
 (CEA) الُمشاركة المجتمعية والمساءلة إلى إمداد الُمجتمعاتدليل مدونة 
 

هل تتطلع إلى مشاركة المعارف الخاصة بالمشاركة المجتمعية والمساءلة، أو عرض مبادرة أو أداة جديدة من المشاركة المجتمعية 

استعن بالدليل الوارد أدناه   المجتمعية والمساءلة لحل مشكلة إنسانية؟والمساءلة، أو مشاركة رأيك حول كيفية االستفادة من المشاركة 

 . الُمشاركة المجتمعية والمساءلة إلى إمداد الُمجتمعاتإلرسال منشور عبر المدونة ليتم نشره على 

 

 ما نوع المدونات التي نبحث عنها؟

 

المجال أمام األشخاص لمشاركة معارفهم المكتسبة وخبراتهم في  تالُمشاركة المجتمعية والمساءلة إلى إمداد الُمجتمعاتتيح صفحة مدونة 

نبحث عن منشورات يتم عرضها على المدونة تفي بغرض إتاحة  االستفادة من المشاركة المجتمعية والمساءلة بطريقة تشاركية وواضحة.

عن المشاركة المجتمعية والمساءلة واالحتفاء   المشاركة المجتمعية والمساءلة في متناول جميع القراء، إما عن طريق عرض أمثلة رائعة

الُمشاركة  ( وخارجها، أو اإلعالن عن أدوات وموارد جديدة أو وضع  RCRCبها داخل حركة الصليب األحمر والهالل األحمر )

هجرة واالحتباس  في سياق األحداث من خالل ربطه بالقضايا اإلنسانية الحالية، مثل ال المجتمعية والمساءلة إلى إمداد الُمجتمعات 

كلمة، ولكن إذا كنت حريًصا على كتابة منشور أطول،   1000 - 500نوصي بأن يكون عدد كلمات منشورات المدونة بين  الحراري.

 فال تتردد في ذلك، حيث يمكننا البحث عن التنسيق المناسب لك. 

 

  ؟جتمعاتالُمشاركة المجتمعية والمساءلة إلى إمداد المُ كيف يمكنك إرسال مدونة إلى 

 

وإذا كنت تود   إذا كنت ترغب في إرسال مدونة، يُرجى الرجوع إلى الدليل الوارد أدناه للحصول على نصائح حول التنسيق واألسلوب.

( عبر البريد  Laurel Selbyالحصول على مساعدة إضافية، يمكنك التواصل مع المسؤولة عن المحتوى في المركز لوريل سيلبي )

بمجرد كتابة منشور المدونة   ( لمناقشة مدونتك المقترحة وتلقي المزيد من اإلرشادات.lselby@redcross.org.ukاإللكتروني )

وسنقوم   lselby@redcross.org.uk( إلى البريد اإللكتروني التالي Wordالخاص بك، يُرجى إرسال المدونة في ملف وورد )

 بالرد عليك في أقرب وقت ممكن. 

 

  أسئلة يجب طرحها ومراعاتها قبل كتابة منشور المدونة الخاص بك:

 

  من المعنيون بهذه المدونة؟ (1

 ما الهدف من كتابتك لهذه المدونة؟  (2

 لتحقيق هذا الهدف؟ هل المدونة هي الشكل الصحيح   (3

  ما الموضوعات التي ستتطرق إليها؟ (4

 لماذا يُعد طرح هذا الموضوع أمًرا مهًما/ذو صلة؟ (5

 ما هي وجهة نظرك التي تنفرد بها؟  (6

 ؟ لُمشاركة المجتمعية والمساءلة إلى إمداد الُمجتمعاتكيف ستزيد مدونتك من فهم القراء ل (7

 

 

 نصائح لكتابة منشور المدونة الخاص بك:

 

الفقرة األولى من مدونتك هي الفقرة التي تهيئ المشهد للقارئ من خالل توضيح السياق، وتعتبر الفقرة   كتابة مقدمة واضحة: (1

على سبيل المثال، إذا كان موضوعك عن المشاركة المجتمعية  المناسبة لتوضيح سبب استمرار شخص ما في القراءة.

كما يجب   المدونة من خالل تقديم بعض الحقائق واألرقام األساسية حول الهجرة. والمساءلة والهجرة، فسيكون من الجيد أن تبدأ

أن تكون هذه الفقرة ذات صلة بموضوع مدونتك ويجب أن تكون موجزة، وتتطرق لصلب الموضوع، وتحث القارئ على  

 بسؤال. عن طريق إنهاء الفقرة  -على سبيل المثال  -ويمكن تحقيق ذلك  المشاركة وذلك بجذب انتباهه.

