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التحديات المركزيّة

اتنشر واضح ومرّكز للتعليم

نظًرا للخوف من األذى الروحي،

من المهم جدًّا نشر التعليمات

ون للجمهور بشكل واضح وبالتعا

مع رجال الدين

قلق كبير من األذى الروحي 

والمعنوي

هنالك خوف من عدم االستجابة 

لطلب المحافظة على العزلة أو 

ي على األقل مشاعر بعدم الرغبة ف

ر االلتزام وذلك تحديًدا في شه

رمضان، الذي يتضمن صلوات 

خاصة، ودعوة للقاء األقارب 

دينيةكقيمة 

قافيّةالصعوبات االجتماعيّة والث

في يًّااالحتفال سوثقافة وتقاليد 

صعوبة االنفصال عن رمضان

ائلة التشديد على أفراد العاألسرة

ياة إلى جانب الحالكبار في السن، 

ابالليلية بين المراهقين والشب



التحديات المركزيّة

تنظيم المستهلكين والمحال

-التجاريّة 

من جهة، يحتاج المستهلكون إلى

التسوق بمناسبة رمضان وعيد

الفطر، ومن جهة أخرى ، فإن 

ة الحوانيت المحليّة ليست معدّ 

ةللتعامل بموجب القيود الجديد

يل صعوبات في تنظيم وتفع. 5

–المتطوعين  

تي تخشى المنّظمات والسلطات ال

وزيع ات  لتتعتمد على المتطوعين

الطعام واالحتياجات األخرى 

ات والتواصل مع السكان من البيئ

المختلفة وذوي االحتياجات 

الخاصة أن تضعف قدرتهم على

العمل بشكل كبير

القلق من رفض االلتزام 

بتعليمات العزل لألشخاص 

يدالصائمين او المحتفلين بالع



التحديات المركزيّة

عدم وجود أنظمة فعّالة 

عنالمسؤلةالجهة غياب الشرطة 

اتوالمتطوعونتنفيذ القانون

عدم التزام أصحاب المصالح 

-التجاريّة 

ة من تطوير فروع تجاريّة صغير

او ةالتجميل والعنايتحت الرادار 

اك مثل اكشبطريقة غير منظّمة 

االكل في الشوارع والقرى

-اقتصاديّة وماليّةتحديات

سيعاني الناس من أوضاع 

ةً بخالل اقتصاديّة صعبة جدًّا خاص

شهر الذي يتطلب الكثير من 

ي المصاريف، مما يمكن ان يستدع

الناس للخروج للعمل بعكس 

.التعليمات



التحديات بخالل فترة رمضان وعيد الفطر

ُقبيل شهر رمضان 

أسبوع قبل بداية 

الشهر

بخالل شهر رمضان وقبل 

عيد الفطر 
عيد الفطر 

أيام خطرةاحتشاد وتجمهر 

التزّود بالمشتريات وتجمهرات تسّوق

كبيرة في األسواق، المحال التجارية 

وما الى ذلك

قانون غياب الجهات المسؤولة عن تنفيذ ال)عدم وجود أنظمة فعّالة 
ومؤسسات المجتمع المدني

عدم التزام أصحاب المصالح التجاريّة

ة وبالحاجة زيادة بعدد العائالت المحتاج)اقتصاديّة وماليّةتحديات

(لمساعدة السكان

التزّود بالمشتريات وتجمهرات تسّوق

كبيرة في األسواق، المحال التجارية 

وما الى ذلك

وجبات عائلّية

لقاءات اجتماعّية

صالة )صلوات خاصة بشهر رمضان صلوات رمضان

(التراويح

التزّود بالمشتريات تسّوق لعيد الفطر

وتجمهرات كبيرة في األسواق، المحال 

التجارية وما الى ذلك

تجمهرات كبيرة في رحل الى الطبيعة

المتنزهات والمحميات الطبيعّية 

وجبات عائلّية

المصالح عدم التزام أصحاب المصالح التجاريّة

العاملة في العيد، مطاعم، أماكن 

الترفيه وما الى ذلك

ة وبالحاجة زيادة بعدد العائالت المحتاج)اقتصاديّة وماليّةتحديات

(لمساعدة السكان

ة وبالحاجة زيادة بعدد العائالت المحتاج)اقتصاديّة وماليّةتحديات

(لمساعدة السكان

.عدم التزام أصحاب المصالح التجاريّة

ة وبالحاجة زيادة بعدد العائالت المحتاج)اقتصاديّة وماليّةتحديات

(لمساعدة السكان



توصيات عمليّة

شرح1.

البدءالفطروعيدرمضانبشهرخاصةوفتاوىتعليماتأحكام،تركيزالدين•

رمضانشهربدايةقبلدينّيووفتاوىالدينرجالوتسخيرالحواربسيرورة

اآلنحتىعرفوهعمامختلفرمضانلشهرالجمهوروتجهيزتهيء

بدايةقبلمنالمتبّعةالعزلبقوانينااللتزامضرورةعلىالتشديدالعائلة•

نفسسكانعنعداولقاءات،تجمعاتإقامةيمنعالسنلكبارخاصة  رمضان،

لعيدالصحةوزارةحملةمضموننفساستخداميجبالوجباتلتناولالبيت،

اليهوديالفصح

امامذلكعلىالتشديديجببتات ا،اجتماعّيةلقاءاتإقامةيمنعمجتمع•

الشبابشريحة

بداخلوالحوانيتالتجارّيةاألماكنفيالتجمعيمنعالتجارّيةالمحال•

البلدات



توصيات عمليّة

العربيالمجتمعالحتياجاتالعزلمجّمعاتمالءمة

البيتمنمقربةعلى•

والعرباليهودبينفصل•

جندريفصل•

الصائمونوغيرالصائموناإلفطارلوجبةمناسب•

والمخارجالمداخلفيالقانونتنفيذعلىتشديد•

(العيدومشترياتغذائيّةمنتجات)الفطروعيدرمضانفيالسّكانالحتياجاتاستجابة

للمحتاجينغذائيّةطرود•

أساسعلىالمعتمدةالبدائلألحدوفق اللغذاءنقلواليةنظامبإنتاجيوصى•

مجتمعيأوسلطويوطني،

منعالصحةوزارةإرشاداتمعيتوافقإمدادنظامبناءالتجاريالنشاط•

المتاجرإلىالتوجهمنالمستهلكين



توصيات عمليّة

القانونتطبيق

يخصبماالقانونتطبيقالياتزيادة

oالتجاريّةالمصالحأصحابالتزامعدم

o(اجتماعيّةلقاءات)الشبابشريحةالتزامعدم



التحديات قبل وبخالل فترة رمضان وعيد الفطر

ُقبيل شهر رمضان 

أسبوع قبل بداية 

الشهر

الفطرعيد 

أيام خطرةاحتشاد وتجمهر 

التزّود بالمشتريات تسّوق

وتجمهرات كبيرة في 

األسواق، المحال التجارية 

التزّود بالمشتريات تسّوق

وتجمهرات كبيرة في 

األسواق، المحال التجارية 

وجبات عائلّية

لقاءات اجتماعّية

صلوات خاصة بشهر صلوات رمضان

(صالة التراويح)رمضان 

التزّود تسّوق لعيد الفطر

بالمشتريات وتجمهرات 

كبيرة في األسواق، المحال 

التجارية وما الى ذلك

تجمهرات رحل الى الطبيعة

كبيرة في المتنزهات 

والمحميات الطبيعّية 

وجبات عائلّية

طرود غذائّية

اليات تزويد

طرود غذائّية

اليات تزويد

شرح

تجنيد الجمهور

شرح

تطبيق القانون

شرح

طرود غذائّية

اليات تزويد

شرح

تطبيق القانون

شرح

تجنيد الجمهور

تحديات 

توصيات

مسؤوليّة

عدم التزام أصحاب المصالح التجاريّة

اقتصاديّة وماليّةتحديات

شرح

القانونطبيقت

مساعدات وزيادة منالّية 

الخدمات المالّية

قص في خدمات حيوّيةن

عدم التزام أصحاب المصالح التجاريّة

اقتصاديّة وماليّةتحديات

العمل في منظومة ليلّية

شرح

تطبيق القانون

مساعدات وزيادة منالّية 

الخدمات المالّية

عدم التزام أصحاب المصالح التجاريّة
شرح

تطبيق القانون

بخالل شهر رمضان 

الفطر وُقبيل عيد 



التحديات قُبيل وبخالل فترة رمضان وعيد الفطر

ُقبيل شهر رمضان 

أسبوع قبل بداية 

الشهر

بخالل شهر رمضان 

الفطرعيد الفطر وُقبيل عيد 

أيام خطرةاحتشاد وتجمهر 

التزّود بالمشتريات تسّوق

وتجمهرات كبيرة في 

األسواق، المحال التجارية 

التزّود بالمشتريات تسّوق

وتجمهرات كبيرة في 

األسواق، المحال التجارية 

وجبات عائلّية

لقاءات اجتماعّية

صلوات خاصة بشهر صلوات رمضان

(صالة التراويح)رمضان 

التزّود تسّوق لعيد الفطر

بالمشتريات وتجمهرات 

كبيرة في األسواق، المحال 

التجارية وما الى ذلك

تجمهرات رحل الى الطبيعة

كبيرة في المتنزهات 

والمحميات الطبيعّية 

وجبات عائلّية

طرود غذائّية

اليات تزويد
طرود غذائّية

اليات تزويد

شرح

تجنيد الجمهور

شرح

تطبيق القانون

شرح

طرود غذائّية

اليات تزويد

شرح

تطبيق القانون

شرح

تجنيد الجمهور

تحديات

توصيات

مسؤوليّة

عدم التزام أصحاب المصالح التجاريّة

اقتصاديّة وماليّةتحديات

شرح

تطبيق القانون

مساعدات وزيادة 

منالّية الخدمات 

المالّية

نقص في خدمات حيوّية

عدم التزام أصحاب المصالح التجاريّة

اقتصاديّة وماليّةتحديات

العمل في منظومة 

ليلّية

شرح

تطبيق القانون

مساعدات وزيادة 

منالّية الخدمات 

المالّية

عدم التزام أصحاب المصالح التجاريّة
شرح

تطبيق القانون

لجنة رؤساء السلطات المحلية 

سلطة محلّية

وزارة الصحة

الشرطة

قطاع االعمال

شخصيات دينّية

مجتمع مدني

لجان الطوارئ

ذات الصلةالوزارة 


