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رات املجتمعات املحلّية بفنزويال يف زمن كوڤيد 19 تتبُّع تصوُّ
َرْيَسا أزَِليِني وفرقة ُأكسَفام يف فنزويال

تتيح أداٌة جديدٌة لَجْمِع تصورات النَّاس وتتبعها يف سياق داء الُحَمة التاجية كوڤيد 19 معلوماٍت قّيمة 
لإلعانة عىل دعم املجتمعات املحلية يف أثناء الجائحة، مع متكني توسيع املشاركة املجتمعية.

ــَفام  ــت ُأكسـ ــنة 2020، أطلقـ ــن سـ ــو مـ ــهر حزيران/يونيـ يف شـ
ــع  ــات يف منـ ــني إلرشاك املجتمعـ ــادة رشكاء محليـ ــاً بقيـ مرشوعـ
ـــة يف  رات املجتمعّي ـــُع التصـــوُّ ـــُتعِمَل ُمتتبِّ ـــد 19. واس انتشـــار كوڤي
ـــات الرســـمّية لتســـجيل  ـــن املعطي ـــل م ـــدٌر قلي ـــه ق ســـياق كان في
نظـــرات املجتمعـــات املحليـــة ومقلقاتهـــا بشـــأن الفـــريوس 
ـــم يف وضـــع خطـــط  ـــم ودعمه ـــك بقصـــد إعـــالء صـــوت آرائه وذل

ـــرض.1     ـــال امل ـــل انتق ـــل تقلي ـــن أج ـــم م ـــل له عم

ـــاء  ـــنة 2010، ويف أثن ـــي س ـــريا األول يف هايت ـــاء الكول ـــن وب ويف زم
ـــنة 2013 و2014،  ـــني س ـــا ب ـــرب إفريقي ـــوال يف غ ـــتجابة لإليب االس
تعّلمـــت منظمـــة ُأكســـَفام دروســـاً قّيمـــة يف مشـــاركة املجتمعـــات 
املحليـــة عنـــد تفـــشِّ األمـــراض. وتعرَّفـــت ِعَظـــَم شـــأِن َجْمـــِع 
ريـــن  ــاٌس لوضـــع املترضِّ املعطيـــات النوعيـــة فأقـــرّت أنـــه أسـ
ـــة  ـــأت منظم ـــنة 2018 أنش ـــتجابة2، ويف س ـــدِر االس ـــة يف ص باألزم
ــا  ــه. وأّول مـ ــة وطّورتـ رات املجتمعّيـ ــوُّ ــَع التصـ ــَفام ُمتتبِّـ ُأكسـ
ُجـــرَِّب يف جمهوريـــة الكونغـــو الديقراطيـــة عنـــد تفـــشِّ 
إيبـــوال بـــني ســـنة 2018 و2019. ويف ســـنة 2020، كيَّفـــت 
رات املجتمعّيـــة بكوڤيـــد 19 وأعَمَلْتـــُه  ُأكســـَفام ُمتتبِّـــَع التصـــوُّ
يف 13 دولـــة، منهـــا فنزويـــال، حيـــث أّدت الجائحـــة إىل تفاقـــم 
ـــان  ـــني إنس ـــبعة مالي ـــو س ـــّدر بنح ـــا يق ـــكان م ـــة ف ـــة الحالي األزم

محتاجـــني أصـــاًل إىل املعونـــة اإلنســـانية. 

رات املجتمعّية؟ كيف يعمل ُمتتبِّع التصوُّ
ـــُل اســـتئامرٌة عـــىل جهـــاٍز مـــن األجهـــزة محمـــول )ســـواء كان  ُتحمَّ
 Survey« هاتفـــاً أو حاســـوباً أو لوحـــاً( بربمجّيـــة هـــذا اســـمها
رات النـــاس؛ فأســـئلتهم ومقلقاتهـــم  ل تصـــوُّ CTO« ُتســـجِّ
ومعتقداتهـــم وســـنن عملهـــم فيـــام لـــه صلـــة بانتشـــار 
ـــنِّهم  ـــرايف وس ـــم الجغ ـــن موقعه ـــتطلعون ع ـــأَُل املس ـــرض. ُيس امل
ـــة، وعـــن  ـــم أو حاجـــة خاّص ق فيه ـــوُّ وجنســـهم، وعـــن وجـــود تع
ـــم؟  ـــراد أرسته ـــد أف ـــُل أو أصـــاب أح ـــم قب ـــد 19 هـــل أصابه كوڤي
ـــي  ـــات الت ـــىل املعلوم ـــم ع ـــكان حصوله ـــن م ـــاً ع ـــألون أيض وُيس
أثـــرت يف تصوراتهـــم وعـــن هويـــة الـــذي أعطاهـــم أخربهـــم 
بهـــا. ويتكـــرر هـــذا عـــىل انتظـــام –كّل يـــوم أو كّل أســـبوع– 
ـــة لتفـــشِّ املـــرض واالســـتجابة  بســـبب الطبيعـــة النشـــطة والفّعال
ــات  ــا معطيـ ــَفام ورشكاؤهـ ــة ُأكسـ ــرق منظمـ ــُل فـ ــه. وُتدِخـ لـ
ـــٍه أو  ـــاً لوج ـــا )وجه ـــي يلقونه ـــات الت ـــراد والجامع رات األف ـــوُّ تص

