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 المجتمعية   الفئاتأن  ، حيث  في المجتمع  منذ فترة طويلة  ينالمترسخ    وأوجه الضعف  عدم المساواةفيروس كورونا المستجد  جائحة    أظهرت  .

عن  هناك حاجة للتخفيف  ، والى جانب توثيق أوجه الضعف، لذا .1األعباء الصحية واالجتماعية واالقتصادية أثقلتتكبّد  حرمانًا وتهميًشا  األكثر

 الناتجة عن   ضغوطالمع    كيفقدرة المجتمع على الت"    المرونة المجتمعية"  تعزز  . يمكن أن  الصمودقدرتها على  ودعم    فئات المهمشة هذه ال

)المنشورات غير    الرماديةالمصادر    يستعرضو  على األوبئة  المرونة المجتمعية  تطبيق مفاهيم  يةكيف  الموجزهذا  يبحث  .  الصدمات المختلفة

( سياق 3،  ( الدروس المستفادة من الممارسة2( المصطلحات،  1  شمل ذلك . ويلصمود المجتمعيالمختلفة ل  المقارباتواألكاديمية حول    الرسمية(

المجتمعية النظم،  4،  المرونة  نهج  يتم  5(  األساسية.  واالجتماعية  البشرية  القدرات  االجتماعيةإلى  أيًضا  التطرق  (  المساواة   العدالة  وعدم 

تم    لألوبئة واالستجابة لها.بالتأهب   ترتبط مباشرةباعتبارها    ،الصمود  للوصول إلى تحتاج إلى مزيد من التطوير كمواضيع    عدالةواإلنصاف وال

 ساين-شميدت  ميغان  كل من  تحت اشراف)معهد دراسات التنمية    \  العمل اإلنساني  في منصة العلوم االجتماعية  صالحلـ  الموجزهذا    إعداد

 منصة العلوم االجتماعية في العمل اإلنساني. مسؤولية  يقع ضمن الموجزهذا . (نايدربيرغر إيفا ) كا أنثرولوجيبالتعاون مع  (هرينيك وتابيثا 

 موجزة نقاط 

بحيث يتم اتخاذ  الموارد  كذلك  )أو نقاط القوة( و  يةقدرات المجتمعلاواالستفادة من  تكييف  عموًما  يعني  قادر على الصمود  إن بناء مجتمع   ◼

تزامنًا  تغيير والتكيف متواصلة من العملية أنها بمثابة آخرون عتبر وي 2.ها من أثناء األزمة والتعافيالّضرر من حدة للتخفيف تدابير استباقية 

 .اتالبيئة والضغوطعلى  تطرألتغيرات التي ا مع

ف المجتمع هنا على أنه مجموعة من األفراد   ◼ المجتمعات    يز. تتممشتركة جغرافية  ال في بقعة  يقيمون أو  قد  ، ولديهم سمات مشتركةيُعرَّ

التي تفتقر  والفئات األكثر ضعفًا  االجتماعية    التوتراتتعالج برامج الصمود أوجه عدم المساواة والبد أن    لكات اجتماعية معقدة، لذكيديناميب

 . المجتمع في والنفوذ إلى السلطة

الجغرافي   سواء   الواسع  بسياقهتتأثر كثيراً    قدرة المجتمع على الصمود  حيث إن  مع السياق المحلي المرونة المجتمعيةبرامج    تتكيفأن    يجب   ◼

 .يأو التاريخ يأو االقتصاد يأو السياس

قدرات حيث تصبح  طويلة األمد ال سيما أثناء األزمات و، المجتمعفي ضعف الوجه أل وحيداً حالً  المرونة المجتمعية برامجال يمكن اعتبار  ◼

يمكن أن يتعاون كل   في وضعٍ مثالي،كمقدم للخدمات الحيوية والدعم.  ا ينبغي إعفاء الحكومات من دوره ال وعليه، .منهكة حينها  المجتمع

 . المرونة المجتمعيةناء المجتمع والدولة معًا لبمن 

مبدأ  المهممن   ◼ وال  تطبيق  الموارد    عدلاإلنصاف  إلى  الوصول  "  تميّز  لتجنّبفي  المجتمعيةمجموعة على غيرها.    " التحويلية  المرونة 

 .  وتسود فيها العدالة االجتماعية  انصافًا  أكثرالعمل على إعادة بناء مجتمعات  البسيط هو ا بمفهومه
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المجتمعية عتبرت ◼ و متعددة  المرونة  لذا  ا بطبيعته  النطاقاتمتعددة  القطاعات  يتطلب  ،  بنائه  نقاط    إدارة يتيح  الّذي    "نظمال  "نهج  إتباعفإن 

 . والمجهولوسبل العيش والتّشابكات الضعف 

ستجابة للتهديدات الحالية أو المستقبلية بما في ذلك "الصدمات" الصحية مثل تفشي األمراض من أجل اال  المرونة المجتمعيةيمكن بناء   ◼

 . ةاألوبئ أوالمعدية 

 قادرة على الصمود؟ بناء مجتمعات   يةكيف

 3.( سنوات  10-7) جلاأل ةطويلمشاركة مجتمعية  المرونة المجتمعيةنهج طلب يت: الوقت  مع.  .1

البالبحث   االسترشاد.   .2 سبيل  وال  لتحديد  للصمود  أساسيتقييم  استخدام  يمكن    ،مثال: على  وفهم  األصول  الحالية  والقدرات   مواطنموارد 

 3,4.مع أخذ التعقيدات التي تنطوي عليها هذه الجوانب بعين االعتبار  عدم المساواةأوجه  الضعف والتهديدات باإلضافة إلى ديناميكيات القوة و

نظرية   وضعلتم االستعانة به  يوالّذي يتضّمن تحليل للّسياق  و بسميرسي كور  منّظمةالذي أجرته    ياإلستراتيج   صمودتقييم ال نذكر مثاًل  

 5.التغييرمن أجل  صمودال

  يعني إشراك األفراد والمجتمع المحلي   مما   4،قطاعات متعددة في الجهود بذلوضمان     " العملية تولي زمامتشجيع المجتمعات على "عبر  .   .3

