
1

-الفهرس ↶



This work is licensed under the CC-BY 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Institute for Strategic Dialogue (ISD) is a company limited by guarantee, registered office address PO Box 75769, London, 
SW1P 9ER. ISD is registered in England with company registration number 06581421 and registered charity number 1141069.

معلومات عن مجموعة األدوات

تقــدم مجموعــة أدوات "شــبكة المــدن القويــة" هــذه إلــى الحكومــات المحليــة دليــًا يتعلــق بصياغــة رّد حســاس وفعــال 
فــي أعقــاب هجــوم إرهابــي.

إن الدافــع وراء أي عمــل إرهابــي ليــس مجــّرد ممارســة العنــف، بــل يهــدف إلــى بــّث الخــوف وخلــق االنقســام فــي المجتمــع. 
فــي أعقــاب الهجــوم اإلرهابــي مباشــرة، تأخــذ الســلطات الوطنيــة زمــام المبــادرة فــي االســتجابة للطــوارئ، فتعمــل علــى 
تعزيــز الســامة العامــة، وتبــدأ التحقيقــات الجنائيــة. غيــر أّن الهجــوم اإلرهابــي، مــع تقــدم األيــام واألســابيع واألشــهر، قــد 
يتــرك آثــاًرا عميقــة فــي المجتمــع، ممــا يتســبب فــي عواقــب اجتماعيــة ال توصــف ســواء فــي المجتمعــات أو عبــر الحــدود 
الجغرافيــة. لــذا تحتــاج المجتمعــات، بغــّض النظــر عــن مــدى قدرتهــا علــى الصمــود، إلــى قيــادة محليــة قويــة لمســاعدتها 

علــى التعافــي واســترداد قواهــا.

ــا دوًرا حاســًما فــي إعــادة االســتقرار إلــى المجتمــع  يلعــب رؤساء/رئيســات البلديــات والمســؤولون/ات المنتخبــون/ات محلًي
وتعزيــزه ومعالجــة االنقســام االجتماعــي فــي أعقــاب أي هجــوم. لقــد تطــورت األســاليب اإلرهابيــة، فــي العقــد الماضــي، 
مــن الســعي وراء أهــداف "صعبــة" ترمــز إلــى الدولــة ومؤسســاتها إلــى التركيــز المتزايــد علــى "األهداف الســهلة". يشــير "دليل 
اإلرهــاب العالمــي للعــام 2020" إلــى أن "حتــى فــي حــاالت النــزاع، مــن المرجــح أن ت/يكــون المدنيــون/ات أهداًفــا لإلرهــاب". 1 
ففــي حيــن انخفــض إجمالــي عــدد الوفيــات مــن ضحايــا اإلرهــاب علــى مســتوى العالــم، الــذي بلــغ ذروتــه عــام 2014، للســنة 
ــس  ــنوات الخم ــال الس ــرف خ ــن المتط ــات اليمي ــي لجماع ــاب السياس ــرة اإلره ــد وتي ــي، إال أن تصاع ــى التوال ــة عل الخامس
ــا فــي توســيع نطــاق اإلرهــاب، ال ســيما فــي المجتمعــات التــي يتفاقــم فيهــا االســتقطاب  ــا مقلًق الماضيــة يصــّور اتجاًه

بشــكل متزايــد. 2

ــّجع  ــة تش ــة العنيف ــات المتطرف ــى. فالجماع ــت مض ــن أي وق ــر م ــة أكب ــز الحضري ــى المراك ــاب عل ــر اإلره ــح تأثي ــد أصب لق
الهجمــات الصغيــرة التــي تســتهدف المدنييــن/ات حيــث يكونون/يكــنَّ أكثــر عرضــة للخطــر باعتبارهم/هــنَّ "أهداًفــا 
ــة  ــال مثالي ــاحات قت ــى س ــدن إل ــك الم ــن بذل ــة، محّولي ــات الديني ــي المؤسس ــة أو ف ــن المزدحم ــي األماك ــواء ف ــهلة"، س س
بالنســبة إليهــم. فقــد ازداد عــدد الهجمــات اإلرهابيــة داخــل المــدن بيــن عامــي 1993 و 2000 بأكثــر مــن الضعــف.3 ولــو توافــرت 
بيانــات حديثــة فــي هــذا الشــأن، فمــن المحتمــل أن ترســم صــورة أكثــر قتامــة. هــذا التحــول يترافــق مــع ضغــوط متزايــدة 
علــى المؤسســات العامــة لتوزيــع األدوار وإبــرام االتفاقيــات بشــكل واضــح للــرد علــى الهجمــات والتخطيــط لســبل تعمــل 

علــى الحــّد مــن تأثيــر هــذه الهجمــات علــى ناخبيهــا.

ــة  ــس البلدي ــات والمجال ــات البلدي ــذه، لرؤساء/لرئيس ــة األدوات ه ــر مجموع ــال تطوي ــن خ ــة، م ــدن القوي ــبكة الم ــر ش توّف
ومســؤولي/ات المــدن إطــاًرا لتطويــر وتقديــم أنشــطة فــي أعقاب أي حــدث إرهابــي يســتهدف المدنييــن/ات بطريقة تكمل 
إجــراءات الحكومــة الوطنيــة بــداًل مــن تكرارهــا. وقــد اســتندنا، فــي مجموعــة األدوات هــذه، إلــى سلســلة مــن المقابــات مــع 
أعضــاء المجالــس البلديــة مــن أكثــر مــن 140 مدينــة عضــو فــي شــبكة المــدن القويــة، باإلضافــة إلــى األبحــاث التــي أجراهــا 

"معهــد الحــوار االســتراتيجي" وخبرتــه فــي معالجــة الكراهيــة واالســتقطاب والتطــرف علــى المســتوى المحلــي.
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شكر وتقدير

نــوّد أن نشــكر ممثلــي المــدن األعضــاء فــي شــبكة المــدن القويــة الذيــن قبلــوا دعوتنــا إلجــراء مقابلــة معهــم وتقديــم 
ــا  ــو، مقدوني ــكي )كومانوف ــيم ديميتريفس ــدة مكس ــذه: العم ــة األدوات ه ــر مجموع ــى تطوي ــاعدت عل ــدة س ــة فري رؤي
الشــمالية(، العمــدة بيــل بيدوتــو )بيتســبرغ، الواليــات المتحــدة األميركيــة(، نيكســهات عاكفــي )كومانوفــو، مقدونيــا 
ــا الشــمالية(، دانيــال لوســون )لنــدن، المملكــة المتحــدة( وروبــن ميريــت  الشــمالية(، شــعبان ديميــري )كومانوفــو، مقدوني

ــدة(. ــة المتح ــدن، المملك )لن

نــوّد أيًضــا أن نعــرب عــن امتناننــا ألعضــاء معهــد الحــوار اإلســتراتيجي، وبخاصــة ربيــكا ســكيليت، علــى تقييمهم/هــنَّ 
ــوال  ــا ط ــى دعمهم ــز عل ــليا جومي ــي وس ــيم دوغان ــك بس ــكر كذل ــدة، ونش ــنَّ المفي ــنَّ ومراجعاتهم/ه وماحظاتهم/ه
مرحلــة البحــث، ومصطفــى عيــاد، وجــو داونــي، ودان هوتــون، وجينــي كينــغ، وســوزانا بوجورزيلســكا علــى مســاهماتهم/

. هنَّ

أخيــًرا، نــود أن نشــكر ســوزانا وايــت علــى مهاراتهــا المتميــزة فــي تحريــر النســخة اإلنجليزيــة، وأحمــد طــارق علــى تصميمــه 
الفنــي الجميــل لهــذا الدليــل. ونــوّد كذلــك أن نشــير إلــى مســؤولية المؤلفيــن عــن أن أي ســهو أو أخطــاء تخللــت الدليــل.
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اســتهدف اإلرهابيــون/ات المــدن لقــرون طويلــة. وعلــى مــدى العقــود الماضيــة تحــّول الفاعلــون/ات الذيــن/ اللواتــي 
ــذَن حمــات إرهابيــة مــن ارتــكاب عمليــات القتــل أو اغتيــال المعارضيــن/ات السياســيين/ات إلــى غــرس التغييــر  ينفذون/ينفَّ
علــى مســتوى المجتمــع مــن خــال الخــوف، حيــث كانــت المــدن بمثابــة الخلفيــة المثاليــة للخســائر الجماعيــة والهجمــات 
الرمزيــة.4 ونتيجــة لتزايــد عــدد ســكان المــدن فــي المناطق المجــاورة المكتظــة بالســكان، تمكــن اإلرهابيون/ات من التســبب 
فــي معــدالت عاليــة مــن الضحايــا مــع إحــداث صدمــة نفســية جماعيــة. عــاوًة علــى ذلــك، تظــل المــدن رمــوًزا قويــة للقــوة 
السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة فــي حــد ذاتهــا، فضــًا عــن كونهــا المراكــز المحوريــة لشــبكات البنيــة التحتيــة الحيويــة 
بمــا فــي ذلــك االتصــاالت والنقــل والطاقــة. لــذا فــإن شــّن هجــوم علــى مدينــة يــؤدي إلــى تغطيــة إعاميــة واســعة النطــاق، 

ممــا يضمــن الشــعور بالصدمــة خــارج حــدود المدينــة ويولــد تغطيــة إعاميــة لإلرهابييــن/ات.

مــع ظهــور أجهــزة التفجيــر االرتجاليــة )IEDs( وأجهــزة ضبــط الوقــت وأجهــزة التفجيــر عــن ُبعــد، زاد عــدد ونوعيــة األهــداف 
المعرضــة للهجمــات، ممــا أدى إلــى زيــادة فــرص التدميــر واحتمــال النجــاح. ونظــًرا إلــى أن التكنولوجيــا و"المصــادر الجماعيــة" 
ــات  ــمح للجماع ــا س ــة، مم ــص والمعرف ــب المتخص ــى التدري ــب عل ــّل الطل ــد ق ــكان، فق ــي كل م ــاًرا ف ــر انتش ــا أكث أصبح
اإلرهابيــة أو لألفــراد بإحــداث ضــرر يتجــاوز إمكانياتهــم. وبالتالــي يمكــن لسلســلة منســقة مــن الهجمــات أن توّجــه ضربــة 
قويــة إلــى الســلطات، علــى الصعيديــن المحلــي والوطنــي، باإلضافــة إلــى تحقيــق عــدد مــن األهــداف األخــرى، مثــل: نشــر 
الخــوف، وفضــح االنقســام االجتماعــي أو تعزيــزه، وخلــق بلبلــة سياســية، وتقويــض الثقــة فــي المؤسســات، أو اإلضــرار 

ــي. ــل اإلرهاب ــي/ات العم ــة لمرتكب ــر الدعاي ــا، و/ أو نش ــة أو باقتصاده ــة المدين بمكان

تشــير التقديــرات إلــى أن مــا يقــدر بنحــو 68% مــن ســكان العالــم سيعيشــون فــي المناطــق الحضريــة بحلــول العــام 2050، 
ــكانها  ــدد س ــد ع ــق وتزاي ــذه المناط ــم ه ــو حج ــع نم ــتزداد م ــي س ــاب الدول ــداف لإلره ــدن كأه ــة الم ــي أن قيم ــذا يعن وه
ــر  ــة التغي ــال ومواكب ــذه األعم ــل ه ــع مث ــة لمن ــادة المصمم ــر المض ــور التدابي ــب أن تتط ــك، يج ــع ذل ــوازي م ــا.5  بالت وتأثيره

ــدات. ــوع للتهدي ــد والمتن المتزاي

إذا كانــت الجماعــات اإلرهابيــة منشــغلة ســابًقا باســتهداف "أهــداف صعبــة" مثــل المبانــي الحكوميــة وقــوات األمــن، يبــدو 
أنهــا باتــت ترّكــز اآلن علــى "األهــداف الســهلة"، وشــّل المراكــز الحضريــة، وتعطيــل الحيــاة اليوميــة، وخلــق حالــة مــن الذعــر 
ــا البســيطة،  علــى نطــاق واســع .6 لتحقيــق هــذه الغايــة اســتخدمت هــذه الجماعــات وســائل جديــدة، تعتمــد التكنولوجي
ــة  ــلحة رخيص ــي أس ــفة، وه ــوات الناس ــكاكين والعب ــات والس ــتخدام المركب ــك اس ــي ذل ــا ف ــا، بم ــر هجماته ــم تأثي لتعظي

الثمــن نســبًيا وســهلة البنــاء، ويصعــب كثيــًرا منعهــا.7

ــا االتصــاالت للمهاجميــن/ات باالجتمــاع وتنظيــم تنقلهم/هــنَّ داخــل البــاد  لقــد ســمح التقــدم الحاصــل فــي تكنولوجي
ــنة  وعبــر الحــدود وتوســيع نطاقــه، ومنحهم/هــنَّ إمكانيــة أكبــر لإلفــات من العقــاب. وقــد تجلت هذه التســهيات المحسَّ
فــي العديــد مــن الهجمــات الواســعة النطــاق التــي حدثــت مؤخــًرا،8 بمــا فــي ذلــك هجمــات مومبــاي عــام 2009. فــي تلــك 
الحالــة، مّكنــت الهواتــف الذكيــة ووســائل التواصــل االجتماعــي الجنــاة مــن تنســيق تحركاتهــم بشــكل فعــال، فضــًا عــن 
ــتان.9  ــي الباكس ــي ف ــم اإللكترون ــي موقعه ــن ف ــن العاملي ــي م ــن الفعل ــي الزم ــتي ف ــم اللوجس ــه والدع ــي التوجي تلق
ــر اإلنترنــت( لعــرض األعمــال اإلرهابيــة علــى نطــاق واســع.  وكان التوّجــه األحــدث هــو اســتخدام المنصــات اإللكترونيــة )عب
ــبوك،  ــع فيس ــى موق ــًرا عل ــا مباش ــلًما بّثً ــا مس ــل 51 مدنًي ــّث مقت ــيرش بب ــدة كرايستش ــم بل ــام مهاج ــام 2019، ق ــي ع فف
بهــدف الوصــول إلــى جمهــور محــدد بشــكل واســع ممــن ينخرطــون فــي ثقافــات اإلنترنــت الفرعيــة.10  فــي أعقــاب جريمــة 
ــل  ــات تعم ــى أن الهجم ــد عل ــا يؤك ــام، مم ــه االنتق ــن أتباع ــامية" م ــة اإلس ــم "الدول ــب تنظي ــنيعة، طل ــيرش الش كرايستش

كمحــرك قــوي للتطــرف واألعمــال اإلرهابيــة المتبادلــة. 

ــن  ــد م ــي تمت ــار، فه ــعة االنتش ــدات واس ــك ألن التهدي ــن/ات، وذل ــن/ات المحتملي ــد المهاجمي ــب تحدي ــن الصع ــا أن م كم
ــع  ــا األوس ــن األيديولوجي ــا م ــتمد تطرفه ــي تس ــك الت ــى تل ــة إل ــاكل التنظيمي ــورة ذات الهي ــة" المحظ ــات اإلرهابي "الجماع
للحــركات التــي تفتقــر إلــى القيــادة والتوجيــه المركــزي. يتــم تنفيــذ حوالــي 60% مــن الهجمــات اإلرهابيــة اآلن مــن قبــل أفــراد 
)غالًبــا مــا يطلــق عليهــم اســم "الفاعلــون المنفــردون"( ال ينتمــون إلــى أي منظمــة إرهابيــة. 11  باختصــار، هنــاك قناعــة متزايــدة 
بــأن أي شــخص يمكنــه تنفيــذ هجــوم، وأن أي شــخص يمكــن أن يكــون ضحيــة، وأن أي بيئــة حضريــة هــي هــدف محتمــل 

فــي المســتقبل.

مقدمة
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تمثــل هــذه االتجاهــات مجتمعــة تحدًيــا جديــًدا فــي مكافحــة اإلرهــاب الحضــري الحديــث. عــاوة علــى ذلــك، يجــب 
أن يتطلــب "التحــول المحلــي" نحــو تفويــض صاحيــات أكبــر للســلطات البلديــة مزيــًدا مــن التدقيــق فــي السياســات 
والممارســات علــى مســتوى المدينــة، وهــذا يجعــل دور الســلطات المحليــة والمســؤولين/ات المنتخبيــن/ات فــي االســتجابة 

ــد. ــو متزاي ــى نح ــة عل ــق الصل ــادث وثي ــد الح ــا بع لم

ــا مــا يكــون مبهًمــا، إذ إن االتفــاق علــى األدوار والمســؤوليات بيــن، وعبــر، مختلــف مســتويات الدوائــر  غيــر أن هــذا الــدور غالًب
ــل  ــن قب ــا م ــا تاريخًي ــدن وإهماله ــاوز الم ــّم تج ــن ت ــي حي ــة. فف ــغ األهمي ــر بال ــدوء أم ــلم واله ــات الس ــي أوق ــة ف الحكومي
ــن  ــؤولية ع ــل المس ــوم تحم ــدن الي ــادة الم ــى ق ــب عل ــرًة، يج ــة مباش ــات اإلرهابي ــاب الهجم ــي أعق ــة ف ــلطات الوطني الس
عــدد مــن المناطــق، ويشــمل ذلــك التنســيق مــع الجهــات المحليــة الفاعلــة، واالتصــال بوســائل اإلعــام، وتلبيــة االحتياجــات 
ــود  ــى الصم ــا عل ــاء قدرته ــات لبن ــد المجتمع ــد، وحش ــدادي أو المتصاع ــف االرت ــا، وردع العن ــة للضحاي ــية واالجتماعي النفس
ضــد التطــرف. 12 هــذا التوجــه األخيــر مهــم بشــكل خــاص فــي منــاخ يــزداد فيــه االســتقطاب، حيــث يؤثــر اإلرهــاب فــي نتائــج 
االنتخابــات وفــي عمــل المؤسســات الديمقراطيــة. فقــد أظهــرت دراســة أجريــت فــي تركيــا أن األحــزاب اليمينيــة، التــي تعتبــر 
تقليدًيــا "أقــل تســاهًا تجــاه المنظمــات اإلرهابيــة مقارنــًة بموقفهــا تجــاه نظرائهــا اليســاريين"، تكســب مزيــًدا مــن أصــوات 
ــات  ــاب الهجم ــي أعق ــي، ف ــور الفرنس ــرأي أن الجمه ــتطاع لل ــر اس ــا أظه ــاب. 13 كم ــكان لإلره ــرض الس ــا تع ــن كلم الناخبي
ــة  ــة المتطرف ــان اليميني ــن لوب ــة ماري ــوق بسياس ــى الوث ــل إل ــذ يمي ــا، أخ ــي فرنس ــرين األول 2020 ف ــر/ تش ــي أكتوب ــة ف اإلرهابي
أكثــر مــن سياســة الرئيــس إيمانويــل ماكــرون فــي مــا يتعلــق بمحاربــة اإلرهــاب. 14  ومــن الممكــن أن يســاعد االنخــراط علــى 
األرض مــن خــال الجهــات الفاعلــة المحليــة فــي معالجــة المخــاوف المشــروعة وضمــان عــدم لجــوء األفــراد إلــى ردود قــد 

تكــون غيــر متســامحة أو غيــر ديمقراطيــة.

مقدمة

دور السلطات المحلية

نظرة عامة على مجموعة األدوات

ــات  ــات البلدي ــة ولرؤساء/ورئيس ــلطات المحلي ــة للس ــادر المتاح ــي المص ــوة ف ــد فج ــى س ــذه إل ــة األدوات ه ــعى مجموع تس
الذين/اللواتــي قــد يجــدون/ يجــدَن أنفســهم/هنَّ فــي الخطــوط األماميــة بعــد هجــوم إرهابــي. علــى الرغــم مــن توافــر عــدد 
كبيــر مــن الكتيبــات اإلرشــادية إلدارة األزمــات بعــد وقــوع الحــوادث، إال أنهــا غالًبــا مــا تكــون قاصــرة فــي مجــاالت عديــدة. أواًل، 
ــز علــى االتصــاالت االســتراتيجية والتنســيق، دون النظــر فــي االســتجابات المحليــة التــي تفيــد وتعنــي  ألنهــا تميــل إلــى التركي
أصحــاب المصلحــة الرئيســيين، مثــل وســائل اإلعــام المحليــة والضحايــا واألســر ومؤسســات الخدمــات االجتماعيــة والمجتمــع 
ــادات إدارة  ــد إرش ــا، تعتم ــة. ثانًي ــؤالء مبهم ــة ه ــاب المصلح ــع أصح ــل م ــرق التواص ــزال أدوات وط ــك، ال ت ــًة لذل ــع.15 نتيج األوس
األزمــات عموًمــا علــى دراســات الحالــة الغربيــة، التــي قــد ال تكــون ذات صلــة ببقيــة شــعوب العالــم. 16  أخيــًرا، تــم تطويــر مصــادر 
ــل  ــل األج ــر طوي ــة التأثي ــي دراس ــوة ف ــرك فج ــا ت ــة، مم ــة/ الناعم ــداف الضعيف ــة األه ــة لحماي ــنوات الماضي ــال الس ــدة خ عدي

والصدمــات الجماعيــة للمجتمعــات المتضــررة. 17

لقــد قاربــت "شــبكة المــدن القويــة" هــذه القضايــا مــن منظــور جديــد، حيــث قدمــت مخطًطــا إلــى الســلطات المحليــة وقــادة 
المــدن الذيــن يتطلعــون إلــى طمأنــة المواطنيــن وإلهامهــم الثقــة فــي أوقــات الصدمــات وانعــدام األمــن واالســتقرار. يركــز 
الفصــل األول علــى المشــاركة المجتمعيــة، ويحــدد كيــف يمكــن للســلطات االســتفادة مــن الشــبكات القائمــة لتحديــد 
تأثيــر الهجــوم، وتحديــد اآلليــات األكثــر ماءمــة لدعــم الضحايــا، وتعزيــز التماســك االجتماعــي للمجتمــع ككل. في حيــن يركز 
الفصــل الثانــي علــى االتصــال/ التواصــل ويســعى إلــى توجيــه الســلطات المحليــة فــي تطويــر خطــط التوعيــة التــي تعمــل 
علــى تخفيــف حــدة التوتــرات المتصاعــدة وتقويــة شــعور ســكان المدينــة بالهويــة وتعزيــز معنوياتهــم وتاحمهــم. ويقــدم 
الفصــل الثالــث لمحــة عامــة عــن كيــف يمكــن للمــدن أن تضمــن اســتفادة مجتمعاتهــا مــن الدعــم النفســي واالجتماعــي 
المناســب. أمــا الفصــل الرابــع فيقــدم ملخًصــا لالعتبــارات الرئيســية لتوجيــه قــادة المــدن فــي أعقــاب الهجــوم مباشــرة، 
ــًرا، يمكــن اســتخدام أوراق العمــل واألدوات والمصــادر اإلضافيــة فــي الملحقيــن  عندمــا تكــون التوتــرات فــي ذروتهــا. أخي
لتدعيــم هــذا العمــل ومراقبــة منصــات وســائل التواصــل االجتماعــي، التــي يمكنهــا أن تكــون أداة قويــة لتوفيــر المعلومــات 

المتعلقــة بكيفيــة رّد المدينــة علــى الهجــوم اإلرهابــي مــن جميــع الجوانــب.