ـــجيل  ـــن تس ـــم. ويك ـــامَل أّيامه ـــم أع ـــاء قضائه ـــد( يف أثن ـــن ُبْع م
املعلومـــات مبـــارشًة يف االســـتئامرة عـــىل الجهـــاز املحمـــول، أو 
ــُد، عـــىل حســـب  ــا إىل الحاســـوب بعـ عـــىل الـــورق ثـــم نقلهـ

حساســـية الســـّياق. 

ــابقاً  ــددة سـ ــة محـ ــرشة فئـ ــي عـ رات يف اثنـ ــوُّ ــُع التصـ وُتجَمـ
)ومنهـــا وجـــود املـــرض والعـــالج والتلقيـــح والَوْصـــم( لتســـهيل 
التَّحليـــل وتعيـــني االتِّجاهـــات. ثـــم ُتحلَّـــُل املعطيـــات النوعيـــة 
ــص  ــة. وتلخـ ــم األوبئـ ــات علـ ــع معطيـ ــددة مـ ــأدواٍت متعـ بـ
التقاريـــر األســـبوعية تحليـــل املعطيـــات والتوصيـــات للعمـــل، 
ـــات  ـــة للمجتمع ـــات الرسيع ـــم املالحظ ـــك تقدي ـــد ذل ـــن بع ويك
ـــم،  ـــاس وتصوراته ـــات الن ـــريُّ أولوي ـــع تغ ـــلطات. وم ـــة والس املحلي
ـــة االســـتجابات وتكييفهـــا.  يصبـــح املوظفـــون قادريـــن عـــىل مراقب
ـــق  ـــة ُتســـتعَمُل طرائ مـــة عميق ـــاٍت ُمتمِّ ـــاُج إىل معلوم وحـــني ُيحَت
أخـــرى لَجْمـــِع املعطيـــات مثـــل مناقشـــات فرقـــة الرتكيـــز 
ــع  ــدة ُمتتبِّـ ــوص فائـ ــن خصـ ــة. ومـ ــبه املنظمـ ــالت شـ واملقابـ
رات املجتمعّيـــة أنـــه يجلـــب آراَء املجتمعـــات املحليـــة  التصـــوُّ
ــا– إىل  –باملعلومـــات القامئـــة عـــىل األدلـــة التـــي تـــم يجمعهـ

منصـــات التَّنســـيق واملنـــارصة. 

نتائج من فنزويال
ـــون األول/ ـــو إىل كان ـــن حزيران/يوني ـــَفام م ـــة ُأكس ـــْت منّظم حلََّل

ـــاً يف ثـــالث  ديســـمرب 2020 تصـــورات النـــاس يف 16 مجتمعـــاً محلّي
ـــن  ـــخاص الذي ـــال األش ـــة يف ح ـــات قيم ـــت معلوم ـــات، وقدم والي
ـــا  ـــة مقلقاته ـــات املحلي ـــرت املجتمع ـــون. وذك ـــون ينتقل ـــا يزال م
ــُف  ــي ُتِضيـ ــة التـ ــئ املؤقتـ ــدوى يف املالجـ ــر العـ ــن مخاطـ مـ
ــوا  ــاَس تحّدثـ ــك، أّن النـ ــاف إىل ذلـ ــن. يضـ ــن العائديـ املهاجريـ
ـــن آراء  ـــوا ع ـــن وأعرب ـــن العائدي ـــدوى م ـــن الع ـــم م ـــن خوفه ع
ـــة  ـــري الوقاي ـــار إىل تداب ـــم. وأدى االفتق ـــة تجاهه ـــف متييزي ومواق
مـــن كوڤيـــد 19 يف مواضـــع العبـــور الحدوديـــة غـــري الرســـمية 
ــا يف بعـــض  ــة ودفعهـ ــات املحليـ ــات املجتمعـ ــادة مقلقـ إىل زيـ
الحـــاالت إىل ســـّد ُســـُبل وصـــول املهاجريـــن العائديـــن إليهـــا. 