 6.إن لزم األمرستوى الوطن على مأصحاب المصلحة وواإلقليمي 

التغيير من خالل  .   .4 المجتمع لخلق نظرية  أفراد  أ العمل مع  المرونة  وكسفام قائمة مراجعة ألساسيات  . على سبيل المثال، تستخدم منظمة 

 7.للقيام بذلك المجتمعية

إطار  الدّوليّة كير   منّظمة. على سبيل المثال استخدمت بذلك للقيامهنالك نماذج ، ولكن تحدياً  ذلك ربما يمثل . من خالل رصد وتقييم التقدم.  .5

في مواجهة الكوارث   المرونة المجتمعيةتحليل  ل  ومجموعة أدوات تدريبية8،  التقييم  السترشاد به فيالخاص بها ل  المرونة المجتمعيةعمل  

 9بناء القدرة على الصمود.المتعلقة بتدخالت الالتي تدعم و

 ؟المرونة المجتمعية يما ه

هج المتعلقة بالتخفيف من النُ إلى مراجعة تبدو الحاجة ملحة ، العنفأعمال صاعد وت ر األمراضزيادة مخاطو، عدم استقرار المناخ وتغيرهفي ظل 

  -تماعية واالقتصادية بطرق مختلفة، ولكنه يعني عموًما العوامل االج  مصطلح ضعف المجتمعاتاألزمات. تم تعريف  مواجهةو مواطن الّضعف

ثمة   3أو األزمات أو الصدمات. لضغوطاتأو إدارة امواجهة  أقل قدرة على االجتماعية فئةالمجتمع أو ال تجعل( التي ...،وغياب التّعليمالفقر ك

  4.في إدارة الكوارث واالستجابة اإلنسانية المرونة المجتمعيةا تم اللجوء إلى لطالمحيث أنه  دالصمو القدرة علىترابط بين ضعف المجتمعات و

من شأنها التأهب   قدرات ومواردامتالكها لؤكد على بل ي 5عونة،فكرة القائلة بأن المجتمعات متلقية سلبية للمساعدة أو الملل صمودال نهج تصدىي

 .بصورة استباقية ضعفلل مسببةالالنظاميّة سائل دوافع الصدمات والميتكفل بمنع ألزمات واالستجابة لها بفعالية. كما أنه لمواجهة ا

تزامنًا التغيير والتكيف من  تواصلةكون عملية ميقد . 2نتيجة أو مجموعة من السماتكعملية أو ك  المرونة المجتمعية تحديد عدة صياغات لمفهوم تم

  يةالمجتمععلى تكييف القدرات على الصمود  يتمتع بالقدرةالذي المجتمع  عملسي  .ات المختلفةالضغوطعلى البيئة وعلى  تطرأقد غيّرات تأي مع 

تتضمن سمات   2.ها األزمة والتعافي منالناتجة عن  اآلثارمن حدة للتخفيف بحيث يتم اتخاذ تدابير استباقية الموارد كذلك و )أو نقاط القوة( وتعزيزها 

من  التعافيالمشاركة بشكل كامل في جهود للمجتمع  التي تتيح ارفهومهاراته ومع ،قدرات المجتمع، أو الصمود نقاط القوة والموارد المحلية

 .المصطلحات العامة في هذا المجال أدناه 1بين الجدول ي 6.الصدمة
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 : بالمرونة المجتمعية. مصطلحات خاصة  1الجدول 

 المجتمع 

ويمكن أن يكون ذلك األيديولوجية(. مثل المكان أو الهوية المشتركة أو القيم الدينية أو )سمات معينة   يتشاركونالمجتمع هو مجموعة من أفراد 

تحليل  لل رئيسيّةاألشخاص الذين يعيشون في نفس المنطقة )مثل حي أو قرية(. في حين أن المجتمع يعتبر وحدة مبنيّا على العامل الجغرافي، أي 

كل قوام انعدام وضوح بشأن ما يشهناك وال يزال  7.انتقادات الذعةيواجه وتعريفه بوضوح دائًما "، إال أنه ال يتم المرونة المجتمعية"في 

مجموعة فعلية لديها تاريخ أو معتقدات أو   عوًضا عن حدود مصطنعة تم رسمها ألغراض استعمارية أو سياسية،"المجتمع"  يعكسقد  7.المجتمع

الجهود الرامية للوصول المجدي إلى   يقّوض وأن حقائق محلية  يمكن أن يتغاضى عنمفهوم مبسط لـ "المجتمع"  مشتركة. إن اعتماد ممارسات

وتتميز باالختالفات االجتماعية واالنقسامات  ومعقدة ةكيالمجتمعات دينامي الصمود. إنتعزيز  ي آلياتجميع األشخاص المتضررين أو إشراكهم ف

المحلية جزًءا ال يتجزأ من التسلسالت الهرمية االجتماعية. يجب فهم أي فكرة عن "المجتمع" في   القوىات كيوالهويات المتعددة، كما تشكل دينامي

 معقدة ومثيرة للجدل. سياق الصمود على أنها 

 القدرة على التكيف  

القدرة تشير  8,9.(أو الذرية العيش لفترة أطول وإنتاج النسلك)إمكانية التكيّف في محيط معيّن تم تعريف القدرة على التكيف في األصل على أنها 

ية المجتمعال وحاألعلى تحسين ، أي تغييرات أو الصدمات أو األزماتمع ال أقلمإلى القدرة على الت، المرونة المجتمعية عند تطبيقها في على التكيف

 إحداث ؤدي إلىتأو  )التوازن( يةالمجتمع الوظيفةعلى الحفاظ تؤكد على مجتمعية استجابات  من خاللالتكيف ويمكن تحقيق هذا . بالمحيطالمتعلقة 

 8.جلتغييرات قصيرة األ

 زمة صدي لألالت

 ، بل على أنههنا على المستوى الفردي صدي. ال يُعّرف التأو مواجهتها لها  تصديأزمة )مثل الضعف( والإلى بين التعرض  فريقمن المهم الت

