
 وكانت اإلناث أ���  

ً
ف ( ٥٣٪، ع =  ٥٣م الوصول إ� األطفال (لإلبالغ عن عد   م��  ٤٠=   ٪، ع ٥٢) والالجئني

ً
ف كان الذكور أ��� م�� ي حني

 ) �ف
ف (عدم الوصول إلإلبالغ عن    ١٥=  ٪، ع٥٨� المراهقني

ً
؛ وكان )٠.٠١٤(الق�مة االحتمال�ة =   المحافظةع�    اعتمَد األمر ع� ذلك،    ). عالوة

ي جبل لبنان أ���  
  األشخاص الذين �ع�شون �ف

ً
ف (   لإلبالغ عن م�� ا (و )،  ٢٧٪، ع =٣٥عدم الوصول إ� الالجئني ف داخل�� ) ٢٠٪، ع =٤٧النازحني

 ). ١٥=  ٪، ع٣٩ال المهاج��ن ( والعمّ 

100% 
80% 
60% 
40% 
20% 

0% 

59% 
)٢٩٣(ع=  43% 

)٢١١ع= ) ٢٧% 
( ١٣٥ع= ) 18% 

 %3 90=ن ( )
( ١٦ع= ) 

 
ا  جلسات توع�ة/تدر�ب وجه�

 لوجه
جلسات توع�ة/تدر�ب  كتّيبات/منشورات

نت  ع�ب اإلن�ت
مناقشة غ�ي رسم�ة مع 
ي 

ف أو متطّ�ع �ف موظ�
ي الصل�ب 

األحمر اللبنائف  

غ�ي ذلك (وسائل التواصل 
، غوغل،  االجتما�ي
 مناقشات الناس ...)

٩٠ع=  
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ي   . األشخاص الذين لم تصلهم توع�ة٢  الرسم

وس كورونا ( �شأن  الصل�ب األحمر اللبنائف  ) ١٩- كوف�د مرض ف�ي
 
 

 اعتبارات العمر والن�ع االجتما�ي 
 

ي االعتبار احت�اجات الفئات العم��ة المختلفة، وافقعند سؤالهم عمّ 
ي تأخذ �ف

  ا إذا كانت المعلومات الواردة من الصل�ب األحمر اللبنائف
ف جميع   عني

�
ا (  الُمستطل ي أنَّ ٢٠=  (عفقط  ٪  ٤) ع� ذلك، ولم يوافق  ٤٧٧=    ٪، ع٩٦تق��ب� مراعاة احت�اجات   ). وأظهر التحل�ل االستنتا�ب

اوح  ف الفئات العم��ة المختلفة تعتمد ع� العمر والمهنة.   ف  المشاركون الذين ت�ت ا (  ٢٩و  ١٨أعمارهم بني ) �ليهم أولئك  ١٦٦=    ٪، ع ٣٥عام�
اوح   ف  الذين ت�ت ا (  ٣٩و   ٣٠أعمارهم بني ف    ) ١٣٧=    ٪، ع ٢٩عام� ا (  ٤٩و   ٤٠و�ني    ،)١٠٢=    ٪، ع٢١عام�

�
�ليهم    ،) ٢٩٧= ع٪،  ٦٢ن (فو والموظ

العمل (  العاطلون ي   أنَّ �م�لون إ� االعتبار  )  ٤٦=ع  ٪، ١٠أصحاب األعمال ()، و ١١٤= ع    ٪،٢٤من 
اللبنائف الصل�ب األحمر  معلومات 

ي الحسبانقدَّ المُ 
الفئات العم��ة المختلفة. وعند سؤ   مة أخذت �ف الواردة من الصل�ب األحمر  الهم عمّ احت�اجات  ا إذا كانت المعلومات 

ي االعتبار احت�اجات الجنَس 
ي تأخذ �ف

ف اللبنائف ف   المختلفة، وافق جميع  نيْ عني
�
ا الُمستطل  أر�عة منهم فقط. )، ولم يوافق  ٤٩٣=    ٪، ع٩٩(  تق��ب�

 

 األهم�ة 
 

ي اال 
ي ق ا إذا كانت المعلومات  عمّ ستطالع  ُسئل المشاركون �ف

ع  ٪ (٩٦ وافقَ ف ؛  ابلة للتطبيق وواقع�ةالواردة من خالل الصل�ب األحمر اللبنائف
ي أنَّ ٢١  ع =٪ (٤) و٤٧٦  = ي تعتمد ع�    ) لم يوافقوا. وأظهر التحل�ل االستنتا�ب

(الق�مة    التعل�مأهم�ة معلومات الصل�ب األحمر اللبنائف
 كان خ�ّ )؛ ق ٠٫٠٢٧االحتمال�ة =  

ً
ي (لإل   �جو الجامعات أ��� م��

�ليهم    ، ) ٢٥٠  ع =٪،  ٥٣بالغ عن أهم�ة معلومات الصل�ب األحمر اللبنائف
عون  

�
(الُمستطل ثانوي  تعل�م  ع�  =٪،  ٢٦الحاصلون  المتقّد ١٢٤  ع  الجامع�ة  الشهادات  وحاملو   ،() =  ٪،  ١٧مة  والمشاركون  ٨٢ع   ،(

 
�
ي المدارس االبتدائ�ةالمتعل

 ). ٢ ع =تعل�م رس�ي ( لوا ع� أيّ لم �حص ) وأولئك الذين ١٥ع =٪، ٣(  األساس�ة/ مون �ف

 

 استخدام المعلومات 
 

عونُسئل 
�
ي قّد عمّ  الُمستطل

. ا إذا كانوا قد استخدموا المعلومات اليت ي
)  ٥  ع =٪ (١) أجابوا بنعم و ٤٩٢  ع = ٪ (٩٩ مها الصل�ب األحمر اللبنائف

 
�
  دوا استخدام ذكروا عدم استخدامها. وُسئل أولئك الذين أ�

ُ
ي عرَ المعلومات عن ك�ف�ة استخدامها، وت

 أدناە.  ٣الرسم ض ردودهم �ف

 

وس كورونا (كوف�د استخدام    . ٣الرسم   ي المقّد )  ١٩- معلومات مرض ف�ي
 مة من الصل�ب األحمر اللبنائف

100% 
 

80%  63% 
( ١١٥ع= ) 

60% 

٥٤% 
( ١٠٠ع= ) ٤٢% 

( ٧٧ع= ) 
39% 

( ٧٢ع= ) 
40% ٢٣% 

( ٤٣(ع=  
21% 

( ٣٩ع= ) 
20% 

14% 
( ٢٦ع= ) 

13% 
( ٢٣ع= ) 7% 

١٣ع= ( )  
3% 

( ٦ع= ) 

0%  
األشخاص ذوو  األطفال     المسّنون

االحت�اجات 
 الخاّصة    

النازحون 
ا  داخل��

العّمال 
 المهاجرون

مجتمع 
 آخرون الم�م

100.0% 
80.0% 
60.0% 
40.0% 
20.0% 

0.0% 

٨٦٪  
)٤٢٤(ع=   ٧٦٪ 

 )٣٧٣(ع=
٧٣٪  
٣٥(ع=

 
٤٢٪  

)٢٠٥(ع=  

ي والتعّرف ع� األعراض لتطبيق تداب�ي الوقا�ة وس  لمراقبة صّحيت إلدارة اإلصابة بمرض ف�ي
)١٩-(كوف�دكورونا   

 الالجئون
 المراهقون 

 النساء الحوامل

و��ش هذە  إلبالغ اآلخ��ن من حو�ي 
 الرسائل
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الصّح   اعتمدت و�دارة حاال مراقبة  الوقائ�ة  التداب�ي  األعراض وتطبيق  وس كورونا (كوف�د ة وتحد�د  (الق�مة    التعل�م  ع� )  ١٩-ت مرض ف�ي
  = من    ٠٫٠٢االحتمال�ة  )  ٠.٠١و    ٠.٠١وأقّل  التوا�ي أ���  ع�  جامع�ة  شهادات  ع�  الحاصلون  المشاركون  وكان   ؛ 

ً
استخدام    م�� عن  لإلبالغ 

وس كورونا (كوف�دال ي لمراقبة صّح مة من الصل�ب األحمر  ) المقّد ١٩-معلومات حول مرض ف�ي
،  )٢٠١ع =٪،  ٥٤تهم وتحد�د األعراض (اللبنائف

وس كورونا (كوف�د ، ) ٢٣٠٪، ع =  ٥٥وتطبيق تداب�ي الوقا�ة (   ). ١١١ ع = ٪، ٥٥) (١٩-و�دارة حاالت مرض ف�ي
 

 
َ

الوقا�ة و�دارة حاال   واعتمد وس كورونا (كوف�د تطبيق تداب�ي  ع�   ٠٫٠٤٦و    ٠.٠١ن  أقّل مالق�مة االحتمال�ة  (  المهنة  ع� )  ١٩-ت مرض ف�ي
(  التوا�ي

�
 ؛ وكان الموظ

ً
وس كورونا (كوف�دمعلومات حول  اللإلبالغ عن استخدام    فون أ��� م�� ي المقّد   )١٩-مرض ف�ي

مة من الصل�ب األحمر اللبنائف
وس كورونا (كوف�د٢٧١ع = ٪، ٦٤لتطبيق تداب�ي الوقا�ة (  ). ١٢٦ع = ٪، ٦٢) (١٩-) وإلدارة حاالت مرض ف�ي

 
ت  

َ
وس كورونا (كوف�دإدارة حاال واعتمد االجتما�ي    ع� )  ١٩-ت مرض ف�ي االحتمال�ة  الن�ع  أ���  ) ٠.٠١  أقّل من (الق�مة  اإلناث   ؛ وكانت 

ً
  م��

وس كورونا (كوف�دمعلومات حول اللإلبالغ عن استخدام  ي قّد ) ١٩-مرض ف�ي
ي إلدارة حاال اليت

 . كورونا ت  مها الصل�ب األحمر اللبنائف
 

ي ( أولئك 
ه٤  ع =) ُسئلوا عن أسباب عدم الق�ام بذلك. قالت الغالب�ة (٥ ع =الذين أفادوا بعدم استخدام معلومات الصل�ب األحمر اللبنائف

ّ
كان    ) إن

ي 
�

المح� المجتمع  التداب�ي هناك عدم رغبة ع� مستوى  ام بهذە  ف أنَّ  لالل�ت ف  المشاركني اثنان من  وس كورونا (كوف�د  ؛ وذكر    لم �كن )  ١٩-مرض ف�ي
ي المكان الذي �ع�شون ف�هاألول��ة الر 

ف أنَّ ئ�س�ة �ف ي المكان الذي �ع�شون ف�ه.  ؛ وذكر أحد المشاركني
 المعلومات لم تعالج االحت�اجات الرئ�س�ة �ف

 

 التوع�ة المجتمع�ة 
 

ي ز�ادة و�ي المجتمع حول  المخاطر الذي قّد شأن  �  التواصل ُسئل المشاركون عن مدى إسهام  
ي �ف

وس كورونا مه الصل�ب األحمر اللبنائف مرض ف�ي
   فوە) صنّ ٢٩٧ع = ٪ (٦٠؛  ) ١٩-(كوف�د

ّ
أن ه ) قالوا  ١٨٠  ع = ٪ (٣٦،  ه مرتفع ع� 

ّ
ه ) ذكروا  ١٦ع =٪ (٣،  طمتوّس   إن

َّ
وذكر أر�عة    منخفض،   أن

ف فقط أن  ي ز�ادة ّ◌ مشاركني
 التوع�ة المجتمع�ة. ه لم �ساهم �ف

 

وس كورونا (كوف�د حول   ةعامّ ال ة وع�تالو   أوسعل ع� نطاق بيئة التواص     ) ١٩-مرض ف�ي
 

 �ةالرسائل الصّح  الوصول إ�  
 

 
ّ

ي أبلغ المشاركون عن تلقّ  ٤ �صف الرسممة: المعلومات المقد
وس كورونا (كوف�دالمعلومات اليت     )١٩-يها حول مرض ف�ي

 

ي ذكرَ  . ٤الرسم     المعلومات اليت
ّ
 هم تلقّ المشاركون أن

�
وس كورونا (كوف�دوها ف�ما يتعل  ) ١٩- ق بـمرض ف�ي

 العالج)أخرى (مراسم الدفن، التشخ�ص، 
وس كورونا (كوف�د  )١٩-متحّورات جد�دة من مرض ف�ي

 الصّحة النفس�ة
قة باللقاح

�
 المعلومات المتعل

 معلومات االّتصال (الخّط الساخن) �شأن الصّحة
 الفحوصات 

وس  عمل�ة اإلبالغ عن اإلصابة بالف�ي
وس كورونا (كوف�د  ) ومضاعفاته١٩-مخاطر  مرض ف�ي

 تداب�ي العزل
 الوقا�ةتداب�ي 

وس كورونا ( كوف�د   )١٩-أعراض مرض ف�ي
وس  طرق انتقال الف�ي

35 ( ١٧٥ع = ) 
47 ( ٢٣١ع = ) 

49 ( ٢٤٥ ع = ) 
59 ( ٢٩١ع = ) 

66 ( ٣٣٠ع = ) 
 ( ٣٤٩ع = ) 

76 ( ٣٧٦ع = ) 
81 ( ٤٠٢ع = ) 

90 ( ٤٤٨ع = ) 

93 ( ٤٦٤ع = ) 
93 ( ٤٦٤ع = ) 

0  20  40  60  80  100  

1 ٪ ( ٧ع =   ) 
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ي ا
ّ وس كورونا (كوف�د   المتحّورات المعلومات عن  رتبط تل�ت ).  ٠٫٠١الق�مة االحتمال�ة أقّل من  (   بالتعل�م كب�ي    كل ) �ش١٩-الجد�دة لمرض ف�ي

 وكان األشخاص الحاصلون ع� درجات جامع�ة هم األ���  
ً

ي   م��
ّ وس كورونا  متحّورات الجد�دة لـ  معلومات عن اللإلبالغ عن تل�ت مرض ف�ي

).  ٢٠ع =٪،  ١٧) وشهادات المدرسة الثان��ة (٤٢ع =٪،  ٢٤مة ()، �ليهم حاملو الشهادات الجامع�ة المتقّد ١٠٢ع =٪،  ٥٨(  ) ١٩-(كوف�د 
ي   و�رتبط التعل�م

ّ ) هم ١٨٨ع =٪،  ٥٧) ح�ث كان حاملو الشهادات الجامع�ة (٠٫٠٤٦(الق�مة االحتمال�ة =   اتص و  معلومات عن الفح بتل�ت
 األ���  

ً
ع   م�� عونلإلبالغ 

�
الُمستطل �ليهم  الفحص،  عن  (  ن وجود معلومات  ثانوي  تعل�م  متقّد ٦٩ع =٪،  ٢١الحاصلون ع�  م  ) وتعل�م 

 ).  ٦٥  ع = ٪،  ٢٠(
ً
ي ع� ذلك، ير   عالوة

ا بتل�تّ   – �ة (الق�مة االحتمال�ة  للحصول ع� المساعدة الصّح   التواصل  معلومات  تبط التعل�م أ�ض�
ي ٠٫٠٢٦

تل�تّ عن  أبلغوا  الذين  األشخاص  من  األع�  النسبة  ح�ث كانت  ال)،  معلومات  (  تواصل   الجامع�ة  الشهادات  حملة  ع  ٪، ٥٦من 
ف ع�  ). رّ�ما  ٥٣  ع =٪،  ١٨م () وتعل�م متقّد ٧١ع = ،  ٪٢٥�ليهم المشاركون الحاصلون ع� تعل�م ثانوي (    ، )١٦١= �مكن لألفراد الحاصلني

و�التا�ي هناك حاجة إ� دعم  شهادة جامع�ة وع� تعل�م ثانوي أن �عرفوا ك�ف�ة الحصول ع� هذە المعلومات من خالل قنوات مختلفة،  
ا.  ألشخاص األقلّ ا  ي �ق�م ف   المحافظة وكانت  تعل�م�

ي اليت
ّ ). ٠٫٠٤تمال�ة =  (الق�مة االح  ات صو  معلومات عن الفح يها المشاركون مرتبطة بتل�ت

ي جبل لبنان ( والنسب األع� لمن أبلغوا عن تلقّ 
وت ١١٠ع =٪، ٣٣)، �ليها الجنوب (١٤٥ ع =٪، ٤٤يهم هذە المعلومات تع�ش �ف )، و��ي

ي اال   و�مكن أن يرتبط ذلك بحق�قة أنَّ   ١). ٤٥  ع = ٪،  ١٤(
ف �ف    ستطالع  عدد المشاركني

�
) ٤٩٧/ ١٩٠ع =ان جبل لبنان (قد انحرف نحو سك

 
�
 ). ٤٩٧/ ١٨٣ع =ان جنوب لبنان (وسك

 
وس كورونا (كوف�د :  التواصل قنوات   ي �ستخدمونها للحصول ع� معلومات حول مرض ف�ي

) (ل�س  ١٩- ُسئل المشاركون عن القنوات اليت
ورة من خالل الصل�ب األحمر   ي الرسم بال�ف

). النتائج معروضة �ف ي
ي  جميع المستف�دين ذ   . وتجدر اإلشارة إ� أنَّ ٥  اللبنائف

كروا القنوات اليت
 ). ٤٩٧ ع = لة ( ّض قنواتهم المف اختاروها باعتبارها 

 

 
 

ي    . ٥الرسم   وس كورونا (كوف�د تّم  القنوات اليت  ) ١٩- من خاللها الحصول ع� معلومات حول مرض ف�ي
 
 

ا لوجه للحصول ع� المعلومات ع�  اعتمَد   من ح�ث   مع داللة إحصائ�ة الن�ع االجتما�ي استخدام الوا�س اب وجلسات التوع�ة وجه�
٪)، ول�ن بالمقابل  ٥٠٪) واإلناث ( ٥٠استخدام الوا�س اب بالتساوي من قبل الذكور ( تّم  . و )منهما �ّل  ل   ٠٫٠١أقّل من  (الق�مة االحتمال�ة  

ا استخدام التّم   ). ٧٥ع =٪، ٤٦) أ��� من اإلناث ( ٨٨ع = ٪، ٥٤لوجه من قبل الذكور (  جلسات وجه�
 

وال�تيّ   واعتمدت نت  اإلن�ت ع�ب  البحث  واال / باتعمل�ات  نت  اإلن�ت ع�ب  التدر�ب�ة  والدورات  صالالمنشورات 
ّ
الصّح   ت ف  بالمهنيني ف  الشخ�ي  يني

ا ع�   نت (التعل�مإحصائ��  لإلبالغ عن استخدام البحث ع�ب اإلن�ت
ً

)،  ١٨٩ ع =٪،  ٥٩. فقد كان حاملو الشهادات الجامع�ة هم األ��� احتما�
(/ باتوال�تيّ  (٨٨  ع =٪،  ٥٨المنشورات  نت  اإلن�ت ع�ب  التدر�ب�ة  والجلسات  صال)، واال ٨٨  ع =٪،  ٥٨)، 

ّ
الصّح   ت ف  بالمهنيني ف  الشخ�ي  يني

وس كورونا (كوف�د ) للحصول ع� ١١٠ع = ٪، ٥٦(  ). ١٩-معلومات حول مرض ف�ي
 

ّ  نة بالنسبة لالعيّ   أنَّ بما    1 ي تحل�ل الب�انات. أّما   كلساعد �شإعادة تصن�فها �مكن أن �  ّ◌َ◌ فئة، فإن كّل  ل  المحافظة ال تمثّ متغ�ي
ي   أفضل �ف

  ،وعمل�ة اإلبالغ   المعلومات حول الفحوصات،تل�تّ
 
�
 .. ٠٫٠٤٣و،  ٠٫٠٣٩و ، ٠.٠١ بق�م احتمال�ة تبلغ  ،ذات داللة إحصائ�ة مع المحافظة  كانت، فقد  قة باللقاحوالمعلومات المتعل

، ال�ّشاف)  ي
 غ�ي ذلك (العمل، الدفاع المدئف

 الراديو 
ان   التواصل الشخ�ي مع العائلة/األصدقاء/الج�ي

نت   جلسات التدر�ب ع�ب اإلن�ت
 ال�تّيبات/المنشورات

ا لوجه   جلسات التوع�ة وجه�  
 الوا�ساب

ف  ف صّحيني  التواصل الشخ�ي مع أخّصائيني
 التلف��ون 

نت (منظاألبحاث ع�  مة الصّحة العالم�ة، الصل�ب األحمر  ّ◌ اإلن�ت
، مرا�ز مكافحة األمراض، وزارة الصّحة العاّمة...) ي

  اللبنائف
، اوسائل التو  تغرام) س�اصل االجتما�ي (ف�سبوك، ت���ت  
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 حسب المحافظات   التواصلعرض قنوات  . ٦الرسم 

 
 

وال�تيّ و االجتما�ي  التواصل  وسائل  ا  أ�ض� واال / باتتعتمد  لوجه  ا  وجه� التوع�ة  وجلسات  نت  اإلن�ت ع�ب  التدر�ب�ة  والدورات  صالالمنشورات 
ّ
 ت

ان ع�  / األصدقاء / الشخ�ي بالعائلة ي موّض . وكما هو  المحافظةالج�ي
ي الغالب ، فقد تمّ ٦  الرسم  ح �ف

ت اإلشارة إ� وسائل التواصل االجتما�ي �ف
ي الغالب من قِ / باتت اإلشارة إ� ال�تيّ )، وتمّ ١٢٧  ع =٪،  ٣٩ل أشخاص من جبل لبنان (بَ من قِ 

ع ٪،٤٦ل أشخاص من الجنوب ( بَ المنشورات �ف
ي الغالب من قِ ٧٠=

نت �ف ا ٦٥  ع =٪،  ٤٣ل أشخاص من جبل لبنان (بَ )، و�� الدورات التدر�ب�ة ع�ب اإلن�ت ي الغالب   )، و�� الجلسات وجه�
لوجه �ف

صال)، و�� اال ٧٥  ع =٪،  ٤٦ل أشخاص من جنوب لبنان (بَ من قِ 
ّ
ي الغالب من قِ / األصدقاء / الشخ�ي مع العائلة  ت

ان �ف ل أشخاص من  بَ الج�ي
) لبنان  النتائج مرتبطة   تكون   ). وقد ٥٨  ع =٪،  ٤٠جنوب  الع   هذە  �يّ بتقس�م  �كن  لم  الذي   نة 

ّ
من  كّل  ل  مث األ��ب  األعداد  وكانت  محافظة، 

ا ر�ط النتائج بحق�قة أنَّ  ف من جبل لبنان وجنوب لبنان. و�مكن أ�ض� ي س�اٍق �  جنوب لبنان يّتصفالمشاركني
  ر��ف

ً
 بجبل لبنان.   مقارنة

 
ها المشار تّم  مصادر المعلومات الجديرة بالثقة:   ي اعت�ب

ي اال وصف مصادر المعلومات اليت
 ستطالع  كون �ف

ً
ي الرسمجديرة

الصل�ب   . وكانَ ٧   بالثقة �ف
ي والمهنيون الصّح 

 األحمر اللبنائف
ً
 . يون هم المصادر األ��� ثقة

 

 
 مصادر المعلومات الجديرة بالثقة. ٧الرسم 

 
 

   كانَ 
ٌ
ا بالثقة للمعلومات، داللة ا جدير� ف الذكور (  للبلد�ات، بوصفها مصدر� ع ٪،  ٥٩إحصائ�ة بالنسبة إ� الن�ع االجتما�ي مع ارتفاع النسب بني

 ٥١  ع =٪،  ٤١( ) مقابل اإلناث  ٧٤  =
�
مة  بأنَّ   ف�َد ). وأ

�
ها من وكاالت األمم المتّ الصّح   منظ ة مصادر مة العالم�ة وغ�ي ي أح�ان كث�ي

وثوقة حدة �ي �ف

ف بَ من قِ  اوح أعمارهم بني ف الذين ت�ت ا (   ٢٩و  ١٨ل المشاركني ا بالثقة للمعلومات  ). واعتُ ٨٦  ع = ٪،  ٤١عام� ا جدير� ي معظمها مصدر�
ت البلد�ات �ف �ب

ف   اوح أعمارهم بني ف    ٣٩و   ٣٠لدى األشخاص الذين ت�ت ا و�ني ا (كال المجموعتَ   ٤٩و   ٤٠عام� ف عام� دات  ل حام�ي الشها بَ ) ومن قِ ٣٢ع =٪،  ٢٦  نيْ

لت٥٥ع =٪،  ٤٤الجامع�ة ( ف الصّح   ). وُسجِّ ف الذين يثقون بالمهنيني ف و��سبة أع� من المشاركني مةيني
�

العالم�ة ووكاالت األمم الصّح   منظ ة 

ف حام�ي الشهادات الجامع�ة ( المتّ  ). وكاَن  ع ١٢٧  ع =٪،  ٦١و    ١٩٢  ع =٪،  ٥٦حدة األخرى بني  � التوا�ي
�

