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المقدمة
ما زلنا نرزح تحت وطأة زيادة ّ
مطردة في عدد الكوارث .وتساهم الكثير من العوامل في هذا االتجاه؛ نذكر منها
النمو السكاني وزيادة عدد األشخاص الذين يعيشون في المناطق المعرضة لألخطار والتدهور البيئي وأنماط
التنمية غير المستدامة التي غالبًا ما تؤدي إلى مستويات أعلى من الضعف ،فضالً عن التوسع الحضري السريع
والعشوائي .ويُرجّح أن تستمر هذه االتجاهات وتتفاقم بفعل تأثير تغير المناخ .ويُعتبر تقييم الضعف والقدرة في
أمرا بالغ األهمية لتحديد أساليب الحد من مخاطر الكوارث على نحو أكثر فعالية
المجتمعات المعرضة للخطر ً
وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود.
ويُعتبر "تقييم مواطن الضعف والقدرات" نه ًجا طويل األمد تت ّبعه حركة الصليب األحمر والهالل األحمر
( )RCRCويُعرف أكثر باسمه المختصر " .1"VCAوهو عبارة عن عملية تشاركيّة ُ
ط ّورت للمجتمعات
بهدف تعزيز قدرتها على الصمود ،وذلك عبر تقييم المخاطر التي تحدق بها وتحليلها ووضع الحلول للتصدي
لها .كما يم ّكن هذا التقييم المجتمعات ،بدعم من حركة الصليب األحمر والهالل األحمر عند االقتضاء ،من
استكشاف مصدر هذه المخاطر وتحديد الفئة األكثر تض ّّررا ً والعناصر المتاحة على المستويات كافّة لتقليل
المعرضين للخطر وتقليص المخاطر
المخاطر والمبادرات التي يمكن تطويرها من أجل تعزيز قدرة األشخاص
ّ
التي تواجههم.
ويُقصد بالمختصر" "EVCAالتقييم ال ُم ّ
عزز لمواطن الضعف والقدرات ،وهو نسخة محسّنة من "تقييم مواطن
الضعف والقدرات ) "(VCAبفضل دعم عدد من الجمعيات الوطنية والمراكز المرجعيّة واالتحاد الدولي
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.
لماذا يجب إجراء تقييم َّ
معزز لمواطن الضعف والقدرات؟
ّ
يتجزأ من عملية تخطيط البرنامج وتوفّر المعلومات التي تُبنى على أساسها القرارات.
تُش ّكل التقييمات جز ًءا ال
وفي حين ّ
أن المعلومات الجيدة ال تضمن برنام ًجا جيدًا ،فإ ّن المعلومات السيئة تضمن بالتأكيد برنام ًجا سيئًا.
وأظهرت سنوات الخبرة العشرين في استخدام التقييم أنه منهجية تحظى بتقدير كبير من الجمعيات الوطنية،
ضا كعملية قادرة على تعزيز المشاركة الشاملة وقيادة المجتمع
ليس على صعيد تقييم المخاطر فحسب ،بل أي ً
وتمكين الفئات الضعيفة عندما تُنجز جيدًا .وتُعتبر وجهات النظر واألولويّات المحليّة جوهريّة لنجاح أي خطة
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات .ويتع ّين على المجتمعات أن "تمتلك"
للحد من المخاطر ناتجة عن التقييم
هذه الخطط والتحاليل التي أ ّدت إليها من أجل بذل الجهود لتنفيذها.

مؤخرا "التعلم التشاركي من أجل العمل") .وتستخدم
 1تعود أصول " "EVCAإلى منهجيات التقييم الريفي التشاركي (التي أعيدت تسميتها
ً
معظم أدوات التقييم التشاركي (الصحة واإلسعافات األولية المجتمعيّة ( )CBHFAونهج المشاركة للتوعية بالمأوى اآلمن ( )PASSAوأمن
األسرة االقتصادي ( ))HESضمن الصليب األحمر والهالل األحمر عمليات مماثلة .راجع القسم أدناه حول "خيارات تقييم حركة الصليب
األحمر والهالل األحمر المجتمعية" لمزيد من الشرح حول اختيار عملية التقييم.
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تاليا ً أربعة أسباب إلجراء تقييم َّ
معزز لمواطن الضعف والقدرات:
 .١لتفهم المجتمعات بشكل أفضل طبيعة المخاطر الراهنة والمتغيّرة والناشئة التي تواجهها اليوم وفي المستقبل،
باإلضافة إلى مدى هذه المخاطر.
 .٢لتحدّد المجتمعات اإلجراءات المناسبة والعمليّة للحدّ من المخاطر وتعزيز قدرتها على الصمود على أساس
أولوياتها.
 .٣لرفع مستوى الوعي وحشد الموارد ضمن المجتمع وخارجه حتى يتم ّكن المجتمع من تنفيذ خطة عمل الحد
من المخاطر.
 .٤ل تدعم الجمعيات الوطنية المجتمعات لتقليل المخاطر ذات األولوية ،بما في ذلك عن طريق التأثير في
السياسات والقوانين واالستثمارات اإلنمائية التي تفيد تلك المجتمعات.
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات؟
ما هو التقييم
 .١عملية تشاركيّة وتمكينيّة
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات على عملية لجمع البيانات والتحليل وتخطيط العمل .فإنه
ال يقتصر التقييم
ضا عملية تعلم وتمكين ت ُدعم من خاللها المجتمعات المستهدفة لتقود مساعي فهم المخاطر والحد منها وبناء
أي ً
الصمود.
أمرا أساسيًا لكي تكون العملية تمكينيّة حقًّا وتحظى بتأثير مستدام .وتجدر
وتُعدّ المشاركة الشاملة للمجتمع ً
اإلشارة إلى ّ
فتمس الحاجة إلى تطبيق نهج يراعي اعتبارات النوع االجتماعي
سا،
أن المجتمع ليس كيانًا متجان ً
ّ
والتنوع لضمان التعامل مع احتياجات النساء والرجال والفتيان والفتيات وقدراتهم وأولوياتهم وفهمها؛ باإلضافة
ّ
إلى األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة واألفراد من مختلف المجموعات االجتماعية والثقافية واالقتصادية
والدينية التي تش ّكل المجتمع ،ومجموعات المهاجرين 2ضمنًا .وفي بعض الحاالت ،كما هو الحال في المناطق
الحضرية ،قد يكون من األصعب تحديد "المجتمع" وتوحيده ،فيتطلّب تحديد "المجتمعات" المختلفة في المنطقة
الحضرية خطوة ً إضافية.
 .٢عمليّة تر ّكز على فهم المخاطر وتحديد إجراءات الحد منها والتكيف معها
ال يؤثر خطر معيّن على كافة األفراد واألسر والمجتمعات والبنية التحتية بالدرجة نفسها وبالطريقة نفسها.
وفيما يتأثر البعض بشكل خطير ،قد ال يتأثر البعض اآلخر على اإلطالق .ويمكن أن تختلف درجة التأثير بحسب
التعرض والضعف وقدرات التأقلم والتكيّف على الرغم من ّ
أن حجم الخطر قد يكون هو نفسه.

 2تقييم مواطن الضعف والقدرات بشأن مراعاة اعتبارات النوع االجتماعي والتنوع٢۰١٧ ،
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والتعرض للمخاطر،
وبمعنى آخر ،يتناسب خطر وقوع كارثة بشكل مباشر مع حجم األخطار ومستوى الضعف
ّ
ضغوط النّاجمة عن الخطر .وغالبًا ما يُس ّمى الخطر
صدمات وال ّ
ويتناسب عكسيا ً مع القدرة على تح ّمل ال ّ
ضعف والقدرة بمحدّدات الخطر أو عوامل الخطر .انظر إلى معادلة الخطر أدناه:
والتعرض وال ّ
ّ
التعرض  xالضّعف
الخطر = االخطار x
ّ
القدرة

اقرأ المزيد عن مختلف محددات خطر الكوارث
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات المجتمعات في فهم عوامل الخطر الحالية والناشئة وأسبابها
يساعد التقييم
األساسية واإلجراءات التي يمكن أن تحدّ من آثارها.
 .٣عملية متعددة القطاعات
تؤثر معظم األخطار على أكثر من قطاع واحد .إذ يمكن أن تؤثّر الفيضانات على سبل عيش األفراد وأن ت ُ ّلوث
مصادر المياه وتؤدّي إلى المرض وتد ّمر المنازل والمدارس وتقطع شبكات الطرق .وفي الوقت نفسه ،تؤدي
التنمية التي ال تأخذ المخاطر في عين االعتبار واالختالالت في القوة إلى خلق مواطن ضعف .فعلى سبيل
تعرض
معرضة للزالزل من دون اعتماد تقنيات البناء المقاومة للزالزل ّ
المثال ،المدرسة التي بُنيت في منطقة ّ
األطفال للخطر .و يمكن أن يؤدي العنف والنزاع إلى تعطيل الخدمات الحكومية ويؤديان إلى تدمير الموارد
الطبيعيّة التي يعتمد عليها المجتمع .ويؤثر النزاع على سبل العيش والصحة والمأوى والتعليم والطرق
تمس الحاجة إلى تعميم مراعاة المخاطر في القطاعات كافة وإلى النظر في القطاعات
واالتصاالت وغيرها .لذاّ ،
ُ
كافة لدى إجراء تقييم للمخاطر وتخطيط الحد من المخاطر لتكون هذ الجهود ناجحة ومستدامة .من هنا ،ط ّور
َّ
ص ّمم
التقييم
المعزز لمواطن الضعف والقدرات ليناسب شتّى أنواع التهديدات المحدقة بالسالمة والرفاهية؛ كما ُ
بغض النظر عن القطاع .لذلك ،يُنصح بشدّة أن يُوجّه فريق متعدد
لفهم المشهد العام للمخاطر في المجتمع
ّ
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات.
التخصصات التقييم
 .٤عملية متعدّدة أصحاب المصلحة
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات عمليّة يتعدد فيها أصحاب المصلحة وتشمل أصحاب
ينبغي أن يكون التقييم
ّ
المصلحة الرئيسيّين اآلخرين مثل الحكومة المحلية والوزارات ذات الصلة ومكاتب األرصاد الجوية والمنظمات
غير الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية .وينبغي أن ترافق جمعيتك الوطنية المجتمع وتساعده
على التواصل مع أصحاب المصلحة الذين يقدرون على دعم عملية تقييم المجتمع وتنفيذ خطط العمل .وكلّما
زاد عدد أصحاب المصلحة الذين تستقطبهم للمشاركة ،نجحت جهودك في الحد من المخاطر .غير ّ
أن هذه
العمليّة تتطلّب التحلّي بالصبر والتخطيط الدقيق ّ
ألن العمل مع عدد كبير من أصحاب المصلحة قد يكون معقّدًا.
ضا
ويُعتبر مه ًما التفكير في كيفية المشاركة ومن يجب أن تشرك منذ بداية العملية وبطريقة إبداعية( .راجع أي ً
خريطة الطريق لقدرة الس ّكان على الصمود ،المرحلة  :٣ربط المجتمع بأصحاب المصلحة).
 .٥نقطة دخول إلى أعمال حركة الصليب األحمر والهالل األحمر المجتمعية كافة
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َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات نقطة الدخول إلى أعمال الصليب األحمر والهالل
يجب أن يش ّكل التقييم
األحمر المجتمعية واألولية كافةً ألنه يوفّر المشهد العام للمخاطر المحدقة بالمجتمع .بيد ّ
أن هذا التقييم قادر في
أغلب األحيان على عرض المشكالت الخاصة بقطاعات مع ّينة ال تتوفر لديك معلومات كافية بشأنها .فتعتمد
حركة الصليب األحمر والهالل األحمر نُ ُهج تقييم قطاعية من شأنها أن توفّر المزيد من المعلومات المتع ّمقة
َّ
المعزز لمواطن الضعف
ضح الصورة أدناه كيف يرتبط التقييم
بهدف استكشاف هذه القضايا القطاعية .وتو ّ
والقدرات بمختلف نُ ُهج حركة الصليب األحمر والهالل األحمر للتقييم المجتمعي القطاعي.

َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات؟
ما الجديد في التقييم
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات ثمرة مراجعة شاملة إلرشادات تقييم مواطن الضعف والقدرات
أتى التقييم
ومجموعة أدوات الخاصة به وتطبيقها في حركة الصليب األحمر والهالل األحمر في العام .٢۰١٥
اقرأ المزيد عن تاريخ التقييم لمواطن الضعف والقدرات وعمليّة تعزيزه
صة به منشورة مسبقًا في مكان
يجمع هذا التقييم إرشادات تقييم مواطن الضعف والقدرات ومجموعة أدوات خا ّ
واحد يسهل الوصول إليه.
وأُدرج التقييم ضمن خريطة الطريق لقدرة الس ّكان على الصمود و ُكيّف لتحليل الخصائص المختلفة للمجتمعات
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات بمرور الوقت
القادرة على الصمود بشكل أفضل .ونتطلّع إلى تضمين التقييم
ّ
يتجزأ في نسخة منقّحة أو محسّنة من خريطة الطريق لقدرة السكان على الصمود ،مع تركيز التقييم
كجزء ال
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات بشكل أساسي على عملية أو خطوات التقييم والتخطيط (بد ًءا من المرحلة
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ً
وصوال إلى المرحلة (٣المتعلقة باتخاذ إجراءات لتعزيز القدرة
(٢المتعلقة بفهم المخاطر المجتمعية والصمود)
على الصمود ووضع خطة عمل لتعزيز القدرة المجتمعية على الصمود).
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات االعتبارات المتعلقة بتغير المناخ ،باإلضافة
وتتض ّمن حاليًا عملية التقييم
صة لإلرشاد المستقبلي حول كيفية إجراء عمليّات التقييم
إلى اعتبارات النوع االجتماعي
والتنوع .وتوفّر من ّ
ّ
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات في السياقات الحضرية أو سياقات النزاع واستخدام األدوات الرقمية (قيد
والتنوع
التطوير) .وتشير الرموز التالية إلى المكان الذي دمجنا فيه إرشادات تغيّر المناخ والنوع االجتماعي
ّ
باإلضافة إلى التغييرات الجديدة في العملية:
تغيّر المناخ

والتنوع
النوع االجتماعي
ّ

جديد

عالوة ً على ذلك ،بُذلت جهود لتحسين عملية التقييم ،بما في ذلك عن طريق تحسين تسلسل خطوات التقييم
وإدخال تركيز أوضح على العناصر المختلفة للمخاطر (الخطر والتعرض والضعف والقدرة) .وقد ساعد هذا
َّ
المعزز لمواطن
ضا حول كيفية ضمان استخدام التقييم
في تبسيط عملية التحليل وتقويتها .وتو ّ
سعت اإلرشادات أي ً
الضعف والقدرات كجزء من عملية شاملة لتمكين المجتمعات.
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات ( )EVCAو التقييم لمواطن
نذكر في ما يلي االختالفات الرئيسة بين التقييم
الضعف والقدرات (:)VCA

تتطلّب بعض األدوات بمرور الوقت المراجعة.

ُحدّثت األدوات في مجموعة األدوات الحتواء اعتبارات
والتنوع وتغ ّير المناخ والصمود .كذلك،
النوع االجتماعي
ّ
يجري تطوير أدوات جمع البيانات الرقمية.

التحليل

َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات األدوات
بدأ التقييم لمواطن الضعف والقدرات في االستخدام يحدّد التقييم
الفوري ألدوات التقييم لمواطن الضعف والقدرات من التي يجب استخدامها لعناصر مختلفة من المخاطر .وتجعل
هذه العملية جمع البيانات أكثر ت ً
ركيزا.
أجل جمع البيانات.

األدوات

َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات إرشادات
يُنظر إلى التقييم لمواطن الضعف والقدرات على أنه يتضمن التقييم
منتج لمرة واحدة ،وليس عملية لقيادة المجتمع في الحد موجزة حول كيفية تعزيز قيادة المجتمع في أثناء اإلعداد
والتحليل واالبالغ والتنفيذ والمتابعة.
من المخاطر.

جمع
البيانات

VCA

EVCA

العملية

التقييم لمواطن الضعف والقدرات

َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات
التقييم

غالبًا ما أدّى التقييم لمواطن الضعف والقدرات التقليدي
إلى تحليل البيانات بمجرد جمع البيانات كافة بواسطة
األدوات المحددة .ويعني هذا النهج ،في بعض األحيان،
أنه ُجمعت الكثير من البيانات ،ما يجعل التحليل
أصعب.

يجب جمع البيانات وتحليلها لكل عنصر من عناصر الخطر
بشكل منفصل (الخطر والتعرض والضعف والقدرة) ،ثم
دمج النتائج الحقًا في خالل عملية التجميع .ويجعل هذا
النهج التحليل أقل تعقيدًا وأكثر قابلية لإلدارة ويسمح
للمجتمع بالمشاركة في التحليل.
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الصمود

َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات على
يشتمل التقييم
يُنظر إلى التقييم لمواطن الضعف والقدرات على أنه
منظار أكثر شمولية من خالل إضافة خصائص الصمود
أداة تر ّكز على الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها.
أو أبعاده.

الروابط

َّ
مسودة للتشاور
المعزز لمواطن الضعف والقدرات،
االتّحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر| التقييم
ّ

َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات مع أدوات
يتالءم التقييم
لم يتماش التقييم لمواطن الضعف والقدرات بشكل أخرى للتقييم القطاعي (على سبيل المثال الصحة
واضح مع أدوات التقييم القطاعي األخرى.
واإلسعافات األولية المجتمعية ( )CBHFAونهج
المشاركة للتوعية بالمأوى اآلمن ()PASSA

َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات والصمود
التقييم
تش ّكل القدرة على الصمود أولى أولويات حركة الصليب األحمر
ُعرف صمود
والهالل األحمر وغيرها من المنظمات اإلنسانية .وي ّ
المجتمع بأنّه قدرة المجتمعات (وأفرادها) على توقّع الصدمات
والضغوطات واالستعداد لها والحد من تأثيرها والتعامل معها
والتعافي منها من دون المساس بآفاقها طويلة المدى.3
يعتقد االتحاد الدولي لجمعيّات الصليب األحمر والهالل األحمر ّ
أن
تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود يستلزم ّأو ًال مساعدة
المجتمعات في تبنّي نُ ُهج شاملة مراعية للمخاطر لمعالجة مواطن
الضعف لديها وثانيًا تبنّي نهج قائم على الطلب محوره اإلنسان وثالثًا
أن تتّصل بالمجتمعات ،اليوم وفي المستقبل.
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات أداة مفيدة ألعمال
يُعدّ التقييم
ّ
ّ
تعزيز الصمود ألنه يشكل نقطة دخول إلى المجتمع ويوفر مشهدًا
َّ
المعزز لمواطن
شامالً للمخاطر في المجتمع .و ُكيّفت عملية التقييم
الضعف والقدرات لتحليل أفضل للخصائص المختلفة للمجتمعات
القادرة على الصمود (يُرجى مراجعة الرسم البياني).
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات بخريطة طريق االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
كيف يرتبط التقييم
والهالل األحمر لقدرة السكّان على الصمود؟

 3االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر .إطار تعزيز القدرة على الصمود المجتمعي.٢۰١٤ ،
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َّ
مسودة للتشاور
المعزز لمواطن الضعف والقدرات،
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َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات بشكل أساسي على عملية التقييم والتخطيط ،وبالتالي يتماشى
ير ّكز التقييم
مع المرحلة  ٢والمرحلة  ٣من خريطة الطريق لقدرة الس ّكان على الصمود (يُرجى مراجعة األجزاء البارزة
في الرسم البياني أدناه).

كما ترى ،تتض ّمن خريطة الطريق لقدرة الس ّكان على الصمود عملية أوسع لمشاركة المجتمعات ومتابعتها ،بما
في ذلك بعض الخطوات لوضع مؤشرات مع المجتمع لرصد التقدّم المحرز في تعزيز القدرة على الصمود
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َّ
مسودة للتشاور
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َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات لخريطة الطريق لقدرة السكان على
وتقييمه .إذا كنت تستخدم التقييم
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات:
الصمود ،فتأكد من إضافة هذه الخطوات إلى عملية التقييم
• الخطوة  :٤وضع الخصائص في سياقها
• الخطوة  :٥تحويل األوصاف إلى مؤشرات
• الخطوة  :٨تسجيل الخصائص
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات وتغيّر المناخ
التقييم
المتطرفة التي تؤثر بالفعل على المجتمعات في كثير من
وفقًا لعلماء المناخ ،قد تحدث الظواهر الجوية
ّ
األحيان ،وقد تكون أكثر حدة في العقود المقبلة .وتضاعفت الكوارث المرتبطة بالطقس في خالل السنوات
العشرين المنصرمة وحدها .و ّ
وتضر بالبنى التحتية
تعطل هذه الكوارث صحة المجتمع وسبل العيش والتعليم
ّ
مثل الطرق والمنازل .ونضيف إلى ما سبق ذكره تأثير التغييرات التدريجية في درجات الحرارة ومستوى
سطح البحر واألمطار والمواسم بمرور الوقت على الزراعة وتوافر المياه وجودتها وغير ذلك.
ال تحتاج المجتمعات اليوم إلى اتخاذ إجراءات بنا ًء على تجاربها السابقة فحسب ،بل تحتاج أيضًا إلى التخطيط
لمستقبل أقسى يسوده عدم اليقين.
قد يكون تغير المناخ مألو ًفا بالفعل لدى المجتمعات ،إذ بدأت المجتمعات في أنحاء كثيرة من العالم تالحظ
تغيّرات في أنماط المناخ والطقس أو ما يُس ّمى "الطقس المتقلّب" في ما يتعلق بدرجة الحرارة وهطول األمطار
(ال سيما األشخاص الذين يعتمدون على مصادر الدخل المتعلقة بالمناخ مثل الزراعة) .وغالبًا ما تتحدى أنماط
الطقس الجديدة المرصودة المعارف التقليدية .ويمثّل التحدث إلى المجتمعات بشأن هذه التغييرات فرصةً للناس
يطورونها
للتو ّ
صل إلى استراتيجيات جديدة للتعامل معها ودمج هذه األفكار في خطط الحد من المخاطر التي ّ
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات.
من خالل عملية التقييم
وتبرز أهمية أخذ النقطتين التاليتين 4باالعتبار:
 .١تساهم خطط العمل المجتمعية الجيدة للحد من المخاطر وللتصدي لتلك المرتبطة بالطقس كافّة في التك ّيف
إلى حدّ ما مع تغير المناخ من خالل الوقوف على أهبّة االستعداد وتعزيز القدرة على الصمود ضد اآلثار السلبية
المتطرفة .وال يجوز أن تصبّ المجتمعات اهتمامها دائ ًما على الجوانب السلبية لتقلّبات الطقس
لظواهر الطقس
ّ
ضا االستفادة منها إذا ما تمتّعت بتأثيرات إيجابية .ومع ذلكّ ،
فإن إحدى الخطوات
وتغيراته فحسب ،بل يجب أي ً
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات
الالزمة لجعل البرامج المجتمعية "أذكى مناخيًا" تتمثّل في تعديل نهج التقييم
ً
قليال حتى نستخدم المعلومات المع ّمقة حول أنماط المخاطر المتغيّرة من المجتمعات ،كذلك المعلومات المناخية
المتاحة لنا للمساعدة في إعداد خطط الحد من المخاطر المجتمعية المو ّجهة نحو مستقبل متقلّب يسوده عدم اليقين
أكثر فأكثر.
َّ
التعرض
المعزز لمواطن الضعف والقدرات إلى تقييم "مناخي" بحت ير ّكز على
 .٢ال يجوز تحويل التقييم
ّ
غض النظر عن العوامل األخرى التي تؤثر على مخاطر المجتمع.
لخطر تغير المناخ وي ّ
 4كيف يمكن النظر في مسألة تغيّر المناخ في عملية التقييم لمواطن الضعف والقدرات؟ ٢۰١٢
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َّ
مسودة للتشاور
المعزز لمواطن الضعف والقدرات،
االتّحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر| التقييم
ّ

يُرجى مراجعة فصل "تغير المناخ :األساسيات"حج من دليل المناخ الصادر عن حركة الصليب األحمر والهالل
األحمر للحصول على مل ّخص لعلم تغيّر المناخ .ويُرجى مراجعة إطار العمل بشأن تغيّر المناخ لمعرفة المزيد
عن نهج حركة الصليب األحمر والهالل األحمر بشأن تغير المناخ.
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات في السياقات الحضرية
التقييم
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات بما يكفي من المرونة لتكون ذات صلة وقابلة
تحظى منهجية التقييم
الرئيس في
للتطبيق في أي مجتمع ،سواء أكان في بيئة ريفية أو شبه حضرية أو حضرية .ويتمث ّل التحدي ّ
البيئات الحضرية في كيفية تحديد المجتمع األكثر ضعفا ً وكيفية تطوير حلول قابلة للتعديل لمعالجة المشكالت
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات عملية تساعد الجمعية الوطنية
ذات األولوية .لذلك ،يجب أن تسبق التقييم
في تقليص نطاق التقييم من مستوى المدينة إلى مستوى المجتمع.
الحر الشديد وتدفّق
وتشهد الكثير من المدن الرئيسة مخاطر الزالزل والفيضانات المتكررة والحرائق وموجات
ّ
هائل للسكان النازحين .ويتعذّر تحديد المخاطر ومواطن الضعف التي تواجهها المجتمعات في المدن والبلدات
أو فهمها بشكل كامل في ظ ّل غياب منظور على مستوى المدينة .وغالبًا ما تنشأ المشكالت المحلية في البيئات
فتمس الحاجة إلى البحث عن حلول خارج المجتمع على األصعدة المحلية
الحضرية عن ظواهر غير محلية،
ّ
أو المدنية أو الوطنية أو حتى الدولية في بعض األحيان .وتنجم عن ذلك انعكاسات على عدد األشخاص وأنواعهم
ّ
ً
أصال.
والمنظمات واإلدارات والوكاالت التي يجب أن تشارك أو هي مشاركة
يُعتبر رسم خرائط النظم الحضرية األساسية (الصحة والطاقة والمياه وجمع النفايات وغيرها ).وتحليل تأثير
أمرا بالغ األهمية لمسألة صمود
هذه األنظمة والبيئة المبنية على احتياجات السكان في حال وقوع كارثة أو أزمة ً
المجتمع .وعلى غرار ذلك ،لن تؤثّر خطط العمل المجتمعية بالقدر المطلوب ما لم تُربط بأصحاب المصلحة
الرئيسيين على مستوى المدينة ،وعلى وجه الخصوص الحكومات المحليّة وسلطات إدارة الطوارئ في المدينة.
وتفيد األدوات الجديدة ،التي تقدّم إرشادات حول كيفية إجراء عمليات التقييم للمخاطر على مستوى المدينة
َّ
المعزز لمواطن الضعف
وتحديد السمات الحضرية ،الجمعيات الوطنية التي تخطط إلجراء عملية التقييم
والقدرات في السياقات الحضرية .وتوفر مجموعة أدوات بناء التحالفات إرشادات ضرورية للغاية للجمعيات
الوطنية لكي تعمل بشكل أفضل مع مجموعة أوسع من الشركاء في المناطق الحضرية.
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات
نقاط يجب مراعاتها قبل إجراء التقييم
ّ
َّ
واستثمارا من قبل جمعيّتك الوطنية
المعزز لمواطن الضعف والقدرات يتطلب التزا ًما
تذ ّكر أن إجراء التقييم
ً
تغييرا في طريقة
ضا
والمجتمع ،وبالتالي يستحق دراسة متأنّية قبل اتخاذ أي قرار في هذا الصدد .وقد يتطلّب أي ً
ً
التفكير واألدوار والنُهج الخاصة بمؤسستك .استخدم األسئلة التالية لمساعدتك في تحديد ما إذا كانت جمعيتك
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات:
الوطنية مستعدة للمشاركة في عمليات التقييم
• هل ينعكس العمل على مستوى المجتمع في خطط تنمية جمعيتك الوطنية وسياساتها وتركيبتها؟ إذا لم
يكن األمر كذلك ،فهل جمعيتك الوطنية مستعدة إلجراء التغييرات الالزمة كي يصبح هذا جز ًءا من
نشاطها؟
• هل جمعيتك الوطنية مستعدة لاللتزام بالعمل بطريقة تشاركيّة مع المجتمعات على األمدين المتوسط
والطويل؟
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َّ
مسودة للتشاور
المعزز لمواطن الضعف والقدرات،
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ّ