استراتيجيات التغلب على وهذا يعني أيًضا   6,10.ما   في مواجهة أزمة محددة التخاذ إجراءات ، يفّضل أن تكون جماعية،مجتمعية تراتيجيةاس بمثابة

  المجتمعات منقصيرة األجل لتمكين ومكاسب السلبية مقايضات  تصديابية. تتضمن استراتيجيات الات اإليج السلبية وتعزيز االستراتيجيتصدي ال

االستراتيجيات   إنالمقابل، في  11.المستقبلفي  على الصمود تهموقدروضعهم   التأثير علىالبقاء على قيد الحياة، ولكنها قد تؤدي إلى النجاة و

على إرساء أسس  كما يمكنها أن تعمل ، في المستقبل المدى القصير دون اإلخالل برفاه المجتمععلى  محددة تلبية احتياجات في ابية تساهماإليج

 . المستقبلي على الصمودلتحقيق القدرة 

 اإلنساني   والعملفي الممارسة العملية: الدروس المستفادة من إدارة الكوارث   المرونة المجتمعية

العقد   خالل داً متزاي اً ونشاط اً تركيز شهد هذا المجالوقد  ،لحد من مخاطر الكوارثغالبًا ما تُستخدم برامج الصمود في ا :دارة الكوارث إ

على  القادر مجتمعاليصّور الكوارث  في سياقالصمود  حولعمل االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر إن  6,12–17.الماضي

بنية   لديهو قتصاديةاال وتتوفر فيه الفرص، متماسك اجتماعياً ، واألساسيةتلبية احتياجاته  علىوالقدرة ة والصحة يتمتع بالمعرف مجتمع ك الصمود

هذا   خالل ومن 18.بأصحاب المصلحة والموارد الخارجية، ولديه ارتباطات وعالقات الطبيعية ثرواتهيمكنه إدارة كمجتمع و؛ تحتية وخدمات كافية

ثالثة  صمود تركز علىال حول رؤيةتم التوصل إلى في مواجهة األخطار الطبيعية،  المرونة المجتمعيةمن األعمال التي تتناول  العمل وغيره

 19,20.الضعف المستقبلية من حدة أوجهتخفيف ال، والتعافي فترة تقليصوالصدمة، تداعيات مجاالت: الحد من آثار أو 

 : الشراكات المجتمعية من أجل الصمود والحد من مخاطر الكوارث جالالم هذا هيم في. مفا1 المربع 

الصمود في جميع  لبناء مراكز معاً منظمات المجتمع المحلي ووشركاؤها  س ميرسي كوربمنّظمة تكاتفت  في أعقاب إعصار ماريا في بورتوريكو،

قامت  الموارد والوصول إلى خدمات الطوارئ.  توزيع المعلومات و تبادلسية مطلوبة أثناء الكارثة لأداة رئيتواصل حينها ال واعتبرأنحاء الجزيرة. 

وضع  الصمود لراكز لمدعم تقديم التم كما ، كيفية استخدام أنظمة االتصاالت أفراد من المجتمع حولوشركاؤها المحليون بتدريب س ميرسي كورب

صورة بالعمل بالمحلي  المجتمع ينخرط الشركاء فيعندما  أسهلتصبح مهمة تلبيتها  ديد االحتياجات المحلية وتح  إنستدامة طويلة األجل. خطط ا

 .فاعلة ومفيدة

خالل الصراع في الباحثون  ، حددعلى سبيل المثال 21.الصدمةنوع واحتياجات المجتمع وفقًا ل المرونة المجتمعية شكالأ تباين. تنساني اإل العمل 

 موالالمدخرات واأل بأهميّة االجتماعيةكانت القوة النفسية والشبكات حيث المجتمعات على امتصاص الصدمات  في قدرة تساهم عدة عوامل  سوريا 

في هذه  تضامن ، ووجد أن "العلى اتخاذ القرار شخاصتحسين قدرة األ يساهم في للنزاعوالتأهب بشكل أكبر  االستعدادأن تبين وقد  واألصول.

هم في قدرة يسا حيث بشكل أفضل. يعتبر رأس المال االجتماعي محرًكا للقدرة على الصمود مواجهة الصدمة  في اً مهم عامالً كان القرارات" 
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، وقد يتغير بمرور وطول مدتها نوع األزمة تبعاً ل االجتماعي التعاون والتضامن اجعرومع ذلك، قد يت 22,23.حول والتغييرالمجتمعات على الت

لنساء أو الشباب أو  ا ك، األكثر ضعفًا  للفئاتال سيما ، مهمة جدًا الشبكة االجتماعية 25الصمود حوللجنة اإلنقاذ الدولية يعتبر عمل . 24الوقت

قد بدا أن  ، وبشكٍل إيجابي  عمالفي مجال ريادة األ  بنجاح المرأةالشبكات االجتماعية  ارتبطت، أبحاثها  فبحسبالمختلفة.  عاقاتذوي اإلاألشخاص 

   .نفسه على إدارة األعمال باالرتباط أقوى في بعض األحيان من التدريهذا 

 له  واالستجابة   للوباء التأهب  صعيد الممارسة العملية:  على المرونة المجتمعية

بما في ذلك األمراض حيوانية المصدر وزيادة انتشار األمراض التي طالما تمت السيطرة تبطة باألمراض المعدية المستجدة تبعث التهديدات المر

 لمثل المبكرة واالستجابة المبكر والكشف الوقاية  في رئيسياً  دوًرا المجتمعات تلعبعليها من خالل مضادات الميكروبات واللقاحات على القلق. 