  فون  الموظ
ً

 اإلشارة إ�  إ� أ��� م��

100% 
90% 
80% 
٧٠% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 

0% 

46% 
39% 38% 

43% 41% 
46% 

40% 
29% 

36% 38% 

13% 

2% 
7% 

1% 

14% 10% 10% 10% 
1% 2% 1% 

7% 9% 
1% 3% 4% 1% 4% 8% 

Social media (P value = Booklet/flyers (p  Online Training sessions     Face to face awareness Personal contact with 
0.041)  value=0.040)  (p value<٠.٠١) sessions (P value<٠.٠١)   family/friends/neighbours 

(P value<٠.٠١) 
 

Akkar Beirut Bekaa Mount Lebanon North Lebanon Nabateh South Lebanon 

Other 1% (5=ع) 
Influencers/ Celebrites  2% (9=ع) 

Community/religious leaders 3% ( ١٦ع= ) 
PRCS in Lebanon, IFRC, ICRC  8% (41=ع) 

NGOs (52=ع) %١١ 
Family members/Friends (72=ع) %١٥ 

Ministry of Public Health  20% (100=ع) 
Municipality 25% (125=ع) 

Community health workers 31% (155=ع) 
WHO and other UN agencies 43% (211=ع) 

Health professionals 
Lebanese Red Cross 

 (346=ع) %٧٠
 (251=ع) 71%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% ٧٠% 80% 90% 100% 

مواقع التواصل االجتما�ي  
(الق�مة االحتمال�ة =  

٠٫٠٤١ ( 

ال�تّيبات/المنشورات  
(الق�مة االحتمال�ة =  

٠٫٠٤٠ ( 

ا لوجه   جلسات توع�ة وجه�
أقّل من  (الق�مة االحتمال�ة  

٠.٠١  ( 

االّتصال الشخ�ي  
ان   بالعائلة/األصدقاء/الج�ي

  أقّل من(الق�مة االحتمال�ة  
٠.٠١  ( 

نت  دورات تدر�ب�ة ع�ب اإلن�ت
أقّل من  (الق�مة االحتمال�ة  

٠.٠١  ( 

ار 
�
وت  عك  جنوب لبنان  النبط�ة  شمال لبنان  جبل لبنان البقاع ب�ي

 آخرون 
رون/المشاه�ي 

ّ
 المؤث

 قادة المجتمع/القادة الدينيون 
ي لبنان، االّتحاد الدو�ي  

ي �ف جمع�ة الهالل األحمر الفلسطييف
والهالل األحمر، اللجنة الدول�ة لجمع�ات الصل�ب األحمر 

 للصل�ب األحمر 
مات غ�ي الحكوم�ة   المنظ�

 أفراد األ�ة/األصدقاء 
 وزارة الصّحة العاّمة 

 البلد�ات 
 العاملون الصّحيون المجتمعيون 

مة الصّحة العالم�ة ووكاالت األمم المّتحدة األخرى  منظ�
 المهنيون الصّحيون 

ي 
 الصل�ب األحمر اللبنائف
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، ال�ّش / والبلد�ات وقادة المجتمع و   عاّمةة الوزارة الصّح  ي
، الدفاع المدئف ي

هم (العمل، الصل�ب األحمر اللبنائف ف وغ�ي ، إلخ) افأو القادة الدينيني

 
�
وس كورونا (كوف�دللحصول ع� معلومات جديرة بالثقة تتعل عون). وكان  ١٩-ق بـمرض ف�ي

�
 من الجنوب هم األ��� م  الُمستطل

ً
لإلبالغ عن    ��

وس كورونا (كوف�د بالثقة عن مرض ف�ي الصّح ١٩-معلومات جديرة  ال) من خالل وزارة  لبنان   عاّمة ة  ي 
�ف ي 

الفلسطييف األحمر  الهالل  وجمع�ة 

حاد واال 
ّ
ي مجال الصّح   ت

ف �ف المجتمع�ة. ة  الدو�ي لجمع�ات الصل�ب األحمر والهالل األحمر واللجنة الدول�ة للصل�ب األحمر والبلد�ات والعاملني

ي اال   ظ أنَّ الَح و�ُ 
ف �ف    كل كانوا �ش  ستطالع  المشاركني

�
وت (١٨٣  ع =) وجنوب لبنان (١٩٠  ع =ان جبل لبنان (رئ��ي من سك ، األمر ) ٧٧  ع =) و��ي

 رّ�ما ى أدّ الذي 
�
 . متغ�يّ قة بهذا الإ� تح��ف الب�انات المتعل

 

 �ة مالءمة وأهم�ة الرسائل الصّح  
 

 معلومات  العندما ُسئل المشاركون عن مدى فائدة  فائدة المعلومات:  
�
وس كورونا (كوف�دالمتعل ف    توّزعت،  ) ١٩-قة بمرض ف�ي الردود بني

ا وذكر    ) أنَّ ٣٠٠  ع = ٪ (٦٠ما ومف�دة للغا�ة، ح�ث ذكر    مف�دة إ� حّد  ي   ) أنَّ ١٩٣  ع =٪ ( ٣٩المعلومات كانت مف�دة جد�
المعلومات اليت

ي الالما. و�عد إجراء التحل�ل  مف�دة إ� حّد وها كانت تلقّ 
ّ ثنائئ وس كورونا (كوف�دمعلومات حول اللفائدة  متغ�ي الواردة مع  ) ١٩-مرض ف�ي

أنَّ متغ�يّ ال ف  تبنيّ الد�موغراف�ة،  :    ات  �ي المهّمة  االجتما�ي العوامل  والتعل�مالن�ع  والمحافظة  الظن   وأغلب  الذكور    أنَّ   ّ◌ .  ف  المشاركني
 
�
ي عك

ف ع� شهادات جامع�ة متقّد واألشخاص الذين �ع�شون �ف ا لإلفادة بأنَّ ار والحاصلني   مة هم األ��� ترج�ح�
�
مرض قة بالمعلومات المتعل

وس كورونا (كوف�د  كانت مف�دة. )  ١٩-ف�ي
 

ف ع� أنَّ ٤٧٨  ع =٪ (٩٦وافق    المعلومات:   أهم�ة ي تلقّ   ) من المشاركني
ف أنَّ المعلومات اليت ي حني

ع  ٪ (٤  وها كانت قابلة للتطبيق وواقع�ة، �ف
ف أنَّ ١٩  = ي تلقّ   ) لم يوافقوا ع� ذلك. وتبنيّ

ي الجنوب (مالءمة المعلومات اليت
ع  ٪،  ٣٧جبل لبنان (  )، ثّم ١٨٢ ع =٪،  ٣٨وها كانت أع� �ف

وت ( ١٧٩ =  ). ٧٤ ع =٪، ١٦) و��ي
 

ف      الذين أشاروا إ� أنَّ إنَّ المشاركني
�
وس كورونا (المعلومات المتعل قد ر�طوا ذلك )  ١٩  ع = ٪،  ٤) لم تكن مف�دة (١٩-كوف�دقة بمرض ف�ي

ي 
�

ام بالتداب�ي ( بعدم الرغبة ع� مستوى المجتمع المح� ف ي االل�ت
ي    حق�قة أنَّ )، و ١٦  ع =٪،    ٨٤ �ف

اإلبالغ عنها ال �مكن تطب�قها  تّم  التداب�ي اليت
ي �ع�شون فيها (

ي األما�ن اليت
وس كورونا (٦  ع =،  ٪٣٢�ف ي �ع�شون فيها )  ١٩-كوف�د)، و�عدم اعتبار مرض ف�ي

ي األما�ن اليت
أول��ة رئ�س�ة �ف

ف أنَّ ٤ ع = ٪، ٢١( ي  ). وذكر أحد المشاركني
ّ ي أما�ن ع�شهم. المعلومات ال تليب

  االحت�اجات الرئ�س�ة �ف
 

وس كورونا ( توع�ة المجتمع حول مرض    )   ١٩-كوف�د ف�ي
 

المجتمع:   مستوى  الوقا�ة ع�  اعتقد  تداب�ي  ي 
اليت عونالتداب�ي 

�
   الُمستطل

ّ
 أن

ّ
ات ي 

ينب�ف انتقال عدوى  ه  لوقف  وس كورونا  مرض  خاذها  ف�ي
ي الرسم ) ١٩-كوف�د(

ي األما�ن الارتداء ال�مّ  كانَ وقد  . ٨ ع� مستوى المجتمع موصوفة �ف
 . األبرز هو الخ�ار  عاّمة امة �ف

 

وس كورونا (كوف�د   . التداب�ي المّتخذة ٨الرسم    مستوى المجتمع ) ع� ١٩- لوقف انتقال مرض ف�ي

Closing places of worship [VALUE] (2=ن) 
Closing schools  2% ( ١١ن= ) 

Other (vaccinaton, imposing monetary fines) 3% ( ١٧ن= ) 
Strict lockdown measures (closing businesses)  7% (36=ن) 

Limitng public gatherings 12% ( ٥٧ن= ) 
Flexible lockdown measures 14% (71=ن) 
Imposing physical distancing (77=ن) %١٦ 

Imposing wearing a face mask in public 46% (226=ن) 

٠٪  ٢٠٪  ٤٠٪  ٦٠٪  ٨٠٪  ١٠٠٪  

 العبادة إقفال دور 
 إقفال المدارس 

 غ�ي ذلك (التطع�م، فرض غرامات مال�ة)
 إجراءات اإلقفال الصارمة (إغالق األعمال) 

 ح� التجّمعات العاّمة 
 إجراءات اإلقفال المرنة 
 فرض التباعد الجسدي 

ي األما�ن العاّمة 
 فرض ارتداء كّمامة �ف

)٢(ع =   [الق�مة ]  

)١٧٪، (ع = ٣  
)١١٪، (ع = ٢  

)٣٦٪، (ع = ٧  
)٥٧٪، (ع = ١٢  

)٧١٪، (ع = ١٤  
)٧٧٪، (ع = ١٦  

)    ٢٢٦٪، (ع = ٤٦
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وس كورونا (كوف�د ي اال ):  ١٩-إدارة حاالت مرض ف�ي
 ا س�فعلونه أوّ عمّ   ستطالع  ُسئل المشاركون �ف

ً
صال إذا كانوا ع�    �

ّ
مرض  �شخص مصاب بـ  ات

وس كورونا.   ٣٥٦ع = ٪،  ٧٢وذكرت الغالب�ة (  ف�ي
ّ
ي منازلهم. كما أبلغ  ) أن

ل إجراء  نة عن إجراء الفحص كأوّ ) من العيّ ٣٤٢ع = ٪ (٦٩هم سيبقون �ف
 
ّ
 ١٤٦ع =٪،  ٢٩نة (من ثلث العيّ   خاذە. وأشار أقلّ �جب ات

ّ
ل لمّد ) إ� أن ف ي الم�ف

 أّ�ام   ١٠ة  هم س�ختارون البقاء �ف
ُ
النحو  نة ع�  ت بق�ة العيّ مَ سِّ . وق

  :  ) سيُ ١١٨  ع =٪ (٢٤التا�ي
�
، وسيتّ   )٥٧  ع =٪ (١٢غون الطب�ب، و بل ي

ون الدواء، وس�ختار  ٣٤  ع =٪ (٧صلون بالصل�ب األحمر اللبنائف ) س�ش�ت
ل لمّد  ف ي الم�ف

ي ذلك: البقاء �ف
ف فقط بدائل أخرى بما �ف ل لمّد   ١٤ة  سبعة مشاركني ف ي الم�ف

ا، والبقاء �ف  وما إ� ذلك. إجراء الفحص،    ثّم   أّ�ام ة خمسة  يوم�
 

ف تصوّ تّم   ي بني
ثنائئ  إجراء تحل�ل 

�
يتعل ف ف�ما  المشاركني الذي سيتّ رات  باإلجراء  ي حال كانوا ع�  ق 

صالخذونه �ف
ّ
وس كورونا  ب  �شخص مصاب  ات ف�ي

ات الد�موغراف�ة. وكشَف هذا التحل�ل مع ال) ١٩-(كوف�د  اء األدو�ة مرتبط أنَّ  متغ�يّ ف أولئك الذين اختبالجنس�ة  �ش   ، كانَ اروا هذە اإلجابة. ومن بني
ال)  ٢٧  ع = ٪ (٧٩ .  من  ف ل واالنتظار بضعة    وأّما لبنانيني ف الم�ف ي 

إذا كانَ أّ�ام  البقاء �ف بأعراضالشخص س�ُ   لمعرفة ما  ا ع�   ، صاب  أ�ض� اعتمَد    فقد 
ا (  ٣٤٤ل  بَ اخت�ار هذا الخ�ار من قِ تّم  الجنس�ة، وقد   ذا داللة إحصائ�ة للفحص  الخض�ع    �ليهم فلسطينيون وجنس�ات أخرى. كانَ   ، ٪)٩٧لبنان��

لت٠١. ٠(الق�مة االحتمال�ة أقّل من    العمرمع   ف    ) مع وجود عالقة ضع�فة، وُسجِّ اوح أعمارهم بني ف الذين ت�ت ف المشاركني   ٢٩و  ١٨أع� �سبة بني
صالاال   ). وكانَ ١٣٢  ع = ٪،  ٣٩(

ّ
ي ذا دالل  ت

ي الجنوب  المحافظةة إحصائ�ة مع  بالصل�ب األحمر اللبنائف
ف �ف ، ح�ث أظهرت �سبة أع� من المشاركني

ي حال كانوا ع�  الذين سيتّ 
ي �ف

وس كورونا (كوف�دب  �شخص مصاب  احتكاك صلون بالصل�ب األحمر اللبنائف وت    ا �ليه   ، ) ٣١  ع = ٪،    ٥٤()  ١٩-ف�ي ب�ي
   المهنةخ�ار إجراء الفحص ذا داللة إحصائ�ة مع    كانَ و ).  ١٠  ع =٪،  ١٨وجبل لبنان (  ، ) ١١  ع =٪،  ١٩(

�
 ح�ث أبلغ الموظ

ّ
ي الغالب أن

هم  فون �ف
ي حال 

وس كورونا (كوف�دب احتكا�هم �شخص مصابس�خضعون للفحص �ف  ). ٢١٤  ع =٪، ٦٣() ١٩-ف�ي
 

عونُسئل    مشاركة المجتمع: 
�
ي المجتمع بغرض معالجة    الُمستطل

وس كورونا (ك عن مستوى مشاركتهم �ف تفص�ل الردود تّم  و )  ١٩-وف�د مرض ف�ي
ي الرسم

 . ٩ �ف
 

وس كورونا (كوف�د  ي لمرضمستوى مشاركة المجتمع للتصدّ  . ٩ الرسم   )١٩-ف�ي
 
 

فَ  المجتمع   تبنيّ ي 
الحاصلون  والتعل�م  بالن�ع االجتما�ي مرتبط    أن االنخراط �ف الذكور والمشاركون  أ���  ، ح�ث كان   ع� شهادات جامع�ة عل�ا 

ً
  م��

ي إجراءات المجتمع للتصّد 
وس كورونا (كوف�د  لمرض   ي لإلبالغ عن مشاركتهم �ف ف سؤال المُ تّم  و ).  ١٩-ف�ي عني

�
   ستطل

ّ
ي معالجة  الذين ذكروا أن

هم شاركوا �ف
وس كورونا (كوف�د مرض ي قاموا بها و ١٩-ف�ي

ي التّم ) ع� مستوى المجتمع عن أنواع اإلجراءات اليت
 . (أدناە)  ١٠ رسموصف ردودهم �ف

  
   إنَّ 

ّ
ف الذين أفادوا بأن مة عوا مع  هم تطوّ غالب�ة المشاركني

�
ف    منظ اوح أعمارهم بني ا (  ٢٩و  ١٨ت�ت غالب�ة أولئك الذين أبلغوا عن   ت)، وكان٤٨  ع =٪،  ٤٧عام�

وس كورونا (كوف�د   مرض مراقبة تطبيق تداب�ي الوقا�ة من  ف ) ١٩-ف�ي اوح أعمارهم بني ا ( ٤٩و ٤٠ت�ت  .)٢٤ ع =٪، ٣١عام�
 

ي �قوم بها األشخاص ع�  
 ح�ث كان الذكور أ���    ، نوعهم االجتما�ي تعتمد أنواع إجراءات المشاركة المجتمع�ة اليت

ً
 لتسه�ل جلسات التوع�ة  م��

  )١٠٠  ع =٪،  ٥١(
ً
 )، وكانوا أ���  ٩٨  ع =٪،  ٥٠(  باإلناث  مقارنة

ً
مةع مع  ) وللتط�ّ ١٧  ع =٪،  ٧٤( لتط��ر المواد  م��

�
) ولمراقبة  ٦٤  ع =٪،  ٦٢(  منظ

ي �قودها المجتمع ( ٤٧ ع =٪، ٦١تطبيق إجراءات الوقا�ة (
 ).  ٩٦ ع =٪، ٥٦) ولتنف�ذ اإلجراءات اليت

 
 
 

 
 
 

۲۱٪  
)۱۰٥= ع(  

Always 

Never 

 دائًما 

 مطلقًا 

 غالبًا 

 بعض األحیان 
٤۱ ٪ 

 ) ۲۰۲=  ع(
 

۲۰ ٪  
) ۱۰۲=  ع(   

۱۸ ٪  
)۸۸=  ع(   
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وس كورونا (كوف�د ي لمرض. إجراءات مشاركة المجتمع للتصّد ١٠  الرسم  )١٩-ف�ي
 
 

مةع مع  ت�س�ي جلسات التوع�ة، وتط��ر المواد، والتط�ّ   إنَّ 
�

   منظ
�
ي   كل �ة، كانت تعتمد �شما، والق�ام بأعمال تقودها المجتمعات المحل

إحصائئ
 المشاركون المق�  ). وكانَ ١١  (الرسم  المحافظاتع�  

ً
ي جنوب لبنان هم األ��� م��

  ع = ٪،  ٤٤لإلبالغ عن ت�س�ي جلسات التوع�ة (  مون �ف
 )، والتط�ّ ١٥  ع =٪،  ٦٥)، و�عداد المواد (٨٧

�
ي مات. ومع مع إحدى المنظ

�
ف الذين أبلغوا عن ق�امهم بأعمال �قودها المجتمع المح� ،  ن بني

ي جبل لبنان (
 ) .  ٨٢ ع = ٪، ٤٥كانت األغلب�ة تع�ش �ف

 
التطوّ   وكانَ  مع  العمل  مة �ي 

�
�عتمد ع� منظ (الغذاء/الدواء)  المجتمع  بق�ادة  بأعمال  والق�ام  المجتمع،  ي 

�ف الوقا�ة  تداب�ي  تطبيق  ، ومراقبة 
   وكاَن   .المهنة

�
 الموظ

ً
مة�ي مع  لإلبالغ عن العمل التطوّ   فون هم األ��� م��

�
  ع = ٪،  ٦٢)، ومراقبة تطبيق تداب�ي الوقا�ة ((٣٩  ع =٪،  ٣٨(   منظ

ي ٤٨
 ). ١٠٤ ع =٪، ٥٧�قودها المجتمع (  )، وتنف�ذ اإلجراءات اليت

 

وس كورونا (كوف�د ي لمرض. إجراءات مشاركة المجتمع للتصّد ١١الرسم    ع� مستوى المجتمع حسب المحافظة     )١٩-ف�ي
 
 

وس كورونا (  راتهوآ ) (و�ي المجتمع١٩-كوف�د لقاح مرض ف�ي  ) راؤە وتصوُّ
 

ي اللقاح:  
ي اللقاح ، أعلن  عندما ُط الثقة �ن

ف تقي�م مستوى ثقتهم �ف ي اللقاح إ� حّد ) ١١٥  ع = ٪ (٢٣  لب من المشاركني
وذكرت   .كب�ي   عن ثقتهم �ف

ها ع�  ٢٠٣  ع = ٪،  ٤١األغلب�ة ( 
ّ
ي اللقاحثقة متوّس ) أن

ي اللقاح قل�لة، و  ) أنّ ١٣٥  ع = ٪ (٢٧؛ وذكر  طة �ف
ي  ) ال يث ٤٤  ع =٪ ( ٩ثقتهم �ف

قون �ف
ي اللقاح وال  أشارَ اللقاح ع� اإلطالق. و 

ف مستوى الثقة �ف ي بني ّ التحل�ل االستنتا�ب  متغ�ي
ّ
 ات الد�موغراف�ة إ� أن

�
ف  ما ارتفع العمر، زادت ثقة ا ه كل لمشاركني

ي اللقاح (
ي اللقاح أ��� من ثقة اإل   ؛ كما أنَّ )٠.٠١االحتمال�ة أقّل من    الق�مة�ف

ع مستوى  ما ارتف ّ◌ كل)؛ و ٠.٠١٢ناث (الق�مة االحتمال�ة =  ثقة الذكور �ف
ي لقاح  

وس كورونا ( التعل�م، ارتفع مستوى الثقة �ف  ). ٠.٠٣٤(الق�مة االحتمال�ة =   ) ١٩-كوف�دمرض ف�ي
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  ٪٦٥  

44% ٤٤٪  ٤٥٪  
٣٨٪  ٣٧٪  ٣٧٪  

٣٠٪  

١١ %١١% 

١٪  ١٪  
٥٪  ٦٪  

١٪  ١٪  

٩٪  

٢٪  ٢٪  
٥٪  

Facili ng awareness sessions Developing material (P   Volunteering with an Community led ac ons (food/ 
(p value=0.038)  value<٠.٠١) organis on (P value = ٠.٠١1)  medic on assistance) (P

value=٠.٠١1) 
 

Akkar Beirut Bekaa Mount Lebanon North Lebanon Nabateh South Lebanon 

مشاركات مجتمعیة  
 أخرى 

مراقبة تطبیق تدابیر  
 الوقایة في المجتمع 

اإلجراءات التي  
یقودھا المجتمع  

(المساعدة 
 الغذائیة/الدوائیة)

 توعیة تیسیر جلسة  ع مع منّظمة التطوّ  تطویر المواد 

 �سه�ل الجلسات التوع��ة 
 ٪٠.٠٣٨الق�مة االحتمال�ة = 

 تط��ر المواد 
 ٪ ٠.٠١الق�مة االحتمال�ة أقّل من 

 

مة  التطّ�ع مع منظ�
 ٪ ٠.٠١= الق�مة االحتمال�ة 

 

ي �قودها المجتمع  اإلجراءات اليت
 (المساعدة الغذائ�ة/الدوائ�ة)

 ٪ ٠.٠١= الق�مة االحتمال�ة 
 

ار
�
وت البقاع جبل لبنان  عك  النبط�ة  جنوب لبنان  شمال لبنان  ب�ي

٥٪  
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ا تقي�م تصوُّ   الحما�ة الفّعالة:  ف أ�ض� وس كورونا  هم لفعّ ات ر ُطلب من المشاركني ي حمايتهم وحما�ة المجتمع من مرض ف�ي
؛ ) ١٩-(كوف�دال�ة اللقاح �ف

  ) ١٤٩ ع = ٪ ( ٣٠ح�ث ّ�ح  
ّ
ا هم �عتقدون أنَّ أن �  ١٩٧ ع =٪ ( ٤٠وذكر  ؛  اللقاح س�حميهم و�ح�ي المجتمع كث�ي

ّ
 أنَّ ) أن

ً
ا معتد�   هم �عتقدون اعتقاد�

 ) أنَّ ١٢٢  ع =٪ ( ٢٥   اللقاح س�حميهم و�ح�ي مجتمعهم، وذكرَ 
ً

اللقاح من شأنه   اإلطالق أنَّ ع�    )٢٩  ع =٪ ( ٦، ولم يؤمن   اللقاح س�حميهم قل��
وس كورونا (كوف�د ف االعتقاد بأنَّ   . وأشارَ )١٩-أن �حميهم و�ح�ي المجتمع من مرض ف�ي ي بني ف ومجتمعهم    التحل�ل االستنتا�ب اللقاح س�ح�ي المشاركني

ّ وال : كانَ متغ�ي  إ� االعتقاد   المشاركون اللبنانيون  ات الد�موغراف�ة إ� ما ��ي
ً

 ال  أنَّ ب أقّل م��
ّ
وس كورونا (كوف�در الحما�ة من  لقاح يوف )  ١٩-مرض ف�ي

 )٠.٠٣٤(الق�مة االحتمال�ة = 
ّ
ف أن ي حني

 ؛ �ف
�
ي ه كل

وس كورونا (كوف�دلحما�ة من اللقاح ل ما ارتفع مستوى التعل�م، ارتفع مستوى الثقة �ف )  ١٩-مرض ف�ي
 ). ٠.٠١(الق�مة االحتمال�ة أقّل من  

 
 ٤٤٩  ع =٪ (٩٠ َح عن إمكان�ة الحصول ع� اللقاح، �َّ  وا ئل عندما ُس  الحصول ع� اللقاح: 

