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رشاك اجملمتعات احمللية فهامً متينًا    لربامجل  اجليد  عدادال  يتطلب   احمليل ودلوران الفعيل واملتصور، سواء أ كنا نعمل يف س ياق يتسم   للس ياقوا 

. وهناك دامئًا خطر  1أ كرث اس تقراراً وقابلية للتنبؤ فهيا ابل حداث   ظروفابرتفاع مس توايت الاضطراب الاجامتعي والعنف والزناع، أ م يف  

ىل نتاجئ سلبية.   أ ن يؤدي حضوران وأ نشطتنا ومعلنا مع اجملمتع احمليل ا 

وضامن   ممكن،  حد  أ قىص  ىل  ا  والتأ ثري  المتيزي(،  أ و  العنف  )مثل  املقصودة  غري  السلبية  النتاجئ  هذه  جتنب  نفهم  التغطيةوبغية  أ ن  بد  ل   ،

 القامئة يف اجملمتع وكيفية تأ ثرها حبضوران وأ نشطتنا.  الصالت

عدم  جتاه الساكن املترضرين، واملبادئ ال ساس ية مجيعها هنج    ويتضمن حتليل النوع الاجامتعي والتنوع ومراعاهتام، وتعممي امحلاية، واملساءةل
طار القدرة عىل    ال رضار  مضن ا  مجيع اللبنات الصمود)تفادي النتاجئ السلبية غري املقصودة(. وتسهم هذه العنارص،  رشاك  2، يف  ؛ ويه ا 

 وأ ساسه الطلب. اجملمتع احمليل عن وعي ابخملاطر وعىل حنو شامل وجامع من خالل هنج حموره ال نسان 

 ومع ذكل من املهم مراعاة ما ييل: 

 تغري الس ياقات •

 تأ ثريان يف الس ياق  •

 تأ ثري الس ياق )املتغري( يف اخملاطر ومواطن الضعف.  •

دارة   ذن حتليل الس ياق والتعمل منه والتكيف معه ابس مترار. ومن العنارص الرئيس ية اليت تسهم يف ذكل مجع البياانت وا  املعلومات  من املهم ا 

 واملعارف. 

و  احمللية،  اجملمتعات  واختيار  اجلغرايف،  الرتكزي  مناطق  لختيار  أ ساسًا  وتشلك  الثانوية  البياانت  مع  جتج أ ن  متاكمل  تو  أ ن  وينبغي  تقيمي  جه 

نسانية. وينبغي أ يضًا جتميع فئات   مرجعا يتيح    3للمخاطر  ميكن الاسرتشاد به يف تقيمي الاحتياجات يف حالت الطوارئ دلى وقوع أ زمة ا 

طار أ نشطة التأ هب لتوجيه   تقيمي الاحتياجات يف حالت الطوارئ. معلية البياانت الثانوية يف ا 

تراعي   أ ن  الاحتياجا معليات  وينبغي  وتقياميت  للمخاطر  املتاكمل  الاضطراابت التقيمي  ال ولية(  البياانت  )مجع  الطوارئ  حالت  يف  ت 

رشاك اجملمتع احمليل   .4الاجامتعية والزناعات القامئة، وكذكل التوترات والزناعات اليت قد تنشأ  بسبب وجودان وبسبب ا 

 الوضع الشامل ابس تخدام بياانت اثنوية. ويتضمن ذكل ما ييل:   بدراسةويبدأ  التحليل العام للس ياق  

 ادلوةل احلديثة واترخيها، مبا يف ذكل ال رث الاس تعامري يف احلالت ذات الصةل.  أ صل •

 عالقات ادلوةل بأ مه ادلول اجملاورة وادلول العظمى.  •

جراء الانتخاابت، وكيفية تعامل الساكن   • الوضع الس يايس احمليل العام، مبا يف ذكل طبيعة احلمك، والوضع الس يايس لل حزاب، وا 

 ومة وتأ ثرمه هبا يف حياهتم اليومية. العاديني مع احلك

 
دارة ال من.  1  يشلك حتليل الس ياق هذا أ يضًا أ ساسًا حلسن ا 

2 2014. Framework for Community ResilienceIFRC.  . 
 مثل تقيمي مواطن الضعف والقدرات اذلي جيريه الاحتاد ادلويل. 3
حتسني   4 مبادرة  الربامجُأدجمت  عداد  الضعف    ا  مواطن  تقيمي  أ دوات  مجموعة  من  جزءاً  تزال  ول  وتوجهياته،  وأ دواته  ادلويل  الاحتاد  س ياسات  يف  ال صلية 

الل حلقة معل تشاركية. وتش به  اذلي يجنفَّذ من خ  عنارص الامتسكو  عنارص التفرقةوالقدرات اذلي يعمتده الاحتاد ادلويل. وترشد املبادرة املس تخدم من خالل حتليل  

عداد الربامج هذه املهنجية مهنجية مرشوع تسخري القدرات احمللية من أ جل السالم. ومع ذكل، خلصت معلية تنقيح مبادرة حتسني   ىل أ ن هذه املهنجية تجعترب مضنية    ا  ا 

طار معل الوصول الآمن اذلي وضعته اللجنة ادلول   للغاية وابلتايل ل ية طابعًا مؤسس يًا عىل حتليل الس ياق بغرض فهم أ س باب العنف اجلذرية، وهو تجس تخدم. ويضفي ا 

 جداً متاحة للجمعيات الوطنية. تقدمةأ داة هامة وم

http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201501/1284000-Framework%20for%20Community%20Resilience-EN-LR.pdf
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بني اجملموعات أ و املناطق عىل املوارد أ و ال رايض أ و الس يطرة عىل احلكومة أ و الشاكوى املتعلقة ابلمتيزي    رصاعات اجامتعيةأ ي   •

 أ و الاستبعاد. 

مراعاة • الهوايت  رضورة  خمتلفة  م   مجموعات  العريق  ال صل  أ و  الفئة  أ و  الطبقة  أ و  ادلين  أ ساس  اس تخدام )عىل  وكيفية  ثاًل(، 

 ال يديولوجيا وال ساطري والرموز حلشد هذه اجملموعات. 

 : أ مه املعتقدات والرموز واجملالت احلساسة والاحرتام. ادلين وال يديولوجيا الاجامتعية والس ياس ية •

ذا اكنت ل  –املس تخدمة ل دارة الزناع واحرتام املعايري الهيألك الاجامتعية التقليدية  •  تزال تؤدي وظيفهتا وتؤثر تأ ثريها. ما ا 

 ومدوانت القواعد اليت تنظم السلوك العام واللباس والتفاعل بني الرجل واملرأ ة. املعايري الاجامتعية •

 املساعدة. تقدمي اترخي  •

 القضااي اليت ينبغي مراعاهتا يف س ياقات الزناع والعنف 
 فهم الزناع 

 اجلذرية( ال س باب )ال س باب الهيلكية أ و  •

 ادليناميات )الوضع الراهن وسيناريوهات الزناع(  •

 فهم اجملموعات املسلحة 

 حتليل طبيعة ال طراف الفاعةل )من يه هذه ال طراف، وجرد املفسدين احملمتلني(  •

 قاعدة املوارد واقتصاد احلرب  •

جراء الهتديد، وفهم كيفية تأ ثري خمتلف العوامل بعضها    لتسليط الضوء عىل الروابط القامئة وادلوافع ومصادرحتليل مفصل للس ياق    وينبغي ا 

 يف بعض، وكيفية تداخل الزناعات املتعددة. 

داخل اجملمتع. ول بد من اس تكشاف هذه العنارص وفهمها   الانقسامات العميقة والتصدعاتوتس بق العنَف توترات قد تكون أ قل بروزاً: 

ما عن طريق مصاد  أ يضًا.  طار تقيمي جممتعي ليتس ىن لنا الاطالع عىل سامت اجملمتعات احمللية وابلتايل جيب مجع البياانت ا  ر اثنوية، أ و يف ا 

 وأ فرادها، وعالقة بعضهم ببعض. 

 وفامي ييل بعض العنارص احملورية يف تصورات ال شخاص للتوترات والزناعات واس تجابهتم لها: 

 يل ولنا وللآخرين. يجعد همامً ما   – القمي •

 درجة الوصول والتأ ثري اليت تكون دلى فرد أ و مجموعة مقارنة ابلآخرين.  – السلطة •

من   –  الرثوة • متاكفئة  غري  مس توايت  ال حيان  من  كثري  يف  تجرّس خ  اليت  ال رايض،  ذكل  يف  مبا  واملمتلاكت،  املال  حيازة 

 الامتيازات والاس تفادة من الفرص. 

 ية الآخرين. كيف حيدد ال شخاص هويهتم وكيف حيددون هو  –  الهوية •

اليت تنشئ فوارق اجامتعية واقتصادية وس ياس ية بني ال شخاص وحتافظ علهيا، وتتيح أ و تقوض الامتسك   –  النظم والهيألك  •

 الاجامتعي والتمنية والتحول. 