ال ينبغــي االســتهانة بــدور المــدن فــي الــرّد علــى األعمــال اإلرهابيــة. قــد تكــون عمليــة إشــراك العديــد مــن الجهــات الفاعلــة، 
باإلضافــة إلــى طمأنــة المجتمعــات وتقديــم مثــال علــى القــوة والوحــدة، مهمــة شــاقة، لكنهــا أمــر حيــوي إذا أرادت المــدن 
أن تظــل قــادرة علــى الصمــود فــي مواجهــة الهجمــات. لقــد اســتعانت "شــبكة المــدن القويــة"، فــي إعــداد مجموعــة األدوات 
ــاهموا/  ــي س ــن/ اللوات ــرات الذي ــات والخبراء/الخبي ــي/ات السياس ــات وواضع ــات البلدي ــن رؤساء/رئيس ــة م ــبكة عالمي ــذه، بش ه
ســاهمَن بوقتهم/هــنَّ وخبراتهم/هــنَّ إلعــداد مجموعــة أدوات شــاملة ومســتنيرة ومتعــددة االســتخدامات، ونأمــل أن 

تكــون بمثابــة خارطــة طريــق للســلطات المحليــة فــي وضــع إســتراتيجيتها الخاصــة.
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تعــّد مشــاركة المجتمــع الركيــزة األساســية للنهــج التشــاركي فــي الحوكمــة، الــذي ُيعتــرف بــه بشــكل متزايــد علــى أنــه 
النهــج األفضــل علــى جميــع مســتويات الحكومــة.18 فمعظــم الســلطات المحليــة تــدرك أهميتهــا لمجتمعاتهــا وتشــارك 
ــا الــذي  ــة والمشــحون عاطفًي ــة بالســياق الحســاس للغاي ــر أن عليهــا أن تكــون علــى دراي فــي إدارتهــا بطــرق متنوعــة،19  غي
ــة  ــم الدول ــا تنظي ــي تبناه ــام 2019، الت ــريانكا، ع ــي س ــح ف ــد الفص ــرات عي ــاب تفجي ــي أعق ــوم. ف ــد الهج ــه بع ــتعمل في س
ــة  ــوات لمقاطع ــاك دع ــت هن ــلمين، وكان ــة لمس ــة مملوك ــات تجاري ــازل ومح ــد من ــات ض ــدة هجم ــت ع ــامية، وقع اإلس
متاجــر المســلمين.20 يظهــر هــذا المثــال مــدى الســرعة التــي يمكــن فيهــا شــيطنة المجتمعــات التــي ُينظــر إليهــا علــى أنهــا 
مرتبطــة بالجانــي )الجنــاة(، ويبّيــن كذلــك مــدى الحاجــة إلــى تعامــل الســلطات المحليــة بنشــاط مــع جميــع المجتمعــات 

لتجنــب مزيــد مــن التصعيــد وإلحــاق الضــرر بالنســيج االجتماعــي للمدينــة.

ــراكات  ــد والش ــة األم ــة الطويل ــاركة المجتمعي ــتراتيجيات المش ــتخدام اس ــة اس ــول كيفي ــادات ح ــل إرش ــذا الفص ــدم ه يق
فــي أعقــاب هجــوم إرهابــي. إن بنــاء الثقــة والحــوار مــع المجتمعــات، باعتبارهمــا جــزًءا مــن إســتراتيجية طويلــة األمــد، يعــّدان 
ــوم.  ــوع هج ــال وق ــي ح ــال ف ــكل فع ــا بش ــل معه ــا أن تتعام ــة يمكنه ــلطات المحلي ــان أن الس ــيتين لضم ــن أساس ركيزتي
علــى العكــس مــن ذلــك، يمكــن أن يــؤدي إشــراك المجتمعــات "لمــرة واحــدة" فــي أعقــاب الهجــوم إلــى وصمهــا بالعــار أو 

تعزيــز التصــورات الســلبية عنهــا. مــن خــال المشــاركة الطويلــة األمــد، ســتكون الســلطات المحليــة قــادرة علــى:

مقدمة

هة وفعالة نشر المعلومات واإلرشادات بطريقة موجَّ

تحديــد احتياجــات المجتمــع والمــوارد المتوافــرة والدعــم المتــاح )مثــل 
شــبكات المتطوعيــن/ات واآلليــات غيــر الرســمية لتشــارك المعلومــات(

تحديد اآلليات المناسبة لدعم الضحايا.

الفصل األول - المشاركة المجتمعية

الفصل األول:
المشاركة المجتمعية
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الخطــوة األولــى بعــد الهجــوم هــي إجــراء تمريــن شــامل لرســم الخرائــط. يجــب علــى الســلطات المحليــة تحديــد 
المجتمعــات التــي قــد تكــون معرضــة للخطــر بشــكل خــاص بعــد الهجــوم، وبالتالــي تحتــاج إلــى تدابيــر خاصــة.

تحليل الوضع

تحديد المجتمعات المحلية العرضة للخطر

رسم خرائط للمجتمعات المحلية

أدى الهجــوم الــذي اســتهدف الكنيــس اليهــودي فــي بيتســبرغ، عــام 
2018، إلــى مخــاوف بشــأن الســامة العامــة للمجتمعــات اليهوديــة، ســواء 
أكانــت هــذه المخــاوف واقعيــة أم متخّيلــة. لذلــك تعاونــت ســلطات 
المدينــة مــع هــذه المجتمعــات لتحديــد وســائل الدعــم، علــى ســبيل 
المثــال مــن خــال توفيــر مزيــد مــن األمــن لــدور العبــادة فــي األعيــاد 

اليهوديــة.

المجتمعات المستهدفة 
بالهجوم اإلرهابي.

ــد  ــى تزاي ــؤدي إل ــد ت ــة ق ــات اإلرهابي ــى أن الهجم ــدة عل ــة متزاي ــاك أدل هن
ــب  ــد التعص ــى تزاي ــير إل ــا يش ــة، مم ــرات عرقي ــى توت ــة وإل ــم الكراهي جرائ
ضــد األفــراد أو المجتمعــات التــي ُيعتقــد أنهــا مرتبطــة باألحــداث. بصــرف 
النظــر عــن الضــرر المباشــر الناجــم عــن هــذا العنــف المتبــادل، يمكــن 
ــذه  ــى ه ــع. تتجل ــك المجتم ــى تماس ــدى عل ــدة الم ــار بعي ــه آث ــون ل أن تك
ــور،  ــن األويغ ــن، موط ــينجيانغ بالصي ــة ش ــي مقاطع ــوح ف ــرة بوض الظاه
ــن  ــات م ــن الهجم ــلة م ــد سلس ــلمين. فبع ــن المس ــب م ــي الغال ــم ف وه
قبــل االنفصالييــن والمتطرفيــن فــي جميــع أنحــاء الصيــن، بمــا فــي ذلــك 
مــن قبــل األويغــور، ركــزت الحكومــة الصينيــة جهودهــا المثيــرة للجــدل 
علــى مكافحــة اإلرهــاب فــي شــينجيانغ. إلــى جانــب السياســات المثيــرة 
الذيــن  بيــن األويغــور والهانــز -  الطائفيــة  التوتــرات  للجــدل، تصاعــدت 
يمثلــون 45٪ و 40٪ مــن ســكان شــينجيانغ علــى التوالــي - علــى مــدى 
الخمســة عشــر عاًمــا الماضيــة، ممــا أدى إلــى أعمــال شــغب وحــوادث 

ــدة. 21 ــبات ع ــي مناس ــة ف عنيف

المجتمعات التي ُينظر إليها 
على أنها مرتبطة بالجاني 

)الجناة(. قد يؤدي ربط أي 
مجتمع بالجاني )الجناة( بأي 
شكل من األشكال إلى إلقاء 

اللوم على هذا المجتمع 
وشّن هجمات انتقامية ضده، 

باإلضافة إلى وصم الذات.

يمكــن أن تكــون هــذه المجتمعــات أفــراًدا ُدمــرت ممتلكاتهم الشــخصية 
أو منازلهــم، وســيحتاجون إلــى مــأوى مؤقــت ورعايــة مــا بعــد الصدمــة. 
ــا غيــر مباشــرين أيًضــا.  كمــا أن الهجمــات اإلرهابيــة قــد يكــون لهــا ضحاي
علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن تكــون تغطيــة وســائل التواصــل االجتماعــي 
لمثــل هــذه األحــداث مرهقــة للجهــاز العصبــي للشــخص وتســبب ضغًطا 

مؤلًمــا، تماًمــا كمــا لــو أنــه عايــش الحــدث بشــكل مباشــر. 22

المجتمعات المتضررة 
بشكل جانبي من الهجوم 
اإلرهابي، جسدًيا و/ أو نفسًيا 
)على سبيل المثال، تم تدمير 

ممتلكاتهم عند استهداف 
مجموعة أخرى(.

ــي  ــار ف ــاق الن ــة إط ــن حادث ــة م ــة واإلرهابي ــبكات المتطرف ــتفادت الش اس
كرايستشــيرش عــام 2019 عبــر الطيــف المتطــرف. فقــد أصــدر تنظيــم 
الدولــة اإلســامية، بعــد الهجــوم، بياًنــا رســمًيا دعــا فيــه الجاليــة المســلمة 
ــذي  ــو، ال ــع الفيدي ــداول مقط ــم ت ــه، ت ــت نفس ــي الوق ــام. 23 ف ــى االنتق إل
ــوات  ــر قن ــبوك، عب ــع فيس ــى موق ــرًة عل ــه مباش ــار وبّث ــق الن ــجله مطل س
يمينيــة متطرفــة، األمــر الــذي أدى إلــى زيــادة التطــرف فــي هــذا المجتمــع، 
بمــا فــي ذلــك حادثــة إطــاق النــار فــي إل باســو التــي وقعــت بعــد بضعــة 

ــهر. 24 أش

المجتمعات المعرضة لخطر 
)لمزيد من( التطرف كما 
أن الهجمات، إما ألنها تتبع 

أيديولوجية الجاني )الجناة(، 
أو ألنها تقف مع الطرف 

المتعّرض للهجوم. في كلتا 
الحالتين، قد تشعر هذه 

المجتمعات أن استخدام 
العنف بات مشروًعا.

الفصل األول - المشاركة المجتمعية
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يجــب علــى الســلطات المحليــة أن تتبّنــى نهًجــا مختلًطــا يمكنهــا مــن خالــه إشــراك المجتمــع بشــكل مباشــر، والعمــل 
عبــر شــركاء/ شــريكات يتمتعــون/ يتمتعــَن بالموثوقيــة والمصداقيــة علــى األرض. يجــب عليهــا كذلــك تقييــم المزايــا 
ــًة بالمشــاركة غيــر المباشــرة )قــد تختلــف هــذه  والفــرص والمخاطــر والتحديــات المتعلقــة بالمشــاركة المباشــرة مقارن

ــد أيــن يجــب عليهــا تركيــز جهودهــا. ــا للجمهــور المســتهدف( لتحدي األمــور تبًع

تحديد نقاط الدخول

ماذا؟ من؟

المعتــادة  الصفــات  إلــى  باإلضافــة 
المطلوبــة للتعامــل مــع المجتمعــات )أي 
وعملًيــا  متعاطًفــا  الشــخص  يكــون  أن 
ــًرا بالثقــة وال يصــدر األحــكام(، يحتــاج  وجدي
لديناميــات  شــامل  فهــم  إلــى  الفــرد 
المجتمــع وهياكلــه، وأن يكــون منفتًحــا 
توفيــر  يكــون  أن  يمكــن  اإلمــكان.25  قــدر 
المــوارد والتدريــب علــى التحّيــز الاواعــي، 
وحــل  واألديــان،  الثقافــات  بيــن  والحــوار 
النزاعــات وســائل مهمــة لمعالجــة هــذه 

منظمــة. بطريقــة  األمــور 

قــم/ قومــي بتعييــن مديــر/ ة داخليــة 
أنه/هــا  علــى  إليه/هــا  ُينظــر  للقضيــة 
المجتمــع  داخــل  موثوقــة  وصــل  صلــة 
ــخص  ــذا الش ــون ه ــن أن يك ــي. يمك المحل
ــا/ ــا/ًة، أو أخصائًي ــاط مجتمعًي ــط/ة ارتب ضاب
ــة،  ــرطة محلي ــط/ة ش ــا/ًة، أو ضاب ًة اجتماعًي

ــخ. إل
المشاركة 
المباشرة 

يمكن لهؤالء الفاعلين/ات المجتمعيين/ات
تقديم مفاهيم طليعية مستنيرة إلى 

مجتمعاتهم/هّن والمساعدة في تحديد 
الهياكل والعاقات القائمة، بما في ذلك:

األنشــطة التــي تهــّم المجتمــع بالفعــل 	 
ــطة  ــا، أي األنش ــارك فيه ــه أن ش ــبق ل وس
التــي يمكــن أن يشــارك فيهــا المجتمــع 

ككل.

واالقتصاديــة 	  االجتماعيــة  البنــى 

ــتخدامها  ــن اس ــي يمك ــية الت والسياس
المجتمــع. إلشــراك 

االحتياجات والمخاوف المتغيرة.	 

يمكــن أن تكــون للشــخصيات الفاعلــة 
خلفيــات  المحلــي  المجتمــع  فــي 
الشــخصيات  هــذه  تكــون  كأن  متنوعــة، 
علــى  المجتمــع،  منظمــي/ات  مــن 
المجالــس  أعضــاء  أو  المثــال،  ســبيل 
المســؤولين/ات  مــن  وغيرهــم  المحليــة 
الحكومييــن/ات، ومديــري/ات المؤسســات 
األعمــال،  ســيدات  ورجــال/  الربحيــة،  غيــر 
الدينييــن،  الزعمــاء  أو  والمتطوعيــن/ات 
الطويــل.  المــدى  علــى  والمقيميــن/ات 
تتمتــع بعــض هــذه الشــخصيات والجهــات 
فــي  االنخــراط  علــى  بالقــدرة  الفاعلــة 
بمــا  فيهــا،  والتأثيــر  متعــددة  مياديــن  
والمهنيــة  المحليــة  المياديــن  ذلــك  فــي 

والثقافيــة. واالجتماعيــة 

المشاركة 
غير 

المباشرة

حمايــة الكنائــس مــن قبل الشــباب المســلم: دراســة حالــة للتضامن بيــن المجتمعات 
الدينيــة في األردن

بعــد هجــوم داعــش علــى الكنائــس فــي مصــر، ووســط التهديــدات المتكــررة لألمــن األردنــي مــن ِقبــل هــذه 
المجموعــات، بــادر الشــباب المســلم فــي األردن إلــى حراســة الكنائــس فــي جميــع أنحــاء البــاد أثنــاء احتفــاالت 

عيــد الفصــح فــي محاولــة "لضمــان ســامة المســيحيين فــي الداخــل". 26

الفصل األول - المشاركة المجتمعية
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الحوار وبناء الثقة من خال االتصاالت الشفافة والتخطيط التفصيلي. المبادئ الرئيسة

اشرح/ي الغرض من مشاركتَك/ِك. على سبيل المثال:

قياس تأثير هذه الحادثة على شرائح مختلفة من المجتمع	 

تحديد احتياجات المجتمع على المدى القصير والمتوسط والبعيد	 

تقييم مهارات المجتمع وخبراته ورغبة الناس في دعم رّد أوسع نطاًقا بعد الحادثة	 

وضع خطة تعافي للمجتمع	 

نشر المعلومات والتماس التفاعل المستمر مع عملية الرّد. 	 

حــدد/ي خطــة واضحــة حــول الكيفيــة التــي تنوي/تنويــَن بهــا المحافظــة علــى 
مشــاركة المجتمــع، وكيــف سُتســتخدم مســاهمات أفــراد المجتمــع )التعامــل مــع 
المشــكات المحتملــة لخصوصيــة البيانــات، وضمانــات حجــب هويــة األفــراد فــي 
حــال تحدثــوا إليــَك/ِك بثقــة عــن مخاوفهــم، واألمــور التــي شــاهدوها عبــر اإلنترنــت، 

ــخ(. ــة، إل ــات المقلق واالتجاه

توصيل األهداف

ــم  ــاس، أو قابلهم/ليه ــواب الن ــرق/ي أب ــة: اط ــات المحلي ــى المجتمع ــب/ي إل اذه
"علــى أرضهــم الخاصــة"، حــدد/ي أمكنــة تجمــع النــاس. يجــب أن يرافــق مديــر/ة 

ــة. ــه وذو مصداقي ــوق ب ــا وموث ــل مجتمعًي ــخص فاع ــة  ش الحال

م/ي اجتماعات عامة ومجالس مفتوحة: نظِّ

ســاعد/ي الجمهــور علــى أخــذ زمــام المبــادرة فــي تحديــد األولويــات وتنظيــم الدعــم 	 
ــة  ــه الكامل ــن إمكانات ــتفادة م ــن االس ــه م ــه/ مّكني ن ــج، ومكِّ ــم النتائ ــج وتقيي ــذ البرام وتنفي
فــي تطويــر اإلجــراءات والحلــول الجماعيــة. يجــب أن تعمــل الســلطات المحليــة علــى 

ــات. ــدار التعليم ــن إص ــداًل م ــود ب ــيق الجه تنس

قــم/ قومــي بتوفيــر حّيــز للنــاس لالتقــاء والتواصــل، ولكــن أيًضــا إلثــارة مخاوفهــم 	 
ــة  ــاء ثقاف ــى بن ــك إل ــؤدي ذل ــات. ي ــات وخاف ــة أي صعوب ــن معالج ــث يمك ــروعة بحي المش
المســؤولية المشــتركة واالنفتــاح، بــداًل مــن تعييــر النــاس علــى خوفهــم أو غضبهــم أو مــا 
إلــى ذلــك. مــن الضــروري أن يقــوم بتيســير جلســات كهــذه شــخص ذو خبــرة فــي الوســاطة 
أو فــي المواقــف عاليــة المخاطــر، حيــث تضطــرم المشــاعر وتتطلــب "َحَكًمــا" واثًقــا بنفســه 

وهــادئ األعصــاب إلبقــاء األمــور فــي مســارها الصحيــح.

الوسائل

الفصل األول - المشاركة المجتمعية

الرّد

التواصل الميداني
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أنشــئ/ي مجموعــة عمــل تضــّم مختلــف الشــخصيات الفاعلــة فــي المجتمــع مــن 
جميــع أنحــاء مدينتــَك/ِك، أي شــخصيات يمكنهــا االجتمــاع حســب الحاجــة للتحــدث 
عــن المســتجدات، واستكشــاف المشــكات وإصاحهــا، وتعديــل االســتراتيجية أو 
الخطــوات التاليــة وفًقــا لذلــك. تأكــد/ي مــن أن هــذه المجموعــة تمثــل تنــوع الســكان 
المحلييــن، عبــر مختلــف التقســيمات المشــتركة )مثــل الجنــس، والعــرق، والديــن، 

ــي(. ــاء السياس ــادي، واالنتم ــي واالقتص ــع االجتماع والوض

ــس  ــر" و"وات ــز" و"تويت ــبوك اليف ــل "فايس ــت )مث ــوات اإلنترن ــن لقن ــام: يمك ــائل اإلع وس
وحجــم  الســفر  تكاليــف  )مثــل  التواصــل  دون  تحــول  التــي  العوائــق  إزالــة  أب"( 
ــك،  ــع ذل ــاور. م ــل والتش ــتمر والتواص ــات المس ــق المعلوم ــماح بتدف ــور( والس الجمه
ــل  ــائل التواص ــن/ات لوس ــيطين/ات أو مرتاحي ــكان نش ــن الس ــد م ــون العدي ــد ال يك ق
االجتماعــي )مثــل المواطنيــن/ات الكبــار فــي الســن(، أو قــد تكــون لديهم/هــنَّ قــدرة 
محــدودة علــى الوصــول إلــى اإلنترنــت، وبالتالــي يفضلــون/ يفّضلــن وســائل اإلعــام 
التقليديــة مثــل الراديــو أو قنــوات األخبــار المحليــة أو الصحــف. بالنســبة إلــى الصحــف، 
قــد تكــون/ يــن قــادًرا/ ًة علــى التفــاوض علــى الدعــم العينــي مــن خــال المقاطــع 
المنتظمــة، وحجــم العمــود، ومــا إلــى ذلــك. مــن األفضــل اســتخدام مجموعــة 
متنوعــة مــن القنــوات للوصــول إلــى أوســع جمهور ممكــن - ال تفتــرض/ي أن منشــوًرا 

ــي. ــول عالم ــه وص ــيكون ل ــبوك س ــى فايس عل

ــات،  ــع المعلوم ــهلة لجم ــريعة وس ــة س ــرأي طريق ــتطاعات ال ــون اس ــن أن تك يمك
خصوًصــا عنــد إجرائهــا عبــر اإلنترنــت. مــع ذلــك، تأكــد/ي مــن "تنظيــف" البيانــات 

والتحقــق مــن كل مــا قــد يبــدو مريًبــا أو غيــر طبيعــي. 27

الوسائل

الفصل األول - المشاركة المجتمعية

البلديــات فــي أقصــى شــمال الكاميــرون: دراســة حالــة عــن قــوة المجتمــع )مقابلــة 
أجرتهــا شــبكة المــدن القويــة مــع مســؤول فــي البلديــة، 2018(

فــي مواجهــة الهجمــات المتعــددة التــي شــنتها جماعــة بوكــو حــرام اإلرهابيــة، كان علــى البلديــات أن تنظــم 
ــى  ــاع إل ــوات الدف ــن وق ــكان المحليي ــن الس ــال بي ــاون الفع ــا. أدى التع ــة مجتمعاته ــاون لحماي ــها وتتع نفس
إنشــاء "لجــان الحراســة"، حيــث شــّكل المتطوعــون مجموعــات لحراســة القــرى. وّفــرت البلديــات معــدات لهــذه 
اللجــان، التــي مــن بيــن مهامهــا األخــرى تقــوم اآلن بإبــاغ رئيــس/ة البلديــة بــأي حــوادث طارئــة حتــى يتمّكــن 
ــة، إال أن  ــة المجتمعي ــى التعبئ ــع عل ــال رائ ــذا مث ــع أن ه ــة. م ــة ذات الصل ــوات األمني ــيد الق ــه و/أو تحش ــن تنبي م
مثــل هــذه اللجــان تحمــل مخاطــر التحــول إلــى فئــة مــن منفــذي القانــون بأيديهــم. يحتــاج القــادة/ القائــدات 
المحليــون/ات والوطنيــون/ات وهيئــات إنفــاذ القانــون والمجتمعــات المحليــة إلــى إعــداد تفويــض واضــح لهــذه 
ــدو  ــك، يب ــى ذل ــة إل ــس. باإلضاف ــرد المعاك ــة التم ــن احتمالي ــد م ــة للح ــة وثيق ــا مراقب ــات ومراقبته المجموع
ــة  ــة المركزي ــن الحكوم ــكل م ــية ل ــح السياس ــق المصال ــا تتواف ــل عندم ــكل أفض ــل بش ــان تعم ــذه اللج أن ه

