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 المقدمة
 

 ها من  نذكر  ؛من العوامل في هذا االتجاه  الكثير. وتساهم  الكوارث زيادة مّطردة في عدد    نرزح تحت وطأةما زلنا  

والتدهور البيئي وأنماط    طارخلألوزيادة عدد األشخاص الذين يعيشون في المناطق المعرضة    النمو السكاني

التنمية غير المستدامة التي غالبًا ما تؤدي إلى مستويات أعلى من الضعف، فضالً عن التوسع الحضري السريع  

والقدرة في    الضعفتقييم    ويُعتبرستمر هذه االتجاهات وتتفاقم بفعل تأثير تغير المناخ.  أن ت  ويُرّجح.  والعشوائي

  فعالية  أكثر و  حعلى نالحد من مخاطر الكوارث  أساليبالمجتمعات المعرضة للخطر أمًرا بالغ األهمية لتحديد 

 وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود.

األمد    ويُعتبر طويل  نهًجا  والقدرات"  الضعف  مواطن  األحمر    حركة  بعهتّ ت"تقييم  والهالل  األحمر  الصليب 

(RCRC  )المختصأكثر    ويُعرف "باسمه  عبارة عن.  VCA "1ر  تشاركيّ   وهو  للمجتمعات  ُطّورت  ة  عملية 

للتصدي  الحلول    ووضع التي تحدق بها وتحليلها  تقييم المخاطر    عبرتعزيز قدرتها على الصمود، وذلك  بهدف  

التقييم  يمّكن  كما.  لها بدعم من    هذا  ، من االقتضاءعند  الصليب األحمر والهالل األحمر  حركة  المجتمعات، 

المخاطر   هذه  تّضّرراً استكشاف مصدر  األكثر  الفئة  المتاحة  وتحديد  كافّةعلى    والعناصر  لتقليل    المستويات 

المخاطر   وتقليص ضين للخطر  قدرة األشخاص المعرّ   تعزيزمن أجل    تطويرها المبادرات التي يمكن  والمخاطر  

 . واجههمتالتي 

التقييم الُمعّزز لمواطن الضعف والقدرات، وهو نسخة محّسنة من "تقييم مواطن  "  EVCA" المختصر ويُقصد ب

والقدرات  المرجعيّ   بفضل  "(VCA)  الضعف  والمراكز  الوطنية  الجمعيات  من  عدد  الدولي  دعم  واالتحاد  ة 

 لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.

 

ز لمواطن الضعف والقدرات  ؟ لماذا يجب إجراء تقييم معزَّ
 

القرارات. على أساسها    تُبنىر المعلومات التي  وفّ وت عملية تخطيط البرنامج    من  جزًءا ال يتجّزأالتقييمات  تُشّكل  

 المعلومات السيئة تضمن بالتأكيد برنامًجا سيئًا.  نّ فإ، اجيدً  االمعلومات الجيدة ال تضمن برنامجً  في حين أنّ و

  ، من الجمعيات الوطنية  كبير    في استخدام التقييم أنه منهجية تحظى بتقدير    العشرينالخبرة    سنوات   ت أظهرو

على تعزيز المشاركة الشاملة وقيادة المجتمع    قادرة  أيًضا كعملية  بل  ،فحسب تقييم المخاطر  على صعيد  ليس  

لنجاح أي خطة    جوهريّة  ةات المحليّ وجهات النظر واألولويّ   وتُعتبر  .عندما تُنجز جيدًا  تمكين الفئات الضعيفةو

ز لمواطن الضعف والقدرات   للحد من المخاطر ناتجة عن  " تمتلك"  أن المجتمعات    يّن علىويتع.  التقييم المعزَّ

 تنفيذها.لإليها من أجل بذل الجهود  تأدّ  التي والتحاليلهذه الخطط 

 
تستخدم  وإلى منهجيات التقييم الريفي التشاركي )التي أعيدت تسميتها مؤخًرا "التعلم التشاركي من أجل العمل"(.    " EVCA"تعود أصول   1

( وأمن  PASSA)   المأوى اآلمنب للتوعية    المشاركةنهج  و  (CBHFA)   المجتمعّيةواإلسعافات األولية  الصحة  معظم أدوات التقييم التشاركي )

الصليب  حركة  القسم أدناه حول "خيارات تقييم    راجععمليات مماثلة.  ضمن الصليب األحمر والهالل األحمر    (( HESاالقتصادي )األسرة  

 تقييم.العملية  اختيارحول من الشرح  " لمزيد  المجتمعية األحمر والهالل األحمر 
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 ً ز لمواطن الضعف والقدرات: تاليا  أربعة أسباب إلجراء تقييم معزَّ

 اليوم وفي المستقبل،رة والناشئة التي تواجهها  والمتغيّ   الراهنة   أفضل طبيعة المخاطر  تفهم المجتمعات بشكل  ل.  ١

 .ى هذه المخاطرباإلضافة إلى مد 

من المخاطر وتعزيز قدرتها على الصمود على أساس   ة للحدّ والعمليّ  المناسبةلمجتمعات اإلجراءات لتحدّد ا. ٢

 أولوياتها. 

الحد ل  ن المجتمع من تنفيذ خطة عمالمجتمع وخارجه حتى يتمكّ   ضمنرفع مستوى الوعي وحشد الموارد  ل.  ٣

 . من المخاطر

طريل.  ٤ عن  ذلك  في  بما  األولوية،  ذات  المخاطر  لتقليل  المجتمعات  الوطنية  الجمعيات  في   قتدعم  التأثير 

 والقوانين واالستثمارات اإلنمائية التي تفيد تلك المجتمعات. السياسات 

 

ز لمواطن الضعف والقدرات؟ما هو التقييم   المعزَّ
 

 . عملية تشاركيّة وتمكينيّة ١

ز لمواطن الضعف والقدرات على عملية لجمع البيانات والتحليل وتخطيط العمل. فإنه   ال يقتصر التقييم المعزَّ

بناء و فهم المخاطر والحد منها  لتقود مساعي  دعم من خاللها المجتمعات المستهدفة  م وتمكين تُ أيًضا عملية تعل  

 . الصمود 

وتجدر   مستدام.  بتأثير   وتحظى  حقًّا  تمكينيّة  العملية  تكون  لكي  أساسيًا  أمًرا  للمجتمع  الشاملة  المشاركة  وتُعدّ 

  اعتبارات النوع االجتماعي ق نهج يراعي  اإلشارة إلى أّن المجتمع ليس كيانًا متجانًسا، فتمّس الحاجة إلى تطبي

باإلضافة    ؛وفهمها  هموأولويات  همقدراتو  النساء والرجال والفتيان والفتيات احتياجات    التعامل معع لضمان  والتنوّ 

واألفراد من مختلف المجموعات االجتماعية والثقافية واالقتصادية    االحتياجات الخاصة  األشخاص ذوي  إلى

في بعض الحاالت، كما هو الحال في المناطق  و.  ضمنًا  2مجموعات المهاجرين و  المجتمع،   تشّكلوالدينية التي  

ة  ب تحديد "المجتمعات" المختلفة في المنطق يتطلّ فتحديد "المجتمع" وتوحيده،    األصعب الحضرية، قد يكون من  

 . إضافية خطوةً  الحضرية

 . عمليّة ترّكز على فهم المخاطر وتحديد إجراءات الحد منها والتكيف معها ٢

يؤثر خطر معيّ  التحتية    كافةن على  ال  والبنية  نفسهاالدرجة  ب األفراد واألسر والمجتمعات  . نفسها وبالطريقة 

حسب  بالتأثير  درجة  ختلف  تيمكن أن  و   اإلطالق.قد ال يتأثر البعض اآلخر على    خطير،  البعض بشكل    وفيما يتأثر

 . على الرغم من أّن حجم الخطر قد يكون هو نفسه فوالضعف وقدرات التأقلم والتكيّ  التعرض 

 
 ١٧۰٢، النوع االجتماعي والتنوعاعتبارات تقييم مواطن الضعف والقدرات بشأن مراعاة  2
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،  للمخاطر   ض ومستوى الضعف والتعرّ   األخطار مباشر مع حجم    يتناسب خطر وقوع كارثة بشكل  وبمعنى آخر،  

تحمّ  على  القدرة  مع  عكسياً  والضّ الصّ ل  ويتناسب  النّ دمات  الخطر.  غوط  عن  ما  واجمة  الخطر    يُسّمىغالبًا 

 أدناه:  الخطر معادلةأو عوامل الخطر. انظر إلى  الخطردات محدّ بعف والقدرة والضّ  ض والتعرّ 

 

  الّضعف xالتعّرض  x االخطارالخطر =                    

 القدرة            

 

 مختلف محددات خطر الكوارث عنقرأ المزيد ا

ز لمواطن الضعف والقدرات المجتمعات   فهم عوامل الخطر الحالية والناشئة وأسبابها    فييساعد التقييم المعزَّ

 آثارها.  تحدّ مناألساسية واإلجراءات التي يمكن أن 

 . عملية متعددة القطاعات ٣

تُلّوث  أن  يمكن أن تؤثّر الفيضانات على سبل عيش األفراد وإذ  على أكثر من قطاع  واحد.    األخطارتؤثر معظم  

ؤدي  ت مصادر المياه وتؤدّي إلى المرض وتدّمر المنازل والمدارس وتقطع شبكات الطرق. وفي الوقت نفسه،  

تأخذ  التي ال  إلى خلق    في عين االعتبارالمخاطر    التنمية  القوة  على سبيل  فضعف.    مواطنواالختالالت في 

ض  تقنيات البناء المقاومة للزالزل تعرّ   تماد اع دون  من  ضة للزالزل  في منطقة معرّ بُنيت  المثال، المدرسة التي  

يمكن أن يؤدي العنف والنزاع إلى تعطيل الخدمات الحكومية ويؤديان إلى تدمير الموارد واألطفال للخطر.  

المجتمع.  الطبيعيّ  عليها  يعتمد  التي  العيش   النزاعيؤثر  و ة  سبل  والطرق    والصحة  على  والتعليم  والمأوى 

  إلى النظر في القطاعات و كافةإلى تعميم مراعاة المخاطر في القطاعات    تمّس الحاجة،  ذال  .وغيرها  واالتصاالت 

من هنا، ُطّور  .  ةومستدامناجحة  لتكون هذ الجهود  لحد من المخاطر  اتقييم للمخاطر وتخطيط  إجراء  لدى    كافة

ز لمواطن الضعف   ُصّمم   كما  ؛والرفاهية  المةالمحدقة بالسأنواع التهديدات  شتّى    والقدرات ليناسب التقييم المعزَّ

بغضّ  المجتمع  في  للمخاطر  العام  المشهد  ل  لفهم  القطاع.  أن  بشدّ   يُنصح  ذلك،النظر عن  متعدد   فريق    يُوّجهة 

 . ز لمواطن الضعف والقدرات التقييم المعزَّ التخصصات 

 أصحاب المصلحة متعدّدة . عملية ٤

ز لمواطن الضعف والقدرات التقييم يكون ينبغي أن  تشمل أصحاب و أصحاب المصلحة  يتعدد فيهاة عمليّ المعزَّ

مات ومكاتب األرصاد الجوية والمنظّ   والوزارات ذات الصلة  ين اآلخرين مثل الحكومة المحليةالمصلحة الرئيسيّ 

لمجتمع وتساعده  أن ترافق جمعيتك الوطنية ا  وينبغيوالمؤسسات األكاديمية.    غير الحكومية والقطاع الخاص 

ما كلّ ودعم عملية تقييم المجتمع وتنفيذ خطط العمل.    يقدرون على على التواصل مع أصحاب المصلحة الذين  

الذين   المصلحة  للمشاركةزاد عدد أصحاب  المخاطر.  نجحت ،  تستقطبهم  الحد من  أّن هذه   جهودك في  غير 

دًا. يكون معقّ   قد من أصحاب المصلحة    عدد  كبير  ل مع  العم  الصبر والتخطيط الدقيق ألنّ التحلّي بب  تطلّ العمليّة ت

أيًضا    راجع. )إبداعية  بطريقة  و  منذ بداية العملية  تشرك  أنومن يجب    المشاركةالتفكير في كيفية  ويُعتبر مهًما  

 المجتمع بأصحاب المصلحة(.  ربط: ٣رحلة الم، على الصمود  السّكانقدرة لالطريق  خريطة

 كافة  المجتمعيةالصليب األحمر والهالل األحمر  حركة أعمال . نقطة دخول إلى٥

https://docs.wixstatic.com/ugd/7baf5b_2ff7bf22e10f4fc8bd2e04b786697574.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/7baf5b_2ff7bf22e10f4fc8bd2e04b786697574.pdf
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ز لمواطن الضعف والقدرات    يشّكليجب أن   الصليب األحمر والهالل إلى أعمال    نقطة الدخولالتقييم المعزَّ

بيد أّن هذا التقييم قادر  في   المحدقة بالمجتمع.ر المشهد العام للمخاطر  ألنه يوفّ   األحمر المجتمعية واألولية كافةً 

  عتمد تف   .بشأنهامعلومات كافية  ال تتوفر لديك    ة نمعيّ   ات المشكالت الخاصة بقطاع   أغلب األحيان على عرض 

  قة ر المزيد من المعلومات المتعمّ تقييم قطاعية من شأنها أن توفّ   نُُهج  الصليب األحمر والهالل األحمر  حركة

القطاعية القضايا  يرتبط  توضّ و .  بهدف استكشاف هذه  أدناه كيف  لمواطن الضعف ح الصورة  ز  التقييم المعزَّ

 لتقييم المجتمعي القطاعي. الصليب األحمر والهالل األحمر لحركة  نُُهجبمختلف والقدرات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز لمواطن الضعف والقدرات؟ فيجديد الما   التقييم المعزَّ

ز لمواطن الضعف والقدرات    أتى تقييم مواطن الضعف والقدرات  ثمرة مراجعة شاملة إلرشادات  التقييم المعزَّ

  .٢۰١٥عام الفي  وتطبيقها في حركة الصليب األحمر والهالل األحمرالخاصة به ومجموعة أدوات 

 اقرأ المزيد عن تاريخ التقييم لمواطن الضعف والقدرات وعمليّة تعزيزه 

منشورة مسبقًا في مكان    خاّصة به  ومجموعة أدوات تقييم مواطن الضعف والقدرات  يجمع هذا التقييم إرشادات  

 واحد يسهل الوصول إليه. 

وُكيّف لتحليل الخصائص المختلفة للمجتمعات    على الصمود   السّكانقدرة  لضمن خريطة الطريق    التقييم  وأُدرج

ز لمواطن الضعف والقدرات  تضمين    ونتطلّع إلىالقادرة على الصمود بشكل  أفضل.   بمرور الوقت  التقييم المعزَّ

على الصمود، مع تركيز التقييم    السكانقدرة  لمحّسنة من خريطة الطريق  أو    نسخة منقّحة  فيأ  ال يتجزّ   كجزء  

ز لمواطن الضعف والقدرات بشكل  أساسي على عملية المرحلة   بدًءا منخطوات التقييم والتخطيط )أو    المعزَّ

https://docs.wixstatic.com/ugd/7baf5b_cc35c0454be0464f928fbc837056fbb3.pdf
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لتعزيز القدرة )المتعلقة باتخاذ إجراءات ٣المرحلة  وصواًل إلىوالصمود( المجتمعية مخاطر ال)المتعلقة بفهم ٢

 (. تعزيز القدرة المجتمعية على الصمود الصمود ووضع خطة عمل ل على

ز لمواطن الضعف والقدرات االعتبارات المتعلقة بتغير المناخ،  تتضمّ و باإلضافة  ن حاليًا عملية التقييم المعزَّ

النوع االجتماعي والتنّوع. و  التقييم  ة لإلرشاد المستقبلي حول كيفية إجراء  ر منصّ توفّ إلى اعتبارات  عمليّات 

ز لمواطن الضعف والقدرات   قيد  )األدوات الرقمية  استخدام  و  سياقات النزاعأو    ةحضريال  ات سياقالفي  المعزَّ

ع  ر المناخ والنوع االجتماعي والتنوّ إرشادات تغيّ   هفي  دمجناالرموز التالية إلى المكان الذي    وتشير.  ر(التطوي

 عملية: الباإلضافة إلى التغييرات الجديدة في 

 

 

 

ذلك عن   بما في  التقييم،  لتحسين عملية  بُذلت جهود  ذلك،  التقييم  عالوةً على  طريق تحسين تسلسل خطوات 

والقدرة(. وقد ساعد هذا    وإدخال تركيز أوضح على العناصر المختلفة للمخاطر )الخطر والتعرض والضعف 

ز لمواطن  عت اإلرشادات أيًضا حول كيفية ضمان استخدام  توسّ و.  وتقويتها  في تبسيط عملية التحليل التقييم المعزَّ

 شاملة لتمكين المجتمعات. من عملية كجزء  الضعف والقدرات 

ز لمواطن الضعف والقدرات ) بين    الرئيسةما يلي االختالفات    فينذكر   ( و التقييم لمواطن  EVCAالتقييم المعزَّ

 (: VCAالضعف والقدرات )

 
 التقييم لمواطن الضعف والقدرات 

VCA 

ز لمواطن الضعف والقدرات   التقييم المعزَّ

EVCA 

العملية
التقييم لمواطن الضعف والقدرات على أنه  يُنظر إلى   

منتج لمرة واحدة، وليس عملية لقيادة المجتمع في الحد  

 من المخاطر. 

ز لمواطن الضعف والقدرات  إرشادات    يتضمن التقييم المعزَّ

موجزة حول كيفية تعزيز قيادة المجتمع في أثناء اإلعداد  

 والتنفيذ والمتابعة.  واالبالغوالتحليل  

جمع  

ت 
البيانا

والقدرات    الضعف  لمواطن  التقييم  االبدأ  ستخدام  في 

الفوري ألدوات التقييم لمواطن الضعف والقدرات من  

 أجل جمع البيانات. 

األدوات   والقدرات  الضعف  لمواطن  ز  المعزَّ التقييم  يحّدد 

التي يجب استخدامها لعناصر مختلفة من المخاطر. وتجعل  

 ركيًزا. هذه العملية جمع البيانات أكثر ت 

ت 
ألدوا

ا
 

 مراجعة. الب بعض األدوات بمرور الوقت تتطلّ 

في   األدوات  اعتبارات    الحتواء األدوات    مجموعة ُحّدثت 

  كذلك، .  والصمودر المناخ  النوع االجتماعي والتنّوع وتغّي 

   يجري تطوير أدوات جمع البيانات الرقمية. 

ل
حلي
الت

 

والقدرات التقليدي  غالبًا ما أّدى التقييم لمواطن الضعف  

  بواسطة   كافة   إلى تحليل البيانات بمجرد جمع البيانات

هذا النهج، في بعض األحيان، ويعني  األدوات المحددة.  

البيانات،    تمعجُ أنه   من  التحليل    ماالكثير  يجعل 

 . أصعب

يجب جمع البيانات وتحليلها لكل عنصر من عناصر الخطر  

قدرة(، ثم  والتعرض والضعف وال  الخطر) بشكل منفصل  

هذا   ويجعل  التجميع.  عملية  خالل  في  الحقًا  النتائج  دمج 

ويسمح   لإلدارة  قابلية  وأكثر  تعقيًدا  أقل  التحليل  النهج 

 للمجتمع بالمشاركة في التحليل. 

 جديد  النوع االجتماعي والتنّوع  تغيّر المناخ 
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صمود 
ال

 

التقييم لمواطن الضعف والقدرات على أنه   يُنظر إلى 

 . وإدارتها أداة ترّكز على الحد من مخاطر الكوارث 

والقدرات    يشتمل الضعف  لمواطن  ز  المعزَّ على  التقييم 

الصمود    أكثر شمولية من خالل إضافة خصائص   منظار

 . أو أبعاده
ط 
رواب

ال
 

بشكل    يتماش  لم   والقدرات  الضعف  لمواطن  التقييم 

 أدوات التقييم القطاعي األخرى.  معواضح 

ز لمواطن الضعف والقدرات مع أدوات    يتالءم التقييم المعزَّ

ل الصحة  أخرى  المثال  سبيل  )على  القطاعي  لتقييم 

ونهج  CBHFA)  ةالمجتمعي   األولية واإلسعافات    )

 (PASSAالمأوى اآلمن ) ب للتوعية  المشاركة

 

ز لمواطن الضعف والقدرات   والصمود التقييم المعزَّ

الصمود    تشّكل األحمر   أولىالقدرة على  الصليب  أولويات حركة 

ف صمود والهالل األحمر وغيرها من المنظمات اإلنسانية. ويُعرّ 

توقّ بأنّه  المجتمع   على  )وأفرادها(  المجتمعات  الصدمات  ع  قدرة 

تأثير   لهاواالستعداد    والضغوطات  من  معها   هاوالحد  والتعامل 

 . 3ا طويلة المدى دون المساس بآفاقهمن والتعافي منها 

يعتقد االتحاد الدولي لجمعيّات الصليب األحمر والهالل األحمر أّن 

مساعدة  أّواًل  يستلزم  الصمود  على  المجتمعات  قدرة  تعزيز 

  مواطنلمخاطر لمعالجة  ل  مراعيةتبنّي نُُهج شاملة    فيالمجتمعات  

  ثالثًاو   اإلنسانمحوره  الطلب    قائم على  ثانيًا تبنّي نهج و  الضعف لديها

 .، اليوم وفي المستقبلبالمجتمعات  تتّصلأن 

ألعمال  مفيدة  أداة  والقدرات  الضعف  لمواطن  ز  المعزَّ التقييم  يُعدّ 

تعزيز الصمود ألنه يشّكل نقطة دخول إلى المجتمع ويوفّر مشهدًا  

ز لمواطن   شامالً للمخاطر في المجتمع. وُكيّفت عملية التقييم المعزَّ

والقد  للمجتمعات  الضعف  المختلفة  للخصائص  أفضل  لتحليل  رات 

 الرسم البياني(.  يُرجى مراجعةالقادرة على الصمود )

ز لمواطن الضعف والقدرات  كيف يرتبط   بخريطة طريق االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر  التقييم المعزَّ

 ؟على الصمود السّكان قدرةلوالهالل األحمر 

 
 .١٤۰٢، الصمود المجتمعيتعزيز القدرة على تحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. إطار اال 3
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ز لمواطن الضعف والقدرات  ز  يركّ  أساسي على عملية التقييم والتخطيط، وبالتالي يتماشى   بشكل  التقييم المعزَّ

 البارزةاألجزاء    يُرجى مراجعة)  الصمود على    السّكانقدرة  لالطريق    خريطةمن    ٣والمرحلة    ٢مع المرحلة  

 في الرسم البياني أدناه(. 

 

، بما  ومتابعتها  ات على الصمود عملية أوسع لمشاركة المجتمع  السّكان قدرة  لكما ترى، تتضّمن خريطة الطريق  

في ذلك بعض الخطوات لوضع مؤشرات مع المجتمع لرصد التقدّم المحرز في تعزيز القدرة على الصمود 
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والقدرات  وتقييم  الضعف  لمواطن  ز  المعزَّ التقييم  تستخدم  كنت  إذا  على    السكانقدرة  لالطريق    لخريطةه. 

ز لمواطن الضعف والقدرات: عملية ، فتأكد من إضافة هذه الخطوات إلىالصمود   التقييم المعزَّ

 في سياقها  الخصائص  وضع: ٤الخطوة  •

 : تحويل األوصاف إلى مؤشرات ٥الخطوة   •

 : تسجيل الخصائص ٨الخطوة   •

 

ز لمواطن الضعف والقدرات وتغيّر المناخ   التقييم المعزَّ

المناخ،   لعلماء  الجوية    قد وفقًا  الظواهر  من    المتطّرفةتحدث  كثير  في  المجتمعات  على  بالفعل  تؤثر  التي 

العقود    وقد   ،األحيان في  أكثر حدة  بالطقسو.  المقبلةتكون  المرتبطة  الكوارث  السنوات   في خالل  تضاعفت 

التحتية    ىبالبن   ل هذه الكوارث صحة المجتمع وسبل العيش والتعليم وتضرّ تعطّ و.  وحدها  المنصرمة  العشرين

والمنازل.   إلىيونض مثل الطرق  تأثير    ف  الحرارة ومستوى  ما سبق ذكره  التدريجية في درجات  التغييرات 

 .وغير ذلك  تهاوجود البحر واألمطار والمواسم بمرور الوقت على الزراعة وتوافر المياه  سطح 

إلى اتخاذ إجراءات بناًء على تجاربها السابقة فحسب، بل تحتاج أيًضا إلى التخطيط   اليوم  ال تحتاج المجتمعات 

 .يسوده عدم اليقين أقسىلمستقبل 

المجتمعات  لدى  بالفعل  مألوفًا  المناخ  تغير  يكون  في  إذ    ،قد  المجتمعات  تالحظ    أنحاء  بدأت  العالم  من  كثيرة 

" في ما يتعلق بدرجة الحرارة وهطول األمطار  المتقلّب طقس  "ال أو ما يُسّمىتغيّرات في أنماط المناخ والطقس  

تتحدى أنماط   وغالبًا ما)ال سيما األشخاص الذين يعتمدون على مصادر الدخل المتعلقة بالمناخ مثل الزراعة(. 

للناس    هذه التغييرات فرصةً   بشأنالتحدث إلى المجتمعات    ويمثّلالمعارف التقليدية.    المرصودةالطقس الجديدة  

  يطّورونها ل إلى استراتيجيات جديدة للتعامل معها ودمج هذه األفكار في خطط الحد من المخاطر التي  للتوصّ 

ز لمواطن الضعف والقدرات.  من خالل عملية التقييم المعزَّ

 باالعتبار:  4وتبرز أهمية أخذ النقطتين التاليتين 

ف  في التكيّ كافّة  المرتبطة بالطقس    ي لتلكتصد وللللحد من المخاطر    الجيدةخطط العمل المجتمعية  تساهم  .  ١

قدرة على الصمود ضد اآلثار السلبية تعزيز الو  الوقوف على أهبّة االستعداد مع تغير المناخ من خالل  إلى حدّ  ما  

بات الطقس  الجوانب السلبية لتقلّ على    دائًما  اهتمامها  المجتمعات   تصبّ أن    وال يجوز.  المتطّرفةلظواهر الطقس  

إحدى الخطوات   تأثيرات إيجابية. ومع ذلك، فإنّ ما تمتّعت ب، بل يجب أيًضا االستفادة منها إذا  فحسب وتغيراته  

ز لمواطن الضعف والقدرات تعديل نهج  في    تتمثّل   "أذكى مناخيًا"الالزمة لجعل البرامج المجتمعية   التقييم المعزَّ

كذلك المعلومات المناخية    ،من المجتمعات   المتغيّرة  حول أنماط المخاطر  المعلومات المعّمقةحتى نستخدم    قلياًل 

يسوده عدم اليقين    متقلّب هة نحو مستقبل  خطط الحد من المخاطر المجتمعية الموجّ إعداد  مساعدة في  لل  المتاحة لنا

  .أكثر فأكثر

ز لمواطن ا٢ ض على التعرّ   بحت يرّكز  "مناخي"لضعف والقدرات إلى تقييم  . ال يجوز تحويل التقييم المعزَّ

 العوامل األخرى التي تؤثر على مخاطر المجتمع. غّض النظر عنيو لخطر تغير المناخ 

 
 ١٢۰٢كيف يمكن النظر في مسألة تغّير المناخ في عملية التقييم لمواطن الضعف والقدرات؟  4
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الصادر عن حركة الصليب األحمر والهالل   دليل المناخمن    حجتغير المناخ: األساسيات""فصل    مراجعةرجى  يُ 

لمعرفة المزيد   إطار العمل بشأن تغيّر المناخيُرجى مراجعة  و .  للحصول على ملّخص لعلم تغيّر المناخ  األحمر  

 تغير المناخ.  حركة الصليب األحمر والهالل األحمر بشأنعن نهج 

ز لمواطن الضعف والقدرات  الحضرية في السياقات  التقييم المعزَّ

والقدرات  الضعف  لمواطن  ز  المعزَّ التقييم  منهجية  وقابلة  تحظى  ذات صلة  لتكون  المرونة  من  يكفي  بما 

بيئة ريفية أو شبه حضرية أو حضرية.  أسواء    ،مجتمع  أيللتطبيق في   الرّ يتمثّ وكان في  التحدي  ئيس في ل 

لمشكالت  معالجة ال  للتعديلير حلول قابلة  البيئات الحضرية في كيفية تحديد المجتمع األكثر ضعفاً وكيفية تطو 

ز لمواطن الضعف والقدرات سبق  تذات األولوية. لذلك، يجب أن   الجمعية الوطنية    تساعد   عملية   التقييم المعزَّ

 نطاق التقييم من مستوى المدينة إلى مستوى المجتمع.  تقليص  في

الكثير من المدن الرئيسة مخاطر الزالزل والفيضانات المتكررة والحرائق وموجات الحّر الشديد وتدفّق    وتشهد 

الضعف التي تواجهها المجتمعات في المدن والبلدات   ومواطن تحديد المخاطر    ويتعذّرهائل للسكان النازحين.  

في البيئات  المشكالت المحلية    تنشأا ما غالبً و  على مستوى المدينة.  منظور    في ظّل غياب بشكل  كامل  أو فهمها  

المحلية    األصعدةعلى    عن حلول خارج المجتمع  فتمّس الحاجة إلى البحث عن ظواهر غير محلية،  الحضرية  

وأنواعهم    األشخاص انعكاسات على عدد    وتنجم عن ذلكأو المدنية أو الوطنية أو حتى الدولية في بعض األحيان.  

