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الفكرة االساسيّة
السلطات المحلية التي استعدت مسبقًا ،تساعد
سكانها على قضاء شهر رمضان بطريقة احتفالية
متناسبة مع العادات ولكن بدون تجمهرات ال
حاجة لها بهدف الحد من انتشار كورونا بين
الناس
بنا ًء على ذلك ،تم بناء هذه الوثيقة لتمرير توصيات عملية
الستعداد السلطات لشهر رمضان من ناحية دينيّة،
اقتصاديّة واجتماعيّة

فرضيات

حلول محليّة

ستتم إدارة الحدث من قبل القيادة المحليّة مدعومة من المختصين
القطريين الدعم يتمثل بموارد واستشارات مهنية
منظومة داعمة
قيادة قطريّة

السلطة ال ٌمنفذة
القيادة المحليّة

تقسيم الوظائف
القيادة المحليّة قيادة
• بمسؤولية السلطة المحليّة
والقيادة الدينية مالءمة وتوصيل
المضامين للسكان بشكل دقيق
واالستجابة الحتياجات السكان
• ستشكل كل سلطة محلية طاقم
فرعي تابع لفريق الطوارئ
المحلي للتركيز على رمضان
على السلطة االستعانة بجميع
المؤسسات المحليّة الجمعيّات،
المجتمع المدني ،قطاع االعمال
وغيرهم

قيادة قطريّة دعم
• توفير األدوات ،األفكار
والمبادرات والميزانيات
لألجسام المحليّة
• على السلطات المحليّة القويّة
والتي تعمل بفاعليّة تبنّي
السلطات المحليّة الضعيفة
• مراقبة القادة في السلطات
والمنظمات األخرى بهدف
التعلم من خبراتهم ونقل المالئمة
منها للسلطة المحليّة

الطاقم االداري
طاقم الطوارئ المحلّي في رمضان
المدير رئيس السلطة او المدير العام
رئيس قسم الرفاه
مدير قسم الطوارئ المحلي
المتحدث باسم السلطة ،مسؤول قسم
التكنولوجيا او المسؤول عن نشر
التعليمات
مدير قسم الشباب

دعم مهني قطري
لم يُحدد بعد من قبل الحكومة
مسؤول كبير بوزارة الرفاه االجتماعي

قيادة الجبهة الداخلية غرفة الطوارئ للمجتمع العربي
منسقو التكنولوجيا لم يحدد بعد بدعم من

مسؤول عن مراكز الشباب بالمجتمع العربي وزارة
المساواة االجتماعية

تكملة الطاقم االداري
طاقم الطوارئ المحلّي في رمضان
مر ّكز المتطوعين

مدير المركز الجماهيري او قسم الشباب
شخصيّة دينيّة محليّة مركزيّة
ممثل عن اللجنة الشعبيّة او ممثل عن
مؤسسات المجتمع المدني
ممثل عن القطاع الطبي مقبول اجتماعيًّا ومرجع
للسكان يتم ايجاده بمساعدة غرفة الطوارئ

ممثل عن الشرطة

دعم مهني قطري
مؤسسات مجتمع مدني ذات نفوذ

شركة المراكز الجماهيرية
رجال دين بارزون سيتلقى كل رجل دين مساعدة بما يتعلق
باألمور التقنيّة التكنلوجيّة أو شخص من شريحة الشباب مع
خلفية تكنلوجية

غرفة الطوارئ في المجتمع العربي
غير مطلوب
شرطة اسرائيل

توصيات ما قبل العمل
شرح التعليمات
نشر وإتاحة البرنامج المقترح وتجنيد
رؤساء السلطات المحليّة
نشر فتوى مالئمة للتشجيع على االمتثال
لتعليمات وزارة الصحة
توضيح طرق تنفيذ القانون وتعليمات
وزارة الصحة للسكان

يجب وجود ممثل ة عن المجتمع العربي في مركز السيطرة القطري أو في غرفة الطوارئ،
لتعلم
والتي ستكون على اتصال مع الشبكات التكنلوجيّة
األدوات الرقمية ونقلها لجميع السكان

توصيات ما قبل العمل
اغالق
اعالن مسبق للسكان عن االغالق في
رمضان بالساعات الحساسة ساعات
وحتى
المساء والليل ،من الساعة
صبا ًحا
الساعة
التوجه للعمل عن طريق أدوات رقميّة يوجد
بالرابط اقتراحات اضافيّة ألدوات عمليّة
وبسيطة بمساعدة

توصيات ما قبل العمل

مشاركة السكان
اجراء استطالع لفحص احتياجات السكان
وتحويلهم لشركاء فعالين سيتم إجراء
االستطالع عن طريق أدوات االستطالع
الحكوميّة وسيتم تقسيم نتائجه بحسب
السلطات المختلفة يحتوي الرابط المرفق
على صيغة استطالع مقترحة
زيادة عدد الفحوصات في السلطات
المحليّة

شرح ناجع وفعّال
بعض الطرق لشرح المعلومات بطريقة ناجعة وفعالة

اقتراح بدائل
مهم التطرق ليس فقط لما ال يمكن
فعله وانما اقتراح بدائل لما يمكن
فعله
يجب على البدائل ان تكون علنيّة
وبالتنسيق مع المسؤولين

تحديد الفئات المعرضة
للخطر
المحافظة على القرب من الفئات
المعرضة للخطر وبناق عالقة
شخصيّة مع االفراد
ً
مثال ،بواسطة نشر أسماء وصور
السكان المعرضين للخطر بسبب
الجيل فوق ال مع تشجيع
السكان االخرين على المساعدة
بالمحافظة على صحتهم

وضع مشترك للجميع
لكي يمتثل السكان للتعليمات يجب
عليهم أن يحتوا على المكونات
الثالثة التالية

فهم ما هي التعليمات الدقيقة في
الفترة الحاليّة
لماذا نعتقد ان هذا هو الشيء
الصحيح الذي يجب عمله أخالقيا
الجميع
على الجميع التصرف بنفس
الطريقة

التحديات الخاصة بشهر رمضان
صة بشهر رمضان واقتراحات
سنستعرض االن التحديات االساسيّة الخا ّ
للعمل بثالث مجاالت حياة

ديني
اقتصادي
مجتمعي

تحديات وإجراءات مقترحة في المجال الديني
تحديات

إجراءات فورية

عليا خاصة في
للصالة في شهر رمضان قيمة ُ
المساجد

فتوى واضحة تنص على منع الذهاب الى المساجد
ونشرها أسبوع على األقل قبل بداية شهر رمضان
يجب على الفتوى توجيه الناس للصالة في البيت
تم اصدار الفتوى يوم االثنين

صالة التراويح تؤدي لتجمهرات في المساجد

صالة ليلة القدر وعيد الفطر تشجع على
التجمهر المكثف في المساجد

يجب خلق تواصل بين رئيس السلطة ورجال الدين للعمل
بالتزامن ونشر مضامين مو ّحدة لتشجيع السكان على عدم
الذهاب للمساجد للصالة
قُبيل ليلة القدر ممكن التعلم من الدول العربيّة التي أعطت
معنى ديني جديد لليلة القدر
ممكن تصوير الصالة وبثها بشكل مباشر من المسجد
األقصى عن طريق توصيل محطة القدس ل
القرار النهائي يعود لصناع القرار حيث يمكن لبث الصالة
التسبب بمشاعر الم وحزن للمشاهدين

تحديات وإجراءات مقترحة في المجال الديني

تحديات
زيارة النساء هي واجب ديني في رمضان
صلة الرحم

إجراءات فورية
تجنيد النساء لتصوير أفالم قصيرة للتوجه لعائالتهن بعدم
المجيء في رمضان للمحافظة على صحة الجميع

التوصيات للمجال الديني هي توصيات عا ّمة فقط بمسؤوليّة الطاقم الخاص
بالسلطة المحليّة مالءمة التوصيات او كتابة توصيات أخرى تناسب االحتياجات
المحليّة اقتراحات أخرى بالرابط الخاص باإلجراءات بالمجال االجتماعي

تحديات وإجراءات مقترحة في المجال
االقتصادي شخصي
تحديات

إجراءات فورية

في حاالت الطوارئ من الصعب الحفاظ
على إدارة مالية سليمة للمنزل برمضان
سيكون هذا التحدي أكبر ،حيث ستواجه
العائالت المسلمة صعوبة في تحمل جميع
أعباء شهر رمضان المادية

محاضرات ببث مباشر في الفيسبوك ،مناسبة لفترة
رمضان ،تعمل على التغيير السلوكي في المجال
االقتصادي
ربط موضوع اإلدارة المالية بالسياق الديني ،بهدف تحفيز
الجمهور على إدارة مالية سليمة

يجب تزويد العائالت المحتاجة
بالمساعدات المادية وطرود التغذية قبل
بدء شهر رمضان

سيطلب الشيوخ من الناس دفع الفطرة والزكاة قبل بدء شهر
رمضان ،من اجل توزيعها على المحتاجين
تجنيد أموال من أجل طرود التغذية من الجمعيات والجهات
المعنية
ستساعد صناديق التبرعات بمشاركة متبرعين محليين
ولجنة الزكاة في تجنيد األموال
مساعدة أناس محتاجين ومعروفين لقسم الرفاه االجتماعي
في البلدة
التنسيق بين األجسام المختلفة التي تعمل من أجل تجنيد
األموال لألشخاص محتاجين

تحديات وإجراءات مقترحة في المجال
االقتصادي شخصي
تحديات

إجراءات فورية

المسلمين الموجودين في حجر صحي من
قبل الدولة او مجمعات حجر خارج
المنزل

توجد أهمية كبيرة لصالة الجماعة تراويح  ،ولوجبة اإلفطار
في رمضان مهم التواصل مع األشخاص المحجورين خارج
منازلهم ،استشارتهم بما يتعلق بالتقاليد الخاصة بهم ،ومساعدتهم
في احياء هذه العادات بأقرب طريقة ممكنة لعاداتهم

االقتراحات لتغير السلوك االقتصادي هي عامة فقط من أجل تطوير أدوات أخرى،
يجب إقامة طاقم متخصص بالسلطات ،بشكل فوري

تحديات وإجراءات مقترحة في المجال
االقتصادي البلدة
تحديات
الحاجة في عروض مناسبة ألغراض
العيد باسعار مريحة
طرق الشراء التقليدية ،الذهاب الى الدكان
بشكل فعلي ،ال يوجد بيع عن طريق
االنترنت وبالتالي ال يوجد شراء هناك
تداعيات اساسيّة الضرر ألصحاب
المصالح وتجمع السكان بالحوانيت

إجراءات فورية
تحفيز المحالت التجارية للحفاظ على مخزون كافي من المنتجات،
مراقبة غالء االسعار واالهتمام بتحديد سعر المنتج
تجنيد متطوعين لبناء مواقع شراء عبر االنترنت ،للمحالت
التجارية المحلية
تشجيع إمكانية الدفع النقدي عن طريق ارساليات ،وترتيب
ساعات التوصيل بعد الظهر
الخروج للشراء بصورة تدريجية ،وترتيب االمر مسبقًا ،اما
حسب ساعات او حسب اسم العائلة او الشارع
إقامة طاقم متطوعين الذي يعمل على تركيز الطلبيات الهاتفية
عن طريق الواتس أب ،لألشخاص الذين ال يستطيعون التحول
للشراء عن طريق موقع على االنترنت خالل وقت قصير
تبني طرق لتشجيع التغيير السلوكي للشراء عن بعد

االقتراحات لتغير السلوك االقتصادي هي عامة فقط من أجل تطوير أدوات أخرى،
يجب إقامة طاقم متخصص بالسلطات ،بشكل فوري

تحديات وإجراءات مقترحة في المجال
االقتصادي المجتمع
تحديات

إجراءات فورية

سيرغب الناس بلقاء بعضهم بعد مرور فترة
طويلة لم يلتقوا بها مما يمكن ان يؤدي الى
تناسي خطورة كورونا

خطوات توضيحية صارمة ،واتاحة القرارات القطرية بصورة
واضحة ومالئمة

وجبة إفطار او سحور مشتركة مع عدد كبير
من األشخاص

• خطوات توضيحية التي تتوجه للجمهور من القطاع
االقتصادي ،والتشديد على مسؤوليته اتجاه المجموعات
المعرضة للخطر أكثر من غيرها
• الخطوات التوضيحية يجب ان تشمل مواد مطبوعة وأخرى
رقميّة عن طريق االنترنت

الحياة الليلية للشبيبة ،ولقاءات تمتد الى
ساعات الصباح السحور

• مبادرة لفعاليات ترفيهية وتنافسية عن طريق الشبكة
العنكبوتية ،مبادرة التي تشمل جميع المجتمعات مثل
تحضير حلو رمضان وبرامج طبخ عن طريق التلفاز،
الراديو ،بث مباشر على شبكات التواصل االجتماعي
• تشديد الرقابة على الشبيبة من قبل األهل

تحديات وإجراءات مقترحة في المجال
االقتصادي المجتمع
تحديات
تحديات في مجال الشبيبة عدم قدرة األهل في
السيطرة على أبنائهم ،شبيبة في ضائقة
وحاجتهن بخدمات مناسبة ،ضغط من المكوث
في البيت والصيام

إجراءات فورية
•
•
•

تعريف الموظفين في قسم الشبيبة كعمال حيويين
االستعانة بمؤثرين على شبكات التواصل االجتماعي
االستعانة بمبادرات لتفعيل الشبيبة واألطفال في ساعات
الطوارئ
توفير احتياجات شبيبة في ضائقة  ،يشمل الغاء لتجميد
الحكومة لميزانيات البرامج التي تعمل مع الشبيبة

•

تنفيذ القانون واغالق تام في الساعات المتوقع ان تكون
خطرة ممكن تسبب احتكاك ومواجهات بين الشرطة
والمواطنين
تجنيد الشرطة بالتعاون مع السلطة المحلية ،مراقبين
ومتطوعين لتنفيذ القانون بطريقة تتناسب مع الثقافة
المحليّة
تجنيد أهالي متطوعين للمساعدة في تنفيذ القانون
أفالم توضيحية بشراكة بين رئيس البلدية والشرطة
الجماهيرية

•
عدم الثقة بالشرطة ،التي تقع على مسؤوليتها
مهمة تنفيذ القانون

•
•
•

من أجل أفكار لفعاليات معدة للمجموعات

اضغط هنا

يسعدنا تقديم خدماتنا ومساعداتنا:
نوجا جيل بشيا
عادل خطيب
كوثر صرصور
يوسف أبو جعفر
فاطمة عباس
نور عبد الهادي

رمضان كريم