ّ
 ) أن

�
 هم �عرفون ك�ف�ة التسج�ل لل

ً
بـ    قاح مقارنة

 ٤٨  ع =٪ (١٠
ّ
ّ  تحل�لٌ   وأظهرَ  . ذلك هم ال �عرفون) قالوا إن ي

ّ مع ال ثنائئ  التسج�ل معرفة ك�ف�ة  ات الد�مغراف�ة أنَّ متغ�ي
�
  ، التعل�م عتمد ع�  تقاح لل

ف ع� شهادات جامع�ة متقد ح�ث أنَّ   مة، ّ◌ األشخاص الحاصلني
ّ

 ب الجامعات، واألفراد الذين أ�ملوا تعل�مهم الثانوي  وط�
ً

لمعرفة   هم األ��� م��
 
ً
/ باألفراد الذين لم �كن لديهم تعل�م رس�ي وأو   ك�ف�ة التسج�ل للحصول ع� اللقاح مقارنة . لئك الذين وصلوا إ� التعل�م األسا�ي ي

   االبتدائئ
ّ
ها  كما أن

ن العمل والمتقاعدون سوى القل�ل عن ك�ف�ة التسج�ل للقاح  ) ح�ث ال �عرف العاطلون ع٠٫٠١الق�مة االحتمال�ة أقّل من  تعتمد ع� المهنة (
 
ً
ف وأصحاب األعمال. ثّم بالموظ�   مقارنة ء،    سهل األمر  ) أنَّ ٢٢١  ع =٪ ( ٤٥؛ ح�ث ذكر  المشاركون عن مدى سهولة تلق�حهم  ُسئل  فني ي بعض ال�ش
 ٢٠١ ع =٪ (٤٠وذكر  

ّ
 ٣٢ ع = ٪ فقط ( ٦ما، وذكر   إ� حدٍّ  ه سهل) أن

ّ
 للغا�ة.  ه سهل) أن

 
ا إ� النصف ح�ث أفاد تقس�م العيّ تّم ا إذا كانت لديهم مخاوف �شأن اللقاح، عند سؤالهم عمّ مخاوف �شأن اللقاح: ال  ٪ من  ٥٨نة تق��ب�

ف ( أنَّ   أنَّ )  ٢٨٦  ع = المشاركني ف  ي حني
ي (  لديهم مخاوف، �ف

أنَّ   أظهرَ و ) لم �فعلوا ذلك.  ٢١١  ع =٪،  ٤٣البا�ت ي   وجود  التحل�ل االستنتا�ب
(الق�مة    والن�ع االجتما�ي )  ٠.٠٢٥(الق�مة االحتمال�ة =    والمهنة)،  ٠.٠٤٩�عتمد ع� العمر (الق�مة االحتمال�ة =  مخاوف �شأن اللقاح  

أقّل من   األ ٠.٠١االحتمال�ة  ف  ). وكان  اوح أعمارهم بني الذين ت�ت    ٤٩و   ١٨شخاص 
�

ا واإلناث والموظ أ���  عام�  فون وأصحاب األعمال 
ً

  م��
وس كورونا (كوف�دلإلبالغ عن مخاوفهم �شأن لقاح   ). ١٩-مرض ف�ي

 
عونئل  ُس  ثّم 

�
ف أولئك الذين ذكروا أنَّ   الُمستطل ، و ١٧٧ ع =٪ (٣٦لديهم مخاوف،    عن مخاوفهم. ومن بني ع  ٪ (٢٦) يرون أن اللقاح خط�ي

=  ١٢٨ 
ّ
 ٥٥  ع =٪ (١١ال وه غ�ي فعّ ) �عتقدون أن

ّ
داللة إحصائ�ة مع     ذا كانَ  اللقاح خط�ي  ر اللقاح. واالعتقاد بأنَّ ) لديهم مخاوف �شأن توف

ف األعمار من    ). وكان هذا ٠.٠١أقّل من  (الق�مة االحتمال�ة    والن�ع االجتما�ي )  ٠.٠٣٢(الق�مة االحتمال�ة =    العمر ا بني إ�   ١٨القلق مرتفع�
ا (  ٢٩ ف اإلناث (٦٨  ع = ٪،  ٣٨عام� داللة    ي ال كانوا ذو اللقاح غ�ي فعّ   ). وأولئك الذين لديهم مخاوف و�عتقدون أنَّ ١٣٠  ع = ٪،  ٧٣) و�ني

ف ٠.٢٦الق�مة االحتمال�ة =  (  التعل�م إحصائ�ة مع   ي الجامعات (ن خ�ّ  م ). وأبرز فئة أشاَرت إ� هذا القلق �ي فئة المشاركني ع  ،  ٪٥٦��ب
 ). ١٨ ع = ٪، ١٤( الدراسات الجامع�ة العل�ا �جو �ليهم خ�ّ )، ٧٠=

 

 
ّ

وس كورونا (كوف�د    - دة  التعامل مع الحاالت الطارئة المتعد وت ) ١٩- األزمة االقتصاد�ة ومرض ف�ي  وانفجار ب�ي
 

 تأث�ي األزمة االقتصاد�ة 
 

ي اال 
   ستطالع  ُسئل المشاركون �ف

ّ
  ع = ٪ (٤١تكال�ف المع�شة قد ارتفعت،    ) ذكروا أنَّ ٤٤٧  ع =٪ (٩٠؛  رهم باألزمة االقتصاد�ة عن مدى تأث

٢٠٥ 
ّ
ور�ات األساس�ة (أغذ�) ذكروا أن اء ال�ف ) لم ٧٥  ع =٪ (١٥و) فقدوا وظائفهم،  ١٠٨  ع =٪ (٢٩وة، أدو�ة، إلخ)،  هم غ�ي قادر�ن ع� �ش

 
�
ا أما�ن مع�شتهم.  ١٣ �ة األساس�ة وفقَد نوا من الحصول ع� الرعا�ة الصّح يتمك

�
 مشارك

 
ف تأث�ي األزمة االقتصاد�ة والتّم   ي بني (الق�مة االحتمال�ة   المهنةانخفاض الدخل �عتمد ع�    كانَ و ات الد�موغراف�ة.  متغ�يّ إجراء تحل�ل استنتا�ب

   كانَ ، و ) ٠.٠١أقّل من  
�

 الموظ
ً

ع�   األ�ة/ فقدان دخل العمل). و�عتمد  ١٠٩  ع =٪ (  ٧٥بنسبة    انخفاض الدخللإلبالغ عن    فون أ��� م��
)، ح�ث ٠.٠١أقّل من  (الق�مة االحتمال�ة    المهنة) و٠.٠١أقّل من  (الق�مة االحتمال�ة    التعل�م) و٠٫٠٤٢(الق�مة االحتمال�ة =    الن�ع االجتما�ي 

 كانت  
ً

 ) مقا ٥٨  ع =٪،    ٥٤(  لإلبالغ عن فقدان وظائفهنّ   اإلناث أ��� م��
ً
صلون ع�  األشخاص الحا   )، وكانَ ٥٠  ع =٪،    ٤٦بالذكور (   رنة

 
ً

   )؛٤٩  ع =٪،    ٤٥لإلبالغ عن فقدان وظائفهم (  شهادات جامع�ة أ��� م��
�

 ع = ٪،    ٢٠أصحاب األعمال () و ٢٨  ع = ٪،    ٢٦فون (والموظ
 للتعب�ي  )  ٢٢

ً
 كانوا أ��� م��

ّ
أقّل من  (الق�مة االحتمال�ة    الن�ع االجتما�ي �عتمد ع�  ف   أما�ن المع�شةا فقدان  رهم بفقدان الوظ�فة. وأمّ عن تأث

٠.٠١ 
ً

ا ع�  ١٠  ع =٪،  ٧٧لإلبالغ عن هذە المشكلة (  )، ح�ث كان الذكور أ��� م�� األشخاص الذين    ، ح�ث أنَّ المحافظة). كما �عتمد أ�ض�
ي جبل لبنان أبلغوا عن هذە المشكلة �ش

(الق�مة االحتمال�ة  العمرع�  ز�ادة تكلفة المع�شة  ). واعتمدت٤ ع =٪،   ٣١ر (متكرّ  كل �ع�شون �ف
ف    كانَ و   ). ٠٫٠٤(الق�مة االحتمال�ة =    المهنة) و٠٫٠٢٨=   اوح أعمارهم بني ا   ٢٩و    ١٨األفراد الذين ت�ت

�
ا هم األ��� إبالغ  ٣٢عن هذە المشكلة (  عام�

 )؛ إ� جانب  ١٤١  ع =٪،  
�

ف (الموظ ور�ات األساس�ة  ). أّما ٢٨٤  ع =٪،  ٦٤فني اء ال�ن   فاعتمدت(مثل الغذاء والدواء)    عدم القدرة ع� �ش
 األشخاص الذي  )، ح�ث كانَ ٠٫٠٥(الق�مة االحتمال�ة =    المحافظةع�  

ً
ي جنوب لبنان أ��� م��

٪،    ٤٣كلة (لإلبالغ عن هذە المش  ن �ع�شون �ف
ا   التعل�مبـ  وارتبَط ذلك).  ٨٨  ع = ف   ، ح�ث أنَّ أ�ض�    ع� شهادات جامع�ة أ���  األفراد الحاصلني

ً
). ٩٢  ع =٪،    ٤٥لإلبالغ عن هذە المشكلة (م��

ف أالموظ�   ح�ث أنَّ  المهنةـ ب ارتبَط األمرباإلضافة إ� ذلك،  ور�ات فني اء ال�ف  ). ١٢٧  ع =٪،   ٦٢( األساس�ة كمشكلةبلغوا عن عدم قدرتهم ع� �ش
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وس كورونا (كوف�د    )١٩- تأث�ي مرض ف�ي
 

ف تّم   عني
�
الُمستطل وس كورونا    سؤال  الرسم١٩-(كوف�دعن تأث�ي  مرض ف�ي ي 

إجاباتهم �ف ف  غالب�ة    ذكرَ .  ١٢  ). وترد  عني
�
 الُمستطل

ّ
 أن

ّ
تأث ب��ادة  هم  روا 

 تكال�ف المع�شة. 
 

 المهنة ) و٠.٠١أقّل من  (الق�مة االحتمال�ة    التعل�م) و٠٫٠٢٧(الق�مة االحتمال�ة =    االجتما�ي   الن�ع�  ع   األ�ة / دخل العملفقدان    واعتمَد 
٪،    ٤٤ن العمل ()، والعاطلون ع ٤٧  ع =٪،    ٤٢الجامعات (  �جو )، وخ�ّ ٥٩  ع = ٪،    ٥٣)، ح�ث كان اإلناث (٠.٠١أقّل من(الق�مة االحتمال�ة  

 ٤٩ ع =
ً

 ن هذە المشكلة. لإلبالغ ع  ) أ��� م��
 

ح�ث كانت    )، ٠.٠١أقّل من  (الق�مة االحتمال�ة  التعل�م  و  )٠.٠١٦(الق�مة االحتمال�ة =  الن�ع االجتما�ي  بــ�ة والنفس�ة  الصّح   ا�لالمش   ارتبطت
 ٧٧ ع =٪،   ٥٦الشهادات الجامع�ة (  ) وحاملو ٩٨ ع =٪،   ٧١اإلناث (

ً
 . ا�ل لإلبالغ عن هذە المش ) أ��� م��

 

وس كورونا (كوف�د . تأث�ي ١٢  الرسم    ف )  ١٩- مرض ف�ي  ع� المشاركني
 
 

 )، ح�ث كانت اإلناث أقل ٠٫٣٨الق�مة االحتمال�ة = ( الن�ع االجتما�ي ع�  قفال الحدودإ  اعتمَد 
ً

٪،    ٤٦لإلبالغ عن هذە المشكلة (   م��
 ١٦ ع =

ً
 ). ١٩ ع =٪،    ٥٤بالذكور (   ) مقارنة

 
 )، ح�ث كان األشخاص الحاصلون ع� شهادات جامع�ة أ���  ٠.٠١أقّل من  (الق�مة االحتمال�ة    التعل�مع�    قيود الحركة  واعتمدت

ً
  م��

 ). ١٦٧ ع =٪،    ٥٩لإلبالغ عن هذە المشكلة ( 
 

السوق  ا أمّ  إ�  الذهاب  من  اللوازم  / الخوف  اء  االجتما�ي    ع�   فاعتمَد �ش االحتمال�ة  الن�ع  من  (الق�مة  (الق�مة    )٠.٠١أقّل  والتعل�م 
الشهادات الجامع�ة    )، وحام�ي ١٧٩  ع = ٪،    ٦٩اإلناث (  أنَّ )، ح�ث  ٠.٠١أقّل من  �مة االحتمال�ة  (الق المهنة  ) و٠.٠١٥االحتمال�ة =  

 ١٤٩ ع =٪،   ٥٨(
�

ف ) والموظ  يُ هم أبرز َمن  ) ١٧٥  ع =٪،  ٦٧ (فني
�
 عن هذە المشكلة.   غبل

Increase in food prices 

Closure of services adapted to my disability 

Other (tension, psychological problems…) 

Border closure 

Interrupton of humanitarian assistance 

Loss of a family member or someone close 

Loss of job/ household income 

Health and psychological problems 

School closure 

Fear to go to the market/purchase supplies 

Movement restrictons 

Increased living costs 

 (9=ع) 2%

 (13=ع) 3%

 (35=ع) 7%

 (67=ع) 14%

 (87=ع) 18%

 (111=ع) 22%

 (139=ع) 28%

 (169=ع) 34%

 (260=ع) 52%

 (288=ع) 58%
 (402=ع) 81%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% ٧٠% 80% 90% 

 
 ارتفاع أسعار المواد الغذائ�ة 

 إغالق الخدمات المالئمة إلعاقيت 
ات أخرى (توتّ   ر، مشا�ل نفس�ة ...)تأث�ي

 إقفال الحدود 
 انقطاع المساعدات اإل�سان�ة 

ف فقدان أحد أفراد األ�ة أو أحد المق�ّ   �ني
 فقدان دخل العمل/األ�ة

 �ة ونفس�ة مشا�ل صّح 
 لمدرسة إقفال ا

اء   الخوف من الذهاب إ� السوق/�ش
 المستلزمات
 قيود الحركة

 ز�ادة تكال�ف المع�شة 
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�ة    اعتمَد   ). وكان أولئك الذين ٠.٠١أقّل من  (الق�مة االحتمال�ة  التعل�م  و   )٠٫٠٥٣(الق�مة االحتمال�ة =  العمر    ع�انقطاع المساعدة الب�ش
ف   اوح أعمارهم بني ا (  ٤٩إ�    ٤٠ت�ت  الشهادات الجامع�ة أ���   و ) وحامل٢٢  ع =٪،   ٣٣عام�

ً
 ). ٣٢  ع =٪،    ٤٨لذكر هذە المشكلة ( م��

 
(الق�مة االحتمال�ة  المحافظة  ) و٠٫٠٣٧(الق�مة االحتمال�ة =    والن�ع االجتما�ي )  ٠١. ٠  أقّل من (الق�مة االحتمال�ة    العمربـ  قفال المدرسةإ   وارتبَط 

ف  ٠٫٠٣(الق�مة االحتمال�ة =    التعل�م ) و٠٫٠٣١=   اوح أعمارهم بني ا (   ٣٩و    ٣٠)، ح�ث كان األشخاص الذين ت�ت   ٦٩)، واإلناث (٥٥  ع =٪،    ٣٣عام�
 ١١٥  ع = ٪،  

�
 ) أ���  ٩٤  ع =٪،    ٥٦ن ع� شهادات جامع�ة ( والمشاركون الحاصلو )  ٦٧  ع =٪،    ٤٠ان جنوب لبنان ()، وسك

ً
لإلبالغ عن   م��

 إغالق المدرسة كمشكلة. 
 

)، ح�ث  ٠٫٠٣١ =(الق�مة االحتمال�ة  المحافظة  ) و٠٫٠٤٩(الق�مة االحتمال�ة =  الجنس�ة  ب  فارتبَط   شخص آخر   فقدان أحد أفراد األ�ة أو أيّ أّما  
 ٨٠ ع = ٪ ،   ٩٢كان اللبنانيون (

�
 ٤٣  ع =٪ ،   ٤٩ان جبل لبنان () وسك

ً
 لإلبالغ عن ذلك.  ) أ��� م��

 

وت ع�  وس كورونا (كوف�د  تداب�ي مكافحةتأث�ي انفجار ب�ي  )١٩- مرض ف�ي
 

 عند سؤالهم عمّ  
ّ
وت، ذكرَ ا إذا كانوا قد تأث ف (  روا بانفجار ب�ي هم  )  ٣٠٢  ع =٪،    ٦١أ��� من نصف المشاركني

ّ
 أن

ّ
) لم  ١٩٥  ع =٪ (  ٣٩روا ، بينما  تأث

 
ّ
ي أنَّ الالتحل�ل    روا. وأظهرَ يتأث

   ثنائئ
ّ
وت مرتبط  التأث )  ٢٨٦  ع =٪،    ٩٥المواطنون اللبنانيون (  ، ح�ث كانَ المحافظةو  العمروبالجنس�ة  ر بانفجار ب�ي

ف   اوح أعمارهم بني ا (  ٢٩و   ١٨واألشخاص الذين ت�ت    ) �ي ٩١  ع =٪،    ٣٠عام�
ّ
 لإلبالغ عن تأث

ً
وت. باإلضافة المجموعات األ��� احتما� رهم بانفجار ب�ي

 
ّ
ف التأث وت وإ� ذلك، كانت هناك عالقة ذات داللة إحصائ�ة بني األشخاص )، ح�ث كان  ٠.٠١أقّل من(الق�مة االحتمال�ة    المحافظةر بانفجار ب�ي

 
ً

   من جبل لبنان أ��� م��
ّ
ان جنوب لبنان ()١١٣  ع =٪،    ٣٧ر (لإلبالغ عن التأث

�
وت (ثّم ،  ) ٩٧  ع =،  ٪  ٣٢، �ليهم سك   ، ثّم )٦٥  ع =،  ٪   ٢٢ ب�ي

 ٣ ع =لبنان الشما�ي ()، ثّم  ٤ ع =البقاع (  )، ثّم ١٩٪، ع =    ٦النبط�ة (
�
ا عك �  ١ ع =ار ()، وأخ�ي

ّ
�جب ع�    كانَ   إذ   عة،). ولم تكن هذە النتائج متوق

وت أن �ُ  ي ب�ي
 أولئك الذين �ع�شون �ف

ّ
ُّ ف�دوا بأن ا، ومن المُ هم األ��� ت�ف ي    انحراٍف إ�    ُ�عزى ذلكل أن  حتمَ ر�

 ستطالع  نة اال عيّ �ف
ّ
ي ال تمث

ل إجما�ي  اليت
 
�
ي  السك

 محافظة. كّل ان �ف
 

ي اال 
   ا إذا كانَ عمّ   ستطالعوُسئل المشاركون �ف

َّ
وس كورونا (كوف�دع� قدرتهم واستعدادهم لتطبيق التداب�ي الوقائ�ة لـمرض ف  رَ االنفجار قد أث )  ١٩- �ي

   ) أنَّ ٤٢٦  ع = ٪،    ٨٦). فقد أفادت الغالب�ة (١٣ (انظر الرسم
ّ
ف قال  االنفجار لم يؤث ي حني

  ع = ٪ (   ١٤ر ع� استعدادهم لتطبيق تداب�ي الوقا�ة، �ف
٧١ 

ّ
ر ) أن

ّ
ي أنَّ  . وأظهرَ ه أث وت ع� االستعداد لتطبيق تداب�ي الوقا�ة من مرض ف  التحل�ل االستنتا�ب وس كورونا (كوف�دتأث�ي انفجار ب�ي ) ارتبَط  ١٩-�ي

اوح  ٦٢  ع =٪ ،    ٨٧، ح�ث كان اللبنانيون المشاركون  (التعل�مو  لعمرواالجنس�ة  بـ ف  )، الذين ت�ت ا (  ٣٩و    ٣٠أعمارهم بني   ، )٢٩  ع =،  ٪   ٤١عام�
اوح أعمارهم من   ن �ليهم مَ  ا ( ٤٩ إ�  ٤٠ ت�ت الدراسة   ) �ليهم المشاركون الحائزون ع� ٣٤ ع =٪،  ٤٨�جو الجامعات ( ) وخ�ّ ٢٠ ع =٪ ،  ٢٨عام�
وت ع� قدرتهم أو استعدادهم لتطبيق التداب�ي الوقائ�ة لـمرض ٢١  ع = ٪،    ٣٠الدراسة العل�ا (/ الثان��ة  لإلبالغ عن تأث�ي انفجار ب�ي

ً
) األ��� احتما�

وس كورونا (كوف�د ف (  ت. وأفاد ١٩)-ف�ي   ٪) أنَّ   ٦١غالب�ة المشاركني
َّ
وت أث  تهم النفس�ة. ع� صّح  رَ انفجار ب�ي

 

 
 
 

 
 

وت ع� تطبيق ١٣  الرسم وس كورونا (كوف�د تداب�ي الوقا�ة من   : تأث�ي انفجار ب�ي  ) ١٩- مرض ف�ي

ة النفس�ة حالة الصّح  �ف  ل تكالال أستطيع تحمّ  
 ات الحما�ة الشخص�ةمعّد 

لم تعد تداب�ي الوقا�ة من مرض  
وس كورونا (كوف�د )  ١٩-ف�ي

 أول��ة 
ي اتّ  باع إجراءات ال �مكنيف

 التباعد الجسدي 
ف ع� دعم   ك�ي غ�ي ذلك (ال�ت

ر�ن) ّ  األشخاص المت�ف
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 النتائج: الب�انات النوع�ة  
 
 

 الخصائص الد�موغراف�ة 
 

ي بعض جوانب جلسات تّم 
ي نظ� الإجراء سبع مقابالت مع أفراد شاركوا �ف :   مها الصل�بتوع�ة اليت ي

)،  ٢لد�ات (ات باّتحاد )،  ١( بلد�ة   األحمر اللبنائف
مة  )،١جابة للطوارئ المجتمع�ة ( )، ف��ق االست ١(   محافظة ي ال��ــح  منظ�

ي ١ضانة (ح   دار   ،)١(  ال تب�ف ا لبنانيي ي    ). وكانوا جم�ع�
الجنس�ة و�ق�مون �ف

ْ نقاشإجراء تّم  مجتمعاتهم. باإلضافة إ� ذلك،   ي
َ ي  وحدة الحّد متطّو�ي ، إحداهما مع حلقيت

، ح�ث  الصل�ب األ  من مخاطر ال�وارث �ف ي
حمر اللبنائف

ي    ون�ق�م
ي �قع فيها الف�عجم�عهم �ف ف بال، واألخرى مع موظ� نفس المدينة اليت ف معنّيني ي المركز الرئ��ي للصل�ب األحمر  حّد فني

 من مخاطر ال�وارث �ف
 . ي

 اللبنائف
 

ي المقابالت١٤ الرسم 
ي  . المشاركون �ف

   حلقات النقاشو�ف
 

مةال 
�

الجهة/ منظ    مكان اإلقامة الدور 

�ب 
خ

لم
ا

 ون 
ون 

سي
رئ�

ال
 

 الش��فات  تواصل واالّتصاالت رئ�س ال بلد�ة الش��فات 
ي محافظة الجنوب محافظة الجنوب 

 ص�دا مركز تنسيق إدارة مخاطر ال�وارث �ف
 ص�دا مدير عام إدارة مخاطر األزمات  سة الح��ريمؤّس 

حاد 
ّ
 صور بلد�ات صور (المدير اإلداري)  ّتحاد دار�ة ال رئ�س الدائرة اإل  بلد�ات صور ات

ي إمدير وحدة 
 صور بلد�ات صور  اّتحاد دارة ال�وارث �ف

 سه�لة والمالك  المدير  Bric a Bracحضانة 
ب�ج  ي 

�ف المجتمع�ة  للطوارئ  االستجابة  ف��ق 
 الشما�ي 

ي صور 
، صور ع�ي مناع  -رئ�س ف��ق االستجابة للطوارئ المجتمع�ة �ف  ب�ج الشما�ي

حاد 
ّ
  بلد�ات ك�وان  ات

�
 ك�وان �ة رئ�س دائرة مكتب التنم�ة المحل

ش
قا

الن
ت 

قا
حل

 

و   ، ي
اللبنائف األحمر  الحّد متطّوعالصل�ب  من   و 

 مخاطر ال�وارث 
 طرابلس من مخاطر ال�وارث   للحّد  ، ف�ع طرابلسمتطّ�ع
 بعلبك الهرمل  من مخاطر ال�وارث  ، ف�ع بعلبك الهرمل للحّد متطّ�ع

 جّ��ن  من مخاطر ال�وارث  �ن للحّد ، ف�ع ج�ّ متطّ�عمسعف و 
 ص�دا من مخاطر ال�وارث ، ف�ع ص�دا للحّد متطّ�ع
ي    متطّ�ع