 .أصاًل مشاركة  هيأو  يجب أن تشاركمات واإلدارات والوكاالت التي والمنظّ 

.( وتحليل تأثير  وغيرها  يُعتبر رسم خرائط النظم الحضرية األساسية )الصحة والطاقة والمياه وجمع النفايات 

سألة صمود  هذه األنظمة والبيئة المبنية على احتياجات السكان في حال وقوع كارثة أو أزمة أمًرا بالغ األهمية لم

بأصحاب المصلحة    تُربطالمطلوب ما لم    ية بالقدرعمل المجتمعالخطط    لن تؤثّر،  وعلى غرار ذلكالمجتمع.  

 ة وسلطات إدارة الطوارئ في المدينة.الحكومات المحليّ   وجه الخصوص الرئيسيين على مستوى المدينة، وعلى  

الجديدة تقدّم إرشادات حول كيفية إجراء    ، وتفيد األدوات  المدينة التي  للمخاطر على مستوى  التقييم    عمليات 

الحضريةتحديد  و عملية    ، السمات  إلجراء  تخطط  التي  الوطنية  الضعف الجمعيات  لمواطن  ز  المعزَّ التقييم 

إرشادات ضرورية للغاية للجمعيات   بناء التحالفات توفر مجموعة أدوات  و في السياقات الحضرية.    والقدرات 

 أفضل مع مجموعة أوسع من الشركاء في المناطق الحضرية.  الوطنية لكي تعمل بشكل  

ز لمواطن الضعف والقدرات  نقاط يجب مراعاتها قبل إجراء التقييم المعزَّ

ز لمواطن الضعف والقدرات  أن إجراء    تذّكر تك الوطنية  جمعيّ قبل  من    واستثماًرا   التزاًماب  يتطلّ التقييم المعزَّ

تغييًرا في طريقة  أيًضا  ب  قد يتطلّ و.  في هذا الصدد   ية قبل اتخاذ أي قراروبالتالي يستحق دراسة متأنّ   ،والمجتمع

ئلة التالية لمساعدتك في تحديد ما إذا كانت جمعيتك بمؤسستك. استخدم األس  ةهج الخاصالتفكير واألدوار والنُ 

ز لمواطن الضعف والقدرات في  للمشاركةالوطنية مستعدة   : عمليات التقييم المعزَّ

هل ينعكس العمل على مستوى المجتمع في خطط تنمية جمعيتك الوطنية وسياساتها وتركيبتها؟ إذا لم   •

مستعدة إلجراء التغييرات الالزمة كي يصبح هذا جزًءا من يكن األمر كذلك، فهل جمعيتك الوطنية  

 نشاطها؟ 

ن المتوسط  دي  هل جمعيتك الوطنية مستعدة لاللتزام بالعمل بطريقة تشاركيّة مع المجتمعات على األم   •

 والطويل؟ 

https://www.climatecentre.org/downloads/files/RCRC_climateguide.pdf#page=6
http://www.climatecentre.org/downloads/files/CLIMATE%20FRAMEWORK%20FULL.pdf
https://preparecenter.org/resources/city-wide-risk-assessment-do-it-together-toolkit-building-urban-community-resilience
https://preparecenter.org/resources/urban-profiling-better-responses-humanitarian-crises
https://preparecenter.org/resources/building-coalitions-urban-resilience-toolkit
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هل جمعيتك الوطنية جاهزة وملتزمة بتمكين المجتمعات ومرافقتها لالضطالع بدور  قيادي في تقييم    •

 المخاطر والتخطيط والتنفيذ والتقييم؟ 

جمعيّ  • تمتلك  إلجراء  هل  الالزمة  والمهارات  الموارد  الوطنية  الضعف  تك  لمواطن  ز  المعزَّ التقييم 

 المتابعة المطلوبة؟و والقدرات 

وطني والفروع المشاركة على استعداد لتوظيف االستثمارات الالزمة في تدريب الموظفين ال  هل المقرّ   •

 والمتطوعين في العمل المجتمعي؟ 

متعدّ  • بأسلوب  للعمل  مستعدة  الوطنية  جمعيتك  تتمّكن  هل  حتى  القطاعات  وإدارات الفنية    اإلدارات د 

 المختلفة من االستجابة الحتياجات المجتمع الناشئة؟  البرامج

 

ما إذا كنت تريد المضي قدًما في    في  أِعد النظرمن هذه األسئلة، حاول معالجتها أو    إذا أجبت "ال" على أيّ 

ز لمواطن الضعف والقدرات.   عملية التقييم المعزَّ
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 المستوى األول: اإلعداد الداخلي 
 

ز    ةلتستعدّ إلجراء عمليجمعية وطنية  أّي  خذها  يحدّد هذا المستوى الخطوات األولى التي ينبغي أن تتّ  التقييم المعزَّ

فهم األدوار المختلفة للجمعية الوطنية والمجتمع وأصحاب أيًضا في  سيساعدك  ولمواطن الضعف والقدرات.  

ز لمواطن الضعف والقدرات ويرشدك     ثمّ خالل عملية التوعية.  في  المصلحة اآلخرين في عملية التقييم المعزَّ

ز لمواطن الضعف والقدرات لالوطني  فريقلانشاء  إل  خطوة بخطوة   يقودك  .لتقييم المعزَّ

 

 ضمن جمعيّتك الوطنية  : استعدّ ١الخطوة 
 

ز لمواطن الضعف والقدرات  ١.١  فهم أدوار مختلف أصحاب المصلحة في عملية التقييم المعزَّ

ز لمواطن الضعف والقدرات   تنفذّها الجمعية الوطنيّة وحدها. و   مستقلّةال يجوز أن تكون عملية التقييم المعزَّ

يساعد  فيما  مستدام،  ال  وتحقّق األثرتُعدّ المشاركة الشاملة للمجتمع أمًرا جوهريًّا لكي تكون العملية تمكينيّة حقًا ف

 . يّةعمل المجتمعالإشراك مجموعة من أصحاب المصلحة اآلخرين في ضمان تنفيذ خطة 

ز لمواطن الضعف والقدرات  ألصحاب المصلحة في    وال بدّ  أدوار بعضهم    وا فهمي   من أنعملية التقييم المعزَّ

ز لمواطن الضعف والقدرات . وبطبيعة الحال، يمكن أن تتطوّ البعض  ر هذه األدوار في خالل عملية التقييم المعزَّ

 على أساس االهتمام والقدرات.

 الجمعيّة الوطنيّة 

 مشاركة المجتمع وتمكينه.  توجيه في ة في المقام األول ة الوطنيّ ر دور الجمعيّ صينح

 هذا ما يلي:  التوجيهن دور يتضمّ 

 على التحدث واالستماع وتحليل البيانات التي ينتجونها. هموتشجيعأعضاء المجتمع  توجيه •

ز  التقييم عمليةخالل لألشخاص األكثر ضعفًا في المجتمعات في  مثيل الجيدالتّ ضمان   •  .المعزَّ

( لتمكين المجتمع من تنفيذ خطة العمل منها  )المالية والمادية والبشرية   تسهيل الوصول إلى الموارد •

 الخاصة به. 

 ذلكز  المساعد. يعزّ   هدور  من خالل  تقوية العالقة بين المجتمع والمسؤولين الحكوميين المحليين •

 .الوصول إلى الخدمات التي يحق له الحصول عليها  فيوالمساءلة، وبالتالي يساعد المجتمع    التّواصل

ز بشبكة من مصادر الدعم المحتملة    جمع أصحاب المصلحة اآلخرين لربط المجتمع • لعملية التقييم المعزَّ

 . اوأي إجراءات تنجم عنهلمواطن الضعف والقدرات 

حتّى تصبح في    تلتزم بدعم المجتمعات لسنوات عّدةيجب أن تقف الجمعيّة الوطنيّة على أهبة االستعداد وأن  

 . ىوضع يمّكنها من إيجاد حلولها طويلة المد 

التقليدية  في قيادة    كثيًراة  ة الوطنيّ الجمعيّ   برزت و التقييم لمواطن الضعف والقدرات  وتوفير الموارد. عملية 

في    نمضيبينما  و المنعكس  الصمود  نهج  الطريق  نحو  الصمود   السّكانقدرة  لخريطة  دور على  سيصبح   ،

 . لضمان اضطالع المجتمعات بدور  مركزية أقل بروًزا طنيّ ة الوالجمعيّ 
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ويتمثّل الهدف المنشود في امتالك المجتمعات العملية الكاملة وقيادتها واالستفادة منها للحد من المخاطر وبناء 

قدرة لالطريق  في خريطة    الرئيسةاقرأ المزيد عن الخدمات  من المنّظمات الخارجية.    محدود    الصمود بدعم  

 على الصمود. السّكان

 المجتمع:  

ز لمواطن الضعف والقدرات.يؤّدي المجتمع دور المحرك لعملية التقييم   المعزَّ

ز لمواطن الضعف والقدرات    أن يكون  يجوز ال   لجمع البيانات   عمليّة ة أوة وطنيّ جمعيّ عبارة عن  التقييم المعزَّ

ثانويًا  افيه  ويؤّدي  الجهات المانحة  تحّركها التقييم    لذلك  .فحسب   غير فعّالأو    أفراد المجتمع دوًرا  يختلف 

ز لمواطن الضعف والقدرات     هدف إلى جمع البيانات لقياس ت  التي  الدراسة االستقصائية األساسية  عنالمعزَّ

ز لمواطن الضعف والقدرات  يُعتبر،  وفي المقابلنجاح المشروع.    مدى عملية تعليمية وخطوة    التقييم المعزَّ

ز  خالل عملية في أن ينمو دور المجتمع  وينبغي. أولى نحو تشجيع إجراءات الحد من المخاطر التقييم المعزَّ

يتعيّن  المجتمع،    ضمن   الراهنةة  نقطة البداية على القدرات القياديّ ستعتمد  ما  في. ولمواطن الضعف والقدرات

.  وتنفيذها  المخاطرخطته للحد من    في وضع  المجتمع المنشود بهدف  أن يلتزم  ة  تك الوطنيّ في جمعيّ   فرد    كلّ   على

 نعدّد في ما يلي أدوار المجتمع:  

 بدعم من الجمعيّة الوطنيّة وأصحاب المصلحة اآلخرين.  ه وتحليلهاتحديد المخاطر المحدقة ب  -

 وضع خطة للحد من المخاطر على أساس أولوياته.   -

 حشد الموارد المحلية )البشرية والمادية والمالية منها( لوضع خطته حيّز التنفيذ.   -

تشمل المطالبة بالخدمات التي يحق له الحصول عليها من الحكومة والجهات  قد التي )ه خطت تنفيذ   -

 .(الفاعلة األخرى ذات الصلة

 ة. الدروس لتحسين اإلجراءات المستقبليّ  واستخالص وتقييمه الحد من المخاطر في التقدّم الُمحرز رصد   -

 

أشخاًصا من كّل الفئات االجتماعيّة واالقتصاديّة وال سيّما الفئات  ، أن يشرك القادة  ضمن المجتمعمن المهم،  

لم  األكثر ضعفًا إذا  بالشموليّة  يتّسم.  والقدرات  الضعف  لمواطن  ز  المعزَّ بتعزيز  التقييم  يخاطر  فإنه    أجهزة ، 

واألشخاص ذوي    وكبار السنّ النساء    وال سيّما،  هاوتهميشبعض الفئات  ضعف    وتفاقم حدّة  المنصفةالسلطة غير  

 .من المجموعات  ة وغيرهاة والدينيّ ات العرقيّ واألقليّ   اإلعاقة

 

  أصحاب المصلحة اآلخرون: 

ز لمواطن الضعف والقدرات على  عمليّة  دور أصحاب المصلحة اآلخرين فييقتصر     ة المساهم   التقييم المعزَّ

 . و/أو التمكين

المحليّ   ينبغي الحكومة  مثل  المصلحة  أصحاب  الجوية إشراك  األرصاد  ومكاتب  الصلة  ذات  والوزارات  ة 

ز    التقييم  ة في عمليةسات األكاديميّ ة والقطاع الخاص والمؤسّ مات غير الحكوميّ والمنظّ    يرتهن ومنذ البداية.  المعزَّ

 . أّواًل دائًما مصالح المجتمعات ويجب أن يضعوا  كفاءاتهم واهتماماتهمبدور أصحاب المصلحة المختلفين 

ز لمواطن   التقييم المعزَّ التي يمكن أن يؤدّيها مختلف أصحاب المصلحة في عمليّة  يلي بعض األدوار  في ما 

 الضعف والقدرات:

https://preparecenter.org/sites/default/files/1310403-road_map_to_community_resilience-en-04.pdf#page=18
https://preparecenter.org/sites/default/files/1310403-road_map_to_community_resilience-en-04.pdf#page=18
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ي وإتاحة الموارد وخلق بيئة مواتية للحد من المخاطر )الحكومة المحلية والبلديّة(: تقديم الدعم الفنّ   الحكومة  -

 بشكل  فعّال، باإلضافة إلى تدّخالت التكيّف مع تغيّر المناخ.

: يقدّم لمحة عامة عن معلومات الطقس والمناخ في الماضي والحاضر والمستقبل  مكتب األرصاد الجوية     -

 ر ذات الصلة. العمل المبكّ  5ر العلميّة وتوصيات باإلضافة إلى معلومات اإلنذار المبكّ 

 عم المجتمع للمضي قدًما في خطة الحد من المخاطر.: د المنظمات المجتمعية  -

الحكومية   - الموارد  المنظمات غير  توفير  به من خالل  الخاصة  العمل  لتنفيذ جزء من خطة  المجتمع  دعم   :

 .المستفادةوالدعم الفني، والمساعدة في تشاطر الخبرات والدروس  

األكاديمية   - الدروس  المؤسسات  واستخالص  المجتمع  في  الجديد  والتفكير  المبتكرة  باألفكار  المساهمة   :

ممارسة وإلى معالجة بعض القضايا المعيّنة  للدعوة    ذه الدروسهب  شهاد االستيمكن  وومشاركتها مع اآلخرين.  

 الضغط.

الحد من المخاطر والتكيّف وخلق أدلّة موضوعيّة    إجراءات : إجراء البحوث حول فعاليّة  المنظمات البحثيّة   -

 على التحديات واألسباب الكامنة وراء ضعف الناس. 

 رفع صوت المجتمعات عاليًا. و: رفع مستوى الوعي/التوعية وبّث التحديات المجتمعيّة  وسائل اإلعالم -

الخاص  - وتوفير  القطاع  التمويل  المجتمعات من خالل  دعم  الوطنيّة  الشركات  أو  المحليّة  للشركات  يمكن   :

 . وغير ذلك المدخالت والدعم الفني

 ضمان التزام جمعيّتك الوطنيّة  ١.٢

على مدى العقد الماضي في الكثير من الجمعيّات الوطنيّة. لكن هذا ال   طن الضعف والقدرات التقييم لموا  اشتهر

لمواطن  التقييم  عملية  تنفيذ  عليه  ينطوي  ما  تماًما  يفهمون  الوطنية  الجمعيّة  في  الّجميع  أّن  بالضرورة  يعني 

 الفروع والمجتمعات. الضعف والقدرات، وال مدى االلتزامات والمسؤوليات التي تقع على عاتق 

لدعم  و الوطنية  الجمعية  من  قويًا  التزاًما  والقدرات  الضعف  لمواطن  ز  المعزَّ التقييم  عملية  إجراء  يتطلب 

  ضمن ن  كّل األشخاص المعنييّ   التزامالمجتمعات. لذلك، من المهم جدًا أن يضمن أولئك الذين يقترحون العمليّة  

  الفنّيين أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة والموظفين  من فيهم  ب  ،ودعمهاة بالمشاركة في العملية  ة الوطنيّ الجمعيّ 

 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؟  -

 
 ١٢۰٢كيف يمكن النظر في مسألة تغّير المناخ في عملية التقييم لمواطن الضعف والقدرات؟  5
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  خالل أنشطة   فيللتحدث مع الناس و/أو تقديم العروض؟ قد ترغب في تنظيم عرض  األفضل  وقت  الما هو    -

 العادية. اإلدارة اجتماعات مجلسأو 

 خذ باالعتبار هذه النصائح: 

الجمعية الوطنية عند قيامها  من  تتّسم توعية قيادة الجمعية الوطنية بأهمية خاصة حتى تفهم االلتزام الضروري    -

المختلفة  ب الخطوات  اربط  والقدرات  لعملية  عمل مجتمعي.  الضعف  لمواطن  ز  المعزَّ الطريق  التقييم  بخريطة 

 أمكن ذلك. حيثماللجمعية الوطنية  االستراتيجيةوالخطة   على الصمود  السّكانقدرة ل

والقدرات    ع  د    - الضعف  لمواطن  ز  المعزَّ نفسهيالتقييم  تذكّ بنفسه  بيع  أنّ .  عمليّ ر  لمواطن    ة  ز  المعزَّ التقييم 

قدرتها على  وتعزيز    بها  المحدقة  مخاطرال  من  للحدّ   تمكين المجتمعات   كان هدفكة إذا  قويّ الضعف والقدرات  

 .الصمود 

 قدرتك علىد من  وتأكّ   الحاضرونر في األسئلة التي قد يطرحها عليك  فكّ وعلى تقديم عرض التوعية    بتدرّ   -

 . عنهااإلجابة 

ز لمواطن الضعف والقدرات انشر المعلومات حول  -  إلى متطوعي الفرع.  مباشرةً التقييم المعزَّ

ز لمواطن  ب  يهتّمونتك الوطنية الذين قد  األشخاص في جمعيّ   التعّرف إلىقد ترغب في    - الضعف التقييم المعزَّ

 فائدة هذه العملية. نشروتطلب منهم المساعدة في والقدرات 

 التوعية! حملةا في كن مبدعً  -

ز لمواطن    بااللتزام الذي تنطوي عليه  تك الوطنيةاإلدارة العليا لجمعيّ ال بدّ من أن تدرك   عملية التقييم المعزَّ

 . الستكمالهاوهذا يضمن الدعم السياسي   يها قبل المضي قدًما فيها،وتوافق علالضعف والقدرات 

 

ز لمواطن الضعف والقدرات ١.٣  إنشاء الفريق الوطني لعملية التقييم المعزَّ

ه  ، فقد تحتاج إلى إعادة تنشيطالضعف والقدرات لعملية التقييم لمواطن    افريقً مسبقًا  الجمعية الوطنية  أنشأت  إذا  

ز لمواطن الضعف والقدرات  رات الجديدة في عملية  على التطوّ   طالعهاو قدرة  لوخريطة الطريق  التقييم المعزَّ

 .على الصمود  السّكان

ز لمواطن الضعف والقدرات  ف فريق  سيتألّ و جمعيتك من أشخاص من مقر    البدايةالخاص بك في  التقييم المعزَّ

المناطق والمجتمعات التي   وبعد اختيارين على المستوى الوطني. الوطنية وأصحاب المصلحة اآلخرين المهتمّ 

ز لمواطن الضعف والقدرات  فيها  ستُجرى   التقييم  ع فريق  (، سيتوسّ ١.٢مراجعة الخطوة  )عملية التقييم المعزَّ

ز لمواطن الضعف والقدرات    التوجيه سيشمل فريق  والمستوى دون الوطني.  على    التوجيهفريق    لضمّ المعزَّ

 . بالعمليّة  ينالمجتمع وأصحاب المصلحة المحليين اآلخرين المهتمّ  وأفراد موظفين ومتطوعين من الفروع  

ز لمواطن الضعف والقدرات: العمليّة خذ باالعتبار النصائح   اآلتية لتكوين الفريق الوطني للتقييم المعزَّ

ز لمواطن الضعف والقدرات    • في   ةفنّي  إدارة  اًل من كلّ ممثّ يجب أن يضّم الفريق الوطني للتقييم المعزَّ

لضمان أن  .(  وغير ذلك  الحقوق الرقمية وسبل العيش والمأوىوالصحة    إدارات  الجمعية الوطنية )مثل
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ز لمواطن الضعف والقدرات  تكون عملية   دعًما على مستوى  ها تتلقّى  القطاعات وأندة  متعدّ التقييم المعزَّ

   .المجتمعات  التي تقترحهاالمؤسسة لإلجراءات 

القائد )أو أحد القادة على    يتلقّى يجب أن  و ة.  م العمليّ أو قادة مسؤولين يضمنون تقدّ   قائد  تفويض ال بدّ من   •

ز لمواطن الضعف والقدرات األقل( تدريبًا رسميًا على منهجية   . التقييم المعزَّ

ز لمواطن الضعف والقدرات  ظهرت التجارب أيًضا أنّ أ • )أي الشخص الذي   مرشد عملية التقييم المعزَّ

أجرى الكثير من عمليات التقييم للجمعيّات الوطنية األخرى( هو أحد األصول ضمن الفريق الوطني  

ز لمواطن الضعف والقدرات، لكن تعيين مرشد ليس إلزاميًا. ويمكن لهذا   األخير أن يساعد للتقييم المعزَّ

في خالل    ستنشأ التي    التحدّيات وتوقّع    المستفادةالجمعية الوطنية في وضع الخطط ومشاركة الدروس  

ز لمواطن الضعف والقدرات وحلّ   ها. مسار عملية التقييم المعزَّ

  أن   ويلزماالعتبار.  ببأهميّة بارزة أيًضا ومن الضروري أخذهما    واالدماجيحظى النوع االجتماعي   •

ا من التوازن  الفريق  يطغى على أعضاء  بعض    ينعم  يجب أنكذلك  .  عوالتنوّ   النوع االجتماعيبين    جوًّ

 ع. في البرامج التي تراعي النوع االجتماعي والتنوّ   اتمهارات أو خبربفريق ال

في الفريق    للمشاركة  دعوة أصحاب المصلحة الخارجيين على المستوى الوطني والحكومةال بدّ من   •

ز لمواطن الضعف والقدرات  لنتائج ويزيد من فرص  تعميًما أفضل ل  هذاسيضمن  و.  الوطني للتقييم المعزَّ

ز  الحصول على تمويل للمشاريع ويضمن قبول   متعدد القطاعات ومتعدد المؤسسات لعملية التقييم المعزَّ

 .لمواطن الضعف والقدرات وتكرارها

 

كانت أشركتهم من البداية، ما كلّ وإشراك مختلف أصحاب المصلحة من البداية.  ال بّد من: رئيسةرسالة 

كلما زاد عدد األشخاص داخل الجمعية وحتمل لخطط عمل الحد من المخاطر أفضل. النتائج والدعم الم

ز لمواطن الضعف والقدراتالوطنية الذين يشاركون في عملي ت فرصة المفاجآت  ، قلّ ة التقييم المعزَّ

 فرصة النجاح.ارتفعت  و

ز لمواطن الضعف تشمل   : ما يلي والقدرات مهام إنشاء الفريق الوطني للتقييم المعزَّ

المهام(    تحديد  • )تقسيم  والمسؤوليات  األدوار  لتوضيح  ذلك  كافة  لمشاركينلاالختصاصات  في  بما   ،

 والخدمات اللوجستية.  المالحظات  وومدون نو والموّجهاألدوار التالية: قائد الفريق  

 .كتابةً إذا وافق الجميع الحصول عليهيمكن و  .على التزام واضح من المعنيين الحصول •

 .( وغيرها وقنوات االتصال )الوقت والموارد  لفريق كي ينجز عملهما هو مطلوب ل تحديد  •

 والحلول الممكنة لها )مثل العالقات بين المستويات المختلفة(. قد تنشأالمشاكل المحتملة التي  تحديد  •

ز لمواطن الضعف والقدرات   جمع  وبعد    حول   ة أعضائهتحديث معرف، قد تحتاج إلى  الفريق الوطني للتقييم المعزَّ

ز لمواطن الضعف والقدرا بناًء على    ت التقييم المعزَّ أنّه  وتجدر اإلشارةخبرة الفريق.  وذلك  إلى   يُخّطط  إلى 

ا لإجراء  المناسب الحقًا في مرحلة اإلعداد  المحليللتدريب  لمواطن الضعف والقدرات   فريق  ز  المعزَّ  للتقييم 

 (. ٢.٥)الخطوة 

لعملية   التحضير  في  والبدء  والقدرات  الضعف  لمواطن  ز  المعزَّ التقييم  إجراء  مكان  لتحديد  اآلن  الوقت  حان 

فريق  بعد  التقييم، وذلك   وإنشاء  المصلحة وتوعيتهم  الضعف إشراك أصحاب  لمواطن  ز  المعزَّ للتقييم  وطني 

   .والقدرات 
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 المستوى الثاني: اإلعداد للتقييم 
 

هذا   الضعف  يوّضح  لمواطن  ز  المعزَّ التقييم  المناسب إلجراء  المكان  لتحديد  الضرورية  الخطوات  المستوى 

 ثم اإلعداد والتنسيق مع المجتمع لتنفيذه.   ،والقدرات 

مرحلةً  اإلعداد  مرحلة  العملية  حاسمةً   وتُعتبر  نجاح  فرص  على  مباشرةً  سيؤثر  الجيد  إعدادك  مدى  ألّن   ،

وسيستغرق   بشكل  وقتًا  ومخرجاتها.  اآلخرين  المصلحة  وأصحاب  المجتمع  الفريق فعّ   إشراك  وإعداد  ال 

 صحيح.  هذه الخطوات بشكل   التّباع باالعتبار الوقت  أخذ من المهم ، لذا والموارد 

التي ستُنفّذ في خال الذين  وتشمل األنشطة  ل مرحلة اإلعداد بشكل  أساسي مسؤولية موظفي الجمعيّة الوطنية 

وهذا   والقدرات.  الضعف  لمواطن  ز  المعزَّ للتقييم  الوطني  الفريق  الالزمة    يتضّمن يشّكلون  القرارات  اتخاذ 

في تقليل    ةتنظيم العمليسيساعد  وقبل أن يبدأ التقييم الفعلي مع المجتمع.    يلزم تنفيذهاواستكمال األنشطة التي  

 قادة اللب طاقة كبيرة من جانب  يستغرق التحضير وقتًا ويتطّ و أخير غير الضروري.  المشكالت المحتملة والتّ 

ز لمواطن الضعف والقدرات   . نموظفي الو المشرفين على عملية التقييم المعزَّ

ز لمواطن الضعف والقدرات ٢الخطوة   : تحديد مكان إجراء التقييم المعزَّ

يتعيّن على جمعيتك الوطنية أن تحلّل مجموعة من العوامل التي ستمّكنها من تحديد أفضل مكان لتركيز انتباهها  

مسبقًا(   مكتوب  أو  معروف  هو  )ما  الثانوية  البيانات  تشّكل  لذلك  البداية.  نومواردها.  البيانات   وستفيدكقطة 

 للتقييم. الثانوية التي تجمعها في هذه الخطوة الحقًا عند اإلعداد 

متسع من الوقت، فنحن   نّى لكستإذا  أّمامن عملية اختيار المجتمع.  موجزةالخطوات الفرعية التالية نسخة تُع دّ 

 . منهجية االستهداف االستراتيجي الموضحة فياألكثر دقّة عك على متابعة عملية اختيار المجتمع نشجّ 

  المستهدفة دون الوطنية حدد المنطقة  ٢.١

ما هي أجزاء البلد األكثر   مثاًل ابدأ بجمع المعلومات حول المخاطر واألخطار على المستوى دون الوطني )

تأّكد من أنّك ال تجمع البيانات حول المخاطر  و تؤثر على أي أجزاء من الدولة؟(.  أخطار ؟ وأي باألخطارتأثراً 

إذا كنت على اتصال  ومرور الوقت.  مع  ر  ر أيًضا في المخاطر التي قد تتغيّ تفكّ   بل،  الراهنة فحسب السابقة أو  

ة ن من استخدام معلوماتها حول التغييرات التاريخيّ الوطنية أو اإلدارات البيئية، فقد تتمكّ بمكاتب األرصاد الجوية  

 .6معين(  زيادة الجفاف في بلد   مثاًل ) المقبلة)مثل أنماط هطول األمطار( والمناخ المتوقع للعقود 

رة ال تتطابق(  ذج المصغّ لمستقبل على الصعيدين المحلي والمجتمعي )النمالوعلى الرغم من عدم توفر توقّعات  

يمكن   للنظر في  7المكان ختيار  ال   االستعانة بهاوبالتالي ال  المرحلة  المعلومات في هذه  يمكنك استخدام هذه   ،

 الوطني ودون الوطني.  الصعيدينعلى  االتجاهات 

 
 . ٣، الصفحة ١٢۰٢كيف يمكن النظر في مسألة تغّير المناخ في عملية التقييم لمواطن الضعف والقدرات؟  6

 المرجع نفسه.  7

http://docs.wixstatic.com/ugd/eef35f_65ce169ef33f43a4935daecb3d4b6a7a.pdf
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التي يمكن أن و  هامؤشراتوتظهر  المخاطر  ق  الثانوية التي توثّ البيانات  مصادر  لما يلي بعض الروابط    فيت ِجد  

 تساعد في تحديد مناطق الخطر ذات األولوية العالية داخل بلدك:

 ( دون الوطنية.INFORM) مؤّشر إدارة المخاطرنماذج  -

 510متابعة مخاطر المجتمع في مبادرة  جدول -

 الموجزات القطرية لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  -

 التابعة للمرفق العالمي للحد من الكوارث واإلنعاش  (Think Hazard)رد" منصة "ثينك هاز   -

 موجزات البنك الدولي للتكيف مع تغير المناخ  -
 

ذات األولوية على أساس المخاطر واألخطار، من المفيد أيًضا مراعاة دون الوطنية  مناطق  لل  كاختيار  وبعد 

 : المناطق التي ترّكز اهتمامك عليها ند اختيار المعلومات التالية ع

 إلى هذه المناطق دون الوطنية؟  الوصوليمكن لجمعية الصليب األحمر والهالل األحمر هل  •

ها وما هي فرص التعاون  ي)حاليًا أو مؤخًرا(، وما هي القطاعات التي يغطّ   أيًضا نشط في هذه المناطقمن   •

 تكرار عمله؟  احتماالت أو 

أكثر ؟ قد يكون  مثالً   الصحية أو في المدارس  ةجم في البرأل،  أخرى تعمل الجمعية الوطنية  مناطقفي أي   •

 إلى هذه البرامج بدالً من البدء في مجتمعات جديدة تماًما.اإلضافة فعاليّة 

 

 تحديد المجتمعات المستهدفة  ٢.٢

تتمثّل الخطوة التالية، بعد تقليص النطاق إلى الصعيد دون الوطني، في اختيار المجتمعات المستهدفة حيث  

ز لمواطن الضعف والقدرات  ف  أن يستند ذلك إلى معايير واضحة تتكيّ   وال بدّ من.  ستُقام عملية التقييم المعزَّ

 المجتمعات دون غيرها.اتصال شفاف حول سبب اختيارك لبعض يُتاح مع السياق وأن 

المجتمعو مستوى  تحديد  يكون  حضرية  قد  بيئة  صعبًا.    في  تبدأ فيُوصى  أمًرا  أن  السياقات  هذه  مثل  في 

في المدينة.    للمخاطرالمجتمعات األكثر تعرًضا  تحديد  و   محلية  ببناء تحالفات الجمعيات/الفروع الوطنية أوالً  

من مجموعة األدوات لتوجيه الجمعيات الوطنية  (  ”Resilience For Whom“)لمن"    الصمود قسم "  وُصّمم

 كيفية تحديد المجتمعات الضعيفة داخل المدينة من منظور تحليل األنظمة.  بشأن

في المنطقة أو المناطق المختارة ما إذا كان الفرع مهتًما وملتزًما ولديه    جمعيتك الوطنيةناقش مع فرع  .  ١

ز لمواطن الضعف والقدرات عمليادوره في تنفيذ    لتأديةالقدرات الالزمة   وتحقيق قدرة المجتمع   ت التقييم المعزَّ

 المناقشة:  لتوجيههذه األسئلة استخدم   على الصمود.

ز لمواطن في العمل مع المجتمعات؟ هل يمكن ربط    بالخبرة الالزمةالفرع  يتمتّع  هل   • التقييم المعزَّ

 ؟ األحمرلجمعية الصليب األحمر والهالل  بأنشطة أخرىالضعف والقدرات 

 الفرع "نقاط دخول" أخرى إلى المجتمعات من خالل برامج أخرى؟  يمتلكهل  •

ز لمواطن الضعف والقدرات هل يملك الفرع اإلرادة السياسية لتنفيذ   •  ؟عملية التقييم المعزَّ

 من المتطوعين؟  ما يكفي يتوفّرالفرع؟ هل   قدرةما هي  •

ز لمواطن الضعف والقدرات ويؤّكد على التزامه بها، يمكن  يوافق الفرع على تنفيذ عملية التقييم  ما  حال المعزَّ

ز لمواطن الضعف والقدرات  أن    ويلزم  المضي قدًما في تحديد مجتمعات معينة.  للفريق الوطني للتقييم المعزَّ

https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index
https://dashboard.510.global/#!/
https://www.undrr.org/
https://thinkhazard.org/en/
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=climate_country_adaptation
https://www.preparecenter.org/resources/building-coalitions-urban-resilience-toolkit
https://preparecenter.org/resources/city-wide-risk-assessment-do-it-together-toolkit-building-urban-community-resilience
https://preparecenter.org/resources/city-wide-risk-assessment-do-it-together-toolkit-building-urban-community-resilience
https://preparecenter.org/resources/city-wide-risk-assessment-do-it-together-toolkit-building-urban-community-resilience
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الوطني  يشمل بالعمليّة  الفريق  المهتمين  المحليين  المصلحة  أصحاب  من  وغيرهم  الفرع  موظفي  ألّن  اآلن   ،

 الضعف والقدرات. ومواطنوتدرك تماًما المخاطر المحلية   جيدًا مناطقهاتعرف وع الفر

 

 وأدرجها على قائمة  التي تعيش في المنطقة المختارة زة ميّ تالمجتمعات الم حّدد .٢

أنه مجموعة من األشخاص الذين  ب ات الصليب األحمر والهالل األحمر المجتمع  يعّرف االتحاد الدولي لجمعيّ 

.  نفسها   ون ثقافة وقيم ومعايير مشتركة ويتشاركون الموارد طر في منطقة جغرافية محددة ويتشاغالبًا  يعيشون  

مجموعة  عبارة عن  المجتمع    أنّ وتجدر اإلشارة إلى  .  عينها  لتهديدات والمخاطرلض المجتمعات أيًضا  تتعرّ و

األفراد قد ينتمون إلى أكثر من    ، وأنّ أم ال  نفسه  أو الحي  نفسها  في المنطقة أو القريةقد تعيش  من األشخاص  

 واحد.  مجتمع  

 . السياق الذي تعمل فيه بحسبقد تختلف المجتمعات كّل االختالف  :عمليّة نصيحة

ز لمواطن الضعف والقدراتأعِط األولوية لقائمة المجتمعات التي ستُقام . ٣  فيها عملية التقييم المعزَّ

األرجح    تتمّكنلن   في  من  على  والقدرات  الضعف  لمواطن  ز  المعزَّ التقييم  المعرضة   كلّ إجراء  المجتمعات 

المنطقة   في  المحددة.  أو  للكوارث  اعتبارك،  فالمناطق  في  عدد  ضع  المتاحة،  والموارد  الوقت  على  بناًء 

 ستتمكن من استهدافها باستخدام المعايير والنصائح التالية: المجتمعات التي 

الحياد على االسترشاد  مبدأ    يحّضنا: ما هي المجتمعات المعرضة للخطر بشكل  خاص؟  مستوى الخطر •

يمكن الحصول على هذه المعلومات من  و األكثر إلحاًحا.    للقضايااألولوية    وإعطاءباالحتياجات فحسب  

، ناقش في هذا الصدد التفاصيل  وفي ظّل غياب  السابقة.    دون الوطنيةخالل خرائط وتحليالت المخاطر  

الذين   الرئيسيين  المحليين  المصلحة  الفرع وأصحاب  أحداث  حول  معرفة محلية  ب  يتمتّعوناألمر مع 

الضعف السابقة    ومواطنعتبار مخاطر الكوارث  أال تأخذ في اال  ويلزم الكوارث السابقة ومخاطرها.  

المناخ   تغير  المتغيرة والناشئة )بسبب  المخاطر  أيًضا  بل  التغيرات في استخدام   وأوالحالية فحسب، 

انت  المعلومات غير واضحة أو ك  كانت إذا  والتغيرات السكانية أو االتجاهات األخرى(.    وأاألراضي  

طويلة جدًا، يمكنك التفكير في إجراء عملية اختيار مجتمعية  طورة  المجتمعات المحتملة عالية الخقائمة  

من المجتمعات المحتملة مع قائمة مراجعة الستشارة    إلى كّل  مع الفرع من خالل إجراء زيارات سريعة  

 القادة المحليين والتحقق من المعلومات.

، مثل منطقة  نفسهاالنظم البيئية  اطر  مخاطر مماثلة ألنها تش كثيرة تواجه  مجتمعات    من: هل  المجموعات •

يجنّ  أن  يمكن  نهر؟  أو حوض  مجموعساحلية  مع  العمل  رة  "غي  بالمجموعات تُعرف  مجتمعات    ة ب 

المجاورة  المشترك ب   ويتّسم"  المجتمعات  العمل  أجل  من  وربطها  المجتمعات  نطاق  توسيع  فوائد 

 والمشاركة مع السلطات المحلية. 

؟ هل يمكنك العمل في شراكة مجاور مات األخرى في المجتمع أو في مكان  : هل تعمل المنظّ التكامل •

 العمل مع اآلخرين مفتاح النجاح. يشّكل ؟ امعه

المجتمعات األخرى  ه:  نة عيّ  • تمثيل قضايا  يمكنها  أو مجموعة  اختيار مجتمع  يمكنك  عدد كان  إذا  ل 

البرامج لتشمل    فينة"  ؟ هل ستساعدك هذه "العيّ محدودًا  المجتمعات التي يمكنك العمل معها توسيع 

 منطقة جغرافية أوسع؟ 

أو  • لمواطن    يشّكل  قد :  بنائية وحدة   نقطة دخول  ز  المعزَّ بالغة  نقطة دخول    الضعف والقدرات التقييم 

معها.   والمشاركةللوصول إلى مجتمعات جديدة    جمعية الصليب األحمر والهالل األحمرلفرع    األهمية

إعطاء األولوية  أيًضا    ويلزممزيد من الوقت  ال   يتطلّب قد  الثقة  جسور  بناء    أنّ خذ باالعتبار    مع ذلك،و
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لتحقيق  الفعل والتي على أساسها يمكن اآلن بناء نهج شامل برامج قطاعية ب نُفذّت فيهاللمجتمعات التي 

 أسهل عندما يعرفنا المجتمع ويثق بنا.  الصمود قد يكون تعزيز و. على الصمود  المجتمع قدرة

أيًضا مشكلة على الرغم من أن المجتمعات النائية غالبًا ما تكون معرضة للخطر    الوصول  يشّكلقد   •

 بشكل خاص.

  إّن الصمود في استثمار وقتهم وجهودهم لتحسين وضعهم.    واأن يرغب فراد المجتمع  أل  ال بدّ :  االهتمام •

  جى مراجعة يُر.  جمعية الصليب األحمر والهالل األحمربواسطة    "ليس حالً سريعًا وال يمكن "تنفيذه

 القسم التالي للحصول على إرشادات حول كيفية تأكيد التزام المجتمع. 

 

 ث إلى المجتمعات ذات األولوية لضمان التزامهاتحدّ   .٤

، ما الذي سيلتزمون به ولماذا مها الناسللمجتمعات، بطريقة يفهفيه  وقتًا تشرح    تخّصص أن    إنّه لمن الحيوي

ز لمواطن الضعف والقدرات تُقترح عملية التقييم   تتطلب  و .  منها  وما النتائج المتوقعة  امنه  وما الغرض   المعزَّ

ففي  .  الفروع والمجتمعات أنها تمتلك العملية  أن تشعرويلزم  ع فيها.  التسرّ   ال يجوز، لذا  هذه العملية وقتًا

تُقام  اختيار المجتمع الذي    ويُعتبرع.  والمجتمعات معظم العمل بدعم من أعضاء الفر   ستنفّذ   نهاية المطاف،

ز لمواطن الضعف والقدرات فيه   المخاطر    وتُعدّ .  التقييمخطوة حاسمة في نجاح عملية    عملية التقييم المعزَّ

بيئة الالة وللمشاركة الفعّ عوامل مثل االهتمام واالستعداد الضعف من المتطلبات األساسية، لكن  مواطنو

 . احرص على عدم رفع التوقعات بشأن الدعم المادي أو المالي. تحظى باألهمية نفسها المواتية

ز لمواطن الضعف والقدراتإبطاء عملية  ال بّد منرسالة رئيسة:  ى تفهمها المجتمعات  حتّ  التقييم المعزَّ

 . وبنتائجها بها التزامهاتماًما وتظهر 

 باع هذه الخطوات لقياس مدى اهتمام المجتمع: يمكنك اتّ 

واشرح لهم الغرض من زيارتك وما الغرض   السلطات المحلية/يين قادة المجتمعالد  حدّ   :الخطوة األولى

ز لمواطن الضعف والقدرات من    عقد اقترح  و.  يُقترح تنفيذهاوما الذي تتضمنه ولماذا    عملية التقييم المعزَّ

جعل الدعوة معروفة على نطاق واسع من خالل  ا أو حدث آخر إلبالغ المجتمع بأكمله، و  اجتماع مجتمعي

 . وغيرها الملصقات والراديو والكالم الشفهي

الثانية:   يُ   ب االجتماعرتّ الخطوة  عقد اجتماعات إضافية منفصلة  المعظم الناس، وتاحان  في وقت ومكان 

الذين لم يتمكنوا من الحضور.   في    عدةقد تحتاج إلى تنظيم اجتماعات  فضرية،  الحبيئة  الفي  أما  ألولئك 

تأكد وأوقات مختلفة من اليوم لألشخاص الذين يعملون في نوبات أو خارج المجتمع ليتمكنوا من الحضور.  

أنّ  شخص  من  المجتمع    كل  والوضع   بغضّ   ،للمشاركة  متكافئةفرصة  ب  يتمتّعفي  العمر  عن  النظر 

االجتماعياالجتماعي   أنّ   والعرق  والنوع  المشاركة ضرورية    بما  يتّصف  هذه  المخاطر اكي  من  لحد 

 . باألصالة واالستدامة

ز على رسائل رئيسة حول أهداف    انيحتوي   اتقديميً   اوعرضً   أعمالجدول    جّهزالثالثة:  الخطوة   التقييم المعزَّ

ونتائجه والقدرات  الضعف  في    لمواطن  المتمثل  العام  أنهوالمجتمع.    تحقيق صمود والهدف  من  ا م تأكد 

المالي.    يثيرانوال    واقعيّان أو  المادي  الدعم  التأكيد على   لتشمل  أهداف االجتماع  وجّهزالتوقعات بشأن 

ز لمواطن الضعف والقدرات واهتمام المجتمع ب قائمة باألشخاص الذين يمثلون المجموعات  التقييم المعزَّ

  المجتمع   ديناميّات االعتبار  بيأخذ    أّوليجدول زمني  ، باإلضافة إلى  المشاركةالذين يرغبون في  المختلفة و

 .والتزاماته
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أنّ تذكّ  عملية  في    المجتمع  ألفراد   يعود  القرار  ر  في  سيشاركون  إذا  الضعف ما  لمواطن  ز  المعزَّ التقييم 

المشاركةإذا قرروا  لذلك  أم ال.  والقدرات   لم يظهروا    عدم  الفعّ افي    رغبتهمأو  العمليّ لمشاركة  ة، الة في 

 التفكير في مجتمع آخر.يستحسن 

المجتمعات المستهدفة التي ستشارك  ب اآلن قائمة متفق عليها  تمتلك  كل هذه االعتبارات، يجب أن    مراعاةمع  و

ز لمواطن الضعف والقدرات عملية في   .التقييم المعزَّ

 ومنطق التفكير القرار  وشاركعملية اختيار المجتمع  وثّق. ٥

الهالل األحمر استهداف بعض  و  الصليب األحمر  جمعيّة  حول سبب قرار  التواصلضمان شفافية    ال بدّ من

مع الموظفين    ومنطق التفكيرعملية اختيار مجتمعك وشارك القرار النهائي    وثّق لذلك  المجتمعات دون غيرها.  

 والمتطوعين والمجتمعات المهتمة وأصحاب المصلحة اآلخرين. 

ز لمواطن الضعف والقدرات ٣الخطوة   : اإلعداد للتقييم المعزَّ
 

 وميزانية ضع خطة عمل  ٣.١

التالية  تتمثّل   ينفّذ ذلكميزانية.    ووضعالتخطيط ألعمالك    فيللتقييم مع المجتمع    لإلعداد الخطوة   وينبغي أن 

ز لمواطن الضعف والقدرات  فريق الوطني  ال   فريق المحلي الاختيار أعضاء    بعد   فكيَّ يُ و   نثم يُحسَّ للتقييم المعزَّ

ز لمواطن الضعف والقدرات    وتدريبهم. للتقييم المعزَّ

تتضمّ   ويجب  اإلجراءات  أن  العمل  خطة  والمركبات    الرئيسةن  والمعدات  )المواد  المطلوبة  واليد  والموارد 

الذي ستُقام وقت  الالخطة أيًضا    تراعييجب أن  واإلطار الزمني واألشخاص المسؤولين.  فضاًل عن  (  البشرية

ز لمواطن الضعف والقدرات لتق فيه عمليّة ا خالل فترة من العام يكون    العملية في  تنفيذ يُنصح بشدة  و.  ييم المعزَّ

مثاًل  لمزارعين  اموسم الزراعة أو الحصاد  يردع  قد  ففعال.    فيها المجتمع أقل انشغااًل ويمكن أن يساهم بشكل  

ز لمواطن الضعف والقدرات افي  عن المشاركة  .لتقييم المعزَّ

ز لمواطن الضعف والقدرات يتطلّب إجراء اال   الحاجة   تمسّ فالموارد التي    إنفاق الكثير من المال،  لتقييم المعزَّ

   إليها هي الوقت والطاقة والتزام المجتمعات والموظفين والمتطوعين.

للمساعدة في تنفيذ   ستُتاحالحد األدنى من الموارد التي  قدر اإلمكان  دت  أن تكون قد حدّ   يُفّضل  جيدة:   ممارسة

خطة عمل المجتمع.    تجهزخيبة األمل عندما  ل  تفاديًا  ،خطة عمل المجتمع والمشاريع الصغيرة قبل أن تبدأ العملية

يع  المشار   يمّولون  قد إشراك أصحاب المصلحة )المحليين أو الوطنيين أو الدوليين( الذين    ال بدّ من لضمان ذلك،  و

 .٣.٣القسم  فيالموضوع المزيد حول هذا  اقرأمن البداية. 

 التالي:  وفقًا للنموذج تكوميزاني  عملكيمكن تسجيل خطة 

 األنشطة المفّصلة  الموارد المطلوبة الميزانية اإلطار الزمني المسؤول الشخص مالحظات 
الخطوات 

 الرئيسة
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 يينقادة المجتمعالناقش  ٢.٣

وشرح الخطوات التالية  إلى المجتمع العودة  فال بدّ من ،يينالمجتمعقادة الحتى إذا كنت قد حصلت على موافقة 

الفريق أو لالنخراط   لإلنضمام إلىفرصة لدعوتهم  الإبالغهم بالخطوات التالية أيًضا    وسيُتيح لكلإلعداد والتقييم.  

 بطرق أخرى. 

 نتائج أفضل.   حصلت علىإلى العملية،  بصدق  ! كلما زاد الوقت الذي تمنحه للمجتمع لالنضمام  عمليّة   نصيحة

 والمجتمعي دون الوطني  الصعيدينأصحاب المصلحة اآلخرين على  أشرك ٣.٣

ال بدّ من  . لهذا،  ةزيادة فرص نجاح العمليمن أجل  بعض الموارد لتمويل المشاريع الصغيرة  تمتلك    يجب أن

أصحاب المصلحة على    ربما قد أشركت  ول.  هاأصحاب المصلحة الذين يمكنهم تمويل المشاريع أو دعم  إشراك

أصحاب المصلحة ، لكن حان الوقت اآلن لمواصلة هذه المشاركة وإشراك  األول  المستوى الوطني في المستوى

لتقييم  ار في دعوة أصحاب المصلحة الرئيسيين للتدريب وإشراكهم في عملية  دون الوطنيين والمحليين أيًضا. فكّ 

ز لمواطن الضعف والقدرات   . المعزَّ

جمعيتك الوطنية التمويل الالزم لدعم المشاريع الصغيرة    تملكأهمية حاسمة خاصة إذا لم  ب  ويحظى هذا اإلشراك

سيحد  مهمة  التي  أنها  على  المطاف  نهاية  في  المجتمع  عملية  في  دها  الضعف اخالل  لمواطن  ز  المعزَّ لتقييم 

تقديم اقتراح يمكن إرساله إلى المانحين المحتملين.   فيفي وقت الحق، يجب أن تساعد المجتمع  و.  والقدرات 

ح وليس البحث عن  متفتّ المجتمع بعقل    في  اإلنخراطفهم أهمية    فيأن تساعد أصحاب المصلحة    وعليك أيًضا

لكي ضرورية  ملكية المجتمع  وتُعتبر  من الخارج.  يأتي    معدّ مسبقًاتهديد أو مشكلة محددة مسبقًا أو فرض حل  

والقدرات ا  يؤثّر الضعف  لمواطن  ز  المعزَّ إنّ بشكل     لتقييم  الحظ،  لحسن  المصلحة   الكثير   دائم.  أصحاب  من 

 الحاجة إلى بناء ملكية قوية من الداخل.ويتفهمون يؤيّدون هذا والمانحين  

 الخطوات واالقتراحات التالية لضمان المشاركة المناسبة ألصحاب المصلحة:  تُعرض 

ر في األشخاص الذين يمكنك  دون الوطني والمحلي: فكّ   الصعيدينالمصلحة المختلفين على    أصحاب   حدّدأ.  

هذ   إشراكهم الصعيدينعلى  أدناه.  ين  القائمة  من  ذلك  في  بما  التمرين  يمكنك  و،  هذا    فن  مخططاستخدام  في 

(Venn diagram)  أصحاب المصلحة هذا   بتحديد د من االحتفاظ  . تأكّ الشبكات االجتماعية  تحليلوهو أداة ل

 (. مثاًل  ٧.٢.١مرة أخرى الحقًا )في الخطوة  سيفيدكألنه 

 ● الحكومة المحلية أو البلدية أو اإلقليمية 

 ● هيئات الحماية المدنية المحلية أو رجال اإلطفاء أو الشرطة

 ● شركات القطاع الخاص في المنطقة 

 ● المجتمع المدني والمنظمات الدينية 

 المنطقة ● المنظمات غير الحكومية العاملة في 

 ● المؤسسات األكاديمية والمدارس

 ن و ن المحلي والمعالج الطبيّة وعيادات ال● 

https://www.ifrcvca.org/venn-diagram
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 ● خدمات األرصاد الجوية 

 ● وسائل اإلعالم 

 أصحاب مصلحة آخرون ● 

أصحاب   قد يشاركر في كيفية إشراك مختلف أصحاب المصلحة وما تريد تحقيقه من خالل إشراكهم.  ب. فكّ 

مختلفة   بطرق  عمليةالمصلحة  والقدرات   في  الضعف  لمواطن  ز  المعزَّ أصحاب و.  التقييم  بعض  يرغب  قد 

قد يكون اآلخرون مهتمين أكثر بالنظر  و  كجزء من الفريق  كلّهاالمصلحة في التدريب والمشاركة في العملية  

لك ولهم لتحديد درجة    يعود القرارإلى خطط عمل المجتمع في نهاية العملية وتقديم مساهمات فنية أو مالية.  

 بعض األفكار في قسم األدوار.  االطالع علىيمكنك و. هاالمشاركة ونوع

بتوعية  اجتماعات    اعقد ج.   بشأن  وقم  المحليين  المصلحة  الضعف أصحاب  لمواطن  ز  المعزَّ التقييم  عملية 

 السابقة: هتك في عملية التوعية األسئلة التي وجّ ب تستعين هنا ! يمكن أن  اإلبداع أساسي   ر أنّ . تذكّ والقدرات 

 من الذي تستهدفه عملية التوعية؟  •

 ماذا تريدهم أن يعرفوا؟  •

 من يمكنه المساعدة في توعية المجموعات المختلفة؟  •

هو   • في خالل  األفضل  وقت  الما  تنظيم عرض  في  ترغب  قد  العروض؟  تقديم  و/أو  الناس  مع  للتحدث 

 أنشطة/اجتماعات مجلس اإلدارة العادية.

 

 اختر الفريق المحلّي للتقييم المعّزز لمواطن الضعف والقدرات ودّربه  ٤.٣

ز لمواطن الضعف والقدرات ويدّربه.أللقد حان الوقت اآلن    ن يختار الفريق الوطني الفريق المحلّي للتقييم المعزَّ

 اختيار أعضاء الفريق 

ز لمواطن الضعف    يحظى تأليف بأهمية قصوى. فإذا أخطأت في اختيار   والقدرات فريقك المحلّي للتقييم المعزَّ

التفكير   عليك  لذلك،بعدم السماح لألشخاص بإخبارنا حقًا عن احتياجاتهم وأولوياتهم وقدراتهم.    خاطرت ،  فريقك

بأكبر قدر   المجتمع  ضمنع  ل التنوّ ويمثّ النوعين االجتماعيين    يوازن بينالفريق    ة للتأكد من أنّ في طرق عمليّ 

   ستحتاج أيًضا إلى تحديد حجم الفريق.. وممكن

ما شاركوا  كلّ ، ألنهم  الفريق  لتأليف  ابدأ بتحديد األبطال والمتطوعين الرئيسيين من داخل المجتمع المستهدف

ز لمواطن الضعف والقدرات زادت فرصة ملكية المجتمع لنتائج    ،أكثر استكمل المتطوعين من و.  التقييم المعزَّ

 ين. الجمعية الوطنية والموظفين وغيرهم من أصحاب المصلحة المحليين المهتمّ المجتمع بمتطوعي 

  ، تغطية معظمها مجتمعًا  على الفريق    يتعيّنالمهارات لكن    كلّ الفريق إلى امتالك    من أعضاء  عضو  ال يحتاج كلّ 

 . المفقودةالمهارات يمكنك أيًضا تدريب الفريق على  أو

ز لمواطن الضعف والقدرات ن معايير اختيار أعضاء يمكن أن تتضمّ و  ما يلي:  فريقك المحلّي للتقييم المعزَّ

 مزيًجا من الموظفين والمتطوعين وأصحاب المصلحة اآلخرين.  أشرك: مزيج إنشاء  •

الحشد   • المهارات  تُعرف  :  المجتمعيّين  والتوجيهمهارات  الهذه  الناس بطريقة بأهميتها في  بين  جمع 

مجموعة متنوعة  الذي يراعي آراء   التوافقإدارة العملية للحصول على موافقة المجتمع أو في شاملة و
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الناس   فعّ ت  كذلك.  هاواحتياجاتمن  بشكل  المجتمع  لربط  التنسيق  مهارات  القرار تضمن  بصانعي  ال 

 السياسات أو الجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة.صانعي و

القطاعية • يتمكّ   تأليف:  المهارات  حتى  التخصصات  متعدد  من  فريق  األعضاء  خبراتهم    استجماعن 

ز لمواطن الضعف والقدرات عملية    فيالقطاعية المحددة   دعوة    عبر. ويمكن تحقيق ذلك  التقييم المعزَّ

لينضّموا    ينالقطاعييين  دعوة العاملين الحكوم  عبرالموظفين أو المتطوعين من البرامج القطاعية أو  

 الفريق. إلى

بعض أعضاء الفريق على    إنّه لمفيد أن يتمتّع:  ر المناختغيّ وإدارة مخاطر الكوارث  لمعارف المتعلّقة با •

ز   على الرغم من أنّ   ،لخبرة السابقة حتى يتمكنوا من توجيه األعضاء اآلخرينبااألقل   التقييم المعزَّ

الكوارث   المبادئي  غطّ يس  لمواطن الضعف والقدرات  إلى  و  .األساسية إلدارة مخاطر  تجدر اإلشارة 

بتغير المناخ  المتعلّقة  المعرفة األساسية  ب  ،قائد الفريق  مثل  ،على األقل  أعضاء الفريقبعض    إلمامأهمية  

في  الفريق لمناقشة أنماط المخاطر المتغيرة    يستعدّ وفهم اتجاهات المناخ والتوقعات الخاصة بالبلد حتى  

 م والنظر فيها. أثناء التقيي 

والتمثيل المتنوع بما   النوعين االجتماعيينالتوازن بين    االمكانقدر    اضمن:  عوالتنوّ   النّوع االجتماعي •

إلى زيادة جودة  هذايؤدي  و . عند االقتضاء في ذلك األشخاص ذوي المهارات اللغوية المحلية المختلفة

 .كافة الملكية بين أفراد المجتمع وإنشاءالرجال والنساء  بآراء واألخذ التقييمات 

تشمل  الروابط • أو  الروابط  :  منظمات  مع  التواصل  يمكنهم  الذين  المتطوعين  من  متقاطعًا  قطاًعا 

أو   النسائية  التعاونيات  أو  الشباب  مجموعات  مثل  مختلفة  مجتمعية  المصالح   جماعات مجموعات 

 المختلفة )مثل مجموعات سبل العيش المختلفة(. 

م األنسب لكن احرص على د مستوى التعلي: حدّ القراءة والكتابةب  مستوى اإللمامأو  مستوى التعليم   •

مستويات    يملكونال ين أو  عدم استبعاد األشخاص الذين يمكنهم المساعدة في العملية حتى لو كانوا أميّ 

 عالية.  يةتعليم

  ها وتقديمالنتائج    لتتمّكن من دراسةالمهارات التحليلية ضرورية  تُعتبر  :  التحليل وحل المشكالتمهارات   •

حل  ويتمثّل  نهايته.    وعند ثناء التقييم  في أيجب إجراء هذا التحليل  و كأساس للمناقشة وتحديد األولويات.  

 ، والمخاطرة وإيجاد حلول إبداعية للمشكالت   خارج األطر النمطيةالقدرة على التفكير    فيالمشكالت  

 التحديات. هم الذين تنشطّ لين المتفائ األفراد هذا الوصف  وعادةً ما يمثّل

ز ط الستخدام تقنية جمع البيانات الرقمية ألجزاء من  : إذا كنت تخطّ مهارات التكنولوجيا • التقييم المعزَّ

والقدرات  الضعف  المجتمع   جّهز،  لمواطن  المتطوعين  أو  بالموظفين  هذه   يّينقائمة  يملكون  الذين 

 .على استخدامها ّطالع عليها واالعتياد اال  فيمساعدة اآلخرين من  لتمكينهمالمهارات 

على:  االلتزام • يكونوا  األعضاء    يتعيّن  بأكملهاأن  بالعملية  وملتزمين  التدريب   متاحين  تشمل  التي 

ز لمواطن الضعف والقدرات  ل  الفعليّةعملية  الالتمارين العملية وو وتحليل البيانات وتخطيط  لتقييم المعزَّ

 ومتحمسون.  نشيطونأنهم   األعضاء يجب أن يظهرو . المشاريع

 

   تدريب فريق التّوجيه

 

ز لمواطن الضعف على  عند االنتهاء من اختيارهم،    لتدريب أعضاء الفريق،  يًاكاف  اوقتً   خّصص  التقييم المعزَّ

ز لمواطن الضعف والقدرات أن يفهم أعضاء الفريق ماهية    وال بدّ من .  والقدرات  ولماذا وكيف    التقييم المعزَّ

المجتمعي  ويُعرف  .  إنجازهيجب   أن    بأنّه متخّصص العمل  الموظفون والمتطوعون بشكل    يُهيّأللغاية ويجب 

إذا   لهم  أرادواصحيح  المتاحة    الرئيسة أحد األدوار  ويتمثّل  .  كاملة  االستفادة من األساليب واألدوات والمواد 

والقدرات ل الضعف  لمواطن  ز  المعزَّ للتقييم  الوطني  مستوى  اأو    التوجيهفريق    تدريب   في  لفريق  على  لتنفيذ 

المعرفة  بعين  بين والمتطوّ الموظفين المدرّ   تمتّعيضمن    هوتنفيذ برنامج تدريبي  تصميم    ويتعيّن عليكع.  والفر
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والقدرات أدوات  مختلف    توجيهفي    راحتهمو  الالزمةوالمهارات   لمواطن الضعف  ز  المعزَّ التشاركية    التقييم 

 وفهم كيفية تحليل النتائج. 

النصائح  تتوفّ  بعض  في  العمليّة  ر  التدريب  إجراء  كيفية  الضعف    تدريب الدليل  حول  لمواطن  التقييم  على 

م  متكاملتين: التدريب في الفصول الدراسية والتعلّ زتين لكن  تي تدريب متميّ يشير الدليل إلى منهجيّ و  .والقدرات 

 بالممارسة. 

التدريب بحاجة إلى  أنّ   التجارب أظهرت  و أيام متتالية    فريق  الفريق على وثالثة  لتدريب  كاملة على األقل 

ز لمواطن الضعف والقدرات  .عملية التقييم المعزَّ

بناًء على متوسط ثماني ساعات من الدورات   أيام،التدريب في الفصول الدراسية التقليدية في ثالثة    إنجازيمكن  و

يوميًا.  المكثّ  يُ يتضمّ وفة  ال  هذا  لكن  الميداني  العمل  التدريب  لمواطن  عتبر جزًءا من مرحلة  ن  ز  المعزَّ التقييم 

 بعد التدريب.  تُنفّذ أن  يُفترض التي  الضعف والقدرات 

ال أعضاء المجتمع    أو أنّ ا  محدودً   هاالمجتمعات قد يكون وقت  أنّ   "م بالممارسةالتعلّ "  منهجيّة  تدرك  وفي المقابل،

ز لمواطن  عملية  من التدريب وتنفيذ    كالًّ هذه المنهجية  دمج  ت، وبالتالي  يمكنهم التوافر في الوقت عينه التقييم المعزَّ

سم الجلسات تتّ ويمكن إجراء عملية التعلم بالممارسة على مدى ستة أيام.  و .  نفسه  في الوقت   الضعف والقدرات 

ف سواء على مدار أسبوع مكثّ ،  احتياجات المجتمع الفردية أو قدراتهعلى أفضل وجه  لتناسب وتُنّظم  بالمرونة 

تعلم بالممارسة عندما يفهم الويُمكن تطبيق منهجية  واحد أو على فترات منتظمة على مدار فترة زمنية أطول.  

ز لمواطن الضعف والقدرات عملية  ممارسو   على استخدام   ويقدرونالمدربين تدريباً جيداً المنهجية    التقييم المعزَّ

ز لمواطن الضعف والقدرات أدوات  مجموعة  .وإبداعيّةبطريقة ديناميكية   التقييم المعزَّ

 

 كلّ ع، يوصى بشدة أن يكمل  النوع االجتماعي والتنوّ ب لشواغل المتعلّقةل! لضمان معرفة الفريق  عمليّة  نصيحة

  يناالجتماعي   ينالنوع تكافؤ الفرص" بين    - أعضاء الفريق الدورة التدريبية عبر اإلنترنت "االحتياجات المختلفة  

ز لمواطن الضعف والقدرات ع قبل إجراء  والتنوّ    يتوفّرأن    وفي حال تعذّر ذلك، ال بدّ من.  عملية التقييم المعزَّ

 ع. والتنوّ  حول النوع االجتماعي بمعرفة عميقةيتمتّع واحد على األقل في الفريق  شخص  

تقييم مواطن  و  تقييم مواطن الضعف والقدرات األساسية ل  المبادئ  العودة إلى مقاطع الفيديو التالية:يمكن أيًضا  و

وعلم   فن   والقدرات:  مقدمة   الستخدامها  الضعف  التقييم    على  تدريب الفي  الضعف عملية  لمواطن  ز  المعزَّ

 .والقدرات 

 

 جمع المعلومات الثانوية اعلى السياق و تعّرف ٣.٥

 

  القائمة البيانات    جمعجزًءا مهًما من أي تقييم ويجب إجراؤه عن طريق    مسبقًاعتبر البناء على ما هو معروف  يُ 

الثانوية المصادر  من  الصلة  السابقة،  ف  .وتحليلها  ذات  الخطوات  على    تحلياًل أجريت  في    الصعيدين للسياق 

البناء على هذه   . ويتعيّن عليك اآلنالمعلومات الثانوية  سلفًا بعض   جمعت يعني أنك    ماالوطني ودون الوطني،  

أداة ستمنحك  والمعلومات التي تصف المجتمع على وجه التحديد.    وجمعالعملية بالبيانات على مستوى المجتمع  

الثانوية البيانات  والقدرات أدوات    بمجموعةالخاصة    مراجعة  الضعف  لمواطن  ز  المعزَّ من    التقييم  مزيدًا 

ز لمواطن  فريق    وسيحدّد ،  من نوعه  سياق فريد بكل مجتمع    ويتمتّع التفاصيل حول كيفية القيام بذلك.   التقييم المعزَّ

ومن الممكن أّن جمعية  ضعف المجتمع وقدراته.    مواطنالجيد ماهيته بدقة وكيف يؤثر على    الضعف والقدرات 

ثال  التقييمات بالفعل في المجتمع )على سبيل الممات أخرى قد أجرت  أو منظّ الصليب األحمر والهالل األحمر  

األولية   واإلسعافات  و CBHFA)المجتمعيّة  الصحة  اآلمنبللتوعية    المشاركةنهج  (    ( PASSA)  المأوى 

في    التّفكير  وال بدّ من(.  (PHAST)  واإلصحاحالمشاركة في تحسين الممارسات المتعلقة بالنظافة الصحية  و

في ر لك الوقت  وقد يوفّ   سلفًايتجنب جمع المعلومات المتوفرة  ذلك    ، ألنّ المعلومات المستمدة من هذه التقييمات 

http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/vca-training-guide-en.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/vca-training-guide-en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wS719VN-HfU
https://www.youtube.com/watch?v=Fv5vE2vxYwY
https://www.youtube.com/watch?v=Fv5vE2vxYwY
https://www.youtube.com/watch?v=Fv5vE2vxYwY
https://www.youtube.com/watch?v=Fv5vE2vxYwY
https://www.ifrcvca.org/secondary-source-review
https://www.ifrcvca.org/secondary-source-review
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ز لمواطن الضعف والقدرات أثناء مرحلة   لمجتمع معلومات حول إلى اتوفر زياراتك السابقة  كذلك  .  التقييم المعزَّ

  السياق.

 

  صحيفة   يُرجى مراجعة)  بسيطة  صحيفة وقائع مجتمعية  إعدادفي    أن تبدأ بناًء على هذه المعلومات، يجب  و

المجتمعية والقدرات أدوات    مجموعةفي    الوقائع  الضعف  لمواطن  ز  المعزَّ احصل  (التقييم  ثم  على خريطة  ، 

(.  وغيرها  والحكومة،  وخريطة الشارع المفتوحة خرائط جوجلخالل  ة للمجتمع )على سبيل المثال من  مكانيّ 

أي فجوات  و الضوء على  تسليط  المفيد  يكون من  معّمقةقد  التي    تتجلّى  ومعلومات  الثانوية  المصادر   قد في 

  ية المجتمع  صحيفة الوقائعق من  التحقّ يجري    ومن ثمّ أثناء التقييمات.    في  تساعدك في طرح األسئلة الصحيحة

عدد   بحضور  النقاشمجموعة    ةمناقشالرئيسيين و/أو    مقدّمي المعلومات مقابالت مع  الإجراء  من خالل  وإثرائها  

 أثناء التقييم.في المجتمع  أفراد قليل من 

 

القدرات المختلفة داخل المجتمع )مثل وظائف   التعّرف إلىأيًضا البدء في  إنّها لفكرة سديدة! عمليّة نصيحة

 على االستفادة منها عند التخطيط لإلجراءات. لتقدراألشخاص ومهاراتهم( 

 

د من أنك  للتأكّ  مفّصل أكثرتحليل إجراء   فال بدّ من، نزاعرات أو عنف أو هد توتّ ش    قد  إذا كنت تعمل في مجتمع  

السّ  تقليلياق  تفهم  إلى  المحتملة    وتسعى  السلبية  لهذا،  إلجراءاتكاآلثار   وأالعناصر  )  الفواصلتحديد    يلزم. 

 والروابطبين المجموعات    زاعات النّ رات أو  ( التي تخلق التوتّ الحاالت الظروف أو اإلجراءات أو المواقف أو  

 رات من أجلز القد ( التي من المحتمل أن تعزّ الحاالت )العناصر أو الظروف أو اإلجراءات أو المواقف أو  

 والفواصل.  الروابطأداة  يُرجى مراجعةالسالم.  إحالل

 

من األفضل دائًما ، شكال فإن راودك . قد يصعب رصدهاالتوترات المجتمعية  أنّ  باالعتبار خذ! عمليّة نصيحة

 ق أكثر قبل البدء في التقييم. التعمّ 

 أدوات التقييم التي ستستخدمها  حّدد ٦.٣

في    يتوفّر استخدامها  يمكن  التي  واألدوات  األساليب  من  والقدرات عدد  الضعف  لمواطن  ز  المعزَّ  التقييم 

ما   في فاّطلع المشار إليها أعاله.  يةالمجتمع  الوقائعباإلضافة إلى مراجعة البيانات الثانوية وصحيفة  ،التشاركي

ز لمواطن الضعف والقدرات أدوات  مجموعةأكثر األدوات شيوًعا في على يلي   :التقييم المعزَّ

 رسم الخرائط  •

 المرور عبر المقاطع الجغرافية  •

 الجدول الموسمي  •

 مخطط فن  •

 ة التاريخيّ المواصفات  •

 مجموعة النقاش ة مناقش •

 المقابالت  •

 المباشرةالمراقبة  •

 شجرة المشاكل •

أدوات التقييم    مجموعةأدوات التقييم القديم أو    مجموعةمن أدوات التقييم التشاركي اإلضافية في    الكثير  تُتاح

ز لمواطن الضعف ر في عملية اختيار أدوات  تذكّ و(.  ٧.١.٦األمثلة في القسم    مراجعةالقطاعي ) التقييم المعزَّ

سيعتمد اختيار األدوات واقك أنه ال توجد أداة واحدة يجب استخدامها في كل سياق.  ذات الصلة لسي  والقدرات 

https://www.ifrcvca.org/community-factsheet
https://www.ifrcvca.org/community-factsheet
https://www.ifrcvca.org/community-factsheet
https://www.ifrcvca.org/community-factsheet
https://www.ifrcvca.org/toolbox
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الضعف والقدرات(.   مواطن، أو تقييم  إليهاوالتعرض    المخاطر)تقييم    المرحلة التي وصلت إليها في التقييمعلى  

الوقت لن    األدوات ألنّ   كلّ الستخدام    ، فال داعيلمرحلة محددة من التقييم  أنسب بعض األدوات  ويمكن القول إّن  

 تحقق نتائج مماثلة. أدوات كثيرة  وبما أنّ يسمح بذلك 

  من استبيان رسمي   وتسجيلهالجمع البيانات    ُصّممت   وسائلاألدوات هي    مجموعةاألدوات في    أنّ   أيًضا  رتذكّ 

 أو جدول مرسوم على لوح ورقي.  مثاًل 

  في حين أنّ ون.  معيّ   صلة بمجتمع    ذات   أوأنسب  لتكون    قائمة أصاًل يمكنك أيًضا تطوير أداة أو تكييف أداة  و

 ّن االختيار بينها واجب. هذا يعني أو  معلومات مماثلة سيصل إلىمنها  الكثير، رهيبة قائمة األدوات قد تبدو 

 مرحلة من مراحل التقييم ما يلي:  تخدامها لتحديد األدوات لكلّ المعايير التي يمكنك اس تشملو

 ؛الضعف والقدرات  ومواطنإليها ض والتعرّ  المخاطر مالءمة األداة لتقييم  •

 ؛ (وغيرها، وحجمهد للمجتمع )حضري أو ريفي السياق المحدّ   •

 ؛(والزيارات السابقة ودراسة األدبيات عن المجتمع )من خالل البيانات الثانوية  سلفًاما هو معروف  •

 ؛الصمود وأبعادهمالءمة األداة لتقييم خصائص  •

ز لمواطن الضعف والقدرات الوقت المتاح إلجراء  •  ؛ التقييم المعزَّ

 ؛الحالي التوجيهفريق  ضمنالمهارات المتاحة والعدد  •

 ؛ وغيرها الميزانيات والتكنولوجيابات مثل متطلّ ال •

 . التعلم منهوويمكن استيعابه    بفائدتهما يشعر المجتمع   •

 

أنّ  والمناقشات   الحظ  المقابالت  البيانات:  لجمع  أكثر  أو  واحدة  يستخدم طريقة  أن  يمكن  األدوات  من  عددًا 

تعمل بعض األدوات المدرجة و والمالحظة و/أو مراجعة البيانات الثانوية.    دراسات االستقصائيةوالالجماعية  

على فالبعض اآلخر بالمرونة.  باستخدام طريقة معينة بينما يتسم  من غيرها  األدوات بشكل أفضل    مجموعةفي  

ما تجري  دائًما  ف،  في خالل المقابلةمن غير المألوف جدًا رسم الخرائط مع شخص واحد  إنّه ل  سبيل المثال،

مع    المرور عبر المقاطع الجغرافيةيمكن    وفي المقابل،ة.  جماعيّ ال  ات مناقشخالل ال  الخرائط فيعملية رسم  

، ما صيادي السمكأو مع مجموعة من  المتنقّلين    ينرئيسيال  مقدّمي المعلومات أحد  مقابلة مع  ضمن  واحد   فرد  

 إذا كانت  في مجموعة، إاّل   عادةً   الدراسات االستقصائية  تُجرىال    وبالتوازي،يجعلها أشبه بمناقشة جماعية.  

ز لمواطن الضعأنّ  وال بدّ من التذّكرمن أفراد أسرة.  مؤلّفةهذه المجموعة  يجب أن   ف والقدرات  التقييم المعزَّ

قدر اإلمكان )بقدر ما يسمح به الوقت والموارد( مع استخدام طرق مختلفة لتثليث المعلومات    يكون تشاركيًّا

مختلفة.   أنمن مصادر  فريق    وينبغي  والقدرات يوافق  الضعف  لمواطن  ز  المعزَّ التي   التقييم  الطريقة  على 

ز لمواطن الضعف والقدرات  تخطيطاللكل أداة حتى يتمكنوا من ستُستخدم   ه. وتنفيذ  للتقييم المعزَّ

 المجتمع من تكوين المشاركين  حّدد ٧.٣

ومقدّمي  المشاركين  اختيار    وفي كيفيةالذين يحتاجون إلى المشاركة  داخل المجتمع    األشخاص في    مليًّار  فكّ 

ز    المعلومات   ونالمشارك  نويجب أن يُعيَّ .  متوازنًا وتمثيليًا  لمواطن الضعف والقدرات كي يكون التقييم المعزَّ

مسبقًا المحددة  المعايير  من  واضحة  مجموعة  على  الثانوية  ا  ويستطيع.  بناًء  المعلومات  استخدام  لفريق 

المجموعات الضعيفة.    المجتمعيّين وإلدماجة للمشاركين  الختيار تركيبة تمثيليّ   واالستعانة بمعرفتهم للمجتمع

الحفاظ على   أنّ الشمولية،    مبدأوبغية  التأكد من  إلى  وتهميشاً.    نراعي أصوات   نا نحتاج  األكثر ضعفاً  الفئات 
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الملفو بين  للتمييز  مساحة  أو  تضمين سؤال  إلى  البيانات  أنثى)  الشخصيّة  ات سيحتاج جمع  أو  اختر ذكر   .)

ن  سيمكّ فبعناية على كل أداة أو ورقة.    الشخصيّة  المصادرملفات    دّونالمهمة في مجتمعك و  الشخصيّة  ملفات ال

 أدناه(.  راجعذلك من تصنيف األدلة والتحليل الشامل )

 األساسية التالية:  الشخصيّة خذ باالعتبار الملفات 

 نوع اجتماعي آخر أو بدون  نوع اجتماعي منالنساء والرجال وأي شخص  •

 في ذلك كبار السن والشباب واألطفالبما المختلفة، الفئات العمرية  •

 اإلعاقة األشخاص ذوو  •

مجموعات    الدينية المجموعات  مختلف   • المثال  سبيل  على  المهاجرين،  أو  اللغوية  أو  العرقية  أو 

 8أو األشخاص عديمي الجنسية  الشرعيّينوغير    الشرعيّينالمهاجرين 

 النساء الحوامل والمرضعات  •

 األسر من الذكور واإلناث  اب ربأ •

ة والمجموعات التي تعمل مع األشخاص ذوي  ة المحليّ مات في المجتمع مثل المجموعات النسائيّ لمنظّ ا •

 . وغيرهم  غير المواطنينالمقيمين  ان المهاجرين ووالسكّ   اإلعاقة

 

 :واحتوائهااألصوات المختلفة  توجيهحول   عمليّة نصائح

  ؤهمآراستختلف  و  والتوقيتات،سيكون لألعضاء المختلفين في المجتمع ذكريات وتصورات مختلفة لألحداث  

إلى األحداث األعضاء األكبر سنًا سينظر  المثال،على سبيل فاتخاذها.  يلزمات واإلجراءات التي األولويّ  بشأن

وجهات نظر مختلفة  األمور من  لنساء  سترى اغالبًا ما  . وسنًّامن األعضاء األصغر  أكثر    من المنظور البعيد 

 هذه اآلراء المختلفة. بين أدوات التقييم بطريقة تجمع   تُوّجهيجب أن فالرجال. وجهات نظر عن  

على المشاركة والتأثير في صنع القرار    األكثر تهميًشا واألقل قدرةً هي  غالبًا ما تكون الفئات األكثر ضعفًا  و

ز لمواطن الضعف والقدرات  المحلية  الفرق  ب أن تدرك  يجلذلك  المجتمعي.   ذلك وتسعى للوصول  للتقييم المعزَّ

 ين. حتى لو كان ذلك يتطلب موارد ووقتًا إضافيّ  معها،إلى هذه المجموعات والتفاعل 

، مدرًكا أّن  المجموعة الفرصة لمشاركة آرائه الخاصةمن أعضاء  عضو    د من منح كلّ تأكّ عالوةً على ذلك،  

في خالل  أبلغ عن نتائجك  ثم  .  قيل من آراءما    علىتؤثر  قد    ةاالجتماعي  واألوضاعالسلطة  أوجه التفاوت في  

 خم والملكية. لبناء الزّ  في العملية مكتقدّ 

 عمل وتقييم قدرة المجتمع على الصمود برامج المن دليل  (BRACED)منصة برايسد  مقتبس من

(BRACED : القدرة على الصمود والتكيف مع الظروف المناخية المتطرفة والكوارث بناء) 

 

المجتمع  من    التأكد   بعد  معيّ اتهوحساسيّ مشاركة  حدث  كل  إعداد  يمكنك  البيانات  ،  لجمع  عدد   عبرن  تحديد 

نة  ة معيّ مجموعات عرقيّ  لم ترتح إذا  فمثاًل،. اسيقودون جمعه الذين أعضاء الفريق ومن هماألحداث المطلوبة 

 
 . ١٤۰٢، مسرد مصطلحات الهجرة مراجعةالفئات المختلفة للمهاجرين، يرجى  إلى للتعرف  8

https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_310235/lang--en/index.htm
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لكل مجموعة عرقية    النقاشمجموعة    ةالمجموعة مثل مناقش  أسلوب للتحدث أمام بعضها البعض، يجب تكرار  

 المجموعة للرجال والنساء.  أسلوب قد يلزم أيًضا تكرار ومحددة. 

 ! الرئيسةفي المجتمعات والجهات الفاعلة السائدة ات الحساسيّ تنبّه إلى ! عمليّة نصيحة
 

 :التالي  وفقًا للنموذجيمكنك اآلن البدء في تنظيم تقييمك  

 تقسيم ضمن مجموعات  األداة الخطوة والترتيب

   خطار األتقييم 

 رسم الخرائط  .١
  / )حّدد(  مختلفة  مجموعات  ثالث    النعم، 

 تقسيم

   

   

 

 وتختلفجمع البيانات. لمن السلطات ذات الصلة  والتصريحات على األذونات   االستحصال ال تنس   األذونات:

ستحتاج لكن  ؛إلى إذن من المشاركين لجمع بياناتهم عامة،كقاعدة  دائًما،تحتاج و. من بلد إلى آخرهذه العملية 

  األنظمة   خذ باالعتباروة من السلطات لدخول منطقة ما وجمع البيانات.  في بعض البلدان إلى أذونات إضافيّ 

 . الرقمية منها وال سيّما عند جمع البيانات  ة البيانات المتعلقة بحساسيّ  واعتباراتهاالمعمول بها في الدولة 

 جدول زمني   وضع 3.8

قد حان الوقت لوضع جدول  يكون  ها في خطوات التقييم المختلفة،  وناألدوات التي ستستخدم  وابمجرد أن تقرر

ً وقت  فسكمن  منحتمنشاط مع المجتمع والتخطيط بالتفصيل لكيفية تنفيذ التقييم مع المجتمع. كلما    زمني لكلّ  أن    ا

ز لمواطن الضعف والقدرات  عمليعادة ما    إليكم.المجتمع    ينضمّ ، زادت احتمالية أن  أكثر من ثالثة  التقييم المعزَّ

 :بالصيغة التالية متنظيم جدولك  مأيام إلى عدة أسابيع. يمكنك 

 األداة/الوسيلة  الخطوة  التاريخ والوقت 
المشاركون من  

 المجتمع 
 تقسيم ضمن مجموعات 

الشخص  

 المسؤول 

  الفريقأعضاء 

 اآلخرون 

  ٩:۰۰اليوم األول، الساعة 

 صباًحا 
 قائد الفريق  كال المجتمع بأكمله  اجتماع مجتمعي مقّدمة مع المجتمع 

جميع أعضاء فريق  

ز   التقييم المعزَّ

الضعف  لمواطن 

 والقدرات 

       تقييم األخطار

 ١١:۰۰اليوم األول، الساعة 

 ق.ظ. 
 رسم خرائط   .١

النساء، والرجال،  

 وذوو اإلعاقة 
   مجموعات ثالث 
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 ٢.  

لمحة تاريخية  

)مقابالت  

واجتماعات  

 للمجتمع( 

األشخاص األكبر 

سنًا، والسكان  

القدامى والمجتمع  

 بأكمله 

مقابالت فردية  

 واحدة كبيرة ومجموعة 
  

 دعوة المجتمع  3.9

توقيت الجدول الزمني    مراجعة  ممن خالل االختيار المستنير لألدوات والمشاركين والجدول الزمني الجيد، عليك  

 المقترح مع المجتمع ودعوة أعضاء المجتمع رسميًا إلى التقييم. 

لكل نشاط تقييم يتم    المطلوبةمن أن المعلومات المتعلقة بالتاريخ والوقت والمكان والغرض واألشخاص    واتأكد  

تأكد بشكل  توصيلها   المجتمع.  في  لجميع األشخاص  المهمش  واجيد  المجتمع  أعضاء  إبالغ  من    لكي   ينأيًضا 

  .. من المهم أيًضا دعوة جميع أصحاب المصلحة المعنيين في المنطقةينضّموا للعمليّةوالتقييم  ب  يكونوا على علم

  اللوجستيات تحضير 3.10

في الوسائل التي   أنظروامع المجتمعات.    أليّام العملبإجراء ترتيبات النقل    واموالمكان )األماكن( وق  وااحجز

  ون مختلفة اعتمادًا على سياق المجتمعات التي ستعمل   وسائلإلى    ونيجب استخدامها لجمع البيانات. ستحتاج 

هاتف خلوي، أو يمكن    أسرىالتكنولوجيا األكثر توفًرا وتوحيدًا. إذا كان لدى كل    مفي اعتبارك   وامعها. ضع

ز لمواطن الضعف والقدرات التقييم ال توفيره من أجل باستخدام  لألسر  للغاية تنظيم استبيان بسيط م، فيمكنكمعزَّ

ز لمواطن الضعف والقدرات   . إذا كان أعضاء فريقSMS  القصيرة  رسائلال أجهزة    عتادين علىمالتقييم المعزَّ

  من دون في مجتمع ريفي معزول    مفي جمع البيانات باستخدام األجهزة اللوحية. إذا كنت  أنظرواالكمبيوتر، ف

 كهرباء، فإن األحجار واألوراق وأقالم التحديد تعمل بشكل جيد. 

معدات جمع البيانات الضرورية والمواد    ممن أن لديك   وا لجمع البيانات، تأكد إليه    ونما تحتاج  وابمجرد أن تقرر

  ها: على سبيل المثال دعامات ولوحات ورقية وأوراق ملونة مختلفة وأقالم وخرائط ونتحتاج األخرى التي قد  

 وغيرها. 

النماذج    ضعواوجداول لألدوات    واأو جهز  وااألدوات قدر اإلمكان قبل التقييم: على سبيل المثال اطبع  واجهز 

 .وغير ذلك لألدوات المختلفة

ز لمواطن الضعف والقدرات  الخطوات الالزمة إلعداد   ماآلن وقد اتخذت  لبدء التقييم   ونجاهز   م، فأنت التقييم المعزَّ

  .مع المجتمع
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 المستوى الثالث: تسهيل عملية التقييم 
 

ز لمواطن الضعف والقدرات  فيه  يتمالمكان الذي س  تمقد حدد   وافي هذه المرحلة، يجب أن تكون   التقييم المعزَّ

اآلن المجتمع جيدًا من خالل الزيارات أو البيانات الثانوية    واالخطوات لالستعداد لذلك. يجب أن تعرف  مواتخذت 

  دعوة ال  مأن تكونوا قد أرسلتأيًضا    معليك   يتعينالفريق جاهًزا.  أن يكون  جميع المواد واللوجستيات و  متلكواوأن ت

 .صحاب المصلحةألمجتمع و الغرض لل مت وشرح  التقييم، بما في ذلك التاريخ والمكان إلى

ت بطريقة  التقييم  تنظيم  لكمتم  المخاطرب  سمح  محددات  تحديد  على  المجتمع  أي  هاوتحليل  مساعدة   األخطار : 

بتحليل المعلومات التي تم جمعها    وا، قوممرحلة  من العمليّةف. في كل  والتعرض والضعف والقدرة على التكيّ 

 ستعمل قائمة المخاطر ذات األولويةها من أجل تحديد المخاطر ذات األولوية التي يجب معالجتها.  وليفثم ت ومن  

على   ذلك  المستوى    وضعبعد  في  المجتمع  مخاطر  من  للحد  عمل  . 4خطة 

 

   شبابالخاص بال المأوى اآلمنبللتوعية  المشاركةلنهج  المصدر: مقتبس من

 التسلسل المقترح لعملية التقييم والتخطيط  

نقترح أدناه تسلسل لعملية التقييم يقترح أدوات محددة يمكن استخدامها لجمع المعلومات المطلوبة لكل خطوة.  

حيث يمكن استخدام األدوات في كثير    ،هذا مجرد اقتراحيبقى  هذا يساهم في عملية جمع بيانات أكثر تركيًزا.  

أو إدخال أدوات جديدة    األدوات   من طريقة. قد يقوم الموجهون ذوو الخبرة أيًضا بتكييف  من األحيان بأكثر

حسب الحاجة. من المهم أن تضعوا في اعتباركم أنه، بصفتكم موجهين، يجب أن تكونوا دائًما واضحين بشأن  

لكم   دور  أهم  فإن  التقييم،  أثناء  المحددة.  األداة  تستخدمون  الكلية وألي غرض  تشجيع العملية  هو  كموجهين 

التي   المخاطر  الدقيق ألسباب وعواقب  التحليل  البحث    -  تواجهه المجتمع على  في    المعّمق واسألوا استمروا 

! كونوا حساسين لوجهات النظر المختلفة واحتياجات مختلف الفئات الضعيفة داخل  بشكل  مستمرّ   "لماذا وكيف"

إلى   تقسي  تقريب المجتمع واهدفوا  من  بدالً  أداة في  الناس  تفسيرات مفصلة حول كل  العثور على  يمكن  مهم. 

 .مجموعة األدوات 

جودة جهد جمع البيانات. بمعنى آخر، ال يستطيع المجتمع أن   تعتمد علىتذكروا أن جودة خططكم ومشاريعكم  

معها  يتوصل إلى تحليل جيد للوضع في المجتمع وإيجاد حلول مناسبة إذا كانت البيانات والمعلومات التي تم ج

دقيقة. تعتمد جودة البيانات على  الكاملة و/أو غير  الالضعف والقدرات غير    مواطنوالتعرض و األخطارحول  

أولئك الذين يقدمون المعلومات؛ لذلك يحتاج أعضاء المجتمع والمتطوعون إلى فهم أهمية بناء الثقة. تعتمد ب الثقة  
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جودة البيانات أيًضا على التقاط البيانات أو تسجيلها بعناية بطريقة يمكن فهمها واستخدامها الحقًا من قبل شخص  

فإن االستنتاجات المستندة إلى المعلومات لن تكون  . إذا كانت البيانات التي تم جمعها غير دقيقة،  حاضرغير  

 .صحيحة. من الضروري أيًضا اختيار األدوات المناسبة وتطبيقها بالطريقة المناسبة

يقترح التسلسل أدناه تحليل النتائج في كل خطوة ثم جمعها قبل وضع خطة عمل الحد من المخاطر. هذا النهج 

تعقيدًا وأكثر قابلي التحليل أقل  التحليل والجمع لكل جانب من يجعل  ة لإلدارة ويسمح للمجتمع بالمشاركة في 

 تحليل البيانات حتى النهاية ألنه قد يكون مربًكا. واكالجوانب بسهولة أكبر. ال تتر

والتعرض ويوم واحد لتقييم    األخطار: يوم واحد لتقييم  تقريبًا   قد تستغرق العملية التالية ثالثة إلى أربعة أيام 

القدرة ونصف يوم للتحليل النهائي واالستنتاج بشأن مستويات المخاطر. ومن ثم سيُتبع ذلك بيوم أو  الضعف و

 .(4يومين للتخطيط والتفكير )موضح في المستوى 

 الوقت األدنى المقترح  الوسائل المقترحة /ةاألدا  رحة قتالخطوة الفرعية الم  الخطوات 

 المجتمع  . مقدمة مع4الخطوة 

  توضيح الهدف والتوقعات    4.1

  شرح الجدول الزمني  4.2 دقيقة  45-30 العرض والمناقشة 

 إعادة تأكيد التوافر والموافقة   4.3

 . وضع األساس 5الخطوة 

 تقديم المفاهيم األساسية وترجمتها وتكييفها  5.1

 صور، قصة 

اختياري: ألعاب، فيديو )يتم ذلك  

في   أو  العامة  الجلسات  قي 

 مجموعات تركيز( 

 دقيقة  60

 التحقق من ملف تعريف المجتمع وتحديثه  5.2

ملف تعريف المجتمع )استكملت  

ثا بيانات  أساس  وية  ن على 

 ومقابالت مع مخبرين رئيسيين(

 دقيقة  30-40

 . تقييم المخاطر والتعرض 6الخطوة 

 تحديد المخاطر االساسية  6.1

 العصف الفكري  6.1.1
الفكري   في  العصف  والمناقشة 

 الجلسة العامة 
 دقيقة  40

 المواصفات التاريخية  6.1.2

تاريخ  التاريخية/  المواصفات 

الكارثة )تم استكماله على أساس  

ومقابالت   المجموعة  مناقشة 

ومراجعة   الرئيسيين  المخبرين 

 البيانات الثانوية(

 دقيقة  30-60

الناشئة    األخطار   6.1.3

 والمتغيرة 
 دقيقة  30 مراجعة البيانات الثانوية

األولوية    6.1.4 إعطاء 

   لألخطار 

)عبر   المخاطر  ترتيب 

و/أو   العامة  المجموعات 

 مجموعات النقاش( 

 دقيقة  30

ذات    األخطاروصف    6.1.5

 األولوية  
 دقيقة  60 جدول التلخيص 
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  تحديد التعرض 6.2

 

 

خرائط    6.2.1   األخطار رسم 

 والتعرض

مناقشة   )عبر  الخرائط  رسم 

مجموعات   و/أو  المجموعة 

  النقاش(

 

 دقيقة  60

 
المقاطع   6.2.2 عبر  المرور 

 الجغرافية/ المراقبة المباشرة  
 ساعات  4-2 المرور عبر المقاطع الجغرافية 

 توليف المخاطر والتعرض  6.3
تحليل   الترتيب/التسجيل، 

 النقاش مجموعة 
 دقيقة  60

 . تقييم الضعف والقدر 7الخطوة 

 تقييم الضعف  7.1

المفاهيم ب تذكير   7.1.1

 األساسية  

العصف الفكري، القصة، اللعبة  

  )في جلسة عامة( 

 

 دقيقة  30

 التقويم الموسمي   7.1.2

التقويم الموسمي )عبر المناقشة  

مجموعات   و/أو  الجماعية 

 النقاش( 

 دقيقة  60

الفكري    7.1.3 العصف 

 للضعف  
 دقيقة  30 العصف الفكري  

 رسم خرائط الضعف   7.1.4

مناقشة   )عبر  الخرائط  رسم 

مجموعات   و/أو  المجموعة 

 النقاش( 

 دقيقة  30-60

 األسباب الكامنة   7.1.5

)عبر   التاريخية  التصورات 

و/أو   المجموعة  مناقشة 

 مجموعات النقاش( 

 دقيقة  60

التأثيرات  7.1.6 تقييم 

 واألسباب الجذرية  

جدول    المشاكل شجرة   أو 

)عبر   والتأثير  األسباب 

 مجموعات النقاش( 

 ن اساعت 

المقاطع    7.1.7 عبر  المرور 

 الجغرافية 

المقاطع   عبر  المرور 

 الجغرافية/مراقبة مباشرة  
 ساعات  2-4

 التعمق   7.1.8

 تحليل سبل العيش   -

األسرة/الحي    - ضعف    - تقييم 

 تسوية آمنة وغير آمنة  

بين    - مشتركة  النوعين شبكة 

   االجتماعيين

 موصالت/فواصل  -

 من ساعة إلى ساعتين

 دقيقة  60 توليف جدول الضعف   تلخيص الضعف   7.1.9

 تقييم القدرات  7.2

تحديد القدرات البشرية    7.2.1

 واالجتماعية  

البيانات الثانوية، مقابلة المخبر 

 الرئيسي
 دقيقة  30

 دقيقة  30 العصف الفكري  الفكري للقدرة   فالعص  7.2.2

 دقيقة  60 رسم الخريطة  رسم خريطة القدرة   7.2.3

 المجتمع     تقييم منظمات 7.2.4

 مخطط فن   -

االجتماعية    - الشبكة  تحليل 

 المؤسسية  

 دقيقة  60
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والضعف    - القوة  نقاط  تحليل 

 والفرص والمخاطر 

 دقيقة  60 توليف جدول قدرة    تلخيص القدرات   7.2.5 

 : تحليل واستنتاج مستويات المخاطر 8لخطوة ا

 من ساعة إلى ساعتين جدول التلخيص   توليف التعرض والضعف   8.1

 استنتاج مستويات المخاطر   8.2
إلى   تحدث  المخاطر،  ترتيب 

 الجدار 
 دقيقة  30

 من ساعة إلى ساعتين جدول التلخيص  العناصر عالية الخطورة تجميع المعلومات حول  8.3

 

 مقدمة مع المجتمع   :4الخطوة 

بتعريف أعضاء فريقوق يقدمون  موا  ممثليهم  أو  المجتمع  والقدرات ودعوا  الضعف  لمواطن  ز  المعزَّ التقييم 

 .أنفسهم بالطريقة التي يختارونها

  توضيح الهدف والتوقعات 4.1

تحققوا مما إذا كان هدف التقييم واضًحا للجميع في المجتمع. وضحوا أن الهدف هو أن ينشئوا ملفاً للمخاطر  

لمجتمعهم وبناًء على ذلك، أن يصيغوا وينفذوا خطة عمل للحد من المخاطر. من الناحية المثالية، يجب أن يغذي  

 تقييم المخاطر خطط التنمية الحالية للمجتمع.  

المتوقع للمجتمع وأدوار مختلف الجهات الفاعلة في عملية التقييم والتخطيط. إذا كان لدى المجتمع  وضحوا الدور  

 .لمعالجة هذه األسئلة والمخاوف قبل المتابعة إلى التقييم الوقت أسئلة، خذوا 

من عدم خلق توقعات خاطئة. من المهم التوضيح منذ البداية ما إذا كان هناك تمويل متاح لخطة   واتأكد

 العمل أو ما إذا كانت التطبيقات ستعتمد على قدرة المجتمع على تعبئة الموارد بأنفسهم.

 شرح الجدول الزمني للتقييم  4.2

المتوقعة. اشرحوا الجوانب العملية، على سبيل وضحوا المدة التي سيستغرقها التقييم وموعد إجرائه والنتيجة  

 .أثناء التقييم وبعدهفي المثال إذا كان سيتم توفير الغداء أو مصروف الجيب والمواصالت 

 ته  وموافق  المجتمعتوافر على تأكيد الإعادة  4.3

مجدداً    المجتمع  من  تأكدوا  أعضاء  حسب    -توفر  هذا  يختلف  االجتماعيقد  العيش    النوع  وسبل  والعمر 

غير قادرة أن تكون ممثلة،    واعتبارات أخرى. إذا كانت بعض الفئات الضعيفة غير قادرة على المشاركة أو

ز لمواطن الضعف والقدرات يتشاورون معهم بشكل منفصل تأكدوا من أن أعضاء فريق  .التقييم المعزَّ
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تذكروا أنه وفقًا للثقافة والوضع في المنطقة، قد تحتاجون إلى تقسيم المجتمع إلى مجموعات مختلفة بناًء على  

والعمر واإلعاقة والمجموعة االجتماعية واالقتصادية وديناميكيات القوة واعتبارات أخرى   النوع االجتماعي

ز لمواطن الضعف والقدر بعد هذه التقييمات الجماعية، من المهم الجمع  ات. لألجزاء المختلفة من التقييم المعزَّ

بين مخرجات المجموعات المختلفة لبناء توافق في اآلراء وضمان االلتزام والمساهمة الفعالة لكل عضو في 

 .المجتمع

 نتائجاسألوا عما إذا كان لدى أفراد المجتمع أي أسئلة ويسعدهم متابعة التقييم وتأكدوا من موافقتهم على توثيق  

ز لمواطن الضعف والقدرات والتقطوا الصور/مقاطع الفيديو إذا لزم األمر. إذا كنت ستعملون مع    مالتقييم المعزَّ

الم من  مسبقة  موافقة خطية  على  الحصول  يجب  المدرسة،  يكون    درسينأطفال  أن  ويجب  األمور،  وأولياء 

لة للتفاوض. إذا كان من الصعب الحصول مسؤول المدرسة حاضًرا طوال الوقت. هذه النقطة غير قاب/المدرس

 على موافقة أو إشراف، يجب إلغاء التمرين وإعادة جدولته حيثما أمكن.  

فريق أنشأها  التي  والتعليقات  الشكاوى  آلليات  المتاحة  الخيارات  الضعف  اشرحوا  لمواطن  ز  المعزَّ التقييم 

اليومية وصندوق الشكاوى واالقتراحات  والقدرات المحلي )على سبيل المثال، جلسة استخالص المعلومات  

. يمكنكم  للحصول على مزيد من اإلرشادات   15المشاركة المجتمعية والمساءلة   راجع أداة  -(  الساخنخط  الو

يمات مماثلة في الماضي واسألوا عن تجربته وما الذي نجح بشكل  التحقق مما إذا كان المجتمع قد شارك في تقي

 .جيد وما الذي يود تغييره

ز لمواطن الضعف والقدرات، انتقل إلى  واإذا أبدت المجتمعات اهتماًما واضًحا بالمشاركة في التقييم المعزَّ

 عن شكوك، فقد تحتاجون إلى تأجيل االجتماع ومحاولة معرفة أسباب تردد بتالخطوة التالية. إذا أعر

وتوثيق الدروس للنظر فيها ومناقشتها في المستقبل. بناًء على األسباب، قد تحتاجون إلى  المشاركين

للمشاركة في وقت آخر أو   تهّمهمالتخطيط الجتماع متابعة مع المجتمع وقادته الستكشاف الظروف التي قد 

ز لمواطن الضعف والقدرات. ما   إذا كان من المفيد مراجعة أهداف التقييم المعزَّ

  

http://media.ifrc.org/ifrc/document/tool-15-complaints-and-feedback/
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 وضع األساس :5الخطوة 

  

 تقديم المفاهيم األساسية وترجمتها وتكييفها   5.1

وترجمتها إلى اللغة المحلية من أجل فهم أفضل. يمكن القيام    تهاومناقش  المصطلحات األساسيةمن المهم تقديم  

والتعرض    األخطار  -بذلك بطريقة ممتعة من خالل قصة أو لعبة وحصرها في عدد قليل من المفاهيم األساسية  

في وقت    الصمود   خصائص المجتمع القادر علىوالضعف والقدرة والمخاطر. يمكن توضيح سمات أخرى مثل  

 الحق من العملية. 

يفهم المجتمع المحددات الرئيسة   بتعبيراتهالهدف هو أن  المحلية    اللمخاطر من خالل ربط المفاهيم المختلفة 

العالميو يكون  المنظور  قد  الحالة  هذه  أخرى وفي  بلغة  للمصطلحات  دقيقة  دائًما ترجمة  يكون هناك  قد ال   .

 الوصف واألمثلة العملية مفيدًا. 

 (: عرض صيغة المخاطر.  األلعاب. اختياري )متقدمو الفيديو والصور  و األدوات المقترحة: العصف الفكري 

 التحقق من ملف تعريف المجتمع وتحديثه   5.2

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

  والتعرض األخطارتقييم  :6الخطوة 

وإعطائها   المجتمع  لها  يتعرض  والتي  اإلنسان  صنع  من  التي  أو  الطبيعية  األخطار  جميع  تحديد  الغرض: 

ذات األولوية األعلى وفهم مستويات التعرض المختلفة    األخطاراألولوية. والكتساب فهم شامل لطبيعة وسلوك  

 .داخل المجتمع

 الرئيسة  األخطارتحديد  6.1

   .التي تؤثر عليه األخطار: يحدد المجتمع الغرض

 والمالحظة المباشرة  البيانات الثانوية/العلميةو المواصفات التاريخيةو: العصف الفكري للمخاطر األدوات

 العصف الفكري  6.1.1 

التي يمكن ألفراد المجتمع التفكير فيها والتي تكون ذات صلة بهم: ما   األخطارالعصف الفكري حول جميع  

التعريفات حسب الحاجة.    واالذي يخافون منه األكثر؟ ما الذي يؤثر عليهم؟ ذكروا المجتمع بمعنى الخطر ووضح

 .الرئيسة ألفراد المجتمع األميين ليتمكنوا من المشاركة بفعالية األخطارلتمثيل   الرموز/األيقونات استخدموا 

  وارثالمواصفات التاريخية/ تاريخ الك 6.1.2

بالنسبة للمواصفات التاريخية، اجمعوا المعلومات األساسية حول الكوارث التي حدثت في المجتمع. بناًء على  

معينة في وتيرة متزايدة. استكملوا الجدول   أخطارالجدول الزمني، قوموا بتحليل ومناقشة ما إذا كانت هناك  

 .بيانات الثانويةالزمني بمعلومات من المخبرين الرئيسيين )خاصة كبار السن( وال

https://static.wixstatic.com/ugd/7baf5b_3d41e5ad29c946fe905a0520ff1d7802.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/7baf5b_df66e242a7ee44ce9dce543c2a205cf1.pdf
https://www.ifrcvca.org/historical-profile
https://www.ifrcvca.org/historical-profile
https://www.ifrcvca.org/historical-profile
https://www.ifrcvca.org/secondary-source-review
https://www.ifrcvca.org/direct-observation
https://static.wixstatic.com/ugd/7baf5b_e9d23bdc6ea04670aaf92c40e0adcf29.pptx
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، لكن يمكنه أيًضا التقاط أحداث وتطورات رئيسة  األخطاريجب أن يكون تركيز المواصفات التاريخية على  

ضعف   مواطنأخرى في المجتمع يمكنكم العودة إليها الحقًا في التحليل لمناقشة ما إذا كانت قد ساهمت في خلق  

 .الضعف مواطنرات التاريخية الحقًا عند مناقشة أو قدرات في المجتمع. يمكن استخدام أداة التصو

 .توافق في اآلراء واعملوا على التوّصل إلىمختلفة، اكتشفوا األسباب  أخطاراً إذا ذكرت مجموعات مختلفة 

 الناشئة والمتغيرة  األخطار 6.1.3

الصليب األحمر والهالل األحمر مسؤولية تسليط الضوء أيًضا على المخاطر التي قد ال يكون المجتمع   يتحمل

الوفيات في  للزالزل وإحصاءات  المثال، وجود خط صدع  يعطيها األولوية )على سبيل  أو ال  بها  على علم 

)بخالف    هاوناقشوية  . اعرضوا أي مخاطر إضافوغيرهاالصناعية وتوقعات تغير مناخي    واألخطارالمنطقة  

باإلحصاءات )على سبيل المثال حول   هوتحدوما أثاره المجتمع( بناًء على البيانات الثانوية. استكشفوا المجتمع  

ناشئة ومتغيرة بسبب    أخطارالصحة والوفيات( ومعرفتكم بالعواقب اإلنسانية. ضعوا في اعتباركم خاصة أي  

ير المناخي واألحداث الجوية المتطرفة للمجتمع بلغة بسيطة. من  التغير المناخي. قد تحتاجون إلى شرح التغ

والمناخ   الطقس  بين  الفرق  في    والسؤالالمهم شرح  السنين  مر  على  التي الحظوها  المناخية  التغيرات  عن 

تلك التي غالبًا ال تجذب الكثير من اهتمام وسائل    -"الصامتة"    األخطارمنطقتهم. ضعوا في اعتباركم أيًضا  

 .م ولكنها موجودة باستمرار وتؤثر بشكل خطير على المجتمعاإلعال 

 معروفة أقل.  أخطاربدعوة خبير أو إجراء جلسة توعية قصيرة حول  وموا: إذا لزم األمر، قنصيحة علميّة

 لألخطارإعطاء األولوية  6.1.4

مختلفة وقد ال تتمكن من معالجتها كلها بسبب موارد أو قيود أخرى. يجب أن    أخطارقد تواجه المجتمعات   

ز   التي تؤثر عليهم ليتم تحليلها بشكل أكبر كجزء من  أبرز األخطار  ولويات أّولي أليقوموا بتحديد   التقييم المعزَّ

 :األخطار لمواطن الضعف والقدرات. يمكن استخدام معايير مختلفة لتحديد أولويات 

ضرر البنية التحتية(: تثير على المجتمع )على سبيل المثال عدد القتلى والمتضررين والمشردين؛ مدى  التأ  ●

  هذه هي المعايير األكثر شيوًعا المستخدمة لهذا الغرض؛ 

 الحدوث. وتيرة  ●

على    التي لها تأثيرات كبيرة بناءً   باألخطارالصليب األحمر والهالل األحمر مسؤولية تذكير المجتمع   يتحمل

باإلحصاءات )على سبيل المثال حول الصحة والوفيات( ومعرفتكم    هوتحدوالبيانات الثانوية. استكشفوا المجتمع  

 .بالعواقب اإلنسانية

و  لتحديد األولويات )أبحسب العمر والنوع االجتماعي والمجتمع  مختلفةيُنصح بتقسيم المجتمع إلى مجموعات 

وامنحوا كل   لألخطارإذا كانت مجموعة كبيرة جدًا، حددوا الممثلين لكل مجموعة مختلفة(. استخدموا رموًزا  

كلما زاد عدد الحبوب التي يخصصونها،    -مهمة    أخطارحبوب/ أحجار واطلبوا منهم اختيار أربعة    10شخص  

القلق(. اعملوا على التوطيد. في حال /عند المجموعات أو أفراد المجتمع )من حيث التأثير  األخطارزادت أهمية  
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التبرير وأخيراً سهلوا المناقشة للوصول   احددت المجموعات المختلفة أولويات المخاطر المختلفة، اطلبوا منه

 ذات األولوية القصوى بناًء على مبررات منطقية.  األخطارإلى توافق في اآلراء بشأن 

 .ال يتجاوز األربعة بماذات األولوية  األخطار يوصى بتحديد عدد 

! إدارة أولويات مختلفة: قد ال يكون اهتمام األغلبية هو اهتمام المجموعة )األقلية( األكثر  نصيحة علميّة

فقد ال    -لفئات األكثر ضعفًا ممثلة اضعفاً. احذروا من هياكل القوة ومن التوترات الكامنة. تأكدوا من أن 

أيًضا  ملذهاب إليهم. يمكنكيكون لديهم الوقت أو الوسائل للوصول إلى االجتماع، لذلك قد تحتاجون إلى ا

واجتماع الكنيسة وما إلى ذلك( ومن  غداءالتحقق من ذلك في اجتماع أكبر للمجتمع )على سبيل المثال 

خالل استشارة أصحاب المصلحة الرئيسيين وممثلي المجموعة. إذا سمح الوقت والموارد، تحقق من 

على  استقصاءسريع  لألسر أو  استقصاءأساسية وبيانات ثانوية أو إجراء  باستقصاءاتالترتيب بمقارنته  

اإلنترنت للحصول على تمثيل أفضل. في هذه الحالة، تأكدوا من أخذ عينات عشوائية )على سبيل المثال كل 

 عاشر أسرة( من المجتمع األوسع. 

 ذات األولوية  األخطاروصف  6.1.5

ز لمواطن الضعف والقدرات المحلي وممثلو المجتمع بتوليف   يقهذه هي الخطوة التي يقوم فيها فر  التقييم المعزَّ

التي تشمل السبب وعالمات التحذير والمهلة المتاحة   هاوسلوك ذات األولوية القصوى  األخطارووصف طبيعة 

للطوارئ  مجتمعي  . هذه معلومات مهمة جدًا يجب جمعها إلعداد تخطيط  والوتيرةوفترة الحدوث ومدة الحدوث  

 .(10)راجع الخطوة  

،  على سبيل المثال  -بالنسبة لهذه الخطوة، يجب على الموجهين تحديد معلومات المجتمع بالخبرات الخارجية  

وإحضار المعلومات إلى المناقشات مع   -المتخصصون ذوو الصلة في الجامعات أو وكالة األرصاد الجوية  

لذلك    -عليه في الماضي    ت المجتمع. على سبيل المثال، قد يبلغ المجتمع المحلي عن فيضانات أكثر شدة مما كان

ت الطقس المحلية أي تغيير في كثافة هطول  ولكن إذا لم تظهر سجال  -من السهل إلقاء اللوم على التغير المناخي  

 األمطار، فربما تكون التغييرات في إدارة مستجمعات المياه السبب المحتمل للتغيرات في الفيضانات. 

وعالمات التحذير العلمية    لألخطار: المصادر الثانوية )راجا مصادرك الثانوية لفهم األسباب العلمية  األدوات

 .وفترة الحدوث( ومناقشة مجموعة التركيز  يرةوالوتواإلشارات والمدة 

 استخدم األسئلة اإلرشادية التالية:  

 المحدد؟ الخطر● ما هو سبب/أصل هذا 

 ؟ خطر● ما هي عالمات التحذير التقليدية والعلمية/الحديثة لل

 ● ما هي المهلة المتاحة )أي ما الوقت المستغرق بين عالمات التحذير ووصولها(؟  

 ؟  يحدث الخطر● متى )أي أشهر( 

 ؟ هي وتيرته ما  -نفسه  الخطركرر ي● كم مرة 
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والخطورة في العقد )العقود( الماضي؟ هل تتوقعون أي تغييرات في السنوات   الوتيرة● ما هي التغيرات في  

 الخمس أو العشر القادمة )بالنظر إلى التغير المناخي أو عوامل أخرى(؟  

 ؟ كم يطول الخطر● 

 .األولوية بشكل منفصل األخطارالتالي. يجب أن يتم ذلك لكل  الجدول لمعلومات في اأدخل 

 :الخطر

 الوصف  الخصائص 

  السبب/األصل 

  عالمات التحذير  

  9المهلة المتاحة

  910( )والتغييرات الوتيرة

  11فترة الحدوث

  12المدة

 

 تحديد التعرض  6.2

   عليه  األخطار: أن يحدد المجتمع أين ومتى تؤثر الغرض 

 المرور عبر المقاطع الجغرافية ، خريطة المخاطر والتعرض : األدوات

تتعرض  وا  األخطارفي مناطق    التي تقعناصر األخرى  : األشخاص أو الممتلكات أو األنظمة أو العالتعرض

أو بشكل سيء،    بشكل جيد لخسائر محتملة. كما هو موضح في الصورة أدناه، ال يهم ما إذا كان المنزالن مبنيان  

المنازل   الفيضانات.  لمخاطر  متساو   بشكل  فإنهما معرضان  الفيضانات،  منطقة  في  الموقع  نفس  في  كانا  إذا 

 عرضة. الواقعة خارج منطقة الفيضان أقل 

 
 الوقت بين التحذير والتأثير أو الوقت بين التحذير والوصول  9 

  عدد من السنين؟  xحدث األخطار بشكل موسمي أو مرة في السنة أو كلتهل 10 
 هل تحدث في وقت معين من السنة )مثل موسم الرطب أو الجفاف(؟ 11 

 ما هي مدة الشعور بالمخاطر)أيام/أسابيع/شهر(؟12 

https://www.ifrcvca.org/mapping
https://www.ifrcvca.org/transect-walk
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 والتعرض  األخطار رسم خرائط  6.2.1

المتأثرة   المواقع  عالية ومتوسط  باألخطارحددوا  مناطق  مكانية وحددوا  التعرض  على خريطة  ومنخفضة  ة 

والمرور عبر المقاطع الجغرافية   األخطاررسم خرائط  إن   والعناصر/السمات في تلك المناطق )ماذا ومن(.  

. إذا لم يكن لديكم واحدة بالفعل، وأين  على المجتمع  األخطارواحدة من أشهر وأمتع الطرق لتحليل كيف تؤثر  

المختلفة على    األخطارثم اطلبوا من أعضاء المجتمع تحديد موقع  بشكل مشترك  خريطة مكانية    برسمفقوموا  

لكل   التعرض  والمنخفضة  والمتوسطة  العالية  المواقع  وتحديد  )يمكنكم    األخطارالخريطة  خبرتهم  على  بناًء 

مثل الجفاف أو العواصف التي قد يصعب   لألخطارمختلفة(. بالنسبة    ارخطاستخدام ألوان أو رموز مختلفة أل

تحديد موقعها على الخريطة المكانية، قوموا بإدراجها على جانب الخريطة. ال تقضوا وقتًا طويالً في تحديد 

لن تركز على   األخطارفي حين أن جهودكم للحد من  -في مناطق التعرض المنخفض  سمات جميع العناصر/ال

طق التعرض المنخفض، قد يساعدكم ذلك على رؤية نطاق ما هو موجود في مناطق التعرض المختلفة وقد منا

 .يساعدكم الحقًا )أثناء خطوة تقييم القدرة( في تحديد المناطق اآلمنة

)مثل التغييرات في مناطق الفيضانات( كما هو موضح في الصورة أدناه    األخطارناقشوا التغييرات في مواقع  

المستقبلية المحتملة بسبب المناخ أو تغييرات بيئية أخرى. قد ترغبون أيًضا في توسيع الخريطة    األخطاراقع  ومو

 لمستجمعات النهر أو عوامل أخرى مؤثرة.  أوسع لتشمل منطقة 
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الفيضانات   البسارتشير الصورة    -مناطق  تُظهر الصورة    إلى  والمحتملة؛  الحالية  الفيضانات  اليمن إلى  إلى 

األحمر   الصليب  )المصادر:  المجتمع  فوق  المياه  مستجمعات  في  المفاجئة  الفيضانات  النيبالي  مصادر 

 ل أيرث(. جوج  -الدنماركيو

ين. تأكدوا اطلبوا من المجتمع وضع رمز أو أيقونة لتمثيل كل المخاطر لتسهيل الفهم لألمينصيحة علميّة! 

 من إتاحة الخريطة النهائية وعرضها في المجتمع.

)مثل رسم خرائط   األخطاراآلن العديد من األدوات الرقمية التي يمكن استخدامها لرسم خرائط    تتوفّراختياري:  

ط  قد تكون األدوات الرقمية لرسم الخرائ وما إلى ذلك(. الخاص بالشباب   المأوى اآلمنب للتوعية    المشاركةنهج  

ذات صلة بشكل خاص في المناطق الحضرية الكبيرة وطريقة مثيرة لالهتمام إلشراك أعضاء المجتمع األصغر  

 .التفاصيل اإلضافية في مجموعة األدوات  راجعسنًا. 

 المرور عبر المقاطع الجغرافية/المراقبة المباشرة  6.2.2

في المناطق العالية    معيّنةوالتعرض، حددوا مواقع    األخطاربناًء على المعلومات التي تم جمعها في خريطة  

والمتوسطة التعرض لمزيد من التحقيق. والغرض هو إثبات صحة خريطة المخاطر والتعرض الخاصة بكم  

ى البيئة المادية في هذه المرحلة والتحقق مما إذا قد فاتكم أي شيء والحصول على مزيد من التفاصيل. ركزوا عل

من حدود مناطق التعرض والمعلومات حول من/ما هو موجود في مناطق التعرض. سوف تقومون    واأي تحقق   -

 .  7.1الضعف في القسم مواطن بمرور آخر عبر المقاطع الجغرافية بطريقة أكثر تعمقًا لجمع المعلومات حول 

لزيارة عدة   إلى مجموعات أصغر  الوقت انقسموا  في  أن  نفسه  مناطق  برفقة شخص يعرف   تذهبوا. حاولوا 

الخاّصة  خريطة  العلى    األخطارالمنطقة. بعد المرور، اطلبوا من الجميع شمل معلومات إضافية حول مواقع  

 .بها

 والتعرض  األخطارتوليف  6.3

 ها وتحليل والتعرض  األخطار التي تم جمعها بشأن المعلومات : توليف الغرض

 تحليل مجموعة النقاش : الترتيب/التسجيل، األدوات 

https://www.ifrcvca.org/focus-group-discussion
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مناطق عالية ومتوسطة ومنخفضة  العددوا من وما يقع في  ووالتعرض، حللوا    األخطارمن خالل قراءة خريطة  

 )المنازل والبنى التحتية( والطبيعية. التعرض في الجدول أدناه. أشمل األصول البشرية والمادية 

في المناطق عالية أو متوسطة أو منخفضة    "األشخاص واألمور التي ذُكرت"حددوا ما إذا كان بشكل عام معظم  

التقييم   . يمكن لفريقاألخطاردرجة عالية أو متوسطة أو منخفضة لكل    ضعواالتعرض وعلى هذا األساس،  

ا والقدرات  لمواطن الضعف  المجتمع  المعّزز  ثم جمع  الجدول مسبقًا،  الواردة في  المعلومات  تلخيص  لمحلي 

 .المخاطرلمراجعة/المصادقة على الملخص واالتفاق على درجة لكل 

 .الجدول مدرج فيه هذاو ifrcvca.org التقييم المعّزز لمواطن الضعف والقدرات على نموذج تقرير يتوفّر

 والتعرض  األخطار: ملخص 1الجدول 

 األخطار 
ماذا   – التعرض العالي 

 ومن 

  – التعرض المتوسط 

 ماذا ومن 

ماذا   – التعرض المنخفض 

 ومن 

الدرجة )عالية،  

 متوسطة، منخفضة( 

 الفيضانات مثل 

منطقة    55  - في  منزال 

ضفاف   على  منخفضة 

 النهر 

  – مركز صحي واحد    -

 سوق واحد  

 مدرسة واحدة   -

من    كيلومتر  - واحد 

 الطرق  

من   56  - هكتارا 

 المحاصيل  

 شخصا  78 -

منازل بالقرب من    10  -

 النهر 

 محالت تجارية   5 -

 كم من الطرق   2 -

من    9  - هكتارات 

 المحاصيل  

 شخصا  123 -

على    20- مبني  منزاًل 

هيكل   ذات  متينة  ركائز 

منزل    100إسمنتي قوي؛  

 على أرض مرتفعة  

 مدرسة واحدة   -

 كم من الطرق  4 -

 ربيع واحد طبيعي   -

 شخصا  241 -

 عالية

 متوسطة     مثل حمى الضنك

 منخفضة     مثل النزاع 

 

 الضعف والقدرةمواطن تقييم : 7الخطوة 

والبشرية    واالقتصادية  المادية  العوامل  تحدد  الضعيف.  المجتمع  المخاطر  تضرب  عندما  الكارثة  تحدث 

واالجتماعية والطبيعية والسياسية مستوى ضعف الناس ومدى قدرتهم على مقاومة األخطار والتعامل معها  

ن يعيش الفقراء ويعملوا  والتعافي منها. من الواضح أن الفقر عامل رئيسي يساهم في الضعف. من المرجح أ

قل احتمالي حصولهم على الموارد لمواجهة الكوارث عند وقوعها.  ي في مناطق معرضة لمخاطر محتملة، بينما  

أو مجموعات معينة داخل    ات السؤال "ما الذي يجعل المجتمع   عنالضعف، نحاول اإلجابة  مواطن  في تقييم  

 "؟في وجه كّل خطر ضعيفةالمجتمع 

الضعف، فإن المجتمع المعرض للكوارث سوف يمتلك دائًما القدرات على مستوى المجتمع    اطنموباإلضافة إلى  

اإلجابة   القدرة  تقييم  يحاول  واألفراد.  األفراد   عنواألسرة  مستوى  على  المتاحة  القوة  نقاط  هي  "ما  السؤال 

ا هي القدرات )البشرية معينة؟" م  أخطارواألسرة والمجتمع التي يمكن حشدها والوصول إليها للحد من تأثير  
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، ولكن أيًضا خارجه، بشكل رئيسي  واالجتماعية واالقتصادية والمادية والطبيعية والترابطية( داخل المجتمع

 ؟ لألخطارالتي يمكن حشدها والوصول إليها للحد من التأثير السلبي 

الضعف بينما تغطي القدرة الضعف نقاط  مواطن  غطي  ت.  وجه ي عملة  واحدةالضعف والقدرة  مواطن    تشّكل 

 .نقاط القوة

 الضعفمواطن تقييم  7.1

 عليه  األخطارر يثأ ت وسبب  ية: أن يفكر المجتمع في كيف الغرض 

عبر  ،  المشاكلشجرة  ،  التاريخيةالتصورات  ،  الخرائطرسم  ،  الموسميالتقويم  :  األدوات  المقاطعالمرور 

 .النوعين االجتماعيين. اختياري )أدوات قطاعية/مواضيعية(: تحليل سبل العيش، شبكة مشتركة بين  الجغرافية

 تذكير المجتمع بمعنى الضعف وكيف يختلف عن القدرة 7.1.1

ذلك بعد،   ماطلبوا من المجتمع الحصول على ترجمات محلية مماثلة للضعف والقدرة. إذا لم تكونوا قد فعلت 

الست  قدموا   المجتمعالخصائص  أمثلة    على الصمود   لقدرة  بإيجاز  الضعف والقدرات   مواطن  حولوناقشوا 

 .المصطلحات الرئيسة(المحتملة لكل خاصية )راجعوا الجدول المقارن من حيث 

 التقويم الموسمي  7.1.2

التي تحدث في خالل أي شهر )أشهر( حاليًا    األخطارا تقويًما موسميًا واطلبوا من أعضاء المجتمع تحديد  وابدؤ 

يكون التغير  أن    إمكانيّة  وناقشواتها  وشد   المخاطرعاًما(. حللوا إذا قد تغير توقيت    30إلى    10وفي الماضي )منذ  

حدث واحد في الماضي. قد تحدث بعض   وليس علىالمهّم التركيز على أنماط الماضي  .  وراء ذلك  المناخي

 .مثل الزالزل في أي وقت من العام لذا ضعوا عالمة عليها بالتساوي لكل شهر األخطار

التقويم األحداث الرئيسة األخرى التي ستسلط الضوء على جوانب التعرض و الضعف. مواطن  أضيفوا إلى 

التي   الفترات  فيها  يأضيفوا  من  حدث  اعدد  والمعيشة  المشكالت  المحاصيل  وأنماط  المالريا(  )مثل  لصحية 

وفترات العجاف واألحداث االجتماعية بما في ذلك األحداث المدرسية وفترات الهجرة وما إلى ذلك. بناًء على 

في  )مثل موسم الحصاد    في وجه األخطار  الضعيفة   األشخاص واألمور، حددوا  األخطارالتداخالت مع توقيت  

األشخاص واألمور الضعيفة  أثناء فترة امتحان المدرسة(. ناقشوا وحللوا  في  والفيضانات    ت اأثناء وقت الفيضان

 .تكون عرضةً للضعف   ومتى

 

علميّة يختلف  نصيحة  قد  الموسمي.  التقويم  في  المختلفة  للمجموعات  الرئيسة  األحداث  تسجيل  من  تأكدوا   :

 .والعمر وما إلى ذلك  والنوع االجتماعيالتعرض وفقًا لنوع سبل العيش/تقويم المحاصيل 

 

 

 

https://www.ifrcvca.org/seasonal-calendar
https://www.ifrcvca.org/mapping
https://www.ifrcvca.org/historical-profile
https://www.ifrcvca.org/problem-tree
https://www.ifrcvca.org/transect-walk
https://docs.wixstatic.com/ugd/7baf5b_df66e242a7ee44ce9dce543c2a205cf1.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/7baf5b_3d41e5ad29c946fe905a0520ff1d7802.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/7baf5b_3d41e5ad29c946fe905a0520ff1d7802.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/7baf5b_3d41e5ad29c946fe905a0520ff1d7802.pdf
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 الضعف مواطنالعصف الفكري ل 7.1.3

حددوا المجموعات الضعيفة في مجتمعكم )مثل النساء والفتيات واألشخاص ذوي اإلعاقة واألسر ذات الدخل 

( وحددوا لكل مجموعة  وغيرهمالمنخفض واألقليات/المجموعات المهمشة والمهاجرين وكبار السن والشباب  

 .7.2.2ليه في الخطوة ع تعاودون العمل -ضعفهم. ضعوا هذا في جدول  مواطن

 الضعفمواطن رسم خريطة  7.1.4

والتعرض، حددوا اآلن ما إذا كان األشخاص الضعفاء للغاية يعيشون في مناطق    األخطاربالعودة إلى خريطة   

عالية ومتوسطة التعرض وإذا كان األمر كذلك فأين. حددوا العناصر األخرى الضعيفة والتي ربما تم إغفالها 

  مواطن ياه المفتوحة وسبل العيش والمرافق الصحية وما إلى ذلك(. يمكنكم تحديد  في وقت سابق )مثل مصادر الم

أو على الخريطة المكانية باستخدام ألوان مختلفة. ومع ذلك، قد يكون من األفضل   األخطارالضعف على خريطة  

فوق خريطة   ثم وضعها  شفافة  على ورقة  المجتمع ج/األخطاررسمها  أعضاء  يعرف  لتحليلها.  يدًا  التعرض 

 .التي تؤثر عليهم أكثر من غيرها ويجب معالجتها كأولوية األخطار

 األسباب الكامنة: التصورات التاريخية  7.1.5

مرور الوقت. حددوا عناصر مع  استخدموا التصورات التاريخية إلظهار التغييرات في الضعف في المجتمع   

المجتمع على الصمود: على سبيل المثال التغييرات في عدد السكان وأنواع المنازل وأنواع  قدرة  خصائص  

الفرص االقتصادية والوصول إلى البنية التحتية والخدمات واألصول الطبيعية. ناقشوا وحللوا التغييرات التي 

  .تقلل من المخاطر وفر الموارد والقدرات التي والعوامل التيالضعف  مواطنقد تكون ساهمت في زيادة 

 تقييم التأثير واألسباب الجذرية: شجرة المشاكل  7.1.6

ؤثر يولماذا    خطر ذات األولوية، اطلبوا من المجتمع مناقشة السؤال: ما هو تأثير كل    األخطارلكل خطر من  

مختلفة. ارسموا  ؟ الهدف هو معرفة سبب التأثير ولماذا قد يكون له تأثيرات مختلفة على مجموعات ضعيفة  ا هعلي

الست  للخصائص  وفقًا  )التأثيرات(  واألغصان  )األسباب(  الجذور  تجميع  أمكن  إن  وحاولوا  المشاكل  شجرة 

للقدرة على الصمود )صحة اإلنسان واالحتياجات األساسية واالقتصاد/سبل العيش واالجتماعية والبنية التحتية  

 .والخدمات واألصول الطبيعية(

 جغرافية المرور عبر المقاطع ال

موا بإجراء مرور آخر عبر المقاطع الجغرافية مع التركيز هذه المرة على الجوانب االجتماعية/الضعف. وق

المعلومات التي تم جمعها بشأن الضعف والتحقق مما إذا فاتكم أي شيء   والغرض من ذلك هو إثبات صحة

عدة مناطق في نفس الوقت. حاولوا والحصول على مزيد من التفاصيل. انقسموا إلى مجموعات أصغر لزيارة  

 برفقة شخص يعرف المنطقة. بعد المرور، اطلبوا من الجميع دمج المعلومات. تذهبواأن 
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 التعمق  7.1.8

الضعف أو األسباب الجذرية مرتبطة بقطاع أو مشكلة معينة ولم تكن هناك    مواطنإذا كانت واحدة أو أكثر من  

يمكنكم  مناسب،  بشكل  لتوضيحها  والقدرات  الضعف  لمواطن  المعّزز  التقييم  من  اآلن  حتى  كافية  معلومات 

لك التعمق في المشكالت باستخدام مناهج إضافية كمناهج تقييم قطاعية أو قائمة على المشكلة. يمكن أن يكون ذ 

وتقييمات   والمستوطنات والصحة  والمأوى  العيش  والنظافة   الماء والصرف الصحيقطاًعا محددًا مثل سبل 

مزيد من التحليل لقضايا مثل ديناميات  الالصحية والتحليل المحدد للتهديدات )مثل الفيضانات أو األوبئة( أو  

أو من كيانات أخرى  الجمعيّة الوطنيّة  لة من  الجنسانية أو النزاع. يمكن أن يُطلب من الفرق القطاعية ذات الص

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 

األ اإلجراءات  الشركاء  من  أو  بالخبراء  المجتمع  اربطوا  المخاطر.  من  للحد  المجتمع  عمل  خطة  في  ولى 

 المحتملين ورافقوه خالل العملية.

 أمثلة على المنهجيات/األدوات التي يمكن استخدامها لجمع المزيد من المعلومات المتعمقة: 

 المأوى اآلمن بللتوعية  المشاركةنهج و  (105، ص RRS10) تقييم ضعف األسرة/الحي● المأوى: 

   تحليل تأثير سبل العيشسبل العيش واألمن الغذائي: ● 

  3الصحة واإلسعافات األولية المجتمعية، الوحدة ● الصحة: 

الصحي  ● والصرف  الصحية:    الماء  الصحيو  الماء تقييمات والنظافة  النظافة    ؛الصرف  الصحية  تحول 

الصحيالتشاركية و الحضرية:     (3-1)الخطوة    الصرف  الصحيللمناطق  بقيادة   الصرف  الحضري  البيئي 

  على مستوى المدينة الصرف الصحيتخطيط أو   المجتمع

   (49)ص   النوعين االجتماعيينشبكة مشتركة بين : يالنوع االجتماع ● 

 ( 1الخطوة    (BPIالفواصلتحديد الموصالت/● تحليل سياق النزاع: 

 أداة قياس مقاومة الفيضانات  ●

 

 الضعف  مواطنتلخيص  7.1.9

  والخصائص   األخطارالضعف الخاصة بكم في الجدول التالي وفقًا لكل    مواطنمن المهم اآلن تلخيص نتائج   

الضعف التي تم تحديدها    مواطنبناًء على عدد    هذه األخطار  في وجهوتحديد ما الذي يجعل المجتمع أكثر ضعفاً  

مدى ضعف المجتمع من منظور   تظهروشدتها، خصصوا درجة لكل خاصية )عالية أو متوسطة أو منخفضة(  

والقدرات تلخيص المعلومات الواردة في الجدول التقييم المعّزز لمواطن الضعف   تلك الخاصية. يمكن لفريق

 .مسبقًا ثم جمع المجتمع معًا لمراجعة/المصادقة على الملخص واالتفاق على درجة لكل خاصية

 

https://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/vca-toolbox-en.pdf
http://passa.ifrc.org/
http://www.livelihoodscentre.org/toolbox?p_p_id=122_INSTANCE_BLoKLxHVh269&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=26507
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/health/cbhfa/toolkit/
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/health/cbhfa/toolkit/
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/health/cbhfa/toolkit/
https://ifrcwatsanmissionassistant.wordpress.com/assessment/
https://www.ifrc.org/Global/Publications/Health/water-and-sanitation/WatSan-Software_Tools.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/Health/water-and-sanitation/WatSan-Software_Tools.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/Health/water-and-sanitation/WatSan-Software_Tools.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/Health/water-and-sanitation/WatSan-Software_Tools.pdf
https://www.eawag.ch/en/department/sandec/projects/sesp/clues/
https://www.eawag.ch/en/department/sandec/projects/sesp/clues/
https://www.eawag.ch/en/department/sandec/projects/sesp/citywide-inclusive-sanitation-cwis/
http://www.braced.org/resources/i/?id=127f0e24-a44a-4468-abca-96db853f6558
https://www.ifrc.org/Global/leaflet-bpi.pdf
https://floodresilience.net/frmc
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 الضعف مواطن: ملخص 2الجدول 

 األبعاد  األخطار 
التأثير )الماضي  

 والمستقبل( 

أسبابها  والضعف  مواطن 

)لماذا يحدث التأثير وما هي  

 األسباب الجذرية( 

الدرجة )عالية،  

 متوسطة، منخفضة( 
ل 
مث

ت 
ضانا

الفي
 

 الموت واإلصابات  إدارة المخاطر 

مهارات   قلة  مبكر،  إنذار  ال 

اإلعاقة   أشخاص ذوو  السباحة، 

 يعيشون في منازل معرضة 

 عالية

    الصحة 

والصرف   الماء 

 الصحي 
   

    المأوى 

    الغذاء والتغذية 

التماسك 

 االجتماعي
 النزوح 

أفراد   بين  العرقي  االنقسام 

 المجتمع
 ة منخفض

    االدماج

الفرص  

 االقتصادية  
 خسارة المحاصيل 

بديلة   عيش  سبل  توفر  عدم 

 لمعظم المجتمع 
 متوسطة 

التحتية   البنية 

 والخدمات  

والمباني  الطرق  قطع 

 المتضررة

معايير    أنابيب سيئة،  الصرف 

 بناء سيئة
 عالية

الموارد   إدارة 

 الطبيعية  

الخصبة   التربة  فقدان 

مخاطر   زيادة 

 الفيضانات المفاجئة 

إزالة الغابات بشكل خطير على  

 التيار العلوي للسهل الفيضي 
 عالية

 الترابط  

في   الدعم  توفر  عدم 

من   المناسب  الوقت 

المنظمات الخارجية بعد  

 األزمة 

بين المجتمع  اتصاالت    لال اتصا 

في  و الكوارث  إدارة  مكتب 

 المنطقة 

 

ك
ضن
ى ال

حم
ل 
مث

 

    إدارة المخاطر 

    الصحة 

والصرف   الماء 

 الصحي 
   

    المأوى 

    الغذاء والتغذية 

التماسك 

 االجتماعي
   

    االدراج 

الفرص  

 االقتصادية 
   

التحتية   البنية 

 والخدمات 
   

الموارد  إدارة  

 الطبيعية
   

    الترابط
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 تقييم القدرة  7.2

 أو الحد من تأثيرها  األخطار: أن يحدد المجتمع ما هي الموارد المتاحة للتعامل مع الغرض

 .ومخطط فن رسم الخرائطو  البيانات الثانوية: األدوات 

 .ذات األولوية على حدة األخطارويجب إجراء التقييم لكل من  مرتبطان باألخطاروالقدرة  ضعفتذكير: إن ال

   القدرات البشرية واالجتماعيةب المتعلّقةمراجعة البيانات الثانوية  7.2.1

( وحددوا  3.3راجعوا المصادر الثانوية مثل مخطط أصحاب المصلحة الذي تم إجراؤه في مرحلة اإلعداد )القسم  

المهارات والمعرفة والقدرات المتاحة في المجتمع. إذا كانت المصادر الثانوية ال توفر معلومات كافية، يمكنكم  

نوع وعدد األشخاص  حولول على معلومات لحصلالتفكير في إرسال بعض أفراد من المجتمع أو المتطوعين 

الذين لديهم مهارات أو قدرات مختلفة في المجتمع، بما في ذلك من مختلف الجهات الحكومية والمنظمات غير  

 .الحكومية العاملة في المجتمع

 

 لقدرةحول االعصف الفكري  7.2.2

ة للقدرة على الصمود. تذكروا أنه  لكل خطر، قوموا بإجراء عصف فكري للقدرات المختلفة وفقًا لكل خاصي 

أسر وأفراد محددين    لدىيجب التفكير في القدرات المختلفة التي قد تكون متاحة للمجتمع بأكمله ولكن أيًضا  

 )على سبيل المثال، إذا كان أحد أفراد المجتمع مرتبًطا بخدمة اإلرشاد الزراعي(. 

، أضيفوا عمودًا تحددون فيه لكل مجموعة  7.1.3ي الخطوة  ف  ُرسمباإلضافة إلى ذلك، بالعودة إلى الجدول الذي  

 .كافة لمجموعات الضعيفةاقدرات  تغطيةضعيفة قدراتها الخاصة. سيساعدكم هذا على ضمان 

 رسم خريطة القدرات  7.2.3

خريطة البنية التحتية والمباني الرئيسية في المجتمع على الخريطة المكانية    أن تكونوا قد رسمتممن المحتمل جدًا  

. حان الوقت اآلن لتقييم تلك الهياكل أو الموارد والنظر فيما إذا كانت قدرات. على سبيل 6.2.1أثناء الخطوة  في  

عامل طبية  عناصر  وجود  )مع  تعمل  كانت  إذا  إال  قدرة  المستشفى  اعتبار  يمكن  ال  لعالج المثال،  وأدوية  ة 

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  

المالية   والمؤسسات  الرياضية  والب وغيرهاوالمرافق  الرعي  (  وأراضي  الزراعية  )األراضي  الطبيعية  يئة 

واألنهار والينابيع والغابات وغيرها(. قد ترغبون أيًضا في تحديد المكان الذي يعيش فيه األفراد ذوو القدرات  

الموارد  تحديد  على  المجتمع  هذا  يساعد  المجتمع(.  لكوارث  االستجابة  فريق  قادة/أعضاء  )مثل  األساسية 

تساعدهم في أوقات الكوارث أو الدعم الذي قد يتمكنون من الحصول عليه من أي مؤسسة    والخدمات التي قد 

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 

https://www.ifrcvca.org/secondary-source-review
https://www.ifrcvca.org/mapping


ز لمواطن الضعف والقدرات   | الصليب األحمر والهالل األحمراالّتحاد الدولي لجمعيات    مسوّدة للتشاور    ، التقييم المعزَّ
 

49 
 داخلي 

Internal 

المكانية باستخدام ألوان مختلفة. إذا بدت فوضوية،  الخريطة  /األخطار يمكنكم تحديد القدرة/الموارد على خريطة  

 .التعرض والضعف لتحليلها/األخطارفمن األفضل رسمها على ورقة شفافة يمكن وضعها بعد ذلك على خريطة  

 تقييم منظمات المجتمع   7.2.4

المختلفة والمؤسسات  المنظمات  على  منظمات ال)  حددوا  الخاص    القائمة  والقطاع  الحكومة  المجتمع ومكاتب 

( العاملة في المجتمع واستخدموا مخطط فن لتحليل أهميتها وتأثيرها على غيرهاومنظمات المجتمع المدني و

حياة المجتمع. تستخدم المجتمعات معاييرها الخاصة )بشكل أساسي القوة أو التأثير واألهمية للمجتمع( لرسم  

ريطة للمؤسسات المختلفة. قد ترغبون في القيام بهذا التمرين بشكل منفصل لكل خطر )على سبيل المثال، قد خ

تكون المؤسسات التي يمكن أن تساعد في الجفاف مثل اإلدارة الزراعية مختلفة عن المنظمات التي قد تكون  

 .األشغال العامة( وقادرة على المساعدة في الفيضانات مثل مهندس

 تلخيص القدرات  57.2.

الجدول بقدرات كل خطر وفقًا لكل خاصية من خصائص القدرة   املؤوا صوا تقييم القدرة في الجدول التالي.  لخّ  

أو   متوسطة  أو  )عالية  خاصية  لكل  درجة  خصصوا  المحددة،  القدرات  وقوة  عدد  على  بناًء  الصمود.  على 

قدرة المجتمع من منظور تلك الخاصية. يمكن لفريق التقييم المعّزز لمواطن الضعف   تظهر مدىمنخفضة(  

على   لمراجعة/المصادقة  المجتمع  جمع  ثم  مسبقًا  الجدول  في  الواردة  المعلومات  تلخيص  المحلي  والقدرات 

 الملخص واالتفاق على درجة لكل خاصية. 

 القدرات ملّخص: 3الجدول 

 جتمع، األسرة، الفرد( القدرات )الم األبعاد  الخطر 
الدرجة )عالية، متوسطة،  

 منخفضة( 

ل 
مث

ت 
ضانا

الفي
 

 إدارة المخاطر 

إلى    يصل  بإمكانية  على    توّقعات األشخاص  الطقس 

هواتفهم )ولكن لديهم معرفة محدودة بكيفية تفسيرها 

 واإلجراءات التي يجب اتخاذها(  

يمكنهم   - العالية  الخبرة  ذوي  السباحين  من  اثنان 

 تدريب اآلخرين 

 منخفضة 

   الصحة 

والصرف   الماء 

 الصحي 
  

   المأوى 

   الغذاء والتغذية 

 التماسك االجتماعي
الذين  لدى    - األشخاص  ثقافة  جيدة.  قيادة  المجتمع 

 يتشاركون الموارد المادية في أوقات الحاجة 
 متوسطة 

   االدماج

  الفرص االقتصادية
ادخار    - نظام  لديها  واحدة  اجتماعية  مجموعة 

 وقروض مع قروض منخفضة الفائدة متاحة 
 منخفضة 

التحتية   البنية 

  والخدمات 

 وجود بئر واحد محمي   -

موظف صحة وممرضة  فيها    يعملمحطة صحية    -

 موظفين ابصفتهم
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    مجتمعية الغابة على قمة التل عبارة عن غابة محمية    -  إدارة الموارد الطبيعية

  الترابط

لفرع الصليب األحمر صلة بمكتب إدارة الكوارث    -

 بالمنطقة  

الهاتف    - كانت  طرق وشبكة  مهما  أحوال    سالكة 

 الطقس  

 
ال 
إلبو

ل ا
مث

 

   إدارة المخاطر 

   الصحة 

والصرف   الماء 

 الصحي 
  

   المأوى 

   الغذاء والتغذية 

   التماسك االجتماعي

   االدماج

   االقتصادية الفرص 

التحتية   البنية 

 والخدمات 
  

   إدارة الموارد الطبيعية

   الترابط

 

 جمع واستنتاج مستويات المخاطر  :8الخطوة 

: أن يقوم المجتمع المحلي بجمع نتائج التقييم وتحديد من وما هو المعرض لمخاطر عالية ومتوسطة  الغرض

 ومنخفضة  

حان الوقت اآلن لجمع نتائج التعرض والضعف والقدرة لكل المخاطر للبدء في الفهم. كما ستتذكرون، يتناسب  

اً مع القدرة على تحمل الصدمات ومستوى التعرض والضعف ويتناسب عكسي  األخطارالخطر بشكل مباشر مع  

 × الضعف / القدرة(. التعرض  أي) الخطروضغوط 

 الضعف  مواطن توليف التعرض و  8.1

ويحاول االتفاق على المجتمع  أمام  التحليل حول التعرض والضعف    توحيد في هذه الخطوة، يسهل الفريق عملية  

درجة إجمالية لكل خاصية. باستخدام الجدول أدناه والدرجات من جداول الملخص للتعرض والضعف، حددوا 

 .4لتعرض والضعف لكل خطر وخاصية. قوموا بملء الجدول ادرجة لمستويات 

  الضعف   التعرض × الضعف 

  الدرجة   التعرض 

 عالية متوسطة  منخفضة  الدرجة 

 متوسطة  منخفضة  منخفضة  منخفضة 

 عالية متوسطة  منخفضة  متوسطة 

 عالية عالية متوسطة  عالية
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( عالية، لذا يمكنكم تطبيق  1لذلك، على سبيل المثال، بالنسبة للفيضانات، تكون درجة التعرض )من الجدول  

(. لذا فإن درجات الخصائص البشرية واالجتماعية  2ذلك على كل خاصية من خصائص الضعف )من الجدول  

رض للفيضانات متوسطة، فإن  واالقتصادية ستكون عالية ومتوسطة وعالية على التوالي. إذا كانت درجة التع

 درجات الخصائص البشرية واالجتماعية واالقتصادية ستكون عالية ومنخفضة ومتوسطة على التوالي. 

 : المستوى المشترك للتعرض والضعف لكل خطر4الجدول 

 منخفضة( الدرجة )عالية، متوسطة،  األبعاد  الخطر 

ت 
ضانا

ل الفي
مث

 

 عالية إدارة المخاطر 

  الصحة 

  الماء والصرف الصحي 

  المأوى 

  الغذاء والتغذية 

 متوسطة  التماسك االجتماعي

  االدماج

 عالية الفرص االقتصادية 

  البنية التحتية والخدمات 

  إدارة الموارد الطبيعية

  الترابط

ك
ضن
ى ال

حم
ل 
مث

 

  إدارة المخاطر 

  الصحة 

  الماء والصرف الصحي 

  المأوى 

  الغذاء والتغذية 

  التماسك االجتماعي

  االدماج

  الفرص االقتصادية 

  البنية التحتية والخدمات 

  إدارة الموارد الطبيعية

  الترابط

   مثل النزاع 

 

 راستنتاج حول مستويات المخاط 8.2

الكوارث هي عامل من عوامل المخاطر والتعرض والضعف  خطر  ذكروا المجتمع بصيغة المخاطر وحقيقة أن  

.  مستوى الخطر هو األعلى عندما يكون التعرض والضعف مرتفعين والقدرة منخفضةوالقدرة. وضحوا أن  

 القدرة عالية. على العكس من ذلك، يكون مستوى الخطر منخفًضا عندما يكون التعرض والضعف منخفضين و

 : تحديد مستويات المخاطر من خالل جمع نتائج تحليل التعرض والضعف والقدرة لكل خطر الغرض
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طاولة نتائج التمارين المختلفة  ال: تحدثوا إلى الحائط )اطلبوا من المجتمع أن يضع على الحائط أو على األدوات

جنبًا إلى جنب ،   كل خطرمثل رسم الخرائط وجدول التوليف لتقييم الضعف والقدرات. من خالل وضع النتائج  

 يمكنكم مقارنة النتائج وتثليثها وجمعها( 

 .أدناه 5لكل خطر وخصائصه في الجدول   الخطرتعيين درجة لالجدول أدناه،  استخدموا

  الضعف  التعرض ×  الضعف 

  الدرجة   القدرة على التأقلم 

 عالية متوسطة  منخفضة  الدرجة 

 متوسطة  منخفضة  منخفضة  عالية

 عالية متوسطة  منخفضة  متوسطة 

 عالية عالية متوسطة  منخفضة 

 

الضعف" للخاصية البشرية عالية )الجدول  ، بالنسبة للفيضانات، تكون درجة "التعرض ×  نفسه  لذلك، مع المثل

ستكون عالية. وفي السياق    الخطر( وبالتالي فإن درجة  3( ودرجة القدرة للخاصية البشرية منخفضة )الجدول  4

االجتماعية   للخاصية  القدرة  ودرجة  متوسطة  االجتماعية  للخاصية  الضعف"   × "التعرض  درجة  إن  نفسه، 

 وهكذا دواليك. معتدلة ستكون الخطرمتوسطة، لذا فإن درجة 

 الخطر: درجات 5الجدول 

 المخاطر 

 مثل الفيضانات 

 منخفضة( )عالية، متوسطة،   الدرجة األبعاد 

 عالية إدارة المخاطر 

  الصحة 

  الماء والصرف الصحي 

  الغذاء والتغذية 

  المأوى 

 متوسطة  التماسك االجتماعي

  االدماج

 متوسطة  الفرص االقتصادية 

  البنية التحتية والخدمات 

  إدارة الموارد الطبيعية

  الترابط

 مثل حمى الضنك

  إدارة المخاطر 

  الصحة 

  الماء والصرف الصحي 

  الغذاء والتغذية 

  المأوى 

  التماسك االجتماعي

  االدماج

  الفرص االقتصادية 

  البنية التحتية والخدمات 

  الطبيعيةإدارة الموارد 
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  الترابط

   مثل النزاع 

 

 جمع المعلومات حول العناصر العالية المخاطر 8.3

أنها عالية المخاطر )وربما متوسطة المخاطر(، يجب أن يساعد فريق  تم تحديدها على  التقييم   لكل خاصية 

أدناه( مع معلومات التعرض المعّزز لمواطن الضعف والقدرات المحلي المجتمع على جمعها في جدول )نموذج  

من قبل المجتمع    غير موضوعي. سيتطلب االستنتاج بشأن المخاطر الرئيسة حكًما  اوالضعف والقدرة الخاصة به 

 .يتجاوز المعلومات التي تم جمعها

 : جمع المعلومات عن العناصر عالية المخاطر6الجدول 

 الخطر 

العناصر العالية  

والمتوسطة  

التعرض )نسخها  

ملخص  من 

 التعرض( 

 األبعاد 

جوانب الضعف  

)نسخها من  

 ملخص الضعف( 

جوانب القدرة  

)نسخها من  

 ملخص القدرة( 

ملخص المخاطر  

الرئيسة + الضعف  

العالي +القدرة  

 المنخفضة 

 مثل الفيضانات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في      -55 منزال 

منخفضة   منطقة 

  على ضفاف النهر

صحي     - مركز 

 واحد  

  سوق واحد -

من    56  - هكتارا 

 األراضي الزراعية 

بجانب     - مدرسة 

 النهر   

 

 إدارة المخاطر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إنذار   نظام  يوجد  ال 

 مبكر 

مهارات    - قلة 

 السباحة  

ذوي    5  - أفراد 

يعيشون في   اإلعاقة 

 المنازل المعرضة 

لألشخاص   يمكن 

إلى   الوصول 

الطقس على    توقعات 

)لكن   هواتفهم 

محدودة   المعرفة 

حول كيفية تفسيرها  

التي   واإلجراءات 

 يجب اتخاذها( 

ال   الذين  األطفال 

السباحة   يعرفون 

إلى   ويذهبون 

المدرسة في المنطقة  

لخطر   المعرضة 

الفيضانات  

بشدة   معرضون 

الموت   لخطر 

 واإلصابة  

 

األشخاص   سيحتاج 

ا في  ذوو  إلعاقة 

الواقعة   المنازل 

النهر   ضفاف  على 

المساعدة   إلى 

 لإلخالء 

 
التحتية  البنية 

 والخدمات  

صرف    أنابيب-

 سيئة

 معايير بناء سيئة-

  

 
الموارد   إدارة 

 الطبيعية

الغابات  - إزالة 

على   خطير  بشكل 

التيار العلوي للسهل  

 الفيضي

  

التقييم المعّزز لمواطن الضعف والقدرات  السبب يجب تكرار عمليةيتغير الضعف والقدرة بمرور الوقت، لهذا  

 بشكل دوري ) مرة واحدة في السنة تقريبًا(. 



ز لمواطن الضعف والقدرات   | الصليب األحمر والهالل األحمراالّتحاد الدولي لجمعيات    مسوّدة للتشاور    ، التقييم المعزَّ
 

54 
 داخلي 

Internal 

بمجرد أن يكون لديكم فكرة واضحة عن العناصر األكثر تعرًضا للخطر في المجتمع وفقًا لتعرضها وضعفها  

 .وقدراتها، فأنتم على استعداد لبدء مرحلة التخطيط

 

 تائج التقييم الخاص بكم إلى خط أساس ألأ سقياس قدرة الصمود  تحويل ن  8.4

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 

مود قد أدت في الواقع إلى مجتمع قادر على الصمود بشكل أكبر. لذلك سوف تحتاج إلى طريقة ما لتقييم  الص

 ."حالة القدرة على الصمود" في البداية وتتبع القدرة على الصمود بمرور الوقت 

بسهولة من تحويل نتائج التقييم إلى   ناآلن بعد أن أجريتم التقييم المعّزز لمواطن الضعف والقدرات، ستتمكنو

اإلجمالية لكل بُعد لكل خطر ذي أولوية تم   الخطرخط أساس لقياس القدرة على الصمود. يمكن تحويل درجات 

( وتحويلها إلى "نجمة" لقياس القدرة على الصمود. الجهود جارية حاليًا  1-0إلى "درجة" )   5جمعه في الجدول  

حاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر على الصمود التي ستسمح  لتطوير لوحة قياس قدرة االتّ 

ز لمواطن الضعف  لكم بتحليل وتصور بيانات قياس قدرتكم على الصمود. من خالل تحميل تقرير التقييم المعزَّ

بكما الخاص  على    والقدرات  متاح  والقدرات  مخزونإلى   (ifrcvca.org)لنموذج  الضعف  مواطن   تقييم 

vcarepository.info)  لقياس "نجمة"  إلى  نتائجكم  تحويل  من  الصمود  على  القدرة  قياس  لوحة  ستتمكن   ،

 .  تلقائيًا القدرة على الصمود 

معلومات إضافية حول كيفية تتبع أي تغييرات في قدرة المجتمع على الصمود بمرور الوقت   14تقدم الخطوة  

 .كجزء من جهود المراقبة والتقييم

 المستوى الرابع: تسهيل التخطيط 

 

التقييم المعّزز لمواطن الضعف  كانت الخطوات حتى اآلن تقييماً للمخاطر في المجتمع. حان الوقت اآلن لفريق

والقدرات المحلي لتسهيل عملية التخطيط إلنشاء خطة عمل للحد من المخاطر على مستوى المجتمع باإلضافة  

 ئ. إلى خطة الطوارئ في حالة الطوار

مخاطر عن طريق الحد  اليشارك جميع أفراد المجتمع بأفكارهم حول كيفية الحد من    إذ   هذه المرحلة حماسيّة

 .ضعفهم وتعزيز قدراتهم مواطنمن أسباب  

في    تنشبمعالجة النزاعات المحتملة التي قد  من الضروري أن يتمتّع الموّجهون بمهارةنصيحة علميّة!  

 .التخطيطخالل عملية 
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 التخطيط للحد من المخاطر  :9الخطوة 

ينبغي    مواطنمعالجة  تُعدّ   القدرة على الصمود. ال  بناء  الضعف الهدف الرئيسي للحد من المخاطر ولجهود 

؛ بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك ويحاول  فحسب   الضعف  مواطنللمجتمع التركيز على المظاهر المباشرة ل

ًما طويل األمد مستنير والتزا  اً تفكير  معالجتها  تطلب ت معالجة األسباب الجذرية الكامنة والضغوط الديناميكية. و

التقييم   ونهًجا منتظماً. تساهم الخطوات الفرعية التالية في هذا األمر وتحتاج إلى تيسيرها جيدًا من قبل فريق

 .المعّزز لمواطن الضعف والقدرات المحلي

 الرؤية مع المجتمع  9.1

 : أن يفكر المجتمع فيما يريد تحقيقه في المستقبل الغرض

 (  رسم الخرائط)اإلرشادات متوفرة في أداة  الطموحات : خريطة األدوات

لبدء مرحلة التخطيط، من الجيد القيام بتمرين الرؤية مع المجتمع وتحفيزهم على التفكير في الشكل الذي سيبدو 

خاطر الرئيسة. يهدف هذا التمرين إلى المساعدة  عليه المجتمع اآلمن والقادر على الصمود عند معالجة جميع الم

 .في اإللهام والتحفيز

 

 تحديد اإلجراءات   9.2

 : أن يحدد المجتمع اإلجراءات التي ستساعد في الحد من المخاطر الغرض

 ( شجرة المشاكل: التحدث إلى الجدران، شجرة الحلول )اإلرشادات واردة في أداة األدوات

في هذه المرحلة، قد فهم المجتمع كيف ولماذا تؤثر المخاطر عليهم. الخطوة التالية هي اإلجابة على السؤال 

 يمكن اتخاذها لمنع و/أو التخفيف من كارثة محتملة؟ الرئيسي: ما هي اإلجراءات التي 

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  

ت التي يمكنكم اتخاذها لتعزيز القدرة؟". اسألوا هذا عن كل من المخاطر ذات األولوية المحددة. اطلبوا  اإلجراءا

سيبدو الجدول    -  8.3منهم كتابة اإلجراءات المتفق عليها في عمود إضافي مضاف إلى جدول التوليف من القسم  

 على النحو التالي: 

 الخطر 

عناصر عالية  

ومتوسطة  

 التعرض 

األبعاد العالية  

المخاطر وذات  

 الصلة 

 جوانب القدرة  جوانب الضعف 
المخاطر  

 الرئيسية

اإلجراءات/الحلول  

 المحتملة 

 مثل الفيضانات 

منزال في    55  -

منخفضة   منطقة 

ضفاف   على 

 النهر 

مركز صحي     -

 واحد  

 إدارة المخاطر 

نظام   يوجد  ال 

 إنذار مبكر  

مهارات    - قلة 

 السباحة  

أفراد ذوي    5  -

يعيشون   اإلعاقة 

يمكن لألشخاص  

إلى   الوصول 

الطقس    توقعات 

هواتفهم  على 

المعرفة   )لكن 

حول   محدودة 

األطفال الذين ال  

يعرفون السباحة  

إلى   ويذهبون 

في   المدرسة 

المنطقة  

المعرضة  

 

https://www.ifrcvca.org/mapping
https://www.ifrcvca.org/problem-tree
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 سوق واحد   -

هكتارا    56  -

األراضي   من 

 الزراعية

مدرسة     -

 بجانب النهر   

 

المنازل   في 

 المعرضة 

تفسيرها  كيفية 

واإلجراءات  

يجب   التي 

 اتخاذها(

لخطر  

الفيضانات  

بشدة   معرضون 

الموت   لخطر 

 واإلصابة  

 

سيحتاج  

ذوو   األشخاص 

في   اإلعاقة 

الواقعة   المنازل 

ضفاف   على 

إلى   النهر 

المساعدة  

 لإلخالء 

 
التحتية   البنية 

  والخدمات 

خطوط صرف  -

 سيئة

بناء - معايير 

 سيئة

   

 
الموارد   إدارة 

 الطبيعية

الغابات   إزالة 

خطير   بشكل 

التيار   على 

للسهل   العلوي 

 الفيضي

   

 

 إيالء األولوية لإلجراءات المحددة 9.3

 تحديد اإلجراءات ذات األولوية مع األخذ في االعتبار المعايير المختلفة.  الهدف:

 التحقق من عدم إلحاق الضرر.التكلفة والفائدة وتحليل و  التصنيفاألدوات: 

الضعف والحد   مواطنإجراءات أو أنشطة لمعالجة    قائمةمع المحلي في التمرين المذكور أعاله إلى  تتوّصل المج 

من التعرض للمخاطر وتعزيز القدرات. ولكن قد يصعب تنفيذ اإلجراءات المحددة بأكملها، لذلك يجب إيالء 

ها بناًء على المعايير التي تتفق عليها المجتمعات المحلية. تحبذ خريطة الطريق لقدرة السكان األولوية للبعض من

دون دعم خارجي  من  على الصمود هذه اإلجراءات التي يمكن أن تنفذها المجتمعات المحلية بمفردها مع أو  

يقه، يمكن دعم هذا اإلجراء حاجة لتنفيذ إجراء ما ولكن ال يستطيع المجتمع المحلي تطبال  مّست بسيط. في حال  

من قبل الجمعية الوطنية أو أحد أصحاب المصلحة أو يحصل المجتمع المحلي على الدعم من قبل السلطات 

 المحلية أو جهات فاعلة أخرى. 

ذات األولوية التي  من الضروري تيسير النقاش لكي يوافق المجتمع المحلي على معايير اختيار اإلجراءات  

مناقشات مجموعة النقاش. بعض المعايير األساسية    أو تيار المعايير خالل جلسة العصف الفكريستنفذ. يمكن اخ

 هي كالتالي: 
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 األثر: األنشطة التي تفيد عددًا كبيًرا من األشخاص.  •

 ضعف متعدّدة. مواطنة: األنشطة التي تعالج  يفعالال •

 بسهولة، مع أخذ الكلفة وجوانب أخرى في االعتبار.عملي: األنشطة التي يمكن للمجتمع تطبيقها  الطابع ال •

 : األنشطة التي تعّزز مراعاة النوع االجتماعي واإلدماج )عدم إلحاق الضرر(. ة مجتمعيال الحساسية •

 : األنشطة التي تراعي المخاطر المستقبلية.الذكاء المناخي •

 ة: األنشطة المستدامة اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا )بعد انتهاء برنامج القدرة على الصمود(. االستدام •

ز لمواطن الضعف والقدرات  المجتمع المحلي على األخذ في االعتبار   من المستحسن أن يشّجع فريق التقييم المعزَّ

 اإلجراءات ذات األولوية. جميع المعايير. ولكن في نهاية المطاف، المجتمع المحلي هو الذي يختار 

 .ابالمعايير لتصنيفه  ااإلجراءات ذات األولوية في الجدول التالي وقارنهقم بكتابة 

 المعايير  اإلجراءات 

 طريقة التنفيذ 

التصني

 ف 
يمكننا القيام بها  

 بأنفسنا 
 نحتاج إلى الدعم 

نحتاج إلى  

 المناصرة

إصالح شبكة  

 الصرف الصحي 

 يفيد المجتمع ككل -

 لديه أثر كبير-

X 

 )القوة العاملة( 

X 

 )المعدات( 
 1 

      

  

اختيار معيارين    مترتيب األنشطة المصنفة بطريقة مماثلة، يمكنك   يتوّجب إن كان هناك اختالف في الرأي أو  

في فريق   مقابل األثر أو التكلفة مقابل الفائدة(  الطابع العمليثنائي )على سبيل المثال    فهما بشكلي أساسيين وتصن

أو إلى   صغير  استنادًا  المتاحة  الخيارات  مقارنة  لنا  يسمح  هذا  النقاش.  من    قائمةمناقشات مجموعة  صغيرة 

المعايير. بما أن ذلك يستغرق الكثير من الوقت يجب تطبيقه على بعض األنشطة التي يتم مناقشتها. على سبيل  

األو إيالء  المحلي  المجتمع  يفضل  قد  التاليين،  الجدولين  أساس  األسهل  المثال، على  للنشاط ب ألنه من  لوية 

  تطبيقه ولكن لديه تأثير معتدل.

النجاحات  بعض  المحلي  المجتمع  تحقيق  بعد  المستقبل  في  لتطبيقها  أكثر صعوبة  أنشطة  تدوين  ايًضا  يمكن 

 واكتسابه المزيد من الخبرة من خالل إتمام أنشطة أخرى.

 من الصعب تنفيذه ذه إلى حد  ما من السهل تنفي  عملي/من السهل تنفيذه النشاط المقترح أ 

 X   تأثير كبير 

    تأثير معتدل

    تأثير ضعيف

 

 من الصعب تنفيذه من السهل تنفيذه إلى حد  ما  عملي/من السهل تنفيذه النشاط المقترح ب 

    تأثير كبير 

   X تأثير معتدل

    تأثير ضعيف
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  وضع خطة عمل  9.4

 وضع خطة عمل مفصلةالهدف: 

 العصف الفكري  و مناقشات مجموعة النقاشاألدوات: 

وتحديد كيف سيتم تنفيذها ومتى وأين ومن المسؤول  بالتفصيل  اإلجراءات ذات األولوية  حان الوقت اآلن لوصف  

عن ذلك. يجب مناقشة ما يمكن للمجتمع المحلي إنجازه على مستوى األسر أو المجتمع وما هو الدعم الذي 

سب )على  إليه  األحمر  يحتاج  والهالل  األحمر  الصليب  قبل  من  المثال  المنظمات  وأيل  أو  المحلي  المجلس 

 المجتمعية أو شركاء آخرين( واألمور التي تتطلب جهود المناصرة اإلضافية. 

 . في الجدول التالي التوليف

 

نظرة أيًضا على التقويمات  ونتلق مأنك والوضع اإلطار الزمني تأكد ون! عندما تخططعمليّة نصيحة

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  

ر أو نجاحها واإلجراءات التي يمكن تطبيقها للحد من سلبي على تنفيذ خطة العمل للحد من المخاط

تغيير اإلطار الزمني لتجنب  إلى االضطرابات أو األضرار. على سبيل المثال، قد يضطر المجتمع المحلي 

خالل موسم الرياح الُموسميّة أو يشمل وسائل إضافية لتخزين األدوات والموارد   القيام بأنشطة معينة

فيضانات الشديدة أو إعادة توزيع المسؤوليات عند مرض أو غياب المسؤولين األخرى فوق مستويات ال

 الرئيسيين. قم بتكييف الخطة بناًء على ذلك.

 

 التخطيط للطوارئ  :10الخطوة 

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  

عمل للحد من المخاطر خطة طوارىء  خطة الللحد من المخاطر الناتجة عنها. لهذا السبب يجب أن تتضمن  

 مجتمعية.

الخطر   هو  ما 

)المخاطر(  

نحاول   الذي 

 معالجته؟ 

وصف   بذلك؟  سنقوم  كيف 

 النشاط )العدد، المستفيدون( 

الموارد   هي  ما 

 المطلوبة؟ 

أين   من 

على   سنحصل 

 الموارد؟ 

يجب   متى 

هذا   تطبيق 

 النشاط؟ 

الجهة   من 

 المسؤولة؟ 
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األقل   على  تشمل  أن  الطوارىء  خطة  وتشّكل    األخطارعلى  المحلي.  للمجتمع  تهديدًا  األكثر  األولوية  ذات 

الخطوات الجزئية التالية نسخة موجزة عن عملية التخطيط للطوارئ. ومع ذلك، ندعوكم لمتابعة العملية بأكملها  

 إرشادات التخطيط للطوارئ الخاصة بالصليب األحمر والهالل األحمر.كما وردت في 

 للسيناريوهاتالتخطيط  10.1

 المحتملة وثغرات االستجابة الموجودة في المجتمع المحلي األخطارتحديد حجم أثر الهدف: 

تأخذ في االعتبار أسوء االحتماالت. وهذه المقاربة مفّضلة اآلن بسبب   حبذا لو يتم تحضير خطة طوارئ

جب أال ننسى أن غالبًا ما تكون  ظواهر الطقس المتطرفة المتكررة الناتجة عن التغير المناخي. ومع ذلك، ي

من   كبيرة  كمية  تخصيص  المحلية  المجتمعات  على  يصعب  وقد  نادرة  المجتمعي  المستوى  على  الموارد 

لمواجهة   المحلي خطة طوارئ  المجتمع  يحّضر  أن  المنطقي  لذلك، من  االحتماالت.  أسوء  لمواجهة  الموارد 

ظواهر   حول المناطق واألسر المعّرضة للخطر في حال حدوث السيناريو األكثر احتماالً، باإلضافة إلى تقديرات  

 الطقس المتطرفة.

ذات األولوية في   لألخطاراالستمارات التي تحدد صفات المخاطر والتي تم تحضيرها ال تنسىى اللجوء إلى 

 واستخدامها في التخطيط للسيناريوهات 6.3.3الخطوة 

الخطوة التالية هي ملء المجتمع المحلي الجدول التالي بناًء على تجربته مصحوبة بالمشورة التقنية، على سبيل 

 المستقبلية المحتملة. بمستويات الخطرالمثال من قبل خدمات األرصاد الجوية فيما يتعلق  

 مثال 

 الخطر 

درجة احتمال  

 حدوثه 

1-5 

النطاق المحتمل )النطاق  

الجغرافي وعدد المصابين  

 والمدة( 

 

قلم المجتمعية  أقدرات الت

 والفردية 
 الثغرات المتوقعة 

مثاًل 

 ات فيضان 
4 

يتعرض     - ذوي    41قد  من 

والمسنين  الخاصة  االحتياجات 

 للموت أو اإلصابة  

في حال حدوث ظاهرة فيضان    -

المرجح   من  جديدة،  متطرفة 

تشمل    6تعّرض   إضافية  أسر 

 مسنين للخطر 

 

حدد المجتمع المحلي مكان    -

 إخالء آمن في موقع عال   

من ذوي    15يمكن إخالء    -

الخاصة   االحتياجات 

بسهو قبل  والمسنين  من  لة 

 أقربائهم   

على    - الجميع  يحصل  ال  قد 

 إنذار مبكر

يحتاج    - ذوي    26قد  من 

االحتياجات الخاصة والمسنين 

 إلى المساعدة إلخالئهم  

لدمار    منزالً   70قد يتعّرض     - 

منازل إضافية في    10جزئي )و

 حال فيضانات أكثر تطرًفا( 

منها من    45يمكن إصالح    -

 قبل أصحابها

من هذه    25تملك أسر فقيرة    -

للدعم   تحتاج  وقد  المنازل 

المحتملة   األضرار  إلصالح 

ظواهر    27) وقوع  حال  في 

 الطقس المتطرفة( 

يتعّرض    - من    55قد  هكتاًرا 

( للدمار  على    61المحاصيل 

أصحاب  50لدى    - من   %

 األراضي مصادر دخل بديلة 

يعاني      - من  50قد   %

نقص   من  األراضي  أصحاب 

 أشهر   6المواد الغذائية لمدة 

http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/preparing-for-disaster/disaster-preparedness-tools/contingency-planning-and-disaster-response-planning/
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ظواهر   وقوع  حال  في  األرجح 

 الطقس المتطرفة( 

حمى   مثاًل 

 الضنك
    

 

 التخطيط للطوارئ 10.2

بتيسير عملية تحضير خطة طوارئ مجتمعية بسيطة استنادًا إلى الثغرات المحددة في الجدول    وموا: قالهدف

 أعاله.

الخطوة    واراجع في  التي حددت  والمدة    6.1.5المعلومات  المتاحة  والمهلة  المبكر  اإلنذار  بعالمات  المتعلّقة 

 ذلك على تحضير خطة طوارئ جيدة. مسيساعدك –والوتيرة وفترة حدوث كل خطر 

القائمة  اللعبة  التخطيط للطوارئ مع المجتمع المحلي هي  ومن إحدى الطرق النشطة لبدء المناقشات حول 

 فة. مختلفي فرق مع فئات مختلفة )النوع االجتماعي والعمر وإلخ.(  – "مستعد!"على المشاركة التي تدعى 

 في التخطيط للطوارئ:  مفيما يلي بعض الموارد األساسية التي ستساعدك

 ط للطوارئ الخاصة بالصليب األحمر والهالل األحمرإرشادات التخطي •

 النظم المجتمعية لإلنذار المبكر •

 لعام ورسائل التعليم العام الرئيسة الوعي ا •

 WhatNowخدمة  •

 نماذج تأهب المجتمعات المحلية  •

 . خطة الطوارئ بشكل منتظم بناًء على وتيرة تكرار الخطر راجعوا! عمليّة نصيحة

  

https://climatecentre.org/resources-games/games/1/ready
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/preparing-for-disaster/disaster-preparedness-tools/contingency-planning-and-disaster-response-planning/
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/preparing-for-disaster/disaster-preparedness-tools/contingency-planning-and-disaster-response-planning/
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/preparing-for-disaster/disaster-preparedness-tools/contingency-planning-and-disaster-response-planning/
http://www.ifrc.org/PageFiles/103323/1227800-IFRC-CEWS-Guiding-Principles-EN.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/messages-disaster-prevention/
https://media.ifrc.org/ifrc/messages-disaster-prevention/
https://media.ifrc.org/ifrc/messages-disaster-prevention/
https://www.preparecenter.org/activities/whatnow-service
https://www.preparecenter.org/activities/whatnow-service
https://www.preparecenter.org/activities/whatnow-service
https://www.crrec.cruzroja.org/herramientas
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 مثال 

 الوقت  أنشطة محددة  الهدف  الخطر 
  الموارد الالزمة 

 والمصادر 
 األدوار والمسؤوليات 

ن
ضا
في
ال 
مث

 

قم بإخالء  

من ذوي   26

االحتياجات  

الخاصة  

   والمسنين

قبل حدوث  

 الخطر 

. تحقق من معلومات اإلنذار  1

 المبكر

طريق ومكان اإلخالء  . حدد  2

والخيارات البديلة في حال كانت  

 مستويات الفيضانات متطرفة جًدا 

. قم بتحضير المأوى والطعام  3

واألدوات المنزلية في مكان  

 اإلخالء 

. قم بتعميم اإلنذار المبكر لجميع  4

 األشخاص المعنيين 

 . قم بإخالء األشخاص 5

 . بشكل منتظم 1

. قبل بدء موسم  2

 األمطار 

. أسبوع قبل  3

حدوث الفيضان  

أو بمجرد تلقي  

 اإلنذار

. يوم  5. & 4

واحد قبل حدوث  

 الفيضان

 

األخبار   -

 اإلذاعية

العمل   -

 المجتمعي

$ لنقل  100 -

 المجتمع المحلي 

 الخيم  -

-  

$ لتغطية  300

 تكاليف الطعام 

. الشخص المسؤول  1

عن إصدار اإلنذار  

 المبكر

. لجنة  3. & 2

طوارئ  االستجابة لل 

 المجتمعية

. لجنة  5. & 4

االستجابة للطوارئ  

 المجتمعية

مثل الحكومة المحلية وفروع   يجب أن تشمل خطة الطوارئ وسيلة للتواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين

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  

ذلك، على   الموارد وبسهولة في حال حدوث أسوأ االحتماالت. عالوة على  الكثير من  إلى  الحاجة  من دون 

مأوى في حاالت الطوارئ  المجتمع المحلي أن يأخذ في االعتبار عند التخطيط الستثمارات أضخم، مثل بناء  

أو جدار للحماية، حدوث أسوأ االحتماالت فتكون هذه االستثمارات متينة وقادرة على الصمود في وجه هذه 

 الظاهرة.

 النظر في عملية التقييم المعّزز لمواطن الضعف والقدرات وتقديم المالحظات حولها :  11الخطوة  

لي بعد إتمام التقييم وعملية التخطيط وتحديد الدروس التي من الضروري النظر في التعاون مع المجتمع المح

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 

مقبلة؟ هذا التأمل يقوم بتحفيذ التعليم وتحسين أداء البرنامج ويؤدي بالتالي إلى نتائج أفضل للمجتمع  في المرة ال

 المحلي.

يؤدي أيًضا تبادل المالحظات إلى تحسين العالقة بين المجتمعات المحلية والصليب األحمر والهالل األحمر  

 وبناء الثقة بين الجهتين وتمكين أعضاء المجتمع المحلي.

أو   والقدرات  الضعف  لمواطن  المعّزز  التقييم  وفريق  المحلي  المجتمع  مع  بالتعاون  المالحظات  تقديم  يمكن 

بصورة منفصلة من خالل البدء بجمع مالحظات المجتمع المحلي وثم يعقد فريق التقييم المعّزز لمواطن الضعف  

 اقتراحات لتحسين العملية في المستقبل. والقدرات جلسة لمناقشة هذه المالحظات. تختتم هذه الجلسة بالعادة ب

 ؟ذه الخطوةمتى يجب القيام به

بهذا التأمل في نهاية كل جلسة تخطيط يعقدها فريق التقييم المعّزز لمواطن الضعف   واموإذا كان ذلك ممكنًا، ق

الواقع والقدرات لتحسين سير العملية خالل أيام التخطيط المقبلة. ومع ذلك، قد ال يسمح الوضع على أرض  
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ذلك، في هذه الحالة يجب القيام به على األقل فوًرا بعد وضع خطط العمل كي يشارك جميع أعضاء فريق التقييم  

  المعّزز لمواطن الضعف والقدرات والمشاركين من المجتمع المحلي في هذه العملية.

 ؟ اكيفية القيام به

السياقات. يعتمد ذلك على الوقت والمواد والمكان والتعليم  ليس هناك أسلوب محدد يمكننا تطبيقه في كل  

المتاحين باإلضافة إلى مهارات المشاركين الحسابية وطاقة الفريق وإلخ. فيما يلي روابط لبعض األساليب 

  م التفاعلية. يعود األمر إلى أعضاء الفريق الختيار األسلوب المناسب لسياق عملهم والوقت المتاح لهم.  يمكنك 

 . مأيًضا إبتكار أساليب جديدة خاصة بك مخدام أسلوب أو مزيج من األساليب التالية أو يمكنكاست

 األساليب المالئمة لألطفال والشباب  •

/الخطوة  2، الفقرة  48)دليل المشاركة المجتمعية والمساءلة ص "  خطة لمالحظات المجتمع المحلي" •

 ( 15 ألداة؛ ا5

 كيفية إنشاء آلية المالحظات في المجتمعات المحلية وإدارتها  •

 التالية: النقاط األساسية   على  ه، يجب أن يرّكز ون مهما كان األسلوب الذي تختار

 ما هي األمور التي أحببتها ولماذا؟ -

 ما هي األمور التي لم تحبها ولماذا؟  -

 ضاهت هذه العملية توقعاتك؟ لماذا أو لم ال؟  هل -

 هل استطعت أن تشارك بشكل فعّال وهل أصغى األشخاص إلى أفكارك؟ -

 المرة المقبلة؟ ما هي األمور التي يجب تحسينها أو تأديتها بطريقة مختلفة في  -

ز لمواطن الضعف والقدرات المحلي   أسئلة التأمل الذاتي لفريق التقييم المعزَّ

باإلضافة إلى األسئلة العامة المذكورة أعاله، وكونكم فريق تيسير، عليكم مناقشة األسئلة التالية لتحسين عملية  

ز لمواطن الضعف والقدرات في المستقبل.  التقييم المعزَّ

ز لمواطن الضعف والقدرات كما هو مخطط له؟ وإن لم يكن األمر كذلك، فلم  ال؟  -  هل سار التقييم المعزَّ

 ما هي األمور التي نجحت؟ ما هي األمور التي لم تنجح؟ ولماذا؟ -

 هل تعتقد أن أعضاء الفريق عملوا جيدًا معًا؟  -

عضاء المجتمع المحلي؟ هل  كيف كانت مشاعر األشخاص حيال ذلك؟ هل كان من الصعب التكلم مع أ -

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؟ 

 أجوبتكم. هل ضاهت هذه العملية توقعاتكم؟ لماذا أو لم ال؟ قوموا بتقديم بعض األمثلة لدعم  -

التي كنتم   - المعلومات  المستهدفين؟ هل وفّرت األدوات  للسكان  هل كانت األدوات واألساليب مناسبة 

تريدونها؟ إن لم يكن األمر كذلك، ما هي األمور التي يجب تأديتها بشكل مختلف؟ قوموا بجمع اقتراحات 

 الجدول أدناه(. راجعوامحددة )

 هل كانت اللوجستيات مالئمة؟  -

 التمارين المماثلة التي تقترحونها للمرة المقبلة؟ ما هي  -

https://www.woodcraft.org.uk/sites/default/files/Evaluation%20and%20reflection%20activities.pdf
http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/IFRC-CEA-GUIDE-0612-LR.pdf
http://media.ifrc.org/ifrc/document/tool-15-complaints-and-feedback/
http://media.ifrc.org/ifrc/document/establish-manage-systematic-community-feedback-mechanism/
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 ما هي الشكاوى واالقتراحات األساسية التي قدمها المجتمع المحلي بشأن العملية وكيف يمكن معالجتها؟  -

ز لمواطن الضعف والقدرات المحلي التأمل الذاتي لفريق التقييم المعزَّ تقييم مواطن    راجعوا  -  جدول  تقرير 

   الضعف والقدرات 

من جميع أعضاء الفريق التأمل وكتابة التعليقات حول الخطوات واألدوات األساسية المستخدمة. يمكنكم   وااطلب

ز لمواطن الضعف   القيام بذلك فقط إذا توفر لكم الوقت الكافي )ساعة إلى ساعتين( وبحضور فريق التقييم المعزَّ

 والقدرات بأكمله.

األمور   اسم الخطوة واألداة  هي  ما 

 التي نجحت؟ 

األمور   هي  ما 

 التي لم تنجح؟ 

المعلومات   األداة  قدمت  هل 

المتوقعة؟ ما هي المعلومات التي  

 نفتقر إليها؟ 

تأديتها   يجب  التي  األمور  هي  ما 

 يطريقة مختلفة؟ 

     

     

     

 

 التقرير والمشاركة  :12الخطوة 

أن    تقرير  يضمن  الجيد  والقدرات  الضعف  لمواطن  ز  المعزَّ المحددة التقييم  بالمخاطر  دراية  على  الجميع 

 واإلجراءات المتّفق عليها لتعزيز القدرة على الصمود وحشد الدعم.

ز لمواطن الضعف والقدرات توثيق العملية بشكل مختصر ودقيق    تقريرعلى   ليسهل الوصول    –التقييم المعزَّ

! يجب أن يقدم لمحة عامة عن سياق التقييم ويلخص نتائجه )على سبيل المثال جداول التوليف وقراءتهإليه  

صلة حول واجبات كل  المذكورة أعاله(. يجب أن يشمل ملحق لخطة العمل للحد من المخاطر )مع معلومات مف

إلى خطة طوارئ.   باإلضافة  إتمامها(  عليه  ومتى  تقريرشخص  نموذج  على  االطالع  ز   يمكن  المعزَّ التقييم 

 . ifrcvca.orgعلى موقع لمواطن الضعف والقدرات 

المحلي.   المجتمع  مع  المخاطر  من  للحد  العمل  التقرير وخطة  مشاركة  أن  ضمان  المحلية  المجتمعات  على 

من    يرتقر"تملك"   المحرز.  التقدم  ورصد  عملها  خطة  إلدارة  والقدرات  الضعف  لمواطن  ز  المعزَّ التقييم 

الضروري ضمان قدرة وصول المجتمع المحلي إلى أمر ملموس يمكنه استخدامه مثل اللوح الورقي القالب أو  

المثال خريطة   سبيل  )على  المغلفة/المطبوعة  مجتمعي  األخطارالملصقات  في مركز  وثيقة المعروضة  أو   )

تقييم    نشر على موقع إلكتروني خاص بالمجتمع المحلي أو  تقرير في سجل  PDFمطبوعة أو عرض أو تقرير  

مواطن الضعف والقدرات. حاولوا تزويد المجتمع المحلي بالتقييم المعّزز لمواطن الضعف والقدرات الملموس 

 يفخر به ويمكن للجميع الوصول إليه بسهولة! 

بما أن عملية التقييم المعّزز لمواطن الضعف والقدرات تعتمد بشكل أساسي على  التحقق من التقرير ونشره:  

المشاركة، غالبًا ما يستطيع عدد ضئيل من الممثلين من المجتمع المحلي المشاركة بشكل نشط في التقييم وعملية  

المجتمع المحلي ككل لتلقي المالحظات    . يجب ضمان التحقق من التقرير وخطة العمل ونشرهما فيالتخطيط

. قوموا بتنظيم مجموعات نقاش أو استطالعات إضافية مع الفئات الضعيفة  قبل وضع اللمسات األخيرة عليهما

وأصحاب المصلحة األساسيين لكي يتأكدوا أن التقرير يتضمن مساهماتهم. قوموا أيًضا بتحضير عرض إلطالق 

https://docs.wixstatic.com/ugd/59443c_90dd77041a364692beb455aabb488b3f.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/59443c_90dd77041a364692beb455aabb488b3f.pdf
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الضعف والقدرات لزيادة الوعي وحشد دعم المجتمع المحلي لإلجراءات. ويمكن  تقرير التقييم المعّزز لمواطن  

إتمام ذلك من خالل اجتماعات المجتمع المحلي الموجودة أو خالل حدث مجتمعي أو عرض عام أو على اإلذاعة  

منطقة   ووسائل التواصل االجتماعي إلخ. على سبيل المثال، غالبًا ما تنظم فروع الصليب األحمر المحلية في

 لعرض التقرير أمام المجتمع المحلي. غداء في الهواء الطلقالبحر الكاريبي  

يجب تقديم التقرير إلدارة ومجلس الجمعية الوطنية ليكونا على دراية بما أنجز. من شأن هذا أن يساهم بشكل  

فروع أخرى في    كبير في الحصول على الدعم الداخلي لتنظيم التقييم المعّزز لمواطن الضعف والقدرات في

 المستقبل وضمان أن يصبح عمل التقييم والمجتمع المحلي عملية منهجية متّبعة في الجمعية الوطنية. 

بعد الموافقة عليه. يمكن فعل ذلك   مشاركة التقرير مع أصحاب المصلحة المعنيينسيستطيع المجتمع المحلي  

مثال خالل االجتماع القادم لمجلس الحكومة  بواسطة البريد اإللكتروني أو بشكل عرض رسمي، على سبيل ال

تناقشوا أوالً مع المجتمع المحلي لمعرفة إن كان يريد ولكن    .المحلية أو لجنة إدارة الكوارث في المقاطعات 

قادة   ثم اقترحوا على مشاركة نتائج التقييم المعّزز لمواطن الضعف والقدرات الخاصة به وفي ظل أي شروط.  

قديم التقرير بأنفسهم فمن شأن ذلك أن يعّزز ملكية عملية التقييم المعّزز لمواطن الضعف  المجتمعات المحلية ت

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.

قييم المعّزز لمواطن الضعف والقدرات وسيلة أساسية لكي تلفت الجمعية الوطنية انتباه واضعي  تشّكل تقارير الت

المخاطر   عن  توليف  يقدّم  الضعيفة:  والمجتمعات  السكان  لها  يتعرض  التي  المخاطر  إلى  الوطنية  السياسات 

قنع المخططين بتناول هذه أدلة قاطعة قد ت  -بما في ذلك المخاطر المتغيّرة بسبب التغير المناخي    –المحددة  

 10المخاطر في خططهم اإلنمائية وخطط التكيف الوطنية. 

سجل تقييم مواطن على    تحميل تقارير التقييم المعّزز لمواطن الضعف والقدراتنحث الجمعيات الوطنية على  

شبكة اإلنترنت عدم ضياعها ويتيح فرص أكثر الستخدام هذه  ويضمن حفظ التقارير على  .  الضعف والقدرات

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 

لى استجابة طارئة في المستقبل في المنطقة. تناقشوا مع المجتمع المحلي لمعرفة إن كان يوافق على  حاجة إ

تحميل التقييم المعّزز لمواطن الضعف والقدرات الخاص به وفي ظل أية شروط وقوموا بإزالة البيانات الحساسة  

  والشخصية إذا لزم األمر.

من المخاطر وخطة الطوارىء وتقوموا بمشاركة تقرير التقييم    بمجرد أن تيسروا عملية وضع خطة العمل للحد

المعّزز لمواطن الضعف والقدرات، يمكنكم عندئذ  االنتقال إلى المرحلة األخيرة من عملية التقييم التي تتمثل  

 بمساعدة المجتمع المحلي في التطبيق والتعليم. 

 
توجيهات خطط التكيف الوطنية لجمعيات الصليب األحمر   كيفية التعامل مع( 2013) يات الصليب األحمر والهالل األحمراالتّحاد الدولي لجمع 10

 (www4.unfccc.int/nap/Documents/Supplements/IFRC%20NAPs%202013.pdf) ة والهالل األحمر الوطني

http://vcarepository.info/
http://vcarepository.info/
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 والتعلم  التنفيذالمستوى الخامس: مساعدة المجتمع المحلي في 

في حين أن الهدف األساسي من التقييم المعّزز لمواطن الضعف والقدرات هو إنتاج تقرير يلّخص نتائج التقييم  

تواصل  أن  الضروري  من  هنا.  الصمود  على  القدرة  بناء  تنتهي عملية  ال  المخاطر،  من  للحد  العمل  وخطة 

الوطنية دعمها للمجتمع المحلي لتنفيذ خطة العمل. تذّكروا أن التقييم المعّزز لمواطن الضعف والقدرات الجمعية  

. وهنا نشير إلى الصلة بين عملية  يغطي فقط جزء من العملية في خريطة الطريق لقدرة السكان على الصمود 

ا الثالثة من خريطة  والمرحلة  والقدرات  الضعف  لمواطن  المعّزز  الصمود التقييم  السكان على  لقدرة  لطريق 

 )اتخاذ اإلجراءات الالزمة لبناء القدرة على الصمود(. 

 التنفيذ المساعدة في  :13الخطوة 

قد تختلف وسائل دعم المجتمع المحلي التخاذ اإلجراءات الالزمة بناًء على السياق والقدرات المتاحة )تقنية  

ومالية ومادية( وتتمثل بالمساعدة والتمكين والترابط. يمكنكم مساعدته في اكتشاف قدرته الداخلية وتعزيزها  

لمجتمع المحلي ككل وتقود عملية تنفيذ خطة  تقوم بحشد ا  مجتمعية  إنشاء أو تدريب منظمة أو لجنةمن خالل  

التي تستطيع الجمعية الوطنية أن تقدم خبرتها   تقدموا المساعدة لتنفيذ بعض األنشطةعليكم أيًضا أن  العمل.  

ل وإنشاء أنظمة اإلنذار المبكر   فيها )على سبيل المثال التدريب على اإلسعافات األولية وتدريب المستجيبين األُو 

ويعتبر  المجتمعية   العمل.  خطة  في  وارد  لمشروع صغير  االبتدائي  التمويل  منح  اإلمكان،  وعند  ربط  إلخ.( 

المصلحة   بأصحاب  المحلية  أخرى  الذينالمجتمعات  مهمة  تقنيًا وسيلة  أو  ماليًا  دعمها  تدعم    يستطعون  لكي 

دريب المجتمع المحلي حول الجمعيات الوطنية المجتمعات المحلية. تستطيع الجمعية الوطنية إذًا المساعدة في ت

 كتابة مقترحات المشاريع وعرضها باإلضافة إلى عقد اإلجتماعات. 

وإنسانية مناسبة تساعد من المتوقع أن يحقق هذا الدعم نتيجتين: منظمة مجتمعية قوية وموارد مادية ومالية  

 المجتمع المحلي في تنفيذ خطة عمله. 

! يجب أن يشعر المجتمع المحلي وكأنه يملك التقييم وخطة العمل، ولديه الحافز على نصيحة عملية

تنفيذهما. وكما ورد في خريطة الطريق لقدرة السكان على الصمود، يتجّسد الدور األساسي للصليب األحمر  

 خدمات المساعدة والتمكين والترابط المقدمة للمجتمع المحلي!  والهالل األحمر في

 

 

خريطة  األساسية، و الصليب األحمر والهالل األحمرخدمات 
 الطريق لقدرة السكان على الصمود 
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 دعم إنشاء لجنة  13.1

. لتحقيق ذلك، يجب هاويقود  على المجتمع المحلي أن يملك جهود الحد من المخاطر وبناء القدرة على الصمود 

 – مجتمعية قائمة هذا الدور  أن يكون هناك منظمة مجتمعية مسؤولة عن عملية التنفيذ. حبذا لو تؤدي منظمة  

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  

ف والقدرات تيسير إنشائها من خالل عملية تشاركية وديمقراطية. وكانت فريق التقييم المعّزز لمواطن الضع

تدعى هذه اللجنة سابقًا الفرق المجتمعية للحد من مخاطر الكوارث أو اللجنة المجتمعية إلدارة الكوارث، ونقترح  

طة العمل للحد  تسميتها اآلن "لجنة بناء القدرة على الصمود" لإلشارة إلى الطابع المتعدد القطاعات الخاص بخ

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.

 ية تبنيها لكي تكون "لجنة بناء القدرة على الصمود": وفيما يلي اعتبارات أساسية على المنظمة المجتمع

الضعف   • لمواطن  المعّزز  التقييم  عملية  بعد  ما  عليها  وتشرف  العملية  ستقود  التي  الرؤيوية  القيادة 

 والقدرات 

 توزيع المهام بشكل واضح باستخدام العمليات التشاركية  •

 ين التواصل والتنسيق الداخلي الفعال ومع أصحاب المصلحة المعني •

 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  

تقديم   إلى  باإلضافة  وعرضها  والهالل المشاريع  األحمر  بالصليب  الخاصة  المجاالت  حول  تدريبية  دورات 

 األحمر مثل التخطيط للطوارئ والتأهب واإلسعافات األولية إلخ. 

 التواصل مع الشركاء  13.2

يجب   قطاعات  بعدة  متعلقة  مختلفة  قضايا  والقدرات  الضعف  لمواطن  ز  المعزَّ التقييم  عملية  تحدد  ما  غالبًا 

 معالجتها. 

األقسام التقنية التابعة للجمعية الوطنية لمساعدة المجتمعات المحلية على بناء قدرتهم على  في حين يجب حشد  

الصمود، قد ال تستطيع الجمعية الوطنية في بعض الحاالت دعم كل نشاط حددته المجتمعات المحلية خالل 

ز لمواطن الضعف والقدرات بسبب القدرات المح دودة. قد تتطلب بعض المشاريع دعًما من  عملية التقييم المعزَّ

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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 عد في تنفيذ هذه اإلجراءات المختلفة؟ من يستطيع أن يسا •

 أو قدرات الصليب األحمر والهالل األحمر؟  صالحيات من المسؤول عن القضايا التي تقع خارج  •

وهنا أهمية بناء الشراكات االستراتيجية، على سبيل المثال العمل مع مؤسسات وشركاء آخرين. من الضروري  

ات األخرى التي تشكل واليتها ومعرفتها ومهاراتها تكملة ألنشطة  أن تدخل الجمعية الوطنية في حوار مع المنظم

ز لمواطن الضعف والقدرات.    الصليب األحمر والهالل األحمر وذلك منذ بداية يمكنكم حينئذ   عملية التقييم المعزَّ

كم. وإلنجاز  اللجوء إلى هذه المجموعات عندما يولي المجتمع المحلي األولوية للقضايا التي ال تقع في نطاق خبرت

على سبيل المثال في التقييم ومراحل التخطيط   –ذلك، يجب إشراك الحكومة وشركاء آخرين بأسرع وقت ممكن  

ز لمواطن الضعف والقدرات. قد ال تتوفر لدى المجتمع المحلي موارد كافية  وعند مشاركة نتائج   التقييم المعزَّ

ز الفيضانات أو معالجة األسباب األساسية للهشاشة مثل  إلنجاز مشاريع بنيوية كبيرة مثل تشييد جدران احتجا

الخارجي   الدعم  إلى  ستحتاجون  مصداقية   –الفقر.  استخدموا  المناصرة.  طريق  عن  عليه  الحصول  ويمكن 

الصليب األحمر والهالل األحمر ودوره المساعد لخلق التواصل بين المجتمع المحلي والسلطات ذات الصلة  

 ين من أجل التغيير اآلخرين.وصانعي القرار والمناصر

! ساعدوا المجتمع المحلي في إنشاء "شراكة" أو مذكرة تفاهم أو عقد مع كل صاحب عملّي’ ةحنصي

استطاعة الجمعية  ب .مصلحة يفّصل مسؤولياته وجدول عمله وبروتوكوالت االتصال والترتيبات المالية

الوصول إلى المشورة القانونية )عند االقتضاء(.  الوطنية تقديم صيغة خاصة بذلك باإلضافة إلى قدرة 

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.

 وارد حشد الم 13.3

نحتاج إلى أنواع مختلفة من الموارد لتنفيذ خطة العمل للحد من المخاطر. يمكن أن تكون هذه الموارد إنسانية  

لبعض األنشطة في خطة العمل، في وتقنية ومالية ومادية. قد ال تتوفر الموارد المناسبة لدى المجتمع المحلي  

 رد ألن: هذه الحالة يجب أن تدعمه الجمعية الوطنية لحشد الموا

قد ال تتوفر لدى المجتمعات المحلية الضعيفة القدرة للتواصل مع أصحاب المصلحة والحكومة وشبكات   •

 للحد من المخاطر. المجتمع المدني وقد ال تكون على علم بالفرص المتاحة للحصول على الدعم 

الصمود   تمكين المجتمعات المحلية للوصول إلى مصادر الدعم المحتملة هو سمة مهمة من القدرة على •

 )الترابط(. 

وتتمثل المصادر العامة للدعم المقدم لخطة عمل المجتمع المحلي للحد من المخاطر في ما يلي: المجتمع المحلي  

ومنظمات   األحمر  والهالل  األحمر  بالصليب  الخاصة  الوطنية  والجمعية  والوطنية  المحلية  والحكومة  بنفسه 

 غير الحكومية.   المجتمع المدني والمنظمات الدينية والمنظمات 

 حشد الموارد الداخلية  13.3.1

دون الحاجة  بيمكن أن تستخدم المجتمعات المحلية أنظمتها التقليدية لحشد الموارد الداخلية في المجتمع المحلي 

حشد الموارد الداخلية ما يلي: أنظمة الدعم المتبادل وجمع األموال على  إلى الكثير من الدعم. تشمل أمثلة عن  
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المحلي والمساهمة من خالل تقديم عملها ومهاراتها التقنية واستخدام المواد المتوفرة على المستوى   المستوى

 المحلي واعتماد القوانين المحلية إلخ. 

 المشاريع الصغيرة   –حشد الموارد الخارجية  13.3.2

وجمع ومع ذلك، قد تحتاج المجتمعات المحلية إلى الدعم التقني لتطوير المشاريع الصغيرة من خطة عملها  

األموال من مصادر خارجية. تتطلب المشاريع الصغيرة مبالغ محدودة وتنفّذ على مدى فترات زمنية قصيرة.  

ة المخصصة. يستطيع المجتمع المحلي  وتتألّف من أنشطة ملموسة تنفذ بواسطة مهام محدودة تعتمد على الميزاني

 إدارة المشاريع الصغيرة وتنفيذها بنفسه. 

تستطيع المجتمعات المحلية تقديم مقترحات لمشاريع صغيرة أو أنشطة محددة بناًء على خطة عملها للحد من  

مرتب  الصغير  المشروع  يكون  أن  أيًضا  يمكن  من شركاء خارجيين.  الموارد  لحشد  واستخدامها  ًطا  المخاطر 

 بمشروع خاص بالجمعية الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر.

 . مشروع مجتمعي صغيرالمزيد من اإلرشادات حول كيفية تطوير 

 النقاط األساسية التي ينبغي وضعها في االعتبار:  

لى مقترح مشروع صغير معين أن يحدد مثل خطة العمل هدف واضح والنتائج المتوقعة والمستفيدين ع •

والشركاء   المسؤولين  واألشخاص  والميزانية  األنشطة  عمل  وجدول  األنشطة  والئحة  المستهدفين 

 المعنيين. 

لي خالل التقييم  ضمان أن االقتراح هو الحل البديهي للمخاطر ذات األولوية التي حددها المجتمع المح •

ز لمواطن الضعف والقدرات.   المعزَّ

على التدخل أن يولي األولوية للفئات األكثر هشاشة في المجتمعات المحلية ويعزز األنشطة التي من  •

 شأنها أن تفيد المجتمعات المحلية على نطاق  واسع. 

ساواة بين الجنسين أو على  التحقق بعناية لتفادي أي ضرر محتمل ناتج عن إجراء ما على البيئة أو الم •

 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. 

 دعم الرصد والتقييم والتعليم  :14الخطوة 

ربط هذه  على  تقدم الخطوات التالية نسخة قصيرة من إرشادات الرصد والتقييم. نشّجعكم إذا كان لديكم وقت  

 .من خريطة الطريق لقدرة السكان على الصمود  4بالمرحلة  العملية 

من نتائج إجراءات بناء القدرة   مساعدة المجتمعات المحلية في التعلمالهدف األساسي من الرصد والتقييم هو  

على الصمود والقيام ببعض التعديالت عند الحاجة وتحفيز أعضاء المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة على  

المزيد من اإلجراءات المحسنة لبناء القدرة على الصمود. تعّزز عملية التقييم المعّزز لمواطن الضعف القيام ب

 والقدرات الرصد التشاركي.

https://docs.wixstatic.com/ugd/bbdc81_cbfd6a63494b4934941b36c7b8c561cb.pdf
http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/03/1310403-Road-Map-to-Community-Resilience-Final-Version_EN-08#page=53.pdf


ز لمواطن الضعف والقدرات   | الصليب األحمر والهالل األحمراالّتحاد الدولي لجمعيات    مسوّدة للتشاور    ، التقييم المعزَّ
 

69 
 داخلي 

Internal 

أيًضا والتقييم    يساعد  الوطنيةالرصد  نوعية    الجمعية  وتحليل  المانحة  للجهات  وإرسالها  النتائج  تحديد  في 

وير قاعدة أدلة لحشد المزيد من األموال لدعم المجتمعات المحلية.  الخدمات التي تقدمونها للمجتمع المحلي وتط 

ويشّكل تقييم تقدّم المجتمع المحلي في تنفيذ خطة العمل للحد من المخاطر دليالً للمجتمعات المحلية على أنكم 

لصليب  بارعون في عملكم وجديون في الحد من المخاطر الناجمة عن أي تهديد. سيعزز ذلك فكرة أن العمل مع ا

بالمتابعة والرصد  للقيام  المحلي. خططوا  المجتمع  إيجابية في  تغييرات  إلى  األحمر والهالل األحمر سيؤدي 

إليه. وفيما يلي الخطوات األساسية لدعم  التزام المجتمع المحلي المستمر والتزام األشخاص  والتقييم لضمان 

 سليم. المجتمع المحلي لرصد وتقييم تنفيذ خطة عمله على النحو ال

 

 التحفيز على الرصد  14.1

فّسروا 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 

 المجتمعات المحلية أن تقوم بالرصد والتقييم لتحقيق هدف أو أكثر من األهداف التالية: طبيعي ومفيد. على 

 تقييم التقدم المحرز في خطة عملها للحد من المخاطر. •

 اتخاذ اإلجراءات المناسبة والتصحيحية إذا اقتضى األمر.  •

تنفيذ خطة   • التي نجحت واألخرى التي فشلت خالل  الدروس من األمور  والنتائج  استخالص  عملها 

 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.

 ماذا الرصد المنتظم مهم ولماذا على جميع أصحاب المصلحة أن يساهموا: تناقشوا مع المجتمعات المحلية ل

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.  

 ثقة في النتائج. قد تتماشى آراؤهم مع آراء غيرهم مما يزيد ال •

 قد تشّجعهم رؤية نتائج ملموسة. •

 يحق لهم معرفة نتائج اإلجراءات التي استثمروا فيها.  •

 قد يكون تعاونهم أساسيًا لتكييف أو ضمان إنجاز الخطط بنجاح.  •

 تتبع التقدم المحرز  14.2

 سي لضمان نجاحها.فّسروا للمجتمع المحلي أن التحقق من أن خطة العمل تسير على المسار الصحيح أمر أسا

 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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 المسار الصحيح؟ ما هي الخطوات التي يجب اتباعها للسير على  •

هل  بل أيّضا على طريقة تطبيقها:    فحسب   يسلّط الضوء هنا ليس على تتبع التقدم المحرز في تطبيق خطة العمل

العمل يشاركون في خطة  يزال األشخاص األكثر ضعفًا  ثقة األشخاص  بفعاليةبها  ويساهمون    ال  تنمو  ؟ هل 

 يزال جميع أصحاب المصلحة ملتزمين؟ بأنفسهم عند تحليل مصالحهم وحمايتها وتعزيزها؟ هل ال 

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  •

لقدرة على الصمود تقريًرا إلى المجتمع المحلي ككل  اجتماعات شهرية أو فصلية حيث تقدّم لجنة بناء ا •

 وإلى أصحاب المصلحة 

 آخر المستجدات عبر الفيديو و/أو الصور   •

 تقرير خطي.  •

لمساعدة المجتمع المحلي    يل التخطيط للبرامج/المشاريعفصل الرصد والتقييم من دلاستندوا إلى اإلرشادات في  

في اختيار أسلوب الرصد. فّسروا 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. 

على الصمود لقياس أثر إجراءات الحد من    باإلضافة إلى ذلك، يمكنكم اآلن إعادة استخدام أداة لقياس القدرة

أداة لقياس القدرة على الصمود. يمكنكم اآلن   8.4المخاطر وبناء القدرة على الصمود. قد طّورتم في الخطوة  

استخدامها مجددًا لرؤية إن كان هناك أي تغيير في المخاطر/القدرة على الصمود. تبذل الجهود حاليًا لتطوير  

متابعة ا جدول  األحمر  لقياس  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  باالتّحاد  الصمود خاص  لقدرة على 

أدوات   أيًضا  المتابعة  يقترح جدول  قد  الصمود وتحليلها وتصورها.  القدرة على  قياس  بيانات  بتحميل  يسمح 

لوقت والموارد  إضافية لقياس القدرة على الصمود بناًء على احتياجات قياس القدرة على الصمود الخاصة بكم وا

المتوفّرة لديكم. عليكم تقديم تقرير ذاتي على مستوى الجمعية الوطنية/الفرع حول مدى دعمكم لعملية التقييم  

 المعّزز لمواطن الضعف والقدرات المجتمعي وكيف ساهمتم في نجاح خطة العمل المجتمعية للحد من المخاطر. 

 طبيقها استخالص الدروس من حاالت النجاح والفشل وت 14.3

من  للحد  عمله  تغيير خطة  كيفية  لمعرفة  أنجزه  الذي  الرصد  نتائج  ليستخدم  المحلي  المجتمع  بتوجيه  قوموا 

  ها أو وقف  هاأو ابتكار  هاأو تكييف  تهاأو زياد بعض األنشطة  المخاطر إذا دعت الحاجة. قد يشمل هذا التغيير تكملة  

يمكنكم فعله كجمعية وطنية/فرع هو استخدام   مابناًء على سير خطته واإلنجازات التي حققها. ال تنسوا أن أفضل  

التقييم المعّزز لمواطن الضعف والقدرات لتحويل المجتمع المحلي وتمكينه لتعزيز قدرته على الصمود    عملية 

 والحد من المخاطر بصورة مستقلة وشاملة. 

ات محددة في بعض األحيان للحصول على وجهات نظر اآلخرين حول كيفية حل مشكلة عليكم اتخاذ إجراء

معينة. إن دعت الحاجة إلى تغيير األنشطة المقررة بشكل كبير، شّجعوا المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة  

همة. قوموا اآلخرين على اتخاذ هذه القرارات معًا مع ضمان المشاركة القصوى وإعالم الشركاء بالتغييرات الم

https://docs.wixstatic.com/ugd/59443c_9d7e4d9648a443bcb0566896857ff70b.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/59443c_9d7e4d9648a443bcb0566896857ff70b.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/59443c_9d7e4d9648a443bcb0566896857ff70b.pdf
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بمساعدتهم وهم يكررون أجزاء من عملية وضع خطة العمل وساعدوا المجتمع المحلي على التواصل مع جهات 

 فاعلة أخرى عند االقتضاء.

شّجعوا المجتمع المحلي على تنظيم زيارة متبادلة لتبادل المعرفة مع مجتمعات محلية أخرى، سواء بواسطة  

يب األحمر والهالل األحمر. قوموا بتوفير المعارف والموارد للسماح لممثلي  التبادل المباشر أو من خالل الصل

المجتمعات المحلية األخرى بزيارة المجتمع المحلي والتعلم منه واطلبوا من المجتمع المحلي اإلذن لمشاركة 

 تجربته مع منظمات أخرى في المنشورات.

بكم ع الخاص  التنظيمي  بالرصد  القيام  إلى  تحتاجون  ذلك ربما  يكون  الوطنية/الفرع. قد  الجمعية  لى مستوى 

. احتفلوا متعلقًا بالمهام المطلوبة من الجهات المانحة وقد يستفيد من التعاون مع السلطات المحلية والشركاء

 بنجاحكم ولكن تعلّموا أيًضا من أي خطأ ترتكبونه وابحثوا عن وسائل للتحسين.

 

 

  


