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Monk, Burma/Myanmar

ما هي برامج "رشيان الحياة"؟

 برامج "رشيان الحياة" :  التواصل مع االشخاص املترضرين من الكوارث

توفر وسائل االعالم معلومات تساعد 

عىل انقاذ حياة الناس برسعة وعىل 

نطاق واسع. معلومات تؤدي اىل �ك� و 

تعزيز القدرات الذاتية ملساعدة الذات، 

يتم مشاركتها عرب االذاعة أو التلفزيون 

أو الهواتف الخلوية. و¦كن لربامج 

"رشيان الحياة" الوصول  اىل املجتمعات 

املترضرة قبل أيام أو أسابيع من 

وصول موظفي االغاثة. بالتايل تطمنئ الناس الحائرة واملصدومة واملعزولة جراء األزمة. و¦كن لربامج "رشيان الحياة" 

ان �نح الناس الفرصة اليصال صوتهم.   

¦كن لربامج  "رشيان الحياة" ايصال الرسائل األساسية للمساعدة يف جهود اإلغاثة. و¦كن أن تخرب الناس عن 

الخدمات املتاحة وكيف وأين ¦كن الوصول إليها، ووما هي السبل التي من املمكن ان تساعد الناس عىل البقاء 

بشكل آمن وبصحة جيدة.

¦كن لربامج  "رشيان الحياة" إدارة توقعات السكان املترضرين، من خالل توف½ منرب لهم للتعب½عن مخاوفهم، 

و¦كنها أيضا أن تساعد املنظÁت اإلنسانية للكشف عن الثغرات يف االغاثة، وبالتايل معالجتها من اجل استجابة 

أفضل.

تتعدد اشكال برامج "رشيان الحياة" فمنها ما يكون عىل شكل اعالنات الخدمة العامة اونرشات مفصلة او برامج 

حوارية واتصاالت هاتفية لالذاعة أو التلفاز. 

من املمكن أن تشمل برامج "رشيان الحياة" عنارص من التسلية الخفيفة باالضافة إىل معلومات واقعية. يف حال 

استمرت األزمة االنسانية، من املمكن العمل عىل إنتاج برامج اذاعية أو حلقات دراما تلفزيونية تهدف ملناقشة 

مواضيع يف اطار خيايل درامي.

يف بعض الحاالت، تدعم Ì Ì يس ميديا اكشن وسائل اإلعالم املحلية إلنتاج و بث برامج "رشيان الحياة "الخاصة 

بهم. ويف حاالت خرى، نقوم نحن بإنتاج برامج "رشيان الحياة" داخلياً بالتعاون مع احدى محطات  Ì Ì يس  ال 

٢٧  والتي يتم بثها من خالل محطات اإلذاعة والتلفزيون املحلية الرشيكة والتي تتمتع بشعبية كب½ة يف منطقة 

الكارثة أو األزمة.

 Ì Ì يس ميديا اكشن هي مؤسسة خ½ية تنموية دولية

الفرق ب� برامج "رشيان الحياة" والتغطية اإلخبارية

كيف تساعد برامج "رشيان الحياة" مقدمي املساعدات اإلنسانية

كيف نقوم بإنتاج و بث برامج "رشيان الحياة"

كيف ¦كن لربامج رشيان الحياة املساعدة 

يف املجتمعات املترضرة

تستخدم Ì Ì يس ميديا اكشن قوة وسائل اإلعالم واالتصاالت لتوف½ معلومات موثوقة ومفيدة يف الوقت املناسب، 

بهدف مساعدة الناس عىل اتخاذ افضل الخيارات لتحس� حياتهم. نعمل مع وسائل اإلعالم املحلية من خالل رشكائنا 

حول العا×، للوصول إىل مئات املالي� من الناس يف البلدان املختلفة، حيث ¦كن ان تُستخدم وسائل اإلعالم يلالتصال 

 Ì Ì" يس ميديا اكشن، وعىل الرغم من كونها الذراع التنموي تابع لهيئة االذاعة الربيطانية Ì Ì .وتوف½ املعلومات

يس"  اال انها مسجلة يف إنجلرتا وويلز ككيان مستقل، منفصل �اما عن قنوات  Ì Ì يس االخبارية.