 

mailto:lselby@redcross.org.uk


يشهد العالم مستويات قياسية من األشخاص الذين ُأجبرتهم الظروف على الفرار من منازلهم بسبب   فيما يلي مثال على ذلك:

ال  (.2021 (UNHCR)العنف، وانعدام األمن، وتأثيرات تغير المناخ )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

 زلهم ومواجهة الواقع القاهر الجديد من إعادة التوطين وإعادة البناء في مكان ما من الصفر.يستطيع الكثيرون العودة إلى منا

وكما هو الحال بالنسبة للعديد من األزمات التي طال أمدها، كيف لنا أن نواجه التحدي المتمثل في االستجابة لالحتياجات  

 )بقلم دينيز كاجماز  حياة للسنوات القادمة؟الملحة بينما نواجه الحلول طويلة األجل للمساعدة في تحسين ال

(Deniz Kacmaz) ،  الموظفة المسؤولة عن سبل العيش، االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

(IFRC )في تركيا ) 

 

التي يهتمون بها أكثر  تسمح العناوين للمستخدمين بتصفح منشورك والرجوع مرة أخرى إلى النقاط  استخدام العناوين الرئيسة: (2

من غيرها، ويجب أن تكون هذه العناوين قصيرة بحيث توضح معلومات كافية باقتضاب إلبقاء القارئ مهتًما، وكلما كانت  

كما يمكن أن تكون العناوين الفرعية أماكن مناسبة إلضافة   العنوان أطول، كان من الصعب على القارئ معرفة النقاط المهمة.

 ذات الصلة.  الكلمات الرئيسة

  

الفقرات األطول، مثل   يجب تقسيم الفقرات في النقاط المناسبة حتى يجد القراء منشورك سهل الفهم. كتابة فقرات قصيرة: (3

 العناوين الطويلة، تجعل من الصعب على القارئ معرفة النقاط المهمة.

 

تأكد، عند استخدام لغة تقنية   المصطلحات التقنية. اكتب بلغة بسيطة قدر اإلمكان وال تستخدم الكثير من الكتابة بلغة واضحة: (4

كما يجب أن تكون مدونتك في مستوى جميع القراء، وال تقتصر فقط على   واختصارات، من توضيح ما تعنيه هذه الكلمات.

  المختصين في المشاركة المجتمعية والمساءلة.

 

فإضافتها إلى   ال تخف من مشاركة آرائك وخبراتك. يرة.منشور المدونة بمثابة مكان لمشاركة وجهة نظرك الخب شارك رأيك: (5

  المحتوى الخاص بك هو ما سيساعدك على التميز.

 

يساعد استخدام الصور التي تتوافق  يُرجى تضمين الصور في منشور المدونة الخاص بك، متى أمكن ذلك. استخدام الصور: (6

كما أن   دونتك إلى أجزاء مما يساعد في جذب انتباه قراء مدونتك.مع النقاط التي تتطرق إليها في المدونة إلى تقسيم منشور م

يجب أن تكون جميع الصور   الصور تجذب انتباه الفرد أثناء التصفح وتمنحه سببًا لوقف التصفح بشكل مؤقت ومشاهدتها.

تي تستخدمها بالموافقة يُرجى التأكد من التزامك في أي من الصور ال المستخدمة في منشورك ذات صلة بمحتوياته بطريقة ما.

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول هذا   الصحيحة للصليب األحمر والهالل األحمر وإجراءات حقوق الطبع والنشر.

الُمشاركة المجتمعية والمساءلة إلى إمداد  األمر، يُرجى التواصل مع لوريل سيلبي الموظفة المسؤولة عن المحتوى لدى 

  (lselby@redcross.org.uk) الُمجتمعات

 

ال تستخدم   اربط بين الفقرات في النهاية من خالل تلخيص النقاط التي ذكرتها، تماًما كما تفعل عند كتابة مقال. كتابة الخاتمة: (7

 الخاتمة لطرح نقاط جديدة أو اإلشارة إلى المصادر التي استعنت بها. 

 

 يمكنك إنهاء منشور المدونة الخاص بك بعبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، متى أمكن ذلك. دعوة إلى اتخاذ إجراء:ال (8

فعلى سبيل المثال، يمكنك تشجيع القراء على مواصلة التعلم من خالل اإلشارة إلى الموارد ذات الصلة الموجودة على  

  أو تضمين رابط ندوة مقبلة ستتم عبر شبكة اإلنترنت، أو تدريب معين. ُمجتمعاتالُمشاركة المجتمعية والمساءلة إلى إمداد ال 

 

 

  أمثلة على منشورات المدونة:

 

 النقد وسبل العيش: مزيج رائع من أجل االستدامة طويلة األجل ودعم الالجئين ●

 االحتفال بالعاملين في المجال اإلنساني ذوي البشرة السوداء في معرضنا على اإلنترنت  ●

 بناء أنظمة تساعدنا على التعلم سويًا  —فتح الصندوق األسود  ●

mailto:lselby@redcross.org.uk
https://www-admin.ifrc.org/article/cash-and-livelihoods-winning-combination-long-term-sustainability-and-support-refugees
https://www.redcross.org.uk/stories/our-movement/our-history/celebrating-black-british-history-in-our-online-exhibition
https://ifrcgoproject.medium.com/opening-the-black-box-building-systems-which-help-us-learn-together-c4d45dcab1c


 

  بعض الموضوعات واألفكار للبدء:

 

في أحد برامج الصليب   الُمشاركة المجتمعية والمساءلة إلى إمداد الُمجتمعات مقدم من تجربتك فيما يتعلق باستخدام النشاط ال ●

 األحمر والهالل األحمر

للمساعدة في األزمة العالمية الراهنة، مثل الهجرة، أو    الُمشاركة المجتمعية والمساءلة إلى إمداد الُمجتمعاتكيف يمكن استغالل  ●

  (19-المستجد )كوفيدتغير المناخ، أو جائحة فيروس كورونا 

 كيف تعمم جمعيتك الوطنية المشاركة المجتمعية والمساءلة فيما تضطلع به من أعمال.  ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