والطوارئ�ف اإلسعاف  ومدرّ فرق  للحّد ،  مخاطر   ب  من 
ي ف�ع صور

 ال�وارث �ف
 صور

 ك�وان من مخاطر ال�وارث ، ف�ع ك�وان للحّد متطّ�ع
، وطاقم وحدة الحّد الصل�ب األحمر   ي

من   اللبنائف
 مخاطر ال�وارث 

وت  من مخاطر ال�وارث  مدير وحدة الحّد   ب�ي
وت  مسؤول التدر�ب والتط��ر   ب�ي

ي منّس  ي وطيف
وت  ق م�دائف  ب�ي

 
 

ي �قوم بها  رات حول مبادراتتصوُّ اآلراء وال 
ي  التوع�ة اليت

 الصل�ب األحمر اللبناين
 

ف ح�ال مبادراتم وجهات نظر ص هذا القس�لّخ  ي مقّد التوع�ة الموّض  المشاركني
 مة هذا التق��ر. حة �ف

ي لنهج التواصل �شأن المخاطر والمشاركة المجتمع�ة 
 األساس المنط�ت

 

 

ال  عددٌ   عرَض  ف متطّوع من     ني
�

المعنيّ والموظ ف  بالحّد فني ف  �شأن   مخاطر من    ني التواصل  لنهج  ي 
المنط�ت األساس  �شأن  نظرهم  وجهات  ال�وارث 
، من ح�ث المضمون وأسال�ب التقد�م. وذكروا أنَّ  ي

ا ما    بالمخاطر والمشاركة المجتمع�ة الذي يتبعه الصل�ب األحمر اللبنائف � جلسات التوع�ة كث�ي
 
ُ
 قدَّ ت

ً
   ، ملطلبات الدع   م استجابة

َّ
من خالل التنسيق مع تّم  ها �ستند إ� احت�اجات المجتمعات والطلب ع� المعلومات. فع� سب�ل المثال،  وأن

ة  بلد�ة. ودعمت هذە التداب�ي إ�شاء وحدات معن�ّ   ٩٢٠، تعم�م خطط االستجابة وخطط العمل البلد�ة ع� أ��� من  الوطن�ة   الجهات المعنّ�ة
وس  باألزمة ف )، وشملت تبادل المعلومات عن المبادئ التوجيه�ة للحجر الصّ�ي ١٩-كورونا (كوف�د  لالستجابة لمرض ف�ي مواضيع أخرى.   ، من بني

ا لتُ تصم�م الجلسات خّص تّم  وقد  تعد�ل المواد باستمرار بناًء ع� المالحظات والتعل�قات الواردة من المجتمع تّم  ناسب جماه�ي مختلفة، و �ص�
. ومن أجل االستج والمدرّ  ف وس كورونا (كوف�د  ابة�ني ي ضوء المعلومات الجد�دة تّم  ر،  المتطوّ   )١٩  -ل��اء ف�ي

ا تكي�ف الجلسات باستمرار �ف أ�ض�

دة، استناد� 
ّ

الت موّجهة إ� مجموعات محد
ّ

 إ� االحت�اجات والطلبات؛ واستمرَّ تكي�ف المحتوى والط��قة ع� ا النتائج الرئ�س�ة: كانت التدخ
 
َ
؛ وكان ّ هج القائمة وتكي�فها باستمرار مع الس�اق المتغ�ي

ُ
ه   أساس المالحظات والتعل�قات والمعلومات الجد�دة؛ وتّم بناء الن

ّ
ا كما أن النهج شمول��

وس كورونا (كوف�د ي س�اق االحت�اجات واألول��ات ع� نطاٍق أوسع. ١٩-ينظر  إ� مرض ف�ي
 ) �ن
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ّ وال فَ ة.  متغ�ي    أنَّ   وتبنيَّ
�
ي رك

وس كورونا (كوف�دالجلسات اليت بها لم    خاّصة) وتداب�ي الوقا�ة ال١٩-زت فقط ع� المعلومات األساس�ة عن مرض ف�ي
ف �شتّم    تعد ذات أهم�ة، لذا فقد  ك�ي ي تحتاج  كل تكي�ف الجلسات لل�ت

 إ� جانب مسألة ،  ها الجهات المختلفةأ��ب ع� التداب�ي واإلجراءات اليت
وت، مع  ف مع الحاالت الطارئة األخرى، مثت الجلسات إ� التك�ّ قفال. كما اضطرّ اإل  المعتادة بعد   األ�شطة إ�    ف مع العودة التك�ُّ  ل انفجار ب�ي

ي مأ   ك�ف�ة   الشبابتعل�م  
وس كورونا (كوف�دالبقاء �ف ي الوقت نفسه  )١٩  -من من مرض ف�ي

ي غ�ي اآلمنةالتعامل م  و�ف
خالل عمل�ات   ع مخاطر المبائف

ي الوقت الفعاإلنقاذ. وتحُد 
ات �ف ا لضمان أن تكون  ث التغي�ي ي جميع األوقاتالتدّخ �ي تق��ب�

  واعُتِمَد نهٌج ال �قت� ع� .  الت مالئمة قدر اإلمكان �ف
ي العمل مع البلد�ات لبناء فرق    واصلَ ح�ث    –توف�ي المعلومات  

ستجابة، وتصم�م وتنف�ذ خطط االستجابة والعمل،  اال الصل�ب األحمر اللبنائف
كاء.   وتقد�م الدعم المستمرّ   لل�ش

 
. ومن الجوانب الهامّ  العد�د  غّ� المجتمع  الت ع� نهج ط��ل األمد قائم ع�  ن�ت التدّخ ُ◌ وقد ب  ي

ي الما�ف
ة لنجاح هذا النهج من المواضيع �ف

كاء ع� مرّ  ي مع مختلف ال�ش
ي أقامها الصل�ب األحمر اللبنائف

من االرتباك والحفاظ   باإلضافة إ� ذلك، و�غ�ة الحّد  الزمن.  العالقات المتينة اليت
 
ّ
ف المجتمع، ات كاء الرئ�سيون جم�ع� ع� الثقة ف�ما بني وس كورونا (كوف�دمشاركة رسائل متّ ا ع� فق ال�ش  ). ١٩-سقة حول مرض ف�ي

 

 مالءمة وفائدة الرسائل الرئ�س�ة 
 

 

وس كورونا (كوف�د  رأى المشاركون أنَّ  التوع�ة �شأن "مرض ف�ي الوقائ�ة كانت بالغة األهم�ة وقت تقد�مها، ح�ث  ١٩  -جلسات  ە  )" وتداب�ي
المناسب"، وصّح قّد  الوقت  ي 

الصح�حة �ف الخاطئةمت "النص�حة  المعلومات  المجتمع. ومع ذلك،   حت  ي 
بأنَّ   كانَ   المتداولة �ف  هناك شعور 

ا اآلن وس كورونا (كوف�د  ، ألنَّ المضمون نفسه لن �كون مف�د� ، ولم   كل ) قد ازداد �ش١٩-الو�ي العام �شأن مرض ف�ي ي
كب�ي خالل العام الما�ف

وس والتداب�ي الوقائ�ة.  �عد الناس يبحثون عن معلومات أساس�ة    عن الف�ي
ً

 من ذلك، �س� الناس إ� الحصول ع� معلومات عن ك�ف�ة  بد�
ي ممارسة ح�اتهم �شكل آمن. ال ف مع "الوضع الطب��ي الجد�د" وا التك�ّ 

 ستمرار �ف
 

وس كورونا (كوف�د  كلالجلسات أسهمت �ش المشاركون عن اعتقادهم بأنَّ   وأعرَب  ي ز�ادة الو�ي المجتم�ي �شأن مرض ف�ي
 ١٩-عام �ف

�
طوا الضوء ) وسل

 
�
ي المبل

 ع� حاالت تغي�ي السلوك الملحوظ والحق��ت
ّ
 أئت ه غ عنه، وهو ما كانوا �عتقدون أن

ً
 دورات. لل  نت�جة

 

 

ي ُعرضت ع� البلد�ات �شأن ك�ف�ة �شك�ل وحدة لال  وجرى التأ��د ع� أنَّ 
سمتالجلسات اليت

ّ
ة  ستجابة، وأدوارها ومسؤول�اتها، ا� بأهم�ة كب�ي

 ومف�دة. 
 

 
�
ي كشار� المُ   تَد وأ�

ي  ت   ة اليت
   أنَّ   دار حضانةعمل �ف

ّ
ي توف�ي ثقة  للجلسات ق�مة مضافة تتمث

وس كورونا (كوف�د   نهجهمإضاف�ة بأنَّ ل �ف - إزاء مرض ف�ي
ها  ) هو نهج ج�ّ ١٩  د. ل�نَّ

�
 سل

َ
ي ت

ا ع� العوائق اليت حة، مثل الحفاظ ع� البعد الجسدطت الضوء أ�ض� ي حول دون االمتثال للتداب�ي الوقائ�ة المق�ت
ف األطفال ومنع مشاركة األلعاب.   بني

 
ا أنَّ من المتصوّ   وكاَن     ر عموم�

ُ
ي ت

 جلسات التوع�ة اليت
�
وس كورونا (كوف�د رك ما ف�ما  ال س�ّ و ) ستكون وث�قة الصلة اآلن،  ١٩-ز ع� لقاح مرض ف�ي

 
�
ورة الق بتصحيح المعلومات الخاطئة و�شجيع وت�س�ي عمل�ة االست�عاب. وأو� المشاركون أ�ض� يتعل �شأن أهم�ة الحفاظ ع�    تواصل ا ب�ف

ف الجرعات.  حوا أنَّ التداب�ي الوقائ�ة بني �ةهناك حاجة لجلسات  واق�ت وس كورونا (كوف�د  تذك�ي ي أن  ١٩-حول تداب�ي الوقا�ة من مرض ف�ي
)، و�نب�ف

وس كورونا (كوف�دالحاجة إ� م��د من المعلومات المحّد إ�    ون متطّوعال   شاَر ن أحدث المعلومات. وأتتضمّ  - دة عن االستجابة لحاالت مرض ف�ي
١٩ ّ  ع بالبالزما. ) وعن الت�ب

 

 ال�ة نهج المشاركة المجتمع�ة األوسع فعّ  
 

 

وس كورونا (كوف�د األساس�ة حول مرض ف�ي التوع�ة  الرئ�س�ة: كانت جلسات  معه  ١٩- النتائج  ت  الس�اق وتغ�يّ  َ َّ وتغ�ي تقد�مها؛  وقت  مهّمة   (
الت ذات صلة  

ّ
دة، بناًء ع� االحت�اجات والطلبات؛ وكانت جلسات التوع�ة  األول��ات، فكانت التدخ

ّ
ها استهدفت مجموعات محد

َّ
ومف�دة ألن

 مف�دة لتصحيح المعلومات الخاطئة، ومف�دة كجزء من نهج أوسع للمشاركة المجتمع�ة. 

مون و�ستف�دون و�طّبقون التداب�ي الوقائ�ة الالزمة". 
�
ي البدا�ة ظهر الناس من دون كّمامة، ثّم طوال هذە الجلسات كان الناس يتعل

 (مؤّسسة الح��ري)  "�ف
 

 إ� الحّد ّالذي لوحظ ف�ه 
ً
ان صور الذين بدؤوا بممارسة "كانت جلسات التوع�ة هذە والجهود الرام�ة إ� جعلها شاملة للمجتمع فّعالة

�
ف سك ُّ السلوك بني تغ�ي

وس كورونا (كوف�د ي التجّمعات العاّمة والمن١٩-تداب�ي وقائ�ة من مرض ف�ي
ام التباعد الجسدي �ف ت التجار�ة  ) من خالل اح�ت

ّ
اطق المزدحمة (المح�

ي الشوارع. 
ت الس��ر ماركت)، وكاَن عدد أ��ب من الناس يرتدون ال�ّمامة �ف

ّ
حاد بلد�ات صور) ومح�

ّ
 (ات

ا لالستجابة الفّعالة  ا مهم� ا�ات القائمة أمر�  التنسيق وتع��ز الشبكات وال�ش
َ
 الدعم والتواصل المستمّران من الصل�ب  ؛النتائج الرئ�س�ة: كان

َ
وكان

ي ز�ادة الو�ي 
ا و�ناء القدرات �ن

�
ي األوسع نطاق

 نهج الصل�ب األحمر اللبناين
َ

ن االستجابة؛ ولقد ساعد ن لتحسني نيْ ي أساسيَّ
ي ذلك ما  األحمر اللبناين

، بما �ن
الت بناًء ع� االح 

ّ
ت التدخ

َ
هِدف

ُ
صل باألدوار والمسؤول�ات البلد�ة؛ واست

ّ
 ت�اجات. يت
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   وأشاَر البحث النو�ي إ� أنَّ 
�
ي ال تتعل

الت التوع�ة  تدّخ   ق فقط بالرسائل أو التوع�ة، بل إنَّ ق�مة النهج الذي يتبعه الصل�ب األحمر اللبنائف
 
ُ
 ش�

�
 جزء�   ل ك

�
لالستجابة  شك�ل وحدات ��شمل تقد�م الدعم لوضع وتنف�ذ خطط االستجابة والعمل، و ، و ا للمجتمع ا من مشاركة أوسع نطاق

وس كورونا (كوف�د  الت الطارئة، وتدر�ب البلد�ات حولللحا  ن. وكما  �ْ )، وتقد�م الدعم والرصد المستم�َّ ١٩-ك�ف�ة االستجابة لمرض ف�ي
 
�
   َد أ�

�
ي وحدة الحدّ أحد موظ
   �ف

�
ا ا ب��شاء نظام لدعم ذلك". وُ�عتقَ ق فقط بالرسائل، بل أ�ض� من مخاطر ال�وارث، "األمر ال يتعل نهج    أنَّ   د أ�ض�

ا�ات القائمة واالستفادة من   ي التنسيق، واالستفادة من الشبكات، والبناء ع� ال�ش
ي �ف

ة المختلفة مهارات ونقاط القوّ الالصل�ب األحمر اللبنائف
 
�

، وتجنُّ  مات قد ساهَم للمنظ ي
ي نجاح استجابة الصل�ب األحمر اللبنائف

 ب ازدواج�ة الجهود. �ف
 

أنَّ   َ◌ ذكرو  وحدات    المشاركون  و�شك�ل  والعمل،  االستجابة  خطط  وتنف�ذ  إ�شاء  ودعم  القدرات  بناء  ي 
�ف ي 

اللبنائف األحمر  الصل�ب  عمل 
ف البلد�ات حول أدوارها ومسؤول�اتها. وكان ُ�عتقد أنَّ   ساعَد قد  االستجابة،    والمراقبة   ، إ� جانب الدعم المستمرّ  ذلكع� ز�ادة الو�ي بني

ها عوامل   ع� الحاجة،  والتواصل بناءً 
�
وس كورونا (كوف�د  تقد أدّ كل ف استجابات البلد�ة لـمرض ف�ي ). وع� وجه الخصوص،  ١٩-إ� تحسني

ي قدراتها ال  أنَّ ب  هناك اعتقاد 
ة، وك�ف�ة التفك�ي �ف ا للخ�ب ، وك�ف�ة االستفادة من  خاّصةتقد�م التوج�ه للبلد�ات حول ك�ف�ة توز�ــــع المهام وفق�

وس كورونا (كوف�د  الشبكات وك�ف�ة  متطّو�ي ل  عن نتائج إ�جاب�ة. كما اعُت�ب بناء القدرات المستمرّ   قد أسفرَ   ،) ١٩-مراقبة حاالت مرض ف�ي
ا مهم� الصل�ب األ  ي أنفسهم جانب�

ي هذا النهج. حمر اللبنائف
 ا و�ّناًء �ف

 
  إنَّ 

�
ف مختلف الفئات السك ي المجتمع  ا أحد العنا� األساس�ة ل��ادة الو�ي بني

ي للبلد�ات م من الصل�ب الدعم المقّد  هو ن�ة �ف
األحمر اللبنائف

صاال إلجراء  
ّ
والمؤّس ات الس��رماركت  ومتاجر  المتاجر  ز�ارة  خالل  من  الناس  مع  ة  مبا�ش بط��قة  ت  المعلومات  وتم��ر  األخرى،  سات 

و مخّص  من   تم��ر تّم  صة.  الواردة  ي    الرسائل 
اللبنائف األحمر  التدّخ الصل�ب  المجتمع�ةمن خالل     الت 

ُ
ت ي 

 اليت
�

والمنظ البلد�ات  مات  ديرها 
. وقد لوحظ أنَّ متطّوع األخرى، وكذلك   ي

   و الصل�ب األحمر اللبنائف
ً
ة ا بنقل المعلومات مبا�ش ي الورشة قاموا أ�ض�

ف �ف إ� األصدقاء    المشاركني
 وأفراد األ�ة. 

 
ي اال   وأشارَ 

ي   ستطالع  المشاركون �ف
ّ وس  إ� تدئف ي منطقتهم الجغراف�ة أو مؤّس ١٩-كورونا (كوف�د أو انخفاض أعداد حاالت مرض ف�ي

ستهم  ) �ف
ي للتواصل �شأن المخاطر والمشاركة المجتمع�ة.  ع� فعّ كمؤ�شّ 

 ال�ة نهج الصل�ب األحمر اللبنائف
 

 
 

 التوع�ة وسهولة الوصول إليها التمالءمة تدّخ  

 

 َ  المُ   اعت�ب
�
الت تدّخ   عون أنَّ ستطل  الت 

�
ف السك ي حظ�ت بتغط�ة واسعة بني

اللبنائف ي �قوم بها الصل�ب األحمر 
، وذلك باالعتقاد أنَّ وع�ة اليت ف اللبنانيني  ان 

ي قنواٍت 
ي ذلك. استخدم الصل�ب األحمر اللبنائف

ا من العوامل �ساهم �ف ي ذلك الخّط متعّد   ا وص�غ�   عدد�
الساخن، ووسائل    دة إل�صال المعلومات، بما �ف

ي �ستهدف مجموعات مختلفة، مثل  التواصل االجتما�ي و 
حادتطبيق وا�ساب، والتلف��ون، وألعاب األطفال، وجلسات التوع�ة اليت

ّ
ات البلد�ات ات

المجتمع�ة والمدارس. سمَح  للطوارئ  الواسع،    والبلد�ات وفرق االستجابة  النهج  إمكان�ة    إ� جانب هذا  بتع��ز  الحال�ة،  الشبكات  االستفادة من 
صالنقطة كّل الوصول، ح�ث قامت  

ّ
ي المجتمع ع�ب شبكاتها ال أوسع كل بمشاركة المعلومات �ش ات

 .خاّصة�ف
 

التدّخ   الت مجموعات محّد استهدفت 
�
التأ� ا لضمان الفهم.    مناسبان، وكانَ   كل اللغة والش  د من أنَّ دة من أجل  ا و�س�ط� تقد�م  تّم  التقد�م واضح�

 ل مدرّ بَ الجلسات من قِ 
�
ف محل ف  �ني  ع� درا�ة بالس�ا يني

�
ف يَ ق والتعاب�ي المحل النقابات لضمان  . باإلضافة إ� ذلك، �ّسق الصل�ب األحنيْ ي مع 

اللبنائف مر 
د من و   مالءمة مواد العرض

�
ف �ش  ال�ب القائمة ع� المشاركة إلدماج استخدام األس   للتأ�    كٍل المشاركني

ّ
ا من الوقت للمناقشة  روا متّ كامل. لقد وف سع�

 .اًء ع� المالحظات الواردةواألسئلة، وقاموا بتكي�ف المواد بن
 

ا لوجه، ل�نَّ عام للتدّخ اإلقرار بتفض�ٍل  تّم      كانَ    األمر الت وجه�
ً

ات اإلغالق. لذلك، لجأ مستح�� ي إ� الدورات ع�ب     خالل ف�ت
الصل�ب األحمر اللبنائف

نت، مع تكي�ف المواد التدر�ب�ة   رةاإلن�ت
ّ
نت.    ها تقد�م) لPower Pointتقد�م�ة ع� برنامج   (عروض  المتوف ف ع�ب اإلن�ت ي حني

   و�ف
�
   َد أ�

�
و متطّوع فو و موظ

ي   سمَح قد    ذلكمن مخاطر ال�وارث أنَّ   الحّد 
 حيتّ جلسة،  كّل  ب�دراج عدد أ��ب من األشخاص �ف

ّ
  وصول إ� األشخاص من خارج الدولة،بال  ه سمَح  أن

ما  
ّ
ا وجود مجموعات معيّ من المعروف ج�ّ   كانَ إن نت. لم �كن لدى الجميع  د� ي الوصول إ� الجلسات أو المحتوى ع� اإلن�ت

نة واجهت صع��ة �ف
صال

ّ
نت، وكانَ   ات  ر للت�ّ اع متكرّ هناك انقط  ثابت باإلن�ت

ّ
. كما أن ي

لديهم معرفة محدودة من الناح�ة التكنولوج�ة،    كبار السنّ   ه من الُمعتقد أنَّ ار ال�ه��ائئ
ي المخ�ّ   ل أنَّ حتمَ ومن المُ 

ف الذين �ع�شون �ف ف السور�ني ر مات  الالجئني
ّ
صاللديهم    ال يتوف

ّ
نت أو قد ال �كونو   ات ل تكال�ف ب�انات قادر�ن ع� تحمُّ   نباإلن�ت

 اله 
�
ي استخدام قنوات متنوّ   ، حاولَ تحّد�اتب ع� هذە الاتف. للتغل

ي ذلك تع��ز  الصل�ب األحمر اللبنائف
صالاال عة، بما �ف

ّ
سات بالسلطات والمؤّس   ت

ي عام  
ي �ف

كاء    ٢٠١٠"بدأت عالقتنا وتعاوننا مع الصل�ب األحمر اللبنائف هم �ش وس كورونا، لذلك نعت�ب ولم نعمل فقط ع� جلسات التوع�ة حول ف�ي
مة أخرى.  ة، فهناك مستوى عاٍل ومستمّر من التنسيق معهم غ�ي موجود مع أّي منظ� ف ّ ي مم�ي

ا�تنا مع الصل�ب األحمر اللبنائف . إنَّ �ش ف ه جزء  إ   مهّمني
ّ
ن

حاد بلد�ات صور) من مطبخنا الصغ�ي الذي ُ�ِعّد (التحض�ي والتخط�ط والتشغ�ل) كّل ما �جب إ�صاله إ� المجتمع".  
ّ
 (ات

الت التوع�ة  
ّ

ي �قوم بها ا النتائج الرئ�س�ة: حظ�ت تدخ
ي بتغط�ة واسعة، وساهَم استخدام قنوات  اليت

وأشكال متعّددة، و�ناء الشبكات لصل�ب األحمر اللبناين
الت موّجهة نحو مجموعات محّددة، وقد ساهَم تبادل المعلومات أو �سلسلها من ِقبَ 

ّ
ساع نطاق العمل. كانت التدخ

ّ
ي ا�

ي واالستفادة منها، �ن
ن �ن ل المشاركني

ن   التقد�م بط��قة �س�طة وواضحة و�لغة وشكل مناسَبنيْ
َّ
ساع نطاق العمل . كما أن

ّ
ي ا�

الت ع�ب  الجلسة �ن
ّ

، قد جعَل الجلسات متاحة للجميع. لم تكن التدخ
نت متاحة للجميع وكان الت تاإلن�ت

ّ
ا�هم بالتدخ ن وكبار السّن والشباب وا�ش  من الصعب الوصول إ� الالجئني

َ
ا لوجه، وكان  .هناك أفضل�ة للتقد�م وجه�
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�
تطبيق وا�ساب. المحل الرسائل ع�  والملصقات، و�رسال  المنشورات  استخدام   �ة، وتوز�ــــع  اإلمكان  �حاول قدر  ي 

اللبنائف األحمر  الصل�ب  يزال  ال 
ا لوجه) للمجتمعات ذات المعرفة المنخفضة بالتكنولوج�ا مع  ة (وجه� ام األسال�ب المبا�ش ف وس كورونا   خاّصةاحت�اطات السالمة الب االل�ت بمرض ف�ي

ا ) ج�ّ ١٩-(كوف�د  .د�
 

لَ ش 
�
اك الشباب تحّد   ك ا. روى  إ�ش

�
ا مختلف    و متطّوع ��

ّ
ي أن

ف ومهتمّ   ه بينما بدا كبار السنّ الصل�ب األحمر اللبنائف  مشاركني
ّ

ف بالمحتوى، إ� الشباب ال     أنَّ ني
الجّد  محمل  ع�  الجلسات  ا.    �أخذون  ي    تحّد�اتالأّما  دائم�

اليت ا األخرى  دون  ع��ضحالت  جمهور  إ�  مناسب   فتضّمنت:   لوصول  وقت  إ�جاد 
امات  ف   ، ونقصالعمل للمشاركة خارج وقت ال�ت