والســلطات المحليــة، األمــر الــذي يتطلــب تواصــًلا وتنســيًقا مســتمرين. 28
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ــاش  ــوع نق ــح موض ــا تصب ــرعان م ــي، وس ــي والخارج ــن المحل ــى الصعيدي ــف عل ــن الصح ــة عناوي ــات اإلرهابي ــدر الهجم تتص
يتجــاوز الموقــع المتضــرر ولفتــرة طويلــة بعــد الحادثــة. لذلــك مــن األهميــة بمــكان أن تكــون لــدى الســلطات المحليــة خطــة 
وبروتوكــوالت اتصــاالت قويــة. 29  علــى ســبيل المثــال، ســيحتاج/ ســتحتاج الموظفــون/ات العموميــون/ات إلــى التوجيــه 
والمعلومــات حــول كيفيــة تكييــف الخدمــات التــي يقدمونهــا/ يقّدمنهــا مــع أي ظــروف طارئــة، والبقــاء هادئيــن/ات 
ومّتحديــن/ات فــي مشــاركاتهم/هنَّ اإلعاميــة العامــة علــى الرغــم مــن الفوضــى المحيطــة. 30 ففــي حيــن أن الهيئــات 
الوطنيــة ســتتولى مســؤولية التصــدي األمنــي للهجــوم اإلرهابــي، تتمتــع الســلطات المحليــة بقــدرة فريــدة علــى الوصــول 
إلــى ناخبيهــا، وبالتالــي يجــب أن تلعــب دوًرا مركزًيــا فــي تهدئــة التوتــرات المتصاعــدة والحفــاظ علــى الوحــدة فــي جميــع 
ــل  ــح أن تتعام ــن المرج ــث م ــة، حي ــلطات المحلي ــق للس ــدر قل ــح مص ــكل صحي ــج بش ــذا النه ــاع ه ــّد اتب ــا. يع ــاء مدينته أنح
مــع زيــادة التدقيــق علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي. ومــن المهــم ماحظــة أنــه بينمــا يميــل النــاس فــي أعقــاب ذلــك 
ــام  ــي األي ــون ف ــتهدفين يميل ــكان المس ــا"، إال أن "الس ــد م ــى ح ــن إل ــن ومنطقيي ــن وهادئي ــوا "مرني ــى أن يكون ــرًة إل مباش
واألســابيع التــي تلــي الهجمــات إلــى تغييــر ســلوكياتهم ومواقفهــم وفًقــا لتصوراتهــم للمخاطــر المحسوســة".  31 
لضمــان قيــام الســلطات المحليــة بتشــكيل ردود الفعــل هــذه واالحتفــاظ بثقــة الســكان المحلييــن والســلطات الوطنيــة 

ــل. ــاملة للتواص ــة ش ــا خط ــون لديه ــب أن تك ــم، يج ــروعيتها لديه ومش

يلخــص هــذا الفصــل االعتبــارات التــي يجــب أن تأخذهــا الســلطات المحليــة فــي الحســبان فــي جهــود االتصــاالت الخاصــة 
بهــا، ســواء فــي األيــام التاليــة للهجــوم أو بعــده: مــا هــي االحتياجــات المحــددة فــي اللحظــة الراهنــة؟ ومــا هــي الرســائل 
التــي يجــب إيصالهــا، ومــا هــي أفضــل القنــوات لنشــر هــذه الرســائل؟ الهــدف هــو دمــج خطــة االتصــاالت الخاصــة باألزمــات 

فــي اســتراتيجية االتصــاالت القائمــة، كمــا هــو موضــح فــي الملحــق 2.

الفصل الثاني - االتصاالت العامة

مقدمة

الفصل الثاني:
االتصاالت العامة



9

-الفهرس ↶

إن عملية تحليل الوضع تفيد في توفير المعلومات لمحتوى اتصاالتَك/ِك وصياغتها ونشرها كما يلي:

تحليل الوضع

بناء صورة أكثر اكتمااًل للهجوم ولكيفية التصّدي لألزمة

االستماع إلى الروايات العامة المتداولة وإلى الفاعلين/ات الرئيسيين/ات المعنيين/ات

كونــي  وكــن/  لألزمــة،  االســتجابة  ولكيفيــة  للحــدث  شــامًا  فهًمــا  اكتســب/ي 
وســرديات  المضللــة  والمعلومــات  الخاطئــة  المعلومــات  لمعالجــة  مســتعًدا/ًة 
الكراهيــة. 32 ســوف يســاعدَك/ِك ذلــك فــي تجميــع محتــوى اتصاالتــَك/ِك، باإلضافــة 

إلــى اســتباق أي أســئلة أو مخــاوف قــد ُيطلــب منــَك/ِك التعليــق عليهــا.

الخطوة األولى: 
تحليل السياق

القنوات:

الموقع اإللكتروني الرسمي	 

الحسابات العامة على وسائل 	 
التواصل االجتماعي

الخط الساخن العام	 

قاعدة بيانات االتصال 	 
بالمواطنين/ات )للتواصل 
معهم بالبريد العادي أو 

اإللكتروني(

وسائل اإلعام المحلية 	 
)التلفزيون والراديو والصحف(

الوصول إلى المؤسسات 	 
الدينية والعامة )المدارس 

والمستشفيات وما إلى ذلك(. 

قنوات االتصال الداخلية ومع 	 
الهيئات األخرى، مثل الشرطة 

وقطاع التعليم والمؤسسات 
الصحية.

الموظفون/ات والمسؤوليات:

الناطقون/ات الرسميون/ات	 

مسؤول/ة اتصاالت خبير/ة /قديم/ة 	 
)من األفضل أن يكون شخًصا قريًبا 

من رئيس/ة البلدية أو من زعيم/ة 
منتخب/ة(

موظفو/ات االتصاالت المسؤولون/	 
ات عن القنوات المختلفة

فريق عمل المشاركة المجتمعية	 

مؤسسات الخدمات األساسية 	 
)التعليم، الصحة، إلخ(

مدير/ة أصحاب المصلحة أو نقطة 	 
االتصال للعمل بين الهيئات على 

المستويين الوطني والمحلي. 

الخطوة الثانية: 
وضع خارطة 

للقدرات الداخلية

اكتســاب فهــم شــامل لــردود الفعــل علــى الهجــوم اإلرهابــي. يجــب المباشــرة فــي 
ــوم  ــي للهج ــوم التال ــي الي ــال، ف ــبيل المث ــى س ــن )عل ــت ممك ــرع وق ــي أس ــك ف ذل
تحديــد  فــي  المصلحــة  ألصحــاب  خارطــة  وضــع  يســاعدَك/ِك  ســوف  اإلرهابــي(. 
األشــخاص اآلخريــن الذيــن يحتلــون المشــهد المعلوماتــي، على المســتويين الرســمي 
وغيــر الرســمي، والجماهيــر التــي يمكــن لهــؤالء األشــخاص الوصــول إليهــا، والمحتــوى 
الــذي يجــب إيصالــه. علــى ســبيل المثــال، هــل هنــاك معلومــات خاطئــة أو معلومــات 
ــن  ــك، فم ــر كذل ــوم؟ إن كان األم ــول الهج ــة ح ــرة متداول ــات مؤام ــة أو نظري مضلل
ــخاص  ــات، أو األش ــات أو النظري ــذه المعلوم ــل ه ــًة لتقّب ــر عرض ــخاص األكث ــم األش ه
ــاك  ــل هن ــم؟ ه ــر فيه ــى التأثي ــدرًة عل ــر ق ــخص األكث ــو الش ــن ه ــا، وم ــر ضعًف األكث
ــكل  ــات بش ــة األزم ــرق مواجه ــى ف ــة أو إل ــلطات المحلي ــى الس ــة إل ــات موجه اتهام
عــام؟ هــل هــذه االتهامــات مبــررة أم يحتــاج إثباتهــا إلــى توفيــر مزيــد مــن الوقائــع؟ 

ــرات؟ ــه لمنــع التســريبات التــي قــد تؤجــج التوت مــا الــذي يمكنــَك/ِك القيــام ب

الخطوة الثالثة: 
وضع خارطة 

ألصحاب المصلحة

الفصل الثاني - االتصاالت العامة

تحديد الفئات المختلفة من الجمهور المستهدف وكيفية التواصل معها.
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راجع/ي الملحق 2 للحصول على موارد وأدوات مجانية وأساسية لمراقبة وسائل التواصل االجتماعي.

ــك  ــتهدف، وكذل ــور المس ــا للجمه ــة تبًع ــلطات المحلي ــلها الس ــي ترس ــائل الت ــوى الرس ــف محت يختل
مــدى انتظامهــا وطريقــة إيصالهــا. علــى ســبيل المثــال، هنــاك أهميــة لوجــود مديــر/ة حالــة مخّصــص/ة 
للضحايــا بحيــث ت/يكــون متوافــًرا/ًة عندمــا تدعــو الحاجــة، وذلــك عندمــا تتلقــى وســائل اإلعــام 
المعلومــات عبــر البيانــات الرســمية أو اإلحاطــات مــن الناطقيــن/ات الرســميين/ات المكّلفيــن/ات. يجــب أن 
تســتند القــرارات المتعلقــة بكيفيــة التواصــل مــع مختلــف فئــات الجماهيــر إلــى تحليــل كامــل ألصحــاب 

ــة 34(.  ــق 1، الصفح ــر الملح ــة )انظ المصلح

يمكــن أن يســاعد رصــد المحادثــات المتعلقــة بالهجــوم علــى وســائل التواصــل االجتماعــي فــي إثــراء 
تحليــل الموقــف وتوفيــر مزيــد مــن المعلومــات عــن:

ــد  ــات للتأك ــون/ مهّم الشــركاء/ الشــريكات مهم
مــن أن الســلطات المحليــة تنقــل رســائلها بالشــكل 
المناســب ومــن خــال القنــوات ذات الصلــة. نــادًرا 
مــا يكــون النشــر علــى القنــوات الرســمية كافًيــا 
ــنَّ  ــوا/ يك ــن/ات أن يكون ــن المواطني ــب م ــه يتطل ألن
علــى درايــة بهــذه القنــوات وأن يتابعوهــا/ يتابعنهــا 
التواصــل  وســائل  علــى  ينطبــق  هــذا  بانتظــام. 
ينشــر  حيــث  المثــال،  ســبيل  علــى  االجتماعــي 
الحســاب الخــاص برئيــس/ة البلديــة علــى موقــع 
البلديــة  بالشــرطة  الخاصــة  الصفحــة  أو  "تويتــر" 
ــع  ــدة. م ــات مفي ــبوك" معلوم ــع "فايس ــى موق عل
كهــذه  حســابات  تســتقطب  أن  المفيــد  مــن  أن 
ــدوء  ــرات اله ــي فت ــن/ات ف ــن المتابعي ــدد م ــر ع أكب
عــدد  يكــون  أن  المرجــح  مــن  أن  إال  واالســتقرار، 
ــداًل  ــا. ب ــدوًدا دائًم ــابات مح ــذه الحس ــي/ات ه متابع
مــن ذلــك، يجــب العمــل علــى إيصــال المعلومــات 
إلــى النــاس حيثمــا أمكــن ذلــك، مــع االســتمرار 
تتمتــع  مصــادر  نحــو  توجيههــم  أو  حّثهــم  فــي 
بالمصداقيــة. مــن الناحيــة المثاليــة، ســيكون هــؤالء 

الشــركاء/ الشــريكات جــزًءا مــن اتصــال ثنائــي االتجــاه مــع الســلطة المحليــة - ال يســاعدون/ يســاعدَن 
فــي نشــر الرســائل والمســتجدات الرئيســية وحســب، بــل كذلــك فــي توفيــر نظــرة ثاقبــة حــول كيفيــة 
تلقــي مجموعــات معينــة ألخبــار الهجــوم اإلرهابــي وحــول النزعــات الضــارة الناشــئة )مثــل المعلومــات 

المضللــة(. والمعلومــات  الخاطئــة 

بعــد حصــار زامبوانجــا بالفلبيــن 
فــي ســبتمبر 2013، كان القــادة 
الدينيــون مستشــارين ووســطاء 
ــن/ات  ــع النازحي ــن لمجتم حيويي
داخلًيــا. عــالوة علــى ذلــك، نظــًرا 
ثــالث  عــن  يقــل  ال  مــا  لوجــود 
مــن  والعديــد  محليــة  لغــات 
التحــدث  يتــم  التــي  اللهجــات 
المجتمــع،  هــذا  داخــل  بهــا 
المدينــة فــي  دخلــت حكومــة 
فــي  مستشــار  مــع  شــراكة 
قــّدم  اإلســالمية  الشــؤون 
التوجيــه  مجــال  فــي  الدعــم 

والترجمــة.

األســئلة والمخــاوف التــي يطرحهــا الســكان والتــي يمكــن للســلطة المحليــة معالجتهــا، 
مثــل إجــراءات الحمايــة واألمــن

خلفيــة  مثــل  معالجتهــا،  يجــب  التــي  المضللــة  والمعلومــات  الخاطئــة  المعلومــات 
الجنــاة( )أو  الجانــي/ة 

المبادرات المجتمعية المخصصة التي يجدر تشجيعها، مثل "مبادرة الباب المفتوح
#PorteOuverte initiative

الفصل الثاني - االتصاالت العامة

أثناء هجمات باريس عام 2015.

https://time.com/4112428/paris-shootings-porte-ouverte/
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يجب أن تهدف االتصاالت التي تلي الهجوم اإلرهابي إلى:

الجزء األول: إرسال الرسائل

التأكد من التدفق المستمر للمعلومات بين السلطات والشعب

بناء الثقة والشفافية في التصّدي لما بعد الحادث

تعزيز التضامن والتماسك االجتماعي داخل المجتمع

المبادئ 
المتقاطعة

إيصال المعلومات

الشفافية	 

النزاهة	 

األمانة	 

التعاطف	 

تقديم حقائق ملموسة، وليس تخمينات	 

تقديم إرشادات واضحة لسامة المواطنين/ات	 

وضع جدول زمني لاستجابة وتعيين شخص أو هيئة لقيادة العملية.	 

المبادئ

قــم/ قومــي بتوفيــر معلومــات منتظمــة عــن المســتجدات. إن لم يكن 
لديــَك/ِك شــيء جديــد تقولــه/ تقولينــه، اشــرح/ي الموقــف وكــّرر/ي األعمــال 

التــي تقوم/يــن بهــا. الصمــت لــن يــؤدي إال إلــى االرتبــاك وانتشــار الشــائعات.

شــارك/ي الحقائــق مــن مصــادر موثوقــة فقــط وعالــج/ي أي معلومــات 
أو مضللــة فــوًرا. مــن األفضــل معالجــة الشــائعات فــوًرا عبــر  خاطئــة 
فضحهــا بأنهــا معلومــات خاطئــة أو مضللــة، بــداًل مــن الســماح بانتشــار 
ــي  ــص الت ــاعة القص ــن إش ــك، ال تريد/ي ــب ذل ــى جان ــا رادع. إل ــرات دونم المؤام
مــن شــأنها أن تكــون محــدودة االنتشــار لــوال  ذلــك - ُيعــرف هــذا أحياًنــا 
ــن/  ــك الذي ــتعمله أولئ ــي يس ــك رئيس ــو تكتي ــم" 33 ، وه ــوق التضخي ــم "ب باس
ــك  ــي. لذل ــار الرئيس ــن التي ــب ضم ــر األكاذي ــي نش ــَن ف ــون/ يرغب ــي يرغب اللوات
مــن الضــروري مراقبــة وســائل التواصــل االجتماعــي مراقبــة دقيقــة )انظــر/ي 
ــروري  ــن الض ــك(، وم ــة لذل ــوارد واألدوات الازم ــى الم ــول عل ــق 2 للحص الملح
ــي  ــن/ اللوات ــنَّ الذي ــم/ به ــوق به ــيطات الموث ــطاء/ الوس ــود الوس ــا وج أيًض
يمكنهم/هــنَّ تقديــم تغذيــة راجعــة لجوهــر المناقشــات الدائــرة فــي 
المجتمــع )مثــل أربــاب/ ربــات العمــل الكبــار؛ العامليــن/ات فــي مجــال الصحــة 
ــن/ ــن/ات الرياضيي ــن؛ المدربي ــاء الدينيي ــة؛ الزعم ــة االجتماعي ــباب والرعاي والش
ات(. ســوف يســاعدَك/ِك ذلــك فــي تحديــد لحظــة بلــوغ المعلومــات الضــارة 
"الكتلــة الحرجــة" )وبالتالــي يجــب التصــدي لهــا(، أو مــا إذا كانــت ال تــزال فــي 
الهامــش وبالتالــي يجــب مراقبتهــا لتحديــد مــدى انتشــارها فــي المســتقبل.

قــم/ قومــي بتوفيــر التوجيــه، بمــا فــي ذلــك التوجيــه المتعلــق بالمصــادر 
التــي يمكــن الوثــوق بهــا وآليــات الدعــم القائمــة. إذا كانــت المعلومــات 
ــًرا، فّكــر/ي فــي إطــاق  الخاطئــة والمعلومــات المضللــة تشــكل خطــًرا كبي
ــن أي  ــة( ع ــول الهوي ــاغ )مجه ــاس لإلب ــتعمله الن ــي" يس ــال مجان ــط اتص "خ
محتــوى ضــار شــاهدوه ومصــدر ذلــك المحتــوى. هــذا يســاعد فــي التغلــب 
ــات  ــى منص ــي عل ــوى الفيروس ــر المحت ــد ينتش ــث ق ــد، حي ــود الرص ــى قي عل
ــتخدام  ــا باس ــب تتبعه ــي يصع ــات الت ــس أب"( أو المنص ــل "وات ــفرة )مث مش
تــوك"  "تيــك  موقَعــي  )مثــل  القياســية  االجتماعــي"  "االســتماع  أدوات 

و"يوتيــوب"(.

نصائح

الرّد

الفصل الثاني - االتصاالت العامة
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الفصل الثاني - االتصاالت العامة

المبادئ 
المتقاطعة

التوحيد

الشفافية	 

النزاهة	 

األمانة	 

التعاطف	 

حافظ/ي على اللغة غير السياسية للرسائل	 

حاذر/ي التمجيد غير المقصود	 

 استخدم/ي لغة تعزز الوحدة والتسامح	 

المبادئ

ــه  ــوم أو مرتكب ــف الهج ــي وص ــتخدمة ف ــردات المس ــار المف ــب اختي يج
ــة  ــلطات المحلي ــدرك الس ــب أن ت ــال، يج ــبيل المث ــى س ــة. عل ــه( بعناي )مرتكبي
أن وصــف عمــل مــا بأنــه "هجــوم إرهابــي" لــه تبعــات وعواقــب. اإلرهــاب 
هــو تكتيــك محــدد لــه دوافــع وأهــداف معينــة، وال ينبغــي اســتخدام هــذا 
المصطلــح قبــل تحديــد مــدى جديتــَك/ِك فــي التعامــل مــع الموقــف. 
ــر قنــاة بــي بــي ســي العربيــة أثنــاء الهجــوم الــذي  ــا لطــارق كفــاال، مدي وفًق
اســتهدف مجلــة شــارلي إبــدو عــام 2015 فــي باريــس، "يمكــن لألحــكام 
نــة عــادًة فــي اســتخدام كلمــات مثــل "إرهابــي" أو "جماعــة  القيميــة المتضمَّ
إرهابيــة" أن تخلــق عــدم اتســاق فــي اســتخدامها أو أن تثيــر شــكوك الجماهير 
ــل  ــن عم ــدث ع ــل التح ــون األفض ــد يك ــة. ق ــيلة اإلعامي ــة الوس ــاه حيادي تج

ــة." 34 ــراد أو جماع ــمية أف ــن تس ــداًل م ــح ب ــاب واض ــي أو إره إرهاب

تضخيــم  بشــأن  الشــديد  الحــذر  توخــي  نفســه  بالقــدر  المهــم  مــن 
الرســالة اإلرهابيــة أو خلــق "تمجيــد لشــخصية" الجانــي/ة )أو الجنــاة( أو 
لمفهــوم الشــهادة. علــى ســبيل المثــال، أشــار العديــد مــن وســائل اإلعــام 
إلــى مــا يســّمى "البيــان" الــذي نشــره مطلــق النــار علــى المصليــن فــي مســجد 
ــا هجمــات  كرايستشــيرش عــام 2019. ُيعتقــد أن هــذه الوثيقــة ألهمــت الحًق

ــا بعــد بضعــة أشــهر. 35 مقلــدة وقعــت فــي الواليــات المتحــدة وأوروب

علــى المســؤولين/ات السياســيين/ات والســلطات المحليــة إظهــار أنهــم 
جبهــة موحــدة وتبنــي رســالة مشــتركة ومحايــدة أيديولوجًيــا، فذلــك يــؤدي 
إلــى التخفيــف مــن مخاطــر اآلثــار المتتاليــة للهجــوم، بمــا فــي ذلــك محاوالت 
قــد  الذيــن  األفــراد  مضايقــة  أو  العنــف  باســتخدام  للضحايــا  االنتقــام 
يشــاركون الجانــي/ة خلفيته/هــا )مثــل الوضــع العرقــي والدينــي والمتعلــق 
بالهجــرة(، أو ارتــكاب جرائــم كراهيــة ضدهــم، أو أن ُينظــر إليهــم علــى أنهــم 
يدعمــون قضيتهــم. علــى ســبيل المثــال، فــي أعقــاب اشــتباكات كومانوفــو 
عــام 2015، اجتمــع أعضــاء المجلــس لاتفــاق علــى رســالتهم المشــتركة التــي 

ركــزت علــى:

إدانة الحادثة باإلجماع	 

دعوة السكان إلى اتباع إرشادات الحكومة	 

تعزيز التضامن بين المواطنين/ات ذوي/ات االنتماءات العرقية والدينية 	 
المختلفة.

نصائح
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دراسة حالة: اتصاالت رئيسة الوزراء أرديرن بعد حادث إطالق النار في كرايستشيرش 
عام 2019

خطــاب مناهضــة الحــرب: ركــزت تصريحــات أرديــرن علــى ســكان نيوزيلنــدا والمجتمعــات المحليــة 
المتضــررة، ولــم تمنــح الجانــي نفســه أي اهتمــام تقريًبــا. وهــذا يتناقــض مــع الحــوادث األخــرى، حيــث 
ــة  ــدى عام ــداء ل ــوف والع ــاعر الخ ــن مش ــي زاد م ــة، وبالتال ــكرية أو رجعي ــر عس ــمي أكث ــرد الرس كان ال
النــاس. مــن المهــم أن نــدرك الشــعور العميــق باالنتهــاك والغضــب الــذي يشــعر بــه النــاس بعــد 
الهجــوم، ولكــن ال ينبغــي للمســؤولين/ات أن يزيــدوا/ يــزدَن األمــر ســوًءا مــن خــال اإلدالء بتصريحــات 
تحريضيــة )علــى ســبيل المثــال، أولئــك الذيــن/ اللواتــي يتفاخــرون/ يتفاخــرَن باالنتقــام الحكومــي مــن 

خــال شــّن الحــرب أو قمــع الحريــات المدنيــة(.

الفصل الثاني - االتصاالت العامة

المبادئ 
المتقاطعة

طريقة التفاعل

الشفافية	 

النزاهة	 

األمانة	 

التعاطف	 

بادر/ي إلى اإلعان عن الحادثة بداًل من إنكارها أو تبريرها أو إلقاء اللوم على 	 
اآلخرين.

اختر/ اختاري توقيت ذلك بعناية.	 
المبادئ

كــن/ كونــي صريًحــا/ًة بشــأن أي أخطــاء واشــرح/ي كيــف تقــوم/ يــن 
بتصحيحهــا، مــن دون الخــوض فــي مناقشــات غيــر ضروريــة أو اتخــاذ مواقــف 
دفاعيــة. يميــل الجمهــور إلــى الــردود الســلبية القويــة تجــاه عمليــة التنّصــل 
مــن المســؤولية وإلقــاء اللــوم علــى اآلخريــن، فهــذه العمليــة ال تفيــد كثيــًرا 
فــي بنــاء الثقــة. علــى ســبيل المثــال، تعــرض رئيــس الــوزراء البريطانــي بوريــس 
جونســون النتقــادات شــديدة بعــد هجــوم لنــدن بريــدج بســكين فــي نوفمبــر 
2019 إللقائــه اللــوم علــى حــزب المعارضــة بــداًل مــن االعتــراف بأوجــه التقصيــر 
مــن حكومتــه وتحديــد الخطــوات التاليــة الواضحــة لمعالجــة الوضــع. علــى 
الرغــم مــن التعليقــات الســلبية علــى رد فعلــه األولــي، حافــظ جونســون 
علــى موقفــه، ممــا أدى إلــى اتهامــه بتعزيــز "أجنــدة الكراهيــة" مــن ِقبــل والــد 

إحــدى الضحايــا، وفقدانــه مزيــًدا مــن الدعــم الشــعبي. 

علــى الرغــم مــن أن االتصــاالت فــي أعقــاب الهجــوم مباشــرة يجــب أن 
التضامــن  أو  التعاطــف  عــن  والتعبيــر  الضروريــة،  التحديثــات  علــى  تركــز 
ــد  ــن تحدي ــًة ع ــل أهمي ــي ال تق ــات الت ــة، إال أن المناقش ــوالت األمني والبروتوك
األســباب الجذريــة، والعواقــب، والمســؤولية، والتحقيقــات العامــة، والعدالــة 
اإلصاحيــة، والــرّد الطويــل األجــل، ال بــّد لهــا جميعهــا أن تنتظــر حتــى تمــر 
ــددة  ــات مح ــى هجم ــردود عل ــى ال ــا عل ــذا أيًض ــق ه ــة الحــداد. وينطب مرحل
الهادفــة  االتصــاالت  اســتخدام  يمكــن  بينمــا  باللــوم.  االتهامــات  علــى  أو 
للحــّد مــن تصعيــد الموقــف وتقديــم الحقائــق، فــإن الجمهــور يحتــاج إلــى 
اســتيعاب األحــداث حتــى يتمكــن مــن تلقــي مثــل هــذا النــوع مــن االتصــاالت 

ــي. ــكل إيجاب بش

نصائح

https://www.youtube.com/watch?v=wKqdC6I6lCk
https://www.youtube.com/watch?v=wKqdC6I6lCk
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المالية: الميزانية المتاحة	 

البشرية: الموظفون/ت والشركاء/ 	 
والشريكات

العينية: مكان الستضافة مؤتمر صحفي، 	 
وموقع لنشر المعلومات، وشخصيات 

عامة و"رسل موثوقون/ رسوالت موثوقات" 
لنقل الرسائل الرئيسية إلى الجمهور.

دراسة حالة: اتصاالت رئيسة الوزراء أرديرن بعد حادث إطالق النار في كرايستشيرش 
عام 2019

الجزء الثاني: نشر المعلومات

الموارد

ــن  ــداًل م ــة )ب ــة تعاوني ــي بيئ ــي ف ــتوى الوع ــع مس ــن/ات لرف ــع الصحفيي ــتديرة م ــة مس ــات طاول ــد محادث عق
ــي  ــا ه ــة، وم ــلطات المحلي ــه الس ــا تفعل ــد م ــة لتحدي ــة فرص ــون بمثاب ــك أن يك ــن لذل ــي(. يمك ــر صحف مؤتم
ــة التــي يجــب أن تكــون علــى علــم  الرســائل المفيــدة، ومــا هــي المعلومــات الخاطئــة والمعلومــات المضلل
ــول  ــا. )للحص ــماء الضحاي ــة أس ــل حماي ــا، مث ــال بالضحاي ــد االتص ــرر" عن ــاق الض ــدم إلح ــج "ع ــز نه ــا، ولتعزي به
علــى المصــادر، انظــر/ي الملحــق 2، بمــا فــي ذلــك الكتّيــب الــذي أعّدتــه منظمــة اليونســكو لتقديــم المشــورة 

ــة.( ــوادث اإلرهابي ــن الح ــر ع ــداد التقاري ــة إع ــم كيفي ــن/ات لتعل للصحفيي

تثيــر الهجمــات اإلرهابيــة عــدًدا مــن األســئلة والمخــاوف بيــن األطفــال والشــبان/ الشــابات. مــن المهــم التأكــد 
مــن أن المعلميــن/ات مجهزيــن/ات لتيســير مناقشــة مســتنيرة ومثمــرة فــي الفصــل الدراســي. )انظــر/ي 

ــادر.( ــى المص ــول عل ــق 2 للحص الملح

ــار بشــكل مجــرد، لتجنــب  تجّنــب ذكــر اســم الجانــي: حرصــت أرديــرن علــى اإلشــارة إلــى مطلــق الن
تمجيــده أو خلــق شــعور باالستشــهاد نتيجــة ألفعالــه. بينمــا كان الهــدف األساســي هــو تجنــب 
مكافأتــه بالســمعة الســيئة، التــي يتــوق إليهــا العديــد مــن المهاجميــن )خصوًصــا المتطرفــون الذيــن 
ــم". ــل "ه ــن" مقاب ــردية "نح ــاء س ــا إنش ــت أيًض ــتراتيجية تجنب ــذه االس ــت(، إال أن ه ــر اإلنترن ــون عب يعمل

توحيــد النــاس مــن خــالل دعــوة عالميــة إلــى العمــل: مــع االعتــراف بــأن قضيــة القوميــة البيضــاء 
هــي قضيــة متناميــة فــي نيوزيلنــدا )علــى الرغــم مــن أن الجانــي كان فــي الواقــع مواطًنــا أســترالًيا(، 
شــّجعت أرديــرن جميــع الــدول علــى التصــدي لذلــك وخلــق بيئــة ال يمكــن فيهــا لهــذه األيديولوجيــات 
أن تزدهــر. مــن خــال مبــادرات مثــل نــداء كرايستشــيرش، "نجحــت أرديــرن فــي محاربــة اإلرهابــي، ولكــن 
ــي  ــت  ]...[ ف ــد نجح ــع، لق ــي الواق ــاٍد؛ ف ــي مع ــم خارج ــن عال ــوث م ــه كمبع ــال معاملت ــن خ ــس م لي

وصــف المأســاة علــى الصعيديــن الوطنــي والعالمــي". 37

اللغة: هل تحتاج/ين إلى ترجمة المواد التي تريد/ين نشرها 	 
أو إلى استخدام مترجم/ة فوري/ة لألحداث التي ُتبّث 

مباشرًة؟

الثقافة: هل األفضل التواصل وجًها لوجه أم استخدام 	 
قنوات أقل مباشرة أم وسائل التواصل االجتماعي؟

معرفة القراءة والكتابة: هل األفضل تسجيل الرسائل أو 	 
استخدام بيانات بصرية بداًل من نشر عبارات مكتوبة؟

االعتبارات

الفصل الثاني - االتصاالت العامة

https://www.christchurchcall.com/call.html
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التفكيــر فــي اســتخدام منصــات وســائل التواصــل االجتماعــي، مثــل "تيــك تــوك" و"إنســتغرام" و"يوتيــوب"، 
ــي  ــن/ات ف ــباب والمؤثري ــطات الش ــطين والناش ــع الناش ــراكة م ــًنا )أو الش ــر س ــر األصغ ــى الجماهي ــول إل للوص
هــذه المنصــات لنشــر رســائلَك/ِك(، باإلضافــة إلــى الترويــج لـ"هاشــتاج" فريــد لتوجيــه النــاس إلــى المعلومــات ذات 

ــة. الصل

يعــّد رصــد االســتجابة التصاالتــَك/ِك والتفاعــل معهــا والروايــات المتعلقــة بالحادثــة أمــًرا أساســًيا ويجــب أن يفيــد االتصــاالت 
ــر  ــي. يوف ــل االجتماع ــائل التواص ــة وس ــتمرة ومراقب ــة المس ــاركة المجتمعي ــال المش ــن خ ــك م ــم ذل ــب أن يت ــة. يج الاحق

الملحــق 2 أدوات ومــوارد لمراقبــة القنــوات الخاصــة بــَك/ِك، والمنصــات األخــرى عنــد الضــرورة.

الجزء الثالث: الرصد

الفصل الثاني - االتصاالت العامة
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علــى الرغــم مــن أن معانــاة األشــخاص الذيــن/ اللواتــي نجــوا/ نجــوَن مــن األعمــال اإلرهابيــة هــي معانــاة شــخصية للغايــة 
ــد  ــة. تمت ــتويات الصدم ــن مس ــٍض م ــي بع ــهود ف ــا والش ــارك الضحاي ــن تش ــاث ع ــفت األبح ــد كش ــياق، فق ــددة الس ومح
مســتويات الصدمــة هــذه مــن اآلثــار الجســدية والصحيــة إلــى الصدمــات النفســية العميقــة والدائمــة. 38  علــى ســبيل المثــال، 
وجــدت دراســة أجريــت علــى ضحايــا اإلرهــاب أن 77% مــن الضحايــا ظهــرت عليهم/هــّن أعــراض توتــر نفســي، بينمــا ظهــرت 
عامــات االكتئــاب علــى 59% منهم/هــّن. وجــدت الدراســة أيًضــا أن قــرب الشــخص مــن موقــع الهجــوم لــم يكــن دوًمــا 
ــخاص  ــة األش ــة لصدم ــة مماثل ــهود لصدم ــرض الش ــل أن يتع ــن المحتم ــه، فم ــي علي ــر النفس ــد التأثي ــًيا لتحدي ــًا رئيس عام
ــات جســدية. 39  بالمثــل، بعــد  الذيــن اســتهدفهم المهاجمــون بشــكل مباشــر أو صدمــة األشــخاص الذيــن تعرضــوا إلصاب
مــرور خمــس ســنوات علــى الهجمــات بغــاز الســارين فــي طوكيــو، باليابــان، عــام 1995، ظّلــت تظهــر علــى الضحايــا "أعــراض 
جســدية غيــر مبــررة" مــن المحتمــل أن تكــون ناتجــة عــن اضطــراب إجهــاد مــا بعــد الصدمــة. 40 إضافــًة إلــى التأثيــر الفــردي، 
غالًبــا مــا تعانــي المجتمعــات المتضــررة مــن "الصدمــة الجماعيــة"، وهــي تظهــر علــى شــكل شــعور عــام "بانتشــار التهديــد 
ــيج  ــّزق النس ــى تم ــؤدي إل ــة، وت ــدام الثق ــان، وانع ــدم األم ــعور بع ــد الش ــة توّل ــاط،... حال ــاب، واإلحب ــوف، واإلره ــدق، والخ المح
االجتماعــي." 41  تكــون مشــاعر القلــق هــذه حــادة بشــكل خــاص فــي الحــاالت التــي يســتهدف فيهــا المهاجمــون جماعــة 

عرقيــة أو دينيــة معينــة، ممــا يفصلهــا ظاهرًيــا عــن بقيــة الســكان.

فــي أعقــاب أي هجــوم، تكــون للخــوف آثــار طويلــة األمــد علــى الصحــة العامــة والســامة واالقتصــاد. لذلــك مــن الضــروري 
أن يتمكــن جميــع األفــراد المتأثريــن/ات بالهجــوم مــن الحصــول علــى الدعــم النفســي واالجتماعــي. ومــع أن ليــس علــى 
الســلطات المحليــة بالضــرورة أن تطــور أو تشــرف علــى مثــل هــذه اآلليــات بأنفســها، إال أنهــا تتمتــع بالقــدرات والمــوارد 
والمصداقيــة الازمــة للتنســيق بيــن الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة، وهــي واحــدة مــن أهــم المهــام )وأصعبهــا( فــي حــاالت 
ــيق  ــة تنس ــاء آلي ــا لبن ــة اتخاذه ــلطات المحلي ــى الس ــب عل ــي يج ــة الت ــوات المختلف ــل الخط ــذا الفص ــز ه ــوارئ. 42  يوج الط

ــي.  لتقديــم دعــم نفســي-اجتماعي مناســب وشــامل إلــى الســكان المحلييــن فــي أعقــاب هجــوم إرهاب

مقدمة

الفصل الثالث: 
الدعم النفسي - االجتماعي

الفصل الثالث - الدعم النفسي- االجتماعي
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1

ــات  ــل الخدم ــى األرض )مث ــل عل ــي تعم ــة الت ــات الفاعل ــف الجه ــد لمختل ــم جي ــة فه ــلطات المحلي ــدى الس ــون ل ــا يك ــادة م ع
االجتماعيــة، والمستشــارين/ات، ومبــادرات التوجيــه، والنــوادي الاصفيــة، والتعليــم غيــر الرســمي(. مــع ذلــك، قــد تكــون هنــاك 
ــن  ــًدا، أو م ــون/ات جي ــون/ات الحكومي ــنَّ الموظف ــاص، أو ال يعرفهم/ه ــكل خ ــعبية بش ــدة الش ــن القاع ــزودون/ات م ــوارد وم م
المحتمــل أن يتــم تجاهلهم/هــّن فــي حــاالت الطــوارئ. لذلــك، قــد تجــد الســلطات المحليــة أن مــن المفيــد إنشــاء مجموعــة 
عمــل محليــة للدعــم النفســي-االجتماعي، تكــون مفتوحــة لجميــع مقدمــي/ات الخدمــات والجهــات الداعمــة. مــن الناحيــة 
المثاليــة، ســتجمع الســلطة المحليــة هــذه المجموعــة كجهــد وقائــي وتقــوم بتعبئتهــا فــي حــاالت الطــوارئ مثــل الهجمــات 

اإلرهابيــة أو الكــوارث الطبيعيــة أو األزمــات الصحيــة.

تحليل الوضع

الفصل الثالث - الدعم النفسي- االجتماعي

تشكيل إدارة مجموعة العمل

الشروط المرجعية والصالحيات التي تحدد معايير "العضوية"، والمبادئ التي يجب االلتزام بها 
)على سبيل المثال، "عدم إلحاق الضرر"(، واألدوار والمسؤوليات )بما في ذلك الجهات الفاعلة خارج 

مجموعة العمل مثل الهيئات الوطنية والشرطة(، وااللتزام بالمبادئ التوجيهية، وطرق العمل، إلخ.

قاعدة بيانات مقدمي/ات الخدمات والجهات الفاعلة الداعمة بما في ذلك جمهورهم/
هّن المستهدف الرئيسي أو المستفيدون/ات، ومجاالت الدعم، والحّيز الجغرافي الذي يغّطونه/ 

يغّطينه، وطريقة عملهم/هّن، واللغات التي يتكلمونها/ يتكلمنها )مثل: الخط الساخن، 
واالستشارة الشخصية، واألنشطة االجتماعية، وحلقات الدعم الجماعي(.

قاعدة بيانات المستفيدون/ات ال تتضمن بالضرورة األسماء وتفاصيل االتصال، لكنها تتضمن 
المجموعات المختلفة التي قد تحتاج إلى الدعم النفسي-االجتماعي )على سبيل المثال، آباء 

وأمهات الضحايا في الحي X( ؛ يفيد ذلك في بناء مصفوفة تساعد في التحقق المتقاطع للتأكد 
من أن جميع المجموعات التي تحتاج إلى الدعم مشمولة بهيئة خدماتية أو بجهة فاعلة تقدم 

الدعم.

سجل تقييم للمراجعة المستمرة للدعم المتاح والتحديات التي ت/يواجهها مستخدمو/ات 
الخدمة من أجل تحسين تزويدهم/هّن بها. يجب أن تتم هذه المراجعة في االجتماعات االعتيادية، 

حيث يمكن تجميع تعليقات وماحظات مختلف أعضاء مجموعات العمل المتعلقة بالطلب 
على الخدمات والمسائل المتعلقة باإلمكانيات والموارد والمساواة في الحصول على الخدمات 

وما إلى ذلك. على سبيل المثال: هل الدعم المناسب متاح في جميع أنحاء المدينة؟ هل هناك 
أفراد يحتاجون إلى دعم لكنهم ال يتلقونه حالًيا؟ هل الخدمات المقدمة مائمة لدورة الصدمة 

النفسية؟

1

2

3

ــن  ــال بي ــاط( اتص ــة )نق ــة كنقط ــلطة المحلي ــن الس ــة( م ــب الحاج ــر، حس ــف/ة )أو أكث ــن موظ تعيي
الشــركاء وإدارة مجموعــة العمــل )مثــل الحفــاظ علــى الوثائــق وقواعــد البيانــات ذات الصلــة، وتنظيم 

االجتماعــات وإدارتهــا، والتنســيق مــع الشــركاء(.

تأمين مكان الجتماعات مجموعة العمل وتحديد مواعيد انعقادها.

البدء في تجميع المستندات الازمة، بما في ذلك:
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تحديــد مقدمــي/ات الخدمــات والجهــات الفاعلــة الداعمــة األخــرى 2
ــل ــة العم ــن مجموع ــزًءا م ــكل ج ــن أن تش ــي يمك الت

1

2

3

4

مــي اجتماًعــا مفتوًحــا لجميــع أصحــاب/ صاحبــات المصلحــة الذيــن/ اللواتــي يمكنهــم/  ــم/ نظِّ نظِّ
يمكنهــّن تقديــم الخدمــات األساســية أو دعــم األشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى الدعــم النفســي-

االجتماعــي بطــرق أخــرى )مثــل توفيــر وجبــات الطعــام، والتســرية عنهــم، واالتصــال باألقــارب، وإدارة 
المهمــات(. فــي المــدن الكبــرى، يجــب تنظيــم اجتماعــات مختلفــة فــي أحيــاء مختلفــة للتأكــد مــن 

أن الســلطات المحليــة علــى درايــة بجميــع الشــركاء/ الشــريكات المحتمليــن/ات.

ــلطات  ــّن الس ــي تعرفهم/ه ــن/ اللوات ــريكات الذي ــركاء/ الش ــع الش ــر م ــكل مباش ــل/ي بش تواص
ــبًقا. ــة مس المحلي

اســتخدم/ي أنشــطة المشــاركة المجتمعيــة لتحديــد الشــركاء المحتمليــن اآلخريــن/ الشــريكات 
المحتمــات األخريــات.

قــم/ قومــي بإعــداد دار بلديــة منتظمــة للشــركاء/ للشــريكات الرســميين/ات وألي شــخص ت/يرغــب 
فــي التطــوع بوقته/هــا أو خبرته/هــا.

ا فــي أوقــات األزمــات، إال أن مــن الضــروري الحفــاظ  مــع أن التطــوع يمكــن أن يكــون مــورًدا أساســّيً
علــى المعاييــر المائمــة لواجــب الرعايــة. علــى ســبيل المثــال، يجــب أال يكــون الشــخص الــذي لــم 
ــن  ــك ال يمك ــات؛ كذل ــأن الصدم ــارة بش ــم االستش ــن تقدي ــؤواًل ع ــمًيا مس ــا رس ــقَّ تدريًب يتل
تعييــن شــخص يفتقــر إلــى المؤهــالت األكاديميــة الضروريــة )مثــل شــهادة اإلفصــاح والحظــر 
ــن/ات أو البالغيــن/ات الضعفــاء/ الضعيفــات.  ــدة( للعمــل مــع القاصري ــة المتح ــي المملك ف
قــد يبــدو األمــر مبالًغــا فيــه، لكــن ال تتجنــب/ي هــذه الخطــوات حتــى لــو كنــَت/ِت بحاجــة ماســة 
إلــى قــدرات إضافيــة أو كان األشــخاص المتطوعــون يتمتعــون بحســن النيــة. ألنــَك/ِك إن لــم تّتبــع/ي 
اإلجــراءات األساســية، وحــدث خطــأ مــا، ســيكون مــن الصعــب للغايــة تبريــر ســبب منــح المتطــوع/ة 

حــق الوصــول إلــى الضحايــا أو تعيينه/هــا فــي أدوار تتجــاوز مؤهاته/هــا المعرفيــة.

يمكــن أن يشــمل مقدمــو/ات الخدمــات والجهــات الفاعلــة الداعمــة العائــات، وقــادة/ قائــدات 
الصحييــن/ات  واألخصائييــن/ات  والمعالجيــن/ات،  التقليدييــن  أو  الدينييــن  والزعمــاء  المجتمــع، 
واالجتماعييــن/ات، والمعلميــن/ات )الرســميين/ات وغيــر الرســميين/ات(، والمجموعــات النســائية، 
ونــوادي الشــباب، ومجموعــات التخطيــط المجتمعــي، وشــبكات المتطوعيــن/ات، والجمعيــات 

ــب. ــب المناس ــَن التدري ــون/ يتلّقي ــّن يتلق ــا أنهم/ه ــخ، طالم ــة، إل ــركات المحلي ــة والش الخيري

الفصل الثالث - الدعم النفسي- االجتماعي
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التحديد األولي للمستفيدين/ات

يجــب أن يبــدأ تحديــد المســتفيدين/ات فــي أقــرب وقــت ممكــن، ومراجعــة قائمــة األســماء بانتظــام 
ــد  ــاق لتحدي ــة انط ــة نقط ــة بمثاب ــات التالي ــون المجموع ــن أن تك ــل. يمك ــة العم ــات مجموع ــي اجتماع ف

المحتمليــن/ات: المســتفيدين/ات 

مــع ذلــك، يجــب أال ت/يكــون مقدمــو/ات خدمــات الدعــم مقيديــن/ات باألشــخاص الذيــن يمكنهم/هــّن 
الوصــول إليهــم، ألن الهجمــات اإلرهابيــة يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر علــى الصحــة العقليــة لألفــراد غيــر المتأثريــن 
مباشــرًة بالعنــف. فــي أعقــاب هجمــات الحــادي عشــر مــن أيلول/ســبتمبر، أبلــغ أشــخاص فــي مملكــة الدنمــارك 
البعيــدة عــن شــعورهم بأعــراض اضطــراب مــا بعــد الصدمــة المرتبطــة بالهجــوم اإلرهابــي فــي نيويــورك. 45 قــد 
تحتــاج فــي المراحــل المبكــرة إلــى تحديــد األولويــات بحيــث يمكــن لمــن هــم فــي أمــس الحاجــة إلــى الرعايــة 
الفوريــة الحصــول عليهــا، ولكــن علــى المــدى الطويــل يجــب أن تســعى إلــى خدمــة جمهــور أوســع. يعــّد كل 
مــن التواصــل مــع المجتمــع والمشــاركة المجتمعيــة وســيلة جيــدة لتحديــد مزيــد مــن األشــخاص المحتاجيــن 

إلــى الدعــم النفســي-االجتماعي.

الضحايــا المباشــرون/ات والناجــون/ الناجيــات: أي المصابــون/ات جســدًيا وغيرهم/هــّن مــن 
األفــراد الذيــن/ اللواتــي كانــوا/ كــنَّ فــي مــكان الحــادث عنــد وقوعــه. يجــادل تقريــر عــن دعــم 
الضحايــا فــي أعقــاب الهجمــات اإلرهابيــة فــي المملكــة المتحــدة بــأن "األشــخاص الذيــن/ اللواتي 
ــنَّ  ــوا/ ك ــي كان ــن/ اللوات ــاهدات"، أي الذي ــهود/ ش ــنَّ "ش ــى أنهم/ه ــادًة عل ــَن ع ف ــون/ يصنَّ ف يصنَّ
قريبيــن/ات مــن مــكان الحــادث لحظــة وقوعــه أو بعــد وقوعــه مباشــرًة، يجــب أن تعتبرهم/هــّن 
جميــع الهيئــات المعنيــة بمســاعدة الضحايــا علــى أنهــم ناجــون/ ناجيــات وتعاملهم/هــّن علــى 

هــذا األســاس، وتمّكنهم/هــّن مــن الحصــول علــى خدمــات الدعــم المناســبة." 43

الناجيــن/ات وأقاربهم/هــّن واألشــخاص  أو  المباشــرين/ات  الضحايــا  األقــارب: عائــات  أقــرب 
منهم/هــّن. المقّربيــن 

خدمــات الطــوارئ: ضبــاط إنفــاذ القانــون وإدارة اإلطفــاء وموظفــو/ات اإلســعاف وغيرهم/هــّن 
مــن مســتجيبي/ات الخــط األول، الذيــن/ اللواتــي يحتاجــون/ يحتجــن إلــى تثقيفهم/هــّن حــول 

اآلثــار المحتملــة الطويلــة األمــد التــي قــد يعانــون/ يعانيــن منهــا جــراء أحــداث كهــذه.

ــا )علــى  ــا الثانويون/يــات: األفــراد وأعضــاء المجتمعــات الذيــن تربطهــم صلــة بالضحاي الضحاي
ــال، الجاليــة اليهوديــة فــي أعقــاب الهجــوم علــى الكنيــس اليهــودي فــي بيتســبرغ  ســبيل المث

ــام 2018(. ع

الموظفــون/ات الحكوميــون/ات: الموظفــون/ات داخــل الســلطة المحليــة الذيــن/ اللواتــي قــد 
يكونــون/ يكــّن فــي أي مــن الفئــات المذكــورة أعــاه، وبخاصــة أولئــك الذيــن/ اللواتــي يشــاركون/ 

يشــاركن بشــكل وثيــق فــي إدارة األزمــات واالســتجابة لهــا. 44

ــوا  ــن كان ــراد الذي ــال، األف ــبيل المث ــى س ــدود": عل ــر الح ــا عب ون "الضحاي ــمَّ ــن يس ــي م ــر/ي ف فّك
يــزورون مدينتــَك/ِك لحظــة وقــوع الهجــوم اإلرهابــي. توفــر الشــبكة الدوليــة لدعــم ضحايــا 
ــخاص. 46 ــؤالء األش ــة له ــات الخاص ــة االحتياج ــاملة لتلبي ــادات ش ــي إرش ــف الجماع ــاب والعن اإلره

فّكــر/ي فــي المواطنيــن/ات المقيميــن/ات فــي الشــتات: وهــم/ هــنَّ المواطنــون/ات الذيــن/ 
اللواتــي يعيشــون/ يعشــَن فــي الخــارج أو األفــراد المقيمــون فــي مدينتــَك/ِك، الذيــن/ اللواتــي 
ــات  ــى معلوم ــخاص إل ــؤالء األش ــاج ه ــوف يحت ــي. س ــوم إرهاب ــهم/هّن لهج ــقط رأس ــرض مس تع

ــة. ــددة كالترجم ــات مح ــم احتياج ــتكون له ــي-اجتماعي، وس ــم نفس ــى دع ــا إل وربم

يجــب أن تحــرص مجموعــة العمــل علــى أن تضــّم أشــخاًصا متخصصيــن يجيــدون لغــات مختلفة، 
وذلــك لترجمــة المعلومــات أو تفســيرها ولتقديــم الدعــم عــن بعد.
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تقييم االحتياجات والمخاطر

يجــب تصميــم الدعــم النفســي-االجتماعي وفًقــا الحتياجــات كل فــرد والمخاطــر التي هو/ هــي معّرض/ة 
لهــا قــدر اإلمــكان. يجــب أن تتعــاون مجموعــة العمــل المحليــة لتحديــد االحتياجــات وإجــراء تقييمــات 
للمخاطــر، وتحديــد مســار الرعايــة األكثــر ماءمــة فــي كل حالــة ومــن "ســيتعّهد/ ســتتعّهد" ذلــك الفــرد. 
يمكــن للســلطة المحليــة توفيــر إطــار عمــل مشــترك إلجــراء هــذه التقييمــات وتجميعهــا، وكذلــك لضمــان 
الحصــول علــى آخــر المســتجدات بانتظــام مــن مقدمــي/ات الخدمــة )بمــا يتماشــى مــع قيــود الخصوصيــة 
والســرية بيــن الطبيــب/ة والمريــض/ة(. هنــاك خمســة أبعــاد علــى األقــل تتعلــق بالرفــاه )العافيــة، الصحــة 

التامــة( يجــب تضمينهــا:

الرفــاه النفســي أو االجتماعــي: يمكــن أن يشــمل مــدى هــذه االحتياجــات تلــك التــي تتطلــب 
متابعــة طبيــة لمتازمــات مثــل اضطــراب مــا بعــد الصدمــة أو االكتئــاب وصــواًل إلــى مشــاكل أقــل 
خطــورة مرتبطــة بالرفــاه العاطفــي، حيــث قــد ت/يحتــاج المســتفيدون/ات إلــى جهــة خارجيــة 

)مثــل مجموعــة دعــم مجتمعيــة( لمســاعدتهم/هّن علــى التأقلــم.

ــون  ــد تك ــة، وق ــة للغاي ــي مربك ــوم إرهاب ــب أي هج ــون عواق ــد تك ــح: ق ــات والنصائ المعلوم
ســاحقة. قــد يحتــاج األفــراد ببســاطة إلــى المشــورة بشــأن القضايــا القانونيــة، وكيفيــة التعامــل 
ــائل  ــام وس ــع اهتم ــل م ــبل للتعام ــل الس ــة، أو أفض ــات المهني ــل أو االلتزام ــب/ة العم ــع صاح م

ــام. ــائل اإلع ــي وس ــي ف ــور العلن ــع الظه ــن/ات، وم ــام والصحفيي اإلع

الصحــة الجســدية: مــع أن هــذه الفئــة يمكــن أن تشــمل الصحــة العقليــة، لكننــا نشــير بشــكل 
خــاص إلــى اإلصابــات المرئيــة، ال ســيما اإلصابــات طويلــة األجــل، والتأثيــر المرتبــط بهــا علــى اإلدراك 
الذاتــي أو الهويــة. يمكــن أن تكــون مثــل هــذه اإلصابــات تذكيــًرا دائًمــا بالصدمــة، أو تتطلــب 
تغييــرات كبيــرة فــي نمــط حيــاة الشــخص وقدراته/هــا، أو تجعله/هــا قابــًا/ًة للتمييــز فــي 

ــة. ــن العام األماك

المشــكالت العمليــة ومشــكالت الســالمة: المشــكات العمليــة، التــي تــراوح بيــن األضــرار 
ــون  ــا تك ــا م ــة، "غالًب ــكان اإلقام ــى م ــف أو إل ــى هات ــول إل ــة الوص ــكات وصعوب ــة بالممتل الملحق
بمثابــة تذكيــر بمــا مــر بــه النــاس وتجعــل مــن الصعــب عليهــم اســتعادة حياتهــم". 47 مــن 
األهميــة بمــكان مراعــاة الجوانــب الرقميــة لمعالجــة المخــاوف العمليــة والمتعلقــة بالســامة، 
البغيضــة واالتهامــات والمعلومــات  المعاملــة  الضحايــا أهداًفــا لســوء  أن يصبــح  وإمكانيــة 
ــات  ــاء وأمه ــال، آلب ــبيل المث ــى س ــدث، عل ــا ح ــت )كم ــر اإلنترن ــة عب ــات المضلل ــة والمعلوم الخاطئ
األطفــال الذيــن ُقتلــوا فــي حادثــة إطــاق النــار فــي مدرســة "ســاندي هــوك" فــي الواليــات 
المتحــدة(. 48  يجــب تعريــف هــؤالء األشــخاص بتدابيــر الســامة اإللكترونيــة األساســية، مثــل تقييــد 
القــدرة علــى وصــول الجمهــور إلــى حســاباتهم/هّن فــي وســائل التواصــل االجتماعــي، وتقديــم 
ــاغ  ــأن اإلب ــورة بش ــم المش ــك تقدي ــة وكذل ــأن الخصوصي ــّن بش ــاق إليهم/ه ــع النط ــاد واس إرش

ــار. ــوى الض ــن المحت ع

الجوانــب الماليــة: هنــاك العديــد مــن األبعــاد الماليــة المحتملــة المتعلقــة باســتعادة العافيــة 
بعــد الهجــوم. علــى ســبيل المثــال، قــد يعانــي الضحايــا المباشــرون/ات وأقاربهم/هــّن مــن 
صعوبــات ماليــة بســبب تكاليــف الجنــازة وأجورهم/هــّن الضائعــة، فضــًا عــن األضــرار الملحقــة 

ــخصية. ــّن الش بممتلكاتهم/ه
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لقــد أصبــح التعويــض المالــي الجماعــي لضحايــا الهجمــات اإلرهابيــة مــن الممارســات الشــائعة.49  ومــع أن 
مثــل هــذه الممارســات يمكــن أن تكــون محوريــة فــي ضمــان حصــول الضحايــا علــى المســتوى المناســب 
مــن الدعــم الــذي يحتاجــون/ يحتجــَن إليــه، إال أن الجهــود الامركزيــة للتمويــل الجماعــي يمكــن أن تكــون 
ــات  ــا بالوالي ــة كينوش ــي مدين ــار ف ــاق الن ــة إط ــاب حادث ــي أعق ــال، ف ــبيل المث ــى س ــه. عل ــدر نفس ــارة بالق ض
المتحــدة، عندمــا قتــل شــخصان فــي آب/أغســطس 2020، جمــع موقــع للتمويــل الجماعــي مئــات اآلالف مــن 
الــدوالرات لدفــع تكاليــف الدفــاع القانونــي عــن الجانــي المتهــم بالقتــل العمــد.50  يمكــن أن يكــون لمثــل 

هــذه المشــاريع تأثيــر نفســي علــى الضحايــا وأقاربهم/هــّن، وأن تــؤدي إلــى مزيــد مــن االســتقطاب. 51

الفصل الثالث - الدعم النفسي- االجتماعي

ضمان حزمة دعم شاملة 5

ــاالت  ــي ح ــي-االجتماعي ف ــم النفس ــية والدع ــة النفس ــال الصح ــي مج ــل ف ــرم التدخ ــكل 1 ه ــرض الش يع
ــو  ــي-االجتماعي ه ــم النفس ــية والدع ــة النفس ــم الصح ــي تنظي ــاس ف ــر األس ــح أن "حج ــوارئ، ويوض الط
تطويــر نظــام متعــدد الطبقــات للدعــم التكميلــي الــذي يلبــي احتياجــات المجموعــات المختلفــة". 52  فمــن 
خــال التعــاون المســتمر واالجتماعــات المنتظمــة، يمكــن لمجموعــة العمــل المحليــة تحديــد جوانــب 

ــة. ــرات المتبقي ــد الثغ ــك، وتحدي ــوم بذل ــن يق ــا وم ــم معالجته ــي تت ــم الت الدع

رسم الخرائط:

تحديــد الجهــات الفاعلــة فــي مجموعــة العمــل التــي تغطــي االحتياجــات وفًقــا لتقييــم المخاطــر. 
يجــب إضافــة هــذا إلــى قاعــدة البيانــات.

تحديــد آليــات الدعــم األخــرى المتوافــرة واالحتياجــات التــي تغطيهــا )مثــل خطــط التعويــض علــى 
المســتوى الوطنــي(.

1

2

الخدمات
 المتخصصة

الدعم المرّكز 
غير المتخّصص

دعم المجتمع وا�سرة

الخدمات ا�ساسية وا�من

الشكل 1: هرم التدخل في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي-االجتماعي في حاالت الطوارئ.53
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5

فــي كومانوفــو، حــذر ضبــاط الشــرطة المجتمعيــة مــن اســتخدام األلعــاب الناريــة قبــل عطلــة رأس 
ــية  ــة نفس ــدوث صدم ــى ح ــاء إل ــؤدي الضوض ــد ت ــث ق ــاف، حي ــات الزف ــي حف ــدة وف ــنة الجدي الس

بعــد اشــتباكات 2015.

يجــب أن تنظــر مجموعــة العمــل فــي طــرق إحيــاء ذكــرى األحــداث أو تذكرهــا كمجتمــع. يعــّد الوصــول إلــى 
الجمهــور أمــًرا أساســًيا هنــا، حيــث يجــب أن تسترشــد آليــات إحيــاء الذكــرى بالضحايــا والمجتمــع األوســع:

ضمان حزمة دعم شاملة

رسم الخرائط:

الدعم الطويل األمد: 

ــاد  ــات بأعي ــي األزم ــارة ف ــم االستش ــة تقدي ــط عملي ــم أن "ترتب ــن المه ــردي، م ــتوى الف ــى المس عل
ميــاد الضحايــا، والعطــات، واحتفــاالت الذكــرى الســنوية لألحــداث المهمــة بالنســبة لألســرة، 

وإحيــاء الذكــرى الســنوية األولــى – علــى األقــل - للحادثــة".54

علــى المســتوى الجماعــي، تتمتــع الرمــوز "بالقــدرة علــى تقويــة الهويــة وخلــق التضامــن لتشــجيع 
ــام  ــل األع ــة، مث ــوًزا ثقافي ــوز رم ــذه الرم ــون ه ــد تك ــة. ق ــام والثق ــز النظ ــليم وتعزي ــلوك الس الس
والشــعارات واألماكــن أو المبانــي، أو مناســبات واســتعراضات، مثــل طقــوس الحــداد، والمظاهــرات 
علــى ضــوء الشــموع، واالحتفــاالت الخاصــة بوضــع أكاليــل الزهــور علــى قبــور الضحايــا أو فــي أماكــن 

وقــوع الحادثــة، والمواكــب التذكاريــة، إلــخ.55

1

1

2

2

الحاليــون/ات  الخدمــات  مقدمــو/ات  كان  إذا  مــا  لتحديــد  الخرائــط  رســم  تمريــن  اســتخدم/ي 
ــات.  ــال التقييم ــن خ ــا م ــم تحديده ــي ت ــات الت ــع االحتياج ــن جمي ــون/ يلّبي ــة يلّب ــات الداعم والجه
إذا حــددَت/ِت ثغــرات معينــة، استكشــف/ي مــا إذا كان بإمكانــَك/ِك تنظيــم تدريــب لمقدمــي/ات 

الخدمــات المجتمعيــة أو المجموعــات الشــعبية لمــلء هــذه الثغــرات.

ــة لتقييــم االســتجابة  راجــع/ي تقييمــك باســتمرار، وذلــك مــن خــال اســتخدام االجتماعــات الدوري
ــدة. ــات الجدي ــات أو التحدي ــد االتجاه وتحدي

الفصل الثالث - الدعم النفسي- االجتماعي
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6

الفصل الثالث - الدعم النفسي- االجتماعي

خدمات االتصاالت

يجــب علــى مجموعــة العمــل اتبــاع نهــج اســتباقي للتأكــد مــن أن جميع الســكان، بما فــي ذلــك المجتمعات 
ــات  ــن الجه ــة م ــوم كل جه ــا تق ــاح. وبينم ــم المت ــة بالدع ــى دراي ــا، عل ــول إليه ــب الوص ــي يصع ــة الت المحلي
التــي تقــدم خدمــة معينــة باإلعــان عــن الخدمــة المحــددة التــي تقدمهــا، يمكــن للســلطة المحليــة توفيــر 
منصــة مركزيــة تحــدد جميــع الخدمــات المتاحــة. يجــب أن تكــون االتصــاالت واضحــة وأن يتــم نشــرها علــى 
نطــاق واســع، وذلــك "للمســاعدة فــي معالجــة أي لبــس حــول المــكان الــذي يجــب أن يقصــده النــاس لتلّقــي 
المســاعدة" 56  - يجــب أن تتشــارك جميــع المنصــات الشــريكة بالمعلومــات المتوافــرة لديهــا، بمــا فــي ذلــك 

المواقــع اإللكترونيــة ووســائل التواصــل االجتماعــي ومــن خــال التواصــل المباشــر.

المواقع اإللكترونية	 

النشرات والكتيبات واللوحات 	 
اإلعانية

وسائل اإلعام )المطبوعة، 	 
اإلذاعة، التلفزيون(

وسائل التواصل االجتماعي	 

خطوط المساعدة	 

المراسلة المباشرة، مثل 	 
الحمات بالرسائل النصية 

والتنبيهات

الشراكة مع منصات 	 
التكنولوجيا ومحركات 

البحث للحصول على 
تنبيهات تستند إلى الموقع 

)كما رأينا مع جائحة "كوفيد 
19" أو في االنتخابات المحلية(

ما هو الوضع الحالي؟	 

أين يمكنني الحصول على 	 
المعلومات؟

أين يمكنني الذهاب 	 
للحصول على الرعاية؟

هل تختلف الرعاية إذا 	 
كنت ضحية مباشرة أو غير 

مباشرة؟

كيف يمكنني التعامل مع 	 
القضايا العملية المتعلقة 

بالعمل والشؤون المالية وما 
إلى ذلك؟

ما هي حقوقي فيما يتعلق 	 
بالتعويض أو االنتصاف؟

اعتبارات إضافية أدوات النشر المحتوى

االحتياجات اللغوية: ضع/ي 	 
في اعتبارَك/ِك خدمات 

الترجمة التحريرية والشفوية

الثقافة: التواصل شخصًيا أو 	 
من خال قنوات أقل مباشرة 

أو عبر وسائل التواصل 
االجتماعي

معدالت معرفة القراءة 	 
والكتابة: فّكر/ي في ما إذا 

كنَت/ِت ستستخدم/ين 
محتوًى بصرًيا أم الرسائل 

المسّجلة
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عنــد انــدالع األزمــات، ت/يتطلــع المواطنــون/ات إلــى قادتهم/هــّن المنتخبيــن/ات والمؤسســات الحكوميــة للحصــول علــى 
ــادة  ــّن قي ــح لهم/ه ــؤولين/ات يتي ــار المس ــن كب ــّن م ــات وغيرهم/ه ــات البلدي ــاء ورئيس ــز لرؤس ــع المتمي ــه. إن الموق التوجي
االســتجابة المحليــة. بينمــا تركــز الجهــات الفاعلــة والمؤثــرة جهودهــا علــى وضــع خطــط قصيــرة ومتوســطة وطويلــة األجــل، 
فــإن االســتجابة الفوريــة فــي أعقــاب الهجــوم هــي التــي تحقــق النجــاح للجهــود المبذولــة فــي المســتقبل. لــذا يتعيــن علــى 
رؤساء/رئيســات البلديــات والموظفيــن/ات الكبــار فــي البلديــات اتخــاذ قــرارات ســريعة تحــت قــدر كبيــر مــن الضغــط وعــدم 
اليقيــن، وأي أخطــاء كبيــرة يمكــن أن تــؤدي إلــى فقــدان ثقــة فــرق العمــل المشــتركة أو ثقــة المواطنيــن/ات، أو إلــى تعرقــل 

جهــود التعافــي المســتقبلية.

يقــدم هــذا الفصــل بعــض األفــكار الرئيســية إلــى القــادة للنظــر فيهــا، بنــاًء علــى توصيــة مقدمــة مــن أعضــاء شــبكة المــدن 
القويــة، وذلــك للتأكــد مــن أنهــم يقدمــون اســتجابة حساســة ومتناســبة فــي تلــك األيــام واألســابيع األولــى. يجــب أن يســعى 
ــز الثقــة وترســيخ التضامــن بيــن الســكان والســلطات المحليــة، األمــر الــذي يعــّد حجــر  القــادة، قبــل أي شــيء آخــر، إلــى تعزي

األســاس للجهــود الاحقــة.

توقف/ي لحظة

أخبار عن الهجوم

الوصول للموقع

/وِّ وأعِط/ي نفسَك/ِك بعض الوقت لتجميع أفكارَك/ِك وتحضير  ستكون الساعات ا�ولى التي تعقب الهجوم صعبة للغاية. تروَّ
نفسَك/ِك (على سبيل المثال، قم/ قومي ببعض تمارين التنفس، واتُل/لي صالًة، وتأكد/ي من تناول كفايتَك/ِك من الطعام 

والماء). مع أن هذه ا�مور قد تبدو تافهة، إال أن مثل هذه الخطوات قد تكون ضرورية التخاذ قرارات عقالنية تحت الضغط.

تحليل الوضع

احصل/ي على صورة كاملة قدر ا¹مكان لنطاق الهجوم وحجمه: ما إذا كان ال يزال هناك خطر أمني على السكان، وكيف يمكن أن 
يتطور الموقف أو يتصاعد، وما هي الجهات الفاعلة في حاالت الطوارئ الموجودة على ا�رض، وما إذا كان ينبغي توفير الحماية 

الفورية لجماعات أو مناطق أو مؤسسات معينة.

راجع/ي سلسلة القيادة

تأكد/ي من أنَك/ِك تعرف/ين تسلسل القيادات وقم/قومي بإبالغها، بحيث تضمن/ين أن جميع الفرق على دراية بأدوارها 
ومسؤولياتها وتحترم أدوار ومسؤوليات بعضها بعًضا، وهذا يشمل تحديد تسلسالت هرمية واضحة التخاذ القرارات، وفترات 

زمنية للتحديثات المشتركة، واالتفاق على الناطقين/ات الرسميين/ات لتبسيط عملية إيصال الرسائل إلى الجمهور.

حدد/ي ا�ولويات

ا�ولويات الواضحة ستوجهَك/ِك وتبرر خطواتَك/ِك التالية. تأكد/ي من إيصال هذه ا�ولويات داخلًيا وإلى الجمهور، وأن عملية اتخاذ 
القرارات في المستقبل تتوافق مع هذه المبادئ.

مقدمة

تحليل الوضع

الفصل الرابع: 
استجابة القيادات

الفصل الرابع - استجابة القيادات
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االستجابة

حفل ديني مشترك: نموذج للقيادة الموحدة في الكويت

ــي  ــارك ف ــام 2015، ش ــت، ع ــة الكوي ــي مدين ــيعة ف ــد للش ــادق العائ ــام الص ــجد اإلم ــر مس ــاب تفجي ــي أعق ف
ــون  ــون الكويتي ــاء الديني ــيون والزعم ــادة السياس ــر الق ــة الكبي ــجد الدول ــي مس ــت ف ــي أقيم ــزاء الت ــم الع مراس
مــن الشــيعة والســنة علــى حــد ســواء،  وصلــى آالف المصليــن، كلٌّ وفــق مذهبــه، جنًبــا إلــى جنــب، واســتمعوا 

ــاد. 57 ــى االتح ــا إل ــم فيه ــذي دعاه ــّني ال ــام الس ــة اإلم ــى خطب ــا إل مًع

اإلطار العام

القيادة

الدعم
األخالقي

المعلومات 
واإلرشادات

الفصل الرابع - استجابة القيادات

فــي محاولــة لضمــان اســتجابة شــاملة مــن الســلطات المحليــة، ومنّســقة مــع الحكومــة 
الوطنيــة والقــادة المحلييــن )مثــل الزعمــاء الدينييــن، والوجــوه الثقافيــة البــارزة، والناشــطين/
ات( والمجتمعــات المحليــة، مــن المهــم أن ت/يقــوم رئيــس/ة البلديــة والموظفيــن/ات 
الكبار/الكبيــرات بتحديــد المســؤوليات. علــى ســبيل المثــال، قــد يكــون أفــراد معينــون فــي 
وضــع أفضــل مــن غيرهــم لاتصــال بمجتمعــات معينــة )كأن تتواصــل مديريــة التربيــة 
والتعليــم فــي المدينــة مــع المــدارس(. فــي حيــن أن األفضــل تحديــد المهــام رســمًيا 
ــؤوليات  ــد المس ــة  تحدي ــي البلدي ــؤولين/ات ف ــة والمس ــس/ة البلدي ــى رئي ــب عل ــبًقا، يج مس

بســرعة فــي حــال لــم تكــن محــددة مــن قبــل.

ســيجد النــاس الراحــة فــي رســائل قادتهــم. مــع أن إظهــار التعاطــف، ال ســيما تجــاه الضحايا 
المتحدثــون/ات  ت/يحتــاج  الكارثــة،  تجــاه  وضــروري  طبيعــي  فعــل  رد  هــو  وعائاتهــم، 
الرســميون/ات أيًضــا إلــى أن يظلــوا/ يظلــَن منفتحيــن/ات فيمــا يتعلــق بالتأثيــر غيــر المباشــر 
ألقوالهم/هــّن علــى المجتمــع األوســع )علــى ســبيل المثــال، قــد تتعــرض المجموعــات 
التــي تنتمــي إلــى عرقيــة الجنــاة أو دينهــم إلــى رد فعــل عنيــف وواســع مــن قبــل المجتمــع 

ــا. ــراف به ــم االعت ــن المه ــة، وم ــر متوقع ــات غي ــة تداعي ــون للصدم ــن أن تك ــع(. يمك األوس

يجــب علــى مــن يتمتعــون بامتيــازات اســتخباراتية مشــاركة أكبر قــدر ممكن مــن المعلومات 
ــدود  ــن الح ــة، ضم ــات الخاطئ ــة والمعلوم ــات المضلل ــائعات والمعلوم ــار الش ــب انتش لتجن
التــي تســمح بهــا البروتوكــوالت األمنيــة. حتــى إن لــم تكــن هنــاك مســتجدات، مــن األهميــة 
ــباب  ــراءات أو أس ــر اإلج ــى تعث ــؤدي إل ــي ت ــق الت ــذة، والعوائ ــوات المتخ ــد الخط ــكان تحدي بم

التأخيــر. الشــفافية هــي حجــر األســاس لكســب ثقــة الجمهــور.
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التواصل

يجــب أن تتأكــد/ي، شــخصًيا أو مــن خــال فريقــَك/ِك، مــن أن الســكان علــى درايــة بــرد فعلــَك/ِك علــى الحادثــة وبالرســائل 
التــي تريد/يــن إيصالهــا. فــي أعقــاب الهجــوم مباشــرة، مــن المهــم التركيــز علــى توفيــر إرشــادات الســامة، باإلضافــة إلــى 
التحديثــات الرســمية حــول األحــداث واســتجابة الســلطة المحليــة. يمكــن القيــام بذلــك عبــر قنــوات التواصــل االجتماعــي 

الرســمية الخاصــة بــَك/ِك أو أي قنــوات اتصــال ســريعة أخــرى متوافــرة لديــَك/ِك.

مــن الضــروري أن يكــون أول بيــان عــام و / أو ظهــور إعامــي رســمي لــَك/ِك بالشــكل الصحيــح؛ ألن النــاس ســوف 
ــا  ــم أيًض ــن المه ــن م ــائل، ولك ــق بالرس ــادات تتعل ــا إرش ــدم هن ــَك/ِك. نق ــَك/ِك وردود أفعال ــى أقوال ــبونَك/ِك عل يحاس

ا بشــكل شــخصي. التفكيــر فــي لغــة جســدَك/ِك ونبــرة صوتــَك/ِك عندمــا تقرأ/يــن بياًنــا رســمّيً

ــادات(.  ــن اإلرش ــد م ــل 2 لمزي ــر/ي الفص ــوم )انظ ــاب أي هج ــي أعق ــا ف ــر إلحاًح ــية واألكث ــام الرئيس ــن المه ــل م ــّد التواص يع
فــي حيــن أن رئيــس/ة البلديــة والســلطات المحليــة قــد تكــون لديهــم اســتراتيجية عامــة، إال أن الفوضــى والبيئــة العاطفيــة 

المحيطــة بحالــة الطــوارئ يمكــن أن تــؤدي بســهولة إلــى ارتــكاب أخطــاء ووجــود ثغــرات فــي الرســائل.

ستكون هناك ثاث مراحل على األقل للتواصل، وكلها يجب أن تسترشد دائًما باألولويات التي قمت/ِت بتحديدها.

المرحلة األولى: رد الفعل األولي واالنخراط المباشر في العمل

المرحلة الثانية: أول بيان و / أو ظهور إعالمي رسمي

الجمهور المستهدف محتوى الرسائل المبادئ

الضحايا وذووهم	 

مقدمو الخدمات األساسية	 

الموظفون/ات والزماء/ الزميات	 

المجتمعات التي تشترك مع 	 
الجاني/ة )أو الجناة( في الهوية 

واالنتماء، أو المستهدفون/ات

سياسيون/ات آخرون/ أخريات	 

المجتمع األوسع	 

وسائل اإلعام	 

ما تعرفه السلطات حتى اآلن	 

ما الذي تفعله السلطات للرد	 

التعاطف مع جميع المتضررين/ات 	 
والمجتمع األوسع

خطط لتوفير تحديثات متكررة 	 
ومزيد من المعلومات

ما هي اإلجراءات، إن ُوجدت، التي 	 
يتعين على الجمهور القيام بها 

)مثل االبتعاد عن مناطق معينة(

قاوم/ي خطاب الحرب	 

تجّنب/ي نطق اسم الجاني/ة 	 
)الجناة(، واذكر/ي أسماء الضحايا 

بداًل من ذلك

ادُع/ادعي إلى عمل موّحد وعالمي	 
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ــي  ــرَك/ِك ف ــة تفكي ــَك/ِك وطريق ــح أولويات ــه لتوضي ــدر نفس ــة بالق ــا مهم ــن فيه ــي تنخرط/ي ــى الت ــال األول ــتكون األعم س
األحــداث. علــى ســبيل المثــال، مــن هــم األشــخاص الذيــن تقوم/يــن بزيارتهــم أواًل )مثــًا: الضحايــا فــي المستشــفى، 
والمؤسســات األخــرى المرتبطــة بهــدف الهجــوم، والمــدارس(، ومــا هــي وســائل اإلعــام التــي تتحدث/يــن معهــا والــوالء 
السياســي المحتمــل الــذي يظهــر، ومــا إلــى ذلــك. تأكــد/ي مــرة أخــرى مــن أن أفعالــَك/ِك مّتســقة وتتماشــى مــع األولويــات 

ــة. ــذ البداي ــا من ــي حددَتها/حددِته الت

المرحلة الثالثة: االنخراط المباشر األولي

دراسة حالة: إطالق النار على كنيس "شجرة الحياة" في مدينة بيتسبرغ )تشرين 
األول/ أكتوبر 2018(

فــي 27 تشــرين األول/ أكتوبــر 2018، دخــل رجــل كنيــس "شــجرة الحيــاة" فــي مدينــة بيتســبرغ )الواليــات المتحــدة( 
وفتــح النــار علــى المصليــن خــال احتفــاالت يــوم الســبت، مــا أســفر عــن مقتــل 11 شــخًصا وإصابــة ســتة آخريــن، 
مــن بينهــم أربعــة عناصــر شــرطة.  أجــرى العمــدة بيــل بيدوتــو مقابلــة مــع شــبكة المــدن القويــة، تحــدث فيهــا 
عــن رده الفــوري علــى الهجــوم المعــادي للســامية األكثــر دمويــة فــي التاريــخ األمريكــي حتــى ذلــك الحيــن. 
وقــد استرشــدنا بطريقــة رّد العمــدة بيدوتــو علــى الهجــوم اإلرهابــي فــي كتابــة هــذا الفصــل، حيــث قــدم لنــا 

عــدة نصائــح مفيــدة:

النصيحة األولى: تأكد/ي من وجود أجهزة وآليات اتصال متعددة تعمل 
على مصادر مختلفة )إشارة الهاتف، إيترنت، تردد إذاعة( لكل من 

االتصاالت الداخلية والخارجية.
أثنــاء الهجــوم، أراد العمــدة بيدوتــو أن يتواصــل مــع الجمهــور قــدر اإلمــكان، وقــد اســتلهم 
ذلــك مــن اســتجابة مجلــس مدينــة بوســطن تجــاه تفجيــر ماراثــون عــام 2013. ومــع ذلــك، كانــت 

ــه. ــتخدام هاتف ــن اس ــه م ــام لدي ــؤول اإلع ــن مس ــم يتمك ــة ول ــبكة مزدحم الش

/ي بالشفافية والصراحة مع الجمهور في ما  النصيحة الثانية: تحلَّ
يتعلق بالرد الرسمي.

"حتــى إن لــم يكــن لديــَك/ِك شــيء جديــد يمكــن قولــه، قل/قولــي إنــه ال يوجــد شــيء جديــد 
ــه." يمكــن قول

/ي بالشفافية بشأن أهم أولوياتَك/ِك في المدى  النصيحة الثالثة: تحلَّ
القريب.

قــال العمــدة بيدوتــو إن أهــم أولوياتــه كانــت الضحايــا وعائاتهم/هــّن، ثــم األشــخاص المصابين، 
وثالًثــا الجاليــة اليهوديــة، أمــا األولويــة الرابعــة فكانــت مجتمــع مدينة بيتســبرغ ككل.

النصيحة الرابعة: استخدم/ي أولوياتك لتوجيه جميع اإلجراءات 
المستقبلية.

بعــد الهجــوم، كانــت هنــاك فكــرة إلغــاق شــارع رئيســي يمــر أمــام الكنيــس. لــم يرغــب مديــر 
ــى أن  ــًرا إل ــفيات. نظ ــن المستش ــد م ــًيا للعدي ــا رئيس ــه كان طريًق ــك ألن ــي ذل ــة ف ــامة العام الس
عائــات الضحايــا كانــت علــى رأس أولوياتــه، ســأل العمــدة بيدوتــو هــذه العائــات رأيهــا فــي ذلــك. 

لــم يرغبــوا فــي إغــاق الطريــق، لذلــك ظــل مفتوًحــا.
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دراسة حالة: إطالق النار على كنيس "شجرة الحياة" في مدينة بيتسبرغ )تشرين 
األول/ أكتوبر 2018(

النصيحة الخامسة: يمكن أن تكون للصدمة تداعيات غير متوقعة.
"كل صدمة تذّكرنا بصدمة سابقة. حتى لو كان شخص ما ليس يهودًيا ويبعد مسكنه 15 ميًا 

عن الكنيس، وليس له أي صلة بهذا الهجوم على اإلطاق، إال أن مثل هؤالء األشخاص سوف 
يتأثرون ويصيبهم االكتئاب الجماعي الناتج عن تلك الصدمة." )العمدة بيدوتو، تشرين الثاني/ 

نوفمبر 2019(

النصيحة السادسة: ال تسّيس/ي األحداث.
"ستكون هناك دائًما فرصة للحديث عن التداعيات السياسية والتشريعات المطلوبة وأي شيء 

آخر في المستقبل. ال تستخدم/ي تلك اللحظة على الفور لمناقشة هذا النوع من المسائل. 
افهم/ي أن بإمكانَك/ِك التحدث عن هذا النوع من األمور مع موظفيَك/ِك، ولكن عندما 

تتحدث/ين إلى عامة الناس فإنهم بحاجة إلى سماع صوت يواجه الكراهية بالرحمة والمحبة." 
)العمدة بيدوتو، تشرين الثاني/ نوفمبر 2019(
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الخالصة: 
كيف نستعّد؟

ــار  ــات وكب ــات البلدي ــاء ورئيس ــذه لرؤس ــة األدوات ه ــل مجموع ــن أج ــا م ــم تطويره ــي ت ــة الت ــادئ التوجيهي ــر المب ــب أن توف يج
المســؤولين/ات قاعــدة لتطويــر خططهم/هــّن الخاصــة بشــأن الجوانــب المختلفــة لاســتجابة. يتضمــن الملحــق 2 مجموعــة 
ــع  ــاون م ــط بالتع ــع الخط ــب وض ــادات. يج ــذه اإلرش ــتكمال ه ــرى الس ــات األخ ــن المنظم ــتقاة م ــوارد المس ــن الم ــة م متنوع
الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة وبالتشــاور مــع المســتفيدين/ات عنــد الحاجــة. كمــا يجــب مراجعتهــا واختبارهــا بشــكل متكــرر 
ــون  ــن أن تك ــًدا. يمك ــتعدين/ات جي ــن مس ــوا/ أصبح ــد أصبح ــن/ات ق ــة المعنيي ــات المصلح ــاب/ صاحب ــع أصح ــان أن جمي لضم
عمليــات المحــاكاة الســنوية مفيــدة لترســيخ المعرفــة وكشــف العيــوب فــي النظــام. علــى ســبيل المثــال، إجــراء تمريــن اليــوم 

الواحــد "للتــدرب" علــى التصــّدي لســيناريو محــّدد ومبتكــر بمشــاركة جميــع الموظفيــن/ات المعنييــن/ات.

بشكل عام، يجب أن تتضمن الخطط ما يلي:

عنــد وقــوع حادثــة مثــل هجــوم إرهابــي، ينتشــر الذعــر وتكــون ردود أفعــال األفــراد غيــر متوقعــة. مــع أن عمليــة االســتعداد 
لهجــوم إرهابــي لهــا حدودهــا الخاصــة بهــا، وذلــك بســبب عــدم القــدرة علــى التنبــؤ بســلوك البشــر، إال أن مــن األمــور األساســية 
التــي يجــب أن تقــوم بهــا الســلطات المحليــة هــو إعــداد اإلجــراءات واألنظمــة األساســية الازمــة لــكل جانــب مــن جوانــب الــرد 
علــى الهجــوم. يمكــن لذلــك المســاعدة فــي الحــّد مــن احتمــال ســوء اإلدارة وضمــان تعافــي المدينــة والمجتمعــات المحليــة 
فيهــا بطريقــة موحــدة ومؤثــرة. هــذه الخاصــة تحــّدد الخطــوات التــي يجــب علــى الســلطات المحليــة اتخاذهــا إلعــداد 

اســتجابة مــا بعــد الحــادث.

وضع الخطط

األدوار والمســؤوليات: تأكــد/ي مــن وجــود موظفيــن/ات مســؤولين/ات عــن جميــع المهــام والخطــوات 
الموصوفــة فــي الفصــول الســابقة.

ــن  ــات يتضم ــدول بيان ــاالت ج ــة االتص ــن خط ــب أن تتضم ــال، يج ــبيل المث ــى س المــوارد والقنــوات المتاحــة: عل
أســماء المجموعــات المحليــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي والقنــوات اإلعاميــة المحليــة التــي يتابعهــا عــدد 
كبيــر مــن األشــخاص، والمحطــات اإلذاعيــة األكثــر شــعبية، وقــادة/ قائــدات المجتمــع الرئيســيين/ات، وجمعيــات 

المواطنيــن/ات، إلــخ.

حــزم جاهــزة مــن التدابيــر مثــل األســئلة المتداولــة، ومســودة بيانــات )أو القوالــب المفيــدة(، والمواقــع الخاملــة 
الجاهــزة للتفعيــل والخطــوط الســاخنة وبروتوكــوالت وســائل التواصــل االجتماعــي.

الخالصة - كيف نستعّد؟
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يعــّد تحديــد أصحــاب/ صاحبــات المصلحــة المحلييــن/ات مفيــًدا للعديــد مــن مجــاالت العمــل، لكنــه مهــم بشــكل خــاص 
لاســتجابة الســريعة فــي أوقــات األزمــات. ضــع/ي فــي اعتبــارَك/ِك نقــاط الدخــول إلــى المجتمــع، بحيــث تصــل الرســائل إلــى 
ــن/  ــين، الذي ــراد المهمش ــة واألف ــات المهمش ــك المجموع ــمل ذل ــاالت، يش ــبة لاتص ــرعة. بالنس ــن بس ــور ممك ــع جمه أوس
اللواتــي قــد يكونــون/ يكــّن عرضــة للتضليــل والمعلومــات المضللــة أو يشــعرون/ يشــعرَن أنهــم/ أنهــنَّ مســتبعدون/ات 
مــن جهــود التعافــي. فكــر/ي فــي طــرق االتصــال األنســب لــكل مجموعــة، وابــَق/ي علــى اتصــال مســتمر مــع الشــخصيات 

الرئيســية حيثمــا أمكــن ذلــك. علــى ســبيل المثــال:

مــن الناحيــة المثاليــة، سيشــكل بنــاء الشــراكات جــزًءا مــن خطــط التصــدي لألزمــات. تكمــن أهميــة هــذه الروابــط فــي أربــع 
نقــاط أساســية:

تمارين رسم الخرائط

بناء الشراكات

1

3

2

4

الخالصة - كيف نستعّد؟

كبار أرباب/ ربات العمل

المرشدون/ات االجتماعيين/ات

المؤسسات )المحاكم والجامعات 
والمدارس ورؤساء/ رئيسات 

النقابات(

المراكز الثقافية الكبيرة )صاالت 
الموسيقا، المتاحف، المسارح، 

المالعب(.

المنافذ اإلعالمية )حسب انتماءاتها أو 
قرائها(

قادة/ قائدات المجتمع

الزعماء الروحيون/ الزعيمات الروحيات

الفرق الرياضية

أطباء/ طبيبات األسرة والمستشفيات

يمكن للشركاء مساعدتَك/ِك في فهم جمهورَك/ِك، وإيصال محتوى وشكل استجابتَك/ِك.

يمكن للشركاء دعمَك/ِك في نشر استجابتَك/ِك لتصل إلى المجموعات الرئيسية وعامة الناس.

قــد يكــون الشــركاء علــى اســتعداد لتعديــل اســتجابتهم، علــى ســبيل المثــال مــن خــال نشــر المعلومــات 
المســتقاة مــن الشــرطة أو الســلطات المحليــة فقــط.

يمكن للشركاء توفير "فحص درجة الحرارة" حول رد فعل جيوب معينة من المجتمع على الهجوم.
قد يشمل الشركاء:

قائــدات  قــادة/  أو  السياســيون/ات  المســؤولون/ات  المجتمعــي:  االتصــال  ضبــاط 
المجتمــع أو أعضــاء مجموعــات المجتمــع المدنــي الذيــن/ اللواتــي لهــم/ لهــّن مصداقية 

ــم. ــن بثقته ــون/ ويحظي ــكان ويحظ ــد الس عن

وســائل اإلعــالم المحليــة: يمكــن للتأثيــر أن يرتبــط بالمحتــوى، علــى ســبيل المثــال توفيــر 
الصــور والتســجيات لوســائل اإلعــام عنــد الضــرورة، أو إبــرام اتفــاق أوســع حــول كيفيــة 
تأطيــر الموقــف الناشــئ. مــن المهــم أخــذ وســائل اإلعــام "الجغرافيــة - العرقيــة" التــي 
تســتهدف مناطــق جغرافيــة أو مجتمعــات معينــة فــي الحســبان. فــي البلــدان التــي 
ــة،  ــات عرقي ــية أو مجموع ــزاب سياس ــا ألح ــة جزئًي ــام مملوك ــائل اإلع ــا وس ــون فيه تك
كــن/ كونــي مســتعًدا/ة لتلقــي رســائل منهــا قــد تعطــل اســتراتيجيات االتصــال الخاصــة 

ــَك/ِك، وقــم/ وقومــي بإعــداد رد. ب
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"كثيًرا ما ُينظر إلى وسائل اإلعام على أنها "في الجانب المعادي"، لكن المؤسسات ووسائل اإلعام تحتاج 
إلى بعضها بعًضا، وكّل منهما تعتمد على األخرى. لكي تضمن الحكومة أن تكون لها األفضلية في 

التواصل في حالة األزمات، يجب عليها التعاون مع وسائل اإلعام. وفي حال لم تفعل الحكومة ذلك، 
فسوف تستخدم وسائل اإلعام المصادر غير الرسمية بشكل متزايد. في المجتمعات الصغيرة، يمكن أن 

تصبح هذه المصادر والشائعات غير الرسمية ذات أهمية بالغة ".

*SAFE-COMMS, The Terrorism Crisis Communication Manual for Public Authorities, March 2011, p. 13.

"مرة أخرى، يتم تذكيرنا بأن التفاعات بين القطاعين العام والخاص ضرورية ويجب تطويرها قبل وقوع أي 
حادثة. إن تطوير هذه العاقات قبل وقوع الحادثة يساعد في تيسير تدفق المعلومات أثناء األزمات، وقد 
يساعد في ضمان دقة البيانات المنقولة إلى المستجيبين األوائل، مثل التغييرات في مخططات الطوابق 

وطرق الوصول.

* Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, ‘Lessons from the Mumbai terrorist attacks – Parts 
I and II’, U.S. Government Publishing Office, 8 and 28 January 2009,

https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-111shrg49484/html/CHRG-111shrg49484.htm

الخالصة - كيف نستعّد؟

القطــاع الخــاص: يمكــن للشــركات أن تســاعد فــي تضخيــم اســتجابتَك/ِك. ت/يتمتــع أربــاب/ ربــات 
العمــل بقــدرة متميــزة علــى الوصــول الفــوري إلــى القــوى العاملــة لديهــم/ لديهــّن، وفــي بعــض األحيــان 
يحظــون/ يحظيــن بثقــة العامليــن/ات أكثــر مــن ثقتهم/هــّن بالمؤسســات السياســية. لذلــك يمكنهــم/

هــّن أن يلعبــوا/ يلعبــَن دوًرا فــي التأثيــر علــى ردود الفعــل تجــاه مثــل هــذه األحــداث.

المــدن األخــرى: يمكــن أن تســاعدَك/ِك المــدن التــي تســتضيف جاليــات كبيــرة العــدد فــي الوصــول إلــى 
األشــخاص الذيــن قــد يتأثــرون باألحــداث. يمكــن القيــام بذلــك مــن خــال شــبكات مثــل شــبكة المــدن 

القويــة ومشــاركة المجتمــع )انظــر/ي الفصــل 1(.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-111shrg49484/html/CHRG-111shrg49484.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-111shrg49484/html/CHRG-111shrg49484.htm
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حّدد/ي تأثير الحادثة على المجتمعات المحلية المختلفة .

حّدد/ي احتياجات كل مجتمع على المدى القصير والمتوسط والطويل .

 قّيم/ي مهارات وخبرات المجتمع، ومدى رغبة الناس في دعم ردود أوسع نطاًقا بعد الحادثة .

ضع/ي خطة تعاٍف من أجل المجتمع .

انشر/ي المعلومات واطلب/ي تغذيات راجعة متواصلة على طريقة الرّد .

غير ذلك: ___________________________________________________________________________________ .

الخطوة 1:
تحديد الهدف

هدف الهجوم اإلرهابي .

ُينَظر إليه على أنه ذو صلة بالجاني/ة )أو الجناة( .

متأثر بشكل جماعي .

عرضة لخطر التطرف .

غير ذلك: ___________________________________________________________________________________ .

الخطوة 2:
تحديد المجتمعات 

المحلية

       نقاط دخول داخلية – مدير/ ة الحالة

سمات شخصية مرغوبة )متعاطف/ة، ال ت/يصدر األحكام، منفتح/ة( .

. A موثوق به/ها من قبل المجتمع

. A ت/يمتلك فهًما شامًا لديناميات وهياكل المجتمع

       نقاط دخول خارجية - الجهات الفاعلة في المجتمع

. A إقامة شبكات وشراكات داخل المجتمع

مستويات عالية من الثقة والشرعية .

الخطوة 3:
تحديد نقاط الدخول 
األفضل لكل مجتمع

التواصل الشخصي الميداني )مثل طرق األبواب( .

االجتماعات العامة والبيوت المفتوحة .

مجموعة العمل .

وسائل اإلعام .

الدراسات االستقصائية .

غير ذلك: ___________________________________________________________________________________ .

الخطوة 4:
تحديد طريقة )طرق( 
التوعية لكل مجتمع

كيف تنوي/ين المحافظة على انخراط المجتمع بمرور الوقت؟ .

كيف ستستخدم/ين إسهامات المجتمع المحلي؟ .

هل هناك عوامل يجب مراعاتها )مثل الخصوصية(؟ .

الخطوة 5:
رسم خطة طويلة 

األجل

الملحق األول: أوراق العمل

الملحق األول - أوراق العمل

)المجتمع المحلي A – أدِخل/ي االسم(

 .....................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

)االسم( .....................................................................................................................................................................

]بيانات المتصل[ ...........................................................................................................................................................

]الموارد المتاحة )ميزانية المواصات، وما إلى ذلك([ ...........................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

]االسم / األسماء[ .......................................................................................................................................................

)بيانات المتصل( ........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

]أدخل/ي تفاصيل إضافية لكل خيار محدد. على سبيل المثال، إذا اخترَت/ِت وسائل اإلعام، ما هي 
المنصة األكثر ارتباًطا )أي صحيفة، أو محطة إذاعية، أو صفحة على وسائل التواصل االجتماعي، وما إلى 

ذلك(، ومن سيكون نقطة االتصال، ومن يجب أن يتواصل معها، إلخ.[

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
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ما هي الجهة التي تم استهدافها؟	 
ما هو الدافع المعطى لتبرير الهجوم؟	 
هل كانت هناك أي توترات أو أحداث سابقة أدت إلى الهجوم؟	 
ما عدد األشخاص الذين أصيبوا أو ُقتلوا؟	 
ما حجم األضرار المادية؟ 	 

الخطوة 1:
تحليل السياق

       من في فريقَك/ِك يمكنه/ها دعم االتصاالت؟

الناطقون/ات الرسميون/ات .

مسؤول/ة كبير/ة )مسؤولون كبار/ مسؤوالت كبيرات( في مجال االتصاالت .

موظفو/ات االتصاالت المسؤولون/ات عن القنوات المختلفة .

موظفو/ات المشاركة المجتمعية .

الخدمات األساسية )التعليم، الصحة، إلخ( .

 مدير/ة العاقات العامة  .

       ما هي قنوات االتصال التي يمكنَك/ِك الوصول إليها؟

موقع إلكتروني رسمي .

حسابات عامة على وسائل التواصل االجتماعي .

خط ساخن عام .

قاعدة بيانات االتصال بالمواطنين/ات )للتواصل معهم/هّن بالبريد العادي أو اإللكتروني( .

وسائل اإلعام المحلية )التلفزيون والراديو والصحف( .

الوصول إلى المؤسسات الدينية أو العامة )المدارس والمستشفيات وما إلى ذلك( .

قنوات االتصال الداخلية )هيئات أخرى، مثل الشرطة وقطاع التعليم( .

الخطوة 2:
تحديد القدرات 

الداخلية

انتظام االتصاالت: كم مرة يمكنَك/ِك تحديث المعلومات أو ترغب/ين في ذلك؟	 

مصادر المعلومات: ما هي مصادر المعلومات التي تريد/ين استخدامها	 
                  وتشجيع السكان على استخدامها؟

الخطوة 3:
إطار عمل االتصاالت

أي من جوانب االستجابة للطوارئ سارت بشكل جيد، وأّي منها سارت بشكل سيئ؟	 
ما هي المظالم المحتملة بين السكان التي تحتاج/ين إلى تناولها ومعالجتها؟	 
ما هي الروايات المتداولة في المجال العام؟	 
هل هناك مرجعية مركزية للمعلومات يمكن للجمهور الوصول إليها؟	 
ما هي المعلومات التي ما زالت مجهولة؟	 

)االسم( .....................................................................................................................................................................

]بيانات المتصل[ ...........................................................................................................................................................

]الجمهور المستهدف ومدى القدرة على الوصول إليه[ .....................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

]الصفة[ .....................................................................................................................................................................

]الشخص الذي يمكن االتصال به[ ...........................................................................................................................

]الشخص المسؤول عن التوعية الميدانية[ ............................................................................................................

]مدى الوصول: عدد األشخاص أو شرائح السكان أو المجتمعات المحلية[.......................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................. ]X مقدار من الزمن على المنصة X كل[

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

............................................................... ]X للحصول على تحديثات مباشرة عن الهجوم، استشر/ استشيري[

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.............................................................. ]X للحصول على معلومات عن ضحايا محددين، استشر/ استشيري[

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
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       المحتوى: ما الذي تريد/ين التواصل بشأنه؟

مستجدات الحالة .

إرشادات، على سبيل المثال خدمات الدعم المتاحة، ومصادر المعلومات، إلخ. .

معلومات مضللة محددة )ضارة( أو معلومات كاذبة أو نظريات مؤامرة .

إرشادات لإلباغ عن األنشطة المشبوهة .

غير ذلك: ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ .

      النشر: حدد/ي اللغة والنظام األساسي لكل شريحة من جمهورَك/ِك
       )قد يكون من المفيد الرجوع إلى تمرين رسم خرائط المجتمع أيًضا(؟

اللغة .

المنصة )حسب المستوى الثقافي ومستوى معرفة القراءة والكتابة( .

الخطوة 3:
إطار عمل االتصاالت

السياسيون/ات الحكوميون/ات: من هم/ هّن السياسيون/ات الحكوميون/ات، بما في ذلك	 
                  من المعارضة، الذين/ اللواتي من المهم إظهار أنَك/ِك وإياهم/هّن في جبهة واحدة؟

الشركاء في مجال النشر: استناًدا إلى تمرين تعيين أصحاب المصلحة )انظر/ي الصفحة 27(، 	 
                  وبعد تحليل قدراتَك/ِك الداخلية واحتياجات االتصاالت، من هم الشركاء الذين يمكنهم

                  دعم نشر رسالتَك/ِك لتمكينَك/ِك من الوصول إلى جمهورَك/ِك ونشر رسائلَك/ِك؟ 

الخطوة 4:
الشركاء

       بالنسبة لكل منصة تستخدمها/ينها لنشر اتصاالتَك/ِك:

هل أنَت/ِت قادر/ة على رصد استجابة الجمهور؟ .

من المسؤول عن الرصد؟ .

ما هي الموارد )بما في ذلك الموارد البشرية( التي لديها؟ .

كم مرة يجب عليهم اإلباغ عن استجابة الجمهور؟ .

إلى من يجب أن يبلغوا النتائج؟ .

الخطوة 5:
الرصد

ما الموارد التي تحتاجها/ينها؟ إذا كانت محدودة، فمن أو ماذا يجب أن يعطى األولوية؟

.......................................................... ]X )أنظمة( منصة ،X )لغات( لغة ،X المحتوى X )نوع )أنواع :A المجتمع[

 .....................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

]االسم / األسماء[ ......................................................................................................................................................

]بيانات المتصل[ ........................................................................................................................................................

]الجمهور المستهدف ومدى الوصول[ ..................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

]المنصة: تحديد المسؤول/ة عن الرصد، وموارده/ها، وتواتر الرصد، وآلية اإلباغ[ ............................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
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 سوف تساعدَك/ِك عملية
 رسم خريطة الشركاء في

 تحديد مراسليَك/ِك
 الموثوقين ومراسالتَك/ِك
 الموثوقات، ونقاط الدخول

 والقنوات المتاحة
 للوصول إلى المجموعات

الرئيسية

سوف يساعدَك/ِك رسم 
خريطة الجمهور في 

تحديد محتوى رسائلَك/ِك 
وأسلوب صياغتها وطرق 

نشرها.

للعالقات  تشارترد  لمعهد  وفًقا 
لها  منظمة  "أي   ،(CIPR) العامة 
تصبح  أن  يمكنها  داخلي  جمهور 
الدعاة  أو  المنتقدين  من  بسرعة 
ِك  عليَك/  يجب  الخارجيين. 
ِك  تقديم معلومات لموظفيَك/ 
من  ليتمكنوا  ِك  ومصادرَك/ 
الخطة.  تسليم  في  المساعدة 
ِك  جمهورَك/  صوت  سيصل 
ِك  جمهورَك/  إلى  حتًما  الداخلي 
التي  الرسائل  هي  فما  الخارجي، 
تريد/ ين أن يحملوها معهم إلى 
شبكاتهم  في  لينشروها  المنزل 
عائالتهم  وبين  الخارجية 

وأصدقائهم؟

العامة،  للعالقات  تشارترد  لمعهد  وفًقا 
ستركز وسائل ا»عالم على أسباب الهجوم، 

مع لفت االنتباه بشكل خاص إلى:

* Chartered Institute for Public Relations, 
‘Crisis management for terrorist related 

events’, n.d., 

https://www.cpni.gov.uk/system/files/docum
ents/de/eb/Crisis_Management_for_Terrorist

_Related_Events.pdf

* Chartered Institute for Public Relations, 
‘Crisis management for terrorist related 

events’, n.d., 

https://www.cpni.gov.uk/system/files/docum
ents/de/eb/Crisis_Management_for_Terrorist

_Related_Events.pdf

الحكومة الوطنية

السياسيون/ات أو ا�حزاب السياسية

وسائل ا�عالم

قادة/ قائدات المجتمع والمؤثرون/ات
(بما في ذلك عبر ا�نترنت)

كبار الموظفين/ات في السلطة المحلية

المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

الزعماء الروحيون

كبار أرباب /ربات العمل والنقابات العمالية

مقدمو/ات الخدمات ا�ساسية

غير ذلك (مثل مجتمعات الشتات)

الضحايا وعائالتهم/هّن

مقدمو/ات الخدمات ا�ساسية

موظفو السلطة المحلية

الضحايا المحتملون للعنف االنتقامي

السكان المحليون والجاليات ا�جنبية

وسائل ا�عالم

غير ذلك

محلية
وطنية
دولية

رئيس/ة البلدية أو
الزعيم/ة السياسي/ة

 
الناطقون/ات الرسميون

ات/

خدمات الطوارئ

المستشفيات
والخدمات الصحية

المدارس والجامعات

ا¨خصائيون/ات
االجتماعيون/ات

المتطوعون/ات... الخ.

 الحكومة

ما هو الجمهور الذي يستهدفه هؤالء الشركاء أو 
يصلون إليه؟

كيف يتفاعل هذا الجمهور مع المحتوى (على سبيل 
المثال، مع المحطات ا»ذاعية ومقاطع الفيديو 

والمقاالت)؟

المنصات

ما هي المنصات أو القنوات التي يستخدمها 
الشركاء؟

كيف يمكنهم أن يكّملوا اتصاالتَك/ِك؟

الرسائل

ما هي الرسائل الرئيسية التي يجب أن ينقلها 
الشركاء؟

ما هي الرسائل التي قد تنشر معلومات خاطئة أو 
مضللة؟

ما هي العواقب المحتملة لتلك الرسائل على 
مستوى المجتمع؟

خلفية الجاني/ة (الجناة)، التي قد 
تثير مناقشات مرتبطة بالدين، 
والسياسة، والنوع االجتماعي، 

والصحة العقلية، وما إلى ذلك.

العالقات السابقة بين الجاني/ة 
(الجناة) والسلطات المحلية

أمن الموقع وما إذا كانت الحكومة 
المحلية مسؤولة أم أنها أخفقت 

في أداء واجبها في الرعاية.

الملحق األول - أوراق العمل
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       مسؤولية مكتب رئيس/ة البلدية أو الوزارة المكلفة:

تعيين شخص مسؤول عن مجموعة العمل )قائد/ة(، وإعطائه .
                   تفويًضا واضًحا، وتخصيص الموارد الازمة أو المتاحة

       مسؤوليات قائد/ة مجموعة العمل:

الشروط المرجعية  لمجموعة العمل التي تم إنشاؤها، بما في ذلك: .

الدور والغرض .

معايير العضوية .

األدوار والمسؤوليات، بما في ذلك المبادئ الواجب االلتزام بها )على سبيل المثال: السرية، عدم إلحاق الضرر( .

اجتماعات اإلرشادات التوجيهية .

طرق العمل )مثل قناة االتصال - البريد اإللكتروني، مجموعة واتس أب( .

نموذج لقاعدة بيانات مقدمي/ات الخدمات والجهات الداعمة .

نموذج لقاعدة بيانات المستفيدين/ات .

سجل التقييم .

وثائق أخرى حسب االقتضاء .

الخطوة 1: إنشاء 
مجموعة العمل

       ما هي األدوات والموارد المتوفرة لديَك/ِك من الموارد والقدرات الالزمة،
       وذلك الستخدامها في وضع قائمة شاملة باألعضاء المحتملين؟

قاعدة البيانات الحالية أو النظام األساسي للخدمات المتاحة .
                  )بما في ذلك المجموعات على وسائل التواصل االجتماعي(

التواصل المباشر .

اجتماعات مفتوحة أو اجتماعات في قاعة البلدية .

أنشطة المشاركة المجتمعية .

غير ذلك: ___________________________________________________________________________________ .

الخطوة 2:
تحديد األعضاء 

       حدد/ي الفئات )والفئات الفرعية حسب االقتضاء(:

الضحايا والناجون/يات المباشرون/ات .

أقرب األقارب .

خدمات الطوارئ .

الضحايا الثانويون .

الموظفون/ات الحكوميون/يات .

غير ذلك: ___________________________________________________________________________________ .

الخطوة 3:
تحديد المستفيدين

]االسم وتفاصيل االتصال[ .......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

]ســّجل/ ي أســماء مقدمــي الخدمــات، وتفاصيــل االتصــال، ومجــال العمــل الموضوعــي ونــوع الخدمــات 
المتاحــة، والمــدى الجغرافــي، واللغــات التــي يتكلمهــا/ تتكلمهــا الموظفــون/ ات، وأي عوامــل أخــرى ذات 

صلــة[ ...........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

ــل  ــع تفاصي ــماء م ــات لألس ــدة بيان ــَك/ِك قاع ــون لدي ــرورة أن تك ــس بالض ــوة لي ــذه الخط ــن ه ــدف م اله
االتصــال، بــل تحديــد المجموعــات المختلفــة التــي ستســتفيد مــن الدعــم النفســي-االجتماعي، وتحديد 
مقدمــو/ات الخدمــة. لتحقيق ذلك، تكفي تســمية المجموعة المســتفيدة وتعييــن مقدمي/ات الخدمة 
المناســبين/ات، حيــث يمكــن لمقدمــي/ات الخدمــة بعــد ذلــك امتــاك قاعــدة بيانــات خاصــة بهم/هــّن  

تتضمــن األســماء........................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................................................
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تأكد/ي من وجود مجموعات عمل فرعية لها قيادة واضحة إلجراء تقييمات لاحتياجات .
                  والمخاطر لكل األبعاد المحددة )بما في ذلك البعد النفسي أو االجتماعي، والمعلومات

                  والمشورة، والصحة البدنية، والبعد العملي واألمن، والبعد المالي(

قم/ قومي بتجميع تقييمات االحتياجات والمخاطر بانتظام .

تأكد/ي من وجود إمكانية الوصول إلى المجموعة األوسع )مع مراعاة السرية( .

الخطوة 4:
تقديم الدعم 

لتقييم االحتياجات 
والمخاطر

صّمم/ي مصفوفة تربط بين خدمات الدعم المحلية المتاحة ومختلف المستفيدين/ات وفًقا الحتياجاتهم/هّن والمخاطر التي تحيط بهم/هّن .

د/ي آليات الدعم اإلضافية )على سبيل المثال، من الحكومة الوطنية( . حدِّ

قم/ قومي بإجراء تحليل لتحديد االحتياجات لم تتم معالجتها .

قم/ قومي بإعداد اتصاالت تبحث في االحتياجات والبدائل غير المعالجة .

م/ ي إطار التقييم في االجتماعات المنتظمة لمجموعة العمل )لتقييم االحتياجات والتحديات واالستجابات الناشئة( . نظِّ

الخطوة 5:
تجميع حزمة الدعم

قم/ قومي بتجميع نسخة عامة من قائمة الخدمات المتاحة، بما في ذلك المستفيدين/ات المستهدفين/ات وتفاصيل االتصال وأي معلومات أخرى ذات صلة .

حّدد/ي المنصات التي ستستخدمها/ينها لنشر القائمة وشكلها )عبر اإلنترنت أم في الصحف المطبوعة(، على سبيل المثال: .

شبكات أعضاء مجموعة العمل .

موقع السلطة المحلية، وسائل التواصل االجتماعي، لوحة اإلعانات، إلخ. .

قوائم بريدية داخلية )لمزيد من النشر داخل الشبكات( .

الشركاء الخارجيون، على سبيل المثال المستشفيات والشرطة والمدارس والجامعات والمراكز المجتمعية ووسائل اإلعام .

غير ذلك: ___________________________________________________ ___________________________________________________ ________________________________________________ .

          راجع/ي آليات تحديد القائمة لضمان تحديثها باستمرار ونشرها بعد ذلك.

الخطوة 6:
توصيل الخدمات

]اذكر/ي في قاعدة بيانات مقدمي/ات الخدمة من ت/يقود أو ت/يدعم التقييمات[ ..................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
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ماذا تفعل/ين عادًة للتغلب على التوتر وتجميع أفكارَك/ِك؟	 
ما الذي سوف تحتاجه/ينه ليساعدَك/ِك خال اليوم؟	 
هل ثمة شخص يمكنَك/ِك االتصال به بسرعة للحصول على المشورة أو الدعم المعنوي؟	 

الخطوة 1:
توقف/ي لحظة

ما هي الجهة المستهدفة؟	 
ما هو الدافع وراء الهجوم؟	 
هل كان هناك أي تاريخ وراء الهجوم؟	 
ما عدد األشخاص الذين أصيبوا وقتلوا؟	 
ما حجم األضرار المادية؟	 

الخطوة 2:
احصل/ي على موجز 

كامل عن الموقف

حدد/ي األشخاص الذين تريدهم/ينهم في الفريق والذين ستنسق/ين معهم استجابتَك/ِك .
                   أبلغهم/يهم بأولوياتَك/ِك

حدد/ي المجاالت التي تريد/ين اتخاذ قرارات بشأنها .

حدد/ي التسلسل الهرمي التخاذ القرارات .

حدد/ي الفواصل الزمنية للتواصل مع فريقَك/ِك .

حّدد/ي من ُيسمح له/ها بالتحدث علًنا والمحتوى الذي يسمح له/ها بالتواصل بشأنه .

الخطوة 3:
راجع/ي تسلسل 

القيادة

من هم األشخاص أو ما هي األولويات التي ستوّجه اتصاالتَك/ِك واستجابتَك/ِك؟	 
كيف تتواصل/ين معهم داخلًيا وبشكل علني؟	  الخطوة 4:

تحديد األولويات

حدد/ي النظام األساسي الذي يمّكنَك/ِك من تقديم تحديثات منتظمة لمواطنيَك/ِك )على سبيل المثال، حساب على موقع تويتر، أو محطة إذاعية( .

كّلف/ي شخًصا باإلشراف على هذه االتصاالت إن لم تفعل/ي ذلك بنفسَك/ِك .

حدد/ي الغاية من هذه االتصاالت. على سبيل المثال، إرشادات الحماية التي ترسلها دائرة الشرطة .

حدد/ي وتيرة هذه االتصاالت .

الخطوة 5:
التواصل الفوري مع 

الجمهور

مع أخذ أولوياتَك/ِك في االعتبار، ما الذي يجب أن تركز رسالتَك/ِك األولى عليه؟	 
ما الكلمات التي ستستخدمها/ينها؟ ما لغة الجسد التي ستستخدمها/ينها؟	 
إلى من ستنسب/ ين األمر؟	 

الخطوة 6: 
أول ظهور علني

مع أخذ أولوياتَك/ِك في االعتبار، كالعادة، بمن ستتصل/ين أواًل؟	 
من ستزور/ين أواًل؟ أين تريد/ين أن يراَك/ِك الناس؟	 
ما هي وسائل اإلعام التي تريد/ين التحدث إليها؟	 

الخطوة 7:
الرّد المتوسط المدى

]االسم وتفاصيل االتصال[ .......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

ربما لن ترغب/ي في تحديد أكثر من 3 أو 4 أولويات. ............................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

من الضروري القيام بأول ظهور علني بشكل صحيح، فسوف سيحاسبَك/ِك الناس على أقوالَك/ِك وانفعاالتَك/ِك

.......................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

ما هي الجهات الفاعلة في حاالت الطوارئ على األرض؟	 
ما هي المظالم المحتملة بين السكان والتي يجب معالجتها فوًرا؟	 
ما هي الروايات التي يتم تداولها في المجال العام؟	 
كيف يمكن أن يتطور الموقف أو يتصاعد؟	 

تأكد/ي من أن أعضاء الفريق يمثلون القطاعات ذات الصلة باالستجابة الفورية.

.....................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................
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الملحق الثاني: مصادر إضافية
الرابط

الجمهور المستهدف 
والنطاق الجغرافي

المؤلف/ة الوصف االسم 

المشاركة المجتمعية

https://www.dhs.gov/sites/default/
files/publications/GCTF%20
CVE%20Good%20Practices_1.pdf

الحكومات الوطنية Global Counterterrorism
Forum

)المنتدى العالمي لمكافحة 
اإلرهاب( 

الممارسات الجيدة هي الممارسات التي يمكنها التوعية بسياسات ونهج وبرامج 
مكافحة التطرف العنيف المتعلقة بالمشاركة المجتمعية ومبادرات الشرطة 

المجتمعية، باإلضافة إلى إنشاء أساس للحوار المستمر والتعاون والبحث بين األعضاء 
المهتمين في المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب وأصحاب/ صاحبات المصلحة 

اآلخرين/ األخريات المهتمين/ات.

Good Practices on Community 
Engagement and Community- 

Oriented Policing as Tools to 
Counter Violent Extremism

)الممارسات الجيدة في المشاركة 
المجتمعية والشرطة المجتمعية 

كأدوات لمكافحة التطرف العنيف(

https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/
files/what-we-do/networks/
radicalisation_awareness_network/
ran-best-practices/docs/
community_engagement_and_
empowerment_en.pdf

حكومات االتحاد األوروبي 
والسلطات العامة

Radicalisation Awareness 
Network (European Union)

)شبكة التوعية بالتطرف - 
االتحاد األوروبي(

تشمل األساليب والدروس المستفادة وأمثلة على البرامج الحالية لتعزيز مشاركة 
المجتمع وتمكينه لمنع التطرف العنيف ومكافحته.

Preventing Radicalisation to 
Terrorism and Violent Extremism: 

Community Engagement and 
Empowerment

)منع تجّذر اإلرهاب والتطرف العنيف: 
المشاركة المجتمعية والتمكين(

https://www.
communityplanningtoolkit.
org/sites/default/files/
Engagement0815.pdf

الجهات الفاعلة في المشاركة 
المجتمعية في المملكة 

المتحدة

Community Places
)األماكن المجتمعية(

يقدم إرشادات حول القضايا التي يجب مراعاتها عند تخطيط وتصميم المشاركة 
المجتمعية، مع التركيز على الجودة والفعالية، وتخطيط العملية وتصميم المشاركة 

المصممة خصيًصا لقضية معينة، ومستوى المشاركة التي يتعين تحقيقها، واإلطار 
الزمني ومجموعة أصحاب/ صاحبات المصلحة المتأثرين/ات.

Community Planning Toolkit – 
Community Engagement

)مجموعة أدوات التخطيط المجتمعي - 
المشاركة المجتمعية(

https://www.westlothian.gov.
uk/media/9397/Community-
Engagement-Toolkit/pdf/
Engaging_Communities_Toolkit.pdf

مجموعة من األفراد مثل 
العمال/ العامات المحليين/ات 

والمنظمات التطوعية وأفراد 
المجتمع

West Lothian Community 
Planning Partnership

)شراكة تخطيط مجتمع غرب 
لوثيان(

توفر مجموعة أدوات المشاركة المجتمعية هذه معلومات تمهيدية وإرشادات 
عملية حول القضايا التي يجب مراعاتها عند تخطيط وتصميم أنشطة المشاركة 

المجتمعية.

Engaging Communities Toolkit: 
A Practical Guide to Community 

Engagement
)مجموعة أدوات إشراك المجتمعات: 

دليل عملي للمشاركة المجتمعية(

http://www.laresilience.org/
documents/resilience-builder.pdf

أعضاء المجتمع والمنظمات 
والوكاالت

Los Angeles County
Department of Public 

Health, Emergency
Preparedness and

Response Program;
RAND Corporation; and 

Community Partners
)إدارة الصحة العامة في 
مقاطعة لوس أنجلوس، 

برنامج االستعداد واالستجابة 
للطوارئ ؛ مؤسسة راند؛ 
والشركاء المجتمعيين(

بناء القدرة على الصمود هي مجموعة أدوات مجتمعية تعتمد على الموارد 
الموجودة في مجتمعَك/ِك لتعزيز قدرته على الصمود. يتضّمن ستة أقسام، ويقدم 
استراتيجيات لزيادة القدرة على الصمود. نأمل أن يتمكن مجتمعَك/ِك من استخدام 
مجموعة األدوات هذه من أجل تحديد احتياجاته إلى تطوير خطط عمل القدرة على 

الصمود، وتقييم التقدم، وتعزيز قدرته على الصمود على المدى الطويل. 

Resilience Builder: Tools for 
Strengthening Disaster Resilience 

in Your Community
)بناء القدرة على الصمود: أدوات لتقوية 

قدرة مجتمعَك/ِك على الصمود(

الملحق الثاني - مصادر إضافية

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/GCTF%20CVE%20Good%20Practices_1.pdf
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https://www.westlothian.gov.uk/media/9397/Community-Engagement-Toolkit/pdf/Engaging_Communities_Toolkit.pdf
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الرابط
الجمهور المستهدف 

والنطاق الجغرافي
المؤلف/ة الوصف االسم 

االتصاالت / التواصل

https://faculty.biu.ac.il/~sshpiro/
crisis_manual.html

المؤسسات والهيئات العامة 
والشركات في جميع أنحاء أوروبا

 SAFECOMMS يهدف الدليل إلى المساعدة في معالجة قضايا االتصال المتعلقة باإلرهاب؛ ال يحتوي 
على حلول "جاهزة لاستخدام" ، لكنه يوضح القواعد واإلجراءات األساسية لاتصال 

الفعال المتعلق بأزمة مكافحة اإلرهاب؛ ويقدم المشورة بشأن تطوير أو تحسين 
خطط االتصاالت وتقارير الخبراء، وكيفية دمجها في خطط األزمات الحالية.

The Terrorism Crisis
Communication Manual for Public 

Authorities
)دليل مخصص للسلطات العامة حول 

التواصل بشأن أزمة مكافحة اإلرهاب(

https://rusi.org/sites/default/
files/20190809_grntt_paper_12.
pdf 

قطاعات التكنولوجيا والحكومة 
واإلعام

Royal United Services 
Institute

)معهد رويال يونايتد 
للخدمات(

تحدد هذه الورقة الحاجة إلى استراتيجيات االتصاالت في المرحلة التي تعقب 
الهجمات اإلرهابية، وتستخلص الدروس المرتبطة بذلك من خال تحليل األدبيات 

المتعددة التخصصات، وتوضح االعتبارات الرئيسية لقطاعات التكنولوجيا والحكومة 
واإلعام عند وضع مبادئ توجيهية لاستجابة لألحداث اإلرهابية.

Towards a Framework for 
PostTerrorist Incident

Communications Strategies
)نحو إطار عمل الستراتيجيات اتصاالت ما 

بعد الحوادث اإلرهابية(

https://www.cpni.gov.uk/
system/files/documents/de/eb/
Crisis_Management_for_Terrorist_
Related_Events.pdf

جميع المؤسسات المسؤولة 
عن المواقع واألماكن في 

جميع أنحاء المملكة المتحدة، 
والمنظمات التي تتطلع إلى 

حماية أنظمة الكمبيوتر الخاصة 
بها من قراصنة اإلنترنت

Chartered Institute of 
Public Relations and 

Centre for the Protection 
of National Infrastructure

)معهد تشارترد للعاقات 
العامة ومركز حماية البنية 

التحتية الوطنية(

يمكن لهذا الدليل أن يساعد المؤسسات في توسيع شبكة اتصاالتها للتخفيف من 
اآلثار الضارة و"المديدة" غالًبا لحادث إرهابي على العامات التجارية وسمعة الشركات 

وقيمتها واستمراريتها.

Crisis Management for Terrorist 
Related Events

)إدارة األزمات المتعلقة باألحداث 
المرتبطة باإلرهاب(

https://www.smartrisksolutions.
de/assets/handbook-
crisis-management-crisis-
communication-terrorist-attack-
active-shooter.pdf

القطاع الخاص Smart Risk Solutions
)حلول ذكية للمخاطر(

نصائح وتوصيات أساسية، مع التركيز على ثاثة مجاالت رئيسية: إدارة األزمات والطوارئ، 
بما في ذلك إدارة استمرارية العمل؛ واالتصاالت الخاصة بإدارة األزمات الداخلية 

والخارجية؛ ورعاية الموظفين/ات والعماء/ والعميات المتأثرين/ات بشكل مباشر 
وأقرب األقارب وبقية القوى العاملة.

Crisis Management and Crisis 
Communications during a Terrorist 
Attack or Active Shooter Incident

)إدارة األزمات واتصاالت األزمات أثناء 
هجوم إرهابي أو حادثة إطاق نار(

https://www.alnap.org/help-library/
zamboanga-learning-review-
on-post-conflict-community-
engagement

الجهات الفاعلة المشاركة في 
االتصاالت اإلنسانية في حاالت 

النزاع المسلح

Asian Institute of
Journalism and

Communication
)المعهد اآلسيوي للصحافة 

واالتصال(

تتمثل األهداف العامة للوثيقة في ضمان التقاط وتوثيق التعلم المتعلق باالتصال 
والمعلومات المرتبطة بالنازحين/ات داخلًيا ومساءلة الجهات الفاعلة اإلنسانية 
والحكومة ومشاركة المجتمع في االستجابة لحصار زامبوانجا؛ وجمع الجهات 

الفاعلة الرئيسية )على المستويين الوطني والمحلي( مًعا للتفكير في تجاربها في 
تطوير األهداف واالستراتيجيات لاستجابة لحاالت الطوارئ في المستقبل في حاالت 

النزاع المسلح.

Zamboanga Learning Review 
on PostConflict Community 

Engagement
)مراجعة تعلم زامبوانجا حول المشاركة 

المجتمعية في مرحلة ما بعد النزاع(

https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/
files/what-we-do/networks/
radicalisation_awareness_network/
about-ran/ran-c-and-n/docs/
ran_c-n_communications_after_
an_attack_lisbon_en.pdf

الفاعلون/ات المنخرطون/ات في 
اتصاالت ما بعد الهجوم، الذي 

كان يستهدف في األصل شبكة 
التوعية بالتطرف

Radicalisation Awareness
Network (EU)

)شبكة التوعية بالتطرف 
-االتحاد األوروبي(

تتناول هذه الورقة الديناميكيات اإلستراتيجية لوسائل اإلعام واالتصاالت بعد الهجوم، 
والممارسات الجيدة والدروس المستفادة من العديد من الهجمات اإلرهابية البارزة 
، وأدوار مختلف أصحاب/ صاحبات المصلحة، وذلك من أجل وضع بعض التوصيات 

والحلول لهذا القطاع.

Communications After an Attack
)االتصاالت/ التواصل في أعقاب الهجوم(
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المؤلف/ة الوصف االسم 

االتصاالت / التواصل

https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000247074_ara 

الفاعلون/ات اإلعاميون/ات 
الذين/ اللواتي يكتبون/ يكتبَن عن 

اإلرهاب

UNESCO
)منظمة اليونسكو(

الغرض من الدليل هو مساعدة وسائل اإلعام في إيجاد التوازن بين الحرية 
والمسؤولية في إيصال األخبار؛ بين الحق في المعرفة وواجب الحماية، مع احترام 

المعايير والقيم األساسية للصحافة.

Terrorism and the Media. A 
Handbook for Journalists

)اإلرهاب واإلعام. كتيب مخّصص 
للصحفيين/ات(

https://educateagainsthate.com/
resources/generic-framework-
discussing-terrorist-attack/ 

المعلمون/ات يخاطبون/ يخاطبن 
التاميذ من سن 5 إلى 18 عاًما

PSHE Association
)الرابطة الشخصية 

واالجتماعية والصحية 
واالقتصادية(

يمكن أن يساعد هذا المورد معلمي/ات المدارس االبتدائية والثانوية على التصدي 
الفوري لألحداث المباغتة. ويمكن تكييفه مع مجموعة من المواقف، وهو يوفر إطاًرا 
للشباب )الشّبان والشابات( لمناقشة الهجمات اإلرهابية، فضًا عن الفرص لمعالجة ما 

يحدث في الفصل الدراسي بأمان.

Generic Framework for Discussing a 
Terrorist Attack

)إطار عام لمناقشة هجوم إرهابي(

الدعم  النفسي - االجتماعي

https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/
files/what-we-do/networks/
radicalisation_awareness_network/
about-ran/ran-rvt/docs/enhancing_
resilience_victims_after_terrorist_
attacks_032018_en.pdf

يمكن استخدام هذه األداة 
لتصميم نهج، كقائمة مراجعة 

أو كأداة تقييم للحكومات، 
ومجموعات المساعدة الذاتية 
لضحايا اإلرهاب والمهنيين/ات 

الذين/ اللواتي يدعمون/ يدعمن 
الضحايا

شبكة التوعية بالتطرف 
-االتحاد األوروبي

تناقش هذه الورقة المسألة المتعلقة بكيفية تعزيز قدرة الضحايا والمجتمع األوسع 
على التعافي والصمود بعد هجوم إرهابي، وذلك بناًء على خبرة ونصائح ضحايا 

الهجمات السابقة. لتفعيل القدرة على الصمود ، يتم استخدام نموذج القدرة على 
الصمود - االحتياجات - التحديات لتقييم وضع ضحايا اإلرهاب.

تعزيز قدرة الضحايا على التعافي 
والصمود بعد الهجمات اإلرهابية

https://
interagencystandingcommittee.
org/system/files/iasc_guidelines_
mhpss_arabic.pdf

جميع الجهات الفاعلة اإلنسانية، 
الحكومية وغير الحكومية

InterAgency Standing 
Committee (formed of UN 
and nonUN humanitarian

organisations)
)اللجنة الدائمة المشتركة 

بين الوكاالت - مشكلة من 
منظمات إنسانية تابعة لألمم 

المتحدة وغير تابعة لألمم 
المتحدة(

تقدم هذه اإلرشادات التوجيهية إطاًرا متعدد القطاعات ومشترًكا بين الوكاالت 
يمّكنها من التنسيق الفعال، ويحدد الممارسات المفيدة، ويبرز الممارسات الضارة 

المحتملة، ويوضح كيف تتكامل األساليب المختلفة للصحة النفسية والدعم 
النفسي-االجتماعي.

IASC Guidelines on Mental Health 
and Psychosocial Support in

Emergency Settings
)إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين 

الوكاالت بشأن الصحة النفسية والدعم 
النفسي-االجتماعي في حاالت الطوارئ(

https://www.un.org/
victimsofterrorism/sites/www.
un.org.victimsofterrorism/files/
uncct-gphb-africa-middle-east-
2018-ar.pdf

منظمات المجتمع المدني في 
المقام األول في جميع أنحاء 

أفريقيا والشرق األوسط

United Nations Office of
CounterTerrorism

)مكتب األمم المتحدة 
لمكافحة اإلرهاب(

جمعت األمم المتحدة المعرفة والخبرة القيمة لرابطات الضحايا المشاركة من جميع 
أنحاء أفريقيا والشرق األوسط، وأوجزتها في هذا الكتيب.

Handbook of Good Practices to 
Support Victims' Associations in

Africa and the Middle East
)دليل الممارسات الجيدة لدعم جمعيات 

الضحايا في أفريقيا والشرق األوسط(

الملحق الثاني - مصادر إضافية

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247074_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247074_ara
https://educateagainsthate.com/resources/generic-framework-discussing-terrorist-attack/ 
https://educateagainsthate.com/resources/generic-framework-discussing-terrorist-attack/ 
https://educateagainsthate.com/resources/generic-framework-discussing-terrorist-attack/ 
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-rvt/docs/enhancing_resilience_victims_after_terrorist_attacks_032018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-rvt/docs/enhancing_resilience_victims_after_terrorist_attacks_032018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-rvt/docs/enhancing_resilience_victims_after_terrorist_attacks_032018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-rvt/docs/enhancing_resilience_victims_after_terrorist_attacks_032018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-rvt/docs/enhancing_resilience_victims_after_terrorist_attacks_032018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-rvt/docs/enhancing_resilience_victims_after_terrorist_attacks_032018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-rvt/docs/enhancing_resilience_victims_after_terrorist_attacks_032018_en.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_arabic.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_arabic.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_arabic.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_arabic.pdf
https://www.un.org/victimsofterrorism/sites/www.un.org.victimsofterrorism/files/uncct-gphb-africa-middle-east-2018-ar.pdf
https://www.un.org/victimsofterrorism/sites/www.un.org.victimsofterrorism/files/uncct-gphb-africa-middle-east-2018-ar.pdf
https://www.un.org/victimsofterrorism/sites/www.un.org.victimsofterrorism/files/uncct-gphb-africa-middle-east-2018-ar.pdf
https://www.un.org/victimsofterrorism/sites/www.un.org.victimsofterrorism/files/uncct-gphb-africa-middle-east-2018-ar.pdf
https://www.un.org/victimsofterrorism/sites/www.un.org.victimsofterrorism/files/uncct-gphb-africa-middle-east-2018-ar.pdf
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المؤلف/ة الوصف االسم 

رصد منصات وسائل التواصل االجتماعي 60

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1
8rtqh8EG2q1xBo2cLNyhIDuK9jrPGwYr9DI2
UncoqJQ/edit#gid=930747607 

Bellingcat
)بيليينجكات(

تتضمن مجموعة األدوات خدمات األقمار االصطناعية ورسم الخرائط، وأدوات للتحقق 
من الصور ومقاطع الفيديو، ومواقع الويب ألرشفة صفحات الويب، وغير ذلك الكثير. 
توجد أدلة في نهاية المستند تسلط الضوء على طرق استخدام هذه األدوات بمزيد 

من التفصيل.

Bellingcat’s Online Investigation 
Toolkit

)مجموعة أدوات التحقيق عبر اإلنترنت 
لموقع بيليينجكات اإللكتروني(

https://www.google.com/
advanced_search

Google
)جوجل(

البحث المتقدم هو ميزة مضمنة في جوجل )ومعظم مواقع البحث على الويب( 
تسمح للمستخدم/ة بتحديد متطلبات إضافية للبحث. عند استخدامه للبحث على 

اإلنترنت، يوفر البحث المتقدم معلومات إضافية من جوجل، مما يساعد في تحسين 
البحث.

Google Advanced Search
)بحث جوجل المتقدم(

https://www.google.com/alerts Google
)جوجل(

تنبيهات جوجل هي تحديثات عبر البريد اإللكتروني ألحدث نتائج جوجل ذات الصلة 
)على اإلنترنت واألخبار وما إلى ذلك( بناًء على استفساراتَك/ِك أو كلماتَك/ِك الرئيسية.

Google Alerts
)تنبيهات جوجل(

https://hootsuite.com/  األداة متاحة بلغة الباهاسا
اإلندونيسية وباللغات اإلنجليزية 
والفرنسية واأللمانية واإليطالية 
والماندرين والبرتغالية واإلسبانية

Hootsuite Inc.
)مؤسسة هوت سويت(

أداة تمّكن المستخدمين/ات من اكتشاف االتجاهات والمشاعر وتتبعها وتحليلها 
في الوقت الفعلي على منصات وسائل التواصل االجتماعي، بما في ذلك فايسبوك 

وإنستغرام وتويتر ويوتيوب.

Hootsuite
)هوت سويت(

https://tweetreach.com/social-
analytics/

أصحاب حسابات تويتر Union Metrics
)يونيون متريكس(

تحديد مدى وصول تغريداتَك/ِك. مع حساب يونيون متريكس  المجاني، ستحصل/
ين على ميزات مثل تشغيل وحفظ لقطات تويت ريتش غير محدودة وتشغيل فحص 

حساب اإلنستغرام.

TweetReach
)مدى وصول التغريدات(

https://www.whopostedwhat.com/ Henk van Ess, Daniel 
Endresz, Dan Nemec, 
Tormund Gerhardsen
)هينك فان إس ، دانيال 

إندريس ، دان نيميك ، تورموند 
جيرهاردسن(

يمكن أن تساعدَك/ِك هذه األداة في العثور على منشورات على فايسبوك. من 
الممكن البحث عن تاريخ محدد، شهر واحد أو سنة واحدة ، أو شهر معين فقط في 

سنة معينة. من الممكن أيًضا استخدام كلمتين رئيسيتين أو أكثر مثل "هجوم باريس". 
يمكنَك/ِك أيًضا البحث في المشاركات المنشورة بين تاريخين محددين. من الممكن 

البحث ما بين سنتين أو بين شهور سنوات مختلفة أو بين تاريخين محددين. يمكنَك/ِك 
استخدام مزيد من الكلمات الرئيسية مرة أخرى.

Who posted what?
)من نشر ماذا؟(

الملحق الثاني - مصادر إضافية

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18rtqh8EG2q1xBo2cLNyhIDuK9jrPGwYr9DI2UncoqJQ/edit#gid=930747607
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18rtqh8EG2q1xBo2cLNyhIDuK9jrPGwYr9DI2UncoqJQ/edit#gid=930747607
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18rtqh8EG2q1xBo2cLNyhIDuK9jrPGwYr9DI2UncoqJQ/edit#gid=930747607
https://www.google.com/advanced_search
https://www.google.com/advanced_search
https://www.google.com/alerts
https://hootsuite.com/
https://tweetreach.com/social-analytics/
https://tweetreach.com/social-analytics/
https://www.whopostedwhat.com/
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