ألن  مبـــارشًا  تأثـــرًا  فيهـــا  هـــذا  يؤثـــر  الحـــدود  »عنـــد 
كّل  القانونيـــة  غـــر  الطـــرق  يســـتعملون  العائديـــن 
يكـــر  أن  ميكـــن  الفـــروس  أن  يعنـــي  وهـــذا  يـــوم 
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الحـــدود«.  النـــاس  مـــن  كثـــر  مـــرور  مـــع   انتشـــاره 
)قالها أحد السّكان، يف بلدية بيدرو ماريا يورينا(

وكان مـــن فهـــم تصـــورات النـــاس فهـــاًم أفضـــل أْن عـــزز 
ــن  ــاج مـ ــوار يف اإلدمـ ــني الحـ ــَفام املحليِّـ ــة ُأكسـ رشكاء منظمـ
ـــات  ـــت معلوم ـــك، ُأدِخَل ـــاف إىل ذل ـــز، ويض ـــل التَّميي ـــل تقلي أج
ـــب  ـــع الرتحي ـــريوس م ـــار الف ـــع انتش ـــان ومن ـــاء يف أم ـــول البق ح
ــة.  ــل املجتمعيـ ــط العمـ ــن يف خطـ ــن املهاجريـ ــن مـ بالعائديـ
وبـــثَّ أفـــراد املجتمـــع املحـــيّل رســـائل يف وســـائل التواصـــل 
ــت(  ــابكة )اإلنرتنـ ــة بالشـ ــري موصولـ ــائل غـ ــي ورسـ االجتامعـ

ز اإلدمـــاج.  ُتعـــزِّ

رات املجتمعّيـــة  ـــامت املهّمـــة مُلتتبِّـــع التصـــوُّ وإحـــدى السِّ
يف فنزويـــال ُقدرَُتـــه عـــىل إتاحـــة معلومـــاٍت منهجيـــة حيـــث 
ـــمّية.  ـــة الرس ـــات الوبائي ـــد يف املعطي ـــل األم ـــٌص طوي ـــون َنْق يك
ـــراً  ـــه عـــىل تســـليط الضـــوء عـــىل االتجاهـــات أم ـــّك قدرت ومل تنف
ـــانية  ـــَفام اإلنس ـــة ُأكس ـــتجابة منظم ـــْوِغ اس ـــه يف َص ـــًى عن ال غن
األول/ديســـمرب  وكانـــون  وبـــني حزيران/يونيـــو  وتكييفهـــا. 
ـــر  ـــي املخاط ـــد 19 ه ـــن كوڤي ـــات م ـــيع املقلق ـــت أش 2020، كان
املتصـــورة للعـــدوى مـــن املهاجريـــن العائديـــن، وأســـئلة 
حـــول الوقايـــة، والشـــكوك يف فاعلّيـــة اســـتعامل الكاممـــات، 
ـــات مـــن  ـــدي، ومقلق ـــد الجس ـــف ألهميـــة التباع ـــول ضعي وقب
ـــات  ـــذاء، ومقلق ـــىل الغ ـــول ع ـــل والحص ْخ ـــدة للدَّ ـــامل املوّل األع
مـــن تعليـــم األطفـــال، والعواقـــب النفســـانية مـــن الجائحـــة. 
ــى  ــات، نفـ ــع املعطيـ ــن جمـ ــهر األوىل مـ ــالل األشـ ــل يف خـ بـ
ـــاس  ق الن ـــدَّ ـــهر، ص ـــتة أش ـــد س ـــد 19. وبع ـــود كوڤي ـــاس وج الن
وجـــوَده. ويف كانـــون األول/ديســـمرب، كان رأس القلـــق الـــذي 

ُذِكـــَر هـــو كيفيـــة الوقايـــة مـــن كوڤيـــد 19. 