على  و ،جغرافيًّا ها انتشار من والحد المعدية، األمراض تهديدات ومكافحة احتواءعلى " المجتمع ككل يشمل نهج" إتباعيساعد  26,27.التهديدات هذه

التي تستند إلى الترابط والتعاون تضافر وتوحد الجهود  العالمي الصحي األمن يتطلب. لهذه األمراض السلبيةاآلثار من  فتخفي الو األرواح إنقاذ

 .النجاحتحقيق  لضمان والحكومات الخاص والقطاع المدني والمجتمع الطبيعية وبيئاتها  المجتمعاتبين 

  الصدمات أنواعكباقي  واسع نطاق علىاألوبئة  تفشيي وجه ف المرونة المجتمعيةوتعزيز  بناءالخاصة ب مثلةلم يتم توثيق األ : مستفادةال دروسال

  في اإليبوال وباءتفشي  خاللقدرتها على الصمود  على وجه الخصوص القوية االجتماعية   الروابط ذات المجتمعات أظهرت، ليبيريا  في.  األخرى

 المراقبة  برامج إنشاء ذلك في بما  ،تعبئة جماعيةخلق ل  االجتماعي ا تماسكهاستفادت هذه المجتمعات من  لقد(. 2016-2014) إفريقيا  غرب

  مفهوملم يكن   في حين 21.الخارجية المساعدة وصول قبل الصحية المرافق  إلى ونقلهم مرضىلل رعايةتقديم ال ل مواردوجمع  ،ا به الخاصة

 تعتبر أموراً غاية في األهمية في السلوكوتغير  اتكيالديناميواإلجراءات المجتمعية إال أن  ،صورة صريحةبمستخدماً  "المرونة المجتمعية"

دون  الخارجية، علةالفا  الجهات تحدده لما  وفقًا  محددة ألنشطة الطارئة المساعدات  تقديم يتم ما  غالبًا  ذلك، ومع 28.زمةالتصدي لأل على المساعدة

القرارات  اتخاذ المجتمعات في  ه ينبغي إشراكمن التجارب السابقة أن ةالدروس المستفاد أهم منف21.المحلي مساهمة أو استشارة أعضاء المجتمع

قيادة  لوضع ال ، دعت لجنة اإلنقاذ الدولية اء اإليبوال في غرب إفريقيا المتعلقة بكيفية استخدام الموارد وتنفيذ االستجابة. في بداية تفشي وب

الحقًا، أكدت المنظمة إلى أن السبب وراء نجاح برامج االستجابة لإليبوال يعزو إلى إشراك المجتمعات.  29.االستجابة لاليبوال صلبفي  يةالمجتمع

نثروبولوجيا الطبية والفريق النفسي االجتماعي في لجنة اإلنقاذ الدولية بدراسة المخاوف والمعتقدات والمجتمعات األ علمالمختص في لقد قام و

 رفع تقارير بشأنها. المشاركة في أنشطة االستجابة و

بنائه  أو إعادةا الصمود هذ تطويرفحاالت الطوارئ الصحية، في  المرونة المجتمعية باإلضافة إلى أهميّة. صمودركيزة أساسية لل المجتمعات 

. إن هو أمر بذات األهميّة – بهدف االستعداد بشكل أفضل لألزمات المستقبلية المحتملة والتعافي من األزمات السابقة -خالل فترات االستقرار 

تزويدهم  وتمكينهم بناء قدراتهم و بناء عليه، فإنهم أول من يعلم بوقوع حدث صحي غير عادي من حولهم. و المحلي أعضاء المجتمع

 30.تأهب لألوبئة واالستجابة لها يتعلق بالأساسية لنهج متكامل  التهديدات المرتبطة بالصحة العامة واالستجابة لها يشكل ركيزةً دراك إلبالتجهيزات 

(  التابع لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر  CP3للوباء والجائحة داخل المجتمع )المثال، يهدف برنامج التأهب على سبيل 

لوقاية من على اإلى تعزيز قدرة المجتمعات والجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر والشركاء اآلخرين في ثمانية بلدان مستهدفة 

محاور األساسية لهذا ال منالمجتمعات  صمودتعزيز  ة لها واالستعداد لمواجهتها مستقبالً. يعتبراألمراض واكتشافها واالستجابمخاطر 

 31.البرنامج

   المرونة المجتمعية سياق

( والتاريخ واالقتصاد  السياسة) لهذا المجتمع األوسع السياق نفهم، إال أنه علينا أن المحلي المستوى  على ينصب المرونة المجتمعيةتركيز  بينما 

  السياقات كبير علىبشكل  المرونة المجتمعيةالسابقة حول  تتركز الدراسا  21,32,33.األزماتفي وجه ه صمود  علىتؤثر هذه الجوانب  وكيف

  في المرونة المجتمعيةوتعزيز  بناء كيفية حول البحوث من مزيد إلجراء حاجة  هناك ، لكنالطبيعية للمخاطراألكثر عرضة  المناطق أو اإلنسانية

 6.الحضرية المناطق  في السيما  أخرى، سياقات

المرونة مفهوم  انتقاد تم. الدولة المقدمة من خدماتال و دعمال غيابحالً في ظل ك المرونة المجتمعية على ةمثالي صفة إضفاءميل إلى  هناك 

إعفاء الدولة من تحمل  معيضع عبء التعافي على كاهل المجتمعات  مما  ،الجديدة بشكل صريح ةيعكس الليبرالي باعتباره المجتمعية

 االجتماعية لخدماتا  في توفير دورها  من هذا ال يعني إعفاء الحكومات لكن ،المرونة المجتمعيةعلى ضرورة الموجز  هذا يؤكد 34.ولياتها ؤ مس

  التركيز يكون ما  غالبًا . منها  والتعافي معها  والتكيف الصدمات امتصاص من المجتمعات تتمكنفي غاية األهمية حتى  كالهما ف .والدعم الحيوية
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  إدارةتعتمد على  والتيللصمود  راسخة ومعدة سلفاً  نماذجستناد إلى واال والتعافي ممكن، وقت أقرب  في" الطبيعي الوضع إلى العودة" على

تساهم في   التي ستجابات المجتمعيةلال  استحداث نماذجو ومحاكاة دعم خالل  من نماذج حديثة لتشكيل فرصة هناكلكن و. االقتصادية المخاطر