�
ي المجتمعاتالموظ

ف لف��ق االستجابة للطوارئ المجتمع�ة لن�ش المعلومات �ف ف الم�دانيني  .فني

ي 
 الثقة بالصل�ب األحمر اللبنائف

 

 

 
�
ف أنَّ   َد أ� ي معروف وموثوق به ع� نطاق وا  جميع المشاركني

ي الصل�ب األحمر اللبنائف
ي جميع أنحاء لبنان. كانت األسباب الشائعة اليت

سع �ف
 
ُ
الثقة دِّ ق العا�ي من  المستوى  لهذا  ي  :  مت 

اللبنائف األحمر  الصل�ب  الس�اس�ةح�اد�ة  االنتماءات  ي و�عدە عن 
اليت ته وقدراته ومعرفته  ، وخ�ب

ي جميع أنحاء لبنان. كما أشار المشاركون إ� أهم�ة ا
 ترا�مت ع� مدى عقود من العمل �ف

�
ي  لروابط والشبكات المحل

�ة للصل�ب األحمر اللبنائف
ف متطّوعمع ال     ني

�
ف من المجتمعات المحل ف فيها. كما  القادمني ي إلمكان�ة الوصول إل�ه، ح�ث   تتمّ �ة والمق�مني

اإلشادة بالصل�ب األحمر اللبنائف
ي خ سق الذي قّد والمتّ   المشاركون مستوى الدعم المستمرّ   وصَف 

وس كورونا (كوف�د  الل جائحةمه الصل�ب األحمر اللبنائف ) ١٩- مرض ف�ي
 
ّ
مة ه �مكن االعتماد ع� الوحق�قة أن

�
ي أيّ  منظ

 .وقت من النهار أو الل�ل   لالستجابة لطلبات المساعدة �ف
 

 

 
�

ص موظ
�
ي  فو وحدة الحّد خل

ف   تنسيق ال  المحافظة إ� أنَّ  من مخاطر ال�وارث وجهة التنسيق �ف ي ذلك وحدة إدارة مخاطر   بني
ال��انات األ��ب (بما �ف

نامج األمم المتّ  ي  ال�وارث التابعة ل�ب
ي �ف

مةواليون�س�ف و   ، رئاسة مجلس الوزراء حدة اإلنمائئ
�

) لتوف�ي الصّح   منظ ي
ة العالم�ة والصل�ب األحمر اللبنائف

وس كورونا (كوف�د  حول  مّتسقةرسائل   الناس    ) قد ساعَد ١٩-مرض ف�ي ثقة  بناء  ي 
ي  �ف

 كّل  �ف
�

المنظ أثناء   كل مات واالستجابة �شمن هذە  عام 
 كورونا  جائحة

�
ي �شكل  تقد�م خدم  من مخاطر ال�وارث أنَّ   فو الحّد . �عتقد موظ

 (خدمات الطوارئ الطّب�ة مستمرّ ات الصل�ب األحمر اللبنائف
ي بناء ثقة المجتمن مخاطر ال�وارث) ع� مدى سنوات عد�دة قد ساعَد   ك الدم والحّد و�ن

مة المع ب �ف
�

ي �سه�ل    ، وأنَّ منظ
الثقة القائمة ساعدت �ف

ي 
 .استمرار عمل الصل�ب األحمر اللبنائف

 
أنَّ   كل �ش المشاركون  اعتقد  ل��اء  عام،  ي 

اللبنائف األحمر  الصل�ب  (كوف�د استجابة  وس كورونا  ف�ي فعّ ١٩-مرض  وأنَّ ) كانت  للغا�ة،  توف�ي الة   
ي الوقت المناسب.    المعلومات حصلَ 

ي (مثل ال�مّ   أنَّ   شارة إ� وتّمت اإل �ف
ز االستجابة من  مات) �مكن أن �عزّ امات والمعقّ الم��د من الدعم العييف

 .ترجمة المعلومات الواردة إ� أفعالل جعل األمر أ��� جدوى لألشخاص من أجل  خال 
 

وس كورونا (كوف�د حول    عاّمة التوع�ة  الأوسع و ع� نطاٍق   التواصل بيئة    ) ١٩-مرض ف�ي
 

ف حول �قّد  ا لوجهات نظر المشاركني
�
وس كورونا (كوف�د المجتمع �شأن المستوى العام لو�ي م القسم التا�ي وصف  ) واللقاح الخاّص ١٩-مرض ف�ي

 .به، ووصول األشخاص إ� المعلومات وتفض�الت التواصل 
 

وس كورونا (كوف�د   و�ي   )١٩-المجتمع حول مرض ف�ي
 

 

ي المجتمع حول  المشاركون أنَّ   رأى 
وس كورونا (كوف�د الو�ي األسا�ي �ف ، وكانَ   نَ ) تحسَّ ١٩-مرض ف�ي ي

عند مستوى   ع� مدار العام الما�ف

 
ّ
هم متوف

ّ
أن إليهم ع�  ُينظر  ة ومعرفة. كان  وا محا�دين وذوي خ�ب �ب

ُ
ة، واعت ي بثقة كب�ي

اللبناين َ الصل�ب األحمر 
ي

الرئ�س�ة: ح�ن وموثوقون رون  النتائج 
المستمرّ  الدعم  مون 

ّ
ن   و�قد بني سقة 

ّ
المت الرسائل  أّدت  المجتمع، كما  قائم ع�  ونهج  ق��ة  �ة 

�
محل ولديهم شبكات  والطلبات.  االحت�اجات  بناًء ع� 

ن إ� بناء الثقة ن الرئ�سيني  .الالعبني

مة األ��� ثقة" ي هو المنظ�
ي المرتبة األو� من ح�ث الثقة". (بلد�ة الش��فات)  ً◌ الصل�ب األحمر اللبنائف

ف الناس. �حتّل الصل�ب األحمر اللبنائف  بني
 
ي الحّد من مخاطر ال"

ي خدمات الطوارئ الطّب�ة، أو �ف
، سواء �ف ي

ي ص�دا شخص واحد ع� األقّل �عمل مع الصل�ب األحمر اللبنائف
ي ل�ّل عائلة �ف

�وارث، أو �ف
 ."بنك الدم، إلخ 
 وب) (محافظة الجن

 
ي التوج�ه. اّتصلت البلد�ة عّدة مّرات بالصل�ب األحمر اللب

ي اإلدارة أو �ف
ا للبلد�ة قط، سواء �ف ي طلب�

ي منتصف الل�ل  لم يرفض الصل�ب األحمر اللبنائف
ي �ف

نائف
وس كورونا (كوف�د ٤و  ٣وحيتّ حوا�ي الساعة  ي حاالت مرض ف�ي

ا لتقد�م الدعم �ف ي البدا�ة١٩ -فجر�
كانت مقلقة للغا�ة ولم �كن لدى البلد�ة   )، ألنَّ األمور �ف

ة ال�اف�ة." (بلد�ة الش��فات)   الخ�ب

ي وقت الدراسة، كان
وس كورونا (كوف�د  النتائج الرئ�س�ة: �ن ان. استمّرت نظ��ات ١٩- هناك مستوى عاٍل من الو�ي األسا�ي حول مرض ف�ي

�
ن السك ) بني

وس كورونا (كوف�د المؤامرة حول عدم وجود  راتهم �سبب التج��ة الشخص�ة١٩- مرض ف�ي وا وجهات نظرهم/تصوُّ  .)، وكان الناس قد غ�يّ
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ي وقت الدراسة. ع� الرغم من ذلك، فقد  
الناس استمرّ   أنَّ بتوضيح  التّم  مرتفع أو مقبول �ف ي االعتقاد بأنَّ بعض 

وس كورونا  وا �ف مرض ف�ي
وس غ�ي موجود.  ة وأنَّ من مؤامر   ) هو جزء١٩-(كوف�د م الجميع ب�جراءات الوقا�ة.   الف�ي ف وا كذلك، لم �ل�ت مرض   إ�مان الناس بوجود  أنَّ   واعت�ب

وس كورونا (كوف�د الصّح ١٩-ف�ي لتداب�ي  ال) وامتثالهم  زادَ   عاّمةة  التج��  قد  ا �سبب  ب جزئ�� الناس  بدأ  الشخص�ة، ح�ث  أفراد األ�ة رؤ�ة  ة 
وس كورونا (كوف�د  مرض�صابون أو �موتون جّراء   وا ).  ١٩-ف�ي ف والشباب  لدى   الو�ي ال يزال أقلّ   أنَّ   واعت�ب ي ذلك الالجئني

 .بعض الفئات، بما �ف
 

وجود" الناس  يتقّبل  لم  البدا�ة،  ي 
(كوف�د  �ف وس كورونا  اإلصابات   )،١٩- مرض ف�ي ي 

�ف ة  ال�ب�ي وال��ادة  الجد�د  العام  احتفاالت  بعد  وس   ول�ْن  بمرض ف�ي
وس كورونا (كوف�د ١٩- (كوف�د كورونا   ي جميع أنحاء لبنان، أص�ب العد�د من األشخاص بمرض ف�ي

هم معّرضون لخطر اإلصابة،  ١٩- ) �ف
ّ
)، وأدرك آخرون أن

ي أمان أو للحفاظ ع� سالمة أ�هم". (اّتحاد بلد�ات ك�وان) 
ي سلوك�ات وقائ�ة للبقاء �ف

 ما دفعهم إ� تبيفّ



26  

Public 

 

 
 
 

راته المجتمعآراء  وس كورونا (كوف�د وتصوُّ  ) ١٩-حول لقاح ف�ي
 

 

، أشارَ ع� الرغم من تحسُّ  وس كورونا  المشاركون إ� استمرار وجود درجة عال�ة من المعلومات الخاطئة المتداولة حول لقاح  ن الو�ي مرض ف�ي
ي ذلك أنَّ حتمَ دة ومخاوف �شأن اآلثار الجانب�ة المُ هناك العد�د من الشكوك داخل المجتمع حول لقاحات محّد   ). كانَ ١٩-(كوف�د

 لة، بما �ف
 

�
   أنَّ   اللقاح "�قتل الناس". كما لوحظ

�
ف بعض السك وس كورونا (كوف�د ان بعدم وجوداالعتقاد الراسخ بني ي الشعور   ) ساهَم ١٩-مرض ف�ي

ا �ف أ�ض�
ا.     اللقاح ل�َس بأنَّ  ور��    أنَّ   وهناك اعتقاد �ف

ُ
ي وسائل اإلعالم �

ي إثارة البلبلة �ف
المجتمع و�ثارة الشكوك. حاولت البلد�ات مكافحة التضل�ل    ساهم �ف

مة و  عاّمةة الر موثوقة مثل وزارة الصّح من خالل الرج�ع إ� مصاد
�

. الصّح  منظ ي
التأ��د ع� الحاجة إ� تّم و ة العالم�ة والصل�ب األحمر اللبنائف

 م��د من تدّخ 
�
 متطّوع ق باللقاح، كما ذكر  الت التوع�ة ف�ما يتعل

ّ
ي أن

ي مناقشة حول اللقاح،  و الصل�ب األحمر اللبنائف
هم عندما �شاركون الناس �ف

 .درجة عال�ة من االهتمام بالموض�عر الناس ظهِ �ُ 
 

 الوصول إ� معلومات دق�قة وقابلة لالستخدام�مكان�ة و   التواصل تفض�الت 
 

 

ا ما ُ�ستشَه  ي كمصدر مفّض غالب�
ف د بالصل�ب األحمر اللبنائف ي االستجابة �سبب حق�قة ل للمعلومات داخل المجتمع، ول�ن قد �كون هناك بعض التح�يّ

 �ف
، وكانَ   أنَّ  ي

ي جلسات توع�ة للصل�ب األحمر اللبنائف
ا قد شاركوا �ف ف جم�ع� إجراؤها من أجل الصل�ب األحمر  تّم  هذە الدراسة    م أنَّ من المفهو   المشاركني

. كما   ي
، والتلف��ون، والس�ّ تّم  اللبنائف ي ذلك وسائل التواصل االجتما�ي

ّ ارات المتجولة المزوّ ذكر عدد كب�ي من قنوات المعلومات األخرى، بما �ف ات  دة بمك�ب
ي تن�ش  الصوت، ووسائل اإلعالم األخرى، والمنظ�  ا)، اء (غ�ي المؤهّ بات أو جلسات التوع�ة، واألطبّ المعلومات من خالل ال�تيّ مات المختلفة اليت ف دائم� لني

الناس، و المتداول  ل ومواقع أخرى، وال�الم  وموقع غوغ ف  الهاتف�ة من وزارة الصّح ال رسائل  البني الهاتف�ة، و عاّمةة  طة، والحوارات  ، والخطوط  ال�ش
 
ّ

ة داخل مح� ف مجموعات محّد تّم  والصاالت ال��اض�ة. (لم ي  ت الس��ر ماركت والص�دل�ات المبا�ش ي أو بني دة  تحد�د التفض�الت ع� المستوى الوطيف
ي مجموعة الب�انات).  

مة  عت�بَ تُ و �ف جم�عها مصادر موثوقة   ،، واليون�س�فمن مخاطر ال�وارث  الحّد ، و�دارة  عاّمةة الة العالم�ة، ووزارة الصّح الصّح   منظ�
ي رسائل ومعلومات متّ قّد للمعلومات، وتُ 

 م مع الصل�ب األحمر اللبنائف
�
 .لةسقة للحد من االرتباك والمعلومات المضل

 
مةتبادل المعلومات من    كانَ و  ا.   عاّمةة الة العالم�ة ووزارة الصّح الصّح   منظ� ا أساس�� قامت وحدة    واليون�س�ف والهيئات األخرى ع� مستوى المجتمع أمر�

ي قامت بمشاركتها مع  بمشاركة المعلومات مع المحافظة،  إدارة مخاطر ال�وارث   ات البلد�ات والبلد�ات لم��د من الن�ش من خالل وحدات  اّتحاداليت
، وشبكا ا لوجه، وصفحات وسائل التواصل االجتما�ي نت والتلف��وناالستجابة للطوارئ البلد�ة، ومجموعات التواصل وجه� ي  (تلف��ون أ  ت اإلن�ت

ي �ف
م ئت

ي �ي اي)  ما لعبت المنظ� ، كوتلف��ون ال ئب
�
ي ذلك المنظ� مات المحل

ا �ة، بما �ف ي ��ش المعلومات ع� مستوى المجتمع، غالب�
ا �ف ا رئ�س�� مات الس�اس�ة، دور�

ي المدن مصادر معلومات موثوقة وجديرة بالثقة بالنسبة للعبات. واعتُ من خالل ال�تيّ 
ت خال�ا األزمات �ف  .المجتمع أفراد د�د من �ب

 
 أنَّ هناك اعتقاد بو 

�
صالمن المجموعات المختلفة لها تفض�ل مختلف لقنوات اال    ك�

ّ
 ت

�
ف ع�   ر إ� كبار السنّ . ع� سب�ل المثال، ُينظ والالجئني

 
ّ
�فّض أن .  هم  التواصل االجتما�ي  الستخدام وسائل 

ً
الشباب أ��� م�� بينما قد �كون  ا لوجه،  التواصل وجه� أنَّ و لون  المعتقد  التلف��ون هو   من 

. وس�لة رئ�س�ة لألشخاص الذين ال �ستط�عون حضور الدورات التدر�ب�ة

. ما زلت أرى بعض الناس المتهّور�ن، ل�نَّ األغلب�ة تعتمد اآلن تداب�ي وقائ�ة �سبب الخوف و الوضع ا" ، فقد زاد الو�ي المجتم�ي القلق آلن أفضل بكث�ي
وس  ، ١٩- كورونا (كوف�د من رؤ�ة أحّبائهم �عانون أو �موتون جّراء مرض ف�ي  صور))." (ف��ق االستجابة للطوارئ المجتمع�ة، ب�ج الشما�ي

وس كورونا  (كوف�د النتائج الرئ�س�ة: كان هناك ال�ث�ي من المعلومات الخاطئة المتداولة حول لقاح ن �شأن اآلثار   ). ١٩- مرض ف�ي  الناس قلقني
َ
كان

دة. 
ّ

وس كورونا (كوف�د  وازداَد الو�ي حول لقاحالجانب�ة الُمحتَملة و�عض اللقاحات المحد  .) إ� حدٍّ ما �سبب جهود التوع�ة١٩-مرض ف�ي

ي هو المصدر المفّضل للمعلومات بالنسبة للمجتمع. تّم استخدام مجموعة واسع
 الصل�ب األحمر اللبناين

َّ
ة من قنوات النتائج الرئ�س�ة: من المعتقد أن

صال  
ّ
المجتمع.  االت ا ع� مستوى  ا أساس�� �ة أمر�

�
المحل مات 

�
البلد�ات والمنظ ِقَبل  الموثوقة من  المعلومات   تبادل 

َ
المعلومات، و كان ت للوصول إ� 

َ
كان
المعلوم  ن  بني ن  التمي�ي الناس ع�  قدرة  ل�نَّ  �سهولة،  متاحة  الدق�قة  المعلومات  وكانت  مختلفة.  صال 

ّ
ات قنوات  فّضلت  مختلفة  ات هناك مجموعات 

 الدق�قة والخاطئة كانت موضع شّك. 
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 إ�  المشاركون    أشارَ 
ّ
ر أن

ُّ
توف من  الرغم  ع�  حول  ه  موثوقة  وس معلومات  ف�ي (كوف�د  مرض  من  ١٩-كورونا  ال�ث�ي  هناك  يزال  ال  �سهولة،   (

 .و القنوات غ�ي الرسم�ةأالمعلومات الخاطئة المتداولة، سواء من خالل وسائل اإلعالم 
ف   هناك بعض  كانَ  عني

�
ف الُمستطل ي الرأي بني

ف   الناس ما زالوا �كافحون  من المعتقد أنَّ   ن الثقافة اإلعالم�ة. كانَ حول مدى تحسُّ   االختالف �ف للتمي�ي
ف المعلومات الموثوقة وغ�ي الموثوقة، واستمرّ   بني

�
ي مشاركة المعلومات المضل

ي السلوك، ملة.  وا �ف
ي �ف لمعلومات  ا   ش�ي إ� أنَّ ا �ُ ولوحظ تغي�ي إ�جائب

 الواردة 
ُ
جم إ� أفعال. ومع ذلك، أفادَ ت ا بالحاجة إ� م��دٍ  �ت ، مثل ال�مّ   المشاركون أ�ض� ي

ام األشخاص بالتداب�ي امات، لتسه من الدعم العييف ف �ل ال�ت
  �طلبون منك تزو�دهم بها."امة، ق محافظة الجنوب، "عندما تطلب من الناس ارتداء كمّ كما خلص منّس و المو� بها. 

 

 
 

 التعامل مع حاالت الطوارئ ا
ّ

وس كورونا (كوف�د األزمة االقتصاد�ة و  -   دة لمتعد وت) ١٩-مرض ف�ي  وانفجار ب�ي
 

ا مع مواجهة حاالت الطوارئ  من أجل فهم ما إذا كانَ  ي للتواصل �شأن المخاطر والمشاركة المجتمع�ة ال يزال مالئم�
نهج الصل�ب األحمر اللبنائف

ا المتعّد  ُسئل  امنة،  ف الم�ت عوندة 
�
الناس   لُمستطل بأدوارهم، وع� قدرات  الق�ام  وت ع� قدرتهم ع�  ب�ي وانفجار  االقتصاد�ة  األزمة  تأث�ي  عن 

وس كورونا (كوف�د واهتمامهم باالمتثال لتداب�ي الوقا�ة من   .) أو حضور جلسات التوع�ة١٩- مرض ف�ي
 

 
�
ف التأث�ي ع� عمل السلطات المحل عني

�
 �ة والُمستطل

 

 

مثل الرعا�ة   ، وت إ� تقل�ص قدرة البلد�ات ع� تقد�م خدمات منتظمة ى انخفاض عائدات البلد�ات �سبب األزمة االقتصاد�ة وانفجار ب�ي أدّ 
رَ الصّح 

َّ
كورونا  فحوصاتمناسب لل��اء من خالل توف�ي    كل من األزمة واالنفجار ع� قدرة البلد�ات ع� االستجابة �ش  كلٌّ   �ة واألدو�ة. كما أث

ال�مّ  مثل  ي 
العييف ومعقّ والدعم  ال�َد امات  وجدت  يْ م   ن. 

ّ
أن ّ   ه كانَ البلد�ات  الت�ب تنسيق  إ�  الخدمات  تقد�م  من  ها  ف ترك�ي تح��ل  من  عليها  عات 

 
�

ف المنظ عني
�
الُمستطل أحد  وأشاَر  األخرى.  المخّص   أنَّ إ�    مات  التكال�ف األموال  لدفع  توجيهها  إعادة  �جب  ف  المحتاجني لمساعدة  للبلد�ات  صة 

ي المجتمعتخص�ص األموال لل تّم التشغ�ل�ة/ديون البلد�ات، ولم ي 
ا �ف

�
 .فئات األ��� ضعف

 
ف ع�    ٍل حوُّ  االنفجار بتَب �سبَّ  ي األول��ات واالحت�اجات، ح�ث تعنيّ

 كّل  �ف
�

ف  من البلد�ات والمنظ ك�ي ، مات غ�ي الحكوم�ة ال�ت ي
ع� جهود اإلنقاذ والتعا�ف

 
ً

ّ   فض�  و ر�ن ( عن إ�جاد المأوى والغذاء لألشخاص المت�ف
�

ا موظ امنة مع بعضها البعض بح�ث أدّ فيهم). تفاعلت األزمات  غالب� ف ى اإلغالق إ� الم�ت
ي خلق بيئة �سارعَ كّل  ، وساهم  ةتفاقم األزمة االقتصاد�ة الحادّ 

وس.  من الوضع االقتصادي واالنفجار �ف  فيها انتقال الف�ي

ال" ال�ث�ي من سوء  هناك  الشائعات.  انتشار  إ�  يؤّدي  الخاطئة، وهذا  والمعلومات  الموثوقة  المعلومات  ف  بني التف��ق  قادر�ن ع�  هذا الناس غ�ي  فهم تجاە 
 ) Bric a Bracالموض�ع”. (حضانة  

 
ي المجتمع، ول�نَّ الناس"

ا قدر هائل من المعلومات الخاطئة المتداولة �ف ف المعلومات الم�ّ�فة والموثوقة.   بالتأ��د، هناك دائم� ف بني �عرفون اآلن ك�ف�ة التمي�ي
وها مع اآلخ��ن وهم اآلن �عرفون إ� َمن يرجعون عندما �حتاجون إ� مع هم بحاجة لمراجعة المعلومات قبل أن ين�ش

ّ
َم الناس أن

�
لومات موثوقة...". لقد تعل

، صور)  (ف��ق االستجابة للطوارئ المجتمع�ة، ب�ج الشما�ي
 
هم ما زالوا �ستمعون إ� بعضهم البعض ولهم دور "

ّ
ال أن ي ��ش الشائعات أو   ع� الرغم من أنَّ الناس �عرفون اآلن ك�ف�ة الوصول إ� المعلومات الموثوقة، إ�

�ف
ا هنا". (اّتحاد بلد�ات ك�وان) �  المعلومات الخاطئة، ووسائل اإلعالم ال �ساعد كث�ي

وس كورونا (كوف�د النتائج  ض القدرة ع� االستجابة لمرض ف�ي
ّ
َر انخفاض اإليرادات البلد�ة ونقص الموارد ع� العمل العادي وخف

َّ
). ١٩-الرئ�س�ة: أث

ي األول��ات 
ٍل �ن وت بتحوُّ  .و�سّببت األزمة االقتصاد�ة وانفجار ب�ي
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ّ
 باع تداب�ي الوقا�ة وحضور جلسات التوع�ةالتأث�ي ع� قدرة الناس ع� ات

 

 

ي تفاقمت �سبب  وس كورونا (كوف�د  أّدت األزمة االقتصاد�ة، اليت الموارد الالزمة لالمتثال واالنفجار، إ� وضع لم �كن لدى األفراد ف�ه   )١٩-مرض ف�ي
ي أو الخدمات مثل  يْ امات وغسل ال�َد لتداب�ي مثل ارتداء ال�مّ  مرض    فحوصاتن. و�المثل، لم �كن لدى البلد�ات الموارد الالزمة لتقد�م الدعم العييف
وس كورونا (كوف�د ل للعمل. قدَّ  �الناس لالمتثال إلجراءات اإلغالق والحجر الصّ�ي   ). باإلضافة إ� ذلك، كافَح ١٩- ف�ي ف   مَ سبب الحاجة إ� مغادرة الم�ف

ي منازلهم، ل�نَّ 
ا غذائ�ة لمن �حتاجون إ� البقاء �ف ي طرود�

ف طالبوا بم��دٍ   الصل�ب األحمر اللبنائف ف الناس من االمتثال   المشاركني ي لتمكني من الدعم العييف
 .عاّمةة اللتداب�ي الصّح 