ويف واليـــة زوليـــا، بيَّنـــت املعطيـــات ِحمـــاًل مـــن املعلومـــات 
ــِم  ــوء َفْهـ ى إىل سـ ــأدَّ ــة، فـ ــات املحليـ ــل املجتمعـ ــداً داخـ زائـ
مســـألة انتقـــال كوڤيـــد 19 وعالجـــه. فـــكان مـــن ذلـــك أّنـــه 
ـــات  ـــوا جلس ـــا نظم ـــَفام ورشكائه ـــامل ُأكس ـــع أع ـــة جمي يف بداي
ـــون. مثـــال ذلـــك:  فـــون الطبيُّ أســـئلٍة وأجوبتهـــا أدارهـــا املوظَّ
ـــفى إذا  ـــاب إىل املستش ـــى الذه ـــال: »أخ ـــال ق ـــد األطف أّن أح
ـــوف  ـــذا الخ ـــراً إىل أّن ه ـــراض«. ونظ ـــن األع ـــرٍَض م ـــعرت بَع ش
ــن  ــات عـ ــن املعلومـ ــداً مـ ــا   مزيـ ــد قدمنـ ــعاً، فقـ ــائٌع واسـ شـ
ــن  ــاس مـ ــن النـ ــى يتمكـ ــة حتـ ــبل الوقايـ ــذايّت وسـ ــزْل الـ الَعـ

إعانـــة أنفســـهم ولـــو مل يذهبـــوا إىل املرافـــق الصحيـــة. 

ـــت  ـــي ُجِمَع ـــات الت ـــل املعطي ـــن تحلي ـــص م ـــا خل ـــَع م ـــد ُدِف وق
رات املجتمعّيـــة إىل املجتمعـــات املحليـــة التـــي  مُبتتبِّـــع التصـــوُّ

ــل  ــط عمـ ــِع خطـ ــج يف َوْضـ ــتعامل النتائـ ــىل اسـ ــت عـ ُحّثـ
مجتمعيـــة تزيـــد بهـــا قدرتهـــا عـــىل منـــع انتقـــال كوڤيـــد 
ـــرش  ـــٌط لن ـــة خط ـــل املجتمعي ـــط العم ـــة خط ـــن أمثل 19. وم
املعلومـــات، وورٌش افرتاضيـــة وجهـــاً لوجـــه، وتدريـــٌب 
ــوي  ــات تحتـ ــليٌم لُكَتيِّبـ ــيل، وتسـ ــع املحـ ــتحثِّي املجتمـ مُلسـ
عـــىل معلومـــات يف التدابـــري الوقائيـــة للتخفيـــف مـــن 
مخاطـــر العـــدوى، وتوزيـــٌع لُعـــَدِد النظافـــة، وفـــنٌّ يف 

الشـــارع مـــع رســـائل وقائيـــة. 

يات ووجوه النَّجاح  املتحدِّ
ـــل أجريـــت  ملّـــا كانـــت القيـــود مرضوبـــًة عـــىل التنقُّ
رات املجتمعّيـــة  كّل اجتامعـــات الرَّصـــد مُلتتبِّـــع التصـــوُّ
والتدريـــب عليـــه والتحليـــل لـــه مـــن ُبْعـــد. فـــكان ذلـــك 
يـــاً بســـبب اســـتمرار انقطـــاع الكهربـــاء وَضْعـــِف  متحدِّ
الهاتـــف  وشـــبكات  )اإلنرتنـــت(  ـــابَكة  الشَّ َتْوصيليَّـــة 
ــدرة  ــداع والقـ ــم واإلبـ ــتنهاض الهمـ ــن باسـ ــول، ولكـ املحمـ
ـــون يف االنخـــراط يف  عـــىل التكيـــف، نجـــح الـــرشكاء املحليُّ

املجتمعـــات املحليـــة. 

ومنـــذ ســـنة 2015، مل تنـــرش وزارة الصحـــة الفنزويليـــة 
املنتظـــم  النـــرش  إىل  االفتقـــار  أدى  الوبائيـــة.  نرشتهـــا 
ــة يف  ــامت املحليـ ــكيك املنظـ ــمية إىل تشـ ــات الرسـ للمعطيـ
ــع  ــع أّن ُمتتبِّـ ــاًل. ومـ ــودة أصـ ــات املوجـ ــة املعطيـ مصداقيـ
ـــات  ـــلَّ املعطي ـــلَّ مح ـــن أن يح ـــة ال يك رات املجتمعّي ـــوُّ التص
ـــبٍة  ـــٍة مناس ـــاٍت منتظم ـــأيت مبعطي ـــو ي ـــمية، ه ـــة الرس الوبائي
ـــع  ـــر املجتم ـــات نظ ـــن وجه ـــدٍة م ـــا موّل ـــوٍق به ـــدٍة موث مفي

املحـــيّل. 