 برامج "رشيان الحياة" هي برامج اعالمية مخصصة وموجهة للمجتمعات املترضرة جراء األزمات االنسانية. تهدف 

برامج "رشيان الحياة" اىل تبادل املعلومات مع األشخاص املترضرين بسبب األزمات االنسانية، من أجل املساعدة يف 

عملية انقاذ حياة األفراد وتقليل املعاناة. تسعى برامج "رشيان الحياة" ملنح املنرب االعالمي املناسب  لألشخاص 

املترضرين  Ü  يعربوا عن احتياجاتهم وقلقهم  باإلضافة اىل مشاركة قصصهم ومساءلة املانح� من منظÁت اإلغاثة. 

 التغطية االخبارية تروي للعا× ماذا يحصل، بينÁ برامج 

"رشيان الحياة" �يض قدماً وتهدف للمساعدة يف انقاذ 

حياة الناس والتخفيف من آثار األزمة والتعايف من 

النكسات. يتم انتاج برامج "رشيان الحياة" بالتعاون مع 

موظفي اإلغاثة واالعالم املحيل يف املناطق املترضرة. 

يف  أعقاب وقوع كارثة انسانية، يحتاج الناس اىل معلومات 

دقيقة وآنية ملساعدتهم عىل اتخاذ قرارات مناسبة، بقدر 

الناس  يحتاج  والعالج.  واملأوى  واملاء  للغذاء  حاجتهم 

إلجابات ألسئلة أساسية مثل: ما الذي حدث؟ ماذا يجب  

أن أفعل اآلن؟ ما طبيعة املساعدات القادمة؟ أين عائلتي؟ 

أحمي  آن  ¦كنني  كيف  للسفر؟  اآلمنة  الطرق  هي  ما 

نفيس؟
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كيف باستطاعتنا العمل سويا؟

مقدمو املساعدات (املؤسسات االنسانية املحلية والدولية)

املؤسسات االعالمية

للمزيد من املعلومات

¦كنكم املساعدة يف تشكيل محتوى برنامج "رشيان الحياة". باستطاعتكم تزويدنا äعلومات عن التحديات 

التي تؤثر عىل السكان، باالضافة اىل نصائحكم املبنية عىل خرباتكم بشأن ما يجب عىل الناس القيام به 

ملساعدتهم.

¦كن لبي Ì يس ميديا اكشن مساعدتكم يف نقل الرسائل الهامة يف الوقت املناسب اىل الناس املترضرين 

من الكوارث حول ما يجب عليهم القيام به وكيف بامكانهم الوصول لخدماتكم، وكذلك مساعدتكم عىل 

ادارة توقعات املترضرين يف حال وجود اي قيود او قصور يف املساعدات املتاحة.

¦كنكم مساعدتنا عىل توسيع نطاق برنامج "رشيان الحياة" من خالل نرش معلومات عن الربنامج ومن 

مجموعات  تفعيل  عىل  العمل  خالل  من  املساعدة  ¦كنكم  املثال  سبيل  عىل  التوعوية.  االنشطة  خالل 

استÁع او الرتتيب لتسجيل الربنامج ومن ثم اسÁعها للمجتمعات التى ال تصلها وسائل االعالم.

كÁ ¦كننا تزويدكم بالتغذية الراجعة من قبل املستمع� حول تعب½هم عن املخاوف والثغرات يف جهود 

االغاثة التي يتم تحديدها من قبل الناس. هذه املعلومات باالضافة لقصص النجاح التى يذكرها املستمعون 

¦كنها ان تساعدكم لتعديل أنشطتكم التشغيلية وبالتايل تصبح أكê فعالية.

جمهوركم  لتزويد  واملوارد  الخربة  ومشاركة  التدريب  تقديم  عرب  مساعدتكم  ¦كننا  برامجنا  خالل  من 

باملعلومات املهمة التي يحتاجونها من أجل النجاة يف وقت حدوث األزمات وأيضا للتعايف من أثر الكوارث. 

سوف يساعد برنامج "رشيان الحياة" يف وصول هذه املعلومات بطريقة واضحة و مث½ة وسهلة. كÁ و¦كننا 

تسهيل عملية التعاون مع املؤسسات التى تقوم بتزويد املساعدات االنسانية.

ويف حال تأثر قدرتكم عىل العمل يف وقت حدوث الكارثة ¦كننا مساعدتكم للتعايف واعادة ربطكم مع 

جمهوركم.

Ì Ì يس ميديا اكشن مسجلة يف اململكة املتحدة و ويلز تحت مفوضية املؤسسات الخ½ية  رقم ١٠٧٦٢٣٥ ورقم الرشكة  ٣٥٢١٥٨٧
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