 
ا تأث�ي نف�ي كب�ي ع�    كانَ و  وت أ�ض�  لتفج�ي ب�ي

�
ي أول��اتهم.    ٍل تحوُّ  بَب ا �سبَّ ان، مالسك

سا�ي �شأن حالة الطوارئ الحال�ة،  كل أمع القلق �شف �ف
ف �شأن المستقبل، أصبح  وخساراتهم (الشخص�ة واالقتصاد�ة ع� حّد  وس كورونا (كوف�د سواء) وعدم ال�قني    أقلّ  )١٩-مرض ف�ي

ً
  أهم�ة. ونت�جة

وس انتقال  لذلك، ازدادَ  ي عدد الحاالتوحدثت الف�ي
 .ز�ادة �ف

 

 

 
َّ
أن ي وقت الدراسة، كانَ لوحظ 

ي   ه �ف
ّ ا بتل�ت ي ل�كونوا قادر�ن ع� لدى األشخاص بالفعل درجة عال�ة من المعرفة وكانوا أ��� اهتمام�

 الدعم العييف
ام بتداب�ي الوق  ف  االل�ت

ً
ي هم ع� درا�ة بها، بد�

ي  ا�ة اليت
ّ ي  اإلبالغ عن أنَّ تّم  المعلومات. من تل�ت

ّ وا جلسات التوع�ة لتل�ت  الدعم بعض األشخاص ح�ف
ي مثل ال�مّ 

   أنَّ ب  هناك اعتقاد م ال�دين والطعام. وع� العكس من ذلك،  امات ومعقّ العييف
ّ
الن ضيق الوقت لحضور الجلسات وتكلفة النقل �مث

ف عائقَ   نيْ
ً
 من  لذلك، حوّ    أمام المشاركة. نت�جة

ً
ف من جلسات التوع�ة إ� جوانب اجتماع�ة أ��� مثل النقد مقابل العمل، بد� ك�ي لت البلد�ات ال�ت

وس كو  ف ١٩-رونا (كوف�دمرض ف�ي ي ستستج�ب لالنفجار، لتضمني
ي تصم�م جلسات توع�ة للمجموعات اليت

). وقد أعاد الصل�ب األحمر اللبنائف
ي مأمن من 

وس كورونا (كوف�د المعلومات حول ك�ف�ة البقاء �ف ات الحما�ة الشخص�ة الصح�حة أثناء االستجابة لحالة  ) وارتداء معّد ١٩-مرض ف�ي
ي الوقت نفسالطوارئ،  

ي غ�ي المستقرّ   ه الوقا�ةو�ف
وس كورونا   ة واألنقاض. ع� هذا النحو، أصبح تقد�م معلوماتمن مخاطر المبائف عن مرض ف�ي

ا للس�اق ال١٩-(كوف�د ا نظر� ّ ) مناسب�  .متغ�ي
 

 
 

وس كورونا (كوف�د   ) ١٩-المشاورات المجتمع�ة حول تداب�ي الوقا�ة من مرض ف�ي
 

ْين. 
َ

باع تداب�ي مثل ارتداء ال�ّمامات وغسل ال�د
ّ
ي إ� تقل�ل قدرة األشخاص ع� ات

ي وقت الدراسة،    النتائج الرئ�س�ة: أّدى نقص الموارد والدعم العيين
�ن

ا االمتثال لإلغالق أو ا ي أ��� من اهتمامهم بالمعلومات، ولم �ستطع األشخاص دائم�
ي الدعم العيين

ّ ن بتل�ت  الناس مهتّمني
َ
هم بحاجة  كان

َّ
لحجر الصّ�ي ألن

وس كورونا (كوف�د إ� العمل. دفعَ  وت الناس إ� تغي�ي أول��اتهم وتراجَع قلقهم �شأن مرض ف�ي  ). ١٩- األثر النف�ي النفجار ب�ي

وس كورونا (كوف�د " َر االستجابة لمرض ف�ي أخَّ ف  اللبنانيني وت ع�  انفجار ب�ي الذي أحدثه  النف�ي  ي ١٩-األثر 
�ف الحاالت ل�س فقط  ز�ادة عدد  وأّدى إ�   (

ي جميع أنحاء لبنان". (جهة التنسيق من اّتحاد بلد�ات ك�وان) 
وت ول�ن �ف  ب�ي

 
"  َ َّ ، إلخ. وهذا زاَد من عدد اإلصابات”. (مق مع االنفجار، غ�ي

ً
ّر الناس اهتماماتهم. لقد فقدوا عائالتهم وممتل�اتهم. لذلك، لم �كونوا يرتدون ال�ّمامات فع�

 وحدة الحّد من مخاطر ال�وارث) 
 

. لقد خلَق  ي
وت، كاَن له تأث�ي نف�ي ع� كّل لبنائف ف الن  بالنسبة النفجار ب�ي ا بني ا اجتماع�� ا نفس�� ئه المستقبل لهم بعد اآلن. خبّ اس الذين ال �عرفون ما �ُ تصور�

ا تجاە عواقب االنفجار وانعدام األمن الذي سادَ  هم مشتت� ف ف و�اء كورونا".    كان ترك�ي ف ع� سالمتهم وسالمة أ�هم، متناسني ف الذين كانوا قلقني ف اللبنانيني بني
 (مؤّسسة الح��ري) 

وت ألنَّ " ي ظّل الوضع االقتصادي و�عد انفجار ب�ي
ي حضور جلسات التوع�ة �شكل كب�ي �ف

ف �ف ي انخفض عدد األشخاص الراغبني
 المعلومات لم �عد أول��ة  تل�تّ

 بعد اآلن". (جهة التنسيق من اّتحاد بلد�ات صور) 

 من النتائج الرئ�س�ة: كانت هناك قدرة محدودة ع� المشاورات المجتمع�ة ع� مستوى المحافظات  
ً

ي بد�
والبلد�ات. كانت هناك حاجة للدعم العيين
كاء، لتع��ز  �ة وفرق االستجابة من جمع المالحظات من خالل أ�شطتها العاد�ة ومن خالل ال�ش

�
مات المحل

�
نت المنظ

�
االستجابة   توج�ه الرسائل فقط. تمك

 .و�ناء الثقة
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 بالمشاركون ع� مستوى المحافظات والبلد�ات    أفادَ 
ّ
وس كورونا   تداب�ي الوقا�ة من   ات المجتمع إزاءر تصوّ حول  هم لم �جمعوا ب�انات  أن مرض ف�ي

حت جهة ال١٩-(كوف�د ا لقدراتهم المحدودة. اق�ت ي   ّتحاد التابعة ال  تنسيق) نظر�
ا لجمع المالحظات �مكن أن �ساعد �ف ا أو نموذج�  بلد�ات صور تطب�ق�

، شعرَ   كل بدون جمع المالحظات �ش�سه�ل ذلك. ومع ذلك، حيتّ  عون رس�ي
�
 هناك ح   أنَّ    الُمستطل

ً
ي للمجتمعات بد� د  من مجرّ   اجة إ� دعم عييف

المجتمع�ة لجمع األفكار سة الح��ري من شبكاتها  استفادت مؤّس و امة.  عليهم االمتثال للتداب�ي المو� بها مثل ارتداء ال�مّ   إرسال الرسائل إذا كانَ 
كاء الذين قّد  ف ال�ش ي والمستشف�ات موا المالحظات، قوّ من مختلف المجاالت من خالل لجنة إدارة األزمات. ومن بني

ات األمن والصل�ب األحمر اللبنائف
ي ب�ج الشما�ي بجم  قامَ و مات غ�ي الحكوم�ة.  والبلد�ات والمنظ� 

رات المجتمع باستمرار أثناء ع تصوُّ ف��ق االستجابة لحاالت الطوارئ المجتمع�ة �ف
ي ذلك استضافة مناقشات ��عة  

ت مشاركة ومناقشة هذە المالحظات والمعلومات حول احت�اجات  تمّ و فيها تدو�ن المالحظات.  تّم  أ�شطتهم، بما �ف
ي اجتما 

اته �ف ، كما تّم  المجتمع وخ�ب ي
ي االستجابةعات مع الصل�ب األحمر اللبنائف

وس كو  دمجها �ف )، و�التا�ي تع��ز جهود  ١٩-رونا (كوف�دلمرض ف�ي
 .االستجابة والتوع�ة و�ناء الثقة
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 المناقشة 
 
 

 �قّد 
ً
ف مجموعات الب�انات    م القسم التا�ي مناقشة ي ذلك التثل�ث بني

. وتأخذ المناقشة المنشوراتوالنوع�ة ونتائج مراجعة    ال�ّم�ة للنتائج، بما �ف
ي االعتبار التصوُّ 

، و�يئة اال حول تدّخ   اآلراءو   رات�ف ي
صالالت الصل�ب األحمر اللبنائف

ّ
وس كورونا (كوف�د األوسع والو�ي العام حول  ت - مرض ف�ي

ي الب�اناتبعض  كذلك، تظهر دة.  ). وتأث�ي التعامل مع حاالت الطوارئ المتعّد ١٩
 .التناقضات �ف

 

 تصوُّ 
ّ

ي رات حول تدخ
 الت التوع�ة للصل�ب األحمر اللبناين

 
 مالءمة وفائدة الرسائل الرئ�س�ة 

 

ي االستطالع (ت
ف �ف ي كانت قابلة للتطبيق وواقع�ة، وذكرَ  ٪) أنَّ ٩٦عتقد غالب�ة المشاركني

 ٩٩ المعلومات الواردة من خالل الصل�ب األحمر اللبنائف
ّ
هم  ٪ أن

مرض   األعراض، وتبادل الرسائل مع اآلخ��ن، أو إدارة حاالتتهم وتحد�د  ا من خالل تطبيق تداب�ي الوقا�ة، ومراقبة صّح استخدموا المعلومات، إمّ 
وس كورونا (كوف�د ي كشَف ذلك  تما�ش  و  ). ١٩-ف�ي غفيها ا  مع الب�انات النوع�ة، اليت

�
ات ملحوظة وُمبل ي السلوك لتطبيق   لمشاركون عن تغي�ي

ا �ف عنها ذات��
وس كورونا (كوف�د تداب�ي الوقا�ة من ي    المشاركون  أبلغَ و  ). ١٩-مرض ف�ي

ات ع� ممارسات الوقا�ة �ف ي سلوكهم (مثل تنف�ذ تغي�ي
ات �ف بأنفسهم عن تغي�ي

وس كورونا (كوف�د أ��� مالءمة لحاالت   كلالحضانة، أو القدرة ع� االستجابة �ش ستجابة للطوارئ، أو القدرة ع�  ) كجزء من ف��ق اال ١٩-مرض ف�ي
ي بحدوث تغي متطّوع  أفادَ ). كما  بفّعال�ة  مشاركة المعلومات الصح�حة مع المجتمع

ي المجتمع. ع� سب�ل �ي و الصل�ب األحمر اللبنائف
ات ملحوظة �ف

أنَّ   ونمتطّوعال  المثال، وجَد  ي أجروا فيها جلسات توع�ة  اليت المدارس  لمراقبة  ف  الموظ�   الذين عادوا  تّم �شاُر�ها قون  �طبّ فني ي  اليت . كما عزا  المعلومات 
ي ممارسا   كلن �شالتحّس   ونمتطّوع ال

ي ينظ� عام �ف ي المجتمع إ� االنتشار الواسع لجلسات التوع�ة اليت
ي ت الوقا�ة �ف

 .مها الصل�ب األحمر اللبنائف
 

 كانت النساء أ���  
ً

وس كورونا (كوف�دمن الرجال لإلبالغ عن استخدام المعلومات عن    م�� ي المقّد )  ١٩-مرض ف�ي
مة من الصل�ب األحمر اللبنائف

وس كورو  للتعامل مع اإلصابة ا، ألنَّ و).  ١٩-نا (كوف�دبمرض ف�ي ي رعا�ة  النساء يتحمّ   لم �كن هذا مفاجئ�
ا أ��ب �ف ا عبئ� أفراد األ�ة المر�ف لن عموم�

 عام، كانَ   كل ). �ش٢٠١٥(قرنفل، رزق، سبا�ي  
ً

وس كورونا (كوف�دلإلبالغ عن استخدام المعلومات عن     األشخاص العاملون أ��� م�� - مرض ف�ي
ي لتطبيق تداب�ي الوقا�ة.  مة من الصل�ب األحالمقّد )  ١٩

   وقد �كون ذلكمر اللبنائف
�

ف ع� هذە المعلومات من قِ �سبب استمرار حصول الموظ ل  بَ فني
وس كورونا (كوف�دحاملو الشهادات الجامع�ة أ��� عرضة لإلبالغ عن استخدام المعلومات عن    كانَ و أر�اب عملهم.   مة من  المقّد )  ١٩-مرض ف�ي

ي لمراقبة صّح الصل�ب األحمر  
وس كورونا (كوف�د تهم وتحد�د األعراض وتطبيق تداب�ي الوقا�ة والتعامل مع اإلصابةاللبنائف  كاَن و ).  ١٩-بمرض ف�ي

ا مقدرة إضاف�ة للوصول إ� مصادر أخرى للمعلومات، مثل منّص   لدى حام�ي  لديهم تع��ز    ما كانَ ات الجامعات، ور�ّ الشهادات الجامع�ة أ�ض�
   للرسائل   مستمرّ 

ّ
ي االستطالع الذين قالوا إن

ف �ف هم (أو مجتمعاتهم) لم �ستخدموا معلومات الصل�ب  ع�ب جامعاتهم. �ش�ي العدد القل�ل من المشاركني
ي إ� أنَّ 

، أو ألنَّ   السبب هو   األحمر اللبنائف ام بالتداب�ي ف وس كورونا (كوف�د عدم االستعداد ع� مستوى المجتمع لالل�ت ة  لم �كن األول��)  ١٩- مرض ف�ي
ي �سكنون فيها 

ي المنطقة اليت
 .الرئ�س�ة �ف

 
ي االستطالع �عتقدون أن٦٠رب  اما �ق 

ف �ف ي ز�ادة و�ي المجتمع حول  كلالت ساهمت �شالتدّخ   ّ◌َ◌ ٪ من المشاركني
- وس كورونا (كوف�دمرض ف�ي  كب�ي �ف

، ح�ث أشارَ ١٩ وس كورونا (كوف�د �دة وزادت الو�ي حولالجلسات كانت مالئمة ومف  أنَّ إ�  المشاركون   ). يرتبط ذلك بنتائج البحث النو�ي - مرض ف�ي
 و ).  ١٩

�
ي عدم االمتثال لتداب�ي الصّح سل

ي الحكومة كعامل �ساهم �ف
خاشول�ان،    -با��ان  ول، ك(مّخ   عاّمةة الطت أبحاث أخرى الضوء ع� عدم الثقة �ف

 ٢٠٢١وشيبان  
�
، ال تزال  ). ومع ذلك، ف�ما يتعل ي

ا كانَ    هذا األمر مست��ات الثقة مرتفعة، و�بدو أنَّ ق بالصل�ب األحمر اللبنائف  مساهم�
ً

ي استعداد الناس     عام�
�ف

باإل  بها.  المو�  باإلجراءات  ام  ف اعتقاد لالل�ت الرئ�س�ة أنَّ ب  ضافة إ� ذلك، هناك  الفاعلة  الجهات  ف  بني الرسائل  تنسيق  المخاطر     قرار  �شأن  التواصل  ي 
�ف

ي ذلك الحكو 
ي الرسائل مة، قد زادَ والمشاركة المجتمع�ة، بما �ف

 .الثقة �ف
 

ف ل�سج�ل  تّم  لم ي    . ومع ذلك، أظهرَ جلسات التوع�ةتوق�ت حضور المشاركني
ّ
 جلسات التوع�ة األساس�ة حول   ه ع� الرغم من أنَّ البحث النو�ي أن

وس كورونا (كوف�د ما   كانت ذات)  ١٩-مرض ف�ي
ّ
ف انعقادها، إن ي حني

َ   صلة ومف�دة �ف َّ ي وقت الدراسة، كاَن   الس�اق واألول��ات  تغ�ي
. �ف ف  منذ ذلك الحني

ا  وس كورونا (كوف�د �شأن  الناس أ��� وع�� ي ظلّ )،  ١٩-مرض ف�ي
الظروف    وسعوا للحصول ع� معلومات حول ك�ف�ة استئناف أ�شطتهم اليوم�ة �ف

ّ ال وت الطلب من المعلومات إ� الدعممتغ�ي ، مثل الطعام وال�مّ   ة. باإلضافة إ� ذلك، حّولت األزمة االقتصاد�ة وانفجار ب�ي ي
م  امات ومعقّ العييف

 .ن يْ ال�َد 
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ف   شملت الدراسة فقط ، والنازحني ف وا جلسة توع�ة، ولم �كن من الواضح ما إذا كانت بعض المجموعات، مثل الالجئني األشخاص الذين ح�ف
ا، والعمّ  ي المناطق ال��ف�ة، وكبار السنّ داخل��

ال من  فعّ كّل  الوصول إليهم �شتّم  قد    ، وذوي الموارد األقلّ ال المهاج��ن، وأولئك الذين �ع�شون �ف
التدّخ  ي إجراء  التا�ي بالت.  خالل 

األبحاث، ينب�ف المجموعات، مع مراعاة ال�تساب صورة أفضل عن    الم��د من  الرئ�س�ة لهذە  الرسائل  أهم�ة 
دات االجتماع�ة مثل التعل�م والعمر والجنس والدخل، والعوامل البيئ�ة مثل الظروف المع�ش�ة والقدرة العوامل االجتماع�ة والثقاف�ة، والمحّد 

ي الب�انات الحال�ة (العثمان وآخرون.  خاّص  كل�ش هذا مهّم ف خدمات. ع� الوصول إ� ال
، ٢٠٢١بالنظر إ� بعض التناقضات �ف ي

، عيتائف ؛ دم�ا�ي
ي 

 ). ٢٠٢٠وعيتائف
 

 التسهولة الوصول إ� التدّخ 
 

ف أفادَ  عني
�
 ب٪)  ٩٧(  ت غالب�ة الُمستطل

َّ
ي بلغتهم المفّض هم تلقّ أن

ا، ألنَّ لة.  وا معلومات من الصل�ب األحمر اللبنائف ف   لم �كن ذلك مفاجئ� معظم المشاركني
) كانوا من المتحّد  ف ي االستطالع (بمن فيهم الالجئني

ف باللغة الع���ة و �ف ي الدراسة االستقصائ�ة    إجراء الجلسات باللغة الع���ة. قامَ تّم  ثني
المشاركون �ف

النطاق الواسع والجهود المبذولة الستهداف أ��ب عدد ممكن من المج  ي االستطالع، أفادَ النوع�ة بذكر 
ف �ف ف المشاركني  موعات المختلفة. من بني

٨٤ 
ّ
   ه كانَ ٪ أن

ّ
، ع� الرغم من أن ي

ا" أو "السهل" الوصول إ� المعلومات من خالل الصل�ب األحمر اللبنائف ة أخرى ه تجدر اإلشارة مرّ "من السهل جد�
وا جلسة توع�ة للصل�ب األح  إ� أنَّ  ي االستطالع قد ح�ف

ف �ف ي وأنَّ جميع المشاركني
ا ل�شمل أولئك الذين لم  االستطالع لم �كن مصمّ   مر اللبنائف م�

ا مع النتائج النوع�ة،   وا. وتماش�� ه تحد�د عّد تّم  �ح�ف
ّ
   ة مجموعات باعتبار أن

�
ف    المشاركون الضوء ع� أنَّ   َط لم تصلها جلسات التوع�ة. وسل الالجئني

لونوكبار السنّ 
�
 دة �صعب الوصول مجموعات محّد   �شك

ّ
اك الشباب. إليها، وأن ا أنَّ  ذكرَ و ه من الصعب إ�ش ي االستطالع أ�ض�

جلسات  المشاركون �ف
ي لم تصل �ش

ا والعمّ   ال إ� كبار السنّ فعّ   كلالتوع�ة التابعة للصل�ب األحمر اللبنائف ف داخل�� ف واألشخاص ذوي اإلعاقة والنازحني ال واألطفال والالجئني
ف والنساء الحوام  .ل ومجتمع الم�مالمهاج��ن والمراهقني

 

وس كورونا (كوف�د بيئة التواصل ع� نطاٍق أوسع والتوع�ة العاّمة حول    ) ١٩-مرض ف�ي
 

وس كورونا (كوف�د   )١٩- التوع�ة المجتمع�ة حول مرض ف�ي
 

ي المقابال 
زة  �عتقد المشاركون �ف

�
وس كورونا (كوف�د  أنَّ ت وحلقات النقاش المرك ا من الو�ي حول مرض ف�ي ف الجمهور ١٩-هناك مستوى مناسب� ) بني

ي وقت الدراسة.  
نت (اليون�سف    وتنسجم�ف   ال�ّم�ة)، ومع ذلك كشفت الب�انات  ٢٠٢٠هذە النت�جة مع نتائج االستطالعات األخرى ع�ب اإلن�ت

ا  للدراسة أنَّ    أعداد�
ّ
ف األفراد، واإلغالق، والحّد ال�مّ فقت مع فرض تداب�ي مثل ارتداء  منخفضة ات عات من التجمّ   امات، واإلبقاء ع� المسافة بني

    ذلكضح ما إذا كانَ . ولم يتّ عاّمةال
�
ا   عتقاد بأنَّ ة ا ق أ��� برفض اإلجراءات المفروضة من قبل الحكومة، بل ثمّ يتعل ام بالتداب�ي لم �كن ممكن� ف   االل�ت

. أشارَ   كل الة �شاإلجراءات كانت غ�ي فعّ   ر بأنَّ �ث�ي من الناس، أو �سبب التصوُّ ل ل    عددٌ   أسا�ي
�
ي أ

نت اليت ج��ت قبل  من االستطالعات ع�ب اإلن�ت
 
�
المبل االمتثال  وت إ� مست��ات عال�ة من  ال�مّ انفجار ب�ي ارتداء  لتداب�ي مثل  ا  ال�ب�ي العتماد غ عنه ذات�� التباعد   امة، والدعم  إلزام�ة مثل  تداب�ي 

الصّ�ي  والحجر  (ا الجسدي  دم�ا�ي ٢٠٢٠ليون�سف    ي  ؛ 
وعيتائف ي 

عيتائف وآخرون  ٢٠٢٠،  فاعور، كلينجبال،  وآخرون،  ٢٠٢١،  صقر   ،٢٠٢٠  ،
 ٢٠٢١اليون�س�ف 

ّ
   أنَّ ). إ�

�
ي أ

 نتائج الدراسة اليت
ُ
  رُ ظهِ ج��ت بعد االنفجار ت

ً
 .مختلفة صورة

 
ي االستطالع (  تَح �َّ 

ف �ف  ٧٢غالب�ة المشاركني
ّ
ل إذا كانوا ع� احتكاك �شخص مص ٪) أن ف ي الم�ف

وس كورونا (كوف�دهم سيبقون �ف ،  )١٩-اب بمرض ف�ي
 ٦٩وقال  

َّ
ا إن .  ا �ُ هم س�خضعون للفحص، م٪ أ�ض� ف الفئات    ن خضعوا للفحوصاتكانت أع� �سبة ممّ و ش�ي إ� مستوى معقول من الو�ي من بني

 ) و ٢٩إ�    ١٨( العم��ة األصغر  
�

.  الموظ ف التصوُّ و فني ا عن  أ�ض� النوع�ة  الب�انات     ر بأنَّ كشفت 
�
المضل المؤامرة حولالمعلومات  مرض  لة ونظ��ات 

وس كورونا (كوف�د ي االنتشار، وأنَّ ) مستمرّ ١٩-ف�ي
وس واالعتقاد به كانَ  ة �ف ا  أحد األسباب الرئ�س�ة ل��ادة الو�ي بالف�ي بالتج��ة الشخص�ة،    مرتبط�

 أفراد أ�ته. أصدقاء الشخص أو أحد صابة أحد مثل إ 
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 تفض�الت التواصل
 

 ومن المث�ي لالهتمام  
َّ
ف ذكرَ   هأن ي حني

   �ف
َّ
ي االستطالع أن

ف �ف ٪)،  ٦٦لون الوصول إ� المعلومات ع�ب وسائل التواصل االجتما�ي (فّض هم �ُ معظم المشاركني
نت ( أو البحث   ي ت  ل عدد أقلّ ٪)، بينما �فّض ٦٢٪) أو التلف��ون (٦٥ع�ب اإلن�ت ا لوجه ( تّم  الجلسات اليت  أنَّ ٣٣وجه�

ّ
ي المقابالت   ٪)، إ�

ف �ف المشاركني
ا   لونمعظم الناس �فّض   رأيهم أنَّ   كانَ   وحلقات النقاش ا لوجه. قد �كون ذلك مرتبط� ي االستطالع،   بالخصائص الد�موغراف�ة  التواصل وجه�

ف �ف للمشاركني
نت أصغر سن�  معظم أنَّ ح�ث  ف ع�ب اإلن�ت ورة إمكان�ة الوصول إ� الهاتف  المشاركني ) ولديهم بال�ف ف ف (عدد قل�ل من الالجئني ا، ومعظمهم من اللبنانيني