يســـتطيع  ال  املجتمعّيـــة  رات  التصـــوُّ ُمتتبِّـــع  أّن  عـــىل 
ــون  ــا يزالـ ــن مـ ــاس الذيـ ــات النـ ــاً مقلقـ ــص متامـ أن يلّخـ
ــاء  ــرراً بأعضـ ــاالً متكـ ــيض اتصـ ــه يقتـ ــك أّنـ ــون؛ ذلـ لـ ينتقَّ
راتهـــم. فاملهاجـــرون  املجتمـــع املحـــيّل الذيـــن يتتبَّـــع تصوُّ
لـــون عـــىل كـــرثٍة مـــدداً  والنـــاس الذيـــن مـــا يزالـــون ينتقَّ
راتهـــم بانتظـــام  طويلـــًة ال يكثـــون بحيـــث يذكـــرون تصوُّ
ــم  ــى ثقتهـ ــث تبنـ ــة أو بحيـ رات املجتمعّيـ ــوُّ ــع التصـ مُلتتبِّـ
ـــاً  ـــم. وأيض راته ـــجيل تصوُّ ـــون يف تس ـــن يرغب ـــني الذي باملوّظف
تصعـــب بذلـــك مشـــاركة املهاجريـــن يف نتائـــج ُمتتبِّـــع 
ـــة  ـــات املحلي ـــك، فاملجتمع ـــع ذل ـــة. وم رات املجتمعّي ـــوُّ التص
ـــرياً  ـــر كث ـــة تتأث رات املجتمعّي ـــع التصـــوُّ ـــي شـــاركت يف ُمتتبِّ الت
ـــَر كثـــرٌي مـــن أفرادهـــا مـــن  ـــل. فقـــد ُهجِّ بالهجـــرة والتنقُّ
ـــر  ـــاع أخـــرى، وتتأث ـــارب يعيشـــون يف بق ـــُل أو ألفرادهـــا أق قب

ــم. ــل يف مجتمعاتهـ ــات التنقـ ــم باتجاهـ آرائهـ
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ل لك اساًم هنا فة منه وقامئًة بعناوين املقاالت. سجِّ  ونجعل يف الرسالة رابطاً يوصلك إىل النسخة امُلبدَّ
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يرجى أن تستمّر يف طلب النسخ املطبوعة من املجّلة إن كان الغرض من طلبك إّياها التدريب واملنارصة، أو إن كان سبيلك إىل الّشابكة 
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وقيـــٌد آخـــر ُوِجـــَد أيضـــاً يف البلـــدان األخـــرى حيـــث 
ــع  ــو أن ُمتتبِّـ ــة، وهـ رات املجتمعّيـ ــوُّ ــع التصـ ــُتعِمَل ُمتتبِّـ اسـ
ــد 19 ال يســـمح بالـــرضورة  ــة يف كوڤيـ رات املجتمعّيـ ــوُّ التصـ
أو  الطبيعيـــة  كالكـــوارث  األخـــرى  املقلقـــات  بالتقـــاط 
األمـــراض األخـــرى. وتنظـــر منظمـــة ُأكســـَفام كيـــف يكـــن 
ــِة  ــة يف طائفـ رات املجتمعّيـ ــوُّ ــع التصـ ــذ ُمتتبِّـ ــر وتنفيـ تطويـ

