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م������ف������ه������وم امل�����ج�����ت�����م�����ع امل����ح����ل����ي

ويت�سارك  نف�سها،  املنطقة  يف  يعي�سون  الذين  النا�س  من  جمموعة  هو  املحلي  املجتمع 
من  جمموعات  هي  املحلية  فاملجتمعات  واملوارد،  والتقاليد  والعادات  بالثقافة  اأع�سائه 
ال�سيا�سية  والق�سايا  االأمرا�س  عن  الناجمة  نف�سها  للتهديدات  اأي�سًا  املعر�سة  النا�س 

واالقت�سادية والكوارث على اختالف اأنواعها.

مكونات املجتمع املحلي: 

يتكون املجتمع املحلي من:
- االأفراد و�صبكات املجتمع )موظفني -  طالب - عمال- اخت�سا�سيني - ... و غريهم(.

- اجلهات احلكومية )جمل�س البلدية- ممثل ال�سلطة املحلية- موؤ�س�سة الكهرباء وغريها( .
�سبابية-  ن��وادي  االجتماعي-  ال�سندوق  الفالحني-  )جمعية  احلكومية  غري  اجلهات   -

جمعيات ن�سائية وغريها....(.
املوارد  التجارية - احل�سول على  املجاالت  امل�صرتكة)يف  وامل�صالح  املجتمعية  االأن�صطة   -

وغريها...(.
- التجارب)مثل احلروب والكوارث وغريها...(.

- القيم والرموز واملنا�صبات واالنتماءات )الوطنية - الدينية - مهرجانات وغريها...(.

تلعب املنظمات احلكومية وغري احلكومية وهيئات اإدارة الكوارث والهيئات ال�سعبية وغريها 
اأ�سا�سيًا يف الوقت احلا�سر للبدء يف عملية احلد من خماطر الكوارث  من املنظمات دورًا 

املبني على املجتمع. وقد تعمل هذه املنظمات واملوؤ�س�سات اإما على:
- اال�ستجابة لنداء املجتمعات املعر�سة للخطر

القيام  يتوجب  كارثة معينة بحيث  للت�سرر من  تكون عر�سة  التي قد  املجتمعات  - حتديد 
بعملية احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع.
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وميكن يف بع�س احلاالت اأن يقوم بع�س االأفراد يف املجتمع اأو بع�س املنظمات بالتعامل مع 
منظمة اأخرى للح�سول على امل�ساعدة عند وقوع كارثة اأو عند التاأهب لكارثة حمتملة. 

وميكن يف العديد من احلاالت اأن تتحول كارثة متوقعة اإىل فر�سة لبدء عملية جادة للحد 
من خماطر الكوارث املبني على املجتمع. فعند تنظيم املعارف واخلربات اخلا�سة بعملية 
احلد من خماطر الكوارث ون�سرها يف املجتمعات ف�سيكون هنالك عملية تعاون حقيقية بني 
باحلد من خماطر  االإج��راءات اخلا�سة  تطبيق  املعلومات حول  تبادل  باب  املجتمعات من 

الكوارث املبني على املجتمع. 
ويجب على االأط��راف اخلارجية التي تقدم الدعم للمجتمع يف عملية احلد من خماطر 
وامل�سادر  الالزمة  واحلاجات  باملجتمع  اخلا�سة  البيئة  عامة عن  �سورة  تكّون  اأن  الكوارث 
املتوفرة. وعادة ما ت�ستمل هذه اخلطوة على بناء العالقات الودية املتبادلة و�سيوع الثقة من 
خالل الرتابط مع ذلك املجتمع واالنخراط فيه وجتميع املعلومات االأ�سا�سية. وجتدر االإ�سارة 
هنا اإىل اأن عملية بناء العالقات الودية متكن االأطراف اخلارجية من احل�سول على فهم 
جممل للمجتمع على عمومه. ويجب اأن ي�ستمل الفهم لو�سع املجتمع التنموي وال�سياق الذي 

حتدث فيه الكوارث واالآثار ال�سلبية لها على العنا�سر االأ�سا�سية التالية: 
فئات املجتمع

الرتتيبات الثقافية
االأن�سطة االقت�سادية
املميزات اجلغرافية

املجموعات/ الفئات االأكرث عر�سة للمخاطر  واملجموعات/ الفئات االأ�سد �سعفًا: تتطلب 
مع  والتعامل  املجتمع  ذلك  اأف��راد  بجميع  معرفة  على  تكون  اأن  جيد  ب�سكل  املجتمع  معرفة 
املجموعات/ الفئات املختلفة فيه وال�سيما الفئات االأ�سد �سعفًا) مثل الن�ساء واالأطفال وذوي 

االإعاقة وامل�سنني(.
املعايري االأ�سا�سية الختيار املجتمع املحلي:

اإن و�سع  معايري معينة الختيار املجتمعات امل�ستهدفة تفيدنا يف حتقيق االآتي :
العمل مع املجتمع ا�ستمرارية  • اإمكانية 

الفريق • احلفاظ على �سالمة 



7

لثة
لثا

دة ا
وح

ال
2

اأو غريه.(. العمل )كالعمل يف حي - قرية  امل�ستهدفني ومكان  • ت�سهيل اختيار 
وتلك املعايري هي:

قام  الذي  املحلي  املجتمع  لدى  عليها  متعارف  وعديدة،  وا�سحة  خطر  مكامن  وجود   -1
بتحديدها يف مرات متعددة )فالق زلزايل، بركان، في�سانات، وباء...(.

معه  العمل  ي�سهل  مما  امل�ستهدف  املجتمع  يف  الوطنية  للجمعية  �سابقة  اأن�سطة  وجود   -2
نظرًا لثقته ومعرفته بدور اجلمعية وخرباتها وقدراتها .

3- تنا�سب قدرات اجلمعية الوطنية مع حجم احتياجات املجتمع امل�ستهدف.
4- احلفاظ على اأمن و�سالمة فريق العمل بانتقاء جمتمعات اآمنة للعمل معها، ال تعاين 

من حروب اأو �سراعات داخلية.
5- وجود م�سادر معلومات وا�سحة وكافية متكننا من احل�سول على �سورة متكاملة عن 

املجتمع وخماطره.
اأوقات  معظم  املحلي يف  للمجتمع  الو�سول  ل�سهولة  مقبولة  وم�سافة  اآمنة  توافر طرق   -6

ال�سنة ليتمكن الفريق من احلفاظ على ا�ستمرارية العمل. 
-7 معرفة التنظيمات املجتمعية الفاعلة )الك�ساف- جلنة حي...(الأنها جزء من املجتمع 

املحلي وقد ت�سهل العمل معه..... 
فئة  اأو  ملنطقة  التحيز  لتجنب  جغرافيًا(   - )دميوغرافيًا  امل�ستهدفة  املجتمعات  تنوع   -8

معينة.

هم املتطوعون والعاملون يف جمعيات ال�سليب االأحمر  والهالل االأحمر الذين يقومون بتي�سري 
باملهارات  ويتمتعون  املراحل  كافة  املحلي يف  املجتمع  املخاطر مب�ساركة  عملية احلد من 

التالية:
1. يتفهمون طبيعة املجتمع املحلي و كيفية التعامل معه مبا ال يتعار�س مع اأخالقيات املجتمع 

ومبادئ احلركة الدولية.

املحلي باملجتمع  العاملون  املي�صرون 
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2. لديهم القدرة على تطبيق تقنيات واأ�ساليب و منهجيات العمل مع املجتمعات املحلية  للحد 
من املخاطر التي تتعر�س اأو قد تتعر�س لها.

3. يدركون اأن عملية احلد من خماطر الكوارث املبنى على املجتمع هي عملية طويلة االأمد.
4. يت�سفون ب�سخ�سية مرنة ويوؤمنون بالعمل كفريق و ذوي اأفكار خالقة وابتكارية.

5. يت�سفون مبهارات ات�سال وتوا�سل تي�ّسر العمل مع املجتمع املحلي.
6. لديهم اإملام ومعرفة بالنوع االجتماعي واأدوات حتليله.

الفئات املجتمعية و برامج احلد من 
خماطر الكوارث املبني على املجتمع

توؤثر الكوارث على املجتمع بجميع فئاته من ن�ساء ورجال، كبارًا و�سغارًا على حد �سواء. اإال 
اأنه ال �سك اأن بع�س اأفراد املجتمع اأكرث تاأثرًا بالكوارث من غريهم، فهنالك بع�س العوامل 
كاجلن�س، العمر، احلالة ال�سحية، واحلالة االقت�سادية وغريها التي توؤثر على درجة تعر�سهم  
للمخاطر، تاأثرهم بها وباالأ�سرار الناجمة عنها، باالإ�سافة اإىل الطريقة التي يتعاملون بها مع 

الكارثة ويكيفون اأنف�سهم يف �سياقها.
 وعلى وجه التحديد، فاإن الن�ساء واالأطفال وكبار ال�سن وذوي االإعاقة �سيعانون من �سعوبات 
بالتعامل مع الكارثة، كونهم االأ�سد �سعفًا فى املجتمع و بالتايل  االأكرث عر�سًة للمخاطر ب�سبب 
الذي  والدعم  للخدمات  و�سولهم  دون  والتي حتول  واملادية،  والثقافية  االجتماعية  العوائق 
ي�ستحقونه وبالتايل تربز �سرورة العمل على ا�سمالهم يف عملية احلد من خماطر الكوارث 

املبني على املجتمع واأن�سطة التعايف من الكارثة ويف عملية التنمية.

بع�ض املفاهيم اخلاطئة حول هذه الفئات املجتمعية:
ولكنه  واح��دة،  فئة  �سمن  املثال  �سبيل  على  واالأط��ف��ال  امل��راأة  ت�سنيف  يتم  ما  ع��ادة   •
الذكور  بني  ذل��ك  يف  ف��رق  هنالك  اأن  )كما  خا�سة  احتياجات  لالأطفال  اأن  املعلوم  من 

واالإناث(.
 . اأفراد املجتمع  التي ميكن لالأطفال تقدميها كغريهم من  بامل�ساهمة  • اال�ستهانة 
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• غالبًا ما يتم التعامل مع ذوي االإعاقة على اأنهم جمموعة واحدة متجان�سة، بالرغم من 
وجود فروق وجتارب متعددة يف حاالت االإعاقة. 

برامج  يف  املجموعات  هذه  تقدمها  اأن  ميكن  التي  بامل�ساهمات  واال�ستهانة  القبول  • عدم 
احلد من املخاطر، بالرغم من كونها قادرة على اإيجاد موارد و �سبل مقاومتها للكوارث، 
قد يوؤدي اىل االإخفاق يف اإدراك االحتياجات املتعددة والعوائق التي حتول دون ح�سولها 
التي  الفجوة  تتعمق  اأن  اإىل  ي��وؤدي  مما  املنا�سبني،  والدعم  اخلدمات  على  مت�ساو  ب�سكل 

تف�سلنا عن هذه الفئات. 

يكون  ما قد  بقدر  تع�صب  اأو  انحياز  نتيجة  التمييز  يكون  اأن  ال�صروري  من غري 
نتيجة افرتا�صات خاطئة.

التمثيل واالحتواء:
الفئات املجتمعية املختلفة  يف برامج احلد من املخاطر ال تقت�سر  اإ�سراك  اإن م�سوؤولية   •
فقط على املنظمات غري احلكومية،  بل اإنها  م�سوؤولية احلكومات يف املقام االأول والتي 

ت�سكل وجه ال�سيا�سة الوطنية يف هذا ال�ساأن.
 وت�سعى املنظمات غري احلكومية يف �سياق براجمها املجتمعية والتنموية  باأن يكون املجتمع 

اأكرث تقباًل لهذه املجموعات.

 اأهداف التمثيل و االحتواء:
املجتمع  يف جميع  اأفراد  كبقية  الفئات  لهذه  امل�ساركة  و قدرة على  مت�ساوية  خلق فر�س   •

الن�ساطات املجتمعية.
الدعم  واأ�سكال  واخلدمات  املعلومات  اإىل  الو�سول  على  القدرة  الفئات  هذه  امتالك   •
املختلفة التي متكنهم من امل�ساركة يف املجتمع )كتوفري احلياة الكرمية، التعليم وال�سحة 
والعمل ووجود م�سدر للدخل، والق�سايا التي تتعلق ب�سهولة التنقل ومراعاة خ�سو�سياتهم 
عند اإن�ساء البنية التحتية، والقدرة على احل�سول على املاء وخدمات ال�سرف ال�سحي(. 
الكوارث  خماطر  من  احلد  عملية  من  جزءًا  يكونوا  واأن  املجتمعية  الفئات  تلك  متثيل   •

والتعايف من الكارثة والعملية التنموية مبجملها.
واأن�سطة احلد من خماطرها  الكوارث  الإدارة  التخطيط  الفئات يف عملية  م�ساهمة هذه   •
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وزيادة  اجلميع  بني  امل�ساواة  ت�سمن  منهجية  وجود  �سمان  على  القرار  �سنع  عملية  ويف 
فعالية العمليات من خالل التجاوب مع احتياجاتهم ودعم اإمكانياتهم. 

كيفية  لعام 2007 بخ�صو�ص  العاملية  الكوارث  تقرير  ال��دويل يف  تو�صيات االحت��اد 
اإ�صراك الفئات االأكرث تاأثراً كما يلي: 

االأفراد  لتحديد  لل�سكان  موثوق  اإح�ساء  الإجراء  ودعمها  الدول ومتكينها  ت�سجيع  1- يجب 
االأكرث تاأثرًا بالكوارث والذين قد يكونون ب�سبب ذلك اأو ب�سبب التهمي�س الذين يعانون منه 

اأكرث عر�سة للتمييز واالإهمال يف حاالت الطوارئ. 
2- يجب اأن يتم اإجماع املجتمع الدويل على تعريفات وا�سحة  للفئات االأ�سد �سعفًا و الفئات 
التف�سريات املخالفة و�سمان وجود فهم عام حلالتهم  يف  االأكرث عر�سة للخطر لتجنب 

املجتمع. 
3- يجب اأن تقوم منظمات االإغاثة بتح�سني عمليات التقييم للحاجات االأولية من خالل تبادل 
املعلومات والتعلم من خربات االآخرين وتطوير موؤ�سرات عامة بخ�سو�س االأثر املرتتب على 

التمييز. 
املجتمع  ال�سابق ذكرها  يف  الفئات  بق�سايا  تهتم  التي  املجتمع  ت�سجيع منظمات  يجب   -4
ودعمها لبناء قدراتها يف االأحوال العادية ومتكني املجموعات واحلد من احتمالية التعر�س 

للمخاطر يف حاالت الطوارئ. 
5- يجب دعم الفئات االأكرث عر�سة للمخاطر و الفئات االأ�سد  �سعفًا لتغيري املواقف ال�سلبية 
نحوهم ومتكينهم من امل�ساركة يف التخطيط والت�سميم والتطبيق للربامج الطارئة وغري 

الطارئة باملجتمع 
6- يجب اأن تعمل املنظمات �سمن املجتمعات لتغيري املواقف ال�سلبية نحو االأقليات والفئات 

االأكرث عر�سة للتاأثر بالكوارث. 
7- يجب اأن حتدد املنظمات احلكومية وغري احلكومية اأ�سكال التمييز الظاهر وغري املبا�سر 

�سد هذه الفئات والعمل على معاجلة هذه احلالة �سمن هذه املنظمات. 
الن�ساء،كبار  باملجتمع و هي )االأطفال،  االأ�سد �سعفًا  الفئات  لبع�س هذه   تناول  يلي  وفيما 

ال�سن، ذوي االإعاقة (:
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الطفل لالأمم  مليثاق حقوق  وفقًا  اأعمارهم عن 18 عامًا  تقل  الذين  املجتمع  اأفراد  هم 
املتحدة.

املجتمعات  يف  والثقافية  االجتماعية  ال�سياقات  باختالف  الطفل  مفهوم  يختلف 
يف  الطفل  ملفهوم  �سامل  حتليل  هناك  يكون  اأن  ال�سروري  من  فاإنه  ولذلك  املختلفة، 
على  التعريف  �سمن  الداخلني  االأطفال  جميع  يح�سل  اأن  ل�سمان  امل�ستهدف   املجتمع 

ال�سرورية.  االإن�سانية  اخلدمات 
عن  الناجتة  االأ�سرار  لبع�س  املجتمع   فئات  من  العديد  تعر�س  احتمال  من  بالرغم 
اال�ستغالل  االإجباري،  التجنيد  االختطاف،  اال�ستغالل،  التغذية،  )�سوء  مثل  الكوارث 
�سيكون  االأكرب  التاأثري  اأن  اإال  الخ(  القرار...  �سنع  يف  امل�ساركة  فر�س  وتدين  اجلن�سي، 

على االأطفال، و يعرب عن ذلك باحلقائق التالية : 
. الكوارث  عن  الناجمة  الوفيات  ثلث  من  اأكرث  عادة  االأطفال  • ي�سكل 

االأطفال
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وعادة  املجتمع،  بناء  اإعادة  اأو  للكارثة  اال�ستجابة  عملية  يف  عادة  االأطفال  ي�سرتك  • ال 
ما يتم جتاهل احتياجاتهم. 

االأ�سخا�س  قبل  من  واال�ستغالل  االإ���س��اءة  اأو  ال�سرر  من  ملزيد  االأطفال  تعر�س    •
احلكومة  واإهمال  الكوارث  حالة  يف  والنظام  القانون  �سلطة  غياب  ينتهزون  الذين 

ومنظمات االإغاثة لهذه اجلوانب. 
واخلوف  والغ�سب  االأ�سى  حاالت  من  الكوارث  بع�س  يف  االأطفال  يعاين  اأن  ميكن   •
الطعام،  املادية)كاملاأوى،  باحتياجاتهم  يتم االهتمام  اأنه عادة ما  اإال  والعجز،  والندم 
له من  يتعر�سون  ما  والنف�سية رغم  العاطفية  اإهمال حاجاتهم  ويتم  ....الخ(   امللب�س 

خوف ، �سياع، وعجز وغريه(.
�سرورة  جتاهل  يتم  ما  وغالبًا  يتعطل،  التعليمي  النظام  فاإن  الكارثة  وقوع  عند   •

االإ�سراع يف تر�سيخ النظام التعليمي من جديد واأن يعود االأطفال حلياتهم الطبيعية. 
التغذية. بق�سايا  يتعلق  ما  عدا  الكوارث،  قبل  بالطفل  اخلا�سة  املبادرات  • قلة 

املراأة والنوع االجتماعي 
تن�س اتفاقيات حقوق االإن�سان على امل�ساواة يف احلقوق بني الرجل واملراأة وهذا ما قام 
اأن  عليه امليثاق العاملي حلقوق االإن�سان. ويحق للرجل واملراأة، ال�ساب و الفتاة على ال�ّسواء 
يح�سلوا على الدعم االإن�ساين وال�سيما: احرتام كرامتهم واإدراك قدراتهم املت�ساوية، ومن 
ذلك احلق يف اتخاذ القرار وفر�س العمل وفق االختيارات التي يتخذونها ولهم نف�س امل�ستوى 

من االأهلية لت�سكيل خمرجات اأفعالهم. 
وتكون اال�ستجابات االإن�سانية اأكرث فعالية حني تكون قائمة على فهم االحتياجات املتعددة 
ومواطن  ال�سعف واالهتمامات واالإمكانيات وا�سرتاتيجيات التكيف لكل من الرجل واملراأة 
واالآثار املتعددة للكارثة عليهم. ويتطلب الفهم ال�سحيح لهذه الفروق وحاالت عدم امل�ساواة 
بني اأدوار الرجل واملراأة واأعباء العمل والقدرة على الو�سول اإىل امل�سادر والقدرة على اتخاذ 
القرارات وفر�س التطور املهني، اإىل وجود حتليل للنوع االجتماعي، وال ريب يف اأن ق�سية النوع 

االجتماعي من الق�سايا املت�سابكة يف املجتمع. 
وعادة ما يكون للرجل واملراأة اأدوار متمايزة عن بع�سها يف املجتمع، فعادة ما تكون املراأة 
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الرجل  اأما  اأعمال حملية،  اأو يف  الزراعة  بالعمل يف  تقوم  كما  للطفل  االأول  الدعم  م�سدر 
اأن تختلف االآثار ال�سلبية للكوارث بني  فيخرج للعمل وك�سب الرزق. وعليه فاإنه من املمكن 
التي يح�سل  ذاتها  باحلقوق  يتمتعن  ال  املجتمعات  العديد من  فالن�ساء يف  وامل��راأة،  الرجل 
عليها الرجل وهذا يجعل املراأة اأكرث تاأثرًا اأثناء الكارثة وبعدها. و قد ال يظهر يف االإجراءات 

اخلا�سة باحلد من خماطر الكوارث اأي اإجراءات خا�سة موجهة للمراأة. 

وتقوم املنهجية اخلا�سة بالنوع االجتماعي يف عملية احلد من خماطر الكوارث على اإدراك 
اأن الرجل واملراأة جزء من جمتمع واحد، ولكن هذا ال يعني بال�سرورة ت�ساويهم باحلقوق اأو 

التعليم اأو اخليارات لالإدارة يف الظروف العادية اأو حاالت الكوارث. 

توؤكد الدرا�سات اأن املراأة هي املت�سرر االأكرب يف حاالت الكوارث وهي امل�ستفيد االأقل عند 
ال�سيا�سات  و�سع  عند  امل��راأة  احتياجات  لتناول  بحاجة  فاإننا  ولذلك  االإغاثة،  عمليات  بدء 
واالإج��راءات اخلا�سة باحلد من املخاطر. واإ�سراك املراأة ب�سكل فاعل يف عمليات واأن�سطة 

احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع. 
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االأمم  يف  الكوارث  مقاومة  على  القدرة  بناء   :2015-2005 هيوغو  عمل  اإط���ار  وي��ق��دم 
واملجتمعات التزامًا وا�سحًا ومقيا�سًا اأ�سا�سيًا وي�سري اإىل الطريق نحو احلد من الكوارث  من 
خالل املبادئ املحددة، وي�سمل ذلك  ثالث اأهداف ا�سرتاتيجية و خم�س  جوانب لها االأولوية 

للعمل على احلد من خماطر الكوارث. وي�سري كجزء من هذه املبادئ العامة اإىل ما يلي: 
باإدارة عملية احلد  ال�سيا�سات اخلا�سة  النوع االجتماعي يف جميع  اإدراج منهجية  • يجب 
بتقييم  املتعلقة  تلك  وال�سيما  ال��ق��رار،  �سنع  وعمليات  واخلطط  ال��ك��وارث  خماطر  من 

املخاطر واالإنذارات املبكرة واإدارة املعلومات والتعليم والتدريب. 
منها  واحلد  الكوارث  الإدارة خماطر  املحلية  وال�سلطات  املجتمعات  كل من  • يجب متكني 
القانونية  وال�سلطة  وامل�سادر  ال�سرورية،  املعلومات  على  ح�سولهم  اإمكانية  خالل  من 

لتطبيق العمليات اخلا�سة باحلد من خماطر الكوارث.

ال�صن كبار 
كبار ال�سن من الرجال والن�ساء هم االأ�سخا�س الذين تزيد اأعمارهم عن 60 عامًا وفقًا 
ملا تن�س عليه مواثيق االأمم املتحدة، اإال اأن هذا التعريف قد يختلف وفق العوامل الثقافية 

واالجتماعية من �سياق الآخر. 
وي�سكل كبار ال�سن ن�سبة كبرية من الفئات املجتمعية االأكرث تاأثرًا بالكوارث، اإال اأنه بالرغم 

من ذلك لهم م�ساهمات كبرية يف عمليات البقاء والتعايف من الكوارث.
وتعترب العزلة العامل االأكرب تاأثريًا يف جعل امل�سنني اأكرث تاأثرًا بالكوارث، فباالإ�سافة اإىل 
اخللل الذي يح�سل يف ا�سرتاتيجيات املعي�سة والدعم املقدم من العائلة واملجتمع اإال اأن العزلة 
التعر�س للمخاطر خا�سة فيما يتعلق بامل�ساكل ال�سحية املزمنة وعدم  تزيد من احتمالية 

القدرة على احلركة والتنقل واالإعاقات االإدراكية املتعددة. 
امل�ساكل االأ�سا�سية التي يواجهها كبار ال�سن: 

امل�صاكل ال�صحية: 
- �سعف الب�سر اأو فقدانه كليًا.

- فقد القدرة على االإح�سا�س.
- ال�سعف اجل�سدي العام .
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- ا�سطرابات الذاكرة.
- اال�ستجابة البطيئة .

- وجود عوائق للتوا�سل ال�سليم.
- العر�سة لالإ�سابة بارتفاع درجات احلرارة اأو تدين درجات حرارة اجل�سد.

امل�صاكل املادية:
- عادة ما يعتمد كبار ال�سن على غريهم الإعالتهم على امل�ستوى اليومي، ويكون الو�سع اأكرث 

حرجًا لدى كبار ال�سن من فئة الن�ساء حيث تكون درجة االعتماد على الغري اأكرب بكثري. 
- ال يتلقى معظم العمال منافع التقاعد )معا�س/ راتب تقاعدي( يف بع�س املجتمعات املحلية.

واإن  له.  متلقني  ولي�سوا  للعون  الغالب مقدمني  يكونون يف  ال�سن  كبار  اأن  التجارب  تظهر 
االأهمية  غاية  يف  اأدوار  اأداء  باإمكانها  ي�سبح  فاإنه  ال��الزم  الدعم  على  الفئة  هذه  ح�سلت 
كتقدمي الرعاية واإدارة امل�سادر وتوليد الدخل، باالإ�سافة اإىل ا�ستخدام املعارف واخلربات يف 
ا�سرتاتيجيات تكيف املجتمع مع حالة الكوارث للم�ساعدة يف احلفاظ على خ�سائ�س املجتمع 

الثقافية واالجتماعية واحلث على حل النزاعات. 
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ملحوظة: عدد قليل فقط من املنظمات غري احلكومية يقوم بو�صع كبار ال�صن يف 
جمموعاتهم امل�صتهدفة، وذلك ب�صبب الفهم ال�صائع اخلاطئ لديهم عن تلك الفئة 
مبا فيه �صعوبة تدريبهم، وعدم انفتاحهم على االأفكار اجلديدة، وعدم قدرتهم على 

امل�صاركة الفاعلة يف املجتمع واالأن�صطة االقت�صادية.

من  احلد  برنامج  يف  ال�سن  كبار  م�ساركة  يف  اجليدة  للممار�سة  الرئي�سية  املبادئ  ومن 
خماطر الكوارث املبني على املجتمع:

1- التنبُّه لوجود كبار ال�سن واتخاذ خطوات فاعلة يف حتديدهم و حتديد موقعهم.
2- �سمل كبار ال�سن يف عمليات تقييم مواطن ال�سعف والقدرات.

3- الت�ساور مبا�سرة مع كبار ال�سن على جميع م�ستويات عملية احلد من املخاطر.

ذوي االإعاقة
 هم اأفراد من املجتمع  يعانون من اإعاقة ج�سدية )حركية(، اأو يف اأحد احلوا�س )الب�سر اأو 
ال�سمع(، اأو اإعاقة عقلية )عاطفية/�سلوكية( اأو اإعاقة فكرية )تعلُّم/فهم( ب�سبب مر�س ما 

اأو عوامل وراثية، اأو �سدمة، اأو �سوء تغذية، اأو حادث معني اأوغريه.
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- هناك ما يزيد عن 600 مليون �سخ�س من ذوي االإعاقة يف العامل )ح�سب منظمة ال�سحة 
العاملية(.

- يعي�س ما ن�سبته 80 % منهم يف البلدان النامية.
- توجد االإعاقة يف الاأطفال، البالغني، وكبار ال�سن، ذكور واإناث، ويف جميع فئات املجتمع.

ما،  كارثة  وقوع  للتهديد يف حالة  املجموعات عر�سة  اأكرث  بني  االإعاقات من  ذوي   يعترب 
ويرجع ذلك اإىل االإعاقة نف�سها التي يعانون منها والعديد من املتطلبات اخلا�سة التي قد 
يحتاجونها والتي قد تنقطع عنهم يف حالة وقوع كارثة ما، و رمبا القيود االجتماعية املفرو�سة 

قبل الكارثة. 

باالأمرا�س  واالإ�سابة  الوفيات  من  مرتفعة  معدالت  من  خا�س  ب�سكل  االإعاقة  ذوو  يعاين 
ب�سبب الكوارث. 

فاإن  بها قبل بداية كارثة ما  اأ�سيبوا  اإعاقة  يعانون من  الذين  االأ�سخا�س  اإىل  وباالإ�سافة 
مثل  العوامل  من  جمموعة  وب�سبب  الكارثة  ب�سبب  معاقني  ي�سبحون  االآخرين  من  العديد 
الرعاية الطبية ال�سيئة وانهيار نظم امل�ساندة وتوقف برامج الرعاية ال�سحية الوقائية وعدم 

تلقيهم لالهتمام املنا�سب من قبل اأنظمة الطوارئ.
اأن جتعل ذوي االإعاقة  التي ميكن  العوامل  ال�صوء على بع�ص  التالية  القائمة   تلقي 

مهددين اأكرث من غريهم خالل الكارثة: 

اخلا�صة  والت�صجيل  التاأهب  اأنظمة  يف  ُي��ذك��رون  يكادون  ال  االإع��اق��ة  ذوي  اأن  يبدو   •
باحلاالت الطارئة. 

الطارئة.  التاأهب واال�صتجابة للحاالت  االإعاقة من جهود  ما ي�صتثنى ذوي  • غالباً 
بالكوارث وعواقبها.  املتعلقن  الوعي والفهم  اإىل  االإعاقة  اأن يفتقر ذوي  • ميكن 

الكارثة.  الناجتة عن  املنطقة  بالتغيريات يف  • يتاأثرون ب�صكل خا�ص 
االفتقار  اأو  احلركة  على  امل�صاعدة  و�صائل  فاإن  املادي،  الو�صول  اإمكانية  لعدم  • نظراً 
وو�صول  واالإخ���الء  االإن��ق��اذ  االإع��اق��ة من خدمات  ذوي  املنا�صبة حترمان  امل�صاعدة  اإىل 
فرق  االإغاثة ومن املواقع االآمنة/املاأوى املنا�صب ومن املاء وخدمات ال�صرف ال�صحي 

وغريها. 
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اأزمة ما غالباً ما يكون لهما عواقب  • املعاناة وال�صدمات النف�صية الذين تت�صبب بهما 
طويلة االأمد على ذوي االإعاقة. 

• يوؤدي �صوء فهم املوقف اإىل جانب �صعوبات االت�صال) ما الذي حدث؟ ما الذي علي 
فعله؟ اأين عائلتي؟ ....( اإىل جعل ذوي االإعاقة مهددين اأكرث من غريهم يف حاالت 

الكوارث.

احتياجات ذوي االإعاقة:
التي  نف�سها  باالأن�سطة  نف�سها ويقومون  العديد من االحتياجات  االإعاقة يف  يت�سارك ذوو   -
يقوم بها اأفراد املجتمع االآخرون) االأكل، ارتداء املالب�س، العمل ... اإلخ(، اإال اأن لديهم 
احتياجات خمتلفة وميكن اأن يلزمهم دعم خا�س يتعلق باإعاقتهم وبالبيئة التي يعي�سون 
فيها. وبعيدًا عن االحتياجات اخلا�سة التي التي حتددها طبيعة االإعاقة فاإن ذوي االإعاقات 

لديهم احتياجات اجتماعية خمتلفة.

ال�سباب  اأو  ال�سن  كبار  اأو  الن�ساء  اأو  الرجال  كانوا من  �سواء  االإعاقة  احتياجات ذوي  اإن   -
تختلف عن بع�سها البع�س.

- تت�سمن امل�ساعدة اخلا�سة االإ�سافية التي ميكن اأن يحتاجها �سخ�س من ذوي االإعاقات 
اخلا�سة ما يلي: 

 . املتحركة  والكرا�سي  امل�سي  امل�ساعدة على  امل�ساعدة، عكازات  • اأجهزة 
الرعاية. • موظفو تقدمي خدمات 

. ب�سكل خا�س  املنحدرات امل�سممة  اأو  البيوت  املعدلة مثل  املادية  • البيئة 
- ميكن اأن يحتاج ذوو االإعاقة عند وقوع كارثة اإىل ما يلي: 

• اأغطية وبطانيات اإ�سافية ... اإلخ ) نظرًا لعدم القدرة على احلركة اأو احلركة املقيدة (.
• متطلبات خا�سة باحلميات املتبعة. 

اإليهم. املعتادة  الرعاية  بديلة يف حال عدم و�سول خدمات  • ترتيبات رعاية 
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 خ��ل��ل وظ��ي��ف��ي ج�����س��دي
) �سعوبة يف التحرك (

خلل وظيفي ب�سري

خلل وظيفي يف ال�سمع

خلل وظيفي فكري

انخفا�س يف حرارة اجل�سم.
نتيجة  الب�سرة  تقرحات 

مالزمة الفرا�س.
من  التخل�س  يف  �سعوبة 

و�سع غري اآمن.
على  احل�سول  يف  �سعوبة 

خدمات االإغاثة.
من  التخل�س  يف  �سعوبة 

و�سع غري اآمن.
على  احل�سول  يف  �سعوبة 

خدمات االإغاثة .

ال��ت��ع��ب��ري عن  ���س��ع��وب��ة يف 
اأنف�سهم.

 �سعوبة يف الفهم.
����س���م���اع  يف  �����س����ع����وب����ة 

التعليمات.

