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من والحد األرواح إنقاذ في رئیسیًا دورًا یلعبوا أن الدینیین) (القادة اإلیمان وقادة العقیدة على القائمة للمنظمات                   یمكن
بالقادة الثقة تكون أن ویمكن ألعضائهم، والراحة للدعم رئیسي مصدر باعتبارهم ،19 - بكوفید المتعلقة                 األمراض
لحمایة الصحیة المعلومات مشاركة ویمكنهم الصحیة، الهیئات أو الحكومات من أكثر األحیان من كثیر في                 الدینیین

  مجتمعاتهم المحلیة التي من المرجح أن یتم قبولها منهم أكثر من المصادر األخرى.1
 منظمة الصحة العالمیة

 

 الهدف من الوثیقة:
على ودلیًال ،19 - كوفید مثل العالمیة لألزمات االستجابة في الدینیة المجتمعات دور عن عامة لمحة الموجز هذا                    یقدم
تیرفند منظمة مكانة على عامة لمحة أیًضا الموجز هذا یقدم كما المماثلة، واألوبئة المعدیة لألمراض االستجابة في                   دورها
في تساعد أن یمكن التي المحلیة الدینیة المجتمعات مع بالشراكة 19 - لكوفید اإلیمان على المبنیة االستجابة مقترح                    و
شبكات خالل من المناسب الوقت وفي هادفة تدخالت خالل من للمتضررین والدعم الرعایة توفیر و االنتشار، ومنع                   الحد

 اإلیمان الموجودة لدینا.
 

 المقدمة1.
من ٪80 من أكثر فیه ینتمي عالم في خاصة المحلیة المجتمعات في هامًا دورًا الدینیة والمجتمعات اإلیمان قادة                    یلعب
والمجتمعات اإلیمان قادة یقدم ما وغالًبا العالم، في منظمة شبكة أكبر الدینیة المؤسسات تعد رئیسي. دین إلى                   السكان
یصعب أماكن في یتواجدون حیث أزمة، أي في المستجیبین أول وهم المستضعفین، ألكثر وإغاثة فورًیا دعًما                  الدینیة

 الوصول إلیها، كما أنهم یحظون بثقة مجتمعاتهم ومعظم األشخاص یذهبون  للحصول على المساعدة والمشورة والدعم.
 

على سنوًیا. شخص ملیون 7.5 الــ یقارب ما إلى لتصل دولة، 50 في كنیسة 15000 من أكثر مع تیرفند منظمة                      تعمل
العالم مستوى على المحلیة والمجتمعات اإلیمان قادة من اآلالف مع تیرفند منظمة اشتركت الماضیة، عاًما الخمسین                  مدار
الدینیة والمجتمعات اإلیمان قادة یتمتع للكثیرین. الشامل النفسي الرفاه على أحدثتها التي اإلیجابیة التأثیرات شهدت                 وقد
الكوارث مخاطر من الحد في رئیسیون حلفاء وهم الصحیة والرعایة التعلیم توفیر في الطویل المدى على حافل                   بسجل
فیروس مثل؛ المماثلة، األوبئة في ملحوظة مساهمات والمجتمعات اإلیمان قادة قدم التحدید، وجه وعلى لها،                 واالستجابة

 نقص المناعة المكتسبة (اإلیدز) ووباء اإلیبوال.
 

أو مضللة معلومات نشر اإلیمان لقادة فیها یمكن حاالت هناك كهذه، أزمة خالل أنه أیًضا تیرفند منظمة تجربة                    ُتظهر
على الضوء یسلط وهذا العار، وصمة في تساهم أن یمكن والتي اإلنسانیة، المعاناة تبریر أو العلمي التوجیه                   تَ  ج  اُهل

