
 
 

 كوفید-19: توجیهات للتضمین داخل برامج تحول (تغیر) الكنیسة والمجتمع (

(CCMP) عملیة تعبئة الكنیسة والمجتمع \ (CCT 
   لجمیع البلدان والبرامج

 

 ما  الحاجة إلیها؟
أثر مما االجتماعي، النظام تعطیل الى 19 – كوفید وباء أدى وقد معقد، وضع في المحلیة المجتمعات و الكنائس                     إن
كیفیة الجمیع یتعلم مؤقت، بشكل األخرى المجتمعیة والمباني الكنائس إغالق في وتسبب االجتماعي األمان شبكات                 على

 التعایش مع الحركة المحدودة واالتصال االجتماعي المحدود، فهناك حاجة للتكیف بسرعة مع طریقة العمل الجدیدة.

 

 األسئلة الرئیسیة

 كیف یمكننا أن نتأكد من أن األشخاص المهمشین والضعفاء تم تضمینهم عندما نتواصل و نتفاعل مع●
 المجتمعات؟

 في غیاب الخدمات الكنسیة واالجتماعات المجتمعیة، كیف یمكننا جمع البیانات عن فجوات الخدمات التي تؤثر●
 على الفئات المهمشة والضعیفة؟

 كیف یمكننا مساعدة المجتمعات والكنائس على التكیف مع طریقة العمل الجدیدة ؟●

 

  كیف  نستجیب؟
  انتبه إلى المجموعات الضعیفة

  تحدید األشخاص األكثر تهمیشًا وضعفًا في المجتمع.●
 تحدید األدوار والمسؤولیات الالزمة للجهات المعنیة للسماح بخطة شاملة مشتركة بین الوكاالت للتخفیف●

          من حدة الكوارث.
  تحدید و تسجیل أي أشكال جدیدة لالستبعاد التي قد تنشأ نتیجة لكوفید -19 والتي قد تحتاج إلى تدخالت محددة.●

 

 

   نقل التدابیر الجدیدة الشاملة للجمیع
 التواصل بشكل واضح عما یعنیه اإلغالق وذلك باستخدام معلومات من مصادر موثوقة مثل منظمة الصحة●

 العالمیة،
       و التأكد من أن كل شخص یتلقى المعلومات بشكل یمكنه من فهمها واستخدامها.

 التأكد من أن كبار السن واألشخاص األكثر ضعفا على معرفة بالتدابیر التي علیهم اتخاذها للحفاظ على سالمتهم.●

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 التكیف بشكل شامل وإیجابي
  تعزیز إمكانیة وصول الجمیع إلى الموارد الصحیة والنظافة  (مثًال، یحتاج مستخدمو الكراسي المتحركة أن●

  یكونوا قادرین على الحصول على صابون الیدین).
●Zoom و زووم Skype عقد اجتماعات افتراضیة ودراسات الكتاب المقدس (عن طریق تطبیقات سكایب  

  وغیرها) وذلك للحفاظ على التواصل مع أفراد المجتمع بطریقة آمنة.
  تشجیع قادة الكنیسة وقادة المجتمع أن یكونوا قدوة یحتذى بها وأن یقدموا المشورة حول اإلجراءات التي یجب أن●

 یتخذها الناس للحفاظ على أنفسهم وعلى اآلخرین، مثل التباعد الجسدي وغسل الیدین.
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 لمزید من المعلومات والتوجیه أو الدعم المتعمق في جانب محدد یرجى التواصل من خالل:
gender-and-protection@tearfund.org  
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