وال�تابة.    واإللمام  المنشوراتمن    كلٌّ   كشفتو بالقراءة  النوع�ة ومراجعة  متنوّ   الدراسة  ي �ستخدمها األشخاص  عن مجموعة  اليت القنوات  عة من 
ي ذلك المصادر الحكوم�ة الرسم�ة ووسائل اإلعالم التقل�د�ة ووسائل التواصل االجتما�ي ووكاالت األمم الم

حدة تّ للوصول إ� المعلومات، بما �ف
 مات غ�ي الحكوم�ة الدول�ةوالمنظ� 

�
ي أ ا واليت ي لبنان أنَّ . وجدت بعض الدراسات المنشورة سابق�

وسائل التواصل االجتما�ي والتلف��ون �ي    ج��ت �ف
   ة، ع� الرغم من أنَّ مهمّ   اّتصال قنوات  

�
نت، م ج��ت ع�ب غالب�ة هذە الدراسات أ   اإلن�ت

ّ
ي أن  ها ال تمّثل ا ا �عيف

�
ان الذين قد ال �كون لديهم إمكان�ة  لسك

نت (فاعورالوصول إ� اإل   الستخدام   عام أقلّ   كل�ش  كبار السنّ   ). كانَ ٢٠٢٠؛ اليون�سف  ٢٠٢١؛ اليون�سف  ٢٠٢١كلينجب�ل وآخرون    -ن�ت
ً

احتما�
، ع� الرغم من أنَّ  ي النشاط الرق�ي ل�بار السنّ   وسائل التواصل االجتما�ي

).  ٢٠٢٠منذ بدا�ة ال��اء (خوري وكرم    إحدى الدراسات أشارت إ� ز�ادة �ف
ا ع� أنَّ تّم    لقد و  ف والعمّ   التأ��د مرار�  اّتصالالوصول إ� المعلومات، ولديهم احت�اجات    محدود�ة ل أن �عانوا من  حتمَ ال المهاج��ن من المُ الالجئني

نظام فهم   هناك حاجة إ� تع��ز  ش�ي هذە النتائج إ� أنَّ �ُ و ).  ٢٠٢٠؛ هيومن رايتس وو�ش  ٢٠٢١خاشول�ان، وشيبان    - دة (مخول، كابا��ان  محّد 
ي لبنان وك�ف تُ  تواصلال

ي فّض �ف
 . المعلومات وتقد�مهال المجموعات المختلفة تل�تّ

 
 
�
   َد أ�

ّ
ي االستطالع أن

ف �ف  معظم المشاركني
�
نت والتلف��ون للوصول إ� المعلومات المتعل قة  هم أشاروا إ� وسائل التواصل االجتما�ي والبحث ع�ب اإلن�ت

وس كورونا   وس كورونا (كوف�دعن   الحصول ع� معلومات  أشارت الب�انات إ� أنَّ و ).  ١٩-(كوف�دبمرض ف�ي نة  ع�ب قنوات معيّ   )١٩-مرض ف�ي
 .ع� الجنس�ة والعمر والجنس والمستوى التعل��ي والمحافظة  عتمَد ا
 ٩٢المشاركون اللبنانيون (   أفادَ و 

ّ
وس كورونا (كوف�د ول بات/المنشورات للحصول ع� المعلومات ح هم اختاروا ال�تيّ ٪) أن   ول�نْ   ،)١٩-مرض ف�ي

ا بحق�قة أنَّ   قد �كون ذلك . كانَ   مرتبط� ف ي االستطالع كانوا لبنانيني
ف �ف عونغالب�ة المشاركني

�
ف     الُمستطل اوح أعمارهم بني ا هم األ���  ٢٩و    ١٨الذين ت�ت عام�

 إ� االعتماد 
ً

ف أنَّ   ل الذكور واإلناث ع� حّد بَ ن قِ م تطبيق وا�ساب استخدام  و�تّم الراديو وتطبيق وا�ساب.    ع�  م�� ي حني
ا  سواء، �ف  الجلسات وجه�

 ٥٤لة من قبل الذكور ( مفّض لوجه  
ً
ا بحق�قة أنَّ   وقد �كون ذلك٪).  ٤٦باإلناث (   ٪) مقارنة ل قد ال    مرتبط� ف ف بالم�ف ي �عملن و/أو �عتنني

اإلناث اللوائت
ا لوجه.    �كون لديهنّ  ي الجلسات وجه�

ي الغالب عن  ام ح   أفادَ و الوقت للمشاركة �ف
نت (لو الشهادات الجامع�ة �ف ٪)، ٥٩استخدام البحث ع�ب اإلن�ت

نت ( ٥٨(  بات/المنشوراتوال�تيّ  ف الصّح  ّتصال ٪)، واال ٥٨٪)، والجلسات التدر�ب�ة ع�ب اإلن�ت ف ( الشخ�ي بالمهنيني  ٪) للوصول إ� معلومات ٥٦يني
وس كورونا (كوف�دعن   ي  ).  ١٩-مرض ف�ي

ي ذلك هو أنَّ العدد األ��ب �ف
�ستخدم    نة �عود إ� حام�ي الشهادات الجامع�ة، أو رّ�ما العيّ ورّ�ما السبب �ف

وس كورونا (كوف�دعن   حاملو الشهادات الجامع�ة قنوات موثوقة مختلفة للبحث عن معلومات تعتمد وسائل التواصل االجتما�ي    ). ١٩-مرض ف�ي
ا لوجه واال   بات/المنشوراتل�تيّ وا نت وجلسات التوع�ة وجه� ان ع� المحافظة.  الشخ�ي بالعائلة/األصدقاء/   ّتصالوالدورات التدر�ب�ة ع�ب اإلن�ت الج�ي

   أشارَ 
�
التواصل االجتما�ي وجلساتسك لبنان إ� وسائل  ي الغالب  ان جبل 

نت �ف اإلن�ت بينما أشارَ التدر�ب ع�ب   ،   
�
اسك ي 

لبنان �ف لغالب إ�  ان جنوب 
ا لوجه واال  بات/المنشوراتال�تيّ  ان.  ّتصالوالجلسات وجه� نة الذي لم  تكون هذە النتائج مرتبطة بتقس�م العيّ   قد الشخ�ي بالعائلة/األصدقاء/الج�ي

ف من جبل لبنان (كّل  �كن �مّثل   ا ر�ط النت و ٪).  ٣٧٪) وجنوب لبنان (٣٨محافظة، ح�ث كانت النسب األع� للمشاركني   ائج بحق�قة أنَّ �مكن أ�ض�
ا جنوب لبنان محافظة   .أ��� من جبل لبنان ا ر�ف�� تّتخذ طابع�

 
ي هو المصدر األ��� ثقة للمعلومات يتوافق مع نتائج االستطالع، ح�ث اختار   إ� أنَّ   التحل�ل النو�ي الذي أشارَ   إنَّ 

الصل�ب األحمر اللبنائف
ي باعتبارە المصدر األ��� ثقة لهم. ٧١

ف الصل�ب األحمر اللبنائف ي الوقت الفع�ي  و ٪ من المشاركني
ا بالتقي�م الداخ�ي �ف هذە النتائج مدعومة أ�ض�

،  بَ مجتمع�ة من قِ للتواصل �شأن المخاطر والمشاركة ال ي
ي المجتمع     عن مست��ات مرتفعةالذي كشَف ل الصل�ب األحمر اللبنائف

من الثقة �ف
ي  

ا إ� إمكان�ة).  ٢٠٢٠من مخاطر ال�وارث    لحّد وحدة ا   –(الصل�ب األحمر اللبنائف ف ال  وتجدر اإلشارة مجّدد� ُّ ي االستجابة.    تح�ي
شملت المصادر �ف

ف الصّح  ف (الموثوقة األخرى المهنيني ي االستطالع)، و ٧٠ل  بَ اإلبالغ عنها من قِ تّم  يني
ف �ف مة٪ من المشاركني

�
ة العالم�ة ووكاالت األمم الصّح   منظ

ا كمص   ذكرها تّم  و ٪).  ٤٣حدة األخرى (المتّ  .  أ�ض� كذلك، وجدت دراسة عن المعرفة والمواقف والممارسات  ادر موثوقة أثناء البحث النو�ي
ي عام  

ي مجال الرعا�ة الصّح هناك    أنَّ   ٢٠٢٠أجرتها اليون�سف �ف
ف �ف  مستوى عاٍل من الثقة لدى العاملني

�
ة مات الدول�ة ووزارة الصّح �ة والمنظ

ي االستقصاء أنَّ ٣١  . كما ذكرَ عاّمةال
ف �ف ف الصّح   ٪ من المشاركني ف جديرونالعاملني ف المجتمعيني البلد�ة باعتبارها المصدر ِذكر  تّم  و بالثقة.    يني

   األقلّ 
ً
ف ٢٥ل  بَ ذكرها فقط من قِ تّم  (   ثقة عني

�
 ٪ من الُمستطل

�
صت إ� وجود مستوى منخفض من )، و�ي نت�جة تتما�ش مع دراسة أخرى خل

 
�
ي المعلومات الواردة من السلطات المحل

وس كورونا (كوف�دالثقة �ف ي    ). ٢٠٢١كلينجب�ل وآخرون   -) (فاعور ١٩-�ة حول مرض ف�ي
المقابل،  �ف

 ت مقابلتهم من ف��ق االس أحد األشخاص الذين تمّ   ذكرَ 
َّ
، تجابة للطوارئ المجتمع�ة أن ي

ه �سبب عملهم الوثيق مع الصل�ب األحمر اللبنائف
الناس يثقون بف��ق االستجابة للطوارئ المجتمع�ة    أصبَح ف مساعيهم لجمع ودمج مالحظات المجتمع،    إ� جانبنت قدراتهم،  فقد تحّس 

قة ب
�
ا للمسائل المتعل ونهم مرجع� وس كورونا (كوف�دو�عت�ب ي هذا اإلطار،  .  )١٩-مرض ف�ي

ي إجراء  �ف
ها قد تكون ، ول�نَّ الم��د من البحثينب�ف

 
�
ي السلطات المحل

ف و�ناء ثقة المجتمع �ف  .�ةدراسة حالة مف�دة حول ك�ف�ة تحسني
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مةحظ�ت  

�
ف  بَ حدة األخرى بالثقة األ��ب من قِ ة العالم�ة ووكاالت األمم المتّ الصّح   منظ اوح أعمارهم بني ا (٢٩و  ١٨ل األشخاص الذين ت�ت ٪) ٤١عام�

فَ ومن حملة الشهادات الجامع�ة.   ف  أنَّ الذكور يثقون ب  وتبنيَّ اوح أعمارهم بني ا   ٤٩و  ٣٠البلد�ات أ��� من اإلناث، و�ثق بها األشخاص الذين ت�ت عام�
ا أنَّ حام�ي الشهادات الجامع�وحام فَ أ�ض�  لو الشهادات الجامع�ة. تبنيَّ

ً
ف الصّح   ة أ��� م�� ي المهنيني

هم للثقة �ف .  من غ�ي ف معلومات الاإلشارة إ�    أّما يني
، الدفاع   عاّمةة الجديرة بالثقة من خالل وزارة الصّح ال ي

اللبنائف هم (العمل، الصل�ب األحمر  ف وغ�ي الدينيني والبلد�ات وقادة المجتمع والزعماء 
ال�ّش   ، ي

المهنة. وأّما  المدئف ، وجمع�ة الهالل األحمر عاّمةة الجديرة بالثقة من خالل وزارة الصّح المعلومات  الشارة إ�  اإل افة) فاعتمدت ع� 
ي لبنان، واال 

ي �ف
حاد الفلسطييف

ّ
ي   ت

ف �ف الدو�ي لجمع�ات الصل�ب األحمر والهالل األحمر، واللجنة الدول�ة للصل�ب األحمر، والبلد�ات، والعاملني
عونت ع� المحافظعتمد فا   تمع�ةة المجصّح المجال  

�
ي الغالب.    ة، وقد ذكَرها الُمستطل

ي الجنوب �ف
ف مرّ و �ف ُّ ي هذە  ة أخرى، هناك احتمال تح�ي

 �ف
ي االستقصاء �ق�مو النتائج ح�ث أنَّ 

ف �ف ي محافظة جبل لبنان (العدد= المشاركني
وت (العدد=١٨٣جنوب لبنان (العدد=و )  ١٩٠ن �ف  ). ٧٧) و��ي

 

وس كورونا (كوف�د مرض  الوصول إ� معلومات دق�قة ومف�دة حول   )١٩- ف�ي
 

 االستطالع لم �كشف عن مصادر معلومات محّد   أنَّ   بالرغم من
ّ
ي االستطالع (أ��� من    ت، ذكرَ ة المعلومات الواردةدة أو دق

ف �ف ٪)  ٨٠غالب�ة المشاركني
 
ّ
وس كورونا (كوف�د وا معلومات حول طرق االنتقال وحول أعراضهم تلقّ أن إ�   ٥٨معظمهم (من    َح اب�ي العزل. �َّ وتداب�ي الوقا�ة، وتد )١٩-مرض ف�ي

٧٦ 
ّ
أن تلقّ ٪)  وس كورونا (كوف�د وا معلومات حول مخاطر ومضاعفاتهم  اإلبالغ عن عدوى و ،  )١٩-مرض ف�ي وس كورونا   حول عمل�ة  مرض ف�ي
ال)١٩-(كوف�د إ�  باإلضافة  و ،  االختبار،  عن  بالتواصلمعلومات  المعلومات  قة 

�
للمساعدة  (الخّط   المتعل نصف  ذكرَ و �ة.  الصّح   الساخن)  حوا�ي   

ف  عني
�
   الُمستطل

ّ
 هم تلقّ أن

�
 ٣٥  . ذكرَ ة النفس�ةقة باللقاح ومعلومات عن الصّح وا معلومات متعل

ّ
ي االستطالع أن

ف �ف وا معلومات  هم تلقّ ٪ فقط من المشاركني
ال للقلق، وأغلبهم من   متحّورات عن  ة  المث�ي ف ع� شهادات جامع�ة. شعرَ   الجد�دة  أنَّ   الحاصلني النوع�ة  الدراسة  ي 

�ف    المشاركون 
�
المضل لة  المعلومات 

ي االنتشار حول لقاح استمرّ 
وس كورونا (كوف�د ت �ف ي  من الو�ي   هناك حاجة إ� م��دٍ   ، وأنَّ )١٩-مرض ف�ي

ا �ف  حول هذا الموض�ع. وقد انعكَس ذلك أ�ض�
ي المقابالتنَ كاو  ). ٢٠٢٠(شامات وآخرون،    المنشورات

ف �ف    وحلقات النقاش   للمشاركني
�
ف  آراء متباينة ف�ما يتعل ف بني ق بمدى قدرة األشخاص ع� التمي�ي

 .المعلومات غ�ي الدق�قة والصح�حة
 

 ع� ذلك، رأى 
ً
ي االستطالع (  عالوة

ف �ف ي تلقّ   ٪) أنَّ ٩٦معظم المشاركني
وس كورونا (كوف�د وها حولالمعلومات اليت  ت قابلة) كان١٩-مرض ف�ي

ت    للتطبيق وواقع�ة، واعت�ب
َّ
ا" أو "مف�دة إ� حّد األغلب�ة أن  كانَ و ما".    ها "مف�دة جد�

ً
عون الذكور أ��� م��

�
المعلومات    لإلبالغ عن أنَّ    الُمستطل

  . العا�ي التعل��ي  ف كانت مف�دة، مثل األشخاص ذوي المستوى  عني
�
الُمستطل ة من  النسبة الصغ�ي فقد مف�دة  الذين لم �جدوا المعلومات    وأّما 

ي المكان الذي �ع�شون ف�ه، وحق�قة أن ر�طوا ذلك  
ام بالتداب�ي ع� مستوى المجتمع، وعدم قابل�ة تطبيق التداب�ي �ف ف ي االل�ت

ّ◌َ◌  بعدم الرغبة �ف
وس كورونا (كوف�د ي مكان إقامتهم. ) لم �كن األول��ة الرئ�س�ة ١٩-مرض ف�ي

 �ف
 

وس كورونا (كوف�د وآراء راتتصوُّ   ) ١٩-المجتمع حول لقاح مرض ف�ي
 

ي االستطالع إ فقط م  ٪٢٣قاَل 
ف �ف  ن المشاركني

َّ
ف أنَّ هم يثقون بن ي حني

ا"، �ف � ع�  اللقاح٪ ال يثقون ب٩٪ يثقون به بدرجة معتدلة، و٤١ اللقاح "كث�ي
ي 
ج��ت �ف

�
ف ٦٦  أنَّ   ٢٠٢٠أوائل عام    اإلطالق. وجدت دراسة أخرى أ عني

�
د تط��رە (قحوش بمجرّ   كورونا ع� األرجح لقاح   س�أخذون  ٪ من الُمستطل

ا وسائل التواصل االجتما�ي    )، ل�نَّ ٢٠٢٠ ش�ي مؤّخر�
ُ
ي االنطباعاتز�ادةٍ �  إ   �

 هذە الخالصاتوتتما�ش  ).  ٢٠٢١السلب�ة تجاە اللقاح (اليون�سف،     �ف
  ٪ فقط أنَّ ٣٠  ورأى اللقاح.  ي المستوى التعل��ي العا�ي هم أ��� ثقة بوالذكور وذو   كبار السنّ    أنَّ ال�ّ�ي   نتائج هذە الدراسة. وجد االستطالعمع  

ا.   �  و اللقاح س�حميهم و�ح�ي مجتمعهم كث�ي
ً
 أنَّ قناعةبالجنس�ات األخرى،    مقارنة

�
ف بحما�ة اللقاح من   لوحظ وس كورونا (كوف�د اللبنانيني - مرض ف�ي

. ذكرَ   ) أقلّ ١٩ ي االستطالع  ٩٠  بكث�ي
ف �ف  ٪ من إجما�ي المشاركني

ّ
وكان المشاركون الحاصلون هم �عرفون ك�ف�ة التسج�ل للحصول ع� اللقاح.  أن

أ   مة، والجامعيونجامع�ة متقّد   ع� شهادات الثانوي أ��� احتواألفراد الذين  اللقاح �ملوا تعل�مهم   لمعرفة ك�ف�ة التسج�ل للحصول ع� 
ً

ما�
 
ً
يتلقّ   مقارنة لم  الذين  ا  باألفراد  رسم�� ا  تعل�م� وصلو وا  الذين  /األسا�ي وأولئك  ي

االبتدائئ التعل�م  إ�  العمل    كانَ و .  ا  عن  العاطلون  المشاركون 
 
ً
  والمتقاعدون �عرفون القل�ل عن ك�ف�ة التسج�ل للحصول ع� اللقاح مقارنة

�
ف وأصحاب األعمالبالموظ  .فني

 
ي االستطالع لديهم مخاوف �شأن ا تجدر اإلشارة إ� أنَّ  

ف �ف ا:    ٢٩إ�    ١٨ا (٪). كانت المجموعة األصغر سن� ٥٨(  للقاحأ��� من نصف المشاركني عام�
٣٨ 

�
َ ٧٣فون وأصحاب األعمال واإلناث (٪) والموظ ف هؤالء، اعت�ب  لإلبالغ عن مخاوفهم �شأن اللقاح. ومن بني

ً
اللقاح خط�ي  ٪ أنَّ ٣٦ ٪) أ��� م��

 ٢٦و
ّ
أن اعتقدوا  فعّ ٪  غ�ي  ا  ال.  ه  األصغر سن� المجموعة  بأنَّ   ٢٩إ�    ١٨(وكانت  لالعتقاد   

ً
م�� أ���  واإلناث  ا)  هذە  عام� تتما�ش   . اللقاح خط�ي  

النوع�ة  الخالصات النتائج  ي أشارَ   مع 
الناس فيها المشاركون إ� وجود درجة عال�ة من المعلومات الخاطئة المتداو   اليت اللقاح و�� أنَّ  لة حول 

وس كورونا (كوف�دمر  ال بفكرة أنَّ غ�ي فعّ  اللقاح  نَّ ر بأ التصوُّ كذلك، ر�طت الب�انات النوع�ة  �شأن سالمته.    قلقون ا  ) غ�ي موجود، م١٩-ض ف�ي
ي االرتباك والمعلومات الخاطئة حول اللقاح ش�ي إ� أنَّ �ُ 

 .وسائل اإلعالم �ساهم �ف
 

 
ّ

وس كورونا (كوف�د  - دة  التعامل مع حاالت الطوارئ المتعد وت١٩- األزمة االقتصاد�ة ومرض ف�ي  ) وانفجار ب�ي
 

 
ّ
وس كورونا (كوف�دالتأث�ي ع� قدرة الناس ع� ات  ) ١٩-باع تداب�ي الوقا�ة من مرض ف�ي

 

النوع�ة و أشارَ  الب�انات  الناس  إ� أنَّ   ال�ّم�ةت  ور�ات األساس�ة والحصول ع� الرعا�ة الصّح   اء ال�ف �ة األساس�ة �سبب حاالت �كافحون ل�ش
ْ   دة. ومع ذلك، كانَ الطوارئ المتعّد  ي

َ ف مجموعيت    هناك تباين بني
�
   ق بما إذا كانَ الب�انات ف�ما يتعل

َّ
وت قد أث ع� قدرة الناس أو استعدادهم    رَ انفجار ب�ي
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وس كورونا (كوف�د الوقائ�ة لمرض ف�ي التداب�ي  اال و ).  ١٩-لتطبيق  االنفجار أجراها  ا مع دراسة حالة عن  حاد تماش��
ّ
الصل�ب   ت الدو�ي لجمع�ات 

حاد حمر (اال األحمر والهالل األ 
ّ
ي  الدو�ي لجمع�ات الصل�ب األحمر والهالل األحمر    ت

ي المقابالت  المشار   )، أشارَ ٢٠٢٠والصل�ب األحمر اللبنائف
كون �ف

ل. ومع  يْ امات وغسل ال�َد مثل ارتداء ال�مّ  ، تداب�ي ل الموارد الالزمة لالمتثال ل  ونمل� الناس ال �أنَّ   وحلقات النقاش إ�  ف ي الم�ف
ذلك، قال ن والبقاء �ف

ي االستطالع إنَّ ٨٦
ف �ف   ٪ من المشاركني

ّ
 .ر ع� قدرتهم أو استعدادهم لالمتثالاالنفجار لم يؤث

ف    كانَ و  اوح أعمارهم بني ا هم األقلّ   ٣٩و    ٣٠المشاركون الذين ت�ت ف    عام� اوح أعمارهم بني ، �ليهم أولئك الذين ت�ت ا لتطبيق التداب�ي   ٤٩و  ٤٠استعداد�
ا، وكذلك أولئك الذين  هم    نات، ح�ث أنَّ �عود هذا التناقض إ� أخذ العيّ و لديهم مستوى تعل��ي أع�.    عام� األشخاص الذين �كافحون أ��� من غ�ي

 ُّ ا للوصول إ� العنا� األساس�ة أو األ��� ت�ف ي وضع �سمُح  دة قد ال �كونونمن حاالت الطوارئ المتعّد  ر�
 .لهم ب�كمال االستقصاء �ف

 
ف أولئك الذين لم �شعو   من بني

�
ي تطبيق تداب�ي الوقا�ة، أ�

ي االستطالع أنَّ ٦١  َد روا بالقدرة أو الرغبة �ف
ف �ف   االنفجار  ٪ من المشاركني

َّ
تهم  ع� صّح   رَ أث

 ٤١ ، وقالَ النفس�ة
ّ
اء معّد ٪ إن وس كورونا (كوف�د نَّ ٪ إ ٣٩ات الحما�ة الشخص�ة، وقال هم ال �ستط�عون �ش لم   )١٩-تداب�ي الوقا�ة من مرض ف�ي

 ٢٤ ، وذكرَ ول��اتتعد ضمن األ
ّ
 .قادر�ن ع� تطبيق تداب�ي التباعد الجسدي  هم غ�ي ٪ أن
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 والتوص�ات  الخالصات
 
 

 
ّ

ي تدخ
 الت الصل�ب األحمر اللبناين

 
ي الدراسة أنَّ   أفادَ 

ي    المشاركون �ف
ي كانت  تلقّ تّم  المعلومات اليت

 ورفعت ،  ذات صلة وقابلة للتطبيق وواقع�ةيها من خالل الصل�ب األحمر اللبنائف
ي مستوى الو�ي  

مع  تهم وتحد�د األعراض، ومشاركة الرسائل مراقبة صّح يق تداب�ي الوقا�ة، أو  ا لتطب إمّ   �ستخدمهاالمجتمع    ، وأنَّ المجتمع  �ن
وس كورونا اآلخ�  ات المرصودة والمُ   كشفتو . �ن، أو إدارة حاالت اإلصابة بف�ي  الب�انات النوع�ة عن التغي�ي