 التعامل مع قادة اإلیمان كحاجة ماسة حتى یتم تقلیل احتمالیة إلحاق الضرر من قبلهم.
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 ما تعلمناه من االستجابة لفیروس إیبوال األخیر:2.
یشبهون وهم البیولوجي، الخطر من للحمایة بدالت مرتدین القرى إلى ووصلوا هنا، نعیش كیف االستجابة فریق یفهم لم "                   
حوار ببناء الفریق یقم لم تفسیر... وبدون بعیداً المریض أخذ سیطلبون السكان، ویخیفون المسلحة الجماعات                 أعضاء
كانت إیبوال لفیروس االستجابة فرق أن إلى تشیر الشائعات كانت بوتیمبو في المحلیة. الثقافیة القیم مراعاة یتم ولم                    معهم،
بالوكو سیكولي المونسنیور -" الخاطئ. االعتقاد هذا لتغییر ٍبجد الكهنة عمل الحل. ولیس المرض، تفشي                 أصل

 میلشیسیدیتش ، األسقف الكاثولیكي لبني-بوتیمبو2 (HPN ، آذار 2020):
 

تقریر من ملخصة إیبوال، لفیروس االستجابة من والمجتمعات اإلیمان لقادة الحاسم الدور حول رئیسیة دروس یلي                  فیما
 "الحفاظ على اإلیمان 3" وتقریر الممارسة اإلنسانیة (آذار 2020):

 

 قیمة اعتماد نهج شامل لحاالت الطوارئ●

 إن أحد أهم الدروس المستفادة من استجابة فیروس إیبوال هو أهمیة تجاوز االستجابات التقلیدیة الى األزمات
 غیر التقلیدیة. لم یكن باإلمكان معالجة مرض فیروس اإلیبوال عن طریق النظام اإلنساني العلماني في

 المجتمعات األكثر تضررًا، كما لم یكن باإلمكان السیطرة علیه نتیجة اإلجراءات التي تتخذها المجتمعات الدینیة
 وحدها: فقد كان كل من هؤالء والقادة التقلیدیین الذین عملوا مًعا، هم الذین قدموا إمكانیة لتحویل مسار أزمة

 فیروس إیبوال.
 

 الدور الحیوي الذي یلعبه القادة الدینیون في التعبئة االجتماعیة وتغییر السلوك●

غیر في كانت إیبوال فیروس مرض تفشي تجاه مختص طبي نهج اعتماد في البدایة في قائمة كانت التي الثقة                     إن
الحاجة وهو أساسًیا عنصًرا أهملوا ولكنهم مهمة الحاالت وإدارة العالج ووحدات الصحیة المرافق كانت                محلها؛
وال الصحة مجال في العاملون یكن لم الحاالت من كثیر وفي السلوك لتغییر المجتمعات (تحریك) تعبئة                  إلى
إلحداث األماكن أفضل نفسه المحلي المجتمع كان ذلك، من وبدًال بهذا، بالقیام لهم یسمح وضع في                  الحكومة

 التغییر، ولعب قادة اإلیمان كأفراد موثوقین ومحترمین في المجتمعات، دوًرا مهًما كعوامل للتغییر االجتماعي.
 

 فعالیة النهج ما بین األدیان●

التركیز وهي مهمة أساسیة قاعدة والمسلم المسیحي اإلیمان قادة أسس سیرالیون، في مًعا العمل مهمة تناول                  لدى
تفشي معالجة لكیفیة األولویة أعطت محادثة بإجراء هذا سمح وقد الفیروس، ضد توحدهم التي القضایا                 على
وقدم السلوك، تغییر تعزیز كیفیة حول الدینیة نصوصهم في تشابه أوجه بإیجاد لهم وسمح اإلیبوال                 مرض
مهمة منصة الرسائل تسلیم كیفیة في توضیحها تم التي والوحدة الرئیسیتین الدیانتین بین الرسائل في                 التماسك

 للتغییر.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2 دروس لم یتم تعلمها؟  قادة اإلیمان والمنظمات القائمة على العقیدة في استجابة جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة لإلیبوال
 بقلم برنارد بالیبونو وإیمانویل مبونا بادجونغا وهوارد مولیت (آذار 2020).