يستفيد  ال قد. بطرق مختلفة االجتماعية والشبكات األعمالقطاع و المدني المجتمع مثل واسعة قطاعات إشراكو والتخطيط للصمود الثقةبناء 

إلى   المرونة المجتمعية  يهدف أن ينبغي لذا 35.مجتمعهم داخل التهميش من يعانون الذين  أولئك السيما  ،"الطبيعي الوضع إلى العودة"الجميع من 

 . أدناه المقدمة األدلة  في الرئيسية القضايا  هذهتم التطرق إلى  36.وإحداث تغيير بداخلهالمجتمع  تحويل

 لدعم استراتيجيات  في المشاركة والصحية مجال االستجابة اإلنسانية في عاملينلل يمكن بينما  :السلطة )عالقات القوة(  والمحلية   السياسة

ميرسي   أشارت  إيجابي، وكمثال. المحلية الحكومة دعم غيابظل   في  ذلك استمرار الصعب من يكون قدإال أنه  ،صموداً  أكثر لتكون المجتمعات

ويّةالماجهيّة أو ال نظام أن إلى بسورك  المعلومات إلى الوصول تمكين في اً مهم دوًرا لعبوامدينة كوكس بازار قد  في المجتمع وقادة المحلي ماجه 

  المحلية والسياسة القوة عالقاتوالعالقات االجتماعية  تعتبر 11.المرونة المجتمعية الستمرار تمكينية مالئمة بيئة  خلق وبالتالي والخدمات، والدعم

 كيفية علىالظاهرة والخفية  القوة عالقات تؤثر أن يمكن ذلك، ومع. المرونة المجتمعية نهج إتباععند  مراعاته ال بد من رئيسياً وهاماً  أمًرا

  القرى في العيش  سبل تنميةل منح تقديم تم الوس، في واحد برنامج خالل من 37.ظروف أي وتحت المجتمع أنظمة الضعيفة في مشاركة الفئات

  ا هحديدوبالتالي ت التدخالت، بهذهأدى إلى تحكمها  القروية السلطات نفوذ أن  إال  .مستدامة الزراعية الممارساتلجعل  فرادى األسر المعيشيةل

ت  أصبح   (ةالعرقي األغلبية وأفراد والرجال القرية سلطات)ك المنح من استفادت التي الجهات  أن بدا حين في. المنح  منشخاص المستفيدين لأل

  النساء مثل اآلخرون القرويون يستفيدلم في المقابل،  37.سابقاً  ا هب تتمتع التي األولية االمتيازات إلى حجب تأد هذه النتيجةإال أن  ،صموداً  أكثر

 لألنظمة فهم شامل إلى ويؤدي أساسيًّا  اً أمريعد  المرونة المجتمعية سياق فهم إن. المنحمن تلك  فقراً هشاشة و كثر األ سكانالو العرقية واألقليات

 التدخالت، الشروع في برامج قبل وأساساتها  السلطة ديناميكيات تحليل من الجيد. المرونة المجتمعية تمكن أو الضعف أوجه تبرز وتعزز التي

 في خاصة االجتماعية، تغيير األعراف  صعوبة  أيًضا   ندرك فإننا  ذلك، رغمو. والنفوذ والسلطة القوة ترسيخ من األنشطة هذه وذلك حتى ال تزيد

 . الطوارئ حاالت

  11.المرونة المجتمعيةمن  من يشارك في ويستفيد على المجتمع داخل المساواة عدم حاالت تؤثر :على المستوى المحلي المساواة عدمأوجه 

مواجهة  ل المستخدمة اآللياتعلى و للصدمة األفراد تعرض كيفية وتؤثر على لمجتمعيةالمرونة ا في وجهتحديًا  الجنسين بين المساواة عدمتشكل 

 والفتيات النساءفرص حصول  زيادة خالل  من الجنسين بين المساواة عدممشكلة  معالجة لى ضرورةع بسميرسي كور منظمة أكدت. الصدمة

  طرقال إحدىك  الجنسين بين المساواةفي  التحسينالّدولية  كير منّظمةتعتبر  8.الصمود على قدرتهن  لتحسين رؤوس األموال  أشكال مختلف على

التجمعات   هيكلة إلعادة تقليديينوذكور  وزعماء قادة معالدولية  كير عملت الجديدة،غينيا   في ،هذا النحو على. التي من شأنها تحسين الصمود

على   ة السيطرةديا وز المجتمع في  قرار كصانعة المرأة دور تعزيز إلى ذلك أدى وقد. النساء مشاركة زيادةبهدف  القرار صنع وعمليات القروية

  من التخفيفمن شأنها المساعدة في   التوزيع وبعد قبل استقصائية وأنشطةاستبيان  أدوات منظمة كير الدولية استحدثتوقد  39.الموارد تخصيص

 . المساواة عدم ترسيخ مخاطر

عادةً ما تتعرض الفئات   35,40,41.والضعف  المساواة أوجه عدم  تفاقم في األخرى الصدمات أو الكوارث تلعبه قد الذي الدور أخرى أعمال أبرزت

  في المجموعات هذهفي غياب مشاركة القوى  موازين واختالل و عدم المساواةب تسبي أن ويمكن ،بشكل أكبر للصدمات المجتمع داخل ةهمشالم

الدور الذي   على الضوء  ات التي ضربتها الفيضانعقب  ،كولورادو دنفر،في  المشردينالتي تم إجرائها على  البحوث  تسلط42.ستجابةلال التخطيط

  خطورة أكثر بيئات في  يؤدي إلقامتها  مما  الضعيفة، الفئات تقدرامن و العيش سبل خيارات من في الحد االجتماعية المساواة عدم أوجهتلعبه 

على الصعيد  إضافي  دعم إلى تحتاج التي الضعيفة الفئات ودعم تحديد المرونة المجتمعية امجلبر يمكن 35الصدمات. مواجهة على ا قدراته يعوقو

 . حليالم

  أو المجتمعات داخل القائمة ةالمتكافئ  غير القوة عالقات عنالصمود  برامج تتغاضىقد  :االجتماعية  العدالة نحو  والموجه التحويلي الصمود