�
ي السلوك لبل

ا �ف تطبيق  ناح�ة  غ عنها ذات��
وس كورونا  تداب�ي الوقا�ة من ي  ف�ي

   اعُتقد ، واليت
ّ
عزى إ� تدّخ أن

ُ
ي قاَم بها الها ت

.  الت التوع�ة اليت ي
ا صل�ب األحمر اللبنائف  الضئ�لةالنسبة المئ��ة    أمَّ

ي  
  اليت

َّ
، وعدم قابل�ة تطبيق التداب�ي فقد ر�طت ذلك    المعلومات غ�ي مف�دةوجدت أن ام بالتداب�ي ف بعدم االستعداد ع� مستوى المجتمع لالل�ت

ي 
ي المكان الذي �ع�شون ف�ه،تّم اليت

وس كورونا و/أو بحق�قة أنَّ   اإلبالغ عنها �ف ل ف�ي
�
ي مكان إقامتهم. األول��ة الرئ�س�ة  ال �شك

   �ف
 

   وأشارَ 
َّ
أن النو�ي  أنَّ البحث  من  الرغم  األساس�ة حول  ه ع�  التوع�ة  ومف�دة   جلسات  مناسبة  وس كورونا كانت  ي  ف�ي

انعقادها،  �ف أنَّ وقت   
َّ

  إ�
ت   واألول��ات   اتالس�اق  .   تغ�يّ ف الحني ا    منذ ذلك  الدراسة، كاَن واضح� ي وقت 

 الناس    أنَّ �ف
ً

وس كورونا، و�د� بف�ي ا  أ��� وع�� البحث عن   باتوا   من 
وس،   الف�ي  كانوا يمعلومات حول 

�
ي ظلّ   زونرك

اليوم�ة �ف المعلومات حول ك�ف�ة استئناف أ�شطتهم  ف  تأمني ال  ع�  ّ الظروف  باإلضافة إ� متغ�ي ة. 
ي أعقابذلك،  

وت  و�ف ، مثل الطعام وال�مّ   ، لم �عد هناك طلب ع� المعلومات بل ع� األزمة االقتصاد�ة وانفجار ب�ي ي
م امات ومعقّ الدعم العييف

 .ن يْ ال�َد 
 

 َ ي �ح�ف بنطاق وصول واسع، و الصل أنَّ    اعُت�ب
قت الجهود المبذولة الستهداف أ��ب عدد ممكن من المجموعات المختلفة  حقّ �ب األحمر اللبنائف

ة المناطق بعَض 
ّ
ي كاف

ي ونطاق وصوله �ف
ي   ،�ة، وشبكاته القائمةلبنانال   النجاح. فالتواجد الع��ق للصل�ب األحمر اللبنائف

ومستوى الثقة العال�ة اليت
ها عوامل  

�
. ع� وجه الخصوص،  جلساُت التوع�ة  فعال كّل  �ش   تصل إليها لم  هناك عّدة مجموعات    أنَّ ب  اعتقاد   ثّمةة. ومع ذلك،  مهمّ يتمّتع بها؛ كل

ن   شملت هذە المجموعات ن والنازحني ا   الالجئني  االحت�اجات الخاّصةشخاص ذوي  والشباب واألطفال واأل   ال المهاج��ن وكبار السنّ والعمّ   داخل��
ال وال تواصل الم�م حوامل ومجتمعنساء  الواقع،  ي 

�ف تدّخ   َ◌ .  والشباب من خالل  ف واألطفال  الالجئني ي مع 
اللبنائف األحمر  المختلفة الصل�ب  الته 

ي الدراسة ع� ِع �شأن المخاطر والمشاركة المجتمع�ة، ور�ّ   للتوع�ة
التدّخ ما لم �كن المشاركون �ف بالصل�ب األحمر   الت أو لم ي��طوها لم بهذە 

. من أجل الوصول إ� هذە المجموعات �ش ي
طرق التواصل     من البحث لنك��ن صورة أوضح عن ال، قد تكون هناك حاجة إ� م��دٍ فعّ   كل اللبنائف
ا وتفض�التهم  معهم من أجل تصم�م الرسائل    ب�ي الوقا�ةة لالمتثال لتدا احت�اجاتهم وأول��اتهم والعوائق والعوامل التمكين�  . �جب أن نفهم جّ�د�

 .الرئ�س�ة ذات الصلة، مع مراعاة العوامل االجتماع�ة والثقاف�ة والبيئ�ة 
 

 
ّ
 يتمث

ّ
ي أن

ي �ف
نهج المشاركة المجتمع�ة األوسع الذي فرسائل.  ال  ا ال تقت� ع� توج�ه ه ل أحد الجوانب الرئ�س�ة الستجابة الصل�ب األحمر اللبنائف

  المطلوب، هو أمرٌ   لهذە الجهات الفاعلة ع� النحو   البلد�ة والجهات الفاعلة األخرى، وتقد�م الدعم المستمرّ  ق االستجابةن بناء قدرات فر يتضمّ 
ي الدراسة أنَّ   شعرَ و بالغ األهم�ة.  

ف �ف ي البلد�ة قد تحسَّ   أحد المشاركني
،  مبا�ش من خالل عم  كل ت �شنَ ثقة المجتمع �ف ي

لهم مع الصل�ب األحمر اللبنائف
ف آل�ات التك�ُّ ّدى بدورە أالذي  ام بتداب�ي الوقا�ةإ� تحسني ف  .ف لدى الناس واالل�ت

 

 التوص�ات 
 

 :تكي�فه ومالءمته مع مراعاة ما ��ي  ، ومواصلةمراقبة المحتوى باستمرار  •
-  

�
ة للقلق)   متحّورات(ع� سب�ل المثال، حول ال ة العلم�ة المستجّدةاألدل  الجد�دة المث�ي

 الشائعات والمعلومات الخاطئة عند ظهورها معالجة  -
 ل من الطلب ع� المعلومات إ� طلب الدعم لمساعدتهم ع� تطبيق المعلومات الواردة)أول��ات األشخاص الحال�ة (ع� سب�ل المثال، التحوُّ  -
ام بالتداب�ي الوقائ�ة - ف ي ذلك العوامل االجتماع�ة  ،العوائق والعوامل التمكين�ة لالل�ت

 والثقاف�ة والبيئ�ةبما �ف
ا،    عن العمل، واألشخاص األقلّ   لمثال، الرجال والنساء، والعاطلوندة (ع� سب�ل االمعلومات المختلفة لمجموعات محّد من  حت�اجات  اال  - تعل�م�

ي �صعب الوصول إليها)   والفئات اليت
ي   -

 التداب�ي الوقائ�ةتع��ز الحاجة إ� االستمرار �ف
جم هذە المعرفة ب ال تُ  - ورة إ� أفعال�ت  ال تندرج ضمن األول��ات القصوى. عندما تبدو التداب�ي الوقائ�ة غ�ي مجد�ة أو   وال سّ�ما  ،ال�ف
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•  
�
ي �صعب الوصول إليها. سيتطل

الوصول إ� بعض   ات الواردة هنا (أْي عدم ر ب ذلك تثل�ث ب�انات التصوُّ تأ��د النتائج حول المجموعات اليت
ي 
نة.  الوصول إ� مجموعات معيّ   ما إذا كانت هناك بالفعل ثغرات لناح�ة لتأ��د    ، المجموعات) مقابل ب�انات برنامج الصل�ب األحمر اللبنائف

األمر  لزم  �جبو�ذا  إليها،    ،  الوصول  �صعب  ي 
اليت المجموعات  إ�  للوصول  الجهود  ف  و تكث�ف  الالجئني االعتبار  ي 

�ف ذلك  �أخذ  أن  ي 
�نب�ف

ف وا   ذوي االحت�اجات الخاّصة وأفراد مجتمع الم�م.  والشباب واألطفال واألشخاص ال المهاج��ن وكبار السنّ لعمّ والنازحني

،    كل لهذە المجموعات �ش  خاّصةتحد�د االحت�اجات واالهتمامات ال  • ب مثل  من خالل التقي�م النو�ي باستخدام أسال�  وُ�ستحَسنمبا�ش
 ال تعتمد التدّخ   نة، ل�ي مة لمجموعة معيّ صمّ وطرق المشاركة الم  المقابالت وحلقات النقاش

�
ل  بَ غ عنها من قِ الت ع� احت�اجاتهم المبل

 .المجموعات األخرى 

ف مختلف الجهات المعنّ�ة، تع��ز الت • ا�ات لتبادل نتائج األبحاثومواصلة ب عاون بني  . والعمل ع� األ�شطة التكم�ل�ة  ناء ال�ش
 

 بيئة التواصل 
 

ا معظم الناس �فّض   ر بأنَّ هناك تصوُّ  االستطالع والدراسات     نتائج االستطالع لم تدعم ذلك. أفادَ لوجه، ع� الرغم من أنَّ   لون التفاعالت وجه�
نت  ٢٠٢٠، اليو�سف ٢٠٢١، اليو�سف ٢٠٢١األخرى (فاعور، كلينجب�ل وآخرون   ، والبحوث ع�ب اإلن�ت ) عن تفض�ل وسائل التواصل االجتما�ي

 تّم  والتلف��ون. ومع ذلك،  
�
ي تمث�ل السك

الهاتف المحمول، و�التا�ي فشلت �ف نت أو ع�ب  ان الذين لم  إجراء معظم هذە االستطالعات ع�ب اإلن�ت
 
�
ف أو كبار السنّ يتمك ي ذلك الالجئني

ف نوا من الوصول إ� هذە القنوات، بما �ف مني
�
صال . �جب فهم الم��د حول تفض�الت اال  أو األشخاص غ�ي المتعل

ّ
  ت

ي �
ي للمجموعات اليت

ا�هم، بما �ف   ذلك استخدام األسال�ب المبتكرةصعب الوصول إليها، والجهود اإلبداع�ة المبذولة إل�ش
�
ن األشخاص . قد يتمك

تنوُّ  أ���  التعل��ي األع� من الوصول إ� قنوات  المستوى  ي ذوو 
لتل�تّ ا  وس كورونا (كوف�د  معلومات حولع� )، لذلك �جب إ�الء  ١٩-مرض ف�ي

   . وأشارَ يهم مستوى تعل��ي أقلّ لذين لد لاهتمام خاّص 
ّ
أن الفئة العم� االستطالع إ�  الراديو، و ه �مكن الوصول إ�  �مكن  �ة األصغر من خالل 

 .افةالوصول إ� الرجال من خالل البلد�ات والقنوات المجتمع�ة األخرى مثل ال�ّش 
 

ي مصدر موثوق به للغا�ة  واسع أنَّ   ع� نطاٍق   ُ�عتَقد 
اللبنائف  الصل�ب األحمر 

ً
وس كورونا   ، للمعلومات حول، إن لم �كن األ��� موثوق�ة مرض ف�ي

ة لمجموعة البنك الدو�ي    ). تتما�ش هذە النت�جة مع نتائج الدراسة١٩-(كوف�د ي صنّ األخ�ي
 اليت

ّ
ي ع� أن

 فت الصل�ب األحمر اللبنائف
ً
  ه ال��ان األ��� ثقة

ي لبنان (مجموعة البنك الدو�ي  
مةيون و المهنيون الصّح   ). كما كانَ ٢٠٢٠�ف

�
ة.    حدة األخرى موضعَ ة العالم�ة ووكاالت األمم المتّ الصّح   منظ ثقة كب�ي

مةتح�ف  ع� وجه الخصوص،  و 
�

ا بَ حدة األخرى بثقة أ��ب من قِ ة العالم�ة ووكاالت األمم المتّ الصّح   منظ كشفت و .  ل الشباب واألشخاص األ��� تعل�م�
ما منخفض من ا مصادر الب�انات عن مستوى  

ّ
ي البلد�ات، إن

المشاركون  الرجال يثقون بها أ��� من النساء. ومع ذلك، أشارَ  كشفت الدراسة أنَّ   لثقة �ف
ي المقابالت إ� أنَّ 

ي  نت�جة تعاونها ازدادت بالبلد�ات المجتمع ثقة  �ف
 .الوثيق مع الصل�ب األحمر اللبنائف

 

 ات التوص� 
 

ا د •  لمنظومة 
ً

صاال ال عم تط��ر فهم أ��� شمو�
ّ
ي ت

   ت �ف
ُ
ت ي فّض لبنان وك�ف 

تل�تّ المختلفة  المجموعات  ع  ل  ها، وتتبُّ المعلومات وتوف�ي  
. �مكن بعد ذلك تكي�ف التدّخ  ي

ي تصل/ال تصل إ� معلومات الصل�ب األحمر اللبنائف
ا لذلكالمجموعات اليت  .الت واستهدافها وفق�

صالفهم احت�اجات اال  •
ّ
إليها، بما   ت ي �صعب الوصول 

ي ذلك كبار السنّ   للمجموعات اليت
   �ف

�
ف والسك تّم  ان المهاج��ن (الذين  والالجئني

 
ً

ي هذە الدراسة) واألشخاص األقلّ  ناقص� تمث�لهم تمث��
نت من قِ   ، معا تعل�م�  ا �ف ي االعتبار استخدام اإلن�ت

ل هذە المجموعات  بَ األخذ �ف
صالوتكي�ف تقن�ات اال 
ّ
ي قد ت ت

 كون لديها خ�ارات للتعامل مع المجموعات اليت
ّ
 أقّل.  صالات

 .تعتمد ع� الجنس�ة والعمر والجنس والمستوى التعل��ي والمحافظةلة القنوات المفّض  بأنَّ  عة، مع العلماستخدام قنوات متنوّ  •

•  
�

ي العمل مع البلد�ات والمنظ
 االستمرار �ف

�
ي مات المحل

�
ي �قودها المجتمع المح�

ف االستجابات اليت ،  �ة األخرى لبناء قدرتها ع� تحسني
من مستوى الثقة العا�ي الذي تمنحه المجتمعات    بناء الثقةعمل�ة  ستف�د  قة، وز�ادة ثقة الجمهور. �جب أن �علومات دق�وتوف�ي م

 لل 
�

ي تبذلها المنظ
ي أن �دعم جهود التواصل اليت

. �مكن للصل�ب األحمر اللبنائف ي
دة،  مات األخرى ذات المكانة الج�ّ صل�ب األحمر اللبنائف
 .ع ع� قبول اإلجراءات الحكوم�ةيشجالمواءمة مع التوجيهات الرسم�ة والتو�جب الحرص ع� 
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وس كورونا (كوف�د  توع�ة المجتمع �شأن   ) ١٩- مرض ف�ي
 

أنَّ أظهرَ  الدراسة  تلقّ   ت  العزل.  الناس  الوقا�ة و�جراءات  االنتقال واألعراض و�جراءات  أساس�ة عن طرق  أع وا معلومات  ت تلقّ   أقلّ   داد وهناك 
وس كورونا (كوف�د  معلومات حول ما �جب فعله لإلبالغ عن عدوى  صالبه ومعلومات اال   واالختبار الخاّص )  ١٩- مرض ف�ي

ّ
للحصول ع�    ت

ي االستطالع معلوماٍت    أقلّ �ة. تل�تّ المساعدة الصّح 
ف �ف وس كورونا (كوف�د  عن لقاح من نصف المشاركني   عن ومعلوماٍت  ٪)٤٩( )  ١٩-مرض ف�ي

النفس�ةالصّح  وال٤٧(  ة  (  متحّورات٪)  للقلق  ة  المث�ي أنَّ عام،    كل �شو ٪).  ٣٥الجد�دة  األسا�ي   ُ�عتقد  الو�ي  لديهم مستوى كاٍف من  الناس 
وس كورونا (كوف�د  والمعرفة حول  )١٩- مرض ف�ي

ّ
ي ظلّ من المعلومات حول ك�  هم يبحثون عن م��دٍ ، وأن

  ف�ة استئناف أ�شطتهم اليوم�ة بأمان �ف
ّ الظروف ال  .ةمتغ�ي

 
وس كورونا (كوف�د  المعلومات الخاطئة وال�راه�ة ونظ��ات المؤامرة حول  الدراسة النوع�ة أنَّ   كشفتو  ي االنتشار، وال تزال مستمرّ   ) ١٩- مرض ف�ي

ة �ف
ف �شأن اللقاح ي أدّ األسباب ال ومن أبرز  . هناك درجة عال�ة من عدم ال�قني  يت

�
وس واإل�مان به هو التج��ة الشخص�ة، ح�ث أ ص�ب  ت إ� ز�ادة الو�ي بالف�ي

 .األصدقاء وأفراد األ�ة بالعدوى

 

 التوص�ات 
 

وس كورونا (كوف�د • ي جميع المحافظات، و ١٩-توف�ي معلومات حول الحاجة إ� إجراء اختبار مرض ف�ي
 ) وك�ف�ة الق�ام بذلك �ف

ً
ي    خاّصة

�ف
وت   ب�ي

ّ
ي االستطالع أن

ف �ف  .حول االختبار  وا معلوماٍت هم تلقّ والبقاع وشمال لبنان ح�ث أفادت النسب المئ��ة المنخفضة من المشاركني
ي �جب اال  •

صالز�ادة توف�ي المعلومات حول ما �جب الق�ام به والجهة اليت
ّ
شخص �عرفونه أعراض   بها إذا ظهرت عليهم أو ع� أيّ   ت

وس كورونا (كوف�د  ). ١٩-مرض ف�ي
كاء البحث، أو االستثمار   • ي البحث النو�ي لفهم سبب  التعاون مع �ش

وس كورونا   تطبيق بعض المجموعات لمعرفتها حول�ف مرض ف�ي
ام بالصّح ١٩-(كوف�د ف ها  عاّمةة ال) واالل�ت  .والتداب�ي االجتماع�ة أ��� من غ�ي

 

وس كورونا  لقاح وآراؤە ح�ال   رات المجتمع تصوُّ   )١٩-(كوف�دمرض ف�ي
 

وس كورونا (كوف�دات السابقة أشارت إ� حماس أ��ب ح�ال  الدراس   ع� الرغم من أنَّ  مع     هذە الدراسة تتما�ش )، إال أنَّ ١٩-لقاح مرض ف�ي
نت لناح�ةأ�شطة   . ع� وجه الخصوص، اللقاح انخفاض مستوى الثقة بال�شف عن  االستماع الحديثة ع�ب اإلن�ت

َ
  و  الشباب والنساء وذو كان

   المستوى التعل��ي المنخفض أقلّ 
ً
ف عن العمل أو  مستوى تعل��ي منخفض واللذين لديهم  كذلك، فإنَّ ا .  اللقاح  بثقة متقاعدين كانوا العاطلني

 أقلّ 
ً

للتسج�ل   خاّصة، وهم مجموعة ذات أول��ة للقاح، إ� مساعدة قد �حتاج كبار السنّ و لمعرفة ك�ف�ة التسج�ل للحصول ع� اللقاح.   م��
نتل  .لحصول ع� اللقاح ع�ب اإلن�ت

 
ي االستطالع لديهم مخاوف �شأن اللقاح.  إنَّ  

ف �ف   األشخاص األصغر سن� كانَ و أ��� من نصف المشاركني
�

فون وأصحاب األعمال ا والنساء والموظ
 
ً

ا مع البحث النو�ي جاءَ و لإلبالغ عن مخاوفهم �شأن اللقاح.    أ��� م��     ذلك تماش��
�
الضوء ع� افتقار الناس إ� المعلومات حول   َط الذي سل

المختلفة.   اللقاحات  اللقاح وحول  الجانب�ة وسالمة  اعتقاد مستمرّ و اآلثار  ا  أ�ض�     لدى هناك 
�
السك وس أنَّ بان  جزء صغ�ي من  كورونا   مرض ف�ي

ي الحاجة إ�  ا �ُ ) غ�ي موجود، م١٩-(كوف�د
 وسائل اإلعال   المشاركون إ� أنَّ   لقاح. وأشارَ الل�ف

ُ
ي التش��ش والتضل�ل حول اللقاح.  ساهِ م �

هناك و م �ف
  م��دٍ اجة واضحة إ� ح 

ّ
 الت التوع�ة �شأن اللقاح. من تدخ
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 التوص�ات 
 

لقاح  • حول  المعلومات  توف�ي  (كوف�د ز�ادة  وس كورونا  ف�ي ي  ١٩-مرض 
�ف بما  والفعّ ذلك  )،  المختلفة،  واللقاحات  الجانب�ة،  ال�ة،  آثارە 

 .�هّ◌ والسالمة، وك�ف�ة التسج�ل للحصول ع� اللقاح وتلق 

ي   •
�مكن استكمال ذلك من خالل التعامل مع وسائل اإلعالم و حول اللقاحات.    و��ــــع لنظ��ات المؤامرة والمعلومات الخاطئةتبد�د استبا�ت

ي الدولة لتع��ز المعلومات الدق�قة
 .الرئ�س�ة �ف

محّد  • توع�ة  مواد  للشبصمَّ مُ و دة  تط��ر  المحّد مة  للمخاوف  واالستجابة  العم��ة،  الفئة  هذە  ف  بني اللقاح  است�عاب  لتشجيع  ي  اب 
اليت دة 

 تراودهم. 

ا تكث�ف الجهود للوصول إ� األشخاص األقلّ  • ي التسج�ل     تعل�م�
ف لدعمهم �ف عيني ف عن العمل والمتقاعدين والمهاج��ن غ�ي ال�ش والعاطلني

 .للحصول ع� اللقاح

لل اال  • الدعم  تقد�م  ي 
�ف أجل  ستمرار  من  و بلد�ات  الناس،   مساعدة 

ً
السنّ  خاّصة التكنولوج�ة    كبار  المعرفة  ذات  األخرى  والمجموعات 

ي اللقاح المحدود  المحدودة والوصول
 .إ� التكنولوج�ا، للتسج�ل �ف

 

 
ّ

وس كورونا (كوف�د األزمة االقتصاد�ة و  - دة  التعامل مع حاالت الطوارئ المتعد وت  ) ١٩-مرض ف�ي  وانفجار ب�ي
 

ور�ات األساس�ة والحصول ع� الرعا�ة الصّح الناس    �كافح اء ال�ن ي يواجهها لبنان.  �سبب حاالت الطوارئ المتعّد   �ة األساس�ة ل�ش كان هناك  و دة اليت
   بعض الخالف ع�ب مجموعات الب�انات حول ما إذا كانَ 

َّ
وت قد أث وس   لتداب�ي الوقائ�ة لمرضع� قدرة الناس أو استعدادهم لتطبيق ا  رَ انفجار ب�ي ف�ي

ا عن)١٩-كورونا (كوف�د ف ش�ي المشاركو �ُ و .  ال�ّ�ي   نة االستطالععيّ   ، ل�ْن قد �كون ذلك ناجم� ك�ي ي المقابالت ومجموعات ال�ت
   ن �ف

�
ي  ة  واألدل

الواردة �ف
ا الموارد الالزمة لالمتثال لتداب�ي مثل ار األشخاص  إ� أنَّ  مراجعة المنشورات ليْ امات وغسل ال�َد تداء ال�مّ ال �متل�ون دائم� ن ي الم�ن

 .ن والبقاء �ن
 

ي تطبيق تداب�ي الوقا�ة أنَّ    العدد القل�لذكرَ 
ي االستطالع الذين لم �شعروا بالقدرة أو الرغبة �ف

ف �ف  االنفجار قد   من المشاركني
َّ
،  تهم النفس�ةصّح   ع�  رَ أث

 
ّ
 ات  ل تكال�ف معّد هم لم �كونوا قادر�ن ع� تحمُّ وأن

َّ
وس   تداب�ي الوقا�ة من  الحما�ة الشخص�ة أو تطبيق تداب�ي التباعد الجسدي، وأن مرض ف�ي

 .ع� قدرة الناس أو استعدادهم لحضور جلسات التوع�ةو�نطبق األمر نفسه   . ) لم تعد ضمن األول��ات ١٩-كوف�د كورونا (
 

 التوص�ات 
 

ي تّم  تحد�د س�اق جلسات التوع�ة وتوف�ي المعلومات بح�ث ي •
ّ وس كورونا (كوف�دتل�ت كجزء من   )١٩- معلومات حول مرض ف�ي

الجلسات ذات صلة من قِ و حزمة معلومات أوسع.   اعتبار  ، �مكنهم دمج جوانببَ لضمان  ف المشاركني إرشادات   معّينة  ل  مثل 
 الرعا�ة الصّح 

ً
  �ة النفس�ة، بد�

�
وس كورونا (كوف�دمن معلومات مستقل  . )١٩-ة عن مرض ف�ي

ي االعتبار توف�ي العنا� األساس�ة، مثل   •
ي جلسات التوع�ة، حيثما كانَ يْ م ال�َد ومعقّ   ال�ّماماتاألخذ �ف

ا،    ن والطعام، �ف ذلك ممكن�
كاء آخ��ن للتأ��د ع� هذە الحاجةوال  عاة التكلفة العال�ة لهذە األمور، مع مرا   .تعاون وتبادل المعلومات مع �ش
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