�سعوبة يف الفهم/ �سعوبة 
اأو  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  ات��ب��اع  يف 
���س��دة  ���س��ع��وب��ة يف ف��ه��م 

املوقف .

• بطانية/ غطاء دافئ.
قطنية،مكان  م��الءة  فر�سة،   •

جاف، طقم تنظيف.
• م�ساعدة �سخ�سية.

• اأجهزة م�ساعدة.
م���ع���دل���ة م������ادي������ة  ب����ي����ئ����ة   •"

) اأطواف، درابزين، اإلخ(.
اأر�سية. • ا�ستخدام عالمات 

تركيب درابزين.  •
م�ساعدة �سخ�سية .  •

اإنارة جيدة.  •
طوابري منف�سلة للح�سول على   •
مراحي�س   / الطعام  ح�س�س 

منف�سلة / مياه منف�سلة .
• و�سائل م�ساعدة ب�سرية.

التوا�سل عن طريق ال�سور.  •
طوابري منف�سلة للح�سول على   •
مراحي�س  ال��ط��ع��ام/  ح�س�س 

منف�سلة/ مياه منف�سلة.

•  التحدث ببطء.
. ب�سيطة  لغة  •  ا�ستخدام 

•  م�ساعدة �سخ�سية.
للح�سول  منف�سلة  ط��واب��ري    •
ع���ل���ى ح�����س�����س ال���ط���ع���ام/ 
مياه  منف�سلة/  م��راح��ي�����س 

منف�سلة.

بع�ض االقرتاحات من اأجل التطرق اإىل احتياجات معينة

االأمر الذي يتوجب القيام بهاملخاطرة/ امل�صكلةاالإعاقة/ اخللل الوظيفي
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 يعتقد البع�ص اأن التعامل مع ذوي االإعاقة يتطلب مهارات خا�صة ولكن العديد من 
االأمور املتعلقة بهم اأمور بديهية ميكن اأن يتوالها اأي �صخ�ص، ويوؤدي �صوء الفهم 

املذكور اإىل ا�صتثناء ذوي االإعاقة من اخلدمات وبرامج الدعم املقدمة. 

تذكر: اإن اأف�صل من يتمتعون باملعلومات املتعلقة باحتياجات ذوي االإعاقة هم ذووو 
االإعاقة  اأنف�صهم.

بع�ض املالحظات الأخذها بعني االعتبار:
النا�س ومهما كان نوع  اأن حترتم كرامة ورغبات ذوي االإعاقة كغريهم من  • عليك دائمًا 

االإعاقة التي يعانون منها. 

معهم  تتعامل  وال  وفكرية  عقلية  اإعاقات  من  يعانون  من  مع  بال�سرب  تتحلى  اأن  • يجب 
بطريقة توحي باأنهم لن يفهموا الأن ذلك هو ما يوؤدي اإىل ن�سوء ال�سلوك العدواين.

يتعلق  فيما  خبري  اأف�سل  اأنه  على  االإعاقة  من  يعاين  الذي  ال�سخ�س  تعترب  اأن  يجب   •
احتياجاته لتلبية  الطرق   اأف�سل  عن  االإعاقة  من  يعاين  الذي  ال�سخ�س  وا�ساأل   باإعاقته 

)مثاًل ا�ساأل من يعانون من اإعاقة حركية عن الطريقة الف�سلى حلملهم اأو حتريكهم (. 

فهم  اأقاربه  اأقرب  اأو  االإعاقة  من  يعاين  ملن  الرعاية  تقدمي  موظف  على  تعرث  اأن  • عليك 
خري من يعرف مراعاة احتياجات ذلك ال�سخ�س. 

امل�ساعدة  جهاز  ا�ستخدام  على  معتادين  ما  اإعاقة  من  يعانون  الذين  االأ�سخا�س  • يكون 
عن  بعيدًة  امل�ساعدة  و�سائل  اأج��ه��زة/  وج��ود  يف  تت�سبب  اأال  يجب  ولذلك  بهم  اخلا�س 
متناول ال�سخ�س الذي يعاين من االإعاقة) الكرا�سي املتحركة، ع�سا امل�ساعدة على امل�سي، 

العكازات، و�سائل امل�ساعدة على ال�سمع، االأدوية ... اإلخ(. 

التي  االأ�سا�سية  املواد  املعدات/  جلب  وحاول  االإعاقة  لذوي  االأخرى  االحتياجات  تابع   •
تلزم اأثناء االإخالء)كي�س التبول لالأ�سخا�س الذين يعانون من اإ�سابة يف احلبل ال�سوكي، 
االأدوية اخلا�سة بال�سرع، ال�سكر... اإلخ( اأو�سع الرتتيبات اخلا�سة بتوفري هذه االأ�سياء يف 

موقع املاأوى. 
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اإختيار املجتمع املحلي

وفهم  املتبادلة  الثقة  عالقات  بناء 
املجتمع املحلي

هل اعتربت املجموعات/ الفئات  االأ�سد �سعفا    
من �سمن معايريك؟ 

االأ�سد  ال��ف��ئ��ات/   املجموعات  اإ���س��راك  مت  ه��ل 
عالقات  بناء  عملية  يف  منا�سب  ب�سكل  �سعفًا  
الثقة املتبادلة واإعداد ت�سور عام حول املجتمع؟

اإىل  ل��ل��و���س��ول  اإي��ج��اب��ي  اأي ج��ه��د  ب��ذل��ت  ه���ل 
واالت�سال  �سعفًا  االأ�سد  الفئات  املجموعات/ 

بها؟

ل�سمان  منا�سبة  ترتيبات  اأي  بو�سع  قمت  هل 
م�ساركة املجموعات/ الفئات  االأ�سد �سعفًا  يف 
اإىل  الو�سول  التقييمات ؟ )اإمكانية  االأن�سطة / 
مكان الن�ساط، توفر اخلدمة/ االأن�سطة يف مكان 
قريب والطرق التي تتبعها يف التوا�سل ويف تنفيذ 

االأن�سطة(.

املجموعات/  جميع  م��ن  ممثلني  اأ�سركت  ه��ل 
الفئات االأ�سد �سعفًا يف متارين التقييم اخلا�سة 
املرجعية  والبيانات  التوزيع  متارين  مثل  بك؟) 

واملقابالت ... اإلخ (.

قائمة مراجعة املجموعات/ الفئات االأ�سد �سعفًا �سمن عملية احلد من خماطر 
الكوارث املبني على املجتمع: 

1- مبا�صرة  العمل مع املجتمع املحلي

2- اإجراء تقييم ت�صاركي حول م�صتوى التهديد الذي يتعر�ص له املجتمع امل�صارك وحول  مواطن 
ال�صعف و القدرات.

هل ي�صمل تقييم مواطن ال�صعف والقدرات جميع املجموعات / الفئات االأ�صد �صعفاً ؟ 

خطوات عملية احلد من خماطر 
االأ�صئلة الرئي�صيةال����ك����وارث امل��ب��ن��ي ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع
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ه���ل حت��دث��ت ���س��خ�����س��ي��ًا م���ع مم��ث��ل��ني جلميع 
املجموعات/ الفئات االأ�سد �سعفًا؟ 

املجموعات/  بها  ت�سارك  التي  الطريقة  هي  ما 
الفئات االأ�سد �سعفًا يف التخطيط وما هي الطريقة 

التي يتم التطرق من خاللها اإىل احتياجاتهم؟  
نظام اإنذار مبكر.

هل متت تلبية احتياجات املجموعات املهددة؟

اإدارة املاأوى.
البحث واالإنقاذ.

املجموعات  بها  ت�سارك  التي  الطريقة  هي  ما 
باخلطط  يتعلق  م��ا  وتنفيذ  اإدارة  يف  امل��ه��ددة 

واأماكن االإيواء؟ 
هل حتظى مب�ساحة كافية من التمثيل يف جلان 

االإدارة؟
هل ي�ستطيعون الو�سول اإىل اأماكن االجتماعات 

واأماكن عقد االأن�سطة ؟ هل يتم االإ�سغاء لهم؟ 

م�سادر ك�سب الرزق.

اإج���راء  م��ن  تتمكن  بحيث  نف�سك  ج��ه��زت  ه��ل 
ات�سال  و�سائل  بوا�سطة  اأن�سطة  تقييمات/ 
بديلة اإدا دعت احلاجة اإىل ذلك؟ ) با�ستخدام 
الكالم  اأو  اجل�سد  لغة  اأو  الرموز  اأو  الر�سومات 
امل�سوؤولني عن  االأ�سخا�س  با�ستخدام  اأو  العادي 

تقدمي الدعم عند اللزوم (.

3- التخطيط الت�صاركي يف احلد من املخاطر

4- التطبيق املدار من قبل املجتمع  
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احتياجات  اإىل  والتقييم   امل��راق��ب��ة  تتطرق  ه��ل 
وقدرات املجموعات املهددة؟ 

هل مت اإ�سراك ممثلني من كل جمموعة مهددة يف 
اأن�سطة املراقبة والتقييم؟

كيفية  املجتمع  بها  يعلم  التي  الطريقة  ه��ي  م��ا 
�ساملًة  ال��ك��وارث  خماطر  من  احل��د  عملية  جعل 

للمجموعات/ الفئات االأ�سد �سعفًا؟ 
ك��ان  اإذا  م��ا  ب��ه��ا  تعلم  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق��ة  ه��ي  م��ا 
برناجمك/ م�سروعك يلبي احتياجات املجموعات 

املهددة؟ 

5- امل�صاركة يف املراقبة والتقومي
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ال���ت���ق���ي���ي���م امل���ج���ت���م���ع���ي ال���ت�������ص���ارك���ي

هي عملية ت�ساركية  تتلخ�س يف جمع وحتليل معلومات ب�ساأن تعر�س جمتمع ما للمخاطر 
ومعاجلتها ب�سكل منهجي ومنظم للتو�سل اإىل اأن�سطة مقرتحة تخفف من اآثار هذه املخاطر 
على املجتمع، وهي تهدف اإىل حتديد مدى مرونة النا�س اأمام هذه املخاطر وقدرتهم على 

مواجهة الكوارث واالنتعا�س من اآثارها
كن اجلمعيات الوطنية من العمل مع املجتمعات امل�ست�سعفة من اأجل ما يلي: وهذه العملية متمُ

1- م�ساعدتها على فهم املخاطر التي تواجهها.
2- حتديد االأولويات املحلية.

3- معاونتها على اتخاذ التدابري الالزمة لتح�سني الو�سع، اعتمادًا على ما لديها من مهارات 
ومعرفة ومبادرات.

املحلي،  املجتمع  م�ستوى  على  يجرى  ا�ستق�ساء  هو  الت�ساركي  التقييم  اأن  القول  وميكن 
ي�ستخدم اأدوات تقييم مواطن ال�سعف والقدرات جلمع املعلومات وحتليلها، وت�ساعد النتائج 
التي ي�سفر عنها هذا التقييم اجلمعيات الوطنية واملجتمع املحلي على التعرف على مواطن 
التي تخفف من  وامل�ساريع  االإج��راءات  وت�سميم  املخاطر  لديه وحتديد  والقدرات  ال�سعف 
مواطن ال�سعف وتمُعزز القدرات، وميكن ت�سجيع جهات اأخرى للدخول يف �سراكات مع اجلمعية 

الوطنية و/ اأو اتخاذ اإجراءات اأخرى ب�ساأن جوانب اأخرى من املخاطر بح�سب احلاجة.

اأدوات تقييم مواطن ال�سعف والقدرات
اأداة املعلومات الثانوية:

هي جمموعة من املعلومات املتوافرة م�سبقًا من م�سادر متنوعة يتم جمعها بهدف معرفة 
�سورة عامة عن املجتمع املحلي.

الهدف من هذه االأداة:
1- احل�سول على ملحة عامة للمجتمع الذي �ستتم درا�سته، وينبغي اأن يتم جمع هذه املعلومات 
قبل اأي عمل ميداين فقد توؤثر على نوع االأدوات التي �سيتم ا�ستخدامها يف التقييم املجتمعي.
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2- اخت�سار اجلهد والوقت.
3- اال�ستفادة من خربات اجلهات االأخرى التي تعاملت مع املجتمع املحلي م�سبقًا. 

تذكر:
مهارات  يتطلب  وذلك  م�سموعة،  اأو  م�سورة  اأو  مكتوبة  الثانوية  املعلومات  تكون  عادة   •
بالتقييم  ال�سلة  وذات  ال�سرورية  املعلومات  على  فقط  الرتكيز  بهدف  وحتليلها  لفهمها 

املجتمعي.
من املمكن اأي�سًا اأال تتاح لنا اأي معلومات ب�ساأن املجتمع املحلي املحدد امل�ستهدف بعملية   •

التقييم، وهنا علينا احل�سول على معلومات عن املنطقة االأو�سع التي ت�سم هذا املجتمع.
خمتلفة،  باآراء  جمعت  التي  املعلومات  تتاأثر  فقد  املعلومات،  وحتليل  جمع  يف  احليادية   •
لذلك من املهم معرفة متى مت تاأليف امل�سدر والغر�س االأ�سا�سي من وراء كتابته ومدى 

م�سداقية هذا امل�سدر.

خطوات تنفيذ االأداة:
1- اإعداد قائمة بامل�سادر املحتملة للمعلومات: اأمثلة:

املكتبات: املكتبات العمومية- املكتبات اجلامعية- ال�سحف واملجالت- اخلرائط و�سور   •
االأقمار ال�سناعية- بيانات مراكز االأبحاث والدرا�سات...الخ.

واملوؤ�س�سات  ال��وزارات  مواقع  الدويل-  البنك  املتحدة-  االأمم  منظمة  مواقع  االنرتنت:   •
احلكومية- مواقع املوؤ�س�سات التعليمية واجلامعات- حمركات البحث التخ�س�سية...الخ.

املنظمات: االحتاد الدويل جلمعيات ال�سليب االأحمر والهالل االأحمر ومراكزه املرجعية-   •
املنظمات الدولية غري احلكومية- جمعيات وطنية �سريكة- القطاع اخلا�س- املوؤ�س�سات 

احلكومية املتخ�س�سة مثل الهيئة الوطنية الإدارة الكوارث...الخ.
يف  العاملون  املحلي-  املجتمع  قادة  املحلية-  ال�سلطات  احلكوميون-  امل�سوؤولون  االأفراد:   •

املنظمات غري احلكومية- اخلرباء وال�سخ�سيات الهامة...الخ.
2- جمع املعلومات من امل�سادر ال�سابق ذكرها: مع االأخذ بعني االعتبار اأن هذه املعلومات 

التي مت جمعها يجب اأن تكون:
- متكررة من عدة م�سادر.
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- من�سجمة ومتوافقة.
3- حتليل املعلومات:

اإن املعلومات التي مت جمعها �ستقدم اأول انطباع اأو نظرة عامة عن املجتمع املحلي وامل�ساكل 
التي تعر�س لها والقدرات التي ميتلكها ملواجهتها.

اإن حتليل املعلومات الثانوية قد ي�ساعد على تاأكيد املعلومات التي �سيتم جمعها بوا�سطة 
االأدوات االأخرى فيما بعد.

 ويجب عدم توجيه االأدوات الالحقة بناء على معطيات املعلومات الثانوية.

اإذا كانت املعلومات اجلاري فح�صها قد قامت بجمعها جهة ر�صمية مثل املكتب املركزي 
لالإح�صاء، فمن املقبول افرتا�ص اأن املعلومات موثقة. ومع ذلك، فمن اجليد درا�صة 
م�صادر اأخرى للمعلومات، فهذا �صيمكن من تثليث املعلومات املتاحة، واإذا مل يكن ذلك 
ممكناً فيجب معرفة طرق جمع املعلومات التي ا�صتخدمت )االأدوات- االأفراد الذين 

مت تغطيتهم يف الدرا�صة االإح�صائية والتوقيت...الخ (.

  اأداة معلومات خط االأ�سا�ض:
معلومات خط االأ�سا�س للمجتمع هي قائمة مرجعية، لتقييم تعر�س املجتمع املحلي للكوارث، 
العمل  جم��االت  من  وغريها  للكوارث  التاأهب  اأج��ل  من  مفيدة  وهي  املواجهة  على  وقدرته 
املجتمعي ولكنك �ستحتاج اإىل تعديلها لكي تالئم اأغرا�س التقييم املجتمعي الت�ساركي بح�سب 

الربنامج املراد تطبيقه.

خطوات تنفيذ االأداة:
حتديد املعلومات التي نريد جمعها من املجتمع املحلي اعتمادًا على املعلومات الثانوية التي 

جمعت م�سبقًا وعلى طبيعة الربنامج الذي نريد تطبيقه.
و فيما يلي بع�س االأ�سئلة التي ميكن طرحها على املجتمع املحلي على �سبيل املثال ال احل�سر:

1- موقع املجتمع املحلي
املديرية. اأو  • املحافظة 

• البلدية.
• املجتمع.
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• الريف.
• ال�سواحي )يف حدود 5 كم من اخلدمات احل�سرية(.

• املناطق احل�سرية.

 2- الو�سف املادي للمجتمع
• جبلي.

• �ساحلي.
البحر. • االرتفاع فوق م�ستوى �سطح 

االأر�سية  واالنهيارات  الفي�سانات،  اأثناء  املجتمع  هذا  اإىل  الو�سول  واإمكانية  �سهول   •
واالأ�سرار الناجتة عن االأعا�سري .

3- الظروف املناخية/مبا يف ذلك االأحداث املفاجئة والتغريات يف املناخ

• تغريات معدالت احلرارة.
. ... وغريها  فيا�سانات،  • اأعا�سري، جفاف، 



دليل احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع للممار�صن امليدانين28

لثة
لثا

دة ا
وح

ال

4- التركيبة ال�سكانية للمجتمع

)واإن مل يكن باالإمكان احل�سول على هذه املعلومات من ال�سلطات املحلية، فيمكنك جمعها 
من خالل عملية التقييم املجتمعي الت�ساركي(.

البالغني من اإناث وذكور) الفئة العمرية  اأكرب من 20 �سنة ( . • عدد 
اإناث وذكور)من 13 - 20 �سنة (. ال�سباب من  • عدد 
وذكور)من 5 - 13 �سنة(. اإناث  االأطفال من  • عدد 

والولدان من اإناث وذكور )حتت 5 �سنوات(. والر�سع  الوالدة  االأطفال حديثي  • عدد 
االأقارب حتت �سقف واحد(. االأ�سرة  )اأفراد  االأ�سرة  • متو�سط حجم 

اإناث/ ذكور(. • تركيبة املجتمع) 

5- قائمة االت�سال املحلية
• القائد املحلي)املختار اأو كاتب البلدة اأو القرية...( ا�سمه ومعلومات االت�سال اخلا�سة به.

الطوارئ ومعلومات االت�سال • رئي�س جلنة 

6- ال�سلطة املحلية واملنظمات
التفوي�س يف هذا املجتمع؟ اأعلى م�ستويات  الذي ميلك  • من 

• من الذي ميلك اأعلى ن�سبة تاأثري: اجلماعات الدينية، منظمات املجتمع املدين، ال�سلطة 
ال�سيا�سية؟

• ما هي املنظمات غري احلكومية واملنظمات املجتمعية املوجودة يف املجتمع؟ 

7- مواطن ال�سعف الب�سرية جتاه الكوارث

الكوارث؟ اأثناء  للخطر  تعر�سًا  النا�س  اأكرث  • من هم 
للخطر؟ النا�س معر�سني  الذي يجعل هوؤالء  • ما 

8- االأو�ساع ال�سحية والغذائية

• معدل �سوء التغذية بالن�سبة لالأطفال دون �سن 5 �سنوات )ذكور واإناث( يف املجتمع املحلي.
املجتمع. واإناث( يف هذا  الر�سع) ذكور  االأطفال  وفيات  • معدل 

• اأكرث االأمرا�س �سيوعًا بني عامة النا�س) احل�سبة، االأنفلونزا، االلتهاب الرئوي، الكولريا، 
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احلمى التيفية، والطفيليات املعوية...(.
واإناث( . االأطفال)ذكور  و  ال�سباب  �سيوعًا بني  االأمرا�س  • اأكرث 

املحلي؟  املجتمع  تثقيف �سحي يف  • هل يوجد 

9- اخلدمات ال�سحية 
 . ال�سحية  املراكز  • اأنواع 

ال�سحية. املرافق  املتاحة يف  االأ�سرة  • اإجمايل عدد 
. املتاحة  املجانية  االأ�سرة  • متو�سط عدد 

االأطباء والطبيبات املقيمني يف املجتمع املحلي. • عدد 
املتواجدين يف املجتمع املحلي. • عدد املمر�سني واملمر�سات 

• عدد العاملني والعامالت يف ال�سحة العامة اأو رعاية �سحة االأم والطفل يف املجتمع املحلي.
اأقرب عيادة �سحية؟  تبعد  اأقرب عيادة �سحية؟ كم  تقع  • اأين 

• ما هي اخلدمات ال�سحية املقدمة على م�ستوى املجتمع املحلي؟

10-  مواطن ال�سعف الطبيعية يف املجتمع املحلي
اأو عدمه. النباتي  الغطاء  • وجود 

اأ�سجار كثيفة. • مناطق 
• اأ�سجار خمتلطة مبناطق زراعية مفتوحة.

اأحيانًا. اأ�سا�سي مع غطاء �سجري   ب�سكل  • مناطق مفتوحة 
االأر�س. • درجة ميل 

االأر�س)0 - 2 % درجة امليل(. • املباين مبنية على م�ستوى 
• املباين مبنية على منحدر منخف�س)3 - 5 % درجة امليل(.

• املباين مبنية على منحدر متو�سط )5 - 10 % درجة امليل(.
)اأكرب من 10 % درجة امليل(. • املباين مبنية على منحدر عال 

• تو�سع املجتمع املحلي على طول اأو بالقرب من حافة اجلداول التي تفي�س اأو يحتمل اأن تفي�س.
• من�ساآت غري مرتفعة على �سفة النهر.

النهر. • من�ساآت مرتفعة على �سفة 
• �سهل معر�س للفي�سان.

• اأر�س مرتفعة.
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11- البنية التحتية واإمكانية الو�سول
املجتمع. اإىل  الو�سول  • طرق 

• خر�سانية.
• اإ�سفلتية.

• مر�سوفة بالبازلت/باحل�سى/باحلجر اجلريي.
• غري معبدة/ترابية.

اأو االنهيارات الطينية. للفي�سانات  • عر�سة 
• اجل�سور.

املجتمع. اإىل  موؤدية  • هل هناك ج�سور 
• اأنواع اجل�سور.

. للفي�سانات  • هل اجل�سور عر�سة 
االأق�سى حلمولة اجل�سر. • احلد 

. للطائرات  • اأقرب مهبط 
اأقرب مهبط طائرات. • موقع 

املجتمع. • بعده عن 
اأو غري معبد. • معبد 

اأو ال. اإر�سادية  • يحمل عالمات 
• الكهرباء.

توزيع كهرباء هوائية. • �سبكة 
. • مولد حملي 

• طاقة فردية فقط) مولدات فردية(.
• ال توجد طاقة كهربائية.

• االت�ساالت.
-اأين(. النوع- من  • اإذاعة) 

-اأين(. النوع- من  • الهاتف) 
النوع- من -اأين(. • الفاك�س) 

اأين(.  - اإنرتنت )النوع- من  اإلكرتوين/  • بريد 
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12- االأغذية
امل�ستخدمة. االأنواع  االأ�سا�سية /  االأغذية  • خمزون 

االأ�سر على غذائها. • كيفية ح�سول 
االأجل. الطوارئ ق�سرية  اأجل حاالت  املوزع من  االأ�سا�سي  • الغذاء 

االأ�سرة. الغذائي على م�ستوى  • االحتياطي 
الخ(. الغذائي على م�ستوى املجتمع املحلي) املحالت واملخازن...  • االحتياطي 

13- املاأوى
. املنازل  بناء  امل�ستخدم يف  االأ�سا�سي  • النوع 

. املجتمع  بارزة يف  اأخرى  بناء  • اأنواع 
. املنازل  • متو�سط حجم 

ماأوى طوارئ. • توفر 
ماأوى طوارئ. بناء  واأنواع  • �سروط 

الرئي�سي. املاأوى  • موقع 

14- املياه 
املياه للمجتمع  • م�سدر 

للفي�سانات. • م�سدر املياه املعر�س 
املياه على م�سخات كهربائية. • هل يعتمد م�سدر 

ال�سرب. • جودة م�سدر مياه 
ولكنه غري ملوث - ملوث. لل�سرب،  لل�سرب- غري �سالح  • امل�سدر �سالح 

15- ال�سرف ال�سحي 
امل�ستخدم  • منط ال�سرف ال�سحي 

الطوارئ اجلماعي املوجودة يف ماأوى  ال�سحي  ال�سرف  • ترتيبات 
الطوارئ اجلماعي؟ اإيواوؤهم يف ماأوى  للنا�س املخطط  االإ�سحاح كافية  ترتيبات  • هل 
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16- التخطيط / التاأهب
للتاأهب. • التخطيط 

الطوارئ؟ للتاأهب وملواجهة  • هل هناك خطة موجودة 
باالت�سال؟ املعنيني  اأول  و من هو  اإعدادها،  • متى مت 

الطوارئ؟ املجتمع فرق جمتمعية ملواجهة حاالت  • هل لدي 
املحلية،  ال�سلطات   ( االأخرى؟  الفاعلة  اجلهات  و  املحلي  املجتمع  بني  الروابط  هي  • ما 

املنظمات غري احلكومية واملنظمات املجتمعية...الخ(.
املبكر. • االإنذار 

اإنذار مبكر؟ • هل هناك نظام 
يعنيه؟ النظام و مبا  بهذا  املحلي على دراية  املجتمع  اأع�ساء  • هل 

يعتمد عليه؟ اأن  املجتمع نظامًا ميكن  اأع�ساء  يعتربه  نعم، هل  • اإذا كان اجلواب 
املا�سية؟ ال�سنوات اخلم�س  املبكر بنجاح خالل  النظام لالإنذار  ا�ستخدام هذا  • هل مت 

• االإخالء.
االإخالء؟ اإجراءات  • هل هناك 

االإخالء؟ االإجراءات وطرق  املجتمع هذه  يفهم  • هل 
و يحرتمهم؟ االإخالء  اإعالن  �سلطة  لديهم  الذين  باأولئك  املجتمع  • هل يعرتف 

املا�سية ؟ ال�سنوات اخلم�س  االإجراءات بنجاح خالل  ا�ستخدام هذه  • هل مت 
للكوارث اال�ستجابة  • املهارات  يف 

• ما هي املهارات و املوارد املوجودة يف املجتمع املحلي لال�ستجابة حلاالت الطوارئ) مثل: 
االإ�سعافات االأولية، البحث واالإنقاذ، وال�سحة العامة...(؟

خ�سعوا  اأو  طوارئ  حلالة  اال�ستجابة  يف  �ساركوا  اأن  املحلي  املجتمع  الأع�ساء  �سبق  • هل 
لتدريبات اأو مناورات اإخالء؟

• تقييم االأ�سرار، وتقييم االحتياجات.

17- املوارد املتاحة ملواجهة حاالت الطوارئ
الطوارئ؟ املطلوبة يف حاالت  االأ�سناف  • هل هناك خمزون من 

• االأغذية.
• البطانيات.
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• اخليام.
• النقاالت.

. االأولية  االإ�سعافات  • حقائب 
االإ�سعاف. • �سيارات 

. الطوارئ  ا�ستخدامها يف مواجهة حاالت  التي ميكن  االأخرى  • املركبات 
الكوارث ومواجهتها. التخفيف من حده  اأجل  • القدرات املحلية من 

املادية. الطبيعية /  والقدرات  • املوارد 
املحلي. املجتمع  واإناث( يف  الب�سرية )من ذكور  املوارد  التقنية /  • املهارات 

التنظيمية يف املجتمع املحلي. • القدرات االجتماعية / 

تكن  مل  اإن  املجتمع  مع  ال�صابقة  املوا�صيع  كافة  مناق�صة  بال�صرورة  لي�ص  اأن��ه  علماً 
متوافقة مع هدف الربنامج املراد تطبيقه.

وعلى املدرب اإختيار ما ينا�صب برناجمه .

اأداة املالحظة املبا�سرة:
ا�ستخدام  خالل  من  والعالقات  واالأح���داث  واالأ�سخا�س  االأ�سياء  مالحظة  عملية  وهي 
احلوا�س اخلم�س )الب�سر- ال�سمع- ال�سم- اللم�س- التذوق(، ويتم ا�ستخدام هذه االأداة يف 
كافة مراحل التقييم فهي و�سيلة �سهلة لفهم كيفية تفاعل اأع�ساء املجتمع مع بع�سهم البع�س 

وكيفية ممار�ستهم الأن�سطتهم اليومية.

املهارات املطلوبة:
املحلي، وجتنب  املجتمع  باأع�ساء  املحيطة  للظروف  امل�ستمر  االنتباه  تتطلب  االأداة  اإن هذه 
التحيز املمكن، فمن ال�سروري التاأكد من الفهم ال�سحيح ملا يتم مالحظته نظرًا ل�سهولة 
اإ�ساءة تف�سريه. مع االأخذ بعني االعتبار مالحظة الرجال والن�ساء على حد �سواء و خمتلف 

االأعمار وال�سرائح املجتمعية.

تعترب املالحظة املبا�سرة من االأدوات الهامة يف تقييم مواطن ال�سعف والقدرات، حيث اأنها 
ت�ساعد يف فهم املجتمع املحلي وخماطره االأ�سا�سية التي يتم جمع املعلومات عنها. كما اأنها 

جتعل من املمكن و�سف االأ�سياء التي قد ي�سعب على امل�ساركني التعبري عنها باالألفاظ.
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خطوات تنفيذ االأداة
1- حتديد املالحظات التي �سيتم الرتكيز عليها:

تتنوع املجاالت التي �سيتم جمع املالحظات حولها، ويجب االنتباه اإىل الرتكيز على االأمور التي 
ت�سب يف م�سلحة الربنامج املراد تطبيقه، وفيما يلي قائمة مقرتحة لها:

• املعلومات الدميوغرافية:
- بنية ال�سكان) العمر، العمل، اجلن�س...(.

- منط احلياة اليومية) وجود االأطفال من ذكور واإناث يف �سن التعلم يف املدار�س، الكبار 
املوجودون مع االأطفال يف املنازل، العاملون يف احلقول...(.

- الهيكل االأ�سري املوجود) االأ�سرة املكونة من الوالدين واالأبناء فقط، االأ�سرة املو�سعة والتي 
ت�سم االأحفاد باالإ�سافة للوالدين واالأبناء ...(.

- العالقات االجتماعية.
• البنية التحتية:

- اأنواع امل�ساكن ومواد البناء امل�ستخدمة وطريقة الت�سميم وتخطيط املباين.
- اأنواع الطرق.

- خدمات االإ�سحاح وت�سريف املخلفات واملياه.
- امل�ساحات اخل�سراء واملالعب.

- املرافق الريا�سية.
- �سبكات الكهرباء واملياه والهاتف.

- املرافق ال�سحية ومدى قربها من امل�ساكن.
- املوؤ�س�سات املوجودة يف املجتمع املحلي.

اليومية: • االأن�صطة 
- ماذا ياأكل النا�س؟

- اأين يت�سوقون؟
- دور العبادة.

- االأن�سطة الرتفيهية.
- و�سائل النقل امل�ستخدمة.
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الوا�صحة ال�صعف والقدرات  • مواطن 
2- توزيع املهام:

يجب توزيع مهام املالحظة املبا�سرة الأ�سياء معينة بني املي�سرين املجتمعيني وبحيث تغطى 
جميع اجلوانب التي يجب مالحظتها.

3- ت�سجيل البيانات:
اإن عملية املالحظة املبا�سرة يجب اأن تكون عملية م�ستمرة وثابتة بحيث يتم ت�سجيل املالحظات 
دائمًا ومهما كانت اأهميتها وباأكرث التفا�سيل املمكنة، كما يجب ت�سجيل الظروف التي رافقت 
جمع هذه املالحظات فقد نالحظ اختالف  ت�سّرف ح�سد من النا�س خالل مباراة كرة قدم 

عنه عند قيامهم بالت�سوق.
4- تلخي�س املعلومات:

املجتمعيني وذلك  املي�سرين  كافة  التي مت جمعها بح�سور  املعلومات  تلخي�س  يتم  اأن  يجب 
بهدف فهم هذه املعلومات من قبل كافة اأفراد الفريق.

من املهم اإبداء االحرتام فاملي�صر املجتمعي يف هذه االأداة يقوم مبالحظة النا�ص دون 
علمهم، ويف حال تطبيق االأداة اأثناء اجتماع اأو ن�صاط يف املجتمع املحلي فمن ال�صروري 
طلب االإذن من امل�صاركن فيه قبل تطبيق اأداة املالحظة املبا�صرة وخ�صو�صاً يف حال 

اإلتقاط �صور فوتوغرافية اأو ت�صجيل �صوتي.

اأداة املقابالت املجتمعية:
هي عبارة عن لقاء يتم بني �سخ�سني اأو اأكرث يف زمان ومكان حمددين لهدف حمدد.

الهدف من املقابالت املجتمعية:
1. التو�سل اإىل اآراء م�سرتكة جتاه كثري من املو�سوعات والق�سايا امل�سرتكة.

2. التعبري عن الراأي وتبادله بني امل�ساركني.
3. اإك�ساب امل�ساركني معارف ومهارات عديدة.

4. التو�سل اإىل قرارات مو�سوعية )منطقية وقابلة للتطبيق(.
5. و�سيلة من و�سائل بناء العالقات.

6. ت�ساعد على ك�سف كثري من االأمور التف�سيلية لبع�س املو�سوعات و الق�سايا.
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هناك عدة اأنواع للمقابالت املجتمعية منها:
1- املقابالت اجلماعية.

2- املقابالت الفردية.
3- املقابالت البوؤرية.

4- املقابالت �سبه املنظمة. 

املقابالت اجلماعية:
هي جمع  اأفراد من املجتمع املحلي) ذكور واإناث( بكافة فئاته ليت�ساركوا مبعلومات ذات �سلة 
مبجتمعهم وتخدم هدف املقابلة، وتعترب املقابالت اجلماعية و�سيلة لتطبيق االأدوات االأخرى 
مع املجتمع املحلي وتوؤمن تغذية راجعة م�ستمرة يف كافة مراحل الربنامج. ويف�سل اأن يرتاوح 

عدد ح�سور املقابلة من 10 - 20 �سخ�س.

ميزات املقابالت اجلماعية:
1. و�سيلة فعالة جلمع عدد كبري من االأفراد معًا خالل فرتة ق�سرية.

2. و�سيلة تتيح لالأفراد تبادل املعرفة، االأفكار واالآراء يف جو مفتوح.
3. يف حال كانت الدعوة مفتوحة، هذا ي�سمح لالأ�سخا�س املتحم�سني باحل�سور وامل�ساركة 

ب�سكل فعال.
4. ميكن لها اأن تكون مفيدة يف اإثارة االنتباه حول ق�سية معينة موجودة �سابقًا غري مالحظة، 

ويف ت�سجيع التعاون بني اأفراد املجتمع باالإ�سافة اإىل حل امل�ساكل.

منها  اال�صتفادة  ميكن  املحلي  املجتمع  يف  م�صبقاً  قائمة  اجتماعات  وج��ود  ح��ال  يف 
الإجراء املقابلة، على �صبيل املثال: اجتماع املدر�صن واأولياء اأمور الطالب، االجتماع 

ال�صهري للمر�صدين النف�صين ...الخ 

من ال�صروري خالل املقابلة اجلماعية عدم رفع توقعات اأفراد املجتمع املحلي باأن 
الوطنية  اجلمعية  اأن  اأو  لهم  تتحقق  �صوف  جديدة  �صلع  تقدمي  اأو  خدمات  هناك 

�صتقوم باإ�صالح وحل  جميع م�صاكلهم التي مت حتديدها.
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خطوات تنفيذ االأداة:
املراد  الر�سالة  وحتديد  الهدف  حتديد  من  بد  ال  االجتماع  قبل  وا�سح:  هدف  حتديد   -1

اإي�سالها. 
بع�س االأ�سئلة التي قد تطرحها على نف�سك تت�سمن:

تريد عقد االجتماع؟ • ملاذا 
تتوقع احل�سول عليه من هذا االجتماع؟ • ماذا 

براأيك؟ يتوقعه املجتمع املحلي للح�سول عليه من االجتماع  الذي  • ما 
2- مراجعة اأي نتائج ملقابالت �سابقة متعلقة بهذا املو�سوع، ومعرفة ما هي القرارات التي 

اأخذت، والن�ساطات التي �ستنفذ.
3- حدد املكان والزمان: رتب وقت ومكان منا�سب لالجتماع م�ستندًا على الغاية منه مع االأخذ 
بعني االعتبار عدد وفئات املجموعة املدعوة)من املف�سل اأال يتجاوز العدد 20 �سخ�س واأال 
يقل عن 5 اأ�سخا�س( وتذكر اأن االأ�سخا�س لديهم اأوقات فراغ خمتلفة عن بع�سهم البع�س، 

فالن�ساء قد ال يكن متفرغات حل�سور االجتماع يف نف�س اأوقات الرجال والعك�س بالعك�س. 
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اطرح على نف�سك االأ�سئلة التالية :
بالن�سبة للجميع؟ الو�سول  • هل مكان عقد االجتماع �سهل 

املحلي من احل�سور؟ املجتمع  اأفراد  • هل وقت االجتماع منا�سب ميّكن 
4- اإعالم امل�ساركني: اأر�سل الدعوات اإىل املجتمع املحلي اأو املجموعة واأعلمهم بالغاية من 
اإذاعة  زيارات منزلية،  كتابية، مل�سقات،  اأو  �سفهية  ر�سائل منقولة  االجتماع م�ستخدمًا 
املجتمع  اأف��راد  الأن  املنا�سب  بالوقت  الدعوات  اإر�سال  ويجب   ... هاتفية  مكاملات  حملية، 

املحلي يحتاجون لتنظيم وقتهم .

5-  حتديد عدد اأع�ساء الفريق من 2 - 5 اأ�سخا�س مراعيًا متثيل الذكور واالإناث، مع حتديد 
مهمة كل فرد) مدير حوار- ت�سوير - �سخ�س ي�سجل ويوثق احلوار ويكتب املالحظات( 
َحّدد مدير احلوار من قبل الفريق على اأن يتمتع ب�) قادر على متثيل اجلمعية الوطنية  ويمُ
اإدارة احلوار- مهارات  القدرة على  بالعمل املجتمعي- �سخ�سية متزنة-  - خربة جيدة 
توا�سل جيدة( ومن املفيد وجود واحد اأو اأكرث من االأ�سخا�س املحليني يف الفريق قد يكون 

متطوع يف اجلمعية الوطنية.

6- اختيار بيئة منا�سبة الإجراء املقابلة مع االأخذ بعني االعتبار)اللغة امل�ستخدمة باحلوار 
الثقايف  امل�ستوى  مراعاة  مع  امل�ستخدمة  االإي�ساح  و�سائل  امل�ساركني-  جلو�س  طريقة   -

واالجتماعي للم�ساركني(

7- اأثناء االجتماع: 
من  اال�ستفادة  هو  االجتماع  من  الغر�س  اأن  وبنّي  احل�سور  بالتعريف عن  االجتماع  • ابداأ 
برامج  تنفيذ  قادرة على  الوطنية  كانت اجلمعية  اإذا  ما  لتحديد  واقرتاحاتهم  خرباتهم 
جمتمعية �سمن اإمكانياتها املتاحة تفيد بها املجتمع املحلي باالإ�سافة اإىل الغاية االأ�سا�سية 

من االجتماع والتي حددتها �سابقًا واأ�سرت اإليها اأثناء الدعوة لالجتماع.
توثيقه. راأيهم مبا مت  ا�ساألهم ما  النهاية  والت�سوير ويف  بالتوثيق  اأذن  • احل�سول على 

ال�سلبية  التعليقات  ت�سجع  ال  ح��ني  يف  احلا�سرين  جميع  قبل  م��ن  امل�ساركة  "•�سجع 
اأو امل�ساهمات الطويلة اأو املقاطعات.

بال�سور  م�ستعينًا  اأو  كتابيًا  اأو  �سفهيًا  اإما  اجلوهرية  االأمور  خل�س  االجتماع  نهاية  • يف 
ل�سمان و�سوح هدف االجتماع والو�سول اإليه.
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• اتفق مع امل�ساركني على حتديد الن�ساطات املقبلة وتوزيع املهام �سمن اإطار زمني حمدد.
والوقت لالجتماع الالحق. التاريخ  امل�ساركني على  • اتفق مع 

بعد االجتماع: اكتب مالحظات االجتماع التي تلخ�س النقاط الرئي�سية، القرارات التي اأخذت 
والئحة الن�ساطات التي �ستطبق. باالإ�سافة اإىل تفريغ معلومات املقابلة ومناق�سة النتائج

مالحظات هامة ون�سائح قبل واأثناء القيام باملقابالت اجلماعية:
تاأتي كنتيجة للتح�سري اجليد والدقيق. • املقابلة املجتمعية الناجحة 

مثل:  للمقابلة  املحلي  املجتمع  اأفراد  ح�سور  تعيق  قد  التي  الظروف  االعتبار  بعني  • خذ 
املهرجانات، الطق�س، عدم االأمان، املوا�سم )مو�سم احل�ساد...(، اأيام العمل، منا�سبات.

وتقاليد املجتمع املحلي. • احرتام عادات 
اآخر. له موعد  تلغي االجتماع وحتدد  اأن  االأف�سل  واأنت غري م�ستعد، فمن  • ال تذهب 

• ابق املعلومات ب�سيطة و�سهلة الو�سول للجميع.
مع  الكهربائية  املاآخذ  اإىل  باالإ�سافة  امل�ساعدة  وال�سمعية  الب�سرية  الو�سائل  من  • حتقق 

االنتباه اإىل اإحتمالية عدم التمكن من ا�ستخدام اأدوات التكنولوجيا يف بع�س االأماكن. 
�َسخ اأو ن�سرات للتوزيع من جتارب وخربات  • ح�سر احتياجاتك من اللوازم واالأدوات مثل نمُ

اجلمعيات الوطنية االأخرى. 
نهاية االجتماع. املطبوعات يف حال وجودها يف  توزيع  • يتم 

لن ي�سمن م�ساركة اجلميع يف احلوار. املقابلة  • اإن وجود عدد كبري من احل�سور خالل 
• ا�ستخدم االألفاظ والتحيات اخلا�سة باملجتمع املحلي وال ت�ستخدم لهجة املجتمع املحلي 

لكي ال تفهم من املجتمع ب�سكل �سلبي.
باآرائهم   وامل�ساركة  للكالم  الفر�سة  لديهم  يكون  اأن  املحلي  املجتمع  ممثلي  لكل  • ا�سمح 

فمن املهم م�ساركة اجلميع يف املناق�سة ولكن جتنب اإحراج اأي اأحد على امل�ساركة.
الكالم. ي�ستحوذ على  الذي  الوحيد  ال�سخ�س  • ال تكن 

بها. ت�سمح  ت�سجع احلوارات اجلانبية وال  • ال 
النقا�س. االأ�سئلة مع  • امزج  

للعيان ولكن كن حذرًا يف قبول اختالف االآراء واحلجج  • ا�سمح لت�سارب االآراء بالظهور 
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والرباهني واملعارف، وال تخ�س عدم االتفاق ما مل يكن �سخ�سيًا.
حممل  على  �سيء  اأي  تاأخذ  وال  لالأ�سخا�س،  االحرتام  وا�سمن  االآخرين  على  حتكم  • ال 

�سخ�سي.
اأو تتحول عن  اأن ت�سبح طويلة  لها  املناق�سات ميكن  فاإن  والوايف  التح�سري اجليد  • بدون 

�سياق املو�سوع.
• كن متفهمًا وم�ستعدًا لالأفكار اجلديدة.

• ال جتادل.
املحلي(.  املجتمع  الفريق ومع  اأحدًا ما مل يكن ذلك �سروريًا جدًا )�سمن  تقاطع  • ال 

• كن م�ستمع جيد.
• عدم فر�س الراأي ال�سخ�سي وعدم توجيه االأ�سئلة باجتاه م�سبق ولكن وجه احلديث نحو 

املوا�سيع االأكرث اأهمية للمجتمع والدرا�سة.
للغة اجل�سد. • االنتباه 

�سلبيًا. • ال تكن 
تتجاوز 90 دقيقة. اأال  • حتديد مدة اجلل�سة بحيث 

الوقت املحدد. وانتهي �سمن  • ابداأ 
اجلواب  من  متاأكدين  نكن  مل  ما  املطروحة  املحلي  املجتمع  اأ�سئلة  على  االإجابة  عدم   •

ال�سحيح وال تختلق االإجابات، ميكن الرد بقول لي�س لدي املعلومة.
لديه  كان  حال  يف  الفريق  اأع�ساء  الأحد  املحلي  املجتمع  قبل  من  املطروح  ال�سوؤال  • حّول 

معلومات اأكرث عن املو�سوع.
االإجابة يف م�سمونها. املجتمع املحلي حتوي  اأ�سئلة على  • عدم طرح 

الفريق. اأع�ساء  االأ�سئلة املطروحة على املجتمع املحلي من قبل  االإجابة على  • عدم 

االأخطاء ال�صائعة  يف املقابالت:
ال�سوؤال. تو�سيح  القدرة على  • عدم 

القدرة على خو�س مو�سوع معني. • عدم 
يقال.  • ت�سديق كل ما 

امل�ساركني على اجلل�سة. اأحد  • �سيطرة 
النتائج. • املبالغة يف تعميم 

الفئات دون غريها. تقوله بع�س  ب�سكل كبري على ما  • االعتماد 
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املوا�سيع املحددة م�سبقًا. تتنا�سب مع  التي ال  االأفكار  • رف�س كل 
الت�سجيل. • نق�س يف 

للحوار(.  بت�سمية مدير  اأثناء احلوار) تفادى ذلك  الفريق لبع�سهم  اأفراد  • مقاطعة 

اإن العامل االأكرث اأهمية يف املقابالت اجلماعية هو �سعور االأ�سخا�س بالراحة وباأنهم قادرون 
على تبادل وجهات نظرهم ب�ساأن امل�ساكل امل�سرتكة وعلى االإ�سهام باالأفكار من اأجل التو�سل 
املقابالت  عن  عو�سًا  �سغرية  جماعية  مقابالت  اإقامة  فاإن  وبالتايل  املمكنة.  احللول  اإىل 
اجلماعية الوا�سعة التي ت�سمل كافة اأفراد املجتمع ت�سمح للم�ساركني بال�سعور بحرية اأكرب يف 

التعبري عن اأفكارهم مما يوؤدي اإىل تقدمي وجهة نظرهم ب�سكل اأمثل.

املقابالت الفردية:
قد يكون من ال�سروري التحدث اإىل اأفراد ميلكون وجهات نظر خمتلفة، وم�ستويات ثقافية 
واجتماعية خمتلفة عن غالبية املجتمع املحلي، وذلك بهدف احل�سول على فهم كامل ملوا�سيع 

حمددة.
من املحتمل اأن يكون هوؤالء االأفراد من خارج املجتمع املحلي اأو يحتلون مواقع تاأثري وقوة 
عليه. حيث ميكن لقادة املجتمع املحلي اأن حتدد بع�س هوؤالء االأفراد، يف حني ميكن التعرف 

على بع�سهم االآخر �سمن مقابالت املجموعات البوؤرية خالل عملية التقييم الت�ساركي.

كاأمثلة عن هوؤالء االأفراد:
- امل�سوؤلون احلكوميون 

املحليون.
- مالك االأرا�سي.

املن�ساآت  اأ���س��ح��اب   -
التجارية.

- اأرباب االأعمال.
- قادة حمليون اآخرون 

يف املنطقة.
- رجال الدين.

- معلمون يف املدار�س.
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- العاملون يف القطاع ال�سحي) اأطباء ، ممر�سون...(.
- ممثلو منظمات غري حكومية يف املنطقة.

ميكن اإجراء املقابالت الفردية مع هوؤالء االأ�سخا�س بعد اأو خالل عملية التقييم الت�ساركي 
ولكن من املهم اإجراء هذه املقابالت قبل القيام بعملية التخطيط الت�ساركي.

اأ�سئلة مالئمة  اإن التح�سري اجليد واحلذر �سروري قبل املقابلة الفردية ومن املفيد تهيئة 
وم�ستندة على النتائج التي ح�سلنا عليها من مقابالت املجموعات البوؤرية اأو اجلماعية قبل 

االجتماع.

وكاأمثلة على هذه االأ�صئلة:
املنطقة؟ اأو ع�ست يف هذه  الوقت عملت  • كم من 

املحلي ؟ املجتمع  تواجه  التي  االأخطار  • ما هي 
االأمر كذلك، كيف؟ اإذا كان  توؤثر عليك؟  نف�سها  االأخطار  • هل هذه 

براأيك؟ املنطقة  االأ�سد  �سعفًا يف هذه  الفئات  • من هي 
• ما هي مواطن ال�سعف االأ�سا�سية اأو التي لها االأولوية لدى �سكان املجتمع املحلي براأيك؟

ال�سعف هذه؟ �سبب وجود مواطن  • ما 
الكوارث؟ اأوقات  املحلي يف  املجتمع  • كيف يت�سرف �سكان 

الكوارث؟ اأوقات  الوطنية يف  املحلية /  توفرها احلكومات  التي  • ما هي اخلدمات 
واملخاطر وكيف  ال�سعف  للحد من مواطن  املحلي  املجتمع  املوجودة يف  القدرات  • ما هي 

ميكن تقويتها؟
ويجب اأن تكون هذه االأ�سئلة مالئمة للفرد الذي يراد مقابلته ولو�سعه، فعلى �سبيل املثال اإذا 
كانت املقابلة مع مدير مدر�سة قد يكون هناك املزيد من االأ�سئلة التي تتعلق باملخاطر التي 

تتهدد املدر�سة اأو دور املدر�سة يف اأوقات الكوارث.

مثال: االجتماع مع القادة املحلين:
م�ساركتهم  اأن  حيث  قادته،  وخا�سة  املجتمع  م�ساركة  يجب  الت�ساركي  التقييم  عملية  يف 
وملكيتهم للعملية مهمة جدًا لنجاحها ونتائجها امل�ستقبلية. ومن املهم اأي�سًا اإمكانية احل�سول 
على نف�س القدر من التاأييد من احلكومة لذا قد يكون من املالئم دعوة امل�سوؤولني احلكوميني 

من املجتمع املحلي للم�ساركة يف جميع مراحل عملية التقييم.
اإن دور القادة املحليني و/اأو امل�سوؤولني احلكوميني املحليني حا�سم بالن�سبة لنجاح ن�ساطات 



43

لثة
لثا

دة ا
وح

ال
2

الربامج املجتمعية الأنهم اأ�سحاب القرار ولديهم التاأثري على الن�ساطات التنموية يف املنطقة، 
لذلك يجب التاأكيد على مقابلة هوؤالء االأفراد و بالتايل فاإن ن�ساطات الربامج �ستكون مدعومة 

اأو على االأقل لي�ست معرقلة من قبل هوؤالء االأ�سخا�س ذوي النفوذ.
خطوات االجتماع مع القادة املحليني:

يجب اأن يت�سمن االجتماع ما يلي:
نف�سه. الفريق عن  واأع�ساء  • التعارف: يعرف كل من قائد املجتمع املحلي 

• التعريف بال�سليب االأحمر والهالل االأحمر ون�ساطاته.
الغاية من االجتماع: تو�سيح ماذا ميكن لتقييم مواطن ال�سعف والقدرات الت�ساركي اأن يقدم 

للمجتمع املحلي من ناحية م�ساعدتهم للحد من خماطر الكوارث التي تتهددهم. 
ومواطن  اخلطر  مكمن  بني  العالقة  وو�سح  املرحلة  هذه  تت�سمن  م��اذا  باخت�سار  ا�سرح 
ال�سعف. اطلب املوافقة على تنفيذ خطوات  تقييم مواطن ال�سعف والقدرات الت�ساركي يف 

املنطقة واإمكانية التوا�سل مع املجموعات املختلفة من اأفراد املجتمع املحلي.
العامة حول املجتمع: املعلومات  • جمع بع�س 

- التاريخية: متى �سكل هذا املجتمع املحلي؟ ما هي االأحداث والتغيريات الهامة التي طراأت 
عليه؟

- منط املعي�سة: ما هي الن�ساطات االقت�سادية التي يقوم بها املجتمع املحلي وهل تغريت على 
مدار الزمن؟

- ال�سكان: ما هي ن�سبة ال�سكان يف املجتمع املحلي؟ هل هي يف تزايد اأم تناق�س؟ هل هناك 
اأي هجرة؟

- االأخطار والكوارث: هل تغريت عرب الزمن؟
- مواطن ال�سعف: من هم اأفراد املجتمع املحلي االأ�سد �سعفًا، خا�سة يف اأوقات االأزمات؟ 

وملاذا يعاين هوؤالء اأكرث من غريهم؟
- القيادات: ما هو دور قادة املجتمع املحلي؟ دور املوؤ�س�سات احلكومية املوجودة؟ وكيف يتم 

اتخاذ القرارات؟

الفريق يف جولة �صمن  اأع�صاء  املحلي  املجتمع  قائد  ياأخذ  اأن  املفيد  يكون من  قد 
املنطقة  لالإ�صارة اإىل النقاط الهامة اإن توفرت االإمكانية والوقت.
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مناق�سة املجموعة البوؤرية:
هي اأداة نوعية )كيفية( جلمع املعلومات، يديرها مي�سر مع جمموعة خمتارة من االأفراد و 

تركز على مو�سوع حمدد) ق�سية معينة(.
مثال:

- املقابلة مع ربات املنازل
- ور�سات عمل مع االأطفال

- املقابلة مع مدراء املدار�س
- مقابلة مع اأطباء م�ستو�سف .....الخ.

 الهدف من هذه االأداة:
-تكوين فكرة عن الطريقة التي تفكر بها وت�سعر بها جمموعة حمددة من االأ�سخا�س حول 

م�ساألة معينة.
الطرقية،  ال�سالمة  واحتياجاتها،  االأ�سرة  تنظيم  مثل  معني  مو�سوع  حول  نقا�س  توليد   -

التغريات املناخية والتاأهب للكوارث...
اإن هذه االأداة قد ال تكون مالئمة للموا�سيع احل�سا�سة. حيث اأن اأع�ساء املجتمع املحلي 
رمبا ال يريدون اأن يتبادلوا االأفكار وامل�ساعر واالآراء بحرية �سمن هذه املجموعة حول موا�سيع 
ح�سا�سة مثل العنف املنزيل... يف هذه احلالة اإجراء مناق�سات جمموعات اأ�سغر اأو مقابالت 

فردية )�سخ�س ل�سخ�س( ممكن اأن تكون اأكرث مالئمة.

خطوات تنفيذ االأداة:
1- حدد الغاية: قرر ما هو املو�سوع الذي �سيناق�س وحدد له اأهدافًا وا�سحة، �سي�ساعدك هذا 

يف اختيار االأ�سئلة االأكرث مالئمة.
2- حدد من �سيح�سر االجتماع:

يجب اختيار امل�ساركني بطريقة ت�سمن �سعورهم بالراحة واالطمئنان للتكلم حول املو�سوع. 
هذه الطريقة تاأخذ بعني االعتبار العمر، اجلن�س، االخت�سا�س العلمي اأو املهني.

املاء  حول  الق�سية  كانت  اإذا  املثال  �سبيل  على  للم�ساركني  املعايري  بع�س  بو�سع  ترغب  قد 
ال�سالح لل�سرب قد ترغب يف �سمل امراأة من الن�ساء اللواتي ي�ستعملن البئر، اللجنة الن�سائية 
املحلية، موظف دائرة ال�سحة يف املنطقة. وقد ال ترغب يف �سملهم جميعًا يف االجتماع يف 
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نف�س الوقت ل�سمان راحة االأ�سخا�س و�سمان م�ساركتهم وتقدميهم الأفكارهم.

3- حدد االأ�سئلة التي �ستقوم بتوجيهها:
بع�ص االأمثلة حول االأ�صئلة:

االأخرى؟ دور كل من اجلهات  • ما هو 
املحلية؟ اأجنزته اجلهات احلكومية  الذي  التقييم  نوع  • ما هو 

املجتمع؟ املتاحة �سمن  املوارد  • ما هي 
بالكوارث- �سحية- جمتمعية(؟ • هل لديكم جلان )متعلقة 

الكارثة؟ • هل لديكم خطة حملية ملواجهة 
لديكم خطة طوارئ؟ متى طورت؟ متى متت مراجعتها؟ • هل 

الكوارث؟ اأثناء  التن�سيق  امل�سوؤول عن  • من هو 
املا�سي؟ • كيف كانت اال�ستجابات يف 

-4 �سجع م�ساركة اجلميع) ت�سجيع امل�ساركة املت�ساوية(: 
الوقت  قبل  املحددة  االأه��داف  على  مركزًا  حالة جريان،  م�ستمرًا يف  النقا�س  بقاء  ا�سمن 
املحدد كما هو احلال بالن�سبة لعينة االأ�سئلة. ولعل من ال�سروري توجيه امل�ساركني با�ستخدام 
عبارات مثل:) نقطة جديرة باالهتمام، ولكن دعونا نركز على املو�سوع الذي هو...(،) هذه 

نقطة �سحيحة ولكن يجب اأن نناق�سها الحقًا خالل اجتماع اآخر(...
خل�س النقاط الرئي�سية املطروحة يف ختام املناق�سة، تاأكد من موافقة امل�ساركني على هذه 

النقاط، ثم طالب باأية تعليقات اإ�سافية.

املقابالت �سبه املنظمة: 
هي املقابالت التي يتم فيها طرح مو�سوع حمدد للنقا�س عن طريق اإعداد اأ�سئلة م�سبقة 
يتم طرحها على االأ�سخا�س امل�ساركني يف املقابلة للح�سول على معلومات كافية عن مو�سوع 

النقا�س.

اأداة اخلرائط املجتمعية:
تعترب اخلرائط و�سيلة ب�سرية لو�سع ت�سور عن املوارد واخلدمات والقدرات واملخاطر يف 

املجتمع.
اأن ت�سمل: العيادات ال�سحية واملدار�س وم�سادر املياه وامل��اأوى... وكذلك حتديد  وميكن 
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املخاطر مثل مناطق الفي�سانات، واالأخطار ال�سحية، مبينًا املواقع اأو الفئات االأ�سد �سعفًا.
اإن اخلرائط ت�سّهل االت�سال والتوا�سل وحتّفز النقا�س حول الق�سايا الهامة يف املجتمع. 
املقارنة  خالل  من  املجتمع  �سمن  واآث��اره��ا  للمخاطر  اأف�سل  اإدراك  على  النا�س  وت�ساعد 

الب�سرية للمعلومات.
اخلرائط املجتمعية ت�سمح لكل من الرجال والن�ساء بتو�سيح خرباتهم ومعارفهم �سمن 
موقع جمتمعهم، واإن اخلرائط التي تر�سمها جمموعة من الن�ساء والتي تو�سح املوارد املختلفة 
واالأولويات واالهتمامات وامل�ساكل غالبًا ما تختلف عن اخلرائط التي تر�سمها جمموعة من 

الرجال وتلك التي ير�سمها االأطفال.

الهدف من هذه االأداة:
1. احل�سول على م�سح جغرايف للمنطقة.

2. معرفة املوارد واملخاطر املوجودة يف املجتمع.
3. حتفيز النقا�س حول املوارد واملخاطر يف املجتمع.

4. احل�سول على املعلومات العامة ذات ال�سلة بق�سايا حمددة.
5.م�ساعدة اجلماعات املحلية يف التخطيط وت�سميم امل�ساريع الالحقة.

خطوات تنفيذ االأداة:
اأنها ال تتطلب خربة �سابقة من قبل  اأداة ب�سيطة ولكنها مفيدة. كما  ر�سم اخلرائط هو 

املي�سر ويعتمد معظمها على مدخالت ب�سرية من قبل امل�ساركني. وت�سمل هذه اخلطوات:
1- حتديد امل�ساركني:

وعلى  املنطقة  يعرفون  الذين  واليافعني  االأطفال  ورمبا  والن�ساء  الرجال  اإ�سراك  يف�سل 
ا�ستعداد مل�ساركة معلوماتهم وخرباتهم.

رجال-  جمموعة  االجتماعي)  النوع  ح�سب  �سغرية  جمموعات  يف  بذلك  القيام  وميكن 
جمموعة ن�ساء(، مما يتيح الفر�سة اأمام اجلميع لتقدمي م�ساهماتهم ومن ثم دعوة امل�ساركني 

معًا ملقارنة خرائطهم. 
اأو ميكن ر�سم اخلرائط �سمن جمموعة واحدة ومن ثم مراجعة هذه اخلرائط مع اأفراد 

متثل كافة فئات املجتمع) رجال- ن�ساء- يافعني- اأطفال... الخ(.
2-  حتديد الغر�س من اخلريطة:

يوجد ثالث اأنواع رئي�سية للخرائط املجتمعية:
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املكانية )اجلوية(: • اخلريطة 
الرئي�سية يف منطقة واحدة.  ال�سمات اجلغرافية  تفيد يف احل�سول على ملحة عامة عن 
وميكن للخريطة اأن ت�سمل كافة املوارد العامة واخلا�سة يف املجتمع كاملنازل واحلقول والطرق 
واالأنهار واجل�سور واملرافق اخلدمية وامل�ساحات اخل�سراء وامل�سانع وغريها من التي ميكن 

تقييمها. 
• خريطة املخاطر:

الإظهار مكامن اخلطر ومواطن ال�سعف التي ميكن حتديدها على اخلريطة باالإ�سافة اإىل 
الفئات املجتمعية املتاأثرة بها خا�سة الفئات االأ�سد �سعفًا) الرجال، الن�ساء، االأطفال، كبار 

ال�سن...(.
القدرات: • خريطة 

وهي تبني املوارد والقدرات املحلية مبختلف اأنواعها الب�سرية واملادية.

3- خطوات ر�سم اخلريطة املجتمعية:
 قبل البدء بالر�سم:

1- حتديد مبدئي للمنطقة املراد درا�ستها عن طريق حتديد نقاط مرجعية اأ�سا�سية كي توفر 
نظرة جيدة عن املكان الذي يتم ر�سمه) طرق رئي�سية، نهر، جبل، �سوق...( مع اال�ستعانة 

باأفراد املجتمع املحلي يف حتديد هذه النقاط املرجعية.
2- حتديد نقطة عالم تكون معروفة من قبل كافة اأفراد املجتمع املحلي) مثل �ساحة القرية- 
بيت املختار- م�سجد...( للبدء بر�سم اخلريطة، تكون مبثابة نقطة مرجعية اأثناء ال�سري 

يف املنطقة.
 حتديد م�سبق للحد االأدنى من املعلومات االأ�سا�سية التي نريد جمعها عن املنطقة املدرو�سة، 
والتي يجب اأن حتوي: معلومات جغرافية، �سكانية، معلومات عن الغطاء النباتي، طرق، 
االقت�سادي،  الن�ساط  االأ�سواق،  االإطفاء،  االأمن، مراكز  ال�سحية، مراكز  املراكز  اأنهار، 

الطاقة، املاء، مراكز جتمع ال�سكان، املدار�س وغريها.

 ميكن تنفيذ اخلريطة املكانية من قبل املي�صرين مبفردهم على اأن يتم مراجعتها 
مع املجتمع املحلي الحقاً اأو ميكن تنفيذها مبا�صرة بالت�صارك مع اأفراد من املجتمع 

املحلي.
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 البدء بالر�سم:
1- ر�سم خريطة للمنطقة بامل�ساركة مع اأفراد املجتمع املحلي.

2- حتديد االجتاهات.
3- تق�سيم اخلريطة اإىل قطاعات بهدف ت�سهيل تفريغ املعلومات الحقًا.

4- يتم ن�سخ اخلريطة اجلوية اإىل ن�سختني متطابقتني ليحدد عليهما الحقًا القدرات واملخاطر 
من قبل املجتمع املحلي.

5- من املهم و�سع مفاتيح) رموز( للخريطة للداللة على حمتويات اخلريطة هذه الرموز قد 
تكون اأرقام، اأ�سكال، اأحرف، األوان... وذلك تبعًا لطبيعة املجتمع املحلي.

مالحظات:
 من املمكن اال�ستعانة باخلرائط اجلوية لنظام حتديد املواقع اأو املخططات االإدارية يف حال 

اإمكانية احل�سول عليها على اأال تكون بديل عن ر�سم اخلرائط املجتمعية.
 قد تبني خرائط املناطق احلدود االإدارية دون اأن متثل املجتمع املدرو�س بدقة ولذلك قد 

ن�سطر اإىل اإعادة ر�سم اخلرائط.
امل�ساركني  اإخبار  يتعني  لذلك  للعمل.  وم�ساحة  الوقت  الكثري من  يتطلب  ر�سم اخلرائط   

م�سبقًا كم من الوقت قد ي�ستغرق ذلك.
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ر�سم  عملية  اأثناء  واملخاطر  القدرات  حتديد  على  واحد  �سخ�س  ي�سيطر  اأن  املمكن  من   
فئات  كافة  ت�سم  جماعية  مقابلة  �سمن  حتديدها  على  التاأكيد  يجب  لذلك  اخلرائط، 

املجتمع.
 قد تت�سمن املنطقة املدرو�سة مواقع ذات خ�سو�سية) ع�سكرية– اأمالك متنازع عليها( 
ميكن اأن جتدد خالفات جمتمعية �سابقة اأو تهدد اإمتام الدرا�سة، يف هذه احلالة يجب عدم 

الدخول يف التفا�سيل.

اأداة اجلولة اال�ستطالعية:
هي اأداة ممتعة للغاية كونها تت�سمن ال�سري مع اأفراد املجتمع املحلي يف م�سار معني اأو وجهة 
حمددة �سمن املجتمع املحلي. ويتم فيها مالحظة النا�س واجلوار واملوارد، وت�ستخدم مل�ساهدة 

وت�سجيل اأماكن  املنطقة وت�ساري�سها، ولفهم العالقات والرتابط بني اأفراد املجتمع املحلي.
ميكن القيام بهذه االأداة يف مرحلة التقييم املجتمعي الت�ساركي كما ميكن تطبيقها اأي�سًا 
يف  حدثت  التي  التغريات  لروؤية  ا�ستخدامها  ميكن  حيث  واملتابعة،  التخطيط  مرحلة  يف 

املجتمع.
عادة ما تطبق اأداة اجلولة اال�ستطالعية يف وقت مبكر خالل عملية التقييم الأنها تعطي 
مزيدًا من  تتطلب  قد  التي  االأم��ور  مراقبة  اإمكانية  يعطي  املجتمع، مما  �ساملة عن  نظرة 

التق�سي يف وقت الحق من خالل املقابالت املجتمعية.
الهدف من هذه االأداة:

1- بناء الثقة مع معظم اأفراد املجتمع من خالل التواجد معه و�سمنه.
2- تدقيق املعلومات ال�سفوية.

3- فهم اأعمق للتفاعل بني البيئة املحيطة واالأن�سطة، ال�سلوكيات، القيم، املواقف، املمار�سات، 
والقدرات الب�سرية بتغري الزمان واملكان.

4- حتديد االأمور التي قد تكون جديرة مبزيد من االهتمام والدرا�سة.
5- حتديد املناطق املعر�سة للخطر، مواقع االإخالء، املوارد املحلية امل�ستخدمة خالل فرتات 
يف  التجارية  والن�ساطات  ال�سحية،  الق�سايا  لال�ستخدام،  ال�ساحلة  املناطق  الطوارئ، 

املجتمع.
�سبيل  ت�سمل على  اأن  والتي ميكن  بق�سايا خمتلفة،  املتعلقة  والفر�س  املعوقات  لتحديد   -6

املثال:
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ال�سحية. املرافق  اأو  ال�سكن  • حالة 
املفتوحة. واالأ�سواق  ال�ساحات  يف  تباع  والتي  املتوافرة  • االأغذية 

ال�سوارع. يف  ال�سعبية  • االأ�سواق 
والفتيات. والفتيان  والن�ساء  الرجال  من  كل  • دور 

خطوات تنفيذ االأداة:
1- حتديد م�سار الطريق الذي يتعني ال�سري فيه:

اأفراد  بدقة مع  اأن يحدد  للفريق  ينبغي  املجتمعية،  ر�سم اخلرائط  تنفيذ عملية  مبجرد 
التي  الوجهة  حول  منهم  الن�سيحة  ويطلب  للخطر  تعر�سًا  االأكرث  املنطقة  املحلي  املجتمع 
عليه اأن يتخذها وحول امل�سار الذي عليه اأن يتبعه. مع االنتباه اإىل مو�سوع التحيز يف املجتمع 

املحلي. 
اجلولة  ي��ح��دد  املجتمعية،  اخلريطة  على  خ��ط  بر�سم  الطريق  ه��ذا  حت��دي��د  ومي��ك��ن 
اأخرى  اإمكانية  وهناك  املجتمع.  متثل  نظرة  الكت�ساب  املناطق  كل  خمرتقًا  اال�ستطالعية، 
اأو من  اإىل اجلنوب،  ال�سمال  املثال من  �سبيل  اأخ��رى، على  اإىل  ال�سري من نقطة  تتمثل يف 

اجلبال اإىل ال�سواحل.
2- حتديد ما تود روؤيته خالل اجلولة اال�ستطالعية:

االأداة.  هذه  من  املطلوبة  املعلومات  طبيعة  حول  املحلي  املجتمع  اأف��راد  مع  النقا�س  يتم 
وميكن اأن ي�سمل ذلك:

• البيئة االجتماعية: اأماكن العبادة، املالعب الريا�سية، مناطق الت�سوق، املناطق املكتظة 
الرئي�سية.

امل�ساكن والطرق وال�سوارع وال�سرف ال�سحي. بناء  املادية: خ�سائ�س  • البيئة 
اأو خطر حرائق...( املعر�سة للخطر) خطر في�سان  • املناطق 

للخطر. التي قد تكون معر�سة  واملوارد  املتاحة  • املوارد 
• املجتمعات املجاورة: كم يبعد املجتمع املجاور؟ هل للمجتمع املجاور اأي تاأثري يف املجتمع 
هل  املحلي؟  املجتمع  على  املجاور  املجتمع  نفايات  توؤثر  هل  املثال  �سبيل  فعلى  املحلي؟ 

يذهب اأفراد املجتمع املحلي للح�سول على الرعاية الطبية من جمتمع جماور؟
3- قم بال�سري مع اأفراد املجتمع املحلي الذين ي�ستطيعون اإمدادك باملعلومات املطلوبة �سمن 
امل�سار الذي حددته �سابقًا مع اأفراد املجتمع املحلي. خذ وقتًا كافيًا اأثناء اجلولة للتوقف 
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والتحدث للنا�س. كما يقوم اأع�ساء الفريق اأي�سًا اأثناء اجلولة باملالحظة املبا�سرة حيث 
يتعني اأثناء التجوال التوقف يف اأماكن خمتلفة للح�سول على تفا�سيل اأكرث.

اأثناء اجلولة اال�ستطالعية بت�سجيل املعلومات  اأع�ساء الفريق  4- ت�سجيل املعلومات: يقوم 
املاأخوذة من قبل اأفراد املجتمع املحلي وت�سجيل مالحظاتهم اأي�سًا.

بعد العودة يقوم اأع�ساء الفريق بر�سم خريطة اجلولة اال�ستطالعية وو�سع عليها املعلومات 
مبالحظاتهم  واالحتفاظ  التجوال  اأثناء  فقط  املحلي  املجتمع  من  اأخذوها  التي  الرئي�سية 

ودجمها مع املعلومات التي جمعت من اأداة املالحظة املبا�سرة .

اأداة اللمحة التاريخية والت�سور التاريخي:
اللمحة التاريخية:

تعزز هذه االأداة فهمًا الأهم االأحداث التي وقعت يف املا�سي وكيفية تطور املجتمع على مر 
الزمن، ومن املمكن اأن توؤدي اإىل التو�سل اإىل فهم م�سرتك لتاريخ املجتمع وهويته.

التاريخية هو متكني املجتمع من حتديد جميع االأحداث واالأن�سطة  اللمحة  والهدف من 
املجتمع  اأف��راد  �سيعرف  اللمحة  هذه  ومن خالل  وتطوره،  على منوه  ب�سماتها  تركت  التي 
على  و�ستحفزهم  املجتمع،  بها  تطور  التي  الطريقة  ال�سباب-  جيل  وبخا�سة   - ويفهمون 

التفكري يف امل�ستقبل.
تطبيق هذه االأداة يكون عن طريق دعوة النا�س الذين �سيكون بو�سعهم تقدمي معلومات 
تاريخية عن املجتمع، والبدء ب�سوؤالهم عما اإذا كان باإمكانهم تذكر االأحداث الكربى التي 
حدثت يف املجتمع، ومن ثم تدوين االأحداث التي تتم مناق�ستها على �سفحة ورقية كبرية 

وفقًا لرتتيبها الزمني.
   مثال: 

احلدثالعام
 1950
 1960
1975
 1981

و�سول اأول عائلة اإىل املنطقة
بناء اأول دار عبادة

تاأ�س�ست اأول مدر�سة
�سنة جفاف لعدم هطول االأمطار
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تكون املعلومات التاريخية اأكرث فعالية عندما تكون هناك م�ساركة على نطاق وا�سع من 
املجتمع، مبن فيهم امل�سنون والكبار وال�سباب) رجال ون�ساء، فتيان وفتيات(.

الت�صور التاريخي:
يف البداية يتم حتديد اأكرب واأ�سغر �سخ�س يف املجتمع ممن هم على ا�ستعداد للم�ساركة، 
ليتم اختيار �سنة البداية، ومن ثم يتم حتديد املوا�سيع التي نود معاجلتها، مع التاأكد من 
النا�س،  ال�سكن،  االأ�سجار،  االأمرا�س،  ذلك:  ي�سمل  وقد  عليها،  امل�ساركني  جميع  موافقة 

العمل...الخ
الراهنة يف املجتمع) عالقة �سببية بني  للحالة  اأف�سل  و�سي�ساعد ذلك على حتقيق فهم 

االأخطار ومواطن ال�سعف( وعلى خلق الوعي بكيفية تغري احلالة مع مرور الوقت.
�سوف نختار لتطبيق هذه االأداة رموزًا لتمثيل النا�س والبيوت واالأ�سجار...الخ وميثل كل 

رمز واحدًا اأو ع�سرة اأو مائة من البند املقابل كما هو مو�سح باملثال التايل:
اأن نتوقف مبجرد جمع  يجب ت�سجيع امل�ساركني من خالل اإجراء نقا�س �سريح، وينبغي 
وحتى  للبداية  املختار  التاريخ  من  املمتدة  الفرتة  عن  ال�سلة  ذات  للمعلومات  امل�ساركني 

الوقت احلا�سر.
ومن ثم نقوم مع املجتمع املحلي بتحليل املعلومات التي مت جمعها، وا�ستخال�س النتائج 
وب�ساأن  الزمن،  مر  على  املجتمع  تنمية  ب�ساأن  ثاقبة  نظرة  النتيجة  و�ستوفر  لذلك،  وفقًا 

االأخطار يف املا�سي وطبيعتها و�سدتها و�سلوكها.
ويف النهاية نقوم بو�سع اإ�سقاطات م�ستقبلية با�ستخدام النتائج امل�ستخل�سة، ونبداأ بالعقد 
االأخري للمعلومات التي مت جمعها، ومهمة امل�ساركني هي التنبوؤ مب�ستقبل املجتمع على مدى 

االأعوام القادمة ال� 10 اأو ال� 20، وذلك بناًء على تلك املعلومات.
يف  يحدث  روؤيته  يف  امل�ساركون  يرغب  مبا  متنيات  قائمة  لي�ست  االأخ��رية  اخلطوة  هذه  اإن 
واالجتاهات  ال�سلوك  اأمن��اط  نف�س  مادامت  امل�ستقبل  يخبئه  ملا  انعكا�س  هي  بل  جمتمعهم، 

م�ستمرة.

اأداة  التقومي املو�سمي:
فرتة  م��دى  على  املجتمع  يف  حت��دث  التي  التغريات  معرفة  على  املو�سمي  التقومي  ي�ساعد 
الفي�سانات، فرتات  االأعا�سري،  مثل  الطق�س  اأمناط  الإظهار  ا�ستخدامه  واحدة، وميكن  �سنة 
اجلفاف، والظروف واالحتفاالت االجتماعية،  واالقت�سادية) مبا يف ذلك الركود االقت�سادي( 

واملنا�سبات العامة مثل الكرنفاالت، االأعياد، املهرجانات، واالأن�سطة املو�سمية مثل احل�ساد.
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الهدف من هذه االأداة:
• ت�ساعد هذه االأداة املجتمع املحلي على اأن يعيد النظر يف عاداته املعي�سية وفقا لتعر�سه 
يختلف  املخاطر  فيها  االأح��داث مبا  بع�س  توقيت  اأن  البال  يغيب عن  اأال  للمخاطر، على 
من عام اإىل اآخر واأن بع�س املنا�سبات واالحتفاالت الدينية مثل �سهر رم�سان الكرمي تقع 

يف تواريخ خمتلفة كل �سنة.
فرتات  من:  اأي  اأو  كل  لتحديد  املو�سمي  التقومي  ا�ستخدام  ميكن  املثال  �سبيل  فعلى   •
مو�سم  اجلفاف،  للمخاطر،  التعر�س  الديون،  املجاعات،  االأمرا�س،  االأخطار،  االإجهاد، 
املطر، ومو�سم احل�ساد، اأو االحتفاالت املهمة يف املجتمع املحلي وغريها من الفرتات. وهو 
ي�سلط ال�سوء على ما يقوم به النا�س خالل تلك الفرتات، وعلى ا�سرتاتيجياتهم ملواجهة 
ذلك. وهو اأداة لتحديد الوقت املنا�سب لتدخل وتنفيذ اأن�سطة الربنامج يف املجتمع املحلي.

الطبيعية. والكوارث  املناخ  العالقة املحلية بني  • درا�سة 
والدخل. واملاء  الغذاء  ال�سنة مثل  املوارد خالل  توافر  • مقارنة االختالفات يف 

خطوات تنفيذ االأداة:
1- يتم  ا�ستخدام تقومي مدته 12 �سهرًا ولي�س من ال�سروري اأن تكون البداية هي �سهر يناير/ 
كانون الثاين حيث ميكن ا�ستخدام اأرقام اأو التقومي الهجري اأو املحلي اأو قد ت�سادف نقطة 
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البداية مو�سم احل�ساد اأو مو�سم املطر اأو مو�سم اجلفاف...
2- ميكن تنفيذ هذه االأداة على �سكل جدول اأو خمطط بياين) حمور اأفقي  ميثل اأ�سهر ال�سنة 
وحمور عمودي ميثل االأحداث املو�سمية( اأو ميكن تطبيقه على االأر�س با�ستخدام البذور 
والع�سي واحل�سى وغريها  من املواد املتوفرة حمليًا وذلك تبعًا لطبيعة املجتمع املحلي 

املدرو�س.
3-  يتم  تعبئة اجلدول من قبل اأفراد املجتمع  بو�سع اإ�سارات اأو رموز اأو اأرقام اأو ر�سومات 

تبعًا لثقافة املنطقة.

اأداة التنظيمات املجتمعية:
وطبيعة  كافة  املجتمعية  التنظيمات  على  التعرف  يف  املحلي  املجتمع  االأداة  هذه  ت�ساعد 

االأن�سطة التي تقوم بها واخلدمات التي تقدمها للمجتمع الذي تعمل �سمنه.
غري  البلدي...وجهات  كاملجل�س  حكومية  التنظيمات)موؤ�س�سات  هذه  ت�سمل  اأن  ميكن 
الفالحينوجلان  احتاد  كجمعية  اأهلية  الوطنية...وجلان  للجمعية  �سعبة  اأو  كفرع  حكومية 
مالية ك�سندوق احليو غريهم(، وترتبط هذه االأداة ارتباطًا وثيقًا بر�سم خرائط القدرات.

الهدف من هذه االأداة:
- معرفة دور هذه التنظيمات يف املجتمع ونوع الدعم الذي ت�ستطيع تقدميه والذي ميكن اأن 

ي�ساعد تدريجيًا على بناء القدرات املحلية.
- معرفة ما مدى اإمكانية تكوين �سراكة مع هذه التنظيمات يف مرحلة التخطيط الإ�سراكها يف 

تنفيذ االأن�سطة املجتمعية.

املهارات املطلوبة:
يف�سل اأن يتمتع املي�سر مبهارات جيدة يف تنظيم املعلومات وت�سنيفها خالل فرتة ق�سرية 
مو�سع  اجلهة  عن  ملحة  يعرف  واأن  ال�سراكات  طبيعة  فهم  اأي�سًا  له  وينبغي  الوقت،  من 

االهتمام.

- تذكر اأن املجتمع املحلي هو من يقوم باإعطاء املعلومات ويجب مراعاة توزع النوع 
االجتماعي يف املجتمع.

- �صجل كل ما يذكره املجتمع املحلي بحرفية ودون اإهمال اأ�صغر التفا�صيل.
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خطوات تنفيذ االأداة:
تطبق هذه االأداة عن طريق مقابلة مع اأحد اأع�ساء التنظيم املجتمعي وذلك بعد معرفة 
هذه التنظيمات من خالل االأدوات االأخرى، وميكن خاللها ا�ستخدام االأ�سئلة التالية كمثال:

املنظمة؟ تاريخ  • ما هو 
اأ�س�سها؟ تاأ�س�ست؟ ومن  • متى 

• ما هو هدفها؟
نق�سان؟ اأو  زيادة  العدد يف  اأع�ساءها؟ وهل هذا  • كم هو عدد 

املجتمع؟ انخراطها يف  • ما هو مدى 
العمل؟ الداخلي/هرمية  النظام  القرار فيها؟ ما هو  تتم عملية �سنع  • كيف 

• كيف هي عالقتها اخلارجية مع املجتمع واملنظمات االأخرى احلكومية وغري احلكومية؟
بها م�ستقبال؟ القيام  تنوي  والتي  بها  التي قامت  االأن�سطة  • ما هي 

التمويل؟ اآلية  • ما هي 
املا�سي؟ التي واجهتها يف  والتحديات  ال�سعوبات  • ما هي 

تفيد  والتي  املعلومات املطلوبة  للح�سول على  املقابلة  بيانات  الفريق تفريغ  يتوجب على 
الدرا�سة.

التحديات:
يوؤثر يف �سري احلياة  اأن يحتوي املجتمع املحلي على تنظيم جمتمعي  - لي�س من ال�سرورة 

املجتمعية.
خارجه،  اأن�سطة  بتنفيذ  تقوم  املحلي  املجتمع  داخ��ل  من  جمتمعية  تنظيمات  توجد  قد   -

فيعتربها اأفراد املجتمع ال تعنيهم اأو لي�س لديهم دراية بدورها ب�سكل عام.
- اأحيانًا ال تقوم التنظيمات املجتمعية بتقدمي املعلومات التي تعرب عن حقيقة هذا التنظيم 

وخ�سو�سًا فيما يتعلق بفعالية االأن�سطة وم�سادر التمويل واآلية �سنع القرار.

اأداة جدول حتليل ال�سبكة املوؤ�س�ساتية واالجتماعية:
التنظيمات، اجلماعات واالأفراد الرئي�سيني  ت�ستخدم هذه االأداة �سكاًل تو�سيحيًا يظهر 
منهم  كل  اأهمية  مدى  النا�س عن  وت�سورات  بينهم  العالقات  وطبيعة  املحلي،  املجتمع  يف 
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وبالتايل متكنهم من فهم تاأثري كل منها على املجتمع املحلي.

الهدف من هذه االأداة:
- فهم ت�سورات اأفراد املجتمع املحلي لدور واأهمية خمتلف التنظيمات داخل املجتمع مبا فيها 

عالقة اجلمعية الوطنية مع املجتمع املحلي.
- حتفيز النقا�س الذي ميكن اأن يوؤدي اإىل حتديد الدور الذي ميكن اأن يلعبه كل تنظيم يف 

املجتمع املحلي.

خطوات تنفيذ االأداة:
- يتم ق�س دوائر ملونة وباأحجام خمتلفة قبل الزيارة املجتمعية) ميكن ا�ستخدام و�سائل 
خمتلفة لتطبيق هذه االأداة على اأن تكون قابلة للتعديل ومتوافرة ومقبولة من قبل املجتمع 

املحلي كالر�سم على الرتاب اأو ا�ستخدام احل�سى...(.
- نطلب من اأع�ساء املجتمع املحلي كتابة كافة التنظيمات واملجموعات واالأفراد املوجودة يف 
املجتمع املحلي واملوؤثرة فيه وكتابة ما مدى م�ساعدة كل منها للمجتمع ونوع هذه امل�ساعدة.

- يتم توزيع الدوائر على اأفراد املجتمع ويمُطلب منهم كتابة اأ�سماء التنظيمات واالأفراد على 
كل دائرة علمًا اأن حجم الدائرة يبني حجم امل�ساعدة التي تقدمها كل منها للمجتمع، اأما 
بعد وقرب امل�سافة بني دائرة املجتمع وبني دائرة التنظيم اأو الفرد يبني اأهميتها بالن�سبة 

للمجتمع.
- حفز اأفراد املجتمع املحلي على النقا�س حول توزيع الدوائر واأعطهم الوقت الكايف لذلك،  
وتاأكد من موافقة كافة االأفراد على ما مت توزيعه، علمًا اأنه ميكن تطبيق هذه االأداة مع كل 
من الرجال والن�ساء على حده نظرًا الختالف وجهات نظر كل منهم، و�ستبني املقارنة بني 
ال�سكلني االختالف يف نظرة كل من الرجال والن�ساء اإىل اأمناط العالقات داخل املجتمع، 

وال بد من و�سع اأوجه الت�سابه واالختالف يف احل�سبان عند تخطيط االأن�سطة املجتمعية. 

اأداة �سجرة امل�سكلة:
هي ر�سم تخطيطي  يبني العالقات بني اجلوانب املختلفة مل�ساألة اأو م�سكلة معينة.

الهدف من هذه االأداة:
ميكن لهذه االأداة اأن ت�ساعد يف:

تواجه  التي  امل�ساكل  عن  �سورة  بناء  و  الو�سع  نحو حتليل  املجتمع  من  امل�ساركني  • توجيه 
املجتمع.



57

لثة
لثا

دة ا
وح

ال
2

اإىل  التي حتتاج  االأ�سباب اجلذرية  وا�سحة عن  روؤية  تكوين  املجتمع من  اأع�ساء  •  متكن 
معاجلة للحد من اآثار امل�سكلة.

امل�سكلة. للتعامل مع  التي ميكن حتقيقها  • تبني توجه املجتمع املحلي لالأهداف 
االأدوات  من  عليها  احل�سول  مت  والتي  بتحليلها  القيام  عند  للمعلومات  هيكلية  • اإعطاء 

االأخرى.

خطوات تنفيذ االأداة:
اأخرى. اأدوات  التي مت جمعها من خالل  املعلومات  امل�ساكل من  • يتم حتديد كافة 

• ميكن االآن البدء بر�سم �سجرة لكل م�سكلة حيث متثل ال�ساق امل�سكلة "املراد درا�ستها"، 
الفرعية،  االأ�سباب  متثل  الفرعية  واجل��ذور  الرئي�سية  االأ�سباب  الرئي�سية  اجلذور  ومتثل 
اآثار  "اإما  تو�سيحه  ال�سجرة  من  املطلوب  الغر�س  لتمثل  الرئي�سية  االأغ�سان  بينما متتد 

امل�سكلة اأو الهدف" مع احتمال وجود عدة م�ستويات ميكن متثيلها باالأوراق.

اأداة الت�سنيف الزوجي:
الت�سنيف الزوجي هو طريقة جيدة لتحليل االأهمية الن�سبية ملختلف العوامل يف حماولة 
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ملعرفة ترتيب اأولوية ما) االأكرث اأهمية، االأ�سد خطورة، االأقل تاأثريًا...الخ(.
حل  اأولوية  لرتتيب  كاأداة  الزوجي  الت�سنيف  ي�ستخدم  الت�ساركي  املجتمعي  التقييم  ويف 
امل�ساكل) قد تكون خماطر، اأمور متعلقة بال�سحة، اأو اأمور اجتماعية...( التي تواجه اأفراد 
لهذه  املجتمع  اأف��راد  اإدراك  يف  وتفيد  االأخ��رى  االأدوات  من  حتديدها  بعد  املحلي  املجتمع 

االأولويات.

خطوات تنفيذ االأداة:
العملية  بتكرار  ونقوم  االأول  ال�سطر  يف  الت�سنيف  خانات  يف  م�سكلة  كل  باإدخال  • نقوم 

على العمود االأول.
• نقوم بر�سم خط مائل يق�سم اجلدول اإىل ق�سمني ونقوم بتظليل جميع اخلانات التي مير 

�سمنها اخلط املائل وما دونه وذلك لعدم تكرار ال�سوؤال مرتني.
حل  اأولوية  حيث  من  االأول  ال�سطر  خانات  جميع  مع  االأول  العمود  يف  خانة  كل  • نقارن 

امل�سكلة من وجهة نظر املجتمع املحلي ون�سجل االإجابة يف اجلدول ح�سب االإجماع.
النقاط املحت�سبة. امل�ساكل وفق ترتيب  اأولوية حل  االإجابات لتحديد ترتيب  • حتت�سب 

مالحظة: يف حال عدم االتفاق على نتيجة نهائية باالإجماع تهمل نتائج هذه الطريقة ويتم 
ا�ستخدام اأ�سلوب اآخر من اأ�ساليب طريقة الرتتيب.

ويف حال ت�ساوي م�سكلتني بالنتيجة نقوم بالنظر اإىل نتيجة املقارنة املبا�سرة بني هاتني 
امل�سكلتني يف اجلدول ونعتمدها. اأما اإذا كان لدينا الت�ساوي بالنتيجة يف اأكرث من م�سكلتني 
اأ�ساليب  اآخر من  اأ�سلوب  اأو ميكن ا�ستخدام  اإعادة تطبيق الت�سنيف الزوجي عليها  ميكن 

طريقة الرتتيب للح�سول على الرتتيب النهائي. 

م�صكلة 1
....م�صكلة 3م�صكلة 2

م�صكلة 2
م�صكلة 3

....

م�صكلة 1
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 - ال�سري  ح��وادث   - التلوث   - البطالة  هي:  م�ساكل  اأرب��ع  لدينا  كان  اإذا  تطبيقي:  مثال 
اجلرمية:

�سوؤال: ما هي امل�سكلة التي يعترب حلها اأولوية بالن�سبة لكم : البطالة اأم التلوث؟
جواب: التلوث) اكتب "ت" يف االإطار املالئم(

�سوؤال: ما هي امل�سكلة التي يعترب حلها اأولوية بالن�سبة لكم: البطالة اأم حوادث ال�سري؟
حوادث ال�سري) اكتب "�س" يف االإطار التايل( وهكذا... ويبدو الت�سنيف م�ستكمل على 

النحو التايل:

نح�سب النتيجة، وتبدو يف هذه احلالة على النحو التايل:
حوادث ال�سري: 3

اجلرمية:  2
التلوث:  1

البطالة:  0
فيكون ترتيب اأولويات حل امل�ساكل ح�سب راأي املجموعة املجيبة على االأ�سئلة هو: حوادث 

ال�سري - اجلرمية - التلوث - البطالة بالرتتيب.
لي�ست  اأنها  يعني  بل  م�سكلة،  لي�ست  اأنها  �سفر  درجة  "البطالة" على  ح�سول  يعني  وال 

االأكرث اأولوية للحل بني امل�ساكل الثالث الباقية يف نظر املجتمع املحلي.

طريقة الرتتيب 
ترتيب املعلومات هي طريقة ميكن ا�ستخدامها مع عدة اأدوات.

ترتيب  وعند  معني(.  معني)نظام  ت�سل�سل  �سمن  االأ�سياء  و�سع  الرتتيب  طريقة  تعني 

�صتالبطالة
�ص

ج
ج

�ص

اجلرميةحوادث ال�صريالتلوث

التلوث
حوادث ال�صري

اجلرمية

البطالة
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جمموعة من االأمور املت�سابهة )مثل مكامن اخلطر الطبيعية( يتم تقييمها اأواًل وفقًا ملعايري 
التي حتدث ف�سليًا،  التي حتدث �سهريًا،  تلك  �سنويًا،  التي حتدث  االأخطار  حمددة )مثل 
قيمة حمددة )مثال درجات  تعطى  ثم  العمر....( ومن  واحدة يف  التي حتدث مرة  وتلك 

ترتاوح بني 1-5 اأو بني 10-1...(.

ت�ستخدم ل� :
1- التحديد ال�سريع للم�ساكل التي تواجه املجتمع املحلي وما هي االأكرث االأهمية بالن�سبة لهم 

كاأفراد ومن ثم مقارنتها مع تقييمات االآخرين.
2- ت�ساعد وتوجه اأفراد املجتمع املحلي لرتتيب امل�ساكل من حيث:

الراهن؟ للو�سع  بالن�سبة  الذي ميكن تغيريه  • ما 
الراهن؟ للو�سع  وفقًا  يتاأثر  اأن  الذي ميكن  • ما 
الراهن؟ للو�سع  بالن�سبة  الذي يجب قبوله  • ما 

3- جعل املجتمع يقرر بنف�سه االأولويات التي ينبغي معاجلتها.
4- حتديد قيمة ملجموعة وا�سعة من املتغريات.

الهدف من هذه الطريقة:

معتقداتهم،  املحلي،  املجتمع  اأف���راد  توقعات  تقييم  يف  الطريقة  ه��ذه  تفيد  اأن  ميكن 
اأحكامهم، مواقفهم، اأولوياتهم واآرائهم.

اأنها طريقة متابعة مفيدة لتعطي امل�ساركني خطوة نحو االأمام مبا يتعلق  اإىل  باالإ�سافة 
بطريقة تفكريهم باالإ�سافة اإىل حتليلهم الأي و�سع.

خطوات تنفيذ الطريقة:
1-  حتديد ما الذي يجب ترتيبه: 

حيث يتم اإعداد قائمة باالأمور التي نريد مقارنتها فيما بينها بالت�سارك مع اأفراد املجتمع 
املحلي من خالل اأدوات �سابقة، 

ثم نر�سم جدول ون�سعها يف ال�سطر االأول منه.
مثال: ن�ساأل ما هي االأخطار الطبيعية التي تهدد منزلك؟
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ال�صقف

اجلدران

الفي�صاناتالرباكنالزالزلاحلرائق

النوافذ اخل�صبية

االأر�صية

االأبواب

اأ�صا�ص املنزل

الطرقات

جماري ال�صرف ال�صحي

االأ�صجار حول املنزل

الرياح

2- حتديد املعايري التي نريد ترتيب هذه القائمة وفقها: ون�سعها يف العمود االأول من اجلدول.

مثال: ما هي اأجزاء املنزل التي تتهدد بهذه املخاطر؟

ال�سقف - النوافذ اخل�سبية - االأبواب - جماري ال�سرف ال�سحي - اجلدران - االأر�سية - 
اأ�سا�س املنزل - االأ�سجار حول املنزل - الطرقات.

3- حتديد االأولوية :
نطلب من امل�ساركني ت�سنيف وترتيب كل بند من البنود يف ال�سطر االأول وفقًا لكل معيار من 
العمود االأول، وذلك من خالل اإعطاء درجات بناء على مقيا�س درجات من 1-5 اأو من 10-1 
... بح�سب االأولوية. اأو من خالل ا�ستخدام بع�س البذور اأو مواد اأخرى متوافرة، وتخ�سي�س 
عدد معني من البذور اأو االأحجار لكل معيار ومن ثم توزيعها على البنود يف ال�سطر االأول التي 

نريد ترتيبها. ويحدد هذا العدد اأفراد املجتمع املحلي.
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4- البحث عن تفا�سيل اأكرث:
نطرح ال�سوؤال على امل�ساركني مثل ما الذي ترونه اأكرث اأهمية؟ اأو ما هي امل�سكلة االأكرب؟ 

وذلك حتى نح�سل على التوافق باالإجماع وندرج النتائج يف جدول.
5- حتليل النتائج:

النتائج،  تف�سري  منهم  اطلب  املعلومات،  وت�سنيف  ترتيب  من  امل�ساركون  ينتهي  عندما 
ودعهم يقومون بتحديد ما هي املعايري االأكرث اأهمية وتلك االأقل اأهمية وما هو البند الذي 

يتعني اإعطاوؤه االأولوية ال�ساملة.

اأداة جدول حتليل االإطار املعي�سي:
هي عبارة عن اأداة جلمع املعلومات وحتليلها وتخطيط لنتائجها، حيث ت�ستخدم ملعرفة 
املجتمع  االأفراد يف  املدرو�س من خالل معرفة م�سادر دخل  للمجتمع  االقت�سادية  احلالة 
والن�سبة املئوية لالأ�سخا�س العاملني يف كل منها، وحتليل هذا الواقع االقت�سادي من خالل 
تاأثري املخاطر املختلفة املوجودة يف املجتمع على م�سادر الدخل وكيفية تعامل االأفراد مع 

هذه التاأثريات. 

32311ال�صقف

22222

33113

11211

55211

51115

14113

55111

51313

اجلدران

الفي�صاناتالرباكنالزالزلاحلرائق

النوافذ اخل�صبية

االأر�صية

االأبواب

اأ�صا�ص املنزل

الطرقات

جماري ال�صرف ال�صحي

االأ�صجار حول املنزل

الرياح
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يدخل االإطار املعي�سي يف �سميم احلياة اليومية للنا�س، وتعّرف طرق ك�سب العي�س باأنها 
الطريقة التي ي�ستخدم من خاللها النا�س املوارد املتاحة لدعم حياتهم. وملعظم النا�س فاإن 

ذلك يعني ك�سب الدخل النقدي اأو العيني )كاملنتجات الزراعية والرعوية وغريها...(.
الهدف من هذه االأداة:

1. معرفة احلالة االقت�سادية العامة للمجتمع املدرو�س، وي�سكل توافر م�سادر الدخل اخلط 
االأ�سخا�س عر�سة  اأكرث  من  فالفقراء هم  املخاطر   مواجهة  "القدرات" عند  من  االأول 

لالأخطار.
اإ�سايف دخ��ل  اأي  وعلى  االأ�سا�سية  احتياجاتهم  على  النا�س  ح�سول  كيفية  معرفة   .2 

)م�سادر الدخل(. 
3. معرفة مقدار االإيرادات املتاحة الأفراد االأ�سرة حلماية اأنف�سهم ب�سكل كاف من اأخطار 
حمددة) مثال هل ميكنهم حتمل ما يلزم لبناء منزل مدعم �سد الزالزل اأو االأعا�سري، هل 

باإمكانهم ا�ستئجار اأر�س يف مكان اآمن من الفي�سانات...
اأي خطر يوؤثر على هذا  4. تبني قوة م�سادر دخلهم وقدرتها على التعايف يف حال حدوث 
امل�سدر من خالل معرفة االإجراءات التي ي�ستخدمها املجتمع املحلي ل�سمان املحافظة على 
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م�سدر دخله االأ�سا�سي اأو ما يدعى با�سرتاتيجيات التكيف.

5. معرفة م�سادر الدخل البديلة يف حال فقدان م�سادر الدخل االأ�سا�سية وما هي املوارد 
)طبيعة  الطبيعية  امل��وارد  �سواء  البديلة  احللول  هذه  لتنفيذ  املحلي  املجتمع  يف  املتاحة 
املياه...(،  واإم��دادات  الربية  النباتات  االأ�سماك،  �سيد  الغابات، م�سادر  موارد  االأر�س، 
املادية )االأدوات واملعدات، الطرق املفيدة مثل طريق ال�سوق، النقل، الكهرباء، ال�سرف 
ائتمان  على  اإمكانية احل�سول  )املدخرات،  املالية  واالآب��ار...(،  املياه  و�سنابري  ال�سحي 
التنظيمات  والتقنية )امل�ساركة يف  الب�سرية االجتماعية  واملوارد  الديون...(،  اأو قرو�س، 
املجتمعية، ال�سالت مع االأقارب، الروابط مع املوؤ�س�سات الدينية، ع�سوية حزب �سيا�سي،  

وجود كفاءات علمية اأو حرفية يف جمال معني...(.

تاأثري  مدى  اأو  املحلي  املجتمع  يف  املوجودة  املتاحة  امل��وارد  تتهدد  التي  االأخطار  معرفة   .6
املخاطر املعروفة عليها.

7. معرفة كل االأمور القانونية واالإ�سكاالت التي قد توؤثر على م�سادر الدخل يف املجتمع املحلي 
 �سواء امل�سادر االأ�سا�سية اأو البديلة كالقوانني التي ت�سنها الدولة يف جمال الزراعة مثال 
اأو حفر االآبار اأو الرعي... ويدخل يف هذا ال�سياق ملكية امل�سروع اأو م�سدر الدخل وكمثال 
عن ذلك يف حال اقرتاح املجتمع املحلي حلول بديلة تت�سمن م�ساريع مولدة للدخل كم�سغل 
خياطة فال�سوؤال هو: اأين مكان م�سغل اخلياطة؟ وهل العقار ملكية خا�سة اأو عامة؟ وكيف 
مت احل�سول عليه؟ ملكية اآالت اخلياطة يف حال �سراوؤها؟...)وهذا هو املق�سود باجلهة 

امل�سوؤولة(.

املحلي  املجتمع  اقرتحها  التي  البديلة  احللول  تطبيق  يف  الوطنية  اجلمعية  دور  هو  ما   .8 
املادية  اأو  التقنية  الناحية  من  �سواء  اأ�ساًل  املوجودة  التكيف  ا�سرتاتيجيات  تعزيز  يف   اأو 

اأو القانونية... وذلك �سمن اأهداف وقدرات وتفوي�س اجلمعية الوطنية.

خطوات تنفيذ االأداة:
اأو بوؤرية واأن ت�سمل كل الفئات  اأو فردية  • ميكن تطبيق هذه االأداة �سمن مقابلة جماعية 

من رجال ون�ساء وذلك ح�سب طبيعة املجتمع املحلي.
تخلق  وقد  املحلي  املجتمع  اأفراد  بع�س  ح�سا�سية  تثري  قد  االأداة  هذه  اأن  االنتباه  • يجب 
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اأمام  دخلهم  مناق�سة م�سادر  النا�س  من  الكثري  اأن ميانع  املرجح  ومن  النزاعات  بع�س 
االآخرين، ومن املمكن اأن مينع الذكور  اإناث االأ�سرة من معرفة م�سادر دخلهم، ولذلك 
يتم ا�ستخدام هذه االأداة بعد عدة زيارات للمجتمع املحلي وتطبيق عدد من االأدوات حتى 
ي�سبح اأفراد املجتمع اأكرث ا�ستعدادًا الإبداء الثقة يف عملية التقييم وتفهم اأهميتها، كما 
ينبغي على املي�سر املجتمعي التحلي ب�سفات ال�سرب واخلربة واأن ي�ستخدم لغة وا�سحة 

ومفهومة وكلمات منتقاة.
اخلوف  اأو  باخلجل  املجتمع  اأف��راد  ي�سعر  قد  ال��رزق  ك�سب  اأن�سطة  ح��االت  بع�س  يف   •
وغري  امل�سروعة  غري  واالأع��م��ال  اجلن�سية  االأع��م��ال  )مثل  ب�ساأنها  معلومات  اإعطاء  من 
القانونية( لذلك من املهم تناول هذه احلاالت بح�سا�سية عالية و�سرية والعمل على ك�سب 

ثقة املجتمع من اأجل احل�سول على معلومات جيدة.
• حت�سر اجلداول م�سبقًا قبل الو�سول اإىل املجتمع املحلي ويتم ملوؤها مع النا�س وت�سحح 

االأخطاء عليها اأمام اأفراد املجتمع ملراعاة ال�سفافية وامل�سداقية.
اإعطاء  • يجب �سرح كل عمود من اجلدول ب�سكل جيد ومفهوم ليتمكن املجتمع املحلي من 
اأجوبة �سحيحة، واأن يكونوا قادرين على التمييز بني اإ�سرتاتيجية التكيف واحللول البديلة 
مثال، وميكن ا�ستخدام ر�سم بياين اأو دائرة لدعم املناق�سة وبيان االأنواع املختلفة من املوارد 

املتاحة لكل اأفراد االأ�سرة واالأن�سطة التي ينخرط فيها كل منهم للح�سول على دخل.

م�سدر الدخل

 الزراعة 80 %
م���ن امل��ج��ت��م��ع 

املحلي

اخلطر وتاأثريه على 
م�سدر الدخل

اجل��ف��اف وي��وؤث��ر عن 
طريق.

انخفا�س املحا�سيل.
زي���ادة ت��وات��ر االآف��ات 

الزراعية.

اإجراءات احلفاظ 
على م�سدر الدخل

ن�����وع  ت�����غ�����ي�����ري   •
امل������زروع������ات م��ن 

قطن اإىل قمح.
ب��و���س��ائ��ل  ال���ب���دء   •

الري احلديثة.
املزروعات  حماية   •

بتغطيتها...

م�سدر الدخل 
البديل يف حال 
فقدان امل�سدر 

االأ�سا�سي
•العمالة احلرة.
املوا�سي. • تربية 

الدواجن. • تربية 
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اإجراءات 
احلفاظ على 
م�سدر الدخل

م�سدر الدخل 
البديل يف حال 
فقدان امل�سدر 

- تغيري نوع 
املزروعات

-البدء بو�سائل 
الري احلديثة

- حماية 
املزروعات 

بتغطيتها 

دواجن منزلية

قرو�س من 
امل�سرف 
الزراعي 
لرتكيب

 �سبكة ري 
بالتنقيط

توزيع االأعالف 
من موؤ�س�سة 

االأعالف

رفع كتاب 
للجهات 

املعنية برفع 
قيمة القر�س 

الزراعي

دعم مادي 
ل�سراء كافة 
احتياجات 

الدواجن

وجود
 مهند�س 
زراعي 
باملنطقة

خربة �سابقة 
بالعمل 

يف تربية 
الدواجن 

املنزلية

وجود
 اآبار 

ارتوازية

وجود %50 
من العائالت 
لديها  اأقفا�س 

الدواجن 
منزلية

وجود
 نهر

 باملنطقة

ال يوجد

مدخرات 
ال�سخ�سية  

ال يوجد

الب�سرية

الب�سرية

املالية

املالية

املادية

املادية

اجلهة
 امل�سوؤولة

اجلهة
 امل�سوؤولة

الطبيعية

الطبيعية

املوارد املتاحة

املوارد املتاحة

دور اجلمعية 
الوطنية

دور الهالل 
االأحمر

اأداة التجميع التنا�سبي:
تقوم فكرة التجميع التنا�سبي على تبيان العوامل التي توؤثر على النواحي املختلفة التي 
تخ�س املجتمع املحلي،  وال�سيما مع اأنا�س غري معتادين على التحديد الكمي ملعلومات معينة.

الهدف من هذه االأداة:
- حتديد االأهمية الن�سبية لالأ�سياء )مثاًل: ن�سبة االإيرادات التي تتلقاها االأ�سرة من م�سادر 
خمتلفة ، نفقاتها الرئي�سية، اأو ا�ستهالكها )من الغذاء مثاًل( والطرق املختلفة للح�سول 

على تلك االأغذية اأو ال�ّسلع.
- تعترب هذه االأداة مفيدة يف مو�سوع الّت�سهيل و التي�سري فاإعطاء اأنا�س داخل جمموعة ن�ساطًا 

من هذا النوع ميكن اأن يزيل احلواجز.
الن�سبي لالأكوام وبذلك يجري الكثري من  للّنقا�س حول احلجم  - تعترب هذه االأداة مثرية 

النقا�س حول ذلك مبا ي�سجع امل�ساركة و يعزز الدقة.
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خطوات تنفيذ االأداة: 
اأو  املجففة  الفا�سوليا  من  حبة   100 ح��وايل  اإىل  �سنحتاج  التنا�سبي  التجميع  الإج��راء   -1
احلجارة اأو اخلرز اأو اأي �سيء مماثل يف احلجم.) مع بع�س احلبات االإ�سافية كاحتياطي 

يف حال فقدان بع�س منها(.
2-  يف املناطق احل�سرية، ميكن للنا�س اأن يكونوا اأكرث معرفة بالقراءة والكتابة،  فعندها 

ميكن ا�ستخدام االأرقام و الن�سب املئوية.
3-  مثال تطبيقي عن التجميع التنا�سبي مل�سادر الدخل:

نو�سح للنا�س الهدف من هذه العملية،  وحتديدًا اأننا نريد معرفة م�سادر دخلهم يف �سنة 
طبيعية اأو متو�سطة،  وبعدئذ اطلب منهم ت�سمية امل�سادر الرئي�سية.

ر قائمة بهذه امل�سادر،  ثم نطلب منهم تق�سيم احلبات ح�سب االأهمية  وبعد ذلك نح�سّ
بيع  من  دخلهم  يتلقون  قد  املثال:  �سبيل  فعلى  الدخل،   م�سادر  من  م�سدر  لكل  الن�سبية 
القمح �سعف ما يدره احلليب من دخل، ويف هذه  القمح، بحيث يعطيهم  اإنتاج  و  احلليب 
احلالة، �ستحتوي كومة القمح على حوايل 70 حبة، يف حني حتتوي كومة احلليب على حوايل 

30 حبة.
بعد ذلك ميكن اأن تطلب منهم تكرار هذه العملية فيما يتعلق مب�سادر الدخل يف الو�سع 
الراهن، فعلى �سبيل املثال، فاإن مو�سم احل�ساد ال�سيئ نتيجة للجفاف قد يعك�س احلالة: 

قد يت�ساعف االآن دخلهم من احلليب،  بينما يدر القمح دخاًل �سغريًا.

اأداة م�سفوفة حتليل املخاطر:
اإعداد م�سفوفة حتليل  يجب  العمل،  مقر  اإىل  العودة  فبعد  املعلومات،  لتحليل  اأداة  هي 

املخاطر، مع اال�ستعانة بالنقاط التالية:
1. حتديد كل املخاطر يف املجتمع املحلي.

2. حتديد كل االآثار املمكنة لكل من املخاطر ال�سابقة) االقت�سادية، االجتماعية، النف�سية، 
على البنية التحتية...( ومعرفة حجمها ب�سكل دقيق.

من املهم جداً عدم ا�صتخدام االأداة ب�صكل متكرر ومو�ّصع جلميع املوا�صيع الأن ذلك 
اإىل  باالإ�صافة  نقا�صه  يتم  ال��ذي  باملو�صوع  النا�ص لالهتمام  فقدان  اإىل  ي��وؤدي  قد 

الوقت الطويل املطلوب الإجناز ذلك.
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3. حتديد مواطن ال�سعف التي قد تزيد من اأثر كل م�سدر خطر قمت بتحديده.
4. حتديد القدرات املتوافرة يف املجتمع وتلك الواجب بناوؤها والتي ميكن ا�ستخدامها للتعامل 

مع اخلطر.
5. حتديد ما هي االحتياجات الفورية يف حال حتول اخلطر اإىل كارثة.

6. حتديد االأن�سطة التي قد توؤدي اإىل املواجهة والتعامل مع م�سادر اخلطر.

القدراتم�صدر اخلطر االحتياجات اخلطر
الفورية اأن�صطة تخفيف مواطن ال�صعف

االأثر

حتليل البيانات:
هو عملية الرتتيب والربط املنطقي بني اأدوات التقييم املجتمعي الت�ساركي لتكون االأ�سا�س 
الذي �ستبنى عليه خطة العمل املجتمعية بعد التاأكد من  م�سداقية وواقعية املعطيات التي 

مت احل�سول عليها اأثناء عملية التقييم.



69

لثة
لثا

دة ا
وح

ال
2

كيفية القيام بتحليل البيانات:
1- جتميع البيانات.

2- تنظيم "معاجلة" البيانات: 
ت�سجيل عدد �سخم من البيانات اخلام يف جداول وخرائط ور�سوم لفرزها حتى يتي�سر فهمها.

3- التاأكد من م�سداقية البيانات:
يتم ذلك من خالل اأ�سلوب التثليث الذي ي�سفي م�سداقية على املالحظات والنتائج التي 
ح�سلنا عليها اأثناء عملية التقييم ويعطيها اعتمادية من قبل غالبية املجتمع املحلي الذي 

�سارك يف التقييم امليداين.
يعترب التثليث اأحد اأ�ساليب احلد من التحيز، والذي يتطلب من املقّيمني ال�سعي للح�سول 

على البيانات من م�سادر متعددة ومقارنتها، والربط فيما بينها بعالقة متبادلة. 
من  االأق��ل  على  ثالثة  من  البيانات  على  احل�سول  وجوب  مبداأ  على  االأ�سلوب  هذا  يقوم 
امل�سادر املعروفة) انظر ال�سكل اأدناه(، فمعلومات التقييم يجب اأن يتم ا�ستقاوؤها من م�سادر 

خمتلفة لتوفري تقييم دقيق ن�سبيًا للو�سع.
اأدن��اه(. وميكن  ال�سكل  انظر  تقييم خمتلفة)  اأدوات  با�ستخدام  التثليث  يتم حتقيق  كما 
تطبيق اأ�سلوب التثليث على جميع اجلوانب تقريبًا املتعلقة باإعداد التقييم وتنفيذه. �سواء كان 

ذلك على امل�سادر اأو على االأدوات.
م�صدر / اأداة )1(

مبداأ التثليث
م�صدر / اأداة )3(م�صدر / اأداة )2(
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4- �سد الثغرات:
عند اإجراء عملية حتليل البيانات التي جمعت من اأدوات التقييم املجتمعي �سنالحظ وجود 
اأكرث، لذا �سنقوم بتجميع كافة  اأو  البيانات فيما يتعلق مبو�سوع حمدد  اأو ثغرات يف  نق�س 
الثغرات التي �ستظهر من حتليل االأدوات يف قائمة باالإ�سافة لتحديد االأداة التي �سنطبقها 

للح�سول على هذه الثغرات.
مثال: يف نهاية عملية حتليل البيانات نتج لدينا عدد من النقاط الهامة ولتكن مثال 5 نقاط 
وتبني وجود نق�س يف املعلومات والبيانات املتعلقة بنقطتني منها فنقوم بتحديد االأدوات التي 

من املمكن اأن ي�ساعدنا تطبيقها مع املجتمع املحلي يف �سد هذا النق�س على �سبيل املثال: 
- النقطة االوىل �سنتمكن من ا�ستكمال البيانات التي تتعلق بهذه النقطة عن طريق مقابالت 

بوؤرية مع جمموعة من الن�ساء.
- النقطة الثانية �سنتمكن من ا�ستكمال البيانات التي تتعلق بها عن طريق اإعادة تطبيق اأداة 

التقومي املو�سمي.
اإن عملية حتليل البيانات ال تعني تفريغ البيانات وترتيبها ب�سكل جمرد، فعملية التفريغ هي 
فقط توثيق البيانات املجموعة وتاليف تكرارها من قبل اأكرث من ع�سو يف فريق التقييم املجتمعي، 

فذلك يتطلب حر�س جيد يف التفريغ و عدم اإهمال اأي بيانات بغ�س النظر عن قيمتها.
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الطريقة اجلدارية:
البيانات  اأن حتلل  للمجتمعات  بها  التي ميكن  الطرق  اأب�سط  الطريقة اجلدارية من  تعد 
ا�ستخدام  الطريقة  تتطلب هذه  الت�ساركي وعر�سها،  املجتمعي  التقييم  الناجتة عن عملية 
غرفة جيدة احلجم ت�ستوعب عر�س كميات كبرية من البيانات باآن واحد، ومن ثم يتم تنظيم 
البيانات املعرو�سة على اجلدران يف جمموعات فيتم جمع اأجزاء البيانات املتماثلة معًا على 

نف�س اجلدار.

التو�سيات وكتابة تقرير عملية التقييم املجتمعي الت�ساركي 
تتمثل املهمة االأخرية يف عملية التقييم املجتمعي الت�ساركي يف قيام اأع�ساء الفريق بجمع 
التقارير عن الزيارات امليدانية، واال�ستنتاجات واخلطط )مبا فيها تو�سيات الدرا�سة( التي 
مت و�سعها باال�سرتاك مع املجتمع املحلي، وهي ت�سكل التقرير النهائي لتقييم مواطن ال�سعف 

والقدرات.
هنا يكون املجتمع املحلي على دراية باملخاطر التي تواجهه ومواطن ال�سعف والقدرات التي 

لديه، كما تكون لديه فكرة وا�سحة عن ما يريد اإجنازه وكيف. 
ينبغي للتقرير:

العملية برمتها. يوثق  • اأن 
ا�ستخدامه واالإطالع عليه. بالوقت نف�سه بالرتكيز والو�سوح حتى ي�سهل  يت�سم  • اأن 

على  يتعرفوا  وحتى  عليه،  للموافقة  الوطنية  اجلمعية  اإدارة  على  التقرير  يعر�س  اأن   •
التقرير  اإليها  تو�سل  التي  النتائج  تقدم  التقرير،  على  املوافقة  وبعد  اإجن���ازه.  مت  ما 
باملو�سوع) االإحتاد  املعنيني  القرار  اأكرب عدد من اجلهات و�سناع  اإىل  يف �سيغة مالئمة 
الدويل، �سركاء حمتملني، جهات حكومية وجهات اأخرى معنية باملو�سوع...(، وعلى راأ�سها 

بطبيعة احلال املجتمع املحلي نف�سه.

اإن عملية حتليل البيانات ال تعني تفريغ البيانات وترتيبها ب�صكل جمرد، فعملية 
من  اأك��رث  قبل  من  تكرارها  وت��اليف  املجموعة  البيانات  توثيق  فقط  هي  التفريغ 
و عدم  التفريغ  يتطلب حر�ص جيد يف  املجتمعي، فذلك  التقييم  ع�صو يف فريق 

اإهمال اأي بيانات بغ�ص النظر عن قيمتها.



دليل احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع للممار�صن امليدانين72

لثة
لثا

دة ا
وح

ال

خطوات كتابة التقرير املجتمعي

اخلطوة االأوىل: البدء:
قبل البدء بكتابة التقرير، ميكن لك اأن تقرر من ِمن اأع�ساء فريق التقييم �سيقوم بكتابة 

هذا التقرير. كما ميكن اال�ستعانة باخلربات املتواجدة يف الفرع املحلي للجمعية الوطنية.
توفري  يجب  املجتمعي  التقرير  بكتابة  �سيقومون  الذين  االأ�سخا�س  اختيار  يتم  اأن  بعد 

املعلومات التي ح�سلنا عليها من خالل واأثناء عملية التقييم املجتمعي الت�ساركي مثل:
• �سور.

اأفراد املجتمع املحلي. • تاريخ املجتمع املحلي، عدد وعمر وجن�س 
. املحلي  املجتمع  • فئات 

• الطبيعة اجلغرافية، العادات والتقاليد الدينية واالجتماعية والثقافية.
• املوؤ�س�سات والتنظيمات �سمن املجتمع املحلي.

التي جمعنا بها املعلومات. • املعلومات حول املنهجية والطريقة 
النتائج؟ كانت  وماذا  قبل من،  ِمن  اإجنازه، متى،  الذي مت  • ما 

البيانات املتعلقة باملجتمع املحلي. • كافة 

املحلي. املجتمع  – اأ�سئلة من  • مقابالت 
املتاحة. واملوارد  • معلومات حول امل�سادر 

واالأن�سطة املقرتحة من قبل املجتمع املحلي. • احللول 
الرغبة  ولديها  املرحلة،  �ساركت حتى هذه  التي  القرار  • معلومات حول جمموعات �سناع 

بامل�ساركة يف املراحل الالحقة.
اخلطوة الثانية: تخطيط التقرير املجتمعي:

هنا نقوم باالإجابة عن االأ�سئلة التالية:
1- ملن؟

يجب اأن ي�سلم التقرير الإدارة اجلمعية الوطنية باالإ�سافة للمجتمع املحلي ممثاًل باللجنة 
املجتمعية. كما ميكن لك اأن تقوم بع�سف ذهني مع بقية اأع�ساء الفريق حول من ميكن اأن 

ي�ستلم التقرير اأي�سًا. كاأمثلة:
ال�سلطات املحلية. • القادة املحليون، 

اأخرى. • موؤ�س�سات �سبه حكومية 
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اأهلية، منظمات دولية. • جمعيات 
• �سركاء حمتملون.

2- ملاذا؟ 
• لتوثيق االأن�سطة املجتمعية.

• مل�ساركة املعلومات مع املجتمع املحلي.
املجتمعات  ومع  القرار،  �سناع  جمموعات  مع  املحلي  املجتمع  خارج  املعلومات  • مل�ساركة 

االأخرى.
• للح�سول على دعم معنوي ودعم مادي.

املحلي واخلارجي. االإعالم  • مل�ساركة 
• امل�سوؤولية وال�سفافية.

3- كيف؟
هذه اخلطوة تعتمد دائمًا على الو�سع الراهن، حيث يوجد العديد من الطرق لكتابة التقرير 

املجتمعي. وكمثال على ذلك نذكر هنا طريقتني حمتملتني :
• �سخ�س واحد من الفريق يقوم بتلخي�س كل البيانات واملعلومات التي جمعت من املجتمع 

املحلي يف تقرير ثم يقوم بعر�سه على بقية اأع�ساء الفريق وياأخذ موافقتهم عليه.
كل  يقوم  حيث  املجتمعي،  التقرير  بكتابة  يقوموا  اأن  الفريق  من  اأ�سخا�س  لعدة  • ميكن 
يكون هناك �سخ�س م�سوؤول  اأن  التقرير. يف هذه احلالة يجب  ق�سم من  بكتابة  �سخ�س 

عن ال�سيغة النهائية من التقرير حيث يقوم بجمع كل االأق�سام معًا باأ�سلوب واحد.
التقرير  اأن  نن�سى  ال  اأن  يجب  املجتمعي،  التقرير  بها  يو�سع  التي  الطريقة  كانت  مهما 

املجتمعي هو ملكية للمجتمع املحلي.
بع�س القواعد االأ�سا�سية يف ت�سجيل البيانات:

بالبيانات. الذين يزودونك  االأ�سخا�س  • حافظ على �سرية 

التحقق. اأعط معلومات عن م�سادر  بالوقائع،  يتعلق  • مبا 
اأو علمية غري مفهومة. • ال ت�ستخدم م�سطلحات مهنية 

ال�سخ�سية. اآراءك  اأحكامًا، �سجل احلقائق احلالية ولي�س  تبني  • �سارك باحلقائق وال 
اأي معلومات. باإخفاء  ب�سفافية وال تقم  • اكتب تقريرك 

ما الذي يجعل التقرير جيدًا؟
• موجز) خمت�سر(.
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• منطقي )ذو معنى(.
املو�سوع(. • فعال )يف �سلب 

للفئة امل�ستهدفة املنا�سبة(. • دقيق ومالئم )املعلومات املنا�سبة حول املو�سوع املالئم 
القراءة(. • مقروء )�سهل وممتع 

4- متى؟
يكتب التقرير املجتمعي عادة بعد نهاية عملية التقييم املجتمعي الت�ساركي) بعد تطبيق 
اأدوات تقييم مواطن ال�سعف والقدرات مع املجتمع املحلي و حتليل هذه البيانات ومن ثم 
القيام بعملية التخطيط الت�ساركي(. ويجب دائمًا و�سع موعد نهائي لكتابة التقرير املجتمعي.

5- ماذا؟
تقييم  درا�سة  التي جمعت خالل  والبيانات  املعلومات  كافة  التقرير على  ي�سمل  اأن  يجب 

مواطن ال�سعف والقدرات الت�ساركي والنتائج التي ترتبت عليها:
• البيانات التي جمعت من خالل اأدوات تقييم مواطن ال�سعف والقدرات التي ا�ستخدمت 

مع املجتمع املحلي.
البيانات. • نتائج حتليل 

الت�ساركي والتو�سيات واملقرتحات من قبل املجتمع املحلي. • نتائج التخطيط املجتمعي 

اخلطوة الثالثة: العنا�سر االأ�سا�سية للتقرير اجليد:
1- املقدمة: ملاذا نقوم بكتابة هذا التقرير؟ اأين؟  ما هو الهدف من هذا التقرير؟

2- اللمحة: بع�س املعلومات االأ�سا�سية حول بداية الربنامج )تقييم مواطن ال�سعف والقدرات 
الت�ساركي( وهذا قد يت�سمن �سبب املبادرة.

3- املحتوى الرئي�سي: ميكن اإتباع ترتيب زمني معني اأو تنظيم الن�س على اأق�سام متعددة، 
عن  تكتب  اأن  تريد  )فقد  كتابته  قبل  املجتمعي  التقرير  تخطيط  املهم  من  فاإنه  ولذلك 
املنهجية، الوقائع واحلقائق، االأحداث باالإ�سافة اإىل تو�سيح عمل الفريق واملجتمع املحلي 

من خالل ال�سواهد وال�سور(. 
يجب اأن يمُقدم مفهوم الربنامج ب�سكل وا�سح جدًا مع �سرح جلي حول كل املكونات والعنا�سر 

االأ�سا�سية.
4- اخلامتة /املالحق: يجب و�سع معلومات حول م�سادر التحقق املوجودة لدينا باالإ�سافة 

اإىل ذكر بيانات االت�سال.
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كما ميكن ا�ستخدام مالحق ا�ستنادًا على بنية التقرير، حيث اأن و�سع �سور، اإح�سائيات، 
اأو ر�سومات بيانية يف مالحق عادة ما ي�ساعد على تنظيم التقرير املجتمعي.

5- عنا�سر اإ�سافية: اإن ترقيم ال�سفحات يكون مفيد جدًا حيث ميكن القارئ من متابعة 
اأق�سام التقرير ب�سكل اأ�سهل.

وتكون احلا�سية مفيدة من اأجل التعليقات اأو املالحظات، ولكن يجب االنتباه اإىل اأنه يف 
بع�س االأحيان مييل االأ�سخا�س الإهمال قراءة احلوا�سي، لذلك جتنب و�سع معلومات رئي�سية 

يف احلا�سية.

يكون  اأن ال  لذا يجب  املجتمعي يحتاج الأن يكون مثري لالهتمام   التقرير  اأن  تن�صى  ال 
ق�صرية  جماًل  ت�صكل  اأن  وح���اول  الرئي�صية،  الر�صالة  يف  دائ��م��اً  فكر  معقداً.  اأو  ط��وي��اًل 
ولكنها ذات داللة ومغزى. واجعل تقريرك م�صوق، ق�صري، وا�صح ومن ال�صهل قراءته. 
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ال��ت��خ��ط��ي��ط امل��ج��ت��م��ع��ي ال��ت�����ص��ارك��ي

يف نهاية عملية التقييم الت�ساركي املجتمعي تكون اجلمعية الوطنية واملجتمع املحلي على 
دراية باالأخطار التي تهدده والقدرات واالإمكانيات املتواجدة لديه باالإ�سافة اإىل االإجراءات 
واالأن�سطة التي متكنه من التغلب على هذه االأخطار ح�سب اأولويات املجتمع املحلي. وبالتايل 

فاإن التخطيط املنا�سب يعترب �سرطًا رئي�سيًا لنجاحه يف تنفيذ هذه االأن�سطة واالإجراءات.

ملاذا يجب اأن نخطط؟
لو�سع خطة عمل للحد من املخاطر التي يواجهها املجتمع املحلي ح�سب االأولوية. وهذه 
اخلطة حتفز اأفراد املجتمع املحلي) مع االأطراف املعنية االأخرى( على االلتزام والعمل معًا 
للحد من هذه املخاطر من خالل تنفيذ االأن�سطة املقرتحة. وذلك للو�سول الأف�سل النتائج عن 

طريق تق�سيم العمل على مراحل تنا�سب كل من املجتمع املحلي واجلمعية الوطنية.
ماذا يجب اأن نخطط؟

تعترب خطة احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع خارطة الطريق التي ي�سري عليها 
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املجتمع املحلي مب�ساعدة اجلمعية الوطنية من اأجل تغيري، اأونقل جمتمعهم املعر�س للخطر 
لي�سبح جمتمعًا قادرًا على مقاومة الكوارث. وحتدد هذه اخلطة اأي�سًا م�سار تقدم املجتمع 

نحو االأمان ومقاومة الكوارث والتنمية امل�ستدامة.

متى نبداأ عملية التخطيط؟
تبداأ عملية التخطيط برغبة املجتمع املحلي يف اإيجاد حلول للمخاطر التي يتعر�س لها والتي 
ظهرت بعد االنتهاء من مرحلة التقييم املجتمعي الت�ساركي وذلك لتحقيق االأمان لالأفراد، 

واالأ�سر، واملجتمعات من خالل وجود عدة �سراكات للمجتمع املحلي يف عملية التخطيط.

الف�صل يف التخطيط اأو التخطيط للف�صل
اإن م�سطلح "الف�سل يف التخطيط اأو التخطيط للف�سل" يذكر املمار�سون املجتمعيون اأن 
يخططوا ب�سكل مالئم واإال �ستف�سل اخلطة يف مرحلة التنفيذ. وبكلمات اأخرى، عند تنفيذ 

عملية تخطيط، يجب مراعاة اجلوانب التالية:
 يجب اأن يكون الهدف من اخلطة وا�سحًا.

 توفر املوارد والوقت الالزم لتنفيذ اخلطة وتطويرها.
 توفر فريق من اخلرباء للدعم الفني.

 م�ساركة جميع االأطراف املعنية ال�سيما يف املجتمع) رجاال ون�ساءًا، فتيانا وفتيات، كبار 
ال�سن واالأ�سخا�س ذوي االإعاقة(.

كيفية التخطيط الت�صاركي:
ا�ستنادًا على حتليل نتائج عملية التقييم الت�ساركي ووفقًا لتحديد املجتمع املحلي الأولوياته، 

�سيقوم فريق العمل باالنتقال اإىل مرحلة التخطيط بالت�سارك مع اأفراد املجتمع املحلي.
واأف��راد املجتمع  يتم تطوير خطة العمل بالت�سارك بني فريق العمل يف اجلمعية الوطنية 
االإج���راءات  بتنفيذ  �سيقومون  الذين  االأ�سخا�س  حتديد  يف  العمل  خطة  وت�ساعد  املحلي 
واالأن�سطة خالل فرتة حمددة من الوقت.وهي اأداة تخطيط حتتاج اإىل حتديث بني احلني 
واالآخر الإظهار العمل الذي مت اإجنازه اأو اإ�سافة مهام اأو اأن�سطة اأ�سبحت وا�سحة و�سرورية 

مع تقدم التنفيذ.
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 خطوات التخطيط الت�ساركي:
يجب اأن تكون اخلطة مبنية على قيم ومبادئ املجتمع املحلي مبا ال يتعار�س مع مبادئ 

وقيم اجلمعية الوطنية. وتقوم خطة العمل على حتديد عدد من العنا�سر كالتايل:
1- الهدف العام: ويتم و�سعه بناء على ما نريد اأن يكون عليه الو�سع يف امل�ستقبل.

2- الغايات )االأهداف(: التي نريد حتقيقها للو�سول اإىل الهدف العام. وينبغي اأن تكون 
هذه االأهداف:

• حمددة
للقيا�س • قابلة 

• قابلة للتحقيق
• واقعية

• حمددة بفرتة زمنية
3- النتائج املتوقعة: وهي النتائج املتوقع احل�سول عليها يف حال حتقيق الغايات.

4- االأن�سطة: نقوم بتحديد االأن�سطة التي يحقق تنفيذها هذه النتائج.
5- امل�سوؤول عن االأن�سطة: نحدد من هم امل�سوؤولون عن تنفيذ واإدارة هذه االأن�سطة.

6- حتديد املوارد الالزمة )ب�سرية، مادية...(.
7- حتديد الفرتة الزمنية لتنفيذ االأن�سطة )متى �ستبداأ ومتى �ستنتهي( وو�سع جدول 

زمني لها.
8- و�سع ميزانية مالية للخطة والتاأكيد على التفا�سيل.

منوذج خطة عمل 
امليزانيةالن�صاطالهدف امل�صوؤول عن الن�صاطالفرتة الزمنية/التاريخ
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االإدارة املالية
تعترب االإدارة املالية اأثناء حاالت اال�ستجابة للكوارث من االأمور البالغة االأهمية التي يجب 
اأن تتم كافة مراحل  مراعاتها عند كتابة �سيناريوهات خطط الطوارئ، فمن غري املعقول 
�سيكون  من  و  النفقات  و  املتوقعة  التكاليف  االعتبار  بعني  االأخ��ذ  دون  للطوارئ  التخطيط 

م�سوؤواًل عن تغطيتها و اإدارتها.
االإدارة املالية ذات �سلة مبا�سرة بعملية التخطيط للم�سروع وهذه االإدارة تختلف من جمعية 
الأخرى وفقًا لهيكلية الربامج و اأنظمتها املالية. وامل�سوؤولون عن اإدارة الكوارث يجب اأن يتمتعوا 
بفهم جيد للمبادئ االأ�سا�سية الإدارة التمويل، فاالأموال هي اأمر ح�سا�س ولذلك يجب التعامل 

معها بعناية فائقة و�سفافية.
تتاألف االإدارة املالية من ثالث مكونات رئي�سية:

1- تخطيط امليزانيات
2- املحا�صبة

3- املراقبة والتقارير

تخطيط امليزانيات 
امليزانية هي خطة مالية للم�سروع، وهي تعرب عن تكلفة املوارد املطلوبة لتنفيذ االأن�سطة 

املرتبطة باالأهداف املتوقعة ولذلك فهي تعترب جزءًا مهمًا من التخطيط الناجح للم�سروع.
كما تعترب امليزانية وجهة النظر املالية خلطط العمل، بحيث يتم ا�ستخدام االأموال ب�سكل 

م�سوؤول.
خطوات كتابة امليزانية:

1- حتديد بنود امليزانية:
يجب منذ البداية اأن يتم حتديد عدد امل�ستفيدين ب�سكل عام وعدد وكمية املواد التي �سيتم 

�سراوؤها من �سمن امليزانية، وكمثال على ذلك: 
�ستحتاج  فاإنك  ل� 300 �سخ�س.  دائم لدى جمتمع حملي منكوب  بناء 15 مرحا�س  عند 
لكميات حمددة من االأ�سمنت واحلديد ومواد لل�سقف وبع�س اخل�سب...الخ، باالإ�سافة لتكلفة 
التحميل والتن�زيل والتخزين ونقل هذه املواد، والعدد املطلوب من العمال واأجورهم، و اأجور 
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املتعهد لالإ�سراف على العمل،...الخ.
2- عرو�س االأ�سعار:

امليزانية تعك�س كم �سيكلف امل�سروع ب�سكل عام، ولكن عند نقل ذلك للعمل امليداين من 
اأ�سعار من ثالث موردين خمتلفني، وذلك مبا يتالءم مع  ا�ستدراج ثالثة عرو�س  املطلوب 

املبلغ املحدد لل�سراء حيث تختلف االإجراءات تبعًا للمبلغ املحدد �سمن بند امليزانية.
للن�ساط  املتوقعة  التكلفة  حول  خمت�سني  ال�ست�سارة  كطريقة  االأ�سعار  عر�س   ي�ستخدم 

اأو اخلدمة. وكل عر�س اأ�سعار يجب ان يحتوي على:
• ال�سنف/اخلدمة. 

• التكلفة.
العر�س. وا�سم مقدم  ال�سركة  • ا�سم 

التنفيذ. • التاريخ ومدة 
لها. املقدم  • اجلهة 

الدفع. • اآلية 
 مع االنتباه اإىل اأن تكون موا�سفات اخلدمة/ ال�سنف مذكورة ب�سكل وا�سح وت�سف اإىل 
اأن عملية طلب  كما  ال�سراء.  قبل جلنة  التي مت حتديدها من  املوا�سفات  اأبعد حد ممكن 
عرو�س االأ�سعار يجب اأن تتم على اأ�سا�س من املناف�سة وال�سرية لذلك يجب اأن تقدم عرو�س 

االأ�سعار فى ظرف مغلق يفتح من قبل اللجنة املخت�سة ..
عادة يتم اختيار العر�س االأرخ�س �سعرًا ولكن اأحيانًا يتم اختيار عر�سَا اأكرث تكلفة ب�سكل 
طفيف من العر�س االأرخ�س وذلك الأ�سباب متعددة: كاأن تكون نوعية املواد اأف�سل تدوم اأكرث 
وتتطلب �سيانة اأقل، اأو يكون وقت التنفيذ اأ�سرع ... ولكن من املهم هنا اأن تبني يف التقرير 

االأ�سباب التي دفعتك الختيار عر�س االأ�سعار هذا.

3- ا�ستالم االأموال:
يتم االتفاق بني اجلهة املر�سلة لالأموال واجلهة امل�ستقبلة لهاعلى ذلك، وعادًة يتم حتويل 
االأموال بفوا�سل زمنية تتما�سى ومراحل امل�سروع واكتمال تنفيذ هذه املراحل واإعداد تقارير 

عنها.

اإذا  االأ�صعار  عرو�ص  بتحديد  الوطنية  للجمعية  املالية  االإدارة  تقوم  اأن  ُي�صرتط 
تعدى املبلغ املطلوب مقدار معن .
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يف حال احلاجة مبالغ طائلة من االأموال لعملية �سراء واحدة فاإن الدفع املبا�سر عن طريق 
التحويل امل�سريف هو االأف�سل واالأكرث اأمانًا.

4- حفظ وتخزين االأموال:
يجب منذ البداية حتديد طريقة حفظ االأموال ومن �سيكون م�سوؤواًل عن ذلك.

وعادًة ال يتم االإحتفاظ بكامل املبالغ املحولة ل�سالح امل�سروع، واإمنا يحتفظ مببالغ نقدية 
التزيد عن حد معني لل�سرفيات اليومية.

اأن يكون احل�ساب باال�سم االعتباري للجهة  اأما يف حال فتح ح�ساب م�سريف فاإنه يجب 
امل�ستلمة لالأموال ولي�س با�سم اأ�سخا�س )مثال: ح�ساب منظمة الهالل االأحمر ولي�س ح�ساب 
با�سم �سخ�س من املنظمة(، كما يجب اأن يتم اختيار االأ�سخا�س الذين ي�ستطيعون حتريك 
تواقيعهم ر�سميًا باأ�سمائهم ومناذج  اإعالم امل�سرف  يتم  اأن   احل�سابات من امل�سرف على 

)�سخ�سني على االأقل(.
5- املراقبة:

اإن اجلهة املر�سلة لالأموال يجب اأن حتدد منذ البداية مع اجلهة املر�سل اإليها تلك االأموال 
يتوافق مع  املواد قد مت �سراوؤها مبا  اإن  اآخر:  التمويل املوجود، ومبعنى  كيف �سيتم مراقبة 

امليزانية، وكذلك نوعية وجودة هذه املواد.
مثال عن بند من بنود امليزانية التقديرية:

املحا�سبة:
املحا�سبة هي اأداة تو�سح كم من املال مت ا�ستالمه، وكم من املال مت �سرفه على اخلدمات 

اأو �سراء املواد بناًء على امليزانية.
بالتاأكيد يجب االأخذ بعني االعتبار اأن املبالغ امل�ستلمة قد ال تكون فقط من م�سدر واحد 
التمويل  التمويل،  ك�سب  حمالت  )اال�سرتاكات،  للدخل  املولدة  االأن�سطة  ذلك  على  وكمثال 

اخلارجي، بيع بع�س املنتجات كحقائب اال�سعاف االأويل مثاًل ...(.

تاريخ ال�صراء

اأيار 2009

املواد املطلوب
 �صراوؤها

حمتويات �صلة 
�صحية

تكلفة الوحدة
 بالعملة امل�صتعملة

 500

العدد

10

التكلفة االإجمالية 
بالعملة امل�صتعملة

 5000

مالحظات

اأي مالحظات مفيدة 
ك���ت���زاي���د ���ص��ع��ر امل����واد 
االول��ي��ة ن��ظ��راً لتغري 
ت�������واج�������د امل��������������واد يف 

ال�صوق املحلية.
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الر�سيد  هي  وال�سادر  ال��وارد  بني  وحركتها  االأم��وال  لتتبع  واملفيدة  اجليدة  الطرق  من 
احلايل، كمثال على ذلك:

يوجد عنا�سر اأ�سا�سية لعملية املحا�سبة:
1- اإي�ساالت اال�ستالم:

يعترب وجود اإي�ساالت اال�ستالم عن�سرًا اأ�سا�سيًا يف عملية املحا�سبة، اإن اأي اإي�سال ا�ستالم 
مايل يجب اأن يحتوي:

- رقم ت�سل�سلي.
- تاريخ.

- ا�سم اجلهة امل�سلمة و امل�ستلمة.
- اخلدمة / ال�سنف.

- التكلفة.

- التوقيع.
- ختم ر�سمي للجهة امل�سلمة وامل�ستلمة) يف حال وجوده (.

يف حال وجود ح�ساب م�سريف للم�سروع فاإن الك�سف ال�سهري للح�ساب يجب اأن يرفق مع 
ك�سف  فاإن  وعليه  احل�ساب،  هذا  من  ال�سهر  هذا  �سرفها خالل  التي مت  املالية  امل�ساريف 

احل�ساب هذا يعترب مبثابة اإي�سال.

2- املراقبة و التدقيق:
يجب التاأكد من ما مت �سرفه �سمن بنود امليزانية ليتوافق مع ما هو خمطط له يف امليزانية، 
ويف حال وجود اختالف يف ال�سرف مع بند من بنود امليزانية يتم الرجوع للمدير املايل ويذكر 

ذلك يف التقرير املايل.

مالحظاتالتاريخ

11 �صباط 2009

35000 اآذار 2009

2500025000

20000

850011500

1350011500

4 اآذار 2009

االإجمايل

البند/ال�صنف
التكلفة

 بالعملة 
امل�صتخدمة بالعملة 

املبلغ  امل�صتلم 
بالعملة

 امل�صتخدمة بالعملة 

الر�صيد احلايل 
بالعملة

 امل�صتخدمة بالعملة 

�صالت 
�صحية

ارتفعت االأ�صعار ب�صبب 
توقف اال�صترياد اخلارجي

مت ال�صراء مبا�صرة من 
املورد الرئي�صي اأرز جاف
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  املراقبة والتقارير:
اأو املمولني حول الكيفية التي يتم بها �سرف  التقارير هي تغذية راجعة دورية للمانحني 
االأموال وما هي املبالغ التي مت �سرفها مع االإ�سارة للم�ستفيدين من امل�ساريع التي مولتها هذه 

االأموال.
اإن التقرير املايل ميكن اأن يتم ب�سكل منف�سل اأو اأن يكون جزءًا من تقرير عن امل�سروع. 
هذا التقرير املايل يو�سح ما مت ا�ستالمه من مال وما مت �سرفه ومقارنة ذلك مع امليزانية 
املالية  الناحية  على  توؤثر  اأن  ميكن  التي  التغريات  حتليل  �سرورة  مع  م�سبقًا،  املو�سوعة 
للم�سروع. ويف هذا اجلزء يجب اأن يتم ذكر التعديالت التي متت يف امليزانية والنفقات مع 

التو�سيح ب�سكل مف�سل ملاذا مت اتخاذ قرارات التعديل املالية هذه.

فريق العمل
تو�صيف املهام وامل�صوؤوليات:

هو  حتديد امل�سوؤوليات و توزيع االأدوار على املوظفني واملتطوعني �سمن امل�ساريع. فتو�سيف 
املهام اأداة مفيدة لتوزيع االأدوار بني اأفراد فريق العمل وحتديد االحتياجات ال�سرورية الإجناز 

العمل.
يت�سمن تو�سيف املهام ما يلي:

ال�سفة الوظيفية: من املهم اإبقاء امل�سمى الوظيفي وا�سحًا لكل االأطراف.
هدف التو�سيف الوظيفي: يو�سح دور ال�سخ�س الذي يقوم بالعمل وعالقة هذا الدور يف 

حتقيق اأهداف املوؤ�س�سة واملن�سب الذي ي�سغله.
الواجبات وامل�سوؤوليات: وت�سمل الواجبات وامل�سوؤوليات امل�ستمرة املرتتبة عليه والتي تعترب 

اأ�سا�سية الإجناح العمل باالإ�سافة اإىل متابعة اأدائه للعمل
املهارات املطلوبة:

املهارات  اىل  باال�سافة  العمل  جمال  يف  اخلربة  و  املطلوبة  العلمية  ال�سهادات  وتت�سمن 
ال�سخ�سية كاأن يكون �سبور – لديه قدرة على تي�سري االأمور –يوؤمن بالعمل �سمن فريق – ذو 

اأفكار خالقة و ابتكارية ...
يكون  ك��اأن  ما  جمال  يف  معينة  خربة  او  معينة  مهارات  العمل  يتطلب  االأحيان  بع�س  يف 
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– ذو خربة ال تقل عن 5 �سنوات يف العمل  – اإدارة الكوارث  اتبع ور�سة باال�سعاف االويل 
املجتمعي... 

ومن ال�سروري االأخذ بعني االعتبار التوازن يف التمثيل بني اجلن�سني من ذكور واإناث �سمن 
اأع�ساء الفريق.

 من املهم تو�سيف مهام كل من املي�سريني املجتمعيني واللجنة املجتمعية:
تو�سيف مهام فريق املي�سرون املجتمعيون :

قائد الفريق :
الفريق  اأع�ساء  باقي  الفريق ومتابع مهام  • مي�سر الأمور 

االإدارية االأخرى وامل�ستويات  الفريق  اأع�ساء  والتوا�سل بني  التن�سيق  • م�سوؤول عن 

من املهم التاأكيد على اأن القرارات تتخذ ب�صكل جماعي ولي�ص ب�صكل فردي من قبل 
قائد الفريق 

- م�سوؤول عن كتابة التقارير: نظرًا لتعدد مهام الفريق ميكن ان نحدد اأكرث من �سخ�س يقوم 
بهذه املهمة.

- م�سوؤول عن االأمور املالية:  
 و�سع ميزانية تقديرية خلطط العمل باال�سافة لالن�سطة.

 متابعة تكاليف الربنامج والنفقات املتعلقة به) من موا�سالت، معدات، طعام ...(.
- م�سوؤول عن االأمور اللوج�ستية: هو املكلف بتاأمني كافة احتياجات الفريق من) قرطا�سية، 

تنقالت، معدات ...(
م�سوؤول اعالم: هو املكلف بالتن�سيق مع االعالم بكل اأنواعه املرئية وامل�سموعة...  -

واملتحدث با�سم الفريق 
يف حال تقرر القيام بن�ساط ما يف�سل تعيني �سخ�س م�سوؤول عنها: لتخفيف العبء عن قائد   -

الفريق و�سمان تنفيذ العمل بال�سكل االأمثل.

قائد الفريق

م�سوؤول مايل م�سوؤول اعالمم�سوؤول تقارير م�سوؤول لوج�ستيمهام اأخرى
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هي عملية ت�ساركية وعمل جماعي موجه لتحقيق تغيري يف املجتمع املحلي مب�ساركة اأع�سائه 
من الن�ساء و الرجال  فهي تعمل على توعية املجتمع املحلي بق�ساياه واملخاطر التي تتهدده 
واآثارها عليه ومدى تاأهبه للكوارث التى قد يتعر�س لها ون�سر الوعي ال�سحي  والوقاية من 
االأمرا�س من خالل جمموعة من اأن�سطة توؤدي اىل تغيري ال�سلوك اأو اتخاذ اجراءات معينة 

قد توؤثر على قطاع معني اأو جميع قطاعات املجتمع بالتعاون مع منظمات اأخرى.
تهدف التعبئة املجتمعية لتحقيق ما يلي:

الوعي واملعرفة املجتمعية  • زيادة 
ال�سلوك وزيادة قدرات املجتمع ملواجهة م�ساكله.  • تغيري 

املجتمع  الهامة يف  الق�سايا  املوارد ملواجهة  اأكرب قدر ممكن من  • جمع 
الروابط على امل�ستويني املحلي والوطني )الت�سبيك( • تقوية 

خطوات التعبئة املجتمعية:
اإذا مل  الأنه  ومو�سوعية وممنهجة  املجتمعية مركزة  التعبئة  تكون عملية  اأن  االأف�سل  من 
يتوفر ذلك فاإنه �سيوؤدى اإىل اإحباط اأفراد املجتمع وامل�ساركني يف عملية التعبئة من خالل 

�سعوبة اأو عدم اإمكانية حتقيق االأثر املن�سود.
1- التح�سري للتعبئة املجتمعية: 

هذه اخلطوة تت�سمن:
للكوارث  التاأهب  اأو  االأم��را���س  من  الوقاية  اأو  ال�سحة  تعزيز  )اإم���ا  املو�سوع  حتديد   -

الطبيعية..... ( .
- حتديد املوارد الب�سرية وال�سراكات التي �ست�سهم يف التعبئة. 

- حتديد الفئة امل�ستهدفة .

بع�س االأ�سئلة املفيدة ل�سمان جناح عملية التعبئة: 
املواد  االخت�سا�سيني،  واملوظفني،  التدريب،  )مواد  الالزمة؟  واملوارد  االأدوات  هي  ما   •

االإعالمية( .
بالتعبئة؟  • هل املجتمع )واملنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية( على علم 

وال�سلطات املحلية؟  االإدارة املجتمعية، واملنظمات غري احلكومية،  التن�سيق مع  • هل مت 

ال�����ت�����ع�����ب�����ئ�����ة امل����ج����ت����م����ع����ي����ة
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2- اإ�سراك املجتمعات املحلية :
والهدف من هذه اخلطوة هو التاأكد من رغبة املجتمع على االلتزام بعملية التعبئة. ميكن 
الت�ساور مع منظمات  بد من  املعلومات واحل�سول على املدخالت. وال  لن�سر  عقد اجتماع  

املجتمع االأخرى و العاملني فيها التي ميكن اأن ت�سارك يف عملية التعبئة املجتمعية.
3-  ت�سكيل فريق من املجتمع املحلي:

بعد تو�سيح فكرة وم�سمون التعبئة للمجتمع نقوم بالتايل:
االجتماعي والنوع  املجتمع  فئات  كافة  مع مراعاة متثيل  املجتمع  فريق عمل من  ت�سكيل   - 

)العمر، الدين، اجلن�س، الطبقة االجتماعية( .
- و�سع خطة عمل وا�سحة ومف�سلة. 

- حتديد موؤ�سرات النجاح.
- حتديد اأدوات املتابعة والتقييم.

الوطنية،  اجلمعية   ، املجتمعيني  املي�سرين  فريق  )املجتمع،  بني  ات�سال  �سبكة  ت�سكيل   -
ال�سركاء(.

4- اإجراء التقييم الت�ساركي :
جمع  اأكرب قدر ممكن من املعلومات عن امل�سكلة  يف املجتمع ذات ال�سلة واختيار اأدوات 
جلمع  االأخ��رى  واملوؤ�س�سات  املنظمات  واإ�سراك  املجتمع  اأف��راد   مع  للعمل  املنا�سبة   التقييم 

وحتليل البيانات، وحتديد املوارد املحلية.
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5- التحليل  والتخطيط: 
يجب تدريب اأع�ساء الفريق من املجتمع املحلي الذي مت حتديده �سابقًا على حتليل نتائج 
التقييم وو�سع خطة العمل وامليزانية. وعند توفر املعلومات لدى فريق العمل يقوم مب�ساركتها 
مع املجتمع الذي �سارك يف عملية التقييم االأويل. اإذا بني التقييم وجود ق�سايا خارج  قدرة 
املجتمع واجلمعية الوطنية قد نحتاج لطلب امل�ساعدة من �سركاء اآخرين مثل احلكومة املحلية 

اأو املنظمات غري احلكومية االأخرى. 
6- تنفيذ االأن�سطة :

بعد ان يتم تدريب اأع�ساء الفريق من املجتمع املحلي، �سيقومون بدورهم بتدريب اأفراد 
دوري  اجتماع  عقد  �سرورة  مع  �سابقًا  و�سعوها  التي  اخلطة  معًا  لينفذوا  املحلي  املجتمع 
للفريق) اللجنة املجتمعية( مع اجلمعية الوطنية وال�سركاء اإذا اإ�ستدعى االمر  وكذلك اعالم 

املجتمع باخلطوات التي يقومون بها . 
7- املتابعة والتقييم: 

فن�ستطيع  املوؤ�سرات  خالل  من  املنفذة  اخلطوات  تقييم  يجب  اخلطة   تنفيذ  امتام  بعد 
حتديد اخلطوات الناجحة واالأمور الواجب حت�سينها.

اللجنة املجتمعية
هي فريق من املجتمع املحلي ميثل كافة فئاته ومهمته تنفيذ ومتابعة كافة خطوات احلد من 
املخاطر التي تهددهم من )تخطيط، تنفيذ، متابعة وتقييم( كما يجب اأن يكون بقية اأفراد 
املجتمع على معرفة باللجنة املجتمعية وما هو دورها حيث اأنها �ستتوىل ادارة العمل خالل 

عملية احلد من املخاطر وخا�سة بعد اأن تن�سحب اجلمعية الوطنية بعد اإمتام مهمتها . 
 وغالبًا ما تتاألف اللجنة املجتمعية من 5 - 15 �سخ�س ويتم اإعتمادهم �سواء باالنتخاب 

اأو الت�سمية اأو التطوع بح�سب ما يتفق عليه اأفراد املجتمع املحلي.
  وقد ت�سم :

- ممثلني عن كافة التنظيمات املجتمعية املوجودة يف املجتمع فذلك ي�ساعد على خلق عالقات 
و�سبكات عمل تفيد املجتمع املحلي وت�ساعد على تطويره ب�سرعة.

-اأكرث من ممثل واحد عن الفئات املجتمعية )ن�ساء، رجال، اأطفال، كبار ال�سن واالأ�سخا�س 
ذوي االإعاقة(، مع اإيالء اهتمام خا�س للحفاظ على اجلن�س والعمر والتوازنات الدينية 

والعرقية..الخ.
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- ممثلني عن املنظمات غري احلكومية املحلية التي تعمل يف املجتمع ولديها رغبة يف التعاون 
معه .

-  ممثلني عن ال�سلطات املحلية وهم من املجتمع ذاته) موظفني، مدر�سني...(.
- متطوعني من اجلمعية الوطنية، ويف�سل اأن يحدد مي�سر جمتمعي/ متطوع ) قائد الفريق 

مثاًل( ليكون على عالقة مبا�سرة مع �سخ�س من اللجنة املجتمعية وميثله .
 تو�سيف مهام اللجنة املجتمعية:

عند ت�سكيل اللجنة املجتمعية البد من حتديد مهام معينة الأع�ساء اللجنة بهدف الو�سول 
اإىل تنفيذ خطة العمل التي مت و�سعها بالتعاون مع فريق احلد من املخاطر بال�سكل االأمثل.

و هذه املهام هي:
1- رئي�س اللجنة املجتمعية: �سيتوىل تي�سري اأمور اللجنة كافة بني )اأع�ساء اللجنة املجتمعية( 

وبني )اللجنة وكافة ال�سركاء( يف�سل و�سع �سخ�س ينوب عنه يف غيابه 
2- م�سوؤول عن االأمور املالية: ومهامه و�سع ومراقبة ميزانية الن�ساطات والنفقات 

مع  بالتعاون  تنقالت...(  )معدات،  كافة  بتاأمني  يقوم  اللوج�ستية:  االأم��ور  عن  م�سوؤول   -3
م�سوؤول االأمور املالية.

4- م�سوؤول عن العالقات العامة:
اللجنة املجتمعية. • ين�سق بني اجلهات احلكومية، غري احلكومية، 

• ي�سعى اىل ك�سب �سراكات جديدة 
يف�سل اأن يتمتع اال�سخا�س العاملون باملهام ال�سابقة مبهارات تتعلق مبجال العمل. وذلك 
يختلف من جمتمع حملي اإىل اآخر ويف حال عدم وجود هذه املهارات ميكن تدريب اأع�ساء 

اللجنة املجتمعية على كافة املهارات املطلوبة.
تدريب اللجنة املجتمعية:

التح�سري للتدريب:
املحلي  باملجتمع  اأن يكون  ا�ساءته... ويف�سل  والتاأكد من حجمه،  التدريب  - اختيار مكان 

ذاته.
- حتديد وقت التدريب ويف�سل اأن يكون يف اأوقات منا�سبة للم�ساركني كاأيام العطل مثال، 

باالإ�سافة اإىل حتديد الربنامج التدريبي.
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- تاأمني كافة احتياجات التدريب من اأدوات مكتبية، اأ�ساليب االي�ساح....
يتوفر ميكن اال�ستعانة  اأف��راده ويف حال مل  اأحد  اأن يكون تدريب املجتمع من قبل  - ميكن 

بخربات خارجية.
- التاأكيد على مراعاة النوع االجتماعي يف اإنتقاء امل�ساركني.

علمًا اأنه من االأف�سل تواجد اأع�ساء من فريق احلد من املخاطر خالل فرتة التدريب .
حمتوى التدريب:

�سيتم تدريب اللجنة املجتمعية على عدة موا�سيع متكنهم من تطوير قدراتهم ومهاراتهم 
وبالتايل توليهم قيادة عملية احلد من خماطرهم من درا�سة وتخطيط وتنفيذ... بناًء على 

قدراتهم الذاتية وتوافقا مع حاجاتهم . .
موا�سيع التدريب:

تعترب النقاط التالية من اأهم املوا�سيع التي يجب تدريب اأع�ساء اللجنة املجتمعية عليها : 
�سجرة  جمتمعية،  )خرائط  واأدوات  مفاهيم  والقدرات:  ال�سعف  مواطن  تقييم  اأدوات   .1
التي  تلك  على   فقط  الرتكيز  اإمن��ا  و  االأدوات  كافة  �سرح  بال�سرورة  ولي�س  امل�سكلة..( 

�ستفيدهم يف فهم الدرا�سة.
- كتابة التقارير: لت�ساعدهم يف توثيق عملهم والتوا�سل مع بع�سهم ومع اجلهات الر�سمية .

�سيخططون  والأنهم  مراحلها  بكافة  التخطيط  عملية  يف  �سي�ساركون  الأنهم  التخطيط:   -
مبفردهم يف امل�ستقبل.

- ادارة امل�ساريع: بكل ما تت�سمن من مهارات ادارية ليتمكنوا من حتقيق النجاح. 
- االدارة املالية: ليتمكنوا من ادارة مواردهم والتمويل الذي قد يح�سلون عليه من جهات 

خارجية.
- ما يتعلق بالتاأهب للكوارث )اإ�سفري، �سحة جمتمعية وا�سعاف اأويل، نظام انذار مبكر(.

هذه املوا�سيع االأ�سا�سية التي ميكن اأن ندرب املجتمع املحلي عليها ولكن قد نقوم بتدريبهم 
احتياجاته  ح�سب  اآخ��ر  جمتمع  اإىل  جمتمع  من  م�سمونها  يختلف  اأخ��رى  موا�سيع  على 

وخماطره واالأن�سطة التي �سيقوم بها.
ومن اجلدير بالذكر اأنه ال بد من مراجعة اأدوار وم�سوؤوليات اللجنة ب�سكل دوري للتاأكد اأن 

اللجنة تقوم باإجناز كافة اأعمالها املتفق عليها.
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لكي يتمكن املجتمع املحلي من تطبيق اإجراءات احلد من خماطر الكوارث ال بد له اأن يقوم 
بتطبيق املبادئ االأ�سا�سية لعملية التنفيذ الت�ساركي.

مبادئ عملية التنفيذ الت�ساركي هي:
اإن املبادئ االأ�سا�سية التي تقود املي�سرين املجتمعيني يف تنفيذ خطط عمل ون�ساطات عملية 

احلد من املخاطر املبني على املجتمع هي :
اأفراد املجتمع املحلي،  1. م�ساركة كافة �سناع القرار: العمل على تن�سيط م�ساركة كل من 
اللجان املجتمعية، املنظمات احلكومية وغري احلكومية وغريها منذ بداية  عملية تخطيط 

امل�سروع 
2. احلوار: باإمكان اأ�سخا�س من خمتلف الثقافات والفئات االجتماعية والطبقات االقت�سادية 

العمل معًا الإيجاد اأف�سل احللول للم�ساكل من خالل التفاعل والتبادل امل�ستمر لالأفكار .
3. تنظيم وترتيب عملية التنفيذ: ينبغي تطبيق االأ�ساليب واالأدوات املختلفة لتحليل الو�سع 

ب�سورة منطقية وممنهجة .
4. مراقبة ومراجعة كافة امل�ساركني للعملية ب�سورة دائمة: مما يوفر تغذية راجعة م�ستمرة 

لتعديل وتطوير اأن�سطة امل�سروع باالعتماد على اخلربات املكت�سبة خالل العملية،
من  جتعل  جديدة  ونتائج  روؤي��ة  تظهر  اأن  اإىل  �ساحلة  العملية  هذه  يف  اخلطط  تكون  حيث 
ال�سروري تنقيحها وتعديلها. وهذا ما ي�ستدعي وجود مرونة يف اتخاذ القرارات واإعداد اخلطط .

5. مراعاة تعدد الثقافات: �سرورة ا�ستخدام  اأ�ساليب واأدوات مقبولة من قبل خمتلف فئات 
املجتمع املحلي مقارنة مبخزونهم الثقايف . 

6. ال�سفافية: من خالل تعزيز االنفتاح وال�سراحة بني �سناع القرار وامل�ساركني كافة.
7. اأف�سل الطرق للتقدم نحو االأمام هو وجود اتفاق جماعي يف االآراء حول التطوير.

كل خطوة من اخلطوات املذكورة اأعاله يجب مناق�ستها مع كافة امل�ساركني من خالل عر�س 
اأمثلة واقعية لتو�سيح ما تنطوي عليه كل خطوة.

ح�سد املوارد املجتمعية:
االآليات  و�سع  تكون  اأن  يجب  التالية  اخلطوة  ف��اإن  العمل  خطة  اأه��داف  حتقيق  ل�سمان 

ال�سحيحة  لتنفيذ هذه اخلطة على اأر�س الواقع.

التطبيق املجتمعي الإجراءات احلد من 
املجتمع على  املبني  ال��ك��وارث  خماطر 
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يعترب ت�سكيل وتعزيز فرق العمل املجتمعية هو االأ�سا�س لتحريك وتعبئة املجتمعات املحلية 
وزيادة   املجتمع   اأه��داف  الكوارث. وحتقيق  ا�ستدامة عملية احلد من خماطر  ي�سمن  مبا 

قدرته على التاأهب واال�ستجابة للكوارث باالإ�سافة اإىل تنمية املجتمع.
مفهوم ح�صد املوارد املجتمعية :

كافة  يخدم  �سياق  يف  لو�سعها  املحلي  املجتمع  لدى  املتاحة  واملهارات  املقومات  جمع  هو 
مراحل تطبيق اإجراءات احلد من املخاطر.

فاملوارد املجتمعية ت�سمل :
1. االأفراد: رب اأ�سرة، طبيب، مزارع، مهند�سة، مدر�س، طالب ....

2. التنظيمات املجتمعية: جمل�س احلي، الع�سرية...  
االأحمر،  الهالل  االأح��م��ر/  ال�سليب  االأ���س��رة،  تنظيم  جمعية  حكومية:  غري  منظمات   .3

اجلمعيات اخلريية ...
4. موؤ�س�سات حكومية: وزارات، بلديات، املدار�س، املراكز ال�سحية...

5. موارد طبيعية: اأنهار، حقول زراعية، موا�سي ....
6. تكنولوجيا: ات�ساالت، و�سائل نقل .....

وبح�سب م�سدر هذه املوارد ميكن تق�سيمها اإىل:
• داخلية من املجتمع املحلي 

. املحلي  املجتمع  • خارجية من خارج 
للحد من خماطر  الت�ساركي  والتخطيط  التقييم  املوارد خالل مراحل  تبداأ عملية ح�سد 
الكوارث وت�ستمر اأي�سًا خالل مرحلة التنفيذ لوجود حاجة دائمة لتاأمني موارد كافية ومتاحة.

خطوات  ح�سد املوارد: 
1. ح�سر املوارد املتاحة  يف املجتمع:

اخل�صائ�صاملوارد

اأن االأفراد ميكن  التي  النقدية  وال�صيولة  العاملة  اليد  ال��وق��ت،  امل��ه��ارات،  ه��ي  م��ا 
يقدمها الفرد لتنفيذ ن�صاطات احلد من املخاطر 

املتبعة التنظيمات املجتمعية واالأ�صاليب  والتوا�صل  االت�صال  �صبكات  من  اال�صتفادة  ميكن  كيف 
لتطوير املجتمع للتخفيف من املخاطر   

ن�صاطات  لتنفيذ  االأمثل  النحو  ا�صتخدامها على  التي ميكن  امل��وارد  ما هي 
احلد من املخاطر؟

ما هي ال�صيا�صات واال�صرتاتيجيات التي تخدم اأهداف ون�صاطات احلد من املخاطر؟
ما هي اخلدمات التي تقدمها هذه املوؤ�ص�صات للمجتمع وكيف ميكن اال�صتفادة منها ؟

ما هي املنظمات املوجودة وما اأهدافها؟ وكيف ميكن اال�صتفادة منها؟ املنظمات غري احلكومية

املوؤ�ص�صات احلكومية

املوارد الطبيعية
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2. ح�سر املوارد التي تلبي احتياجات حاالت الطوارئ )كجزء من خطة الطوارئ والتاأهب 
املالجئ،  اإىل  املنازل  لالنتقال من  اآمنة  اإي��واء، طرق  وت�سمل مالجئ، مراكز  للكوارث( 
...(، خمزون  نقل )مركبات وقوارب  و�سائط  اأويل،  اإ�سعاف  م�ستودعات، مولدات، عدة 
غذائي، اتفاقيات غذائية م�سبقة، معدات االت�سال الال�سلكي باالإ�سافة اإىل جمع قائمة 
باأ�سماء املتطوعني واملنظمات االأهلية وتفا�سيل وعناوين االت�سال مع املوؤ�س�سات احلكومية.

3.  ح�سر املوارد التي تفيد يف التخفيف والوقاية والتاأهب للطوارئ.
4. حتديد املوارد املطلوبة لتنفيذ ن�ساطات احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع مبا 

يتالءم مع اخلطة املو�سوعة)االحتياجات(.
اأمثلة: 

والتكنولوجيا... العاملة واالأفراد: املهارات واملعارف  • اليد 
نباتية،  غر�سات  بناء،  مواد  �سوت،  مكرب  اأويل،  اإ�سعاف  عدة  وامل�ستلزمات:  املعدات   •

موا�سي... 
الدراجات  الال�سلكية،  االت�ساالت  الهواتف،  ال�سوت،  مكرب  والنقل:  االت�سال  •  و�سائل 
الهوائية، ال�ساحنات، اجلرارات وغريها .املرافق: كامل�ستودعات، مراكز االإخالء، مراكز 

االإيواء واجل�سور وغريها املنظمات وال�سراكات وم�سادر التمويل وغريها .
5. مقارنة املوارد املتاحة يف املجتمع املحلي مع املوارد املطلوبة) مقارنة املتاح مع االحتياجات( 

لتنفيذ خطة عمل احلد من خماطر الكوارث .
6. اال�ستفادة من املوارد املتاحة وو�سع خطة لتوليد اأو ابتكار موارد ومتطلبات اأخرى .

7. و�سع جدول زمني الإجراءات احلد من املخاطر وتق�سيمها اإىل اإجراءات فورية، ق�سرية 
اإىل توفري  باالإ�سافة  االأمد وذلك باالعتماد على االحتياجات املطلوبة  ومتو�سطة وطويلة 

املوارد الالزمة لتنفيذ هذه االإجراءات.
8. اإعداد ميزانية النفقات التي تغطي تكلفة املوارد املطلوبة لتنفيذ اإجراءات ون�ساطات احلد 

من املخاطر، وميكن اإعداد امليزانية كالتايل:
1-  اإما بح�ساب التكاليف لكل ن�ساط على حدة.

2- ح�ساب التكاليف املبا�سرة وغري املبا�سرة:
• التكاليف املبا�سرة: املتعلقة بتنفيذ الن�ساطات مثل: التدريب، مواد وم�ستلزمات كمواد 

بناء، �ستالت زراعية ...
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• التكاليف غري املبا�سرة: كالنفقات االإدارية والنفقات الداعمة لالأن�سطة مثل االت�ساالت 
والتنقل واملرافق.

اإن كانت املهارات التقنية املطلوبة للتنفيذ غري متوافرة �سمن املجتمع املحلي فاإنه على 
مثل  خارجيني  �سركاء  بح�سد  القيام  املجتمع   على  القائمة  املخاطر  من  احلد  منظمات 
املوؤ�س�سات احلكومية، املنظمات غري احلكومية وال�سركات التجارية والتن�سيق معها  لتلبية 
اإدارة  االحتياجات واحل�سول على خربات وموارد وباملقابل من املفرت�س على العاملني يف 
الكوارث االعرتاف بالدور احليوي الذي تلعبه املجتمعات يف احلد من خطر الكوارث وحتقيق 

ثقافة ال�سالمة واحلماية للمجتمع باأكمله. 
ح�صد املوارد الداخلية واخلارجية :

تنفيذ  و  ال��ق��رارات  اتخاذ  التخطيط،  يف  للم�ساركة  املحلي  املجتمع  ورغبة  حما�سة  اإن 
املراحل املختلفة الأن�سطة التاأهب واحلد من خماطر الكوارث هو االأ�سا�س يف حتقيق النجاح 
الفعالة للمجتمع يف ن�ساطات احلد من خماطر  امل�ساركة  واال�ستدامة. ولذلك فاإن ت�سجيع 
الكوارث مبا فيها متويل هذه االأن�سطة يعزز من التما�سك االجتماعي واعتماد هذا املجتمع 
الكوارث  اأن�سطة احلد من خماطر  من  العديد  تنفيذ  على  ق��ادرون  يجعلهم  ذاته مبا  على 
اعتمادًا على مواردهم الداخلية التي عادة ما تتمثل بالوقت، االأيدي العاملة، املعارف املحلية 

واأي�سًا املوارد املادية واملالية.
رى اجتماعات ال�سركاء بهدف توحيد االأهداف وااللتزامات بينهم مع الرتكيز ب�سكل  جتمُ
خا�س على املوارد التي ميكن اأن ي�سرتكوا بها وي�ساهموا من خاللها يف تنفيذ خطة عملية 

احلد من املخاطر.
ميكن ملنظمات احلد من املخاطر املجتمعية اأن تنظم هذه االجتماعات ملناق�سة تخطيط 
عملية احلد من املخاطر واملدخالت واملوارد املطلوبة لتنفيذ االإجراءات وحتفيز �سناع القرار 

حول املوارد املجتمعية للم�ساركة يف خطة التنفيذ.
وكمثال عن هذه املنظمات، املبادرة الوطنية للتنمية الب�سرية يف املغرب..

خالل هذه االجتماعات يجب على منظمات احلد من املخاطر اأن ت�سع باالعتبار ما يلي: 
1. تنظيم احلوار حول اإجراءات احلد من املخاطر املحتملة، املدخالت املطلوبة لتنفيذ هذه 

االإجراءات باالإ�سافة اإىل املوارد املطلوبة التي متكننا من الو�سول اإىل هذه املدخالت.
2. الت�سجيع على مناق�سة املوارد املطلوبة على �سعيد املوارد الب�سرية، التقنية ،االجتماعية، 

املادية، الطبيعية واملالية.
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3. التاأكد من معرفة املوارد الداخلية واملوارد اخلارجية والتمييز بينهما، وتو�سيح امل�سدر 
الذي ميكن ح�سد املوارد املطلوبة منه. والتاأكد من اإ�سراك اأفراد املجتمع املحلي) االأ�سر، 
اإ�سراك  من  التاأكد  اإىل  باالإ�سافة  املنتخبني(  املحليني  امل�سوؤولني  اأو  املجتمعية  اللجان 
املوؤ�س�سات احلكومية، املنظمات غري احلكومية، ال�سركات التجارية اخلا�سة واجلمعيات 

اخلريية من خارج املجتمع.

ميكن ا�ستخدام م�سفوفة ح�سد وتعبئة املوارد كاأداة و كنتيجة نهائية لعملية ح�سد املوارد 
مبا�سر  ب�سكل  ا�ستخدامها  والطبيعية ميكن  املادية  الب�سرية،  املوارد  اأن  معرفة  املفيد  ومن 
االأخرى من  الثالثة  االأن��واع  لتاأمني  ا�ستخدامها  املالية ميكن  املوارد  اأن  كمدخالت يف حني 

املوارد) الب�سرية، املادية، الطبيعية (

اإجراءات احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع:
هي جمموعة م�ساريع اأو برامج اأو اأن�سطة حتددها املجتمعات املحلية وتكون كنتيجة للتقييم 
والتخطيط الت�ساركي للمخاطر التي تعر�سوا لها اأو يتعر�سون لها وذلك بهدف الوقاية منها 

م�ستقباًل اأو على االأقل التخفيف من االآثار التي ميكن اأن تنتج عنها يف حال وقوعها.
هذه االإجراءات ما هي اإال و�سيلة جمتمعية للحفاظ على املجتمع) اأفراد، ممتلكات (، يتم 

التخطيط لها من قبل املجتمعات املحلية يف مواجهة املخاطر التي حتدق بهم.
و تنق�سم هذه االإجراءات اإىل :

م�سفوفة ح�سد املوارد
املوارد املطلوبةاملدخالت

الب�صرية 
التقنية 

ما هو نوع اخلربات املطلوبة؟
ما هي الكمية املطلوبة؟

متى ؟
اأين ؟

املادية 
النوع ؟
الكمية؟
متى ؟
اأين ؟

الداخليةاملاليةالطبيعيةاملادية 
املنظمات غري احلكومية

اخلارجية
املنظمات  احلكومية

امل�صادر
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1. اإجراءات هيكلية:
هي تدابري غايتها احلفاظ على احلياة و املرافق احليوية مثل )املدار�س، امل�ست�سفيات، 

ودور العبادة...الخ ( وتق�سم اإىل اإجراءات هند�سية وغري هند�سية:
 االإجراءات الهند�سية:

هي عمليات التخطيط و اإن�ساء الوحدات ال�سكنية والبنية التحتية، مبا يتنا�سب مع املوقع 
اجلغرايف و االأحوال البيئية املحيطة باملجتمعات املحلية.

كبناء اجل�سور،  اأعمال هند�سية كبرية)  بينها من  فيما  الهند�سية   االإج��راءات  وتتفاوت 
ال�سدود، االأنفاق، االأبراج...الخ( اإىل تدعيم بع�س املباين وتعزيز م�ساريع �سغرية يف املجتمع 

املحلي.  
املحلي،  املجتمع  مرافق  خا�سة  اجلديدة  املرافق  اختيار  يف  ال�سالمة  معايري  مراعاة  اإن 
كاملدار�س وامل�ست�سفيات والبنية التحتية يوؤدي دورًا هامًا يف التخفيف من مواطن �سعفها. 
ففي املناطق املدنية، يعد مبداأ الالمركزية هامًا يف توزيع املباين، خا�سة تلك املعر�سة منها 
للخطر.  وهذا يعني اأن اخلدمات التي يوفرها مرفق واحد هي اأكرث عر�سة للخطر من تلك 
التي تتوفر من خالل العديد من املرافق ال�سغرية.  وينطبق هذا املبداأ اأي�سًا على الكثافة 
لل�سكان يف منطقة واحدة �سوف يعمل دائمًا على زيادة  االأكرث كثافة  ال�سكانية،  فالرتكيز 
احتمال وقوع كارثة، مقارنة بال�سكان املوزعني على م�ساحات اأكرب، ويزيد من االأ�سرار يف 

حال حدوث الكارثة.
االإجراءات غري الهند�سية:

هي عمليات التخطيط املجتمعي لو�سع الدرا�سات االإدارية واملالية، التي من �ساأنها اأن حتد 
من املخاطر التي تهدد املجتمع. وتنق�سم اإىل :

- االإجراءات االقت�سادية
قد تكون �سالت الربط بني قطاعات اقت�سادية خمتلفة اأكرث عر�سة للتزعزع  من مرافق 
البنية التحتية نتيجة وقوع كارثة معينة.  لذا، فاإن العمل على تنويع االقت�ساد يعد طريقة 
مهمة للتخفيف من املخاطر.  فاالقت�ساد القوي يعد اأف�سل خط دفاع �سد الكوارث، حيث 
ت�ستطيع احلكومات ا�ستخدام احلوافز االقت�سادية يف البلد حلث االأفراد اأو املوؤ�س�سات على 

اتخاذ اإجراءات للتخفيف من حدة الكوارث.
- االإجراءات االإدارية واملوؤ�س�سية :
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بربنامج  الدعم  ويتطلب  وقتًا،  الكوارث  من  املباين  حماية  تطوير  على  العمل  ي�ستغرق 
للتثقيف والتدريب والبناء املوؤ�س�سي لتوفري املعرفة املهنية والكفاءة املطلوبة.

2. اإجراءات غري هيكلية :
هي برامج  و خطوات عملية يف جمال التاأهب و مواجهة املخاطر التي تهدد املجتمع املحلي . 

و تنق�سم اإىل:
- التوعية املجتمعية فى جمال احلد من الكوارث.

-التدريب املجتمعي .

-ال�سمان املجتمعي .

التوعية املجتمعية فى جمال احلد من الكوارث 
اإن التوعية املجتمعية واإيجاد فهم وا�سع النطاق ب�ساأن احلد من خماطر الكوارث  يعترب 
دائمًا من العنا�سر االأ�سا�سية  يف ا�سرتاتيجيات اإدارة خماطر الكوارث،  و اجلدير بالذكر اأن 
البند 3 من  اإطار عمل هيوغو  2005 - 2015 : "بناء قدرة االأمم واملجتمعات على مواجهة 

الكوارث" يدل على امل�سي قدمًا للحد من اخل�سائر الناجمة عن الكوارث.
1. مفهومها: هي الربامج واالأن�سطة املوجهة للعمل مع املجتمع عمومًا، لرفع م�ستوى االإدراك 
و املعرفة حول املخاطر التي تهدده و�سبل التعامل معها للوقاية منها اأو التخفيف من االآثار 

الناجمة عن حدوثها.
يف  التغيري  اإىل  تهدف  والتي  امل��درو���ص��ة،  املجتمعية  للتوعية  ما�صة  بحاجة  ونحن 
التدابري  اتخاذ  على  ال��ق��رار  �صناع  وح��ث  املحلية،  املجتمعات  يف  االأف���راد  �صلوكيات 
اأن ي�صكل خطراً على املجتمع . �صاأن كل ما ميكنه  وال�صيا�صات الالزمة للحد من 

2. امل�ستهدفون : ت�سمل جميع الفئات يف املجتمعات املحلية )االأطفال، الرجال، الن�ساء، كبار 
ال�سن، ذوي االعاقة (.

 3.اأهداف التوعية املجتمعية فى جمال احلد من الكوارث : 
•  زيادة املعرفة لدى الفئة امل�ستهدفة حول خماطر الكوارث، وطبيعتها والنتائج املحتملة 

لتاأثريها. 
اآثارها. والتخفيف من  للكوارث  التاأهب  تدابري  املعرفة حول  •  زيادة 

له.  اال�ستجابة  و كيفية  امل�ستخدم  االإنذار  املحلي على نظام  املجتمع  •  اإطالع 
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الطوارئ  اال�ستجابة حلاالت  املعرفة حول كيفية  •  زيادة 
اأن�سطة  اأو  الكوارث  خماطر  من  احلد  وبرامج  خطط  لتطبيق  الالزمة  املوارد  ح�سد    •

اال�ستجابة .
4. املبادئ االأ�سا�سية لربامج التوعية املجتمعية: 

2. ت�سميم وتنفيذ برامج التوعية يتم بناء على  فهم وا�سح لوجهات النظر واالحتياجات 
املجتمعية مع ا�ستخدام جميع املواد التي تعك�س الظروف املحلية. 

اأن ت�ستهدف جميع �سرائح املجتمع، مبا يف ذلك �سناع القرار، واالأف��راد الذين  3.  ينبغي 
يعي�سون يف املجتمعات املحلية املعر�سة للخطر. 

4. التنوع يف اأمناط الر�سائل املجتمعية، وطرق اإي�سالها .
5.  بذل جهود م�ستمرة اأمر �سروري للنجاح.

-5 عنا�سر و مميزات التوعية املجتمعية:
اإن رفع م�ستوى الوعي هو عملية تفاعلية ت�سارك فيها عدة جهات ح�سب عملها وم�سوؤولياتها 
جتاه املجتمع، ويرجى منها خلق  تاأثري فعلي واإيجابي يف تغيري ال�سلوك املجتمعي جتاه مو�سوع 

معني. 
اأواًل: عنا�صر التوعية املجتمعية 

1. الغر�س:
- الر�سالة ) حمتواها(

- الو�سائل) �سمعية، مرئية ...الخ( 
- اجلمهور، ما هي الفئة امل�ستهدفة ؟ 

- النتائج املتوقعة ؟ 
2. البنية؟

- يكون النهج ذا طابع تكراري ي�سمن اال�ستمرارية واال�ستدامة. 
- ي�ستخدم جمموعة وا�سعة من اأ�ساليب وو�سائل االإعالم.

ثانيا: املميزات الرئي�صية للتوعية املجتمعية 
مثل  املنتجات،  من  جمموعة  جمرد  ولي�س  م�ستمرة،  عملية  فالتوعية  اال�ستمرارية:    •

املل�سقات والكتيبات ، الخ. 
مراحل  وتنفيذ  ت�سميم  جمال  يف  رئي�سيًا  م�ساركًا  املحلي  املجتمع  يعترب  الت�ساركية:   •
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الربنامج، مب�ساركة اأفراد من ذوي املهارات الفنية الالزمة. 
حاجة املجتمع املحلي: تقييم خماطر حمددة هي اأ�سا�س �سروري لتطوير برامج توعية • 

املجتمع.
 قد تعنى حملة التوعية فى بع�س االأحيان با�ستهداف فئة معينة من املجتمع املحلي مثل• 

) الن�ساء والرجال واالأطفال، كبار ال�سن، ذوي االعاقة  ...الخ (.  
-6 مراحل اعداد برامج وحمالت التوعية املجتمعية:

1. حتديد الغر�س:
- مدى معرفة املجتمع املحلي باملخاطر املحيطة به والتي توؤثر عليه.

- اإجراءات التاأهب لهذه املخاطر وكفايتها.
- مدى اإدراك املجتمع املحلي للتحذيرات و كيفية اال�ستجابة لها.

2. تخطيط الربنامج:
- كيفية ت�سرف املجتمع املحلي قبل، اأثناء وبعد الكارثة .

- الفئة امل�ستهدفة الذين هم اأكرث عر�سة للخطر، عاداتهم، الو�سائل واالأ�ساليب التي جتمعهم  
يف احل�سول على املعلومات.

- نوع اخلطر املهدد للمجتمع، واالآثار املحتملة الناجتة عن وقوعه.
- امل�ساركني يف التنفيذ من املجتمع املحلي.

- كيفية ت�سجيع االعتماد على الذات والتم�سك  باملمار�سات ال�سليمة يف املجتمع املحلي.
- كيفية حتقيق ا�ستدامة النتائج.

3. تعبئة املوارد:
و�سع قائمة باالحتياجات وم�سادرها كمثال:)م�سممي مواد ترويجية موجهة لالأطفال: 

امل�سدر يكون عادة نقابة الفنانني الت�سكيليني..(.
4. التنفيذ.
5. التقييم.

6. تعديل ت�سميم الربنامج بناء على معطيات التقييم.
العوامل املوؤثرة يف  فعالية التوعية املجتمعية: 

- امل�سداقية: يجب اأن يكون املتلقي واثقًا  من م�سدر املعلومات  وهذا اأ�سا�س لبناء مناخ 
من الثقة بني املر�سل واملتلقي.
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- ال�سياق: يجب اأن ي�سكل جزءًا من البيئة الطبيعية للمتلقي ل�سمان و�سول املعلومات اليه. 
- املحتوى: يجب اأن يكون له معنى و اأن يكون متوافقًا مع قيم و عادات املجتمع املحلي وذا 
�سلة باملو�سوع اخلا�س بالتوعية. ربط احلقائق حول االأخطار التي تواجه املجتمع بدال من 

االعتماد على اإح�ساءات عامة.
- اقرتاح االإجراءات املحددة التي ميكن اتخاذها للحد من اخل�سائر، وت�سليط ال�سوء على 

اال�ستفادة من مثل هذه االأعمال. 
- الو�سوح: يجب اأن تكون بلغة ب�سيطة  مفهومة، حتوي حقائق ومعلومات من م�سادر موثوقة .

- اال�ستمرارية: الر�سالة ينبغي اأن تكون متكررة و ا�ستخدام �ستى ال�سبل الإي�سال الر�سالة 
نف�سها. 

املحلي املجتمع  لدى  لالت�سال  املف�سلة  القنوات  من  اال�ستفادة  ينبغي  االت�سال:  قنوات   - 
)لقاءات جماعية، اأفالم م�سورة، م�سرح عرائ�س...(

املعرفة  و  الثقافة  اإىل عدة عوامل ذات �سلة مثل )املتلقي ودرجة  االنتباه  القدرة: يجب   -
بالقراءة والكتابة. التاأكد من اأن املواد هي من �سميم اللغة التي يفهمها املجتمع املحلي(.

- االإبداع: يجب اأن تكون يف �سكل  مبتكر من �ساأنه اي�سال املعلومة اأو الفكرة  مثل )ا�ستخدام 
ال�سور اأو الو�سف اأو الر�سم اأو املج�سمات....الخ( 

دور املنظمات املجتمعية يف تعزيز الوعي املجتمعي:
اللجان  بني  بالتعاون  املتنوعة  املجتمعية  التوعية  ن�ساطات  يحقق  اأن  املجتمع  ي�ستطيع 
املجتمعية و املوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية والقطاع اخلا�س، وفيما يلي اأمثلة على ذلك:

والتدريب على ذلك. للكوارث  للتاأهب  • التوعية  
• اإقامة املعار�س املختلفة، مثال )التقنيات املبتكرة التي ميكن ا�ستخدامها لالإنذار املبكر، 

تقنيات البناء احلديثة املقاومة للزالزل(
التعلم من الزيارات  • تبادل املعلومات والتعلم مع املجتمعات املحلية واملنظمات االأخرى، 

امليدانية.
التدريب املجتمعى

املفاهيم االأ�سا�سية 
• تدريب التنظيمات املجتمعية، االأفراد واالأ�سر يف املجتمع املحلي على احلد من خماطر 

الكوارث هي ا�سرتاتيجية فعالة  لبناء وتعزيز قدراتها.
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على  باالأ�سا�س  تعتمد  لغايات خمتلفة  املخاطر  من  على احلد  املجتمعي  التدريب  • يجرى 
تقييم احتياجات التدريب. 

الكوارث،  اإدارة  مفاهيم  حول  العام  )التوجه  وا�سعة:  التدريب  يغطيها  التي  املجاالت   •
م�ستهدفة  فئات  وتدريب  املحاكاة  متارين  الأخطار حمددة،  اال�ستجابة  واالإدارة،  القيادة 
من  للحد  الهيكلية  وغري  الهيكلية  االإج���راءات  تنفيذ  على  قدرتها  زي��ادة  بهدف  حم��ددة 

املخاطر مثال تدريب عمال البناء على ت�سييد منزل مقاوم للفي�سانات...( 
حد  اأق�سى  اإىل  املحلية  املوارد  با�ستخدام  املحلي  املجتمع  يف  التدريب  يتم  اأن  ينبغي   •

ممكن. 
• اأ�ساليب التدريب املجتمعي متنوعة: )اأ�ساليب تعليم الكبار، ا�ستخدام الو�سائل الب�سرية 

وغري املكتوبة، اأ�ساليب التف�سري....(
بناء وتعزيز قدرة املجتمع املحلي على احلد من خماطر  اإىل  التدريب املجتمعي  • يهدف 
ووا�سعة  عالية  التدريب  احتياجات  وتكون  حدوثها،  حال  يف  لها  اال�ستجابة  و  الكوارث 

النطاق ب�سكل اأكرب يف حال ت�سكيل تنظيم جمتمعي حديث. 
• خالل التدريب املجتمعي يتم بناء قدرات االأفراد واالأ�سر واللجان املجتمعية ب�سكل خا�س 

لتمكينهم من تنفيذ اإجراءات فردية وجماعية للحد من خماطر الكوارث.
لتعبئة  انطالق  كنقطة  ت�ستخدم  و  اأي�سًا  الكوارث  الإدارة  توجيهية  دورة  اإجراء  ميكن   •

املجتمع والبدء يف عملية احلد من خماطر الكوارث. 

ما يجب القيام به؟ 
التدريب.  تقييم احتياجات  اأ�سا�س  •  دورات م�سممة على 

املطلوبة. التدريب  • حتديد جماالت 
امل�ستقبل.   اأف�سل يف  امل�ساركني لت�سميم دورات تدريبية  اآراء  و تقييم  • درا�سة 

اأنواع التدريب:
1. التدريب  املجتمعي على اال�صتجابة للكوارث:

الكوارث: اإدارة خماطر  واملتقدم على  االأ�سا�سي  • التدريب 
املفاهيم العامة الإدارة خماطر الكوارث يف مرحلة ما قبل واأثناء وبعد انتهاء الكارثة. 

التنمية.  الكارثة نحو  اإدارة  • توجيه 
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لها. التي تعر�س  الكوارث  التعامل مع  للمجتمع يف  ال�سابقة  • اخلربات 
ال�سعف  مبواطن  نعني  ماذا  الكارثة؟  هي  ما  اخلطر؟  هو  ما  امل�سطلحات:  تعريف   •

والقدرات؟
الكوارث.  اأهمية مبادرات احلد من خماطر  املحلي حول  املجتمع  •  مناق�سة 

للكوارث، وما هو هدفها؟  • ماهي اال�ستجابة 

2. التدريب املجتمعي على التاأهب للكوارث:
خطط  وو�سع  للكوارث  اال�ستجابة  على  مدّربة  جمتمعية  تنظيمات  ت�سكيل  على  • ي�ساعد 

ملواجهتها.
 ... الطوارئ  املبكر - خطط  االإنذار  للكوارث:  التاأهب  • مراجعة مفاهيم 

•  حتليل املجتمع للمخاطر التي قد يتعر�س لها وقابليته للتاأثر بها وتقييم مواطن ال�سعف 
والقدرات.

اإىل حماية. التي هي بحاجة  و  املعر�سة للخطر  والعنا�سر  االأولويات  • ت�سنيف 
• حتديد تدابري التاأهب والتخفيف من خماطر الكوارث وطريقة و�سع خطة اأولية ملواجهة 

الكوارث بامل�ساركة مع املجتمع املحلي.

3. التدريب على اال�صتجابة حلاالت الطوارئ: 
حالة  اآث��ار  ملواجهة  منتظمة  ب�سورة  اال�ستجابة  على  املجتمع  اأف��راد  متكني  منه  الهدف 

الطوارئ، وحتديد طبيعة امل�ساعدة ) ماذا ومتى( التي يحتاجون اإليها من اخلارج. 
الكوارث. اال�ستعداد ملواجهة  اأو يدمج يف  التدريب منف�سال،  يكون  اأن  • ميكن 

التدريب على وحدتني:  • يكون 
املعلومات  عن  االإب��الغ  ومبادئ  جمعها  طرق  البيانات،  القدرات)  و  االحتياجات  تقييم   -  

لوكاالت املعونة(. 
القوائم،  االإخ��الء: حت�سري  ومركز  املجتمع  والت�سليم يف  االإغاثة  عملية  وتنفيذ  تخطيط   -
حتديد مواد االإغاثة وكيفية التوزيع و ت�سميم نظام امل�ساءلة )تذاكر/الق�سيمة(، املوقع 
والرتتيبات املادية لعمليات االإغاثة، ح�سد املتطوعني لتاأمني توزيع منظم، وو�سع برنامج 

لعمليات االإغاثة.
4. القيادة والتدريب على االإدارة :

يعترب هذا النوع من التدريب هامًا للغاية من اأجل:
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القيادية الأفراد املجتمع. واملهارات  املعرفة  • نقل 
• التخطيط)دورة امل�سروع، واملتابعة والتقييم(.

الب�سرية،  املوارد  وتنمية  املالية  االإدارة  املوارد،  اإدارة  وامل�سوؤوليات،  االأدوار  التنظيم)   •
وحفظ ال�سجالت والوثائق(.

• التدريب على القيادة) تي�سري االجتماعات، تعبئة/ حتفيز املهارات، عملية �سنع القرار 
على م�ستوى املجتمع املحلي، احلديث اأمام االآخرين، مهارات التفاو�س ...( 

ال�سراكات والتفاو�س.  تاأ�سي�س  • التدريب على 
املالية. املوارد  • التدريب على ح�سد 

5. التدريبات الفنية:
املعنيني.  االأ�سخا�س  واملتابعة من قبل  املبكر  • االإنذار 

االإخالء. • تدريبات 
واالإنقاذ. البحث  • تدريبات 

االأولية. • التدريبات الطبية واالإ�سعافات 
)... الزلزال/ في�سانات  الفردية يف اال�ستجابة خلطر)  ال�سالمة  • التدريب على تدابري 

• التدريب على مكافحة احلرائق...
6. تدريبات لفئات م�صتهدفة حمددة:

الفي�سانات. للزالزل/  بناء منازل مقاومة  • تدريب املعنيني حول كيفية 
• تدريب االأ�سر على بناء اأو حت�سني وتدعيم خزانات جلمع مياه االأمطار التي قد حتتفظ 

باملياه لوقت اأطول... 
الطوارئ. العامة يف حاالت  ال�سحة  املحلي على  املجتمع  اأفراد من  اأو  اأطباء  • تدريب 

املياه. تنقية  اأ�ساليب  االأ�سرة على  اأفراد  و  االأمهات  • تدريب 
اأفراد  من  وغريهم  املدار�س  ملعلمي  اأو  االأ�سرة  الأفراد  االأولية  االإ�سعافات  على  • التدريب 

املجتمع املحلي.
ال�سغرية. امل�ساريع  اإدارة  • التدريب على 

الفي�سانات. اأثناء  االأ�سر يف  اإعداد قوارب الإخالء  النجارين على  • تدريب 
الفي�سانات.  اأثناء  لتفادي خ�سارتها  الغذائية  املواد  • التدريب على تخزين 

• التدريب على ال�سباحة للرجال والن�ساء واالأطفال من اجل اإنقاذ اأنف�سهم يف الفي�سانات.
الزالزل. اأثناء  االإ�سابة  لتفادي  اإجراءات فردية  • التدريب على 
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 منهجية التدريب:
الكبار...(. تعليم  اأن تكون مبتكرة وخالقة) تقنيات  • ينبغي 

• ا�ستخدام تقنيات التقييم الت�ساركي والتحليل) �سجرة امل�سكلة، ر�سم اخلرائط املجتمعية، 
مقابالت جماعية وغريها من املنهجيات الت�ساركية( �سيكون اأكرث فاعلية وعملية.

• ا�ستخدام الو�سائل الب�سرية.
املحلية. املوارد واخلربات  • ا�ستخدام 

قد يكون من ال�سعب التوجه نحو بع�س املجموعات يف بع�س املجتمعات بح�سب الثقافات 
املختلفة على �سبيل املثال املراأة يف بع�س املجتمعات، مما يخلق حاجة البتكار طرق وحلول 

للو�سول لهذه اجلماعات بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة املخاطر. 
مراحل التدريب: 

1- معرفة 
الو�صع

4- عقد 
الدورة

5- تقييم 
االأثر

2- حتديد 
املوارد 
املحلية

3- ت�صميم 
و جتهيز 

الدورة
6- تعلم 
الدرو�ص

اخلطوة 1: معرفة الو�صع:
نوع املخاطر.  •

اإح�سائيات عن كوارث �سابقة.  •
هيئات خمتلفة واأدوارها وم�سوؤولياتها.  •

اآلية تعاون املجتمع.  •
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اأو م�ستقبلية(. اإجراءات وتدابري تخفيف هيكلية )حالية   •
اخلطوة 2: حتديد املوارد املحلية.

م�ساركة ودعم املجتمع.  •
ال�سلطات املحلية . دعم   •

. للتدريب(  امل�ساركني )من يحتاج  حتديد   •
اأ�سخا�س حمليني من ذوي اخلربة واالحرتام كاأ�سخا�س مرجعيني. ا�ستخدام   •

. املتوقعني  امل�ساركني  اإليه من قبل  الو�سول  مكان مقبول �سهل   •
. بال�سياق املحلي  مواد تدريب ذات �سلة   •

اخلطوة 3: ت�صميم وجتهيز الدورة
امل�ساركني )20 اإىل 24 م�سارك(. عدد منا�سب من   •

مدة و�ساعات التدريب.  •
املنهجيات )�سرد الق�س�س، متثيل االأدوار، وغريها من ا�سرتاتيجيات التعلم الت�ساركية(.  •

مواد ومعدات مقبولة للمجتمع.  •
توجيه الدعوات مقدمًا.  •

التن�سيق املحلي.  •
اخلطوة 4: عقد الدورة

ك�سر احلواجز بني امل�ساركني.  •
بيئة �سريحة ومفتوحة وحرة وممتعة.  •

وزيارات ميدانية. اأدوار (  مترين حماكاة) متثيل   •
اأ�ساليب التحفيز. الرتكيز على   •

. الدورة  بعد  ملا  امل�ساركني  خطة عمل   •
اخلطوة 5: تقييم االأثر

متابعة خطط العمل  •
اإجراءات على م�ستوى االأ�سرة واملجتمع   •

تغيري املوقف) ال�سلوك(  •
الوكاالت والهيئات تن�سيق على عدة م�ستويات مع خمتلف   •
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اخلطوة 6: تعلم الدرو�ص
توثيق مف�سل للعملية على م�ستوى كل خطوة  •

اأ�سباب الف�سل والنجاح  •
مراجعة الدرو�س  •

م�ساركة واقت�سام الدرو�س امل�ستفادة مع املجتمع  •

مترير االأخطار و ال�سمان املجتمعي
هي عمليات التاأمني واإعادة التاأمني على حد �سواء يف حاالت الكوارث على االأ�سرار املادية 

والتجارية، بحيث تكون التعوي�سات نقدية و مبا�سرة والأق�سى حد ممكن.
هناك العديد من املفاهيم و االآليات املتعلقة بتمرير االأخطار و ال�سمان املجتمعي ومنها:

-1 التمويل ال�سغري:
 يوّفر جمموعة وا�سعة من اخلدمات املالية ويخلق جمموعة من الفر�س كو�سيلة من و�سائل 

مترير االأخطار وتخفيف اآثارها، ومن االأمثلة على ذلك : 
التاأمني ال�سغري، قرو�س االإ�سكان، القرو�س املالية. 

اإعداد امل�ساريع والتدريب  اأي�سًا خدمات يف جمال  اإن موؤ�س�سات التمويل ال�سغري قد تقدم 
على املهارات احلياتية، وخدمات ا�ست�سارية ب�ساأن موا�سيع جمتمعية مهمة مثل: ال�سحة 

والتغذية وال�سرف ال�سحي، وحت�سني ظروف املعي�سة، و تثقيف االأطفال.

-2 امل�ساريع ال�سغرية  املولدة للدخل:
 وهو عبارة عن خطط مالية مدرو�سة ت�ستهدف دعم االأ�سر الفقرية لت�سبح قادرة على 

البدء مب�ساريع تدعم �سبل عي�سها و تخفف من االأخطار التي تتعر�س لها.
متتاز هذه الربامج مبا يلي :

اإمكانية توفر كل الدعم املايل واملوؤ�س�سي لالأ�سر ال�سعيفة من خالل م�ساعدتها يف احلد   •
من �سعفها يف مواجهة الكوارث. 

امل�ساعدة يف تنويع م�سادر الدخل بح�سب م�سادرها املو�سمية .  •
اأمانًا  اأكرث  مناطق  اإىل  االنتقال  على  العمالء  لت�سجيع  القرو�س  منتجات  توفري  اإمكانية   •

لال�ستثمار يف ال�سكن الدائم.
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بع�س خطط التمويل ال�سغري للحد من خماطر الكوارث:
1. القرو�ص

الوقاية والتخفيف من الكوارث.  القرو�س اخلا�سة لتدابري   •
القائمة الديون  اإعادة جدولة   •

واالأ�سول اجلديدة  الطوارئ  القرارات يف حاالت   •
ا�ستبدال وا�سرتداد القرو�س.   •

التنبوؤ بها. لتنا�سب فرتات الكوارث التي ميكن  ال�سداد م�سممة خ�سي�سًا  جداول   •
2. التاأمن على احلياة لتغطية ديون العمالء املتوفين خالل الكارثة.

3. املدخرات: الو�صول اإىل املدخرات املرتاكمة بعد الكارثة. 
4. التاأجري : تاأجري االأ�صول) املعدات واالآالت( ال�صتخدامها يف االأعمال التجارية ال�صغرية 

وتوليد الدخل، باالإ�صافة اإىل تي�صري ا�صتبدال االأ�صول املفقودة ب�صبب الكوارث 

5. قر�ص ال�صندوق اخلا�ص  بالكوارث: قامت اجلهات املانحة بو�صع اأموال التي ميكن 
الو�صول اإليها من قبل موؤ�ص�صات متويل امل�صاريع ال�صغرية ملواجهة م�صاكل ال�صيولة، 

وتوفري قرو�ص جديدة بعد وقوع الكارثة. 

6. املنح: تقت�صر على اأن�صطة االإغاثة من خالل امل�صاعدات العينية مثل الغذاء وامللب�ص، 
واملاأوى بعد الكوارث. 
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املتابعة والتقييم املجتمعي الت�صاركي

تعترب املتابعة عملية م�ستمرة اأثناء امل�سروع، بينما يتم اإجراء التقييم يف نهاية امل�سروع) 
وميكن اأن يتم التقييم يف منت�سف املدة اأو كالهما(، ويق�سم اإىل:

- داخلي )من فريق العمل(.
- خارجي )من جهات خمت�سة من خارج املجتمع املحلي(.

اجلهات  والتطوير،  التنمية  هيئات  الت�ساركي)  املجتمعي  والتقييم  املتابعة  يف  ي�سارك 
لكيفية  �سوية  واأ�س�سا  نهجًا  معًا  ي�سعون  الذين  االآخرين  امل�ساهمني  من  وغريهم  املانحة 

قيا�س التقدم وما هي االإجراءات الواجب اتخاذها كنتيجة لهذا التحليل. 
تفرت�س هذه الطريقة حاجة كافة االأطراف املعنية ملعرفة مدى فعالية جهود امل�سروع. 
وقد ميثل االأمر حتديًا الأنه ي�سجع النا�س على فح�س افرتا�ساتهم حول ما ي�سكل التقدم، 

والتعامل مع التناق�سات وال�سراعات التي قد تظهر. 

ما هي املتابعة ؟
• املتابعة هو املراجعة امل�ستمرة اأو الدورية من قبل اجلهات امل�سوؤولة ل�سمان اأن املدخالت 

وجداول العمل واملخرجات وغريها من االإجراءات املطلوبة ت�سري ح�سب اخلطة. 
النتائج  الإعطاء  امل�ستعمل  املدخل  فعالية  عن  وكاملة  دقيقة  معلومات  املتابعة  يعطي   •

املرجوة. 
امل�سروع.  بتكرار طوال  املتابعة  اإجراء  • يجب 

ما اأهمية املتابعة ؟
ال�سحيح. امل�سار  ن�سري على  اإذا كنا  • معرفة ما 

اأهدافنا. اإن كنا نحقق  • معرفة 
اأهدافنا. • معرفة كيف نحقق 

والقدرات. ال�سعف  • اإلقاء نظرة على مواطن 
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االأوان. فوات  قبل  اإذا كان علينا ذلك  تغيريات  • اإجراء 
املحدودة.  ملواردنا  اأو  للمال  اإهدارنا  • �سمان عدم 

العملية. • �سمان م�ساركة املجتمع وتوثيق 
لتدريب املوظفني واملجتمع. • امل�ساعدة على  حتديد اجلوانب الالزمة 

ما هو التقييم؟
تنفيذ  من  متوقع  هو  ما  مع  للم�سروع،  الواقعية  النتائج  مطابقة  عملية  هو  التقييم 

امل�سروع. 
االأهداف. اأي مدى حتققت  واإىل  واالآثار،  والنتائج  التقييم على املخرجات  • يركز 

بالنتائج طويلة االأجل. • التقييم هو تقييم حتليلي لالأثر ويهتم 
• ال يتم التقييم ب�سورة متكررة، ومن املفيد اإجراء التقييم يف نهاية املرحلة اأو عند نهاية 

تنفيذ اخلطة اأو امل�سروع.

مبادئ املتابعة والتقييم الت�صاركي:
هناك اأربعة مبادئ اأ�سا�سية:

م�ستفيدين،  هذا  ي�سم  وقد  والتقييم.  املتابعة  يف  م�ساهمني  عدة  م�ساركة  امل�ساركة:   -1
والهيئات  والباحثني  والتنظيم  التنفيذ  م�ستويات  كافة  على  برنامج  اأو  م�سروع  موظفي 

احلكومية واجلهات املانحة. 

2- التعلم: يتمحور الرتكيز على التعلم العملي اأو التجريبي. يكت�سب امل�ساركون املهارات 
اأي�سًا  ويكت�سبون  القرارات،  و�سنع  امل�سكالت  وحل  التخطيط  على  القدرة  تقوي  التي 
الف�سل  اأو  النجاح  واأ�سباب  م�سروعهم،  على  توؤثر  التي  االأو�ساع  اأو  للعوامل  اأكرب  فهمًا 

ومدى اإمكانية جتريب حلول بديلة. 

3- التفاو�س: ت�سبح املتابعة والتقييم الت�ساركي عملية اجتماعية للتفاو�س بني احتياجات 
وروؤاهم.  وتوقعاتهم وطموحاتهم  امل�ستهدفة  الفئة 

وقابلة  مرنة  فهي  الت�ساركي،  والتقييم  املتابعة  الإج��راء  واحدة  يوجد طريقة  ال  املرونة:   -4
للتكييف ح�سب ظروف واحتياجات امل�سروع املحددة. 
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مميزات الت�صاركية:
• نظام متابعة من ت�سميم امل�ساهمني. 

امل�سروع. • توفر معلومات م�ستمرة عن �سري تقدم 
• ت�سمن �سفافية املعلومات.

املعلومات حمليًا. • حتليل 
• اإجراءات متابعة حمددة ومنفذة حمليًا.

ا�ستخدامها يف  املطلوب  والطرق  والعملية  الهدف  امل�ساهمني حول  بوا�سطة  قرار  • اتخاذ 
التقييم. 

االإجراءات. واتخاذ  لعك�س وحتليل  • بناء قدرة جمتمعية حملية 
تتحول  البيانات،  ومعاجلة  جمع  يف  بفاعلية  املجتمعات  ت�سارك  عندما  املعرفة:  توليد   •

املعلومات اإىل معرفة توؤدي عادًة اإىل اإجراءات ذاتية و فعالة. 
• ت�ستعمل طرق متعددة: يتم خلق و�سائل وطرق جديدة يف حال اعتربت الو�سائل والطرق 

القائمة غري كافية. 
ي�سارك  واملتعةحيث  باالإبداع  الت�ساركي  التقييم  طرق  تت�سف  لالإبداع:  العنان  تطلق   •

النا�س يف حتديد وتنفيذ العمل. 
• تطلع اإىل االأمام: تر�سد املتابعة و التقييم الت�ساركي اإىل م�ساريع تطوير للم�ستقبل، فهي 

ال تنظر للخلف فقط. 

اإعداد التقارير املجتمعية
اأجل تبادل املعلومات، رفع م�ستوى الوعي والتفكري  اأداة مهمة جدًا من  تعترب التقارير 
واجهت  التي  والتحديات  االإجنازات  ومنهجة  توثيق  اإىل  باالإ�سافة  الكربى،  الق�سايا  يف 

تنفيذ اإجراءات احلد من خماطر الكوارث.
تعد التقارير خالل جميع مراحل عملية احلد من خماطر الكوارث، لتوحيد املعلومات 
املتابعة  بيانات  حتديث  الت�ساركي،  املجتمعي  التقييم  عملية  خ��الل  جمعها  مت  التي 
احلد  م�سروع  مراحل  لتوثيق  اأو  املو�سوعة،  اخلطط  عن  راجعة  تغذية  توفري  الت�ساركية، 

من خماطر الكوارث املبني على املجتمع ب�سكل �سامل.
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تعد التقارير من اأجل امل�سرفني عن امل�سروع، اجلهات املانحة، �سناع القرار يف املجتمع 
وب�سكل اأ�سا�سي واأكرث اأهمية تكتب من اأجل معد التقرير.

الغاية من اإعداد التقارير:
يف  االأحمر  والهالل  االأحمر  ال�سليب  جمعيات  فعالية  و  ا�ستجابة  على  ال�سوء  ت�سليط   .1

تنفيذ اإجراءات احلد من خماطر الكوارث.
مع  احلايل  بالو�سع  املتعلقة   التو�سيات  وتقدمي  امل�ستفادة،  والدرو�س  االأثر  تو�سيح   .2

الرتكيز على املخرجات والنتائج.
رفع  املالية،   املوارد  ح�سد  املنا�سرة،  التاأييد،  ك�سب  اأجل  من  مفيدة  اأدوات  التقارير   .3
املبني  الكوارث  لعملية احلد من خماطر  االإداري اجليد  الدعم  تاأمني  الوعي،  م�ستوى 

املجتمع. على 
من  احل��د  اأن�سطة  وتنفيذ  املالية  امل��وارد  ا�ستخدام  يف  وال�سفافية  امل�ساءلة  �سمان   .4

خماطر الكوارث.
5. متابعة التطور والتقدم احلا�سل يف م�سروع احلد من خماطر الكوارث.
6. التوثيق و توفري تغذية راجعة للجهات املانحة، ال�سركاء و�سناع القرار.

فوائد اإعداد التقارير:
ما  تنفيذها،  مت  التي  لالأن�سطة  وممنهجة  مرجعية  ذاكرة  لتوفري  و�سيلة  هي  التقارير 
ب�سهولة وب�سكل  التقارير  اإىل هذه  الو�سول  امل�ستفادة يف حال  والدرو�س  ب�سكل جيد،  نفذ 

ومتكرر. منتظم 
�سورة  اإعطاء  التو�سيات،  حتديد  واال�ستنتاجات،  التف�سريات  كل  جلمع  مفيدة  وهي 
خماطر  من  احلد  بعملية  املتعلقة  املعلومات  جميع  وتوحيد  امل�سروع  دورة  عن  وا�سحة 

الكوارث املبني على املجتمع.

خطوات اإعداد التقارير:
1. جمع املعلومات:

واإيجاز  بو�سوح  ولكن  و�سامل  ب�سكل كامل  امل�سروع  يوثق مراحل  اأن  التقرير  يجب على 
ل�سمان قراءته واال�ستفادة منه.

فعال  معني  نظام  اتباعك  بحال  �سهاًل  اأم��رًا  تكون  اأن  التقرير  اإع��داد  لعملية  ميكن 
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االأدوات  ومن  ودقيقة.  موثوقة  هي  املعلومات  من  حمتواه  اأن  من  وتاأكد  لكتابته.  و�سهل 
مقابالت  ونتائج  خمرجات  الثانوية،  املعلومات  التقرير:  اإع��داد  يف  منها  ي�ستفاد  التي 
املنطقي  العمل  اإطار  امل�سكلة،  �سجرة  املجتمعية،  اخلرائط  حتليل  البوؤرية،  املجموعات 

اأدوات املتابعة والتقييم املجتمعي الت�ساركي. باالإ�سافة اإىل املعلومات امل�ستخل�سة من 

التقرير: 2. ت�سميم 
تو�سيح اأهداف التقرير يكون عرب االإجابة على االأ�سئلة التالية :

 ملاذا نكتب التقرير؟ 
وكم من الزمن يلزمنا لكتابته؟

ومن �سي�ساهم يف كتابته؟
 من امل�ستمعني اأو القارئني له؟

مو�سحة،  كتابية  ب�سورة  التقرير  على  تنعك�س  �سوف  االأ�سئلة  هذه  على  االجابة  اإن 
و�ستختلف بالطبع اأوجه الكتابة فيما اإذا كان القارئ هو اجلمعية الوطنية .

: الرئي�سية  3.الر�سائل 
التاأكد  وعلينا  اأجنز،  ما  اإدراك  و  الوعي  م�ستوى  لرفع  فعااًل  اأ�سلوبًا  تعترب  التقارير  اإن 

من اأن االإجنازات، التحديات، والدرو�س امل�ستفادة، قد ذكرت و بو�سوح.
وميكن اإدراج امل�سروفات على امل�سروع اإذا كان ذلك منا�سبًا، و خا�سة اإذا كان هناك 

متويل متوفر و نرغب يف احل�سول على مزيد من الدعم املادي.

4.امل�سوؤولية:
اإن م�سوؤولية كتابة التقرير يجب اأن تقع على عاتق �سخ�س واحد فقط.

5.اعتماد التقارير وتوزيعها :
)رئي�س  املعنيني  امل�سوؤولني  اىل  رفعه  يجب  ومراجعته،  التقرير  كتابة  من  االنتهاء  بعد 

امل�سروع، مدير فرع، م�سوؤول من اجلمعية الوطنية اأو جمل�س االإدارة..(.
بعد اإنتهاء املعنيني من قراءة التقارير واإعتمادهم لها، يتم توزيعها على جميع املهتمني 

املوؤ�س�سات غري احلكومية...الخ(  )ال�سلطة املحلية، 
توثيق املمار�سات اجليدة والدرو�س امل�ستفادة يف احلد من خماطر الكوارث املبني على 

املجتمع.
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درا�سة احلالة
مقدمة اإىل كتابة درا�صات احلالة:

التعلم،  عملية  يف  وتتدخل   ت�سارك  عندما  فعالية  اأك��رث  ب�سورة  املجتمعات  تتعلم 
وتعدطريقة درا�سة احلالة واحدة من الطرق التي تنفذ من خاللها اإ�سرتاتيجيات التعليم 

البناءة يف املجتمعات اأو املنظمات.
ميكن ا�ستخدام درا�سة احلالة من اأجل:

املعلومات  بني  الفجوة  �سد  وبالتايل  النظرية  املفاهيم  تطبيق  واإثبات  باإظهار  ال�سماح   •
النظرية واملمار�سة.

• ت�سجيع التعليم الفعال.
• اإتاحة الفر�سة لتنمية املهارات االأ�سا�سية مثل االت�سال، العمل اجلماعي وحل امل�ساكل.

املعايري املقرتحة لتحليل احلالة:
معايري النجاح يف حال توثيق م�سروع اأو عنا�سر م�سروع ناجح ميكن اأن ت�سمل:

1. عوامل ا�ستمرارية امل�سروع.
2. عوامل النجاح.

3. القيود اأو العقبات التي حتول دون تنفيذ م�ساريع اأو اأن�سطة احلد من خماطر الكوارث 
املبنية على املجتمع.

معايري االإخفاق يف حال توثيق م�سروع اأو عنا�سر م�سروع غري ناجح ميكن اأن ت�سمل:
1. الدرو�س التي ميكن ا�ستخال�سها) تعلمها(.

2. عوامل االإخفاق.
التوقعات الإجراء حت�سينات م�ستقبلية.  .3

4. القيود اأو العقبات التي حتول دون تنفيذ م�ساريع اأو اأن�سطة احلد من خماطر الكوارث 
املبنية على املجتمع.

تقنيات ومنهجيات جمع املعلومات:

عندما يتم اختيار مو�سوع درا�سة احلالة تظهر احلاجة جلمع املعلومات بهدف حتليلها 
ودرا�سة املو�سوع ودعم اآراء الكاتب. ومن املهم ب�سكل خا�س اأن تكون عملية البحث عن 
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املعلومات دقيقة و�سارمة، كما ينبغي اأن يخ�سع م�سمون درا�سة احلالة للتحليل. ولذلك 
ينبغي جمع بيانات خمتلفة ومتنوعة وتثليثها بهدف �سمان الو�سول اإىل تقارير دقيقة.

ت�ستخدم  التي  لتلك  م�سابهة  تكون  التثليث  عملية  يف  ت�ستخدم  التي  االأدوات  بع�س  اإن 
التقييم  خ��الل  التثليث  اأدوات  اإىل  )ال��ع��ودة  وال��ق��درات  ال�سعف  نقاط  تقييم  خ��الل 

الت�ساركي(.
نقاط  بتقييم  املتعلق  وذل��ك  احلالة  بدرا�سة  املتعلق  البحث  بني  االأ�سا�سي  الفرق  اإن 
واأ�سا�س  كقاعدة  ا�ستخدامها  هو  االأخري  نتائج هذا  الغاية من  اأن  هو  والقدرات  ال�سعف 

للتغيري بينما درا�سة احلالة ت�ستخدم لو�سف الو�سع احلايل كما هو.
التقنيات والالأ�ساليب الرئي�سية التي ميكن ا�ستخدامها عند اإجراء بحث لكتابة درا�سة 

حالة هي:
بيانات  �سيت�سمن  فهو  املجتمع  على  مبني  م�سروع  كل  الثانوية:  املعلومات  مراجعة   .1

ومعلومات حول كل من املجتمع نف�سه ومنط امل�سروع الذي يتم تنفيذه.
غري  منظمات  عن  �سادرة  تقارير  تت�سمن  قد  امل�ستخدمة  الثانوية  املعلومات  ه��ذه 
من  كل  عن  �سادرة  اأبحاث  اأوراق  �سحفية،  حتقيقات  حملية،  حكومية  وهيئات  حكومية 

الهيئات االأكادميية وال�سركات، واالإح�ساءات الر�سمية وغريها.
ومن املمكن من خالل مراجعة هذه امل�سادر حتديد بع�س االأفراد االأ�سا�سيني لالت�سال 

بهم يف حال احلاجة للح�سول على املزيد من املعلومات.
باالهتمامات  امل�سرتكني  االآخرين  القرار  �سناع  ومب�ساركة  املجتمع  املجرى يف  البحث   .2

نف�سها. 
وتت�سمن طرائق البحث امل�ستخدمة ما يلي:

• مقابالت �سبه منظمة )وتكون نتيجتها يف هذا املجال خمتلفة �سمنيًا عن تلك املح�سرة 
يف تقييم مواطن ال�سعف والقدرات(.

امل�سروع(. اأثر  التاريخية )وبذلك ميكن تقييم  • اللمحة 
املبا�سرة. • املالحظة 

حيث يتم ا�ستخدام هذه االأدوات مرة اأخرى بعد البدء بتنفيذ اأن�سطة احلد من املخاطر 
االأثر. لتقييم 
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ومن املهم اإبقاء الغاية والهدف من البحث بعني االعتبار خالل عملية البحث.

ت�صميم درا�صة احلالة:

املتطلبات االأخرى
 اال�صت�صهاد باأمثلة واقعية:

واملكان اال�سم  بتوثيق  وقم  املجتمع،  من  والعرب  الر�سائل  بع�س  جمعك  على   احر�س 
)املقاطعة وغريها(، حيث اأن هذا اال�ست�سهاد �سيعزز نتائج امل�سروع.

 ال�صور
اأن ال�سورة اجليدة قد تعطي  تاأكد من حيازتك لل�سور لتو�سيح درا�سة احلالة، حيث 

معلومات بقدر فقرة كاملة مكتوبة.

العنوان

النتائج

امل�صروع

امللخ�ص

اخللفية

الدرو�ص امل�صتفادة

اال�صتمرارية

اأن يتجاوز طوله اجلملة  ينبغي  درا�صة احلالة، وال  اإىل مو�صوع  اأن ي�صري  ينبغي 
الواحدة ب�صكل مثايل.

القيام بو�صف خمرجات واآثار امل�صروع مثل و�صف مدى م�صاعدته يف  التخفيف 
من مواطن ال�صعف اأو زيادة قدرات امل�صتفيدين.

قم هنا بو�صف ا�صتدامة امل�صروع وكيفية وحتت اأي ظروف ميكن تكراره، وما االأثر 
الذي �صيرتكه على املدى البعيد على امل�صتفيدين اأو املجتمعات.

ينبغي تلخي�ص امل�صروع بحيث يت�صمن جميع التفا�صيل الالزمة حتى يتمكن اأي 
�صخ�ص من فهم حمتواه ب�صهولة. واحر�ص على اأن ت�صف ب�صكل منا�صب ال�صبب 
وراء اختيارك امل�صروع واختيار امل�صتفيدين منه باالإ�صافة اإىل اختيار املناطق التي 

نفذ فيها امل�صروع.

موجز �صريع عن املدخالت واملخرجات االأ�صا�صية.

ينبغي اأن ت�صف اخللفية حالة البلد اأو املنطقة التي اأن�صئ فيها امل�صروع.

القيام بو�صف االيجابيات، االأمور الواجب حت�صينها، االأمور التي تعلمتها اأثناء .
واالأم��ور  اتخاذها  التي مت  امل�صححة  االإج��راءات  اإىل  اإ�صافًة  امل�صروع،  بهذا  القيام 

التي ميكن/ يجب القيام بها ب�صكل خمتلف يف حال تكرار امل�صروع.



115

لثة
لثا

دة ا
وح

ال
2

 الكلمات
اأن يرتاوح عدد الكلمات يف درا�سة احلالة ما بني 1200 و1500 كلمة. واحر�س  ينبغي 

ا�ستيعابها ب�سهولة. ليتم  على ا�ستخدامك لغة �سهلة ومبا�سرة 
 جهة االت�صال

يف  وذلك  بامل�سروع.  قام  الذي  بال�سخ�س  االت�سال  تفا�سيل  لكامل  اإدراجك  من  تاأكد 
يف  امل�سروع  تكرار  بهدف  املعلومات  من  املزيد  على  باحل�سول  االأف��راد  اأحد  رغبة  حال 

اأخرى. جمتمعات 

الدرو�ص امل�صتفادة
 مفهوم الدرو�ص امل�صتفادة:

التي ميكن  املتوقعة  املتوقعة وغري  الدرو�س  العديد من  امل�سروع هناك  دورة  من خالل 
ملحاولة  الت�ساركي  املجتمعي  والتقييم  املتابعة  عملية  من  جزء  ا�ستخدام  وميكن  تعلمها. 
ح�سر و التقاط هذه الدرو�س من اأجل دجمها واال�ستفادة منها يف تنفيذ اأف�سل للم�سروع 
املرتكبة  االأخطاء  تكرار  عدم  ل�سمان  التعلم  عملية  منهجة  اإىل  باالإ�سافة  امل�ستقبل  يف 

مرة ثانية.
 ا�صتخداماتها:

1. تطوير اإدارة امل�ساريع.
2. تغيري اأو تعديل ا�سرتاتيجيات العمل احلالية.

3. امل�ساركة يف اتخاذ القرارات احلالية اأو امل�ستقبلية.
4. توفري ات�ساع اأعظم الآثار امل�سروع واالأمور التي ميكن تعلمها من خالله.

امل�ساريع،  اأداء  اأو  اإدارة  حت�سني  هي  امل�ستفادة  الدرو�س  متارين  من  الغاية  كانت  اإذا 
موؤ�س�سي  الإ�سفاء طابع  الراجعة  التغذية  نظام  من  نوع  وجود  من  التاأكد  ال�سروري  فمن 
�ستن�سر،  التي  احلالة  دار�سات  كتابة  بطابع  يكون  اأن  ميكن  التعلم.هذا  لعملية  وممنهج 
اأو ملخ�س مع  تقرير  اأو م�ساركة  النتائج  العمل، مراجعة ومناق�سة  ا�ستعرا�س فريق  بعد 

وكاالت التنفيذ. ويجب التاأكد من اأخذ القرار حول ذلك م�سبقًا.
املهم  من  لذا  املرتكبة.  االأخطاء  على  بناء  ن�ساأت  التعلم  عمليات  اأف�سل  من  بع�س  اإن 
تقدير  و  معرفة  درجة  بنف�س  املرتكبة  االأخطاء  معرفة  امل�ستفادة  الدرو�س  حت�سري  عند 
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االإجنازات و االأمور املنجزة ب�سكل جيد.
 فوائد الدرو�ص امل�صتفادة:

اإتباع املنهجية واملعرفة يف الدرو�س امل�ستفادة خالل عملية احلد من خماطر الكوارث 
يوؤدي اإىل تعميم بناء من �ساأنه حت�سني امل�ساريع يف الفروع، واجلمعيات الوطنية.

خطوات ا�ستخال�س الدرو�س امل�ستفادة:
1. االنعكا�س :

ال�سلة  ذات  املعلومات  من  وغريها  ال�سياق،  امل�سروع،  موجزة عن  تاريخية  ملحة  تقدم 
مثل ميزانية امل�سروع، اجلدول الزمني، العملية، االأثر، املوؤ�سرات و امل�ستفيدين.

املنهجية:  .2
اخت�سار الدرو�س امل�ستفادة عن عملية احلد من املخاطر للرتكيز على مايلي:

�سليم ؟ ب�سكل  اأجنز  الذي  • ما 
ب�سكل خمتلف؟ ينبغي اجنازه  الذي كان  • ما 

اإمتامه ب�سكل فعال م�ستقباًل؟ • كيف ميكن 
بها؟ االأنداد  اإبالغ  التي ميكن  • ما هي اخلربات 

3. الئحة باملعلومات املرجعية :
تنفيذ  يف  �سارك  من  لكل  واملعلومات  االأ�سماء  ت�سمل  ات�سال  قائمة  و�سع  من  التاأكد 

امل�سروع )اال�سم الكامل، ال�سفة الوظيفية، رقم الهاتف، الربيد االإلكرتوين ....( 

و  امل��وارد  ح�سد  على  القدرة  ميتلك  اأ�سبح  املحلي  املجتمع  اأن  تعني  العملية  هذه  اإن 
ال  وهذا  املخاطر،  من  احلد  لعملية  الذاتية   اإدارت��ه  و  ملكيته  لتحقيق  الالزمة  امل�سادر 
يعني اأن الروابط بني املجتمع املحلي و اجلمعية الوطنية قد قطعت، بل يعني اأن املجتمع 
الالزم  التوجيه  و  الدعم  ا�ستمرارية  مع  الوطنية  اجلمعية  حمل  تدريجيًا  حّل  قد  املحلي 

من قبل اجلمعية الوطنية.

ا������ص�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ة ال����ت���������ص����ل����ي����م / 
املحلي: املجتمع  م��ن   ) )اخل����روج 
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االأحوال  جميع  ويف  خمتلفة.  طرق  بعدة  يتحقق  قد  اال�سرتاتيجيات  من  النوع  هذا  اإن 
يجب قبل ال�سروع يف ت�سليم املجتمع املحلي القيام باأمرين اأ�سا�سيني هما :

1. التخطيط لنهاية عملية احلد من املخاطر وعملية الت�سليم.

املرجوة  واالأهداف  للموؤ�سرات  و مدى حتقيقها  القائمة  االأن�سطة  عن  املعلومات  جمع   .2
من عملية احلد من املخاطر.

املعايري املحددة ال�صرتاتيجية الت�صليم/ اخلروج:

- ال بد من اإمتام عملية التقييم الت�ساركي، الأنه من املهم معرفة ما هي التغيريات التي قام 
بها املجتمع املحلي يف عملية احلد من املخاطر، مما يتيح الفر�سة للتاأكد و التحقق من 
قدرات و ملكية املجتمع املحلي بجميع مكوناته مل�سروع احلد من املخاطر يف �سياق التطور 

الذاتي.

- ال بد من و�سع اجلدول الزمني وفقًا الحيتاجات و قدرات املجتمع املحلي. فال يكون ت�سليم 
م�سروع احلد من املخاطر مبكرًا و ال متاأخرًا.

- اأن تكون عملية الت�سليم/ اخلروج تدريجية )مرحلية(

خطوات العمل:
خطوات  من  ج��زءًا  ت�سكل  اأن  يجب  حيث  البداية،  من  اخل��روج  ا�سرتاتيجية  ت�سمني   .1
اأن تكون وا�سحة و مو�سوعة قبل البدء يف تنفيذ م�سروع  اآخر يجب  التخطيط، مبعنى 
يت�سح  ما  وفق  اال�سرتاتيجية  يف  التعديل  و  التقييم  اإعادة  وميكن  املخاطر.  من  احلد 

خالل مراحل تنفيذ امل�سروع. 
2. الف�سل بني الدعم و اخلدمات التي ميكن اأن تقدمها اجلمعية الوطنية ب�سفة موؤقتة 
ي�ساهم  �سوف  الف�سل  من  النوع  فهذا  م�ستدامة.  ب�سفة  تكون  اأن  يجب  التي  تلك  و 
من  احلد  م�سروع  من  املحلي  املجتمع  متكني  و  التدريجي  االن�سحاب  عملية  ت�سهيل  يف 
ب�سفة  الدعم  بع�س  تقدمي  عرب  الوطنية  اجلمعية  مع  الروابط  فقد  دون  املخاطر، 

م�ستمرة، مما يحقق يف النهاية جناح و ا�ستدامة امل�سروع.
3. التاأكد من توفر زمن كاف لعملية الت�سليم، بحيث يتم تغطية جميع اجلوانب املعلقة.
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مراعاة  مع  امل�سروع،  ال�ستالم  فرد  اأو  تعيني جلنة  اأنه مت  من  والتاأكد  القيادة  4. حتديد 
االجتماعي. النوع 

وعند الت�سليم ينبغي االهتمام مبا يلي:

الوثائق / املمتلكاتاالإجراءات
التنفيذية. • اخلطط 

• ا�صرتاتيجيات التن�صيق.
• االأدوات احلاكمة )الهيكلة ، الوثائق املتعلقة 

بقواعد و اأ�صا�صيات الت�صغيل ...الخ(

املحا�صبة. • نظام 
املتابعة. • نظام 

التفاهم. • مذكرات 

زمن االإجتماعات.  •
امللفات.  •

امل�صروع -التوثيقات املكتملة وغري املكتلمة.  •
دفرت االإ�صتالم /احل�صابات البنكية / دفرت   •

التمرير ..
املعدات.  •

دفرت اجلرد.  •
ت�صجيل االأع�صاء/ قائمة املتطوعن.  •

ال�����ص��راك��ات امل���ت���ربع���ن،  امل�������ص���روع،  م��ال��ك��ي   •"
و ال�صركاء.

التدريب . التدريب ودليل  توثيقات   •







االأ�سا�سية املبادئ 
للحركة الدولية لل�صليب االأحمر والهالل االأحمر

االإن�سانية
اإغاثة  يف  الرغبة  من  ولدت  التي  االأحمر،  والهالل  االأحمر  لل�سليب  الدولية  احلركة  اإن 
اجلرحى يف ميادين القتال دون متييز بينهم، ت�سعى اإىل منع املعاناة الب�سرية حيثما وجدت 
والتخفيف منها. وهدفها حماية احلياة وال�سحة و�سمان الكرامة االإن�سانية، وهي ت�سعى 

اإىل تعزيز التفاهم والتعاون وال�سالم بني جميع ال�سعوب.

عدم التحيز
 ال تقيم احلركة اأي متييز على اأ�سا�س القوميات اأو االأجنا�س اأو االأديان اأو العقائد ال�سيا�سية، 
فهي ت�سعى اإىل التخفيف من معاناة االأفراد، م�سرت�سدة مبعيار وحيد هو مدى حاجتهم 

للعون ومعطية االأولوية الأكرثهم حاجة.

احلياد
اأثناء احل��روب، كما حتجم عن  االآخ��ر  اتخاذ موقف مع طرف �سد   متتنع احلركة عن 

الدخول يف املجادالت ال�سيا�سية والدينية والفل�سفية والعرقية.

اال�ستقاللية
 احلركة م�ستقلة، ورغم اأن اجلمعيات الوطنية تعد كاأجهزة معاونة حلكومات بلدانها يف 
اخلدمات االإن�سانية وتخ�سع للقوانني ال�سارية يف هذه البلدان، فاإن عليها اأن حتافظ على 

ا�ستقالليتها مبا يجعلها قادرة على العمل وفقًا ملبادىء احلركة يف جميع االأوقات.

التطوعية
 تقوم احلركة على اخلدمة التطوعية وال ت�سعى اإىل الربح باأي �سورة.

الوحدة 
 ال ميكن اأن يوجد يف بلد من البلدان �سوى جمعية واحدة لل�سليب االأحمر اأو الهالل االأحمر، 

ويجب اأن تكون مفتوحة اأمام اجلميع واأن متار�س اأن�سطتها يف كامل البلد.

العاملية 
 احلركة الدولية لل�سليب االأحمر والهالل االأحمر حركة عاملية وتتمتع يف داخلها جميع 

اجلمعيات بحقوق مت�ساوية كما تلتزم كل منها بواجب موؤازرة اجلمعيات االأخرى.
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