 إحدى تتمتع ال بحيث الموارد إلى والوصول والعدالة اإلنصاف المرونة المجتمعيةتناول  ت  أن يجب ،هذا لتجنبو. ترسيخها تعمل على  حتى

المرونة  نموذج أن البعض يرى. األساسي الصمود تقييم من جزًءا هذا يكون بحيث 43،أخرى مجموعةحساب   على اتبامتياز  وعاتمالمج 

 في هذا تقييملذا فإن   ،الفئات الهشة والضعيفة حساب على أحيانًا بل يكون  األول، المقام  في الحال ةميسوريعود بالفائدة على الفئات  المجتمعية

 الصدمات أو النزاعات أو الكوارث تجارب ومعالجة لفهم األهمية بالغ اً أمر داخلةالمت الضعف أشكال فهم يُعد 44–46.األهمية بالغ  أمر البداية

الفئات الهشة والضعيفة  احتياجات تلبية يتم بحيث االجتماعية العدالة مسألة المرونة المجتمعية  برامج ال بد أن تتناول 47.أفضل بشكل الصحية

 48''.السابق الحياة نمط" أو الطبيعي، الوضع إلى العودة من بدالً  والطويل القصير المدى على أفضل بشكل
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 نظمالنهج  استخدامب الصمود

على  و (واإلنسانية الحكومية وغير الحكومية القطاعات) عدة قطاعات في المرونة المجتمعية لتطوير إطاًرا (2المربع ) ةاألنظم نهج يوفر

  والبيئية االجتماعية النظم بين الترابطيعترف هذا النهج بشكل صريح وواضح ب  49.(مجتمعيوال واألسري فرديكالمستوى ال)  متعددة مستويات

 50.الصلة ذات األخرى واألنظمة

  العمل فإن أخرى، بعبارة. أنظمة ضمن ةمتداخل ا بدوره التي هيو المرونة المجتمعيةدرات متداخلة مع قرات األفراد واألسر على الصمود قد

 .المرونة المجتمعية دعم في األنظمة تلك أهمية يعكس مدى الهامة األنظمة صمود على

تسببت هذه  . لقد أمر ضروري بشكل شامل المرونة المجتمعيةتعزيز  وأن ،أن األزمات متعددة األبعادفيروس كورونا المستجد تبين جائحة  

المرونة   وتعزيزلبناء  1,40,51.ضعفاً األكثر   لفئاتعلى ابشكل غير متكافئ أزمات صحية واقتصادية واجتماعية، تاركة ً تداعياتها  الجائحة في خلق

عُرضة  ضعيفةالتي تجعل المجتمعات الالثقافية والسياسية واالقتصادية والبيئية وفهم الدوافع االجتماعية  المهم، من بشكل شامل المجتمعية

توفر معلومات أساسية جيدة وفهًما  المرونة المجتمعيةب  الشامل الخاص ظم يتطلب نهج النللصدمات الوبائية من خالل إجراء تقييم أساسي. 

 أنظمة على  ثلةأم يلي فيما بعضها البعض.  معالصمود يؤكد هذا النهج أيًضا مدى ترابط قدرات  52نقاط الضعف.لالمحلية و للمواردمشترًكا 

 :المرونة المجتمعيةالتي تساهم في تحقيق  صمودال

من    الصحية   األنظمة   صمود  ◼ الفترة  في  أفريقيا  في غرب  اإليبوال  وباء  حول  إجرائها  تم  التي  السابقة  الدراسات  عن  إلى   2014انبثق 

في   على الصمود  الصحيةاألنظمة  قدرة  واجهة الصدمات، فإن زيادة  باإلضافة إلى تحسين االستعداد والتأهب واالستجابة لم  53–2016.56

حيث يؤدي إلى  توفير رعاية صحية روتينية محّسنة، وتعزيز الروابط االجتماعية واإلنتاجية  ود بفوائد ومكاسب في هذا المجال  المجتمع يع

عندما يتلقى    يمستوى المجتمعال  على  قادرة على الصمود  الصحية  األنظمةيمكننا القول بأن  .  55المرض  ال تشهد على تفشيخالل فترات  

المعدات واإلمدادات  تزويدهم بويتم ،  دفع رواتبهم في الوقت المناسب يتم، ومجتمعات المحلية دعًما جيدًافي ال في المجال الصحي ونلعاملا

 .األخرى حتياجاتهموكذلك االستجابة ال الكافية

 دعم  في  رئيسيًا   دوًرا  وستلعب  تعتبر أحد ركائز الصمود،  األسواق  كثيرا.  : لم يتم التطرق إلى هذا المجال أو استكشافهالسوق  أنظمة  صمود ◼

المجتمعيةو  األسرية  العيش  سبل  استراتيجيات  الموارد،   تخصيص"  على  السوق   أنظمة   قدرة  يعني  السوق  نظام  إن صمود   57.المرونة 

لو  ،(الحكومية  اتوالمساعد االجتماعي،  األمان  شبكات   مثل)  النظام  مستوى   على  الموارد   من  واالستفادة   أجل   من  البتكارتوفير فرص 

 58.الصدمات من التخفيف

غذائية   إمدادات  توفير  تضمن  بطريقة  االضطرابات  من  والتعافي  الصمود  قادر على  غذائي  نظام  إلى  الغذائيةاألنظمة    م صمودمفهو  شيريُ  ◼

 تقلب   أو   الغذاء،  هدر  وأ  الغذاء  نقص  بسبب   بسرعة  الغذائيةاألنظمة    تتعطل   ما   غالبًا   األزمات،  فترات  خالل  59.كافية ومقبولة للجميع

 60.األسعار

 النظم  نهج: المجال  في مفاهيم. 2 مربع ال

  النظر أهمية مدىإلى  الحضرية المراكز في األخير ا عمله شارأ وقد  .أوسع نظام ضمن صمودال  إلى متزايد بشكلتنظر   بسميرسي كورباتت 