ــع. ــائل أوسـ مسـ

ـــي  ـــات الت ـــني املجتمع ـــا ب ـــري يف زولي ـــذي أج ـــم ال ويف التقوي
لهـــا خطـــط عمـــل مجتمعيـــة، أفـــاد النـــاس أنهـــم شـــعروا 
مبلكيـــة خطـــط العمـــل ووصفـــوا التغيـــريات يف معتقداتهـــم 
ومواقفهـــم حـــول الوقايـــة مـــن كوڤيـــد 19. ومـــن طريـــق 
»قيـــاس نبـــض اآلراء« يف املجتمعـــات املحليـــة وتســـهيل 
رات  ــوُّ ــع التصـ ــهم ُمتتبِّـ ــطة، أسـ ــة النشـ ــاركة املجتمعيـ املشـ
املجتمعّيـــة يف إنشـــاِء بيئـــٍة مواتيـــة للنـــاس حّتـــى يحمـــوا 
ــم.  ــي تعرتضهـ ــات التـ يـ ــن املتحدِّ ــم مـ ــىل الرغـ ــهم عـ أنفسـ
ــا يف  ــة مهاراتهـ ــامت املحليـ ــّورت املنّظـ ــهر طـ ــدة أشـ ويف عـ
ـــة  رات املجتمعّي ـــوُّ ـــع التص ـــح ُمتتبِّ ـــل، وأصب ـــتامع والتحلي االس
ــهم  ــال، أسـ ــي فنزويـ ــل. ففـ ــا يف العمـ ــن طريقتهـ ــزءاً مـ جـ
رات املجتمعّيـــة أيضـــاً يف هـــدف فرقـــة  التصـــوُّ ُمتتبِّـــع 
ـــن  ـــى تتمّك ـــة حّت ـــالت قّيم ـــات وتحلي ـــة معطي ـــَفام إلتاح ُأكس
املجتمعـــات املحليـــة مـــن تصميـــم خطـــط عمـــل لهـــم 

ــريوس.  ــار الفـ ــع انتشـ ــا ملنـ وتنفيذهـ

ـــم  ـــاركية لفه ـــاليب واألدوات التش ـــن األس ـــٍة م ـــتعامل طائف اس
املجتمعـــات املتـــرّضرة يف االســـتجابات اإلنســـانية ليـــس 

ـــن  ـــنّي م ـــاع مع ـــب يف قط ـــّم يف الغال ـــه يت ـــداً، ولكّن ـــراً جدي أم
التدّخـــل )مثـــل االســـتحثاث عـــىل الصحـــة، أو الحاميـــة، أو 
ـــد  ـــاً. فالجدي ـــق دامئ ـــد التَّوثي ـــس جّي ـــو لي ـــاش( وه ـــبل املع س
ــدٌة  ــه أداٌة واحـ ــو أنـ ــة هـ رات املجتمعّيـ ــوُّ ــع التصـ يف ُمتتبِّـ
لجميـــع الفـــرق والـــرشكاء، يأخـــذ بطريقـــة مقاربـــة أشـــمل 
عنـــد االســـتامع إىل املجتمعـــات املحليـــة، وهـــو وســـيلة 
ويف  التقاريـــر.  وإعـــداد  الَجْمـــِع  إىل  ومنهجيـــة  رسيعـــة 
رات املجتمعّيـــة، تعمـــل جميـــع  أثنـــاء عمـــل ُمتتبِّـــع التصـــوُّ
ـــم  ـــد والتقوي ـــرق الرَّص ـــن وف ـــًة إىل املديري ـــات –إضاف القطاع
ــات  ــِب مقلقـ ــول إىل قلـ ــاً للوصـ ــم– معـ ــبة والتعلُّـ واملحاسـ
ـــع  ـــر ُمتتبِّ ـــد أظه ـــراض. وق ـــشِّ األم ـــن تف ـــيّل م ـــع املح املجتم
ــاَف  ــًة وأضـ ــكاٍن عظيمـ ــوَه إمـ ــة وجـ رات املجتمعّيـ ــوُّ التصـ
قـــّوًة لَتحِســـني مشـــاركة املجتمـــع املحـــيّل يف االســـتجابة 

ـــق بعـــُد.  لتفـــشِّ األمـــراض مـــع أّن قّوَتـــه التاّمـــَة مل ُتحقَّ

 raissa.azzalini@oxfam.org َرْيَسا أزَِليِني 
رات املجتمعّية،  قة مُلتتبِّع التصوُّ ناصحٌة يف الصّحة العاّمة ومنسِّ
من فرقة العمل اإلنساين العاملي، يف منّظمة ُأكسَفام مع فرقة 

ُأكسَفام يف فنزويال3

www.oxfamwash.org/communities/community-perception-tracker .1
 See UNICEF )2020( Minimum Quality Standards and Indicators for .2

 Community Engagement, pp18-19
)معايري وُمِشريات الجودة الدنيا للمشاركة املجتمعية(

 bit.ly/UNICEF-MinStds-comm-engagement-2020
3. مل تورد أسامء أفراد الفرقة ألسباٍب أمنّية.
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