آراهئم وتصوراهتم بشأ ن   عىليؤثر الزناع والعنف تأ ثرياً خمتلفًا يف النساء والرجال، وهل تداعيات مبارشة    –النوع الاجامتعي   • أ

 الزناع والعنف واس تجابهتم هلام. 
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طار عالقة بعضها ببعض. فعىل سبيل املثال، ينبغي حتليل أ دوار اجلنسني فامي يتعل  ىل هذه العوامل يف ا  ق هبيألك السلطة  وينبغي النظر ا 

ىل الهيألك الاجامتعية والاقتصادية والس ياس ية دون أ ن حيللها أ يضاً  ذا نظر املرء مثاًل ا  ىل الرثوة. وس يكون التحليل انقصًا ا    والوصول ا 

 من منظور النوع الاجامتعي. 

رشاك اجملمتعات وميكن أ ن متثل هذه العوامل قوى الامتسك وقوى التفرقة معًا، وينبغي حتليلها وفقًا ذلكل. وين  بغي الاسرتشاد يف تصممي ا 

عادة تصمميه بتأ ثري هذا ال رشاك يف التصورات وأ وجه السلوك السائدة بشأ ن    . عنارص التفرقةو  عنارص الامتسكاحمللية وا 

مصلحة يف رأ ب التصدعات اجملمتعية، وهو يعزز من مث القدرة عىل بناء السالم حمليًا، ويقمي روابط بني الناس،   عنرص الامتسكل  •

جيابيًا.   ويؤثر تأ ثرياً ا 

ذاكء مصدر التوترات،   –الانقسام    –مصلحة يف احلفاظ عىل التوتر أ و الزناع    عنرص التفرقةل  • يف س ياق معني، وهو يعمل عىل ا 

بني الانقسام  يشلك  ويثري  أ ن  وميكن  الرضر.  عنه  ينجم  أ ن  ميكن  سلبيًا  تأ ثرياً  ويؤثر  الناس  التفرقة  عىل    عنرص  خماطر  أ يضًا 

 املوظفني وعىل الربانمج. 

متع احمليلويشري العمود ال وسط املسمى   رشاك اجمل ىل    ا  مع    معلناا  املتطوعني وتعيني املوظفني، والعمل الوثيق  جلب املوارد واختيار  عىل 

واجلهات الرشيكة لنا واخلدمات اليت نقدهما واملس تفيدين مهنا. السلطات احمل  تواصلنا  شفافيتنا وس بل  مبدى  لية والوطنية. ويتعلق ال مر 

والنظم   والرثوة،  والسلطة،  والقمي،  الاجامتعي،  )النوع  أ عاله  املعروضة  ابلعوامل  أ يضًا  وتتأ ثر  بعض،  يف  بعضها  العوامل  هذه  لك  وتؤثر 

 والهيألك(. 

 

 ال س ئةل التالية يف الاعتبار: وضع  ،ابس مترارو، كحد  أ دىن، وينبغي

 هل حنن ننهتج هنجًا شاماًل؟ • 

ىل أ عاملنا  ىل حضوران وا   ن وملاذا؟ مَ  –• كيف يجنظر ا 

 • ما يه عواقب أ عاملنا عىل املدى الطويل، وما يه عواقهبا غري املبارشة؟

والمتيزي، وعدم احلصول   ،هشاشة وضعه؟ )السالمة وانعدام الكرامة  نسهم يف زايدةخشص ما، أ و  ياة  حب قصد  غري    عن• هل حنن خناطر  

 عىل اخلدمات واملعلومات( 

 

ىل زايدة اخلطر أ و جتاهل انهتاك حقوقهم.  التقاعسول ننىس أ ن    عن العمل ميكن أ يضا أ ن يسبب ال ذى بتعريض الناس ا 
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 الس ياق 

رشاك اجملمتع احمليل  عنارص الامتسك  اخليارات   اخليارات  عنارص التفرقة  ا 

 
 

 
 
 
 

 

 
 النوع الاجامتعي 

 القمي 

 السلطة 

 الرثوة

 النظم والهيألك 

 

 
 املوارد املتاحة؟ما يه  •

املنظمة واملالك الوظيفي/اختيار   •

 املتطوعني؟

 السلطات احمللية/الوطنية  •

 التصالت؟ •

 اخلدمات؟  •

 اجلهات املس هتدفة؟ •

 اجملمتعات احمللية ال خرى؟  •

قامة الرشأاكت؟  •  ا 

 
 

 

 
 النوع الاجامتعي 

 القمي 

 السلطة 

 الرثوة

  النظم والهيألك

 

 
 
 
 
 
 
 

 . Marshall Wallace Principle to Practice: A User's Guide to Do No Harm (2015)  مقتبس بترصف من:
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