 شباب يعتبر نيجيريا،  الغوس، في. على الصمود ، وقدرتها،قدرة المجتمع لتعزيز ا استخدامه كيفية وتحديد ما  سياق في الصلة ذات القطاعات إلى

العقائد غير  و المخدرات، وتعاطي الشرطةوالممارسات الوحشية ألفراد  الفيضانات بخطر تأثًرا األكثر السكانية الفئات من الحضرية المناطق

 يشمليمكن أن  صمودال  نهج إتباع  أنميرسي كوربس  أجرته الذي صمودال تقييم وجد. الكثافة ةوعالي الجودة متدنية يةاإلسكانالوحدات و ،الشعبية

  قدرات وتحسين ،همعايير وتحسين العمل على الرسمي الطابع وإضفاء ،وتعزيزها  الحماية من أجل الدعوة إلى توفير والقدرات المهارات بناء

 . العيش سبل وتحسين الكوارث، مخاطر من للحد المجتمع
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 واالجتماعية اإلنسانية جوانبمراعاة الصمود لل

  والتواصل المجتمعية والعالقات والشبكات المحلية، المعرفة ذلك في بما  واالجتماعية البشرية القدرات المرونة المجتمعية نظرية تتضمن

  وتعزيز سلبيةال اآلثارحدة   من للتخفيف األزمةوذلك لالستفادة منها خالل  األزمة وقوع قبل القدرات هذه بناء يمكن. والموارد والقيادة والحوكمة

 . األوبئة أثناء الصمود

 المجتمعية لفئاتبا " المجتمعية والمعرفة الخبرة" وتشمل 61.عيشها  وسبل حياتها  على للحفاظ المجتمعاتمنها  دتستفيقدرة  هي المحلية المعرفة

  وثقت  وقد 2.وباءلل والتصدي االستجابة عمليةفي  المحلية المعرفة استخدام يجب 62(.األخرى الضعيفة والفئاتين المهمشو األصليين السكان مثل)

  التأقلم والتكيف أو التهديداتهذه  إدارة من المجتمعات تمكنت وكيف المعدية األمراضمخاطر  حول المحلية المعرفة االجتماعية العلوم بحوث

  تهديد على  التعرف وكيفية ،ةصحيال  فقا مرال إلى الرجوع يجب ومتى المحلي، المستوى  على االستجابة كيفية معرفة ذلك يشمل قدو 62–65.معها 

 في العالم على مستوىاألوسع  وقد كان هذا التفشي هو ،2001-2000في األعوام أوغندا  شمال في إيبوال فيروس تفشي  خالل. مستجد صحي

وذلك  دينيةوال ةاالجتماعي  حسب التقاليد الموتى ودفنتهم ورعاي هموعزل المرضى لتحديد عرفي نظام بتفعيلاألتشولي قامت  الوقت، ذلك

تهدف إلى الوقاية المجتمعية  أنشطةبالتخطيط وتنفيذ  المحلية والمجتمعاتالمحليين  القادة  قام أفريقيا، غرب  في 66.محليًا  المتاحة المواد استخدامب

  يرتبط لم هم هذاعمل 68التجارب والخبرات الحياتية السابقة.كما استعانوا ب 67الخارجي، الدعم غيابظل  في والتعافي والتصدي للوباء واالستجابة

المرونة  برامج  في  جديدة تكيفية قدرات  تصميم في والمشاركة الحالية المحلية المعرفة فهم المهم من. المرونة المجتمعية ببرامج كبير حد إلى

 الصليب لجمعيات الدولي لالتحاد التابع (eCBHFA)المعاصر وليبرنامج الصحة المجتمعية واإلسعاف األ ذلك على األمثلة ومن 69.المجتمعية

  الصحيين والعاملين المحليين المتطوعينستعانة بواال ،الصحية والقدرات المخاطر تحديد على المجتمعات يساعد الذي  األحمر  والهالل األحمر

  أيًضا  األحمر والهالل األحمر الصليب لجمعيات  الدولي االتحاد يستخدم 70.الرسمية الصحية األنظمةعمل  ومساندة ستكمالذلك الو المجتمعيين،

  الدروسب االستعانة يمكن 71.مجتمعاتهم في األوبئة  مخاطر إدارة  على المتطوعين لتدريب ئةوباأل مكافحة مجال في تدريبيةأدلة ومجموعة أدوات 

 . والتعافي  لألوبئة ستجابةمن أجل اال( 3 المربع) األخرى األزمات خالل المرونة المجتمعية حولالممارسات والخبرات السابقة   من المستفادة

 المناخ  تغيرفي التكيف مع  المحلية المعرفةدور : المجال  في مفاهيم. 3 المربع 

  الشرقية وتيمور  والفلبين إندونيسيا   فيخي تغير المنا ال مع كيففي بناء القدرة على الت المحلية المعرفةدور  حول مشروع قام، 2011في عام 

تعمل   أدوات بإنتاج  قاموا كما . معها  والتكيف حدتها  من والتخفيف بالمخاطر التنبؤ على المجتمعات  لمساعدة المحلية والممارسات المعارف توثيقب

 .السياسات صانعي إلى التوصيات منمجموعة تقديم   إلى أيًضا  ذلك أدى وقد. االستجابة في المحلية المعرفةعلى تعزيز دور 

الصالت والعالقات التي تربط   خالل من ذلك تحديد يتم. لتحقيق صموده أساسيًا  أمًرا المجتمع، ترابط أو  ،المجتمعية والعالقات   الشبكات  تعد

  اتشبكلل  األخرى الجوانب تتمثل   2.قرابة عالقات أو اجتماعية عالقاتاألخرى وذلك بناًء على  المجتمعات المجتمع نفسه ومعاألفراد داخل  

  رأس ينتج. الروابطالصالت و تلك ضعف أو وقوة الترابط مستوى يحددان لذانال االجتماعي والتماسك االجتماعي المال رأس في يةالمجتمع

األواصر االجتماعية التي  باإلضافة إلى  ،بالهوية المشتركة شعورهمو ،بين األشخاص االجتماعي التواصلعن طريق عملية  االجتماعي المال