•
•
•
•

هل جمعيتك الوطنية جاهزة وملتزمة بتمكين المجتمعات ومرافقتها لالضطالع بدور قيادي في تقييم
المخاطر والتخطيط والتنفيذ والتقييم؟
َّ
المعزز لمواطن الضعف
هل تمتلك جمعيّتك الوطنية الموارد والمهارات الالزمة إلجراء التقييم
والقدرات والمتابعة المطلوبة؟
المقر الوطني والفروع المشاركة على استعداد لتوظيف االستثمارات الالزمة في تدريب الموظفين
هل
ّ
والمتطوعين في العمل المجتمعي؟
هل جمعيتك الوطنية مستعدة للعمل بأسلوب متعدّد القطاعات حتى تتم ّكن اإلدارات الفنية وإدارات
البرامج المختلفة من االستجابة الحتياجات المجتمع الناشئة؟

ي من هذه األسئلة ،حاول معالجتها أو أ ِعد النظر في ما إذا كنت تريد المضي قد ًما في
إذا أجبت "ال" على أ ّ
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات.
عملية التقييم
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المستوى األول :اإلعداد الداخلي
َّ
المعزز
ي جمعية وطنية لتستعدّ إلجراء عملية التقييم
يحدّد هذا المستوى الخطوات األولى التي ينبغي أن تت ّخذها أ ّ
ضا في فهم األدوار المختلفة للجمعية الوطنية والمجتمع وأصحاب
لمواطن الضعف والقدرات .وسيساعدك أي ً
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات ويرشدك في خالل عملية التوعية .ث ّم
المصلحة اآلخرين في عملية التقييم
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات.
يقودك خطوة بخطوة إلنشاء الفريق الوطني للتقييم

الخطوة  :١استع ّد ضمن جمعيّتك الوطنية
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات
 ١.١فهم أدوار مختلف أصحاب المصلحة في عملية التقييم
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات مستقلّة وتنفذّها الجمعية الوطنيّة وحدها.
ال يجوز أن تكون عملية التقييم
أمرا جوهريًّا لكي تكون العملية تمكينيّة حقًا وتحقّق األثر المستدام ،فيما يساعد
فتُعدّ المشاركة الشاملة للمجتمع ً
إشراك مجموعة من أصحاب المصلحة اآلخرين في ضمان تنفيذ خطة العمل المجتمعيّة.
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات من أن يفهموا أدوار بعضهم
وال بدّ ألصحاب المصلحة في عملية التقييم
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات
تتطور هذه األدوار في خالل عملية التقييم
البعض .وبطبيعة الحال ،يمكن أن
ّ
على أساس االهتمام والقدرات.
الجمعيّة الوطنيّة
ينحصر دور الجمع ّية الوطن ّية في المقام األول في توجيه مشاركة المجتمع وتمكينه.
يتض ّمن دور التوجيه هذا ما يلي:
• توجيه أعضاء المجتمع وتشجيعهم على التحدث واالستماع وتحليل البيانات التي ينتجونها.
َّ
المعزز.
• ضمان الت ّمثيل الجيد لألشخاص األكثر ضعفًا في المجتمعات في خالل عملية التقييم
• تسهيل الوصول إلى الموارد (المالية والمادية والبشرية منها) لتمكين المجتمع من تنفيذ خطة العمل
الخاصة به.
• تقوية العالقة بين المجتمع والمسؤولين الحكوميين المحليين من خالل دوره المساعدّ .
يعزز ذلك
التّواصل والمساءلة ،وبالتالي يساعد المجتمع في الوصول إلى الخدمات التي يحق له الحصول عليها.
َّ
المعزز
• جمع أصحاب المصلحة اآلخرين لربط المجتمع بشبكة من مصادر الدعم المحتملة لعملية التقييم
لمواطن الضعف والقدرات وأي إجراءات تنجم عنها.
ّ
يجب أن تقف الجمعيّة الوطنيّة على أهبة االستعداد وأن تلتزم بدعم المجتمعات لسنوات عدّة حتى تصبح في
وضع يم ّكنها من إيجاد حلولها طويلة المدى.
كثيرا في قيادة عملية التقييم لمواطن الضعف والقدرات التقليدية وتوفير الموارد.
وبرزت الجمعيّة الوطنيّة
ً
وبينما نمضي نحو نهج الصمود المنعكس في خريطة الطريق لقدرة الس ّكان على الصمود ،سيصبح دور
ً
بروزا لضمان اضطالع المجتمعات بدور مركزي.
الجمعيّة الوطنيّة أقل
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ويتمثّل الهدف المنشود في امتالك المجتمعات العملية الكاملة وقيادتها واالستفادة منها للحد من المخاطر وبناء
ّ
المنظمات الخارجية .اقرأ المزيد عن الخدمات الرئيسة في خريطة الطريق لقدرة
الصمود بدعم محدود من
الس ّكان على الصمود.
المجتمع:
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات.
يؤدّي المجتمع دور المحرك لعملية التقييم
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات عبارة عن جمع ّية وطن ّية أو عمل ّية لجمع البيانات
ال يجوز أن يكون التقييم
دورا ثانويًا أو غير فعّال فحسب .لذلك يختلف التقييم
ّ
تحركها الجهات المانحة ويؤدّي فيها أفراد المجتمع ً
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات عن الدراسة االستقصائية األساسية التي تهدف إلى جمع البيانات لقياس
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات عملية تعليمية وخطوة
مدى نجاح المشروع .وفي المقابل ،يُعتبر التقييم
َّ
المعزز
أولى نحو تشجيع إجراءات الحد من المخاطر .وينبغي أن ينمو دور المجتمع في خالل عملية التقييم
لمواطن الضعف والقدرات .وفيما ستعتمد نقطة البداية على القدرات القياديّة الراهنة ضمن المجتمع ،يتعيّن
على ك ّل فرد في جمعيّتك الوطنيّة أن يلتزم بهدف المجتمع المنشود في وضع خطته للحد من المخاطر وتنفيذها.
نعدّد في ما يلي أدوار المجتمع:
-

تحديد المخاطر المحدقة به وتحليلها بدعم من الجمعيّة الوطنيّة وأصحاب المصلحة اآلخرين.
وضع خطة للحد من المخاطر على أساس أولوياته.
حشد الموارد المحلية (البشرية والمادية والمالية منها) لوضع خطته حيّز التنفيذ.
تنفيذ خطته (التي قد تشمل المطالبة بالخدمات التي يحق له الحصول عليها من الحكومة والجهات
الفاعلة األخرى ذات الصلة).
رصد التقدّم ال ُمحرز في الحد من المخاطر وتقييمه واستخالص الدروس لتحسين اإلجراءات المستقبليّة.

صا من ك ّل الفئات االجتماعيّة واالقتصاديّة وال سيّما الفئات
من المهم ،ضمن المجتمع ،أن يشرك القادة أشخا ً
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات بالشموليّة ،فإنه يخاطر بتعزيز أجهزة
األكثر ضعفًا .إذا لم يتّسم التقييم
ّ
السن واألشخاص ذوي
السلطة غير المنصفة وتفاقم حدّة ضعف بعض الفئات وتهميشها ،وال سيّما النساء وكبار
اإلعاقة واألقليّات العرقيّة والدينيّة وغيرها من المجموعات.
أصحاب المصلحة اآلخرون:
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات على المساهمة
يقتصر دور أصحاب المصلحة اآلخرين في عمليّة التقييم
و/أو التمكين.
ينبغي إشراك أصحاب المصلحة مثل الحكومة المحليّة والوزارات ذات الصلة ومكاتب األرصاد الجوية
ّ
َّ
المعزز منذ البداية .ويرتهن
سسات األكاديميّة في عملية التقييم
والمنظمات غير الحكوميّة والقطاع الخاص والمؤ ّ
دور أصحاب المصلحة المختلفين بكفاءاتهم واهتماماتهم ويجب أن يضعوا دائ ًما مصالح المجتمعات ّأو ًال.
َّ
المعزز لمواطن
في ما يلي بعض األدوار التي يمكن أن يؤدّيها مختلف أصحاب المصلحة في عمليّة التقييم
الضعف والقدرات:
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 الحكومة (الحكومة المحلية والبلديّة) :تقديم الدعم الفنّي وإتاحة الموارد وخلق بيئة مواتية للحد من المخاطربشكل فعّال ،باإلضافة إلى تد ّخالت التكيّف مع تغيّر المناخ.
 مكتب األرصاد الجوية :يقدّم لمحة عامة عن معلومات الطقس والمناخ في الماضي والحاضر والمستقبلباإلضافة إلى معلومات اإلنذار المب ّكر العلميّة وتوصيات 5العمل المب ّكر ذات الصلة.
 المنظمات المجتمعية :دعم المجتمع للمضي قد ًما في خطة الحد من المخاطر. المنظمات غير الحكومية :دعم المجتمع لتنفيذ جزء من خطة العمل الخاصة به من خالل توفير المواردوالدعم الفني ،والمساعدة في تشاطر الخبرات والدروس المستفادة.
 المؤسسات األكاديمية :المساهمة باألفكار المبتكرة والتفكير الجديد في المجتمع واستخالص الدروسومشاركتها مع اآلخرين .ويمكن االستشهاد بهذه الدروس للدعوة إلى معالجة بعض القضايا المعيّنة وممارسة
الضغط.
 المنظمات البحثيّة :إجراء البحوث حول فعاليّة إجراءات الحد من المخاطر والتكيّف وخلق أدلّة موضوعيّةعلى التحديات واألسباب الكامنة وراء ضعف الناس.
 وسائل اإلعالم :رفع مستوى الوعي/التوعية ّوبث التحديات المجتمعيّة ورفع صوت المجتمعات عاليًا.
 القطاع الخاص :يمكن للشركات المحليّة أو الشركات الوطنيّة دعم المجتمعات من خالل التمويل وتوفيرالمدخالت والدعم الفني وغير ذلك.
 ١.٢ضمان التزام جمعيّتك الوطنيّة
اشتهر التقييم لمواطن الضعف والقدرات على مدى العقد الماضي في الكثير من الجمعيّات الوطنيّة .لكن هذا ال
يعني بالضرورة ّ
أن الجّميع في الجمعيّة الوطنية يفهمون تما ًما ما ينطوي عليه تنفيذ عملية التقييم لمواطن
الضعف والقدرات ،وال مدى االلتزامات والمسؤوليات التي تقع على عاتق الفروع والمجتمعات.
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات التزا ًما قويًا من الجمعية الوطنية لدعم
ويتطلب إجراء عملية التقييم
المجتمعات .لذلك ،من المهم جدًا أن يضمن أولئك الذين يقترحون العمليّة التزام ك ّل األشخاص المعنييّن ضمن
الجمعيّة الوطنيّة بالمشاركة في العملية ودعمها ،بمن فيهم أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة والموظفين الفنّيين
من الفرق المختلفة والمتطوعين.
ولبدء عملية التوعية ،اسأل نفسك األسئلة اآلتية:
 من الذي تستهدفه عملية التوعية؟ ماذا تريدهم أن يعرفوا؟ -من يمكنه المساعدة في توعية المجموعات المختلفة؟

 5كيف يمكن النظر في مسألة تغيّر المناخ في عملية التقييم لمواطن الضعف والقدرات؟ ٢۰١٢
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 ما هو الوقت األفضل للتحدث مع الناس و/أو تقديم العروض؟ قد ترغب في تنظيم عرض في خالل أنشطةأو اجتماعات مجلس اإلدارة العادية.
خذ باالعتبار هذه النصائح:
 تتّسم توعية قيادة الجمعية الوطنية بأهمية خاصة حتى تفهم االلتزام الضروري من الجمعية الوطنية عند قيامهاَّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات بخريطة الطريق
بعمل مجتمعي .اربط الخطوات المختلفة لعملية التقييم
لقدرة الس ّكان على الصمود والخطة االستراتيجية للجمعية الوطنية حيثما أمكن ذلك.
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات يبيع نفسه بنفسه .تذ ّكر ّ
َّ
المعزز لمواطن
أن عمليّة التقييم
 دع التقييمالضعف والقدرات قويّة إذا كان هدفك تمكين المجتمعات للحدّ من المخاطر المحدقة بها وتعزيز قدرتها على
الصمود.
تدرب على تقديم عرض التوعية وف ّكر في األسئلة التي قد يطرحها عليك الحاضرون وتأ ّكد من قدرتك على
 ّاإلجابة عنها.
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات مباشرة ً إلى متطوعي الفرع.
 انشر المعلومات حول التقييمَّ
المعزز لمواطن الضعف
التعرف إلى األشخاص في جمعيّتك الوطنية الذين قد يهت ّمون بالتقييم
 قد ترغب فيّ
والقدرات وتطلب منهم المساعدة في نشر فائدة هذه العملية.
عا في حملة التوعية!
 كن مبد ًَّ
المعزز لمواطن
ال بدّ من أن تدرك اإلدارة العليا لجمعيّتك الوطنية بااللتزام الذي تنطوي عليه عملية التقييم
الضعف والقدرات وتوافق عليها قبل المضي قد ًما فيها ،وهذا يضمن الدعم السياسي الستكمالها.
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات
 ١.٣إنشاء الفريق الوطني لعملية التقييم
إذا أنشأت الجمعية الوطنية مسبقًا فريقًا لعملية التقييم لمواطن الضعف والقدرات ،فقد تحتاج إلى إعادة تنشيطه
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات وخريطة الطريق لقدرة
التطورات الجديدة في عملية التقييم
واطالعه على
ّ
الس ّكان على الصمود.
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات الخاص بك في البداية من أشخاص من مقر جمعيتك
وسيتألّف فريق التقييم
الوطنية وأصحاب المصلحة اآلخرين المهت ّمين على المستوى الوطني .وبعد اختيار المناطق والمجتمعات التي
َّ
سع فريق التقييم
ستُجرى فيها عملية التقييم
المعزز لمواطن الضعف والقدرات (مراجعة الخطوة  ،)١.٢سيتو ّ
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات لض ّم فريق التوجيه على المستوى دون الوطني .وسيشمل فريق التوجيه
موظفين ومتطوعين من الفروع وأفراد المجتمع وأصحاب المصلحة المحليين اآلخرين المهت ّمين بالعمليّة.
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات:
خذ باالعتبار النصائح العمليّة اآلتية لتكوين الفريق الوطني للتقييم
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات ممث ّ ًال من ك ّل إدارة فنّية في
• يجب أن يض ّم الفريق الوطني للتقييم
الجمعية الوطنية (مثل إدارات الصحة والحقوق الرقمية وسبل العيش والمأوى وغير ذلك ).لضمان أن
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َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات متعدّدة القطاعات وأنها تتلقّى دع ًما على مستوى
تكون عملية التقييم
المؤسسة لإلجراءات التي تقترحها المجتمعات.
• ال بدّ من تفويض قائد أو قادة مسؤولين يضمنون تقدّم العمليّة .ويجب أن يتلقّى القائد (أو أحد القادة على
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات.
األقل) تدريبًا رسميًا على منهجية التقييم
َّ
ضا ّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات (أي الشخص الذي
أن مرشد عملية التقييم
• أظهرت التجارب أي ً
أجرى الكثير من عمليات التقييم للجمعيّات الوطنية األخرى) هو أحد األصول ضمن الفريق الوطني
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات ،لكن تعيين مرشد ليس إلزاميًا .ويمكن لهذا األخير أن يساعد
للتقييم
الجمعية الوطنية في وضع الخطط ومشاركة الدروس المستفادة وتوقّع التحدّيات التي ستنشأ في خالل
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات وحلّها.
مسار عملية التقييم
ضا ومن الضروري أخذهما باالعتبار .ويلزم أن
• يحظى النوع االجتماعي واالدماج بأهميّة بارزة أي ً
والتنوع .كذلك يجب أن ينعم بعض أعضاء
جوا من التوازن بين النوع االجتماعي
ّ
يطغى على الفريق ًّ
والتنوع.
الفريق بمهارات أو خبرات في البرامج التي تراعي النوع االجتماعي
ّ
• ال بدّ من دعوة أصحاب المصلحة الخارجيين على المستوى الوطني والحكومة للمشاركة في الفريق
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات .وسيضمن هذا تعمي ًما أفضل للنتائج ويزيد من فرص
الوطني للتقييم
َّ
المعزز
الحصول على تمويل للمشاريع ويضمن قبول متعدد القطاعات ومتعدد المؤسسات لعملية التقييم
لمواطن الضعف والقدرات وتكرارها.
رسالة رئيسة :ال ب ّد من إشراك مختلف أصحاب المصلحة من البداية .وكلّما أشركتهم من البداية ،كانت
النتائج والدعم المحتمل لخطط عمل الحد من المخاطر أفضل .وكلما زاد عدد األشخاص داخل الجمعية
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات ،قلّت فرصة المفاجآت
الوطنية الذين يشاركون في عملية التقييم
وارتفعت فرصة النجاح.
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات ما يلي:
تشمل مهام إنشاء الفريق الوطني للتقييم
• تحديد االختصاصات لتوضيح األدوار والمسؤوليات (تقسيم المهام) للمشاركين كافة ،بما في ذلك
األدوار التالية :قائد الفريق والموجّهون ومدونو المالحظات والخدمات اللوجستية.
• الحصول على التزام واضح من المعنيين .ويمكن الحصول عليه كتابةً إذا وافق الجميع.
• تحديد ما هو مطلوب للفريق كي ينجز عمله (الوقت والموارد وقنوات االتصال وغيرها).
• تحديد المشاكل المحتملة التي قد تنشأ والحلول الممكنة لها (مثل العالقات بين المستويات المختلفة).
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات ،قد تحتاج إلى تحديث معرفة أعضائه حول
وبعد جمع الفريق الوطني للتقييم
المعزز لمواطن الضعف والقدرات وذلك بنا ًء على خبرة الفريق .وتجدر اإلشارة إلى أنّه ي ّ
َّ
ُخطط إلى
التقييم
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات
إجراء التدريب المناسب الحقًا في مرحلة اإلعداد للفريق المحلي للتقييم
(الخطوة .)٢.٥
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات والبدء في التحضير لعملية
حان الوقت اآلن لتحديد مكان إجراء التقييم
َّ
المعزز لمواطن الضعف
التقييم ،وذلك بعد إشراك أصحاب المصلحة وتوعيتهم وإنشاء فريق وطني للتقييم
والقدرات.
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المستوى الثاني :اإلعداد للتقييم
َّ
المعزز لمواطن الضعف
يوضّح هذا المستوى الخطوات الضرورية لتحديد المكان المناسب إلجراء التقييم
والقدرات ،ثم اإلعداد والتنسيق مع المجتمع لتنفيذه.
وتُعتبر مرحلة اإلعداد مرحلةً حاسمةًّ ،
ألن مدى إعدادك الجيد سيؤثر مباشرة ً على فرص نجاح العملية
ومخرجاتها .وسيستغرق وقتًا إشراك المجتمع وأصحاب المصلحة اآلخرين بشكل فعّال وإعداد الفريق
والموارد ،لذا من المهم أخذ الوقت باالعتبار التّباع هذه الخطوات بشكل صحيح.
وتشمل األنشطة التي ستُن ّفذ في خالل مرحلة اإلعداد بشكل أساسي مسؤولية موظفي الجمعيّة الوطنية الذين
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات .وهذا يتض ّمن اتخاذ القرارات الالزمة
يش ّكلون الفريق الوطني للتقييم
واستكمال األنشطة التي يلزم تنفيذها قبل أن يبدأ التقييم الفعلي مع المجتمع .وسيساعد تنظيم العملية في تقليل
ّ
ويتطلب طاقة كبيرة من جانب القادة
المشكالت المحتملة والت ّأخير غير الضروري .ويستغرق التحضير وقتًا
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات والموظفين.
المشرفين على عملية التقييم

َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات
الخطوة  :٢تحديد مكان إجراء التقييم

يتعيّن على جمعيتك الوطنية أن تحلّل مجموعة من العوامل التي ستم ّكنها من تحديد أفضل مكان لتركيز انتباهها
ومواردها .لذلك تش ّكل البيانات الثانوية (ما هو معروف أو مكتوب مسبقًا) نقطة البداية .وستفيدك البيانات
الثانوية التي تجمعها في هذه الخطوة الحقًا عند اإلعداد للتقييم.
تُعدّ الخطوات الفرعية التالية نسخة موجزة من عملية اختيار المجتمع .أ ّما إذا تسنّى لك متسع من الوقت ،فنحن
نش ّجعك على متابعة عملية اختيار المجتمع األكثر دقّة الموضحة في منهجية االستهداف االستراتيجي.
 ٢.١حدد المنطقة دون الوطنية المستهدفة
ابدأ بجمع المعلومات حول المخاطر واألخطار على المستوى دون الوطني ( ً
مثال ما هي أجزاء البلد األكثر
تأثرا ً باألخطار؟ وأي أخطار تؤثر على أي أجزاء من الدولة؟) .وتأ ّكد من أنّك ال تجمع البيانات حول المخاطر
ضا في المخاطر التي قد تتغيّر مع مرور الوقت .وإذا كنت على اتصال
السابقة أو الراهنة فحسب ،بل تف ّكر أي ً
بمكاتب األرصاد الجوية الوطنية أو اإلدارات البيئية ،فقد تتم ّكن من استخدام معلوماتها حول التغييرات التاريخيّة
(مثل أنماط هطول األمطار) والمناخ المتوقع للعقود المقبلة ( ً
مثال زيادة الجفاف في بلد معين).6
وعلى الرغم من عدم توفر توقّعات للمستقبل على الصعيدين المحلي والمجتمعي (النماذج المصغّرة ال تتطابق)
وبالتالي ال يمكن االستعانة بها الختيار المكان ،7يمكنك استخدام هذه المعلومات في هذه المرحلة للنظر في
االتجاهات على الصعيدين الوطني ودون الوطني.
 6كيف يمكن النظر في مسألة تغيّر المناخ في عملية التقييم لمواطن الضعف والقدرات؟  ،٢۰١٢الصفحة .٣
 7المرجع نفسه.
18
داخلي
Internal

َّ
مسودة للتشاور
المعزز لمواطن الضعف والقدرات،
االتّحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر| التقييم
ّ

ت ِجد في ما يلي بعض الروابط لمصادر البيانات الثانوية التي توث ّق المخاطر وتظهر مؤشراتها والتي يمكن أن
تساعد في تحديد مناطق الخطر ذات األولوية العالية داخل بلدك:
-

نماذج مؤ ّ
شر إدارة المخاطر ( )INFORMدون الوطنية.
جدول متابعة مخاطر المجتمع في مبادرة 510
الموجزات القطرية لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
منصة "ثينك هازرد" ) (Think Hazardالتابعة للمرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش
موجزات البنك الدولي للتكيف مع تغير المناخ

ضا مراعاة
وبعد اختيارك للمناطق دون الوطنية ذات األولوية على أساس المخاطر واألخطار ،من المفيد أي ً
المعلومات التالية عند اختيار المناطق التي تر ّكز اهتمامك عليها:
• هل يمكن لجمعية الصليب األحمر والهالل األحمر الوصول إلى هذه المناطق دون الوطنية؟
مؤخرا) ،وما هي القطاعات التي ّ
يغطيها وما هي فرص التعاون
• من أيضًا نشط في هذه المناطق (حاليًا أو
ً
أو احتماالت تكرار عمله؟
ً
• في أي مناطق أخرى تعمل الجمعية الوطنية ،ألفي البرمجة الصحية أو في المدارس مثال؟ قد يكون أكثر
فعاليّة اإلضافة إلى هذه البرامج بدالً من البدء في مجتمعات جديدة تما ًما.
 ٢.٢تحديد المجتمعات المستهدفة
تتمثّل الخطوة التالية ،بعد تقليص النطاق إلى الصعيد دون الوطني ،في اختيار المجتمعات المستهدفة حيث
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات .وال بدّ من أن يستند ذلك إلى معايير واضحة تتكيّف
ستُقام عملية التقييم
مع السياق وأن يُتاح اتصال شفاف حول سبب اختيارك لبعض المجتمعات دون غيرها.
أمرا صعبًا .فيُوصى في مثل هذه السياقات أن تبدأ
وقد يكون تحديد مستوى المجتمع في بيئة حضرية ً
ضا للمخاطر في المدينة.
الجمعيات/الفروع الوطنية أوالً ببناء تحالفات محلية وتحديد المجتمعات األكثر تعر ً
ص ّمم قسم "الصمود لمن" (” )“Resilience For Whomمن مجموعة األدوات لتوجيه الجمعيات الوطنية
و ُ
بشأن كيفية تحديد المجتمعات الضعيفة داخل المدينة من منظور تحليل األنظمة.
 .١ناقش مع فرع جمعيتك الوطنية في المنطقة أو المناطق المختارة ما إذا كان الفرع مهت ًما وملتز ًما ولديه
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات وتحقيق قدرة المجتمع
القدرات الالزمة لتأدية دوره في تنفيذ عمليات التقييم
على الصمود .استخدم هذه األسئلة لتوجيه المناقشة:
َّ
المعزز لمواطن
• هل يتمتّع الفرع بالخبرة الالزمة في العمل مع المجتمعات؟ هل يمكن ربط التقييم
الضعف والقدرات بأنشطة أخرى لجمعية الصليب األحمر والهالل األحمر؟
• هل يمتلك الفرع "نقاط دخول" أخرى إلى المجتمعات من خالل برامج أخرى؟
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات؟
• هل يملك الفرع اإلرادة السياسية لتنفيذ عملية التقييم
• ما هي قدرة الفرع؟ هل يتوفّر ما يكفي من المتطوعين؟
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات ويؤ ّكد على التزامه بها ،يمكن
حالما يوافق الفرع على تنفيذ عملية التقييم
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات المضي قد ًما في تحديد مجتمعات معينة .ويلزم أن
للفريق الوطني للتقييم
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يشمل الفريق الوطني اآلن موظفي الفرع وغيرهم من أصحاب المصلحة المحليين المهتمين بالعمليّةّ ،
ألن
الفروع تعرف مناطقها جيدًا وتدرك تما ًما المخاطر المحلية ومواطن الضعف والقدرات.
 .٢حدّد المجتمعات المتميّزة التي تعيش في المنطقة المختارة وأدرجها على قائمة
يعرف االتحاد الدولي لجمعيّات الصليب األحمر والهالل األحمر المجتمع بأنه مجموعة من األشخاص الذين
ّ
يعيشون غالبًا في منطقة جغرافية محددة ويتشاطرون ثقافة وقيم ومعايير مشتركة ويتشاركون الموارد نفسها.
ضا للتهديدات والمخاطر عينها .وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن المجتمع عبارة عن مجموعة
تتعرض المجتمعات أي ً
و ّ
من األشخاص قد تعيش في المنطقة أو القرية نفسها أو الحي نفسه أم الّ ،
وأن األفراد قد ينتمون إلى أكثر من
مجتمع واحد.
نصيحة عمليّة :قد تختلف المجتمعات ك ّل االختالف بحسب السياق الذي تعمل فيه.
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات
أعط األولوية لقائمة المجتمعات التي ست ُقام فيها عملية التقييم
ِ .٣
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات في ك ّل المجتمعات المعرضة
لن تتم ّكن على األرجح من إجراء التقييم
للكوارث في المنطقة أو المناطق المحددة .فضع في اعتبارك ،بنا ًء على الوقت والموارد المتاحة ،عدد
المجتمعات التي ستتمكن من استهدافها باستخدام المعايير والنصائح التالية:
•

•

•
•
•

مستوى الخطر :ما هي المجتمعات المعرضة للخطر بشكل خاص؟ يحضّنا مبدأ الحياد على االسترشاد
باالحتياجات فحسب وإعطاء األولوية للقضايا األكثر إلحا ًحا .ويمكن الحصول على هذه المعلومات من
خالل خرائط وتحليالت المخاطر دون الوطنية السابقة .وفي ظ ّل غياب التفاصيل في هذا الصدد ،ناقش
األمر مع الفرع وأصحاب المصلحة المحليين الرئيسيين الذين يتمتّعون بمعرفة محلية حول أحداث
الكوارث السابقة ومخاطرها .ويلزم أال تأخذ في االعتبار مخاطر الكوارث ومواطن الضعف السابقة
ضا المخاطر المتغيرة والناشئة (بسبب تغير المناخ أو التغيرات في استخدام
والحالية فحسب ،بل أي ً
األراضي أو التغيرات السكانية أو االتجاهات األخرى) .وإذا كانت المعلومات غير واضحة أو كانت
قائمة المجتمعات المحتملة عالية الخطورة طويلة جدًا ،يمكنك التفكير في إجراء عملية اختيار مجتمعية
مع الفرع من خالل إجراء زيارات سريعة إلى ك ّل من المجتمعات المحتملة مع قائمة مراجعة الستشارة
القادة المحليين والتحقق من المعلومات.
المجموعات :هل من مجتمعات كثيرة تواجه مخاطر مماثلة ألنها تشاطر النظم البيئية نفسها ،مثل منطقة
ساحلية أو حوض نهر؟ يمكن أن يجنّب العمل مع مجموعة مجتمعات تُعرف بالمجموعات "غيرة
المجتمعات المجاورة" ويتّسم بفوائد توسيع نطاق المجتمعات وربطها من أجل العمل المشترك
والمشاركة مع السلطات المحلية.
ّ
المنظمات األخرى في المجتمع أو في مكان مجاور؟ هل يمكنك العمل في شراكة
التكامل :هل تعمل
معها؟ يش ّكل العمل مع اآلخرين مفتاح النجاح.
عيّنة :هل يمكنك اختيار مجتمع أو مجموعة يمكنها تمثيل قضايا المجتمعات األخرى إذا كان عدد
المجتمعات التي يمكنك العمل معها محدودًا؟ هل ستساعدك هذه "العيّنة" في توسيع البرامج لتشمل
منطقة جغرافية أوسع؟
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات نقطة دخول بالغة
نقطة دخول أو وحدة بنائية :قد يش ّكل التقييم
األهمية لفرع جمعية الصليب األحمر والهالل األحمر للوصول إلى مجتمعات جديدة والمشاركة معها.
ومع ذلك ،خذ باالعتبار ّ
ضا إعطاء األولوية
أن بناء جسور الثقة قد يتطلّب المزيد من الوقت ويلزم أي ً
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للمجتمعات التي نُفذّت فيها برامج قطاعية بالفعل والتي على أساسها يمكن اآلن بناء نهج شامل لتحقيق
قدرة المجتمع على الصمود .وقد يكون تعزيز الصمود أسهل عندما يعرفنا المجتمع ويثق بنا.
ضا مشكلة على الرغم من أن المجتمعات النائية غالبًا ما تكون معرضة للخطر
• قد يش ّكل الوصول أي ً
بشكل خاص.
• االهتمام :ال بدّ ألفراد المجتمع أن يرغبوا في استثمار وقتهم وجهودهم لتحسين وضعهمّ .
إن الصمود
ليس حالً سري ًعا وال يمكن "تنفيذه" بواسطة جمعية الصليب األحمر والهالل األحمر .يُرجى مراجعة
القسم التالي للحصول على إرشادات حول كيفية تأكيد التزام المجتمع.
 .٤تح ّدث إلى المجتمعات ذات األولوية لضمان التزامها
صص وقتًا تشرح فيه للمجتمعات ،بطريقة يفهمها الناس ،ما الذي سيلتزمون به ولماذا
إنّه لمن الحيوي أن تخ ّ
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات وما الغرض منها وما النتائج المتوقعة منها .وتتطلب
تُقترح عملية التقييم
التسرع فيها .ويلزم أن تشعر الفروع والمجتمعات أنها تمتلك العملية .ففي
هذه العملية وقتًا ،لذا ال يجوز
ّ
نهاية المطاف ،ستنفّذ المجتمعات معظم العمل بدعم من أعضاء الفروع .ويُعتبر اختيار المجتمع الذي تُقام
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات خطوة حاسمة في نجاح عملية التقييم .وتُعدّ المخاطر
فيه عملية التقييم
ومواطن الضعف من المتطلبات األساسية ،لكن عوامل مثل االهتمام واالستعداد للمشاركة الفعّالة والبيئة
المواتية تحظى باألهمية نفسها .احرص على عدم رفع التوقعات بشأن الدعم المادي أو المالي.
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات حت ّى تفهمها المجتمعات
رسالة رئيسة :ال ب ّد من إبطاء عملية التقييم
تما ًما وتظهر التزامها بها وبنتائجها.
يمكنك ات ّباع هذه الخطوات لقياس مدى اهتمام المجتمع:
الخطوة األولى :ح ّدد القادة المجتمعيين/السلطات المحلية واشرح لهم الغرض من زيارتك وما الغرض
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات وما الذي تتضمنه ولماذا يُقترح تنفيذها .واقترح عقد
من عملية التقييم
اجتماع مجتمعي أو حدث آخر إلبالغ المجتمع بأكمله ،واجعل الدعوة معروفة على نطاق واسع من خالل
الملصقات والراديو والكالم الشفهي وغيرها.
الخطوة الثانية :رت ّب االجتماع في وقت ومكان يُتاحان لمعظم الناس ،واعقد اجتماعات إضافية منفصلة
ألولئك الذين لم يتمكنوا من الحضور .أما في البيئة الحضرية ،فقد تحتاج إلى تنظيم اجتماعات عدة في
أوقات مختلفة من اليوم لألشخاص الذين يعملون في نوبات أو خارج المجتمع ليتمكنوا من الحضور .وتأكد
بغض النظر عن العمر والوضع
من أنّ كل شخص في المجتمع يتمتّع بفرصة متكافئة للمشاركة،
ّ
االجتماعي والنوع االجتماعي والعرق بما ّ
أن هذه المشاركة ضرورية كي يتّصف الحد من المخاطر
باألصالة واالستدامة.
َّ
الخطوة الثالثة :ج ّهز جدول أعمال وعر ً
المعزز
ضا تقديميًا يحتويان على رسائل رئيسة حول أهداف التقييم
لمواطن الضعف والقدرات ونتائجه والهدف العام المتمثل في تحقيق صمود المجتمع .وتأكد من أنهما
واقعيّان وال يثيران التوقعات بشأن الدعم المادي أو المالي .وج ّهز أهداف االجتماع لتشمل التأكيد على
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات وقائمة باألشخاص الذين يمثلون المجموعات
اهتمام المجتمع بالتقييم
المختلفة والذين يرغبون في المشاركة ،باإلضافة إلى جدول زمني ّأولي يأخذ باالعتبار ديناميّات المجتمع
والتزاماته.
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َّ
المعزز لمواطن الضعف
تذ ّكر أنّ القرار يعود ألفراد المجتمع في ما إذا سيشاركون في عملية التقييم
والقدرات أم ال .لذلك إذا قرروا عدم المشاركة أو لم يظهروا رغبتهم في المشاركة الفعّالة في العمليّة،
يستحسن التفكير في مجتمع آخر.
ومع مراعاة كل هذه االعتبارات ،يجب أن تمتلك اآلن قائمة متفق عليها بالمجتمعات المستهدفة التي ستشارك
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات.
في عملية التقييم
 .٥وثّق عملية اختيار المجتمع وشارك القرار ومنطق التفكير
ال بدّ من ضمان شفافية التواصل حول سبب قرار جمعيّة الصليب األحمر والهالل األحمر استهداف بعض
المجتمعات دون غيرها .لذلك وثّق عملية اختيار مجتمعك وشارك القرار النهائي ومنطق التفكير مع الموظفين
والمتطوعين والمجتمعات المهتمة وأصحاب المصلحة اآلخرين.

َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات
الخطوة  :٣اإلعداد للتقييم
 ٣.١ضع خطة عمل وميزانية
تتمثّل الخطوة التالية لإلعداد للتقييم مع المجتمع في التخطيط ألعمالك ووضع ميزانية .وينبغي أن ينفّذ ذلك
َّ
سن ويُكيَّف بعد اختيار أعضاء الفريق المحلي
الفريق الوطني للتقييم
المعزز لمواطن الضعف والقدرات ثم يُح َّ
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات وتدريبهم.
للتقييم
ويجب أن تتض ّمن خطة العمل اإلجراءات الرئيسة والموارد المطلوبة (المواد والمعدات والمركبات واليد
ً
ضا الوقت الذي ستُقام
البشرية)
فضال عن اإلطار الزمني واألشخاص المسؤولين .ويجب أن تراعي الخطة أي ً
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات .ويُنصح بشدة تنفيذ العملية في خالل فترة من العام يكون
فيه عمليّة التقييم
انشغاال ويمكن أن يساهم بشكل فعال .فقد يردع موسم الزراعة أو الحصاد المزارعين ً
ً
مثال
فيها المجتمع أقل
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات.
عن المشاركة في التقييم
َّ
تمس الحاجة
المعزز لمواطن الضعف والقدرات إنفاق الكثير من المال ،فالموارد التي
ال يتطلّب إجراء التقييم
ّ
إليها هي الوقت والطاقة والتزام المجتمعات والموظفين والمتطوعين.
ممارسة جيدة :يُفضّل أن تكون قد حدّدت قدر اإلمكان الحد األدنى من الموارد التي ستُتاح للمساعدة في تنفيذ
خطة عمل المجتمع والمشاريع الصغيرة قبل أن تبدأ العملية ،تفاديًا لخيبة األمل عندما تجهز خطة عمل المجتمع.
يمولون المشاريع
ولضمان ذلك ،ال بدّ من إشراك أصحاب المصلحة (المحليين أو الوطنيين أو الدوليين) الذين قد ّ
من البداية .اقرأ المزيد حول هذا الموضوع في القسم .٣.٣
يمكن تسجيل خطة عملك وميزانيتك وفقًا للنموذج التالي:
الخطوات
الرئيسة

األنشطة المفصّلة

الموارد المطلوبة

الميزانية اإلطار الزمني الشخص المسؤول

مالحظات
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 ٣.٢ناقش القادة المجتمعيين
حتى إذا كنت قد حصلت على موافقة القادة المجتمعيين ،فال بدّ من العودة إلى المجتمع وشرح الخطوات التالية
ضا الفرصة لدعوتهم لإلنضمام إلى الفريق أو لالنخراط
لإلعداد والتقييم .وسيُتيح لك إبالغهم بالخطوات التالية أي ً
بطرق أخرى.
نصيحة عمليّة! كلما زاد الوقت الذي تمنحه للمجتمع لالنضمام بصدق إلى العملية ،حصلت على نتائج أفضل.
 ٣.٣أشرك أصحاب المصلحة اآلخرين على الصعيدين دون الوطني والمجتمعي
يجب أن تمتلك بعض الموارد لتمويل المشاريع الصغيرة من أجل زيادة فرص نجاح العملية .لهذا ،ال بدّ من
إشراك أصحاب المصلحة الذين يمكنهم تمويل المشاريع أو دعمها .ولربما قد أشركت أصحاب المصلحة على
المستوى الوطني في المستوى األول ،لكن حان الوقت اآلن لمواصلة هذه المشاركة وإشراك أصحاب المصلحة
ضا .ف ّكر في دعوة أصحاب المصلحة الرئيسيين للتدريب وإشراكهم في عملية التقييم
دون الوطنيين والمحليين أي ً
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات.
ويحظى هذا اإلشراك بأهمية حاسمة خاصة إذا لم تملك جمعيتك الوطنية التمويل الالزم لدعم المشاريع الصغيرة
َّ
المعزز لمواطن الضعف
التي سيحددها المجتمع في نهاية المطاف على أنها مهمة في خالل عملية التقييم
والقدرات .وفي وقت الحق ،يجب أن تساعد المجتمع في تقديم اقتراح يمكن إرساله إلى المانحين المحتملين.
ضا أن تساعد أصحاب المصلحة في فهم أهمية اإلنخراط في المجتمع بعقل متفت ّح وليس البحث عن
وعليك أي ً
تهديد أو مشكلة محددة مسبقًا أو فرض حل معدّ مسبقًا يأتي من الخارج .وتُعتبر ملكية المجتمع ضرورية لكي
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات بشكل دائم .لحسن الحظّ ،
إن الكثير من أصحاب المصلحة
يؤثّر التقييم
والمانحين يؤيّدون هذا ويتفهمون الحاجة إلى بناء ملكية قوية من الداخل.
تُعرض الخطوات واالقتراحات التالية لضمان المشاركة المناسبة ألصحاب المصلحة:
أ .حدّد أصحاب المصلحة المختلفين على الصعيدين دون الوطني والمحلي :ف ّكر في األشخاص الذين يمكنك
إشراكهم على هذين الصعيدين ،بما في ذلك من القائمة أدناه .ويمكنك في هذا التمرين استخدام مخطط فن
) (Venn diagramوهو أداة لتحليل الشبكات االجتماعية .تأ ّكد من االحتفاظ بتحديد أصحاب المصلحة هذا
ألنه سيفيدك مرة أخرى الحقًا (في الخطوة ً ٧.٢.١
مثال).
● الحكومة المحلية أو البلدية أو اإلقليمية
● هيئات الحماية المدنية المحلية أو رجال اإلطفاء أو الشرطة
● شركات القطاع الخاص في المنطقة
● المجتمع المدني والمنظمات الدينية
● المنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة
● المؤسسات األكاديمية والمدارس
● العيادات الطبيّة والمعالجون المحليون
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● خدمات األرصاد الجوية
● وسائل اإلعالم
● أصحاب مصلحة آخرون
ب .ف ّكر في كيفية إشراك مختلف أصحاب المصلحة وما تريد تحقيقه من خالل إشراكهم .قد يشارك أصحاب
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات .وقد يرغب بعض أصحاب
المصلحة بطرق مختلفة في عملية التقييم
المصلحة في التدريب والمشاركة في العملية كلّها كجزء من الفريق وقد يكون اآلخرون مهتمين أكثر بالنظر
إلى خطط عمل المجتمع في نهاية العملية وتقديم مساهمات فنية أو مالية .يعود القرار لك ولهم لتحديد درجة
المشاركة ونوعها .ويمكنك االطالع على بعض األفكار في قسم األدوار.
َّ
المعزز لمواطن الضعف
ج .اعقد اجتماعات وقم بتوعية أصحاب المصلحة المحليين بشأن عملية التقييم
والقدرات .تذ ّكر ّ
أن اإلبداع أساسي! يمكن أن تستعين هنا باألسئلة التي و ّجهتك في عملية التوعية السابقة:
•
•
•
•

من الذي تستهدفه عملية التوعية؟
ماذا تريدهم أن يعرفوا؟
من يمكنه المساعدة في توعية المجموعات المختلفة؟
ما هو الوقت األفضل للتحدث مع الناس و/أو تقديم العروض؟ قد ترغب في تنظيم عرض في خالل
أنشطة/اجتماعات مجلس اإلدارة العادية.

ّ
ودربه
 ٣.٤اختر الفريق المحلّي للتقييم
المعزز لمواطن الضعف والقدرات ّ
َّ
ويدربه.
المعزز لمواطن الضعف والقدرات
لقد حان الوقت اآلن ألن يختار الفريق الوطني الفريق المحلّي للتقييم
ّ
اختيار أعضاء الفريق
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات بأهمية قصوى .فإذا أخطأت في اختيار
يحظى تأليف فريقك المحلّي للتقييم
فريقك ،خاطرت بعدم السماح لألشخاص بإخبارنا حقًا عن احتياجاتهم وأولوياتهم وقدراتهم .لذلك ،عليك التفكير
في طرق عمليّة للتأكد من ّ
التنوع ضمن المجتمع بأكبر قدر
أن الفريق يوازن بين النوعين االجتماعيين ويمث ّل ّ
ضا إلى تحديد حجم الفريق.
ممكن .وستحتاج أي ً
ابدأ بتحديد األبطال والمتطوعين الرئيسيين من داخل المجتمع المستهدف لتأليف الفريق ،ألنهم كلّما شاركوا
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات .واستكمل المتطوعين من
أكثر ،زادت فرصة ملكية المجتمع لنتائج التقييم
المجتمع بمتطوعي الجمعية الوطنية والموظفين وغيرهم من أصحاب المصلحة المحليين المهت ّمين.
ال يحتاج ك ّل عضو من أعضاء الفريق إلى امتالك ك ّل المهارات لكن يتعيّن على الفريق مجتمعًا تغطية معظمها،
ضا تدريب الفريق على المهارات المفقودة.
أو يمكنك أي ً
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات ما يلي:
ويمكن أن تتض ّمن معايير اختيار أعضاء فريقك المحلّي للتقييم
• إنشاء مزيج :أشرك مزي ًجا من الموظفين والمتطوعين وأصحاب المصلحة اآلخرين.
• مهارات الحشد والتوجيه المجتمع ّيين :تُعرف هذه المهارات بأهميتها في الجمع بين الناس بطريقة
شاملة وفي إدارة العملية للحصول على موافقة المجتمع أو التوافق الذي يراعي آراء مجموعة متنوعة
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•

•

•
•
•
•

•
•

من الناس واحتياجاتها .كذلك تتضمن مهارات التنسيق لربط المجتمع بشكل فعّال بصانعي القرار
وصانعي السياسات أو الجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة.
المهارات القطاعية :تأليف فريق متعدد التخصصات حتى يتم ّكن األعضاء من استجماع خبراتهم
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات .ويمكن تحقيق ذلك عبر دعوة
القطاعية المحددة في عملية التقييم
الموظفين أو المتطوعين من البرامج القطاعية أو عبر دعوة العاملين الحكوميين القطاعيين لينض ّموا
إلى الفريق.
المعارف المتعلّقة بإدارة مخاطر الكوارث وتغ ّير المناخ :إنّه لمفيد أن يتمتّع بعض أعضاء الفريق على
َّ
األقل بالخبرة السابقة حتى يتمكنوا من توجيه األعضاء اآلخرين ،على الرغم من ّ
المعزز
أن التقييم
لمواطن الضعف والقدرات سي ّ
غطي المبادئ األساسية إلدارة مخاطر الكوارث .وتجدر اإلشارة إلى
أهمية إلمام بعض أعضاء الفريق على األقل ،مثل قائد الفريق ،بالمعرفة األساسية المتعلّقة بتغير المناخ
وفهم اتجاهات المناخ والتوقعات الخاصة بالبلد حتى يستعدّ الفريق لمناقشة أنماط المخاطر المتغيرة في
أثناء التقييم والنظر فيها.
والتنوع :اضمن قدر االمكان التوازن بين النوعين االجتماعيين والتمثيل المتنوع بما
النّوع االجتماعي
ّ
في ذلك األشخاص ذوي المهارات اللغوية المحلية المختلفة عند االقتضاء .ويؤدي هذا إلى زيادة جودة
التقييمات واألخذ بآراء الرجال والنساء وإنشاء الملكية بين أفراد المجتمع كافة.
عا متقاطعًا من المتطوعين الذين يمكنهم التواصل مع منظمات أو
الروابط :تشمل الروابط قطا ً
مجموعات مجتمعية مختلفة مثل مجموعات الشباب أو التعاونيات النسائية أو جماعات المصالح
المختلفة (مثل مجموعات سبل العيش المختلفة).
مستوى التعليم أو مستوى اإللمام بالقراءة والكتابة :حدّد مستوى التعليم األنسب لكن احرص على
عدم استبعاد األشخاص الذين يمكنهم المساعدة في العملية حتى لو كانوا أميّين أو ال يملكون مستويات
تعليمية عالية.
ّ
مهارات التحليل وحل المشكالت :تُعتبر المهارات التحليلية ضرورية لتتمكن من دراسة النتائج وتقديمها
كأساس للمناقشة وتحديد األولويات .ويجب إجراء هذا التحليل في أثناء التقييم وعند نهايته .ويتمثّل حل
المشكالت في القدرة على التفكير خارج األطر النمطية والمخاطرة وإيجاد حلول إبداعية للمشكالت،
ّ
تنشطهم التحديات.
وعادة ً ما يمثّل هذا الوصف األفراد المتفائلين الذين
ّ
َّ
المعزز
تخطط الستخدام تقنية جمع البيانات الرقمية ألجزاء من التقييم
مهارات التكنولوجيا :إذا كنت
لمواطن الضعف والقدرات ،ج ّهز قائمة بالموظفين أو المتطوعين المجتمعيّين الذين يملكون هذه
المهارات لتمكينهم من مساعدة اآلخرين في اال ّ
طالع عليها واالعتياد على استخدامها.
االلتزام :يتعيّن على األعضاء أن يكونوا متاحين وملتزمين بالعملية بأكملها التي تشمل التدريب
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات وتحليل البيانات وتخطيط
والتمارين العملية والعملية الفعليّة للتقييم
المشاريع .ويجب أن يظهر األعضاء أنهم نشيطون ومتحمسون.

تدريب فريق التّوجيه
َّ
المعزز لمواطن الضعف
صص وقت ًا كافيًا لتدريب أعضاء الفريق ،عند االنتهاء من اختيارهم ،على التقييم
خ ّ
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات ولماذا وكيف
والقدرات .وال بدّ من أن يفهم أعضاء الفريق ماهية التقييم
صص للغاية ويجب أن يُهيّأ الموظفون والمتطوعون بشكل
يجب إنجازه .ويُعرف العمل المجتمعي بأنّه متخ ّ
صحيح إذا أرادوا االستفادة من األساليب واألدوات والمواد المتاحة لهم كاملة .ويتمثّل أحد األدوار الرئيسة
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات في تدريب فريق التوجيه أو التنفيذ على مستوى
للفريق الوطني للتقييم
ّ
والمتطوعين بالمعرفة
المدربين
الفروع .ويتعيّن عليك تصميم برنامج تدريبي وتنفيذه يضمن تمتع الموظفين
ّ
ّ
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َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات التشاركية
والمهارات الالزمة وراحتهم في توجيه مختلف أدوات التقييم
وفهم كيفية تحليل النتائج.
تتوفّر بعض النصائح العمليّة حول كيفية إجراء التدريب في دليل التدريب على التقييم لمواطن الضعف
والقدرات .ويشير الدليل إلى منهجيّتي تدريب متميّزتين لكن متكاملتين :التدريب في الفصول الدراسية والتعلّم
بالممارسة.
وأظهرت التجارب ّ
أن فريق التدريب بحاجة إلى ثالثة أيام متتالية وكاملة على األقل لتدريب الفريق على
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات.
عملية التقييم
ويمكن إنجاز التدريب في الفصول الدراسية التقليدية في ثالثة أيام ،بنا ًء على متوسط ثماني ساعات من الدورات
َّ
المعزز لمواطن
المكث ّفة يوميًا .ويتض ّمن التدريب العمل الميداني لكن هذا ال يُعتبر جز ًءا من مرحلة التقييم
الضعف والقدرات التي يُفترض أن تُنفّذ بعد التدريب.
أن المجتمعات قد يكون وقتها محدودًا أو ّ
وفي المقابل ،تدرك منهجيّة "التعلّم بالممارسة" ّ
أن أعضاء المجتمع ال
يمكنهم التوافر في الوقت عينه ،وبالتالي تدمج هذه المنهجية ًّ
َّ
المعزز لمواطن
كال من التدريب وتنفيذ عملية التقييم
الضعف والقدرات في الوقت نفسه .ويمكن إجراء عملية التعلم بالممارسة على مدى ستة أيام .وتت ّسم الجلسات
بالمرونة وت ُ ّ
نظم لتناسب على أفضل وجه احتياجات المجتمع الفردية أو قدراته ،سواء على مدار أسبوع مكث ّف
واحد أو على فترات منتظمة على مدار فترة زمنية أطول .ويُمكن تطبيق منهجية التعلم بالممارسة عندما يفهم
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات المدربين تدريبا ً جيدا ً المنهجية ويقدرون على استخدام
ممارسو عملية التقييم
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات بطريقة ديناميكية وإبداعيّة.
مجموعة أدوات التقييم
والتنوع ،يوصى بشدة أن يكمل ك ّل
نصيحة عمليّة! لضمان معرفة الفريق للشواغل المتعلّقة بالنوع االجتماعي
ّ
أعضاء الفريق الدورة التدريبية عبر اإلنترنت "االحتياجات المختلفة  -تكافؤ الفرص" بين النوعين االجتماعيين
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات .وفي حال تعذّر ذلك ،ال بدّ من أن يتوفّر
والتنوع قبل إجراء عملية التقييم
ّ
ّ
والتنوع.
االجتماعي
النوع
حول
عميقة
بمعرفة
ع
ت
يتم
الفريق
في
األقل
على
واحد
شخص
ّ
ضا العودة إلى مقاطع الفيديو التالية :المبادئ األساسية لتقييم مواطن الضعف والقدرات وتقييم مواطن
ويمكن أي ً
َّ
المعزز لمواطن الضعف
الضعف والقدرات :فن وعلم الستخدامها في مقدمة التدريب على عملية التقييم
والقدرات.
تعرف على السياق واجمع المعلومات الثانوية
ّ ٣.٥
يُعتبر البناء على ما هو معروف مسبقًا جز ًءا مه ًما من أي تقييم ويجب إجراؤه عن طريق جمع البيانات القائمة
ً
تحليال للسياق على الصعيدين
ذات الصلة من المصادر الثانوية وتحليلها .ففي الخطوات السابقة ،أجريت
الوطني ودون الوطني ،ما يعني أنك جمعت سلفًا بعض المعلومات الثانوية .ويتعيّن عليك اآلن البناء على هذه
العملية بالبيانات على مستوى المجتمع وجمع المعلومات التي تصف المجتمع على وجه التحديد .وستمنحك أداة
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات مزيدًا من
مراجعة البيانات الثانوية الخاصة بمجموعة أدوات التقييم
َّ
المعزز لمواطن
التفاصيل حول كيفية القيام بذلك .ويتمتّع كل مجتمع بسياق فريد من نوعه ،وسيحدّد فريق التقييم
الضعف والقدرات الجيد ماهيته بدقة وكيف يؤثر على مواطن ضعف المجتمع وقدراته .ومن الممكن ّ
أن جمعية
الصليب األحمر والهالل األحمر أو ّ
منظمات أخرى قد أجرت التقييمات بالفعل في المجتمع (على سبيل المثال
الصحة واإلسعافات األولية المجتمعيّة ( )CBHFAونهج المشاركة للتوعية بالمأوى اآلمن ()PASSA
والمشاركة في تحسين الممارسات المتعلقة بالنظافة الصحية واإلصحاح ( .))PHASTوال بدّ من التّفكير في
المعلومات المستمدة من هذه التقييماتّ ،
ألن ذلك يتجنب جمع المعلومات المتوفرة سلفًا وقد يوفّر لك الوقت في
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َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات .كذلك توفر زياراتك السابقة إلى المجتمع معلومات حول
أثناء مرحلة التقييم
السياق.
وبنا ًء على هذه المعلومات ،يجب أن تبدأ في إعداد صحيفة وقائع مجتمعية بسيطة (يُرجى مراجعة صحيفة
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات) ،ثم احصل على خريطة
الوقائع المجتمعية في مجموعة أدوات التقييم
مكانيّة للمجتمع (على سبيل المثال من خالل خرائط جوجل وخريطة الشارع المفتوحة والحكومة ،وغيرها).
وقد يكون من المفيد تسليط الضوء على أي فجوات ومعلومات مع ّمقة تتجلّى في المصادر الثانوية التي قد
تساعدك في طرح األسئلة الصحيحة في أثناء التقييمات .ومن ث ّم يجري التحقّق من صحيفة الوقائع المجتمعية
وإثرائها من خالل إجراء المقابالت مع مقدّمي المعلومات الرئيسيين و/أو مناقشة مجموعة النقاش بحضور عدد
قليل من أفراد المجتمع في أثناء التقييم.
التعرف إلى القدرات المختلفة داخل المجتمع (مثل وظائف
نصيحة عمليّة! إنّها لفكرة سديدة أيضًا البدء في
ّ
األشخاص ومهاراتهم) لتقدر على االستفادة منها عند التخطيط لإلجراءات.
صل أكثر للتأ ّكد من أنك
إذا كنت تعمل في مجتمع قد شهد توت ّرات أو عنف أو نزاع ،فال بدّ من إجراء تحليل مف ّ
سياق وتسعى إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة إلجراءاتك .لهذا ،يلزم تحديد الفواصل (العناصر أو
تفهم ال ّ
الظروف أو اإلجراءات أو المواقف أو الحاالت) التي تخلق التوت ّرات أو النّزاعات بين المجموعات والروابط
(العناصر أو الظروف أو اإلجراءات أو المواقف أو الحاالت) التي من المحتمل أن ّ
تعزز القدرات من أجل
إحالل السالم .يُرجى مراجعة أداة الروابط والفواصل.
نصيحة عمليّة! خذ باالعتبار أنّ التوترات المجتمعية قد يصعب رصدها .فإن راودك الشك ،من األفضل دائ ًما
التع ّمق أكثر قبل البدء في التقييم.
 ٣.٦حدّد أدوات التقييم التي ستستخدمها
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات
يتوفّر عدد من األساليب واألدوات التي يمكن استخدامها في التقييم
التشاركي ،باإلضافة إلى مراجعة البيانات الثانوية وصحيفة الوقائع المجتمعية المشار إليها أعالهّ .
فاطلع في ما
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات:
عا في مجموعة أدوات التقييم
يلي على أكثر األدوات شيو ً
• رسم الخرائط
• المرور عبر المقاطع الجغرافية
• الجدول الموسمي
• مخطط فن
• المواصفات التاريخيّة
• مناقشة مجموعة النقاش
• المقابالت
• المراقبة المباشرة
• شجرة المشاكل
تُتاح الكثير من أدوات التقييم التشاركي اإلضافية في مجموعة أدوات التقييم القديم أو مجموعة أدوات التقييم
َّ
المعزز لمواطن الضعف
القطاعي (مراجعة األمثلة في القسم  .)٧.١.٦وتذ ّكر في عملية اختيار أدوات التقييم
والقدرات ذات الصلة لسياقك أنه ال توجد أداة واحدة يجب استخدامها في كل سياق .وسيعتمد اختيار األدوات
27
داخلي
Internal

َّ
مسودة للتشاور
المعزز لمواطن الضعف والقدرات،
االتّحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر| التقييم
ّ

على المرحلة التي وصلت إليها في التقييم (تقييم المخاطر والتعرض إليها ،أو تقييم مواطن الضعف والقدرات).
إن بعض األدوات أنسب لمرحلة محددة من التقييم ،فال داعي الستخدام ك ّل األدوات ّ
ويمكن القول ّ
ألن الوقت لن
يسمح بذلك وبما ّ
أن أدوات كثيرة تحقق نتائج مماثلة.
ضا ّ
ص ّممت لجمع البيانات وتسجيلها من استبيان رسمي
تذ ّكر أي ً
أن األدوات في مجموعة األدوات هي وسائل ُ
ً
مثال أو جدول مرسوم على لوح ورقي.
ً
أصال لتكون أنسب أو ذات صلة بمجتمع مع ّين .وفي حين ّ
أن
ضا تطوير أداة أو تكييف أداة قائمة
ويمكنك أي ً
قائمة األدوات قد تبدو رهيبة ،الكثير منها سيصل إلى معلومات مماثلة وهذا يعني أ ّن االختيار بينها واجب.
وتشمل المعايير التي يمكنك استخدامها لتحديد األدوات لك ّل مرحلة من مراحل التقييم ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•

والتعرض إليها ومواطن الضعف والقدرات؛
مالءمة األداة لتقييم المخاطر
ّ
السياق المحدّد للمجتمع (حضري أو ريفي وحجمه ،وغيرها)؛
ما هو معروف سلفًا عن المجتمع (من خالل البيانات الثانوية ودراسة األدبيات والزيارات السابقة)؛
مالءمة األداة لتقييم خصائص الصمود وأبعاده؛
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات؛
الوقت المتاح إلجراء التقييم
العدد والمهارات المتاحة ضمن فريق التوجيه الحالي؛
المتطلّبات مثل الميزانيات والتكنولوجيا وغيرها؛
ما يشعر المجتمع بفائدته ويمكن استيعابه والتعلم منه.

الحظ ّ
أن عددًا من األدوات يمكن أن يستخدم طريقة واحدة أو أكثر لجمع البيانات :المقابالت والمناقشات
الجماعية والدراسات االستقصائية والمالحظة و/أو مراجعة البيانات الثانوية .وتعمل بعض األدوات المدرجة
في مجموعة األدوات بشكل أفضل من غيرها باستخدام طريقة معينة بينما يتسم البعض اآلخر بالمرونة .فعلى
سبيل المثال ،إنّه لمن غير المألوف جدًا رسم الخرائط مع شخص واحد في خالل المقابلة ،فدائ ًما ما تجري
عملية رسم الخرائط في خالل المناقشات الجماعيّة .وفي المقابل ،يمكن المرور عبر المقاطع الجغرافية مع
فرد واحد ضمن مقابلة مع أحد مقدّمي المعلومات الرئيسيين المتنقّلين أو مع مجموعة من صيادي السمك ،ما
يجعلها أشبه بمناقشة جماعية .وبالتوازي ،ال تُجرى الدراسات االستقصائية عادة ً في مجموعةّ ،إال إذا كانت
َّ
هذه المجموعة مؤلّفة من أفراد أسرة .وال بدّ من التذ ّكر ّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات يجب أن
أن التقييم
يكون تشاركيًّا قدر اإلمكان (بقدر ما يسمح به الوقت والموارد) مع استخدام طرق مختلفة لتثليث المعلومات
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات على الطريقة التي
من مصادر مختلفة .وينبغي أن يوافق فريق التقييم
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات وتنفيذه.
ستُستخدم لكل أداة حتى يتمكنوا من التخطيط للتقييم
 ٣.٧حدّد تكوين المشاركين من المجتمع
ف ّكر مليًّا في األشخاص داخل المجتمع الذين يحتاجون إلى المشاركة وفي كيفية اختيار المشاركين ومقدّمي
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات متوازنًا وتمثيليًا .ويجب أن يُعيَّن المشاركون
المعلومات كي يكون التقييم
بنا ًء على مجموعة واضحة من المعايير المحددة مسبقًا .ويستطيع الفريق استخدام المعلومات الثانوية
واالستعانة بمعرفتهم للمجتمع الختيار تركيبة تمثيليّة للمشاركين المجتمعيّين وإلدماج المجموعات الضعيفة.
وبغية الحفاظ على مبدأ الشمولية ،نحتاج إلى التأكد من أنّنا نراعي أصوات الفئات األكثر ضعفا ً وتهميشاً.
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وسيحتاج جمع البيانات إلى تضمين سؤال أو مساحة للتمييز بين الملفات الشخصيّة (ذكر أو أنثى) .اختر
دون ملفات المصادر الشخصيّة بعناية على كل أداة أو ورقة .فسيم ّكن
الملفات الشخصيّة المهمة في مجتمعك و ّ
ذلك من تصنيف األدلة والتحليل الشامل (راجع أدناه).
خذ باالعتبار الملفات الشخصيّة األساسية التالية:
•
•
•
•
•
•
•

النساء والرجال وأي شخص من نوع اجتماعي آخر أو بدون نوع اجتماعي
الفئات العمرية المختلفة ،بما في ذلك كبار السن والشباب واألطفال
األشخاص ذوو اإلعاقة
مختلف المجموعات الدينية أو العرقية أو اللغوية أو المهاجرين ،على سبيل المثال مجموعات
8
المهاجرين الشرعيّين وغير الشرعيّين أو األشخاص عديمي الجنسية
النساء الحوامل والمرضعات
أرباب األسر من الذكور واإلناث
ا ّ
لمنظمات في المجتمع مثل المجموعات النسائيّة المحليّة والمجموعات التي تعمل مع األشخاص ذوي
اإلعاقة والس ّكان المهاجرين والمقيمين غير المواطنين وغيرهم.

نصائح عمل ّية حول توجيه األصوات المختلفة واحتوائها:
سيكون لألعضاء المختلفين في المجتمع ذكريات وتصورات مختلفة لألحداث والتوقيتات ،وستختلف آراؤهم
بشأن األولويّات واإلجراءات التي يلزم اتخاذها .فعلى سبيل المثال ،سينظر األعضاء األكبر سنًا إلى األحداث
من المنظور البعيد أكثر من األعضاء األصغر سنًّا .وغالبًا ما سترى النساء األمور من وجهات نظر مختلفة
عن وجهات نظر الرجال .فيجب أن تُوجّه أدوات التقييم بطريقة تجمع بين هذه اآلراء المختلفة.
وغالبًا ما تكون الفئات األكثر ضعفًا هي األكثر تهمي ً
شا واألقل قدرة ً على المشاركة والتأثير في صنع القرار
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات ذلك وتسعى للوصول
المجتمعي .لذلك يجب أن تدرك الفرق المحلية للتقييم
إلى هذه المجموعات والتفاعل معها ،حتى لو كان ذلك يتطلب موارد ووقتًا إضافيّين.
عالوة ً على ذلك ،تأ ّكد من منح ك ّل عضو من أعضاء المجموعة الفرصة لمشاركة آرائه الخاصة ،مدر ًكا ّ
أن
أوجه التفاوت في السلطة واألوضاع االجتماعية قد تؤثر على ما قيل من آراء .ثم أبلغ عن نتائجك في خالل
تقدّمك في العملية لبناء ّ
الزخم والملكية.

مقتبس من منصة برايسد ) (BRACEDمن دليل برامج العمل وتقييم قدرة المجتمع على الصمود
( :BRACEDبناء القدرة على الصمود والتكيف مع الظروف المناخية المتطرفة والكوارث)
بعد التأكد من مشاركة المجتمع وحساس ّياته ،يمكنك إعداد كل حدث مع ّين لجمع البيانات عبر تحديد عدد
األحداث المطلوبة ومن هم أعضاء الفريق الذين سيقودون جمعهاً .
فمثال ،إذا لم ترتح مجموعات عرقيّة معيّنة

 8للتعرف إلى الفئات المختلفة للمهاجرين ،يرجى مراجعة مسرد مصطلحات الهجرة.٢۰١٤ ،
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للتحدث أمام بعضها البعض ،يجب تكرار أسلوب المجموعة مثل مناقشة مجموعة النقاش لكل مجموعة عرقية
ضا تكرار أسلوب المجموعة للرجال والنساء.
محددة .وقد يلزم أي ً
نصيحة عمل ّية! تن ّبه إلى الحساس ّيات السائدة في المجتمعات والجهات الفاعلة الرئيسة!
يمكنك اآلن البدء في تنظيم تقييمك وفقًا للنموذج التالي:
الخطوة والترتيب

تقسيم ضمن مجموعات

األداة

تقييم األخطار
.١

نعم ،ثالث مجموعات مختلفة (حدّد)  /ال
تقسيم

رسم الخرائط

األذونات :ال تنس االستحصال على األذونات والتصريحات ذات الصلة من السلطات لجمع البيانات .وتختلف
هذه العملية من بلد إلى آخر .وتحتاج دائ ًما ،كقاعدة عامة ،إلى إذن من المشاركين لجمع بياناتهم؛ لكن ستحتاج
في بعض البلدان إلى أذونات إضافيّة من السلطات لدخول منطقة ما وجمع البيانات .وخذ باالعتبار األنظمة
المعمول بها في الدولة واعتباراتها المتعلقة بحساسيّة البيانات عند جمع البيانات وال سيّما الرقمية منها.
 3.8وضع جدول زمني
بمجرد أن تقرروا األدوات التي ستستخدمونها في خطوات التقييم المختلفة ،يكون قد حان الوقت لوضع جدول
زمني لك ّل نشاط مع المجتمع والتخطيط بالتفصيل لكيفية تنفيذ التقييم مع المجتمع .كلما منحتم نفسكم وقتا ً أن
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات من ثالثة
أكثر ،زادت احتمالية أن ينض ّم المجتمع إليكم .عادة ما يعمل التقييم
أيام إلى عدة أسابيع .يمكنكم تنظيم جدولكم بالصيغة التالية:
الخطوة

التاريخ والوقت

األداة/الوسيلة

المشاركون من
المجتمع

تقسيم ضمن مجموعات

الشخص

أعضاء الفريق

المسؤول

اآلخرون
جميع أعضاء فريق

اليوم األول ،الساعة ٩:۰۰
صبا ًحا

مقدّمة مع المجتمع

اجتماع مجتمعي

المجتمع بأكمله

كال

قائد الفريق

َّ
المعزز
التقييم
لمواطن الضعف
والقدرات

تقييم األخطار
اليوم األول ،الساعة ١١:۰۰
ق.ظ.

.١

رسم خرائط

النساء ،والرجال،
وذوو اإلعاقة

ثالث مجموعات
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.٢

لمحة تاريخية

األشخاص األكبر

(مقابالت

سنًا ،والسكان

مقابالت فردية

واجتماعات

القدامى والمجتمع

ومجموعة واحدة كبيرة

للمجتمع)

بأكمله

 3.9دعوة المجتمع
من خالل االختيار المستنير لألدوات والمشاركين والجدول الزمني الجيد ،عليكم مراجعة توقيت الجدول الزمني
المقترح مع المجتمع ودعوة أعضاء المجتمع رسميًا إلى التقييم.
تأكدوا من أن المعلومات المتعلقة بالتاريخ والوقت والمكان والغرض واألشخاص المطلوبة لكل نشاط تقييم يتم
ضا من إبالغ أعضاء المجتمع المهمشين لكي
توصيلها بشكل جيد لجميع األشخاص في المجتمع .تأكدوا أي ً
ضا دعوة جميع أصحاب المصلحة المعنيين في المنطقة .
يكونوا على علم بالتقييم وينض ّموا للعمليّة .من المهم أي ً
 3.10تحضير اللوجستيات
احجزوا المكان (األماكن) وقوموا بإجراء ترتيبات النقل أليّام العمل مع المجتمعات .أنظروا في الوسائل التي
يجب استخدامها لجمع البيانات .ستحتاجون إلى وسائل مختلفة اعتمادًا على سياق المجتمعات التي ستعملون
توفرا وتوحيدًا .إذا كان لدى كل أسرى هاتف خلوي ،أو يمكن
معها .ضعوا في اعتباركم التكنولوجيا األكثر
ً
توفيره من أجل التقييم ال َّ
معزز لمواطن الضعف والقدرات ،فيمكنكم تنظيم استبيان بسيط للغاية لألسر باستخدام
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات معتادين على أجهزة
الرسائل القصيرة  .SMSإذا كان أعضاء فريق التقييم
الكمبيوتر ،فأنظروا في جمع البيانات باستخدام األجهزة اللوحية .إذا كنتم في مجتمع ريفي معزول من دون
كهرباء ،فإن األحجار واألوراق وأقالم التحديد تعمل بشكل جيد.
بمجرد أن تقرروا ما تحتاجون إليه لجمع البيانات ،تأكدوا من أن لديكم معدات جمع البيانات الضرورية والمواد
األخرى التي قد تحتاجونها :على سبيل المثال دعامات ولوحات ورقية وأوراق ملونة مختلفة وأقالم وخرائط
وغيرها.
جهزوا األدوات قدر اإلمكان قبل التقييم :على سبيل المثال اطبعوا أو جهزوا جداول لألدوات وضعوا النماذج
لألدوات المختلفة وغير ذلك.
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات ،فأنتم جاهزون لبدء التقييم
اآلن وقد اتخذتم الخطوات الالزمة إلعداد التقييم
مع المجتمع .
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المستوى الثالث :تسهيل عملية التقييم
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات
في هذه المرحلة ،يجب أن تكونوا قد حددتم المكان الذي سيتم فيه التقييم
واتخذتم الخطوات لالستعداد لذلك .يجب أن تعرفوا اآلن المجتمع جيدًا من خالل الزيارات أو البيانات الثانوية
ً
ضا أن تكونوا قد أرسلتم الدعوة
وأن تمتلكوا جميع المواد واللوجستيات وأن يكون الفريق
جاهزا .يتعين عليكم أي ً
إلى التقييم ،بما في ذلك التاريخ والمكان وشرحتم الغرض للمجتمع وألصحاب المصلحة.
تم تنظيم التقييم بطريقة تسمح لكم بمساعدة المجتمع على تحديد محددات المخاطر وتحليلها :أي األخطار
والتعرض والضعف والقدرة على التكيّف .في كل مرحلة من العمليّة ،قوموا بتحليل المعلومات التي تم جمعها
ومن ثم توليفها من أجل تحديد المخاطر ذات األولوية التي يجب معالجتها .ستعمل قائمة المخاطر ذات األولوية
بعد ذلك على وضع خطة عمل للحد من مخاطر المجتمع في المستوى .4

المصدر :مقتبس من لنهج المشاركة للتوعية بالمأوى اآلمن الخاص بالشباب

التسلسل المقترح لعملية التقييم والتخطيط
نقترح أدناه تسلسل لعملية التقييم يقترح أدوات محددة يمكن استخدامها لجمع المعلومات المطلوبة لكل خطوة.
ً
تركيزا .يبقى هذا مجرد اقتراح ،حيث يمكن استخدام األدوات في كثير
هذا يساهم في عملية جمع بيانات أكثر
ضا بتكييف األدوات أو إدخال أدوات جديدة
من األحيان بأكثر من طريقة .قد يقوم الموجهون ذوو الخبرة أي ً
حسب الحاجة .من المهم أن تضعوا في اعتباركم أنه ،بصفتكم موجهين ،يجب أن تكونوا دائ ًما واضحين بشأن
العملية الكلية وألي غرض تستخدمون األداة المحددة .أثناء التقييم ،فإن أهم دور لكم كموجهين هو تشجيع
المجتمع على التحليل الدقيق ألسباب وعواقب المخاطر التي تواجهه  -استمروا في البحث المع ّمق واسألوا
مستمر! كونوا حساسين لوجهات النظر المختلفة واحتياجات مختلف الفئات الضعيفة داخل
"لماذا وكيف" بشكل
ّ
المجتمع واهدفوا إلى تقريب الناس بدالً من تقسيمهم .يمكن العثور على تفسيرات مفصلة حول كل أداة في
مجموعة األدوات.
تذكروا أن جودة خططكم ومشاريعكم تعتمد على جودة جهد جمع البيانات .بمعنى آخر ،ال يستطيع المجتمع أن
يتوصل إلى تحليل جيد للوضع في المجتمع وإيجاد حلول مناسبة إذا كانت البيانات والمعلومات التي تم جمعها
حول األخطار والتعرض ومواطن الضعف والقدرات غير الكاملة و/أو غير الدقيقة .تعتمد جودة البيانات على
الثقة بأولئك الذين يقدمون المعلومات؛ لذلك يحتاج أعضاء المجتمع والمتطوعون إلى فهم أهمية بناء الثقة .تعتمد
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ضا على التقاط البيانات أو تسجيلها بعناية بطريقة يمكن فهمها واستخدامها الحقًا من قبل شخص
جودة البيانات أي ً
غير حاضر .إذا كانت البيانات التي تم جمعها غير دقيقة ،فإن االستنتاجات المستندة إلى المعلومات لن تكون
ضا اختيار األدوات المناسبة وتطبيقها بالطريقة المناسبة.
صحيحة .من الضروري أي ً
يقترح التسلسل أدناه تحليل النتائج في كل خطوة ثم جمعها قبل وضع خطة عمل الحد من المخاطر .هذا النهج
يجعل التحليل أقل تعقيدًا وأكثر قابلية لإلدارة ويسمح للمجتمع بالمشاركة في التحليل والجمع لكل جانب من
الجوانب بسهولة أكبر .ال تتركوا تحليل البيانات حتى النهاية ألنه قد يكون مرب ًكا.
قد تستغرق العملية التالية ثالثة إلى أربعة أيام تقريبًا :يوم واحد لتقييم األخطار والتعرض ويوم واحد لتقييم
الضعف والقدرة ونصف يوم للتحليل النهائي واالستنتاج بشأن مستويات المخاطر .ومن ثم سيُتبع ذلك بيوم أو
يومين للتخطيط والتفكير (موضح في المستوى .)4
الخطوات
الخطوة  .4مقدمة مع المجتمع
 4.1توضيح الهدف والتوقعات
 4.2شرح الجدول الزمني
 4.3إعادة تأكيد التوافر والموافقة
الخطوة  .5وضع األساس

الخطوة الفرعية المقترحة

األداة/الوسائل المقترحة

العرض والمناقشة

الوقت األدنى المقترح

 45-30دقيقة

صور ،قصة
اختياري :ألعاب ،فيديو (يتم ذلك
 60دقيقة
قي الجلسات العامة أو في
مجموعات تركيز)
ملف تعريف المجتمع (استكملت
على أساس بيانات ثانوية  40-30دقيقة
ومقابالت مع مخبرين رئيسيين)

 5.1تقديم المفاهيم األساسية وترجمتها وتكييفها

 5.2التحقق من ملف تعريف المجتمع وتحديثه
الخطوة  .6تقييم المخاطر والتعرض
 6.1.1العصف الفكري

 6.1.2المواصفات التاريخية
 6.1تحديد المخاطر االساسية

6.1.3
والمتغيرة

األخطار

العصف الفكري والمناقشة في
الجلسة العامة
المواصفات التاريخية /تاريخ
الكارثة (تم استكماله على أساس
مناقشة المجموعة ومقابالت  60-30دقيقة
المخبرين الرئيسيين ومراجعة
البيانات الثانوية)
 40دقيقة

الناشئة

مراجعة البيانات الثانوية

المخاطر
ترتيب
إعطاء األولوية
6.1.4
المجموعات العامة
لألخطار
مجموعات النقاش)
 6.1.5وصف األخطار ذات
جدول التلخيص
األولوية

 30دقيقة
(عبر
و/أو  30دقيقة
 60دقيقة
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 6.2تحديد التعرض

رسم الخرائط (عبر مناقشة
 6.2.1رسم خرائط األخطار المجموعة و/أو مجموعات
 60دقيقة
النقاش)
والتعرض
 6.2.2المرور عبر المقاطع
الجغرافية /المراقبة المباشرة

المرور عبر المقاطع الجغرافية
الترتيب/التسجيل،
مجموعة النقاش

 6.3توليف المخاطر والتعرض

تحليل

 4-2ساعات
 60دقيقة

الخطوة  .7تقييم الضعف والقدر
7.1.1
األساسية

تذكير

العصف الفكري ،القصة ،اللعبة
بالمفاهيم
 30دقيقة
(في جلسة عامة)

 7.1.2التقويم الموسمي
7.1.3
للضعف

 7.1تقييم الضعف

 7.2تقييم القدرات

العصف

الفكري

التقويم الموسمي (عبر المناقشة
الجماعية و/أو مجموعات  60دقيقة
النقاش)
العصف الفكري

رسم الخرائط (عبر مناقشة
المجموعة و/أو مجموعات
 7.1.4رسم خرائط الضعف
النقاش)
التصورات التاريخية (عبر
و/أو
المجموعة
مناقشة
 7.1.5األسباب الكامنة
مجموعات النقاش)
شجرة المشاكل أو جدول
التأثيرات
7.1.6تقييم
(عبر
والتأثير
األسباب
واألسباب الجذرية
مجموعات النقاش)
المقاطع
عبر
 7.1.7المرور عبر المقاطع المرور
الجغرافية/مراقبة مباشرة
الجغرافية
 تحليل سبل العيش تقييم ضعف األسرة/الحي -تسوية آمنة وغير آمنة
 7.1.8التعمق
 شبكة مشتركة بين النوعيناالجتماعيين
 موصالت/فواصلتوليف جدول الضعف
 7.1.9تلخيص الضعف
 7.2.1تحديد القدرات البشرية البيانات الثانوية ،مقابلة المخبر
الرئيسي
واالجتماعية
 7.2.2العصف الفكري للقدرة العصف الفكري
رسم الخريطة
 7.2.3رسم خريطة القدرة
 7.2.4تقييم منظمات المجتمع

 30دقيقة
 60-30دقيقة

 60دقيقة

ساعتان
 4-2ساعات

من ساعة إلى ساعتين

 60دقيقة
 30دقيقة
 30دقيقة
 60دقيقة

 مخطط فن تحليل الشبكة االجتماعية  60دقيقةالمؤسسية
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 تحليل نقاط القوة والضعفوالفرص والمخاطر

 7.2.5تلخيص القدرات

توليف جدول قدرة

 60دقيقة

الخطوة  :8تحليل واستنتاج مستويات المخاطر
 8.1توليف التعرض والضعف

جدول التلخيص

من ساعة إلى ساعتين

 8.2استنتاج مستويات المخاطر

ترتيب المخاطر ،تحدث إلى
الجدار

 30دقيقة

 8.3تجميع المعلومات حول العناصر عالية الخطورة

جدول التلخيص

من ساعة إلى ساعتين

الخطوة  :4مقدمة مع المجتمع
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات ودعوا المجتمع أو ممثليهم يقدمون
قوموا بتعريف أعضاء فريق التقييم
أنفسهم بالطريقة التي يختارونها.
 4.1توضيح الهدف والتوقعات
تحققوا مما إذا كان هدف التقييم واض ًحا للجميع في المجتمع .وضحوا أن الهدف هو أن ينشئوا ملفا ً للمخاطر
لمجتمعهم وبنا ًء على ذلك ،أن يصيغوا وينفذوا خطة عمل للحد من المخاطر .من الناحية المثالية ،يجب أن يغذي
تقييم المخاطر خطط التنمية الحالية للمجتمع.
وضحوا الدور المتوقع للمجتمع وأدوار مختلف الجهات الفاعلة في عملية التقييم والتخطيط .إذا كان لدى المجتمع
أسئلة ،خذوا الوقت لمعالجة هذه األسئلة والمخاوف قبل المتابعة إلى التقييم.
تأكدوا من عدم خلق توقعات خاطئة .من المهم التوضيح منذ البداية ما إذا كان هناك تمويل متاح لخطة
العمل أو ما إذا كانت التطبيقات ستعتمد على قدرة المجتمع على تعبئة الموارد بأنفسهم.
 4.2شرح الجدول الزمني للتقييم
وضحوا المدة التي سيستغرقها التقييم وموعد إجرائه والنتيجة المتوقعة .اشرحوا الجوانب العملية ،على سبيل
المثال إذا كان سيتم توفير الغداء أو مصروف الجيب والمواصالت في أثناء التقييم وبعده.
 4.3إعادة التأكيد على توافر المجتمع وموافقته
تأكدوا مجددا ً من توفر أعضاء المجتمع  -قد يختلف هذا حسب النوع االجتماعي والعمر وسبل العيش
واعتبارات أخرى .إذا كانت بعض الفئات الضعيفة غير قادرة على المشاركة أو غير قادرة أن تكون ممثلة،
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات يتشاورون معهم بشكل منفصل.
تأكدوا من أن أعضاء فريق التقييم
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تذكروا أنه وفقًا للثقافة والوضع في المنطقة ،قد تحتاجون إلى تقسيم المجتمع إلى مجموعات مختلفة بنا ًء على
النوع االجتماعي والعمر واإلعاقة والمجموعة االجتماعية واالقتصادية وديناميكيات القوة واعتبارات أخرى
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات .بعد هذه التقييمات الجماعية ،من المهم الجمع
لألجزاء المختلفة من التقييم
بين مخرجات المجموعات المختلفة لبناء توافق في اآلراء وضمان االلتزام والمساهمة الفعالة لكل عضو في
المجتمع.
اسألوا عما إذا كان لدى أفراد المجتمع أي أسئلة ويسعدهم متابعة التقييم وتأكدوا من موافقتهم على توثيق نتائج
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات والتقطوا الصور/مقاطع الفيديو إذا لزم األمر .إذا كنتم ستعملون مع
التقييم
أطفال المدرسة ،يجب الحصول على موافقة خطية مسبقة من المدرسين وأولياء األمور ،ويجب أن يكون
حاضرا طوال الوقت .هذه النقطة غير قابلة للتفاوض .إذا كان من الصعب الحصول
المدرس/مسؤول المدرسة
ً
على موافقة أو إشراف ،يجب إلغاء التمرين وإعادة جدولته حيثما أمكن.
َّ
المعزز لمواطن الضعف
اشرحوا الخيارات المتاحة آلليات الشكاوى والتعليقات التي أنشأها فريق التقييم
والقدرات المحلي (على سبيل المثال ،جلسة استخالص المعلومات اليومية وصندوق الشكاوى واالقتراحات
والخط الساخن)  -راجع أداة المشاركة المجتمعية والمساءلة  15للحصول على مزيد من اإلرشادات .يمكنكم
التحقق مما إذا كان المجتمع قد شارك في تقييمات مماثلة في الماضي واسألوا عن تجربته وما الذي نجح بشكل
جيد وما الذي يود تغييره.
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات ،انتقلوا إلى
إذا أبدت المجتمعات اهتما ًما واض ًحا بالمشاركة في التقييم
الخطوة التالية .إذا أعربت عن شكوك ،فقد تحتاجون إلى تأجيل االجتماع ومحاولة معرفة أسباب تردد
المشاركين وتوثيق الدروس للنظر فيها ومناقشتها في المستقبل .بنا ًء على األسباب ،قد تحتاجون إلى
التخطيط الجتماع متابعة مع المجتمع وقادته الستكشاف الظروف التي قد ته ّمهم للمشاركة في وقت آخر أو
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات.
ما إذا كان من المفيد مراجعة أهداف التقييم
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الخطوة  :5وضع األساس
 5.1تقديم المفاهيم األساسية وترجمتها وتكييفها
من المهم تقديم المصطلحات األساسية ومناقشتها وترجمتها إلى اللغة المحلية من أجل فهم أفضل .يمكن القيام
بذلك بطريقة ممتعة من خالل قصة أو لعبة وحصرها في عدد قليل من المفاهيم األساسية  -األخطار والتعرض
والضعف والقدرة والمخاطر .يمكن توضيح سمات أخرى مثل خصائص المجتمع القادر على الصمود في وقت
الحق من العملية.
الهدف هو أن يفهم المجتمع المحددات الرئيسة للمخاطر من خالل ربط المفاهيم المختلفة بتعبيراتها المحلية
والمنظور العالمي .قد ال يكون هناك دائ ًما ترجمة دقيقة للمصطلحات بلغة أخرى وفي هذه الحالة قد يكون
الوصف واألمثلة العملية مفيدًا.
األدوات المقترحة :العصف الفكري والصور والفيديو واأللعاب .اختياري (متقدم) :عرض صيغة المخاطر.
 5.2التحقق من ملف تعريف المجتمع وتحديثه
في هذه المرحلة ،يتعين عليكم التحقق من المعلومات العامة التي جمعتها حول المجتمع من خالل جمع البيانات
الثانوية أثناء مرحلة اإلعداد .يمكن القيام بذلك من خالل مقابالت مع المخبرين الرئيسيين أثناء إجراء التقييم.

الخطوة  :6تقييم األخطار والتعرض
الغرض :تحديد جميع األخطار الطبيعية أو التي من صنع اإلنسان والتي يتعرض لها المجتمع وإعطائها
األولوية .والكتساب فهم شامل لطبيعة وسلوك األخطار ذات األولوية األعلى وفهم مستويات التعرض المختلفة
داخل المجتمع.
 6.1تحديد األخطار الرئيسة
الغرض :يحدد المجتمع األخطار التي تؤثر عليه.
األدوات :العصف الفكري للمخاطر والمواصفات التاريخية والبيانات الثانوية/العلمية والمالحظة المباشرة
 6.1.1العصف الفكري
العصف الفكري حول جميع األخطار التي يمكن ألفراد المجتمع التفكير فيها والتي تكون ذات صلة بهم :ما
الذي يخافون منه األكثر؟ ما الذي يؤثر عليهم؟ ذكروا المجتمع بمعنى الخطر ووضحوا التعريفات حسب الحاجة.
استخدموا الرموز/األيقونات لتمثيل األخطار الرئيسة ألفراد المجتمع األميين ليتمكنوا من المشاركة بفعالية.
 6.1.2المواصفات التاريخية /تاريخ الكوارث
بالنسبة للمواصفات التاريخية ،اجمعوا المعلومات األساسية حول الكوارث التي حدثت في المجتمع .بنا ًء على
الجدول الزمني ،قوموا بتحليل ومناقشة ما إذا كانت هناك أخطار معينة في وتيرة متزايدة .استكملوا الجدول
الزمني بمعلومات من المخبرين الرئيسيين (خاصة كبار السن) والبيانات الثانوية.
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ضا التقاط أحداث وتطورات رئيسة
يجب أن يكون تركيز المواصفات التاريخية على األخطار ،لكن يمكنه أي ً
أخرى في المجتمع يمكنكم العودة إليها الحقًا في التحليل لمناقشة ما إذا كانت قد ساهمت في خلق مواطن ضعف
أو قدرات في المجتمع .يمكن استخدام أداة التصورات التاريخية الحقًا عند مناقشة مواطن الضعف.
صل إلى توافق في اآلراء.
إذا ذكرت مجموعات مختلفة أخطارا ً مختلفة ،اكتشفوا األسباب واعملوا على التو ّ
 6.1.3األخطار الناشئة والمتغيرة
ضا على المخاطر التي قد ال يكون المجتمع
يتحمل الصليب األحمر والهالل األحمر مسؤولية تسليط الضوء أي ً
على علم بها أو ال يعطيها األولوية (على سبيل المثال ،وجود خط صدع للزالزل وإحصاءات الوفيات في
المنطقة واألخطار الصناعية وتوقعات تغير مناخي وغيرها .اعرضوا أي مخاطر إضافية وناقشوها (بخالف
ما أثاره المجتمع) بنا ًء على البيانات الثانوية .استكشفوا المجتمع وتحدوه باإلحصاءات (على سبيل المثال حول
الصحة والوفيات) ومعرفتكم بالعواقب اإلنسانية .ضعوا في اعتباركم خاصة أي أخطار ناشئة ومتغيرة بسبب
التغير المناخي .قد تحتاجون إلى شرح التغير المناخي واألحداث الجوية المتطرفة للمجتمع بلغة بسيطة .من
المهم شرح الفرق بين الطقس والمناخ والسؤال عن التغيرات المناخية التي الحظوها على مر السنين في
ضا األخطار "الصامتة"  -تلك التي غالبًا ال تجذب الكثير من اهتمام وسائل
منطقتهم .ضعوا في اعتباركم أي ً
اإلعالم ولكنها موجودة باستمرار وتؤثر بشكل خطير على المجتمع.
نصيحة علميّة :إذا لزم األمر ،قوموا بدعوة خبير أو إجراء جلسة توعية قصيرة حول أخطار معروفة أقل.
 6.1.4إعطاء األولوية لألخطار
قد تواجه المجتمعات أخطار مختلفة وقد ال تتمكن من معالجتها كلها بسبب موارد أو قيود أخرى .يجب أن
َّ
المعزز
يقوموا بتحديد ّأولي ألولويات أبرز األخطار التي تؤثر عليهم ليتم تحليلها بشكل أكبر كجزء من التقييم
لمواطن الضعف والقدرات .يمكن استخدام معايير مختلفة لتحديد أولويات األخطار:
●التأثير على المجتمع (على سبيل المثال عدد القتلى والمتضررين والمشردين؛ مدى تضرر البنية التحتية):
عا المستخدمة لهذا الغرض؛
هذه هي المعايير األكثر شيو ً
●وتيرة الحدوث.
يتحمل الصليب األحمر والهالل األحمر مسؤولية تذكير المجتمع باألخطار التي لها تأثيرات كبيرة بنا ًء على
البيانات الثانوية .استكشفوا المجتمع وتحدوه باإلحصاءات (على سبيل المثال حول الصحة والوفيات) ومعرفتكم
بالعواقب اإلنسانية.
يُنصح بتقسيم المجتمع إلى مجموعات مختلفة بحسب العمر والنوع االجتماعي والمجتمع لتحديد األولويات (أو
ً
رموزا لألخطار وامنحوا كل
إذا كانت مجموعة كبيرة جدًا ،حددوا الممثلين لكل مجموعة مختلفة) .استخدموا
شخص  10حبوب /أحجار واطلبوا منهم اختيار أربعة أخطار مهمة  -كلما زاد عدد الحبوب التي يخصصونها،
زادت أهمية األخطار عند المجموعات أو أفراد المجتمع (من حيث التأثير/القلق) .اعملوا على التوطيد .في حال
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حددت المجموعات المختلفة أولويات المخاطر المختلفة ،اطلبوا منها التبرير وأخيرا ً سهلوا المناقشة للوصول
إلى توافق في اآلراء بشأن األخطار ذات األولوية القصوى بنا ًء على مبررات منطقية.
يوصى بتحديد عدد األخطار ذات األولوية بما ال يتجاوز األربعة.
نصيحة علميّة! إدارة أولويات مختلفة :قد ال يكون اهتمام األغلبية هو اهتمام المجموعة (األقلية) األكثر
ضعفاً .احذروا من هياكل القوة ومن التوترات الكامنة .تأكدوا من أن الفئات األكثر ضعفًا ممثلة  -فقد ال
يكون لديهم الوقت أو الوسائل للوصول إلى االجتماع ،لذلك قد تحتاجون إلى الذهاب إليهم .يمكنكم أيضًا
التحقق من ذلك في اجتماع أكبر للمجتمع (على سبيل المثال غداء واجتماع الكنيسة وما إلى ذلك) ومن
خالل استشارة أصحاب المصلحة الرئيسيين وممثلي المجموعة .إذا سمح الوقت والموارد ،تحقق من
الترتيب بمقارنته باستقصاءات أساسية وبيانات ثانوية أو إجراء استقصاء سريع لألسر أو استقصاء على
اإلنترنت للحصول على تمثيل أفضل .في هذه الحالة ،تأكدوا من أخذ عينات عشوائية (على سبيل المثال كل
عاشر أسرة) من المجتمع األوسع.
 6.1.5وصف األخطار ذات األولوية
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات المحلي وممثلو المجتمع بتوليف
هذه هي الخطوة التي يقوم فيها فريق التقييم
ووصف طبيعة األخطار ذات األولوية القصوى وسلوكها التي تشمل السبب وعالمات التحذير والمهلة المتاحة
وفترة الحدوث ومدة الحدوث والوتيرة .هذه معلومات مهمة جدًا يجب جمعها إلعداد تخطيط مجتمعي للطوارئ
(راجع الخطوة .)10
بالنسبة لهذه الخطوة ،يجب على الموجهين تحديد معلومات المجتمع بالخبرات الخارجية  -على سبيل المثال،
المتخصصون ذوو الصلة في الجامعات أو وكالة األرصاد الجوية  -وإحضار المعلومات إلى المناقشات مع
المجتمع .على سبيل المثال ،قد يبلغ المجتمع المحلي عن فيضانات أكثر شدة مما كانت عليه في الماضي  -لذلك
من السهل إلقاء اللوم على التغير المناخي  -ولكن إذا لم تظهر سجالت الطقس المحلية أي تغيير في كثافة هطول
األمطار ،فربما تكون التغييرات في إدارة مستجمعات المياه السبب المحتمل للتغيرات في الفيضانات.
األدوات :المصادر الثانوية (راجا مصادرك الثانوية لفهم األسباب العلمية لألخطار وعالمات التحذير العلمية
واإلشارات والمدة والوتيرة وفترة الحدوث) ومناقشة مجموعة التركيز.
استخدم األسئلة اإلرشادية التالية:
● ما هو سبب/أصل هذا الخطر المحدد؟
● ما هي عالمات التحذير التقليدية والعلمية/الحديثة للخطر؟
● ما هي المهلة المتاحة (أي ما الوقت المستغرق بين عالمات التحذير ووصولها)؟
● متى (أي أشهر) يحدث الخطر؟
● كم مرة يكرر الخطر نفسه  -ما هي وتيرته؟
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● ما هي التغيرات في الوتيرة والخطورة في العقد (العقود) الماضي؟ هل تتوقعون أي تغييرات في السنوات
الخمس أو العشر القادمة (بالنظر إلى التغير المناخي أو عوامل أخرى)؟
● كم يطول الخطر؟
أدخل المعلومات في الجدول التالي .يجب أن يتم ذلك لكل األخطار األولوية بشكل منفصل.
الخطر:
الخصائص

الوصف

السبب/األصل
عالمات التحذير
9
المهلة المتاحة
109
الوتيرة (والتغييرات)
11
فترة الحدوث
12
المدة

 6.2تحديد التعرض
الغرض :أن يحدد المجتمع أين ومتى تؤثر األخطار عليه
األدوات :خريطة المخاطر والتعرض ،المرور عبر المقاطع الجغرافية
التعرض :األشخاص أو الممتلكات أو األنظمة أو العناصر األخرى التي تقع في مناطق األخطار اوتتعرض
لخسائر محتملة .كما هو موضح في الصورة أدناه ،ال يهم ما إذا كان المنزالن مبنيان بشكل جيد أو بشكل سيء،
إذا كانا في نفس الموقع في منطقة الفيضانات ،فإنهما معرضان بشكل متساو لمخاطر الفيضانات .المنازل
الواقعة خارج منطقة الفيضان أقل عرضة.

9الوقت بين التحذير والتأثير أو الوقت بين التحذير والوصول
10هل تحدث األخطار بشكل موسمي أو مرة في السنة أو كل  xعدد من السنين؟
11هل تحدث في وقت معين من السنة (مثل موسم الرطب أو الجفاف)؟
12ما هي مدة الشعور بالمخاطر(أيام/أسابيع/شهر)؟
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 6.2.1رسم خرائط األخطار والتعرض
حددوا المواقع المتأثرة باألخطار على خريطة مكانية وحددوا مناطق عالية ومتوسطة ومنخفضة التعرض
والعناصر/السمات في تلك المناطق (ماذا ومن) .إن رسم خرائط األخطار والمرور عبر المقاطع الجغرافية
واحدة من أشهر وأمتع الطرق لتحليل كيف تؤثر األخطار على المجتمع وأين .إذا لم يكن لديكم واحدة بالفعل،
فقوموا برسم خريطة مكانية بشكل مشترك ثم اطلبوا من أعضاء المجتمع تحديد موقع األخطار المختلفة على
الخريطة وتحديد المواقع العالية والمتوسطة والمنخفضة التعرض لكل األخطار بنا ًء على خبرتهم (يمكنكم
استخدام ألوان أو رموز مختلفة ألخطار مختلفة) .بالنسبة لألخطار مثل الجفاف أو العواصف التي قد يصعب
تحديد موقعها على الخريطة المكانية ،قوموا بإدراجها على جانب الخريطة .ال تقضوا وقتًا طويالً في تحديد
جميع العناصر/السمات في مناطق التعرض المنخفض  -في حين أن جهودكم للحد من األخطار لن تركز على
مناطق التعرض المنخفض ،قد يساعدكم ذلك على رؤية نطاق ما هو موجود في مناطق التعرض المختلفة وقد
يساعدكم الحقًا (أثناء خطوة تقييم القدرة) في تحديد المناطق اآلمنة.
ناقشوا التغييرات في مواقع األخطار (مثل التغييرات في مناطق الفيضانات) كما هو موضح في الصورة أدناه
ضا في توسيع الخريطة
ومواقع األخطار المستقبلية المحتملة بسبب المناخ أو تغييرات بيئية أخرى .قد ترغبون أي ً
لتشمل منطقة أوسع لمستجمعات النهر أو عوامل أخرى مؤثرة.
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مناطق الفيضانات  -تشير الصورة إلى البسار إلى الفيضانات الحالية والمحتملة؛ تُظهر الصورة إلى اليمن
مصادر الفيضانات المفاجئة في مستجمعات المياه فوق المجتمع (المصادر :الصليب األحمر النيبالي
والدنماركي -جوجل أيرث).
نصيحة علميّة! اطلبوا من المجتمع وضع رمز أو أيقونة لتمثيل كل المخاطر لتسهيل الفهم لألميين .تأكدوا
من إتاحة الخريطة النهائية وعرضها في المجتمع.
اختياري :تتوفّر اآلن العديد من األدوات الرقمية التي يمكن استخدامها لرسم خرائط األخطار (مثل رسم خرائط
نهج المشاركة للتوعية بالمأوى اآلمن الخاص بالشباب وما إلى ذلك) .قد تكون األدوات الرقمية لرسم الخرائط
ذات صلة بشكل خاص في المناطق الحضرية الكبيرة وطريقة مثيرة لالهتمام إلشراك أعضاء المجتمع األصغر
سنًا .راجع التفاصيل اإلضافية في مجموعة األدوات.
 6.2.2المرور عبر المقاطع الجغرافية/المراقبة المباشرة
بنا ًء على المعلومات التي تم جمعها في خريطة األخطار والتعرض ،حددوا مواقع معيّنة في المناطق العالية
والمتوسطة التعرض لمزيد من التحقيق .والغرض هو إثبات صحة خريطة المخاطر والتعرض الخاصة بكم
والتحقق مما إذا قد فاتكم أي شيء والحصول على مزيد من التفاصيل .ركزوا على البيئة المادية في هذه المرحلة
 أي تحققوا من حدود مناطق التعرض والمعلومات حول من/ما هو موجود في مناطق التعرض .سوف تقومونبمرور آخر عبر المقاطع الجغرافية بطريقة أكثر تعمقًا لجمع المعلومات حول مواطن الضعف في القسم .7.1
انقسموا إلى مجموعات أصغر لزيارة عدة مناطق في الوقت نفسه .حاولوا أن تذهبوا برفقة شخص يعرف
صة
المنطقة .بعد المرور ،اطلبوا من الجميع شمل معلومات إضافية حول مواقع األخطار على الخريطة الخا ّ
بها.
 6.3توليف األخطار والتعرض
الغرض :توليف المعلومات التي تم جمعها بشأن األخطار والتعرض وتحليلها
األدوات :الترتيب/التسجيل ،تحليل مجموعة النقاش
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من خالل قراءة خريطة األخطار والتعرض ،حللوا وعددوا من وما يقع في المناطق عالية ومتوسطة ومنخفضة
التعرض في الجدول أدناه .أشمل األصول البشرية والمادية (المنازل والبنى التحتية) والطبيعية.
حددوا ما إذا كان بشكل عام معظم "األشخاص واألمور التي ذُكرت" في المناطق عالية أو متوسطة أو منخفضة
التعرض وعلى هذا األساس ،ضعوا درجة عالية أو متوسطة أو منخفضة لكل األخطار .يمكن لفريق التقييم
ّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات المحلي تلخيص المعلومات الواردة في الجدول مسبقًا ،ثم جمع المجتمع
لمراجعة/المصادقة على الملخص واالتفاق على درجة لكل المخاطر.
ّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات على  ifrcvca.orgوهذا الجدول مدرج فيه.
يتوفّر نموذج تقرير التقييم
الجدول  :1ملخص األخطار والتعرض
األخطار

مثل الفيضانات

التعرض العالي – ماذا
ومن

  55منزال في منطقةمنخفضة على ضفاف
النهر
 مركز صحي واحد –سوق واحد
 مدرسة واحدة كيلومتر واحد منالطرق
  56هكتارا منالمحاصيل
 78 -شخصا

التعرض المتوسط –
ماذا ومن

التعرض المنخفض – ماذا
ومن

الدرجة (عالية،
متوسطة ،منخفضة)

 20منز ًال مبني على  10منازل بالقرب منركائز متينة ذات هيكل
النهر
إسمنتي قوي؛  100منزل
  5محالت تجاريةعلى أرض مرتفعة
عالية
  2كم من الطرق مدرسة واحدة  9هكتارات من  4كم من الطرقالمحاصيل
 ربيع واحد طبيعي  123شخصا 241 -شخصا

مثل حمى الضنك
مثل النزاع

متوسطة
منخفضة

الخطوة  :7تقييم مواطن الضعف والقدرة
تحدث الكارثة عندما تضرب المخاطر المجتمع الضعيف .تحدد العوامل المادية واالقتصادية والبشرية
واالجتماعية والطبيعية والسياسية مستوى ضعف الناس ومدى قدرتهم على مقاومة األخطار والتعامل معها
والتعافي منها .من الواضح أن الفقر عامل رئيسي يساهم في الضعف .من المرجح أن يعيش الفقراء ويعملوا
في مناطق معرضة لمخاطر محتملة ،بينما يقل احتمالي حصولهم على الموارد لمواجهة الكوارث عند وقوعها.
في تقييم مواطن الضعف ،نحاول اإلجابة عن السؤال "ما الذي يجعل المجتمعات أو مجموعات معينة داخل
المجتمع ضعيفة في وجه ك ّل خطر؟"
باإلضافة إلى مواطن الضعف ،فإن المجتمع المعرض للكوارث سوف يمتلك دائ ًما القدرات على مستوى المجتمع
واألسرة واألفراد .يحاول تقييم القدرة اإلجابة عن السؤال "ما هي نقاط القوة المتاحة على مستوى األفراد
واألسرة والمجتمع التي يمكن حشدها والوصول إليها للحد من تأثير أخطار معينة؟" ما هي القدرات (البشرية
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ضا خارجه،
واالجتماعية واالقتصادية والمادية والطبيعية والترابطية) داخل المجتمع بشكل رئيسي ،ولكن أي ً
التي يمكن حشدها والوصول إليها للحد من التأثير السلبي لألخطار؟
تش ّكل مواطن الضعف والقدرة وجهي عملة واحدة .تغطي مواطن الضعف نقاط الضعف بينما تغطي القدرة
نقاط القوة.
 7.1تقييم مواطن الضعف
الغرض :أن يفكر المجتمع في كيفية وسبب تأثير األخطار عليه
األدوات :التقويم الموسمي ،رسم الخرائط ،التصورات التاريخية ،شجرة المشاكل ،المرور عبر المقاطع
الجغرافية .اختياري (أدوات قطاعية/مواضيعية) :تحليل سبل العيش ،شبكة مشتركة بين النوعين االجتماعيين.
 7.1.1تذكير المجتمع بمعنى الضعف وكيف يختلف عن القدرة
اطلبوا من المجتمع الحصول على ترجمات محلية مماثلة للضعف والقدرة .إذا لم تكونوا قد فعلتم ذلك بعد،
قدموا الخصائص الست لقدرة المجتمع على الصمود وناقشوا بإيجاز أمثلة حول مواطن الضعف والقدرات
المحتملة لكل خاصية (راجعوا الجدول المقارن من حيث المصطلحات الرئيسة).
 7.1.2التقويم الموسمي
ابدؤوا تقوي ًما موسميًا واطلبوا من أعضاء المجتمع تحديد األخطار التي تحدث في خالل أي شهر (أشهر) حاليًا
وفي الماضي (منذ  10إلى  30عا ًما) .حللوا إذا قد تغير توقيت المخاطر وشدتها وناقشوا إمكانيّة أن يكون التغير
المناخي وراء ذلك .المه ّم التركيز على أنماط الماضي وليس على حدث واحد في الماضي .قد تحدث بعض
األخطار مثل الزالزل في أي وقت من العام لذا ضعوا عالمة عليها بالتساوي لكل شهر.
أضيفوا إلى التقويم األحداث الرئيسة األخرى التي ستسلط الضوء على جوانب التعرض ومواطن الضعف.
أضيفوا الفترات التي يحدث فيها عدد من المشكالت الصحية (مثل المالريا) وأنماط المحاصيل والمعيشة
وفترات العجاف واألحداث االجتماعية بما في ذلك األحداث المدرسية وفترات الهجرة وما إلى ذلك .بنا ًء على
التداخالت مع توقيت األخطار ،حددوا األشخاص واألمور الضعيفة في وجه األخطار (مثل موسم الحصاد في
أثناء وقت الفيضانات والفيضانات في أثناء فترة امتحان المدرسة) .ناقشوا وحللوا األشخاص واألمور الضعيفة
ومتى تكون عرضةً للضعف.

نصيحة علميّة  :تأكدوا من تسجيل األحداث الرئيسة للمجموعات المختلفة في التقويم الموسمي .قد يختلف
التعرض وفقًا لنوع سبل العيش/تقويم المحاصيل والنوع االجتماعي والعمر وما إلى ذلك.
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 7.1.3العصف الفكري لمواطن الضعف
حددوا المجموعات الضعيفة في مجتمعكم (مثل النساء والفتيات واألشخاص ذوي اإلعاقة واألسر ذات الدخل
المنخفض واألقليات/المجموعات المهمشة والمهاجرين وكبار السن والشباب وغيرهم) وحددوا لكل مجموعة
مواطن ضعفهم .ضعوا هذا في جدول  -تعاودون العمل عليه في الخطوة .7.2.2
 7.1.4رسم خريطة مواطن الضعف
بالعودة إلى خريطة األخطار والتعرض ،حددوا اآلن ما إذا كان األشخاص الضعفاء للغاية يعيشون في مناطق
عالية ومتوسطة التعرض وإذا كان األمر كذلك فأين .حددوا العناصر األخرى الضعيفة والتي ربما تم إغفالها
في وقت سابق (مثل مصادر المياه المفتوحة وسبل العيش والمرافق الصحية وما إلى ذلك) .يمكنكم تحديد مواطن
الضعف على خريطة األخطار أو على الخريطة المكانية باستخدام ألوان مختلفة .ومع ذلك ،قد يكون من األفضل
رسمها على ورقة شفافة ثم وضعها فوق خريطة األخطار/التعرض لتحليلها .يعرف أعضاء المجتمع جيدًا
األخطار التي تؤثر عليهم أكثر من غيرها ويجب معالجتها كأولوية.
 7.1.5األسباب الكامنة :التصورات التاريخية
استخدموا التصورات التاريخية إلظهار التغييرات في الضعف في المجتمع مع مرور الوقت .حددوا عناصر
خصائص قدرة المجتمع على الصمود :على سبيل المثال التغييرات في عدد السكان وأنواع المنازل وأنواع
الفرص االقتصادية والوصول إلى البنية التحتية والخدمات واألصول الطبيعية .ناقشوا وحللوا التغييرات التي
قد تكون ساهمت في زيادة مواطن الضعف والعوامل التي وفر الموارد والقدرات التي تقلل من المخاطر .
 7.1.6تقييم التأثير واألسباب الجذرية :شجرة المشاكل
لكل خطر من األخطار ذات األولوية ،اطلبوا من المجتمع مناقشة السؤال :ما هو تأثير كل خطر ولماذا يؤثر
عليها؟ الهدف هو معرفة سبب التأثير ولماذا قد يكون له تأثيرات مختلفة على مجموعات ضعيفة مختلفة .ارسموا
شجرة المشاكل وحاولوا إن أمكن تجميع الجذور (األسباب) واألغصان (التأثيرات) وفقًا للخصائص الست
للقدرة على الصمود (صحة اإلنسان واالحتياجات األساسية واالقتصاد/سبل العيش واالجتماعية والبنية التحتية
والخدمات واألصول الطبيعية).
المرور عبر المقاطع الجغرافية
قوموا بإجراء مرور آخر عبر المقاطع الجغرافية مع التركيز هذه المرة على الجوانب االجتماعية/الضعف.
والغرض من ذلك هو إثبات صحة المعلومات التي تم جمعها بشأن الضعف والتحقق مما إذا فاتكم أي شيء
والحصول على مزيد من التفاصيل .انقسموا إلى مجموعات أصغر لزيارة عدة مناطق في نفس الوقت .حاولوا
أن تذهبوا برفقة شخص يعرف المنطقة .بعد المرور ،اطلبوا من الجميع دمج المعلومات.
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 7.1.8التعمق
إذا كانت واحدة أو أكثر من مواطن الضعف أو األسباب الجذرية مرتبطة بقطاع أو مشكلة معينة ولم تكن هناك
ّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات لتوضيحها بشكل مناسب ،يمكنكم
معلومات كافية حتى اآلن من التقييم
التعمق في المشكالت باستخدام مناهج إضافية كمناهج تقييم قطاعية أو قائمة على المشكلة .يمكن أن يكون ذلك
عا محددًا مثل سبل العيش والمأوى والمستوطنات والصحة وتقييمات الماء والصرف الصحي والنظافة
قطا ً
الصحية والتحليل المحدد للتهديدات (مثل الفيضانات أو األوبئة) أو المزيد من التحليل لقضايا مثل ديناميات
الجنسانية أو النزاع .يمكن أن يُطلب من الفرق القطاعية ذات الصلة من الجمعيّة الوطنيّة أو من كيانات أخرى
محددة في رسم خرائط أصحاب المصلحة (الحكومة أو المنظمات غير الحكومية أو الكيانات التجارية) إجراء
هذا التحليل األعمق .وبدالً من ذلك ،يمكن تحديد تقييم قطاعي أكثر تعمقًا على أنه نشاط يجب القيام به كواحد
من اإلجراءات األولى في خطة عمل المجتمع للحد من المخاطر .اربطوا المجتمع بالخبراء أو الشركاء
المحتملين ورافقوه خالل العملية.
أمثلة على المنهجيات/األدوات التي يمكن استخدامها لجمع المزيد من المعلومات المتعمقة:
● المأوى :تقييم ضعف األسرة/الحي ( ،RRS10ص  )105ونهج المشاركة للتوعية بالمأوى اآلمن
● سبل العيش واألمن الغذائي :تحليل تأثير سبل العيش
● الصحة :الصحة واإلسعافات األولية المجتمعية ،الوحدة 3
● الماء والصرف الصحي والنظافة الصحية :تقييمات الماء والصرف الصحي؛ تحول النظافة الصحية
التشاركية والصرف الصحي (الخطوة  )3-1للمناطق الحضرية :الصرف الصحي البيئي الحضري بقيادة
المجتمع أو تخطيط الصرف الصحي على مستوى المدينة
● النوع االجتماعي :شبكة مشتركة بين النوعين االجتماعيين (ص )49
● تحليل سياق النزاع :تحديد الموصالت/الفواصل ) BPIالخطوة )1
● أداة قياس مقاومة الفيضانات

 7.1.9تلخيص مواطن الضعف
من المهم اآلن تلخيص نتائج مواطن الضعف الخاصة بكم في الجدول التالي وفقًا لكل األخطار والخصائص
وتحديد ما الذي يجعل المجتمع أكثر ضعفا ً في وجه هذه األخطار بنا ًء على عدد مواطن الضعف التي تم تحديدها
وشدتها ،خصصوا درجة لكل خاصية (عالية أو متوسطة أو منخفضة) تظهر مدى ضعف المجتمع من منظور
ّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات تلخيص المعلومات الواردة في الجدول
تلك الخاصية .يمكن لفريق التقييم
مسبقًا ثم جمع المجتمع معًا لمراجعة/المصادقة على الملخص واالتفاق على درجة لكل خاصية.
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الجدول  :2ملخص مواطن الضعف

مثل حمى الضنك

مثل الفيضانات

األخطار

األبعاد

التأثير (الماضي
والمستقبل)

إدارة المخاطر

الموت واإلصابات

الصحة
الماء والصرف
الصحي
المأوى
الغذاء والتغذية
التماسك
االجتماعي
االدماج
الفرص
االقتصادية
التحتية
البنية
والخدمات

النزوح

مواطن الضعف وأسبابها
(لماذا يحدث التأثير وما هي
األسباب الجذرية)

الدرجة (عالية،
متوسطة ،منخفضة)

ال إنذار مبكر ،قلة مهارات
السباحة ،أشخاص ذوو اإلعاقة عالية
يعيشون في منازل معرضة

االنقسام العرقي بين أفراد
المجتمع

منخفضة

عدم توفر سبل عيش بديلة
خسارة المحاصيل
لمعظم المجتمع
قطع الطرق والمباني أنابيب الصرف سيئة ،معايير
عالية
بناء سيئة
المتضررة
فقدان التربة الخصبة
إزالة الغابات بشكل خطير على
الموارد
إدارة
عالية
مخاطر
زيادة
التيار العلوي للسهل الفيضي
الطبيعية
الفيضانات المفاجئة
عدم توفر الدعم في
ال اتصال اتصاالت بين المجتمع
الوقت المناسب من
ومكتب إدارة الكوارث في
الترابط
المنظمات الخارجية بعد
المنطقة
األزمة

متوسطة

إدارة المخاطر
الصحة
الماء والصرف
الصحي
المأوى
الغذاء والتغذية
التماسك
االجتماعي
االدراج
الفرص
االقتصادية
التحتية
البنية
والخدمات
الموارد
إدارة
الطبيعية
الترابط
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 7.2تقييم القدرة
الغرض :أن يحدد المجتمع ما هي الموارد المتاحة للتعامل مع األخطار أو الحد من تأثيرها
األدوات :البيانات الثانوية ورسم الخرائط ومخطط فن.
تذكير :إن الضعف والقدرة مرتبطان باألخطار ويجب إجراء التقييم لكل من األخطار ذات األولوية على حدة.
 7.2.1مراجعة البيانات الثانوية المتعلّقة بالقدرات البشرية واالجتماعية
راجعوا المصادر الثانوية مثل مخطط أصحاب المصلحة الذي تم إجراؤه في مرحلة اإلعداد (القسم  )3.3وحددوا
المهارات والمعرفة والقدرات المتاحة في المجتمع .إذا كانت المصادر الثانوية ال توفر معلومات كافية ،يمكنكم
التفكير في إرسال بعض أفراد من المجتمع أو المتطوعين للحصول على معلومات حول نوع وعدد األشخاص
الذين لديهم مهارات أو قدرات مختلفة في المجتمع ،بما في ذلك من مختلف الجهات الحكومية والمنظمات غير
الحكومية العاملة في المجتمع.

 7.2.2العصف الفكري حول القدرة
لكل خطر ،قوموا بإجراء عصف فكري للقدرات المختلفة وفقًا لكل خاصية للقدرة على الصمود .تذكروا أنه
ضا لدى أسر وأفراد محددين
يجب التفكير في القدرات المختلفة التي قد تكون متاحة للمجتمع بأكمله ولكن أي ً
(على سبيل المثال ،إذا كان أحد أفراد المجتمع مرتب ً
طا بخدمة اإلرشاد الزراعي).
باإلضافة إلى ذلك ،بالعودة إلى الجدول الذي ُرسم في الخطوة  ،7.1.3أضيفوا عمودًا تحددون فيه لكل مجموعة
ضعيفة قدراتها الخاصة .سيساعدكم هذا على ضمان تغطية قدرات المجموعات الضعيفة كافة.
 7.2.3رسم خريطة القدرات
من المحتمل جدًا أن تكونوا قد رسمتم خريطة البنية التحتية والمباني الرئيسية في المجتمع على الخريطة المكانية
في أثناء الخطوة  .6.2.1حان الوقت اآلن لتقييم تلك الهياكل أو الموارد والنظر فيما إذا كانت قدرات .على سبيل
المثال ،ال يمكن اعتبار المستشفى قدرة إال إذا كانت تعمل (مع وجود عناصر طبية عاملة وأدوية لعالج
مرضاها) .يجب القيام برسم خرائط قدرات أو موارد لتحديد ومراجعة قوة البنى التحتية والخدمات (الطرق
والمدارس والمرافق الصحية ومرافق المياه ومراكز الشرطة ومكاتب الحكومة واالتصاالت السلكية والالسلكية
والمرافق الرياضية والمؤسسات المالية وغيرها) والبيئة الطبيعية (األراضي الزراعية وأراضي الرعي
ضا في تحديد المكان الذي يعيش فيه األفراد ذوو القدرات
واألنهار والينابيع والغابات وغيرها) .قد ترغبون أي ً
األساسية (مثل قادة/أعضاء فريق االستجابة لكوارث المجتمع) .يساعد هذا المجتمع على تحديد الموارد
والخدمات التي قد تساعدهم في أوقات الكوارث أو الدعم الذي قد يتمكنون من الحصول عليه من أي مؤسسة
لتنفيذ خطة عمل القدرة على الصمود الخاصة بهم .تأكدوا من القدرات التي قد ال تكون متاحة بعد حالة طوارئ
إذا كانت في مناطق عالية أو متوسطة التعرض.
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يمكنكم تحديد القدرة/الموارد على خريطة األخطار/الخريطة المكانية باستخدام ألوان مختلفة .إذا بدت فوضوية،
فمن األفضل رسمها على ورقة شفافة يمكن وضعها بعد ذلك على خريطة األخطار/التعرض والضعف لتحليلها.
 7.2.4تقييم منظمات المجتمع
حددوا المنظمات والمؤسسات المختلفة (المنظمات القائمة على المجتمع ومكاتب الحكومة والقطاع الخاص
ومنظمات المجتمع المدني وغيرها) العاملة في المجتمع واستخدموا مخطط فن لتحليل أهميتها وتأثيرها على
حياة المجتمع .تستخدم المجتمعات معاييرها الخاصة (بشكل أساسي القوة أو التأثير واألهمية للمجتمع) لرسم
خريطة للمؤسسات المختلفة .قد ترغبون في القيام بهذا التمرين بشكل منفصل لكل خطر (على سبيل المثال ،قد
تكون المؤسسات التي يمكن أن تساعد في الجفاف مثل اإلدارة الزراعية مختلفة عن المنظمات التي قد تكون
قادرة على المساعدة في الفيضانات مثل مهندسو األشغال العامة).
 7.2.5تلخيص القدرات
ل ّخصوا تقييم القدرة في الجدول التالي .املؤوا الجدول بقدرات كل خطر وفقًا لكل خاصية من خصائص القدرة
على الصمود .بنا ًء على عدد وقوة القدرات المحددة ،خصصوا درجة لكل خاصية (عالية أو متوسطة أو
ّ
المعزز لمواطن الضعف
منخفضة) تظهر مدى قدرة المجتمع من منظور تلك الخاصية .يمكن لفريق التقييم
والقدرات المحلي تلخيص المعلومات الواردة في الجدول مسبقًا ثم جمع المجتمع لمراجعة/المصادقة على
الملخص واالتفاق على درجة لكل خاصية.
الجدول  :3مل ّخص القدرات
األبعاد

الخطر

مثل الفيضانات

إدارة المخاطر

القدرات (المجتمع ،األسرة ،الفرد)

الدرجة (عالية ،متوسطة،
منخفضة)

يصل األشخاص بإمكانية إلى تو ّقعات الطقس على
هواتفهم (ولكن لديهم معرفة محدودة بكيفية تفسيرها
منخفضة
واإلجراءات التي يجب اتخاذها)
 اثنان من السباحين ذوي الخبرة العالية يمكنهمتدريب اآلخرين

الصحة
والصرف
الماء
الصحي
المأوى
الغذاء والتغذية
التماسك االجتماعي

 لدى المجتمع قيادة جيدة .ثقافة األشخاص الذينيتشاركون الموارد المادية في أوقات الحاجة

متوسطة

االدماج

 مجموعة اجتماعية واحدة لديها نظام ادخارالفرص االقتصادية
وقروض مع قروض منخفضة الفائدة متاحة
 وجود بئر واحد محميالتحتية
البنية
 محطة صحية يعمل فيها موظف صحة وممرضةوالخدمات
بصفتهما موظفين

منخفضة
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إدارة الموارد الطبيعية

مثل اإلبوال

الترابط

 الغابة على قمة التل عبارة عن غابة محمية مجتمعية لفرع الصليب األحمر صلة بمكتب إدارة الكوارثبالمنطقة
 شبكة الهاتف وطرق سالكة مهما كانت أحوالالطقس

إدارة المخاطر
الصحة
والصرف
الماء
الصحي
المأوى
الغذاء والتغذية
التماسك االجتماعي
االدماج
الفرص االقتصادية
التحتية
البنية
والخدمات
إدارة الموارد الطبيعية
الترابط

الخطوة  :8جمع واستنتاج مستويات المخاطر
الغرض  :أن يقوم المجتمع المحلي بجمع نتائج التقييم وتحديد من وما هو المعرض لمخاطر عالية ومتوسطة
ومنخفضة
حان الوقت اآلن لجمع نتائج التعرض والضعف والقدرة لكل المخاطر للبدء في الفهم .كما ستتذكرون ،يتناسب
الخطر بشكل مباشر مع األخطار ومستوى التعرض والضعف ويتناسب عكسيا ً مع القدرة على تحمل الصدمات
وضغوط الخطر (أي التعرض × الضعف  /القدرة).
 8.1توليف التعرض ومواطن الضعف
في هذه الخطوة ،يسهل الفريق عملية توحيد التحليل حول التعرض والضعف أمام المجتمع ويحاول االتفاق على
درجة إجمالية لكل خاصية .باستخدام الجدول أدناه والدرجات من جداول الملخص للتعرض والضعف ،حددوا
درجة لمستويات التعرض والضعف لكل خطر وخاصية .قوموا بملء الجدول .4
التعرض × الضعف
التعرض
الدرجة
منخفضة
متوسطة
عالية

الضعف
الدرجة
منخفضة
منخفضة
منخفضة
متوسطة

متوسطة
منخفضة
متوسطة
عالية

عالية
متوسطة
عالية
عالية
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لذلك ،على سبيل المثال ،بالنسبة للفيضانات ،تكون درجة التعرض (من الجدول  )1عالية ،لذا يمكنكم تطبيق
ذلك على كل خاصية من خصائص الضعف (من الجدول  .)2لذا فإن درجات الخصائص البشرية واالجتماعية
واالقتصادية ستكون عالية ومتوسطة وعالية على التوالي .إذا كانت درجة التعرض للفيضانات متوسطة ،فإن
درجات الخصائص البشرية واالجتماعية واالقتصادية ستكون عالية ومنخفضة ومتوسطة على التوالي.
الجدول  :4المستوى المشترك للتعرض والضعف لكل خطر
الخطر

مثل حمى الضنك

مثل الفيضانات

األبعاد
إدارة المخاطر
الصحة
الماء والصرف الصحي
المأوى
الغذاء والتغذية
التماسك االجتماعي
االدماج
الفرص االقتصادية
البنية التحتية والخدمات
إدارة الموارد الطبيعية
الترابط
إدارة المخاطر
الصحة
الماء والصرف الصحي
المأوى
الغذاء والتغذية
التماسك االجتماعي
االدماج
الفرص االقتصادية
البنية التحتية والخدمات
إدارة الموارد الطبيعية
الترابط

الدرجة (عالية ،متوسطة ،منخفضة)

عالية

متوسطة
عالية

مثل النزاع

 8.2استنتاج حول مستويات المخاطر
ذكروا المجتمع بصيغة المخاطر وحقيقة أن خطر الكوارث هي عامل من عوامل المخاطر والتعرض والضعف
والقدرة .وضحوا أن مستوى الخطر هو األعلى عندما يكون التعرض والضعف مرتفعين والقدرة منخفضة.
ضا عندما يكون التعرض والضعف منخفضين والقدرة عالية.
على العكس من ذلك ،يكون مستوى الخطر منخف ً
الغرض :تحديد مستويات المخاطر من خالل جمع نتائج تحليل التعرض والضعف والقدرة لكل خطر
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األدوات :تحدثوا إلى الحائط (اطلبوا من المجتمع أن يضع على الحائط أو على الطاولة نتائج التمارين المختلفة
مثل رسم الخرائط وجدول التوليف لتقييم الضعف والقدرات .من خالل وضع النتائج كل خطر جنبًا إلى جنب ،
يمكنكم مقارنة النتائج وتثليثها وجمعها)
استخدموا الجدول أدناه ،لتعيين درجة الخطر لكل خطر وخصائصه في الجدول  5أدناه.
الضعف
القدرة على التأقلم
الدرجة
عالية
متوسطة
منخفضة

التعرض × الضعف
الدرجة
متوسطة
منخفضة
متوسطة
عالية

منخفضة
منخفضة
منخفضة
متوسطة

عالية
متوسطة
عالية
عالية

لذلك ،مع المثل نفسه ،بالنسبة للفيضانات ،تكون درجة "التعرض × الضعف" للخاصية البشرية عالية (الجدول
 )4ودرجة القدرة للخاصية البشرية منخفضة (الجدول  )3وبالتالي فإن درجة الخطر ستكون عالية .وفي السياق
نفسه ،إن درجة "التعرض × الضعف" للخاصية االجتماعية متوسطة ودرجة القدرة للخاصية االجتماعية
متوسطة ،لذا فإن درجة الخطر ستكون معتدلة وهكذا دواليك.
الجدول  :5درجات الخطر

المخاطر
مثل الفيضانات

مثل حمى الضنك

األبعاد
إدارة المخاطر
الصحة
الماء والصرف الصحي
الغذاء والتغذية
المأوى
التماسك االجتماعي
االدماج
الفرص االقتصادية
البنية التحتية والخدمات
إدارة الموارد الطبيعية
الترابط
إدارة المخاطر
الصحة
الماء والصرف الصحي
الغذاء والتغذية
المأوى
التماسك االجتماعي
االدماج
الفرص االقتصادية
البنية التحتية والخدمات
إدارة الموارد الطبيعية

الدرجة (عالية ،متوسطة ،منخفضة)
عالية

متوسطة
متوسطة
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مثل النزاع

 8.3جمع المعلومات حول العناصر العالية المخاطر
لكل خاصية تم تحديدها على أنها عالية المخاطر (وربما متوسطة المخاطر) ،يجب أن يساعد فريق التقييم
ّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات المحلي المجتمع على جمعها في جدول (نموذج أدناه) مع معلومات التعرض
والضعف والقدرة الخاصة بها .سيتطلب االستنتاج بشأن المخاطر الرئيسة حك ًما غير موضوعي من قبل المجتمع
يتجاوز المعلومات التي تم جمعها.
الجدول  :6جمع المعلومات عن العناصر عالية المخاطر

الخطر

العناصر العالية
والمتوسطة
التعرض (نسخها
من ملخص
التعرض)

األبعاد

جوانب الضعف
(نسخها من
ملخص الضعف)

إدارة المخاطر
مثل الفيضانات

 55منزال فيمنخفضة
منطقة
على ضفاف النهر
 مركز صحيواحد
 سوق واحد  56هكتارا مناألراضي الزراعية
 مدرسة بجانبالنهر

ال يوجد نظام إنذار
مبكر
 قلة مهاراتالسباحة
  5أفراد ذوياإلعاقة يعيشون في
المنازل المعرضة

جوانب القدرة
(نسخها من
ملخص القدرة)

ملخص المخاطر
الرئيسة  +الضعف
العالي +القدرة
المنخفضة

األطفال الذين ال
يعرفون السباحة
إلى
ويذهبون
المدرسة في المنطقة
المعرضة لخطر
الفيضانات
بشدة
معرضون
الموت
لخطر
واإلصابة

يمكن لألشخاص
إلى
الوصول
توقعات الطقس على
(لكن
هواتفهم
المعرفة محدودة
حول كيفية تفسيرها
واإلجراءات التي سيحتاج األشخاص
ذوو اإلعاقة في
يجب اتخاذها)
الواقعة
المنازل
على ضفاف النهر
المساعدة
إلى
لإلخالء

صرف

أنابيبالتحتية
البنية
سيئة
والخدمات
معايير بناء سيئةالغابات
إزالةالموارد بشكل خطير على
إدارة
التيار العلوي للسهل
الطبيعية
الفيضي

ّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات
يتغير الضعف والقدرة بمرور الوقت ،لهذا السبب يجب تكرار عملية التقييم
بشكل دوري ( مرة واحدة في السنة تقريبًا).
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ضا للخطر في المجتمع وفقًا لتعرضها وضعفها
بمجرد أن يكون لديكم فكرة واضحة عن العناصر األكثر تعر ً
وقدراتها ،فأنتم على استعداد لبدء مرحلة التخطيط.

 8.4تحويل نتائج التقييم الخاص بكم إلى خط أساس ألأسقياس قدرة الصمود
من أجل الحد من المخاطر وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود ،من المهم أن يكون لديكم علم بمدى قدرته على
الصمود بالفعل .الحقًا ،قد ترغبون في معرفة ما إذا كانت جهود الحد من المخاطر وجهود بناء القدرة على
الص مود قد أدت في الواقع إلى مجتمع قادر على الصمود بشكل أكبر .لذلك سوف تحتاج إلى طريقة ما لتقييم
"حالة القدرة على الصمود" في البداية وتتبع القدرة على الصمود بمرور الوقت.
ّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات ،ستتمكنون بسهولة من تحويل نتائج التقييم إلى
اآلن بعد أن أجريتم التقييم
خط أساس لقياس القدرة على الصمود .يمكن تحويل درجات الخطر اإلجمالية لكل بُعد لكل خطر ذي أولوية تم
جمعه في الجدول  5إلى "درجة" ( )1-0وتحويلها إلى "نجمة" لقياس القدرة على الصمود .الجهود جارية حاليًا
لتطوير لوحة قياس قدرة االت ّحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر على الصمود التي ستسمح
َّ
المعزز لمواطن الضعف
لكم بتحليل وتصور بيانات قياس قدرتكم على الصمود .من خالل تحميل تقرير التقييم
والقدرات الخاص بكما (لنموذج متاح على  )ifrcvca.orgإلى مخزون تقييم مواطن الضعف والقدرات
) ،vcarepository.infoستتمكن لوحة قياس القدرة على الصمود من تحويل نتائجكم إلى "نجمة" لقياس
القدرة على الصمود تلقائيًا.
تقدم الخطوة  14معلومات إضافية حول كيفية تتبع أي تغييرات في قدرة المجتمع على الصمود بمرور الوقت
كجزء من جهود المراقبة والتقييم.

المستوى الرابع :تسهيل التخطيط
ّ
المعزز لمواطن الضعف
كانت الخطوات حتى اآلن تقييما ً للمخاطر في المجتمع .حان الوقت اآلن لفريق التقييم
والقدرات المحلي لتسهيل عملية التخطيط إلنشاء خطة عمل للحد من المخاطر على مستوى المجتمع باإلضافة
إلى خطة الطوارئ في حالة الطوارئ.
هذه المرحلة حماسيّة إذ يشارك جميع أفراد المجتمع بأفكارهم حول كيفية الحد من المخاطر عن طريق الحد
من أسباب مواطن ضعفهم وتعزيز قدراتهم.
نصيحة علميّة! من الضروري أن يتمتّع المو ّجهون بمهارة معالجة النزاعات المحتملة التي قد تنشب في
خالل عملية التخطيط.
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الخطوة  :9التخطيط للحد من المخاطر
تُعدّ معالجة مواطن الضعف الهدف الرئيسي للحد من المخاطر ولجهود بناء القدرة على الصمود .ال ينبغي
للمجتمع التركيز على المظاهر المباشرة لمواطن الضعف فحسب؛ بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك ويحاول
معالجة األسباب الجذرية الكامنة والضغوط الديناميكية .وتتطلب معالجتها تفكيرا ً مستنير والتزا ًما طويل األمد
ونه ًجا منتظماً .تساهم الخطوات الفرعية التالية في هذا األمر وتحتاج إلى تيسيرها جيدًا من قبل فريق التقييم
ّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات المحلي.
 9.1الرؤية مع المجتمع
الغرض :أن يفكر المجتمع فيما يريد تحقيقه في المستقبل
األدوات :خريطة الطموحات (اإلرشادات متوفرة في أداة رسم الخرائط)
لبدء مرحلة التخطيط ،من الجيد القيام بتمرين الرؤية مع المجتمع وتحفيزهم على التفكير في الشكل الذي سيبدو
عليه المجتمع اآلمن والقادر على الصمود عند معالجة جميع المخاطر الرئيسة .يهدف هذا التمرين إلى المساعدة
في اإللهام والتحفيز.

 9.2تحديد اإلجراءات
الغرض :أن يحدد المجتمع اإلجراءات التي ستساعد في الحد من المخاطر
األدوات :التحدث إلى الجدران ،شجرة الحلول (اإلرشادات واردة في أداة شجرة المشاكل)
في هذه المرحلة ،قد فهم المجتمع كيف ولماذا تؤثر المخاطر عليهم .الخطوة التالية هي اإلجابة على السؤال
الرئيسي :ما هي اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع و/أو التخفيف من كارثة محتملة؟
باستخدام األدوات المذكورة أعاله ،اطلبوا من المجتمع النظر إلى المخاطر الرئيسة المحددة واإلجابة على أسئلة
مثل "كيف يمكنكم الحد من التعرض؟"" ،ما هي اإلجراءات التي يمكنكم اتخاذها لمعالجة الضعف؟" و "ما هي
اإلجراءات التي يمكنكم اتخاذها لتعزيز القدرة؟" .اسألوا هذا عن كل من المخاطر ذات األولوية المحددة .اطلبوا
منهم كتابة اإلجراءات المتفق عليها في عمود إضافي مضاف إلى جدول التوليف من القسم  - 8.3سيبدو الجدول
على النحو التالي:
الخطر

مثل الفيضانات

األبعاد العالية
المخاطر وذات
الصلة

جوانب الضعف

جوانب القدرة

المخاطر
الرئيسية

عناصر عالية
ومتوسطة
التعرض

  55منزال فيمنطقة منخفضة
على ضفاف
إدارة المخاطر
النهر
 مركز صحيواحد

ال يوجد نظام
إنذار مبكر
 قلة مهاراتالسباحة
  5أفراد ذوياإلعاقة يعيشون

يمكن لألشخاص
الوصول إلى
توقعات الطقس
على هواتفهم
(لكن المعرفة
محدودة حول

األطفال الذين ال
يعرفون السباحة
ويذهبون إلى
المدرسة في
المنطقة
المعرضة

اإلجراءات/الحلول
المحتملة
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المنازل كيفية تفسيرها لخطر
في
الفيضانات
واإلجراءات
المعرضة
يجب معرضون بشدة
التي
لخطر الموت
اتخاذها)
واإلصابة

 سوق واحد  56هكتارامن األراضي
الزراعية
مدرسة
بجانب النهر

سيحتاج
األشخاص ذوو
في
اإلعاقة
المنازل الواقعة
على ضفاف
إلى
النهر
المساعدة
لإلخالء
خطوط صرفالبنية التحتية سيئة
معايير بناءوالخدمات
سيئة
إزالة الغابات
بشكل خطير
إدارة الموارد
التيار
على
الطبيعية
العلوي للسهل
الفيضي

 9.3إيالء األولوية لإلجراءات المحددة
الهدف :تحديد اإلجراءات ذات األولوية مع األخذ في االعتبار المعايير المختلفة.
األدوات :التصنيف وتحليل التكلفة والفائدة والتحقق من عدم إلحاق الضرر.
صل المجتمع المحلي في التمرين المذكور أعاله إلى قائمة إجراءات أو أنشطة لمعالجة مواطن الضعف والحد
تو ّ
من التعرض للمخاطر وتعزيز القدرات .ولكن قد يصعب تنفيذ اإلجراءات المحددة بأكملها ،لذلك يجب إيالء
األولوية للبعض منها بنا ًء على المعايير التي تتفق عليها المجتمعات المحلية .تحبذ خريطة الطريق لقدرة السكان
على الصمود هذه اإلجراءات التي يمكن أن تنفذها المجتمعات المحلية بمفردها مع أو من دون دعم خارجي
بسيط .في حال مسّت الحاجة لتنفيذ إجراء ما ولكن ال يستطيع المجتمع المحلي تطبيقه ،يمكن دعم هذا اإلجراء
من قبل الجمعية الوطنية أو أحد أصحاب المصلحة أو يحصل المجتمع المحلي على الدعم من قبل السلطات
المحلية أو جهات فاعلة أخرى.
من الضروري تيسير النقاش لكي يوافق المجتمع المحلي على معايير اختيار اإلجراءات ذات األولوية التي
ستنفذ .يمكن اختيار المعايير خالل جلسة العصف الفكري أو مناقشات مجموعة النقاش .بعض المعايير األساسية
هي كالتالي:
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•
•
•
•

كبيرا من األشخاص.
األثر :األنشطة التي تفيد عددًا ً
الفعالية :األنشطة التي تعالج مواطن ضعف متعدّدة.
الطابع العملي :األنشطة التي يمكن للمجتمع تطبيقها بسهولة ،مع أخذ الكلفة وجوانب أخرى في االعتبار.
الحساسية المجتمعية :األنشطة التي ّ
تعزز مراعاة النوع االجتماعي واإلدماج (عدم إلحاق الضرر).
•الذكاء المناخي :األنشطة التي تراعي المخاطر المستقبلية.
•االستدامة :األنشطة المستدامة اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا (بعد انتهاء برنامج القدرة على الصمود).

َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات المجتمع المحلي على األخذ في االعتبار
من المستحسن أن يشجّع فريق التقييم
جميع المعايير .ولكن في نهاية المطاف ،المجتمع المحلي هو الذي يختار اإلجراءات ذات األولوية.
قم بكتابة اإلجراءات ذات األولوية في الجدول التالي وقارنها بالمعايير لتصنيفها.
طريقة التنفيذ
اإلجراءات

المعايير

يمكننا القيام بها
بأنفسنا

نحتاج إلى الدعم

إصالح شبكة
الصرف الصحي

يفيد المجتمع ككل-لديه أثر كبير

X

X

(القوة العاملة)

(المعدات)

نحتاج إلى
المناصرة

التصني
ف
1

إن كان هناك اختالف في الرأي أو يتوجّب ترتيب األنشطة المصنفة بطريقة مماثلة ،يمكنكم اختيار معيارين
أساسيين وتصنيفهما بشكل ثنائي (على سبيل المثال الطابع العملي مقابل األثر أو التكلفة مقابل الفائدة) في فريق
صغير أو مناقشات مجموعة النقاش .هذا يسمح لنا مقارنة الخيارات المتاحة استنادًا إلى قائمة صغيرة من
المعايير .بما أن ذلك يستغرق الكثير من الوقت يجب تطبيقه على بعض األنشطة التي يتم مناقشتها .على سبيل
المثال ،على أساس الجدولين التاليين ،قد يفضل المجتمع المحلي إيالء األولوية للنشاط ب ألنه من األسهل
تطبيقه ولكن لديه تأثير معتدل.
ضا تدوين أنشطة أكثر صعوبة لتطبيقها في المستقبل بعد تحقيق المجتمع المحلي بعض النجاحات
يمكن اي ً
واكتسابه المزيد من الخبرة من خالل إتمام أنشطة أخرى.
النشاط المقترح أ
تأثير كبير
تأثير معتدل
تأثير ضعيف

عملي/من السهل تنفيذه

من السهل تنفيذه إلى حد ما

من الصعب تنفيذه
X

النشاط المقترح ب
تأثير كبير
تأثير معتدل
تأثير ضعيف

عملي/من السهل تنفيذه

من السهل تنفيذه إلى حد ما

من الصعب تنفيذه

X
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 9.4وضع خطة عمل
الهدف :وضع خطة عمل مفصلة
األدوات :مناقشات مجموعة النقاش والعصف الفكري
حان الوقت اآلن لوصف اإلجراءات ذات األولوية بالتفصيل وتحديد كيف سيتم تنفيذها ومتى وأين ومن المسؤول
عن ذلك .يجب مناقشة ما يمكن للمجتمع المحلي إنجازه على مستوى األسر أو المجتمع وما هو الدعم الذي
يحتاج إليه (على سبيل المثال من قبل الصليب األحمر والهالل األحمر أو المجلس المحلي أو المنظمات
المجتمعية أو شركاء آخرين) واألمور التي تتطلب جهود المناصرة اإلضافية.
التوليف في الجدول التالي.
ما هو الخطر
(المخاطر)
الذي نحاول
معالجته؟

كيف سنقوم بذلك؟ وصف
النشاط (العدد ،المستفيدون)

ما هي
المطلوبة؟

الموارد

أين
من
سنحصل على
الموارد؟

متى
تطبيق
النشاط؟

يجب
هذا

من
المسؤولة؟

الجهة

نصيحة عمليّة! عندما تخططون لوضع اإلطار الزمني تأكدوا أنكم تلقون نظرة أيضًا على التقويمات
الموسمية واليومية لمعرفة الوقت المناسب لتطبيق النشاطات مع األخذ في االعتبار متى يستطيع أعضاء
المجتمع تنفيذها .وفي الختام ،يجب التفكير في التهديدات (المعروفة والمحتملة) وكيف يمكن أن تؤثر بشكل
سلبي على تنفيذ خطة العمل للحد من المخاطر أو نجاحها واإلجراءات التي يمكن تطبيقها للحد من
االضطرابات أو األضرار .على سبيل المثال ،قد يضطر المجتمع المحلي إلى تغيير اإلطار الزمني لتجنب
القيام بأنشطة معينة خالل موسم الرياح ال ُموسميّة أو يشمل وسائل إضافية لتخزين األدوات والموارد
األخرى فوق مستويات الفيضانات الشديدة أو إعادة توزيع المسؤوليات عند مرض أو غياب المسؤولين
الرئيسيين .قم بتكييف الخطة بنا ًء على ذلك.

الخطوة  :10التخطيط للطوارئ
يمكن أن يهدد خطر ما المجتمع المحلي في أي وقت حتى لو لم تتخذ تدابير للوقاية من الكوارث وتخفيف وطأتها.
لذلك ،يجب أن يكون األشخاص على استعداد دائم لمواجهة كل االحتماالت إلى جانب بذل الجهود بشكل يومي
للحد من المخاطر الناتجة عنها .لهذا السبب يجب أن تتضمن خطة العمل للحد من المخاطر خطة طوارىء
مجتمعية.
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على خطة الطوارىء أن تشمل على األقل األخطار ذات األولوية األكثر تهديدًا للمجتمع المحلي .وتش ّكل
الخطوات الجزئية التالية نسخة موجزة عن عملية التخطيط للطوارئ .ومع ذلك ،ندعوكم لمتابعة العملية بأكملها
كما وردت في إرشادات التخطيط للطوارئ الخاصة بالصليب األحمر والهالل األحمر.
 10.1التخطيط للسيناريوهات
الهدف :تحديد حجم أثر األخطار المحتملة وثغرات االستجابة الموجودة في المجتمع المحلي
حبذا لو يتم تحضير خطة طوارئ تأخذ في االعتبار أسوء االحتماالت .وهذه المقاربة مفضّلة اآلن بسبب
ظواهر الطقس المتطرفة المتكررة الناتجة عن التغير المناخي .ومع ذلك ،يجب أال ننسى أن غالبًا ما تكون
الموارد على المستوى المجتمعي نادرة وقد يصعب على المجتمعات المحلية تخصيص كمية كبيرة من
الموارد لمواجهة أسوء االحتماالت .لذلك ،من المنطقي أن يحضّر المجتمع المحلي خطة طوارئ لمواجهة
المعرضة للخطر في حال حدوث ظواهر
السيناريو األكثر احتماالً ،باإلضافة إلى تقديرات حول المناطق واألسر
ّ
الطقس المتطرفة.
ال تنسىى اللجوء إلى االستمارات التي تحدد صفات المخاطر والتي تم تحضيرها لألخطار ذات األولوية في
الخطوة  6.3.3واستخدامها في التخطيط للسيناريوهات
الخطوة التالية هي ملء المجتمع المحلي الجدول التالي بنا ًء على تجربته مصحوبة بالمشورة التقنية ،على سبيل
المثال من قبل خدمات األرصاد الجوية فيما يتعلق بمستويات الخطر المستقبلية المحتملة.
مثال
الخطر

درجة احتمال
حدوثه
1-5

النطاق المحتمل (النطاق
الجغرافي وعدد المصابين
والمدة)

قدرات التأقلم المجتمعية
والفردية

 قد يتعرض  41من ذوياالحتياجات الخاصة والمسنين  -حدد المجتمع المحلي مكان
إخالء آمن في موقع عال
للموت أو اإلصابة
 في حال حدوث ظاهرة فيضان  -يمكن إخالء  15من ذويالخاصة
متطرفة جديدة ،من المرجح االحتياجات
تعرض  6أسر إضافية تشمل والمسنين بسهولة من قبل
ّ
أقربائهم
مسنين للخطر
مث ً
ال
فيضانات

4

يتعرض  70منز ًال لدمار
 قد ّجزئي (و 10منازل إضافية في
حال فيضانات أكثر تطر ًفا)
هكتارا من
يتعرض 55
 قدّ
ً
المحاصيل للدمار ( 61على

الثغرات المتوقعة

 قد ال يحصل الجميع علىإنذار مبكر
 قد يحتاج  26من ذوياالحتياجات الخاصة والمسنين
إلى المساعدة إلخالئهم

 تملك أسر فقيرة  25من هذهالمنازل وقد تحتاج للدعم
 يمكن إصالح  45منها منإلصالح األضرار المحتملة
قبل أصحابها
( 27في حال وقوع ظواهر
الطقس المتطرفة)
 قد يعاني  %50من لدى  %50من أصحابأصحاب األراضي من نقص
األراضي مصادر دخل بديلة
المواد الغذائية لمدة  6أشهر
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األرجح في حال وقوع ظواهر
الطقس المتطرفة)
مث ً
ال
الضنك

حمى

 10.2التخطيط للطوارئ
الهدف :قوموا بتيسير عملية تحضير خطة طوارئ مجتمعية بسيطة استنادًا إلى الثغرات المحددة في الجدول
أعاله.
راجعوا المعلومات التي حددت في الخطوة  6.1.5المتع ّلقة بعالمات اإلنذار المبكر والمهلة المتاحة والمدة
والوتيرة وفترة حدوث كل خطر – سيساعدكم ذلك على تحضير خطة طوارئ جيدة.
ومن إحدى الطرق النشطة لبدء المناقشات حول التخطيط للطوارئ مع المجتمع المحلي هي اللعبة القائمة
على المشاركة التي تدعى "مستعد!" – مع فئات مختلفة (النوع االجتماعي والعمر وإلخ ).في فرق مختلفة.
فيما يلي بعض الموارد األساسية التي ستساعدكم في التخطيط للطوارئ:
•
•
•
•
•

إرشادات التخطيط للطوارئ الخاصة بالصليب األحمر والهالل األحمر
النظم المجتمعية لإلنذار المبكر
الوعي العام ورسائل التعليم العام الرئيسة
خدمة WhatNow
نماذج تأهب المجتمعات المحلية
نصيحة عمليّة! راجعوا خطة الطوارئ بشكل منتظم بنا ًء على وتيرة تكرار الخطر.

60
داخلي
Internal

َّ
مسودة للتشاور
المعزز لمواطن الضعف والقدرات،
االتّحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر| التقييم
ّ

مثال
الخطر

الهدف

أنشطة محددة

الوقت

مث ً
ال فيضان

قم بإخالء
 26من ذوي
االحتياجات
الخاصة
والمسنين
قبل حدوث
الخطر

 .1تحقق من معلومات اإلنذار
المبكر
 .2حدد طريق ومكان اإلخالء
والخيارات البديلة في حال كانت
مستويات الفيضانات متطرفة جدًا
 .3قم بتحضير المأوى والطعام
واألدوات المنزلية في مكان
اإلخالء
 .4قم بتعميم اإلنذار المبكر لجميع
األشخاص المعنيين
 .5قم بإخالء األشخاص

 .1بشكل منتظم
 .2قبل بدء موسم
األمطار
 .3أسبوع قبل
حدوث الفيضان
أو بمجرد تلقي
اإلنذار
 .5 & .4يوم
واحد قبل حدوث
الفيضان

الموارد الالزمة
والمصادر

األدوار والمسؤوليات

 األخباراإلذاعية
 العملالمجتمعي
  $100لنقلالمجتمع المحلي
 الخيم $300لتغطية
تكاليف الطعام

 .1الشخص المسؤول
عن إصدار اإلنذار
المبكر
 .3 & .2لجنة
االستجابة للطوارئ
المجتمعية
 .5 & .4لجنة
االستجابة للطوارئ
المجتمعية

يجب أن تشمل خطة الطوارئ وسيلة للتواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين مثل الحكومة المحلية وفروع
الصليب األحمر والهالل األحمر لمتابعة معلومات اإلنذار المبكر عن كثب واالستعداد للمساهمة في الموارد
االحتياطية الخاصة بالمجتمع المحلي في حال حدوث أسوأ االحتماالت .يمكن وضع بعض إجراءات التأهب
من دون الحاجة إلى الكثير من الموارد وبسهولة في حال حدوث أسوأ االحتماالت .عالوة على ذلك ،على
المجتمع المحلي أن يأخذ في االعتبار عند التخطيط الستثمارات أضخم ،مثل بناء مأوى في حاالت الطوارئ
أو جدار للحماية ،حدوث أسوأ االحتماالت فتكون هذه االستثمارات متينة وقادرة على الصمود في وجه هذه
الظاهرة.

ّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات وتقديم المالحظات حولها
الخطوة  :11النظر في عملية التقييم
من الضروري النظر في التعاون مع المجتمع المحلي بعد إتمام التقييم وعملية التخطيط وتحديد الدروس التي
يمكن استخالصها منها :ما هي األمور التي نجحت والتي لم تنجح وكيف كان أداء الفريق وكيف كانت مشاركة
المجتمع المحلي وكيف كانت مساهمة أصحاب المصلحة اآلخرين وما الذي يجب تحسينه أو أدائه بشكل مختلف
في المرة المقبلة؟ هذا التأمل يقوم بتحفيذ التعليم وتحسين أداء البرنامج ويؤدي بالتالي إلى نتائج أفضل للمجتمع
المحلي.
ضا تبادل المالحظات إلى تحسين العالقة بين المجتمعات المحلية والصليب األحمر والهالل األحمر
يؤدي أي ً
وبناء الثقة بين الجهتين وتمكين أعضاء المجتمع المحلي.
ّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات أو
يمكن تقديم المالحظات بالتعاون مع المجتمع المحلي وفريق التقييم
ّ
المعزز لمواطن الضعف
بصورة منفصلة من خالل البدء بجمع مالحظات المجتمع المحلي وثم يعقد فريق التقييم
والقدرات جلسة لمناقشة هذه المالحظات .تختتم هذه الجلسة بالعادة باقتراحات لتحسين العملية في المستقبل.
متى يجب القيام بهذه الخطوة؟
ّ
المعزز لمواطن الضعف
إذا كان ذلك ممكنًا ،قوموا بهذا التأمل في نهاية كل جلسة تخطيط يعقدها فريق التقييم
والقدرات لتحسين سير العملية خالل أيام التخطيط المقبلة .ومع ذلك ،قد ال يسمح الوضع على أرض الواقع
61
داخلي
Internal

َّ
مسودة للتشاور
المعزز لمواطن الضعف والقدرات،
االتّحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر| التقييم
ّ

فورا بعد وضع خطط العمل كي يشارك جميع أعضاء فريق التقييم
ذلك ،في هذه الحالة يجب القيام به على األقل ً
ّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات والمشاركين من المجتمع المحلي في هذه العملية.
كيفية القيام بها؟
ليس هناك أسلوب محدد يمكننا تطبيقه في كل السياقات .يعتمد ذلك على الوقت والمواد والمكان والتعليم
المتاحين باإلضافة إلى مهارات المشاركين الحسابية وطاقة الفريق وإلخ .فيما يلي روابط لبعض األساليب
التفاعلية .يعود األمر إلى أعضاء الفريق الختيار األسلوب المناسب لسياق عملهم والوقت المتاح لهم .يمكنكم
ضا إبتكار أساليب جديدة خاصة بكم.
استخدام أسلوب أو مزيج من األساليب التالية أو يمكنكم أي ً
• األساليب المالئمة لألطفال والشباب
• "خطة لمالحظات المجتمع المحلي" (دليل المشاركة المجتمعية والمساءلة ص ،48الفقرة /2الخطوة
5؛ األداة )15
• كيفية إنشاء آلية المالحظات في المجتمعات المحلية وإدارتها
مهما كان األسلوب الذي تختارونه ،يجب أن ير ّكز على النقاط األساسية التالية:
-

ما هي األمور التي أحببتها ولماذا؟
ما هي األمور التي لم تحبها ولماذا؟
هل ضاهت هذه العملية توقعاتك؟ لماذا أو لم ال؟
هل استطعت أن تشارك بشكل فعّال وهل أصغى األشخاص إلى أفكارك؟
ما هي األمور التي يجب تحسينها أو تأديتها بطريقة مختلفة في المرة المقبلة؟

َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات المحلي
أسئلة التأمل الذاتي لفريق التقييم
باإلضافة إلى األسئلة العامة المذكورة أعاله ،وكونكم فريق تيسير ،عليكم مناقشة األسئلة التالية لتحسين عملية
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات في المستقبل.
التقييم
-

-

-

َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات كما هو مخطط له؟ وإن لم يكن األمر كذلك ،فلم ال؟
هل سار التقييم
ما هي األمور التي نجحت؟ ما هي األمور التي لم تنجح؟ ولماذا؟
هل تعتقد أن أعضاء الفريق عملوا جيدًا معًا؟
كيف كانت مشاعر األشخاص حيال ذلك؟ هل كان من الصعب التكلم مع أعضاء المجتمع المحلي؟ هل
فهموا ما كنتم تفعلونه؟ هل تعتقدون أن الجميع استطاع المشاركة ومشاركة آرائهم؟ ما الذي يمكن تأديته
بطريقة مختلفة لكي تشعروا أنتم والمجتمع المحلي أكثر بالراحة؟
هل ضاهت هذه العملية توقعاتكم؟ لماذا أو لم ال؟ قوموا بتقديم بعض األمثلة لدعم أجوبتكم.
هل كانت األدوات واألساليب مناسبة للسكان المستهدفين؟ هل وفّرت األدوات المعلومات التي كنتم
تريدونها؟ إن لم يكن األمر كذلك ،ما هي األمور التي يجب تأديتها بشكل مختلف؟ قوموا بجمع اقتراحات
محددة (راجعوا الجدول أدناه).
هل كانت اللوجستيات مالئمة؟
ما هي التمارين المماثلة التي تقترحونها للمرة المقبلة؟
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 ما هي الشكاوى واالقتراحات األساسية التي قدمها المجتمع المحلي بشأن العملية وكيف يمكن معالجتها؟َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات المحلي  -راجعوا تقرير تقييم مواطن
جدول التأمل الذاتي لفريق التقييم
الضعف والقدرات
اطلبوا من جميع أعضاء الفريق التأمل وكتابة التعليقات حول الخطوات واألدوات األساسية المستخدمة .يمكنكم
َّ
المعزز لمواطن الضعف
القيام بذلك فقط إذا توفر لكم الوقت الكافي (ساعة إلى ساعتين) وبحضور فريق التقييم
والقدرات بأكمله.
اسم الخطوة واألداة ما هي األمور ما هي األمور هل قدمت األداة المعلومات ما هي األمور التي يجب تأديتها
التي لم تنجح؟ المتوقعة؟ ما هي المعلومات التي يطريقة مختلفة؟
التي نجحت؟
نفتقر إليها؟

الخطوة  :12التقرير والمشاركة
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات الجيد أن الجميع على دراية بالمخاطر المحددة
يضمن تقرير التقييم
واإلجراءات المتّفق عليها لتعزيز القدرة على الصمود وحشد الدعم.
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات توثيق العملية بشكل مختصر ودقيق – ليسهل الوصول
على تقرير التقييم
إليه وقراءته ! يجب أن يقدم لمحة عامة عن سياق التقييم ويلخص نتائجه (على سبيل المثال جداول التوليف
المذكورة أعاله) .يجب أن يشمل ملحق لخطة العمل للحد من المخاطر (مع معلومات مفصلة حول واجبات كل
َّ
المعزز
شخص ومتى عليه إتمامها) باإلضافة إلى خطة طوارئ .يمكن االطالع على نموذج تقرير التقييم
لمواطن الضعف والقدرات على موقع .ifrcvca.org
ضمان مشاركة التقرير وخطة العمل للحد من المخاطر مع المجتمع المحلي .على المجتمعات المحلية أن
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات إلدارة خطة عملها ورصد التقدم المحرز .من
"تملك" تقرير التقييم
الضروري ضمان قدرة وصول المجتمع المحلي إلى أمر ملموس يمكنه استخدامه مثل اللوح الورقي القالب أو
الملصقات المغلفة/المطبوعة (على سبيل المثال خريطة األخطار المعروضة في مركز مجتمعي) أو وثيقة
مطبوعة أو عرض أو تقرير  PDFنشر على موقع إلكتروني خاص بالمجتمع المحلي أو تقرير في سجل تقييم
ّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات الملموس
مواطن الضعف والقدرات .حاولوا تزويد المجتمع المحلي بالتقييم
يفخر به ويمكن للجميع الوصول إليه بسهولة!
ّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات تعتمد بشكل أساسي على
التحقق من التقرير ونشره :بما أن عملية التقييم
المشاركة ،غالبًا ما يستطيع عدد ضئيل من الممثلين من المجتمع المحلي المشاركة بشكل نشط في التقييم وعملية
التخطيط .يجب ضمان التحقق من التقرير وخطة العمل ونشرهما في المجتمع المحلي ككل لتلقي المالحظات
قبل وضع اللمسات األخيرة عليهما .قوموا بتنظيم مجموعات نقاش أو استطالعات إضافية مع الفئات الضعيفة
ضا بتحضير عرض إلطالق
وأصحاب المصلحة األساسيين لكي يتأكدوا أن التقرير يتضمن مساهماتهم .قوموا أي ً
63
داخلي
Internal

َّ
مسودة للتشاور
المعزز لمواطن الضعف والقدرات،
االتّحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر| التقييم
ّ

ّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات لزيادة الوعي وحشد دعم المجتمع المحلي لإلجراءات .ويمكن
تقرير التقييم
إتمام ذلك من خالل اجتماعات المجتمع المحلي الموجودة أو خالل حدث مجتمعي أو عرض عام أو على اإلذاعة
ووسائل التواصل االجتماعي إلخ .على سبيل المثال ،غالبًا ما تنظم فروع الصليب األحمر المحلية في منطقة
البحر الكاريبي غداء في الهواء الطلق لعرض التقرير أمام المجتمع المحلي.
يجب تقديم التقرير إلدارة ومجلس الجمعية الوطنية ليكونا على دراية بما أنجز .من شأن هذا أن يساهم بشكل
ّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات في فروع أخرى في
كبير في الحصول على الدعم الداخلي لتنظيم التقييم
المستقبل وضمان أن يصبح عمل التقييم والمجتمع المحلي عملية منهجية متّبعة في الجمعية الوطنية.
سيستطيع المجتمع المحلي مشاركة التقرير مع أصحاب المصلحة المعنيين بعد الموافقة عليه .يمكن فعل ذلك
بواسطة البريد اإللكتروني أو بشكل عرض رسمي ،على سبيل المثال خالل االجتماع القادم لمجلس الحكومة
المحلية أو لجنة إدارة الكوارث في المقاطعات .ولكن تناقشوا أوالً مع المجتمع المحلي لمعرفة إن كان يريد
ّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات الخاصة به وفي ظل أي شروط .ثم اقترحوا على قادة
مشاركة نتائج التقييم
ّ
المجتمعات المحلية تقديم التقرير بأنفسهم فمن شأن ذلك أن ّ
المعزز لمواطن الضعف
يعزز ملكية عملية التقييم
والقدرات .في حال أجري هذا التقييم في سياق حضري والصليب األحمر عضو في تحالف المدن من أجل
القدرة على الصمود ،يجب مشاركة التقرير وخطة العمل مع أعضاء التحالف.
ّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات وسيلة أساسية لكي تلفت الجمعية الوطنية انتباه واضعي
تش ّكل تقارير التقييم
السياسات الوطنية إلى المخاطر التي يتعرض لها السكان والمجتمعات الضعيفة :يقدّم توليف عن المخاطر
المحددة – بما في ذلك المخاطر المتغيّرة بسبب التغير المناخي  -أدلة قاطعة قد تقنع المخططين بتناول هذه
10
المخاطر في خططهم اإلنمائية وخطط التكيف الوطنية.
ّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات على سجل تقييم مواطن
نحث الجمعيات الوطنية على تحميل تقارير التقييم
الضعف والقدرات .ويضمن حفظ التقارير على شبكة اإلنترنت عدم ضياعها ويتيح فرص أكثر الستخدام هذه
المعلومات ،على سبيل المثال لدمجها في بيانات المخاطر على المستوى الوطني أو لتخطيط الجمعية الوطنية
للطوارئ أو لتخطيط البرامج المقبلة أو الحوار بشأن السياسات أو كمعلومات أساسية مفيدة في حال كانت هناك
حاجة إلى استجابة طارئة في المستقبل في المنطقة .تناقشوا مع المجتمع المحلي لمعرفة إن كان يوافق على
ّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات الخاص به وفي ظل أية شروط وقوموا بإزالة البيانات الحساسة
تحميل التقييم
والشخصية إذا لزم األمر.
بمجرد أن تيسروا عملية وضع خطة العمل للحد من المخاطر وخطة الطوارىء وتقوموا بمشاركة تقرير التقييم
ّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات ،يمكنكم عندئذ االنتقال إلى المرحلة األخيرة من عملية التقييم التي تتمثل
بمساعدة المجتمع المحلي في التطبيق والتعليم.

 10االتّحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ( )2013كيفية التعامل مع توجيهات خطط التكيف الوطنية لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر الوطنية ( )www4.unfccc.int/nap/Documents/Supplements/IFRC%20NAPs%202013.pdf
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المستوى الخامس :مساعدة المجتمع المحلي في التنفيذ والتعلم
ّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات هو إنتاج تقرير يل ّخص نتائج التقييم
في حين أن الهدف األساسي من التقييم
وخطة العمل للحد من المخاطر ،ال تنتهي عملية بناء القدرة على الصمود هنا .من الضروري أن تواصل
ّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات
الجمعية الوطنية دعمها للمجتمع المحلي لتنفيذ خطة العمل .تذ ّكروا أن التقييم
يغطي فقط جزء من العملية في خريطة الطريق لقدرة السكان على الصمود .وهنا نشير إلى الصلة بين عملية
ّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات والمرحلة الثالثة من خريطة الطريق لقدرة السكان على الصمود
التقييم
(اتخاذ اإلجراءات الالزمة لبناء القدرة على الصمود).

الخطوة  :13المساعدة في التنفيذ
قد تختلف وسائل دعم المجتمع المحلي التخاذ اإلجراءات الالزمة بنا ًء على السياق والقدرات المتاحة (تقنية
ومالية ومادية) وتتمثل بالمساعدة والتمكين والترابط .يمكنكم مساعدته في اكتشاف قدرته الداخلية وتعزيزها
من خالل إنشاء أو تدريب منظمة أو لجنة مجتمعية تقوم بحشد المجتمع المحلي ككل وتقود عملية تنفيذ خطة
ضا أن تقدموا المساعدة لتنفيذ بعض األنشطة التي تستطيع الجمعية الوطنية أن تقدم خبرتها
العمل .عليكم أي ً
فيها (على سبيل المثال التدريب على اإلسعافات األولية وتدريب المستجيبين األُول وإنشاء أنظمة اإلنذار المبكر
المجتمعية إلخ ).وعند اإلمكان ،منح التمويل االبتدائي لمشروع صغير وارد في خطة العمل .ويعتبر ربط
المجتمعات المحلية بأصحاب المصلحة الذين يستطعون دعمها ماليًا أو تقنيًا وسيلة مهمة أخرى لكي تدعم
الجمعيات الوطنية المجتمعات المحلية .تستطيع الجمعية الوطنية إذًا المساعدة في تدريب المجتمع المحلي حول
كتابة مقترحات المشاريع وعرضها باإلضافة إلى عقد اإلجتماعات.
من المتوقع أن يحقق هذا الدعم نتيجتين :منظمة مجتمعية قوية وموارد مادية ومالية وإنسانية مناسبة تساعد
المجتمع المحلي في تنفيذ خطة عمله.

خدمات الصليب األحمر والهالل األحمر األساسية ،وخريطة
الطريق لقدرة السكان على الصمود

نصيحة عملية! يجب أن يشعر المجتمع المحلي وكأنه يملك التقييم وخطة العمل ،ولديه الحافز على
سد الدور األساسي للصليب األحمر
تنفيذهما .وكما ورد في خريطة الطريق لقدرة السكان على الصمود ،يتج ّ
والهالل األحمر في خدمات المساعدة والتمكين والترابط المقدمة للمجتمع المحلي!
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 13.1دعم إنشاء لجنة
على المجتمع المحلي أن يملك جهود الحد من المخاطر وبناء القدرة على الصمود ويقودها .لتحقيق ذلك ،يجب
أن يكون هناك منظمة مجتمعية مسؤولة عن عملية التنفيذ .حبذا لو تؤدي منظمة مجتمعية قائمة هذا الدور –
ربما حددتم واحدة خالل تقييم القدرات .يمكن إذا لزم األمر تمكين هذه المنظمة المجتمعية المحلية لتشمل أعضاء
المجتمع المحلي األكثر عرضة للخطر في نشاطاتها .ولكن ،إن لم يكن هناك منظمة مجتمعية ذات صلة ،على
ّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات تيسير إنشائها من خالل عملية تشاركية وديمقراطية .وكانت
فريق التقييم
تدعى هذه اللجنة سابقًا الفرق المجتمعية للحد من مخاطر الكوارث أو اللجنة المجتمعية إلدارة الكوارث ،ونقترح
تسميتها اآلن "لجنة بناء القدرة على الصمود" لإلشارة إلى الطابع المتعدد القطاعات الخاص بخطة العمل للحد
من المخاطر الذي يتخطى الكوارث .من الضروري أن تشمل هذه اللجان الفئات واألفراد األكثر عرضة للخطر.
على عمليات صنع القرار المسؤولة عنها هذه اللجان أن تكون شفافة وشاملة ومسؤولة تجاه المجتمع المحلي
ككل.
وفيما يلي اعتبارات أساسية على المنظمة المجتمعية تبنيها لكي تكون "لجنة بناء القدرة على الصمود":
•
•
•
•
•
•

ّ
المعزز لمواطن الضعف
القيادة الرؤيوية التي ستقود العملية وتشرف عليها ما بعد عملية التقييم
والقدرات
توزيع المهام بشكل واضح باستخدام العمليات التشاركية
التواصل والتنسيق الداخلي الفعال ومع أصحاب المصلحة المعنيين
الرغبة في التعلم من اآلخرين وتبادل المعرفة
األنظمة الشفافة لضمان استخدام الموارد بشكل كاف وفعال
القدرة على حشد الموارد

قد يتوجب عليكم المساعدة في تعزيز اللجنة من خالل تدريبها على مهارات مفيدة جديدة مثل كتابة مقترحات
المشاريع وعرضها باإلضافة إلى تقديم دورات تدريبية حول المجاالت الخاصة بالصليب األحمر والهالل
األحمر مثل التخطيط للطوارئ والتأهب واإلسعافات األولية إلخ.
 13.2التواصل مع الشركاء
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات قضايا مختلفة متعلقة بعدة قطاعات يجب
غالبًا ما تحدد عملية التقييم
معالجتها.
في حين يجب حشد األقسام التقنية التابعة للجمعية الوطنية لمساعدة المجتمعات المحلية على بناء قدرتهم على
الصمود ،قد ال تستطيع الجمعية الوطنية في بعض الحاالت دعم كل نشاط حددته المجتمعات المحلية خالل
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات بسبب القدرات المحدودة .قد تتطلب بعض المشاريع دع ًما من
عملية التقييم
أطراف مختلفة عن الصليب األحمر والهالل األحمر والمجتمع المحلي .لذلك على الصليب األحمر والهالل
األحمر تأمين التواصل بين المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة ذات الصلة والشركاء .عليكم طرح سؤالين
في هذه الحالة:
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• من يستطيع أن يساعد في تنفيذ هذه اإلجراءات المختلفة؟
• من المسؤول عن القضايا التي تقع خارج صالحيات أو قدرات الصليب األحمر والهالل األحمر؟
وهنا أهمية بناء الشراكات االستراتيجية ،على سبيل المثال العمل مع مؤسسات وشركاء آخرين .من الضروري
أن تدخل الجمعية الوطنية في حوار مع المنظمات األخرى التي تشكل واليتها ومعرفتها ومهاراتها تكملة ألنشطة
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات .يمكنكم حينئذ
الصليب األحمر والهالل األحمر وذلك منذ بداية عملية التقييم
اللجوء إلى هذه المجموعات عندما يولي المجتمع المحلي األولوية للقضايا التي ال تقع في نطاق خبرتكم .وإلنجاز
ذلك ،يجب إشراك الحكومة وشركاء آخرين بأسرع وقت ممكن – على سبيل المثال في التقييم ومراحل التخطيط
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات .قد ال تتوفر لدى المجتمع المحلي موارد كافية
وعند مشاركة نتائج التقييم
إلنجاز مشاريع بنيوية كبيرة مثل تشييد جدران احتجاز الفيضانات أو معالجة األسباب األساسية للهشاشة مثل
الفقر .ستحتاجون إلى الدعم الخارجي – ويمكن الحصول عليه عن طريق المناصرة .استخدموا مصداقية
الصليب األحمر والهالل األحمر ودوره المساعد لخلق التواصل بين المجتمع المحلي والسلطات ذات الصلة
وصانعي القرار والمناصرين من أجل التغيير اآلخرين.
عملي’! ساعدوا المجتمع المحلي في إنشاء "شراكة" أو مذكرة تفاهم أو عقد مع كل صاحب
نصيحة
ّ
صل مسؤولياته وجدول عمله وبروتوكوالت االتصال والترتيبات المالية .باستطاعة الجمعية
مصلحة يف ّ
الوطنية تقديم صيغة خاصة بذلك باإلضافة إلى قدرة الوصول إلى المشورة القانونية (عند االقتضاء).
اقترحوا عقد اجتماعات منتظمة إلطالع جميع أصحاب المصلحة على العملية والنتائج .ادعموا المجتمع
المحلي لتحضير االجتماعات من خالل مساعدته في وضع جدول أعمال وتصميم عرض باإلضافة إلى
مساعدته في إدارة أعماله.
 13.3حشد الموارد
نحتاج إلى أنواع مختلفة من الموارد لتنفيذ خطة العمل للحد من المخاطر .يمكن أن تكون هذه الموارد إنسانية
وتقنية ومالية ومادية .قد ال تتوفر الموارد المناسبة لدى المجتمع المحلي لبعض األنشطة في خطة العمل ،في
هذه الحالة يجب أن تدعمه الجمعية الوطنية لحشد الموارد ألن:
• قد ال تتوفر لدى المجتمعات المحلية الضعيفة القدرة للتواصل مع أصحاب المصلحة والحكومة وشبكات
المجتمع المدني وقد ال تكون على علم بالفرص المتاحة للحصول على الدعم للحد من المخاطر.
• تمكين المجتمعات المحلية للوصول إلى مصادر الدعم المحتملة هو سمة مهمة من القدرة على الصمود
(الترابط).
وتتمثل المصادر العامة للدعم المقدم لخطة عمل المجتمع المحلي للحد من المخاطر في ما يلي :المجتمع المحلي
بنفسه والحكومة المحلية والوطنية والجمعية الوطنية الخاصة بالصليب األحمر والهالل األحمر ومنظمات
المجتمع المدني والمنظمات الدينية والمنظمات غير الحكومية.
 13.3.1حشد الموارد الداخلية
يمكن أن تستخدم المجتمعات المحلية أنظمتها التقليدية لحشد الموارد الداخلية في المجتمع المحلي بدون الحاجة
إلى الكثير من الدعم .تشمل أمثلة عن حشد الموارد الداخلية ما يلي :أنظمة الدعم المتبادل وجمع األموال على
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المستوى المحلي والمساهمة من خالل تقديم عملها ومهاراتها التقنية واستخدام المواد المتوفرة على المستوى
المحلي واعتماد القوانين المحلية إلخ.
 13.3.2حشد الموارد الخارجية – المشاريع الصغيرة
ومع ذلك ،قد تحتاج المجتمعات المحلية إلى الدعم التقني لتطوير المشاريع الصغيرة من خطة عملها وجمع
األموال من مصادر خارجية .تتطلب المشاريع الصغيرة مبالغ محدودة وتنفّذ على مدى فترات زمنية قصيرة.
وتتألّف من أنشطة ملموسة تنفذ بواسطة مهام محدودة تعتمد على الميزانية المخصصة .يستطيع المجتمع المحلي
إدارة المشاريع الصغيرة وتنفيذها بنفسه.
تستطيع المجتمعات المحلية تقديم مقترحات لمشاريع صغيرة أو أنشطة محددة بنا ًء على خطة عملها للحد من
ضا أن يكون المشروع الصغير مرتب ً
طا
المخاطر واستخدامها لحشد الموارد من شركاء خارجيين .يمكن أي ً
بمشروع خاص بالجمعية الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر.
المزيد من اإلرشادات حول كيفية تطوير مشروع مجتمعي صغير.
النقاط األساسية التي ينبغي وضعها في االعتبار:
• على مقترح مشروع صغير معين أن يحدد مثل خطة العمل هدف واضح والنتائج المتوقعة والمستفيدين
المستهدفين والئحة األنشطة وجدول عمل األنشطة والميزانية واألشخاص المسؤولين والشركاء
المعنيين.
• ضمان أن االقتراح هو الحل البديهي للمخاطر ذات األولوية التي حددها المجتمع المحلي خالل التقييم
َّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات.
• على التدخل أن يولي األولوية للفئات األكثر هشاشة في المجتمعات المحلية ويعزز األنشطة التي من
شأنها أن تفيد المجتمعات المحلية على نطاق واسع.
• التحقق بعناية لتفادي أي ضرر محتمل ناتج عن إجراء ما على البيئة أو المساواة بين الجنسين أو على
النزاع.
• من الضروري إنشاء لجنة تنفيذ ولجنة متابعة تتألف من أعضاء من المجتمع المحلي ومن فني محلي
إن كان ذلك ممكنًا لضمان نجاح المشروع الصغير.

الخطوة  :14دعم الرصد والتقييم والتعليم
تقدم الخطوات التالية نسخة قصيرة من إرشادات الرصد والتقييم .نشجّعكم إذا كان لديكم وقت على ربط هذه
العملية بالمرحلة  4من خريطة الطريق لقدرة السكان على الصمود.
الهدف األساسي من الرصد والتقييم هو مساعدة المجتمعات المحلية في التعلم من نتائج إجراءات بناء القدرة
على الصمود والقيام ببعض التعديالت عند الحاجة وتحفيز أعضاء المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة على
ّ
القيام بالمزيد من اإلجراءات المحسنة لبناء القدرة على الصمودّ .
المعزز لمواطن الضعف
تعزز عملية التقييم
والقدرات الرصد التشاركي.
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يساعد أيضًا الرصد والتقييم الجمعية الوطنية في تحديد النتائج وإرسالها للجهات المانحة وتحليل نوعية
الخدمات التي تقدمونها للمجتمع المحلي وتطوير قاعدة أدلة لحشد المزيد من األموال لدعم المجتمعات المحلية.
ويش ّكل تقييم تقدّم المجتمع المحلي في تنفيذ خطة العمل للحد من المخاطر دليالً للمجتمعات المحلية على أنكم
بارعون في عملكم وجديون في الحد من المخاطر الناجمة عن أي تهديد .سيعزز ذلك فكرة أن العمل مع الصليب
األحمر والهالل األحمر سيؤدي إلى تغييرات إيجابية في المجتمع المحلي .خططوا للقيام بالمتابعة والرصد
والتقييم لضمان التزام المجتمع المحلي المستمر والتزام األشخاص إليه .وفيما يلي الخطوات األساسية لدعم
المجتمع المحلي لرصد وتقييم تنفيذ خطة عمله على النحو السليم.
 14.1التحفيز على الرصد
فسّروا للمجتمع المحلي أسباب وأهمية الرصد السليم .قوموا بطمأنته بأن رغبة معرفة كيف تسير األمور خاصةً
عندما يستثمر المجتمع المحلي الوقت والطاقة وموارد أخرى في تنفيذ خطة عمله للحد من المخاطر هو أمر
طبيعي ومفيد .على المجتمعات المحلية أن تقوم بالرصد والتقييم لتحقيق هدف أو أكثر من األهداف التالية:
•
•
•
•

تقييم التقدم المحرز في خطة عملها للحد من المخاطر.
اتخاذ اإلجراءات المناسبة والتصحيحية إذا اقتضى األمر.
استخالص الدروس من األمور التي نجحت واألخرى التي فشلت خالل تنفيذ خطة عملها والنتائج
والتأثيرات المترتبة عن ذلك :ما هي األمور التي نجحت وما هي األمور التي لم تنجح ولماذا.
التحقق إذا تم الحد من المخاطر وجمع األدلة واستخدامها لتشجيع زيادة التدخالت للحد من المخاطر
وللتأثير على السياسات والممارسات.

تناقشوا مع المجتمعات المحلية لماذا الرصد المنتظم مهم ولماذا على جميع أصحاب المصلحة أن يساهموا:
•
•
•
•
•

قد يالحظون تغيير ال يالحظه اآلخرون؛ من شأن هذا التغيير أن يحفّز أعضاء المجتمع المحلي على
مواصلة بذل جهودهم أو قد يكون دليل على ضرورة تكييف األنشطة.
قد تتماشى آراؤهم مع آراء غيرهم مما يزيد الثقة في النتائج.
قد تشجّعهم رؤية نتائج ملموسة.
يحق لهم معرفة نتائج اإلجراءات التي استثمروا فيها.
قد يكون تعاونهم أساسيًا لتكييف أو ضمان إنجاز الخطط بنجاح.

 14.2تتبع التقدم المحرز
فسّروا للمجتمع المحلي أن التحقق من أن خطة العمل تسير على المسار الصحيح أمر أساسي لضمان نجاحها.
قوموا بتشجيعه على طرح األسئلة التالية خالل عملية التنفيذ:
• هل حققنا أهدافنا؟
• هل حققنا ما توقعنا إنجازه حتى اآلن؟ وإن لم يكن األمر كذلك ،فلم ال؟
• كيف يمكننا التخلص من العوائق التي تحد من تقدمنا؟
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• ما هي الخطوات التي يجب اتباعها للسير على المسار الصحيح؟
يسلّط الضوء هنا ليس على تتبع التقدم المحرز في تطبيق خطة العمل فحسب بل أيضّا على طريقة تطبيقها :هل
ال يزال األشخاص األكثر ضعفًا يشاركون في خطة العمل ويساهمون بها بفعالية؟ هل تنمو ثقة األشخاص
بأنفسهم عند تحليل مصالحهم وحمايتها وتعزيزها؟ هل ال يزال جميع أصحاب المصلحة ملتزمين؟
على المجتمع المحلي أن يختار المنهجية المناسبة لرصد خطة العمل .يمكن استخدام منهجية أو أكثر من بين
المنهجيات التالية:
•
•
•
•

اجتماع أسبوعي للجنة بناء القدرة على الصمود في المجتمع المحلي
تقريرا إلى المجتمع المحلي ككل
اجتماعات شهرية أو فصلية حيث تقدّم لجنة بناء القدرة على الصمود
ً
وإلى أصحاب المصلحة
آخر المستجدات عبر الفيديو و/أو الصور
تقرير خطي.

استندوا إلى اإلرشادات في فصل الرصد والتقييم من دليل التخطيط للبرامج/المشاريع لمساعدة المجتمع المحلي
في اختيار أسلوب الرصد .فسّروا أنه من األسهل تحديد بعض التغييرات أو مؤشرات التقدم من خالل إجراء
مقابلة مع األشخاص المعنيين بينما يمكن تحديد البعض اآلخر من دون القيام بذلك.
باإلضافة إلى ذلك ،يمكنكم اآلن إعادة استخدام أداة لقياس القدرة على الصمود لقياس أثر إجراءات الحد من
طورتم في الخطوة  8.4أداة لقياس القدرة على الصمود .يمكنكم اآلن
المخاطر وبناء القدرة على الصمود .قد ّ
استخدامها مجددًا لرؤية إن كان هناك أي تغيير في المخاطر/القدرة على الصمود .تبذل الجهود حاليًا لتطوير
جدول متابعة لقياس القدرة على الصمود خاص باالتّحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
ضا أدوات
يسمح بتحميل بيانات قياس القدرة على الصمود وتحليلها وتصورها .قد يقترح جدول المتابعة أي ً
إضافية لقياس القدرة على الصمود بنا ًء على احتياجات قياس القدرة على الصمود الخاصة بكم والوقت والموارد
المتوفّرة لديكم .عليكم تقديم تقرير ذاتي على مستوى الجمعية الوطنية/الفرع حول مدى دعمكم لعملية التقييم
ّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات المجتمعي وكيف ساهمتم في نجاح خطة العمل المجتمعية للحد من المخاطر.
 14.3استخالص الدروس من حاالت النجاح والفشل وتطبيقها
قوموا بتوجيه المجتمع المحلي ليستخدم نتائج الرصد الذي أنجزه لمعرفة كيفية تغيير خطة عمله للحد من
المخاطر إذا دعت الحاجة .قد يشمل هذا التغيير تكملة بعض األنشطة أو زيادتها أو تكييفها أو ابتكارها أو وقفها
بنا ًء على سير خطته واإلنجازات التي حققها .ال تنسوا أن أفضل ما يمكنكم فعله كجمعية وطنية/فرع هو استخدام
ّ
المعزز لمواطن الضعف والقدرات لتحويل المجتمع المحلي وتمكينه لتعزيز قدرته على الصمود
عملية التقييم
والحد من المخاطر بصورة مستقلة وشاملة.
عليكم اتخاذ إجراءات محددة في بعض األحيان للحصول على وجهات نظر اآلخرين حول كيفية حل مشكلة
معينة .إن دعت الحاجة إلى تغيير األنشطة المقررة بشكل كبير ،شجّعوا المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة
اآلخرين على اتخاذ هذه القرارات معًا مع ضمان المشاركة القصوى وإعالم الشركاء بالتغييرات المهمة .قوموا
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بمساعدتهم وهم يكررون أجزاء من عملية وضع خطة العمل وساعدوا المجتمع المحلي على التواصل مع جهات
فاعلة أخرى عند االقتضاء.
شجّعوا المجتمع المحلي على تنظيم زيارة متبادلة لتبادل المعرفة مع مجتمعات محلية أخرى ،سواء بواسطة
التبادل المباشر أو من خالل الصليب األحمر والهالل األحمر .قوموا بتوفير المعارف والموارد للسماح لممثلي
المجتمعات المحلية األخرى بزيارة المجتمع المحلي والتعلم منه واطلبوا من المجتمع المحلي اإلذن لمشاركة
تجربته مع منظمات أخرى في المنشورات.
ربما تحتاجون إلى القيام بالرصد التنظيمي الخاص بكم على مستوى الجمعية الوطنية/الفرع .قد يكون ذلك
متعلقًا بالمهام المطلوبة من الجهات المانحة وقد يستفيد من التعاون مع السلطات المحلية والشركاء .احتفلوا
بنجاحكم ولكن تعلّموا أيضًا من أي خطأ ترتكبونه وابحثوا عن وسائل للتحسين.
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