              3 الحفاظ على اإلیمان : دور االیمان في التصدي لفیروس اإلیبوال، تقریر مشترك صادر عن منظمة تیرفند وكافود والمساعدات
 المسیحیة واإلغاثة اإلسالمیة (تّموز 2015).
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 منهج الوعظ (الُنصح) عن طریق القدوة●

القادة من 70 من أكثر وقام المضللة، والمعلومات الشائعات مواجهة في مهمة أدواًرا الدینیون القادة                 لعب
وقد كاذبة. كانت اللقاح ضد الشائعات أن به یحتذى كمثال لیثبتوا موسوسا منطقة في علنا المطاعیم بأخذ                   الدینیین
من شعبیة مجموعات حشد على اإلیبوال" فیروس من الخالیة اُألسر "حملة عنوان تحت الكاثولیك أساقفة                 عمل
بفیروس المتعلق الفهم سوء عن والتحدث الجیران منازل في لالجتماع (األبرشیات) الرعّیة في والشباب                النساء
اإلیبوال، فیروس من الناجون یواجهها التي الوصمة معالجة وكذلك نطاقا، األوسع واالستجابة واللقاح               اإلیبوال،

 وقد قام قادة المسلمین وقادة كنائس النهضة بأنشطة مماثلة.

 تغییر الممارسات الدینیة●

وضعت الغایة، لهذه وتحقیقا إیبوال، لفیروس االستجابة في المجتمع مشاركة من مهم جزًءا السلوك تغییر                 یُعد
الیدین غسل أهمیة عن الصالة هیاكل من وغیرها األبرشیات خالل من التوجیهات ونشرت الدینیة                الجماعات
مواقع وإنشاء مباشرة" الفم في ولیس بالید المناولة و"أخذ التقدمات، جمع بعد و المائدة) (شركة المناولة                  قبل
األبرشیات إلى التدریب هذا وتمریر األسقفیة، مستوى على الكهنة تدریب وتم العبادة، أماكن في المكلورة                 للمیاه

 (شیریكه باللغة السواحلیة) والجماعات المحلیة.

 المؤسسات الدینیة كمراكز للجوء والمساعدة●

الدینیة الجماعات أنشأت الدینیة، المؤسسات في المقدمة األخرى األساسیة المساعدة أشكال على              باالعتماد
النظافة مرافق ووفرت اإلیبوال، فیروس عالج مرافق إلى األشخاص احالة فیها یمكن ومناطق استقبال                مناطق
توزیع خالل من الحاالت مع المتواصلین األشخاص رصد ودعمت الیدین، غسل مستلزمات مثل               الصحیة

 األغذیة والمساعدة النفسیة، وأنشأت مجموعات اإلنذار المبكر في المدارس.

 القیام بدور وسیط بین االستجابة األوسع والمجتمعات المحلیة●

الحكومة استجابة ضد المعادیة األفعال ردود تنامي مع هامة تأییدیة و وسیطة أدوارًا الدینیون القادة                 لعب
في تصب التي الدولیة الموارد بین التفاوت من استیائها عن المحلیة المجتمعات اعربت وقد الدولیة،                 والوكاالت
واإلقلیمیة الوطنیة العوامل لمعالجة المتخذة اإلجراءات كفایة وعدم دولیة، تداعیات ذات صحیة أزمة               معالجة
ودعم وتنفیذ وضع إلى الدولیة والوكاالت الحكومة الدینیین القادة ودعا یوم. كل یواجهونه الذي للعنف                 والعالمیة
المخاطر لمعالجة األوسع الخطط جانب إلى اإلیبوال فیروس من التعافي لدمج الصمود على المجتمع قدرة                 خطط
والقادة الدینیة المحلیة للمنظمات ویمكن المتضررة، المناطق في النزاع ومخاطر والحوكمة المتداخلة              اإلنسانیة
الجهود تستند أن یجب ولكن والحكم، النزاع قضایا على العمل في المساهمة المجتمعات تلك في                 الدینیین
الدینیة الفاعلة الجهات تواجهها التي والمخاطر النزاع، لدینامیكیات دقیق لتحلیل الجبهة هذه على               المبذولة
الحكومیة غیر والمنظمات المتحدة واألمم الحكومة – المختلفة الفاعلة للجهات المختلفة والطرق              المحلیة

 الدولیة، ومكتب الشؤون الخارجیة - التي ینظر إلیها من قبل المجتمعات المحلیة والجهات الفاعلة المسلحة.
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 استجابة عالمیة لـكوفید -19 من خالل المجتمعات الدینیة3.
 

مرة یكونوا أن یمكن والمجتمعات اإلیمان قادة أن تیرفند منظمة تعتقد الصحي، 19 - كوفید وباء ضوء                   في
وتحرص مجدیة، بطریقة لالحتیاجات واالستجابة واألمل اإلغاثة وتوفیر االنتشار إبطاء في هامًا حلیفًا               أخرى
وال استجابتها، في مبكر وقت في الدینیة المجتمعات یشرك وهو العالمي المجتمع رؤیة على تیرفند                 منظمة
التحدید وجه على تیرفند منظمة وتوصي اإلیبوال، لفیروس االستجابة مع ارتكبها التي األخطاء نفس                یكرر

 بمشاركة المجتمع اإلنساني واإلنمائي مع  القادة الدینیین والمجتمعات المحلیة لألسباب التالیة:
 

 1- القیادة:
اإلحساس● توفیر على قادرین وهم األزمات ، أوقات في القیادة و ذاتي بشكل بالتعبئة یقومون ما                 غالبا

 باألمل للناس.
الوطني● المستوى على مركزیة هیاكل لدیهم األماكن معظم وفي جیدة، شبكة لدیهم الدینیین               القادة

 واإلقلیمي والمحلي التي تكون فعالة في مجال تعاقب المعلومات ونشرها.
إساءة● معالجة في فعالین حلفاء یكونوا أن ویمكن األمل ، برسائل الخوف استبدال على قادرون                إنهم

االجتماعیة العار وصمة من یزید قد الذي الوباء هذا تبریر أو لدعم الدینیة النصوص                استخدام
 واستبعاد المتضررین أو الباقین على قید الحیاة.

 2- إمكانیة التعبئة والتأثیر:
بالمبادئ● االلتزام مع - الوعي مستوى ورفع المجتمع تعبئة لیقودوا اآلخرین الدینیین القادة               د عم

 التوجیهیة للتباعد االجتماعي - وهم قادرون على القیام بذلك بطرق مسكونیة.
 یمكن أن یشاركوا كأبطال لضمان  عدم اإلضرار  من خالل عدم زیادة خطورة كوفید - 19  في سیاق●

 االحتفاالت والمناسبات الدینیة من خالل األشكال اآلمنة لممارسة العبادة عن طریق استخدام وسائط
 اإلعالم الرقمیة وغیرها ، إذا وعندما یتم رفع القیود الحكومیة.

 هم مجموعة مرجعیة رئیسیة/ مؤثرین  لمعالجة األنماط االجتماعیة والثقافیة  لتغییر السلوكیات والحد●
 من انتقال العدوى.

 

 3- مقدمو الرعایة والدعم:
التدابیر● هذه تنفیذ على قادرین لیكونوا ضعفا، األكثر أولئك وخاصة المجتمعات ، دعم على               قادرون

 على سبیل المثال؛ ضمان توافر الصابون ومستلزمات النظافة وصنابیر تیبي وما إلى ذلك.
ما● وغالبا وتأثرا، ضعفا األكثر لألشخاص والملجأ المأوى توفیر والمجتمعات اإلیمان لقادة              یمكن

 یستخدمون األماكن الموجودة لالستجابة على الفور في مواجهة األزمة.
وضحایاه،● بالفیروس إصابتهم تشخیص تم الذین أو بهم للمشتبه العار وصمة من الحد على                قادرون

 وزیادة الدعم للمتضررین.
الضحایا● احتیاجات مع للتكیف االجتماعیة الحمایة آلیات لتأیید هادف بشكل إشراكهم             ویمكن

 والعائالت.
المنزلي● العنف ضحایا سیواجه وكما للعنف واألطفال النساء تعرض مخاطر ستزداد األزمات،              أثناء

والمجتمعات الدینیون القادة أظهر وقد القسریة، الحركة وعدم اإلغالق عملیات بسبب شدیدة              تأثیرات
 تأثیًرا  في الحد من العنف  إذا انخرطوا بشكل هادف في عملیة منظمة.
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 التزام منظمة تیرفند للمجتمعات الدینیة في االستجابة لمواجهة كوفید - 419.
خالل من والعلمي التنموي الفهم بین تربط للرسالة، متكامًال نهًجا تیرفند منظمة ستتبع لها، أساس اإلیمان تعتبر                   كمنظمة
الحالي الوقت في مجتمعاتها خدمة على تحرص التي العالم أنحاء جمیع في الكنائس شبكة على تعتمد الهوتیة                   عدسة

 وتدعمها.
 

 ستوفر منظمة تیرفند:
 معلومات دقیقة ومحدثة عن كوفید - 19 مع اإلشارة إلى المعلومات الرسمیة المتاحة محلًیا والتي تم التحقق●

 منها.
 تقدیم المشورة الشاملة للكنائس والتشجیع على خدمة المجتمعات المحلیة على نحو شامل.●
 التوجیهات (بما في ذلك الوثائق والندوات عبر اإلنترنت وما إلى ذلك) حول النظافة والسالمة والحمایة والعنف●

 القائم على النوع االجتماعي والقطاعات الرئیسیة األخرى التي تعتبر مهمة.
 الوثیقة األولیة للمعلومات األساسیة للكنائس التي تم توفیرها إلكترونًیا من خالل شبكات التوزیع، وتم تعدیلها●

 وترجمتها إلى اللغات األساسیة الثالث لمنظمة تیرفند.
 جعل هذه المعلومات متاحة ومشاركتها عبر مواقع منظمة تیرفند اإللكترونیة ( تعلم منظمة تیرفد ) ومنصات●

 التواصل االجتماعي.

 تحدیث المعلومات بانتظام بناًء على التعلیقات الواردة من البلدان/ المجموعات واألقران●

 

 سنعمل في شراكة مع:
 قادة الكنیسة والمیسرین المحلیین (الذین سیخدمون فیها  وبمجتمعاتهم).●

 الكنائس والشبكات الدینیة.●

 وسنقوم بنشر المعلومات بالطرق التالیة، من خالل:
 المدیرین القطریین●
 شبكات تحول (تغیر) الكنیسة والمجتمع، بما في ذلك المجموعات القطریة واالقلیمیة●
 فریق مشاركة شبكة الالهوت لمنظمة تیرفند  إلى كلیات الالهوت الكنسیة وقادة الطوائف.●
 اصدقاء یوموجا والشبكات المسیحیة والمنظمات النظیرة.●
 برامج األفراد الملهمین.●
 إعداد جلسات األسئلة واألجوبة بناًء على األسئلة الواردة من البلدان والمجموعات لتقدیم المزید من الدعم.●
 المنتجات اإلعالمیة/ االتصاالت التي تم إنشاؤها و التي تحتوي على المعلومات للشبكات غیر الرسمیة مثل●

.WhatsApp مجموعات واتساب 
 تعدیل الملصقات وترجمتها وطباعتها لتوزیعها على نطاق واسع من خالل الكنائس.●

 یمكن الوصول إلى جمیع موارد كوفید -19 وتوجیهاتنا وأدواتنا هنا:

www.tearfund.org/covid19  
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