أثناء تنفيذ أنشطة تتعلق  73المرونة المجتمعيةو االجتماعي التماسك بينالعالقة   أهميةد تم إدراك وق 22,23,72.ةالمشترك الهويةعن  تربط بينهم بعيداً 

 75.المجتمع أفرادبين  االجتماعية والمشاركة باالنتماء والشعور الرفاهية أنه على االجتماعي التماسك فهم أيًضا  يمكن 74.(4 المربع)بالصمود 

 كارثة  وقوع عقب  المجتمعي  التضامن : المجال  في مفاهيم. 4 المربع 

  ستجابةلمعرفة كيفية اال 2017 المكسيك الذي وقع في زلزال من المستفادة الدروس (Inter-American) إنتر امريكان منظمة عرضت

  على المحلي المجتمع منظمات اعتمدت. المجتمعي  التضامن لتعزيز األولوية إعطاء أهمية  على الضوء قد سلطتو. لفيروس كورونا المستجد

  القبولالتوزيع ب اإلحساس بامتالك زمام عملية  حظي. للكارثة السريعة الستجابةبهدف ا كالطارئة وذلاإلمدادات  لتوزيع  وعالقاتها  شبكاتها 

 . محلية مصادر من إمدادات توزيع إعادة عند  المحلي المستوىالمتزايد على  

عمل  تضمن يجب أن ي 2,6الستخدامها قبل وأثناء وبعد األزمة.وإنشاؤها  اتصال مناسبة وموثوقة   بقنواتاالعتراف   التواصل الفعاليتطلب 

بحيث يمكن   6همعن مواقفالتعبير و معن قلقه لإلعرابخلق معاني وتفاهمات مشتركة '' وتحديد طرق ثابتة ألفراد المجتمع "االتصال األولي 

مع المجتمعات المحلية إلنشاء أنظمة إنذار مبكر كجزء من  لجنة اإلنقاذ الدوليةاستخدامها عند التعامل مع المجتمعات. على سبيل المثال، عملت 
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 77–79الستجابات.طرق معالجتها وتنسيق اتحديد و األخطار تعد قنوات االتصال القوية ضرورية للتحذير من 76برامج الحد من مخاطر الكوارث.

نفذ االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر والجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر نظام مراقبة مجتمعية   

 80.(5 المربعلألمراض البشرية والحيوانية المصدر )

 ( BYRNE &NICHOL, 2020)انظر  المراقبة المجتمعية. مفاهيم في المجال: 5 المربع

  يركز برنامج المراقبة المجتمعية التابع لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر على دعم وتعزيز دور المجتمع في تحديد

 نموذجمخاطر التفشي، والتعرف على األوبئة وإنذار أفراد المجتمع بهذه األوبئة، واتخاذ اإلجراءات المبكرة للسيطرة على انتشار المرض. أسفر 

في مرحلة مبكرة من انتشار المرض. تعد مشاركة المجتمع  تفشيإجراءات إلبطاء أو وقف المبكر واتخاذ الكتشاف االالمراقبة المجتمعية عن  

المجتمعات  عتبرواالستجابة والعالقات التعاونية مع الجهات المعنية بمثابة الركائز األساسية لهذا البرنامج الذي ي الرصدوبناء القدرات وإجراءات 

 فاعلة رئيسية في األمن الصحي العالمي. اً أطراف

 هملدي المحليين القادة  أنب المجتمعات تتولد الثقة لدى أن يجب 81(.6 المربع) األزمات مع المجتمعاتتعامل  طريقة والقيادة الحوكمة تعكس

 قامت بتقديم تيالو والموثوقة القوية المحلية  القيادة ذات المجتمعاتاستطاعت   ليبيريا، في 82,83.بالشفافية أعمالهم تتسم وأن الفضلى مصالحهم

  القيادة ذات المجتمعات من بشكل أفضل  سلوكياتهم تكييفتغيير و الموثوقة، االتصال قنوات خالل من اإليبوالوباء  حول دقيقة معلومات

 المجتمع قادة مع العمل المرونة المجتمعيةبرامج  في المشاركة الجهات من وغيرها  اإلنسانية للمنظمات يمكن 21.الموثوقة  غير أو الضعيفة

 .ومدى استيعابها  األنشطةمالئمة  لتحسين والمنظمات

 : اإلدارة الشاملة لمرونة المجتمع المجال مفاهيم في  . 6لمربع ا

يؤدي غيابه إلى ضعف   ذي، واليشمل العمل الذي تضطلع به منظمة كير الدولية بشأن مرونة المجتمعات المحلية عنصرا يتعلق باإلدارة الشاملة

  ، ويتضمن إعداد ووضع خطط عمل التكيف (CBA) مع األسر لتعزيز نهج التكيف المجتمعي (ALP) المجتمعات. يعمل برنامج تعلم التكيف

د يتوطمن قبل أفراد المجتمع لتعزيز أولويات محددة. أسفرت إحدى خطط عمل التكيف المجتمعي في شمال غانا عن  (CAAPs) المجتمعي

 .بين المسؤولين الحكوميين وأفراد المجتمعالعالقات 

الموارد تشمل تلك  11.(7 مربعال)لها  والتصدي ستجابة لألزماتلال كافية أساسية مواردتمتلك  عندما صموداً  أكثر المجتمعات تكون: الموارد

  في للعاملين يمكن 2.ا غيره و والمأوى البيطريين والعاملين الصحية المرافق إلى والوصول الطبية واإلمدادات النظيفة  والمياه الغذاء مخزون

  مصادرباعتبارهم   الرئيسية الرسائلتبادل لألوبئة و المبكر  كتشافاال في رئيسيًا دوًرا يلعبوا أن الحيوانية والصحة يةالمجتمع صحةمجال ال

 يتم أنالمهم  من 11.واألسواق واإلمدادات والموادالمساحة  مثل العيش، سبل موارد أيًضا  الفئة هذه تشمل قد. