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اعد السلطات المحلية التي استعدت مسبقًا، تس

الية سكانها على قضاء شهر رمضان بطريقة احتف

متناسبة مع العادات ولكن بدون تجمهرات ال 

حاجة لها بهدف الحد من انتشار كورونا بين 

الناس

ت عملية بناًء على ذلك، تم بناء هذه الوثيقة لتمرير توصيا

الستعداد السلطات لشهر رمضان من ناحية دينيّة، 

اقتصاديّة واجتماعيّة

الفكرة االساسيّة



حلول محليّةفرضيات 

ن ستتم إدارة الحدث من قبل القيادة المحليّة مدعومة من المختصي

الدعم يتمثل بموارد واستشارات مهنيةالقطريين

ةالسلطة الٌمنفذ
ةالقيادة المحليّ 

منظومة داعمة

قيادة قطريّة



تقسيم الوظائف

بمسؤولية السلطة المحليّة •
يل والقيادة الدينية مالءمة وتوص

يق المضامين للسكان بشكل دق
انواالستجابة الحتياجات السك

م ستشكل كل سلطة محلية طاق•
فرعي تابع لفريق الطوارئ
نالمحلي للتركيز على رمضا
ع على السلطة االستعانة بجمي

ات، الجمعيّ المؤسسات المحليّة 
المجتمع المدني، قطاع االعمال

وغيرهم

توفير األدوات، األفكار •

والمبادرات والميزانيات 

لألجسام المحليّة

يّة على السلطات المحليّة القو•

نّيتبوالتي تعمل بفاعليّة 

ةالسلطات المحليّة الضعيف

مراقبة القادة في السلطات •

والمنظمات األخرى بهدف 

ئمة التعلم من خبراتهم ونقل المال

منها للسلطة المحليّة

دعمقيادة قطريّة قيادةالقيادة المحليّة



لم يُحدد بعد من قبل الحكومة امرئيس السلطة او المدير العالمدير

مسؤول كبير بوزارة الرفاه االجتماعي رئيس قسم الرفاه

بيغرفة الطوارئ للمجتمع العرقيادة الجبهة الداخلية  مدير قسم الطوارئ المحلي

بدعم من لم يحدد بعدمنسقو التكنولوجيا  المتحدث باسم السلطة، مسؤول قسم
التكنولوجيا او المسؤول عن نشر 

التعليمات

مسؤول عن مراكز الشباب بالمجتمع العربي وزارة 
المساواة االجتماعية مدير قسم الشباب

دعم مهني قطريطاقم الطوارئ المحلّي في رمضان 

الطاقم االداري



علق سيتلقى كل رجل دين مساعدة بما يترجال دين بارزون 
باب مع باألمور التقنيّة التكنلوجيّة أو شخص من شريحة الش

خلفية تكنلوجية

مؤسسات مجتمع مدني ذات نفوذ مرّكز المتطوعين

شركة المراكز الجماهيرية مدير المركز الجماهيري او قسم الشباب

شخصيّة دينيّة محليّة مركزيّة

ممثل عن اللجنة الشعبيّة او ممثل عن 
مؤسسات المجتمع المدني 

غرفة الطوارئ في المجتمع العربي

مرجع ممثل عن القطاع الطبي مقبول اجتماعيًّا و
يتم ايجاده بمساعدة غرفة الطوارئللسكان 

شرطة اسرائيل ممثل عن الشرطة

غير مطلوب

دعم مهني قطريطاقم الطوارئ المحلّي في رمضان 

الطاقم االداريتكملة



توصيات ما قبل العمل

شرح التعليمات
د نشر وإتاحة البرنامج المقترح وتجني

رؤساء السلطات المحليّة 

متثال نشر فتوى مالئمة للتشجيع على اال
لتعليمات وزارة الصحة 

مات توضيح طرق تنفيذ القانون وتعلي
وزارة الصحة للسكان

أو في غرفة الطوارئ،العربي في مركز السيطرة القطري ة عن المجتمع يجب وجود ممثل

لتعلم والتي ستكون على اتصال مع الشبكات التكنلوجيّة 

األدوات الرقمية ونقلها لجميع السكان



توصيات ما قبل العمل

اغالق
اعالن مسبق للسكان عن االغالق في 

ساعات رمضان بالساعات الحساسة 
وحتى المساء والليل، من الساعة 

صباًحاالساعة 

جد يوأدوات رقميّةالتوجه للعمل عن طريق 
ة بالرابط اقتراحات اضافيّة ألدوات عمليّ 

وبسيطة بمساعدة 

https://drive.google.com/drive/folders/1dYLoUhnKPoMKWxKmuxRbl3VWAPgL87fQ


توصيات ما قبل العمل

مشاركة السكان
كان لفحص احتياجات الساجراء استطالع

اء سيتم إجروتحويلهم لشركاء فعالين
االستطالع عن طريق أدوات االستطالع

حسب الحكوميّة وسيتم تقسيم نتائجه ب
مرفق يحتوي الرابط الالسلطات المختلفة

على صيغة استطالع مقترحة

زيادة عدد الفحوصات في السلطات 
المحليّة

https://docs.google.com/document/d/1KkVJKnNr5E2ZOvXjfO3QwYGV-dzOsQxD/edit


بعض الطرق لشرح المعلومات بطريقة ناجعة وفعالة

شرح ناجع وفعّال

اقتراح بدائل

ن مهم التطرق ليس فقط لما ال يمك

ن فعله وانما اقتراح بدائل لما يمك

فعله

يّة يجب على البدائل ان تكون علن

وبالتنسيق مع المسؤولين

تحديد الفئات المعرضة 

للخطر
ت المحافظة على القرب من الفئا

المعرضة للخطر وبناق عالقة 

شخصيّة مع االفراد

ور مثاًل، بواسطة نشر أسماء وص

بب السكان المعرضين للخطر بس

مع تشجيع فوق الالجيل 

السكان االخرين على المساعدة 

بالمحافظة على صحتهم

وضع مشترك للجميع
ت يجب لكي يمتثل السكان للتعليما

عليهم أن يحتوا على المكونات 

الثالثة التالية

ي التعليمات الدقيقة فما هي فهم 

الفترة الحاليّة

نعتقد ان هذا هو الشيء ذا لما

االصحيح الذي يجب عمله أخالقي

الجميع

التصرف بنفس الجميععلى 

الطريقة



ديني

اقتصادي

مجتمعي

اقتراحات سنستعرض االن التحديات االساسيّة الخاّصة بشهر رمضان و

للعمل بثالث مجاالت حياة

التحديات الخاصة بشهر رمضان 



إجراءات فوريةتحديات

ة في للصالة في شهر رمضان قيمة ُعليا خاص

المساجد 

فتوى واضحة تنص على منع الذهاب الى المساجد 

قبل بداية شهر رمضانأسبوع على األقل ونشرها 

يتيجب على الفتوى توجيه الناس للصالة في الب

تم اصدار الفتوى يوم االثنين 

عمل يجب خلق تواصل بين رئيس السلطة ورجال الدين للاجدتؤدي لتجمهرات في المسصالة التراويح

ى عدم بالتزامن ونشر مضامين موّحدة لتشجيع السكان عل

الذهاب للمساجد للصالة

وعيد الفطر تشجع علىليلة القدرصالة 

التجمهر المكثف في المساجد

تي أعطت قُبيل ليلة القدر ممكن التعلم من الدول العربيّة ال

معنى ديني جديد لليلة القدر

ممكن تصوير الصالة وبثها بشكل مباشر من المسجد

لالقدساألقصى عن طريق توصيل محطة 

لصالة القرار النهائي يعود لصناع القرار حيث يمكن لبث ا

التسبب بمشاعر الم وحزن للمشاهدين

تحديات وإجراءات مقترحة في المجال الديني



إجراءات فوريةتحديات

زيارة النساء هي واجب ديني في رمضان 

صلة الرحم

التهن بعدم تجنيد النساء لتصوير أفالم قصيرة للتوجه لعائ

المجيء في رمضان للمحافظة على صحة الجميع

بمسؤوليّة الطاقم الخاص التوصيات للمجال الديني هي توصيات عاّمة فقط

بالسلطة المحليّة مالءمة التوصيات او كتابة توصيات أخرى تناسب االحتياجات 

اقتراحات أخرى بالرابط الخاص باإلجراءات بالمجال االجتماعي المحليّة

تحديات وإجراءات مقترحة في المجال الديني



إجراءات فوريةتحديات

في حاالت الطوارئ من الصعب الحفاظ 

ن برمضاعلى إدارة مالية سليمة للمنزل

ه سيكون هذا التحدي أكبر، حيث ستواج

ميع العائالت المسلمة صعوبة في تحمل ج

أعباء شهر رمضان المادية

رة محاضرات ببث مباشر في الفيسبوك، مناسبة لفت

في المجال رمضان، تعمل على التغيير السلوكي

االقتصادي

حفيز ربط موضوع اإلدارة المالية بالسياق الديني، بهدف ت

الجمهور على إدارة مالية سليمة

العائالت المحتاجة  يجب تزويد

لقبوطرود التغذية يةبالمساعدات الماد

بدء شهر رمضان

دء شهر بقبلوالزكاةالشيوخ من الناس دفع الفطرةسيطلب

رمضان، من اجل توزيعها على المحتاجين

تجنيد أموال من أجل طرود التغذية من الجمعيات والجهات

المعنية

يين متبرعين محلبمشاركة تبرعاتالصناديق ساعدست

لجنة الزكاة في تجنيد األموالو

اعي مساعدة أناس محتاجين ومعروفين لقسم الرفاه االجتم

في البلدة

جنيد التنسيق بين األجسام المختلفة التي تعمل من أجل ت

شخاص محتاجينألموال لاأل

تحديات وإجراءات مقترحة في المجال 

شخصياالقتصادي 



إجراءات فوريةتحديات

منصحيحجرالمسلمين الموجودين في 

خارج قبل الدولة او مجمعات حجر

المنزل

ار، ولوجبة اإلفطتراويحلصالة الجماعة كبيرةأهميةتوجد 

مهم التواصل مع األشخاص المحجورين خارج في رمضان

مومساعدتهمنازلهم، استشارتهم بما يتعلق بالتقاليد الخاصة بهم،

لعاداتهمفي احياء هذه العادات بأقرب طريقة ممكنة

من أجل تطوير أدوات أخرى، هي عامة فقطقتصادياالقتراحات لتغير السلوك اال

يجب إقامة طاقم متخصص بالسلطات، بشكل فوري

تحديات وإجراءات مقترحة في المجال 

شخصياالقتصادي 



إجراءات فوريةتحديات

الحاجة في عروض مناسبة ألغراض 

ةمريحاسعارالعيد ب

جات،تحفيز المحالت التجارية للحفاظ على مخزون كافي من المنت

تحديد سعر المنتجاالهتمام بومراقبة غالء االسعار

دكانطرق الشراء التقليدية، الذهاب الى ال

بشكل فعلي، ال يوجد بيع عن طريق

ناك هوبالتالي ال يوجد شراءاالنترنت 

الضرر ألصحاب تداعيات اساسيّة

المصالح وتجمع السكان بالحوانيت

الت تجنيد متطوعين لبناء مواقع شراء عبر االنترنت، للمح

التجارية المحلية

يب ، وترتعن طريق ارسالياتتشجيع إمكانية الدفع النقدي 

بعد الظهرالتوصيل ساعات 

ا، اما الخروج للشراء بصورة تدريجية، وترتيب االمر مسبقً 

او الشارعحسب ساعات او حسب اسم العائلة

اتفية إقامة طاقم متطوعين الذي يعمل على تركيز الطلبيات اله

حول لتعن طريق الواتس أب، لألشخاص الذين ال يستطيعون ا

موقع على االنترنت خالل وقت قصيرللشراء عن طريق

دللشراء عن بعتبني طرق لتشجيع التغيير السلوكي 

من أجل تطوير أدوات أخرى، هي عامة فقطالقتصادياالقتراحات لتغير السلوك ا

يجب إقامة طاقم متخصص بالسلطات، بشكل فوري

تحديات وإجراءات مقترحة في المجال 

البلدةاالقتصادي 

https://docs.google.com/document/d/1EHrCIz1zTp0KEokJuJxY2CW-PeSbwNYF/edit


إجراءات فوريةتحديات

ترة بعد مرور فسيرغب الناس بلقاء بعضهم 

ى مما يمكن ان يؤدي البهاواطويلة لم يلتق

تناسي خطورة كورونا

رة القرارات القطرية بصواتاحةخطوات توضيحية صارمة، و

الئمةموواضحة 

ر وجبة إفطار او سحور مشتركة مع عدد كبي

من األشخاص

من القطاع خطوات توضيحية التي تتوجه للجمهور •

مسؤوليته اتجاه المجموعاتالتشديد على ، واالقتصادي

المعرضة للخطر أكثر من غيرها

مواد مطبوعة وأخرىالخطوات التوضيحية يجب ان تشمل•

رقميّة عن طريق االنترنت

الىد الحياة الليلية للشبيبة، ولقاءات تمت

السحورساعات الصباح 

بكة مبادرة لفعاليات ترفيهية وتنافسية عن طريق الش•

لمثالعنكبوتية، مبادرة التي تشمل جميع المجتمعات

عن طريق التلفاز،برامج طبخوتحضير حلو رمضان 

الراديو، بث مباشر على شبكات التواصل االجتماعي

تشديد الرقابة على الشبيبة من قبل األهل•

تحديات وإجراءات مقترحة في المجال 

المجتمعاالقتصادي 



إجراءات فوريةتحديات

ي عدم قدرة األهل فتحديات في مجال الشبيبة

ة السيطرة على أبنائهم، شبيبة في ضائق

وحاجتهن بخدمات مناسبة، ضغط من المكوث 

في البيت والصيام

نالشبيبة كعمال حيوييفي قسمالموظفينتعريف•

ياالستعانة بمؤثرين على شبكات التواصل االجتماع•

ي ساعات االستعانة بمبادرات لتفعيل الشبيبة واألطفال ف•

الطوارئ

تجميد ء لالغا، يشمل شبيبة في ضائقةتوفير احتياجات •

ةالحكومة لميزانيات البرامج التي تعمل مع الشبيب

يتها عدم الثقة بالشرطة، التي تقع على مسؤول

مهمة تنفيذ القانون

تكون تنفيذ القانون واغالق تام في الساعات المتوقع ان•

مواجهات بين الشرطة وسبب احتكاكتممكنخطرة 

والمواطنين

ينبالسلطة المحلية، مراقبالتعاون معتجنيد الشرطة •

الثقافةلتنفيذ القانون بطريقة تتناسب معومتطوعين 

المحليّة

نمتطوعين للمساعدة في تنفيذ القانوتجنيد أهالي•

رطة أفالم توضيحية بشراكة بين رئيس البلدية والش•

الجماهيرية

اضغط هنامعدة للمجموعات من أجل أفكار لفعاليات 

تحديات وإجراءات مقترحة في المجال 

المجتمعاالقتصادي 

https://docs.google.com/document/d/1jfI_GOapZRixDJw9CdMVpk3dxrRaodwRD2ISa0aAF9Y/edit


:سعدنا تقديم خدماتنا ومساعداتناي

نوجا جيل بشيا

عادل خطيب

كوثر صرصور

يوسف أبو جعفر

فاطمة عباس

نور عبد الهادي

mailto:noga@bassi.co.il
mailto:adel@matnasim.org.il
mailto:kawthersar@gmail.com
mailto:cfo.hura@gmail.com


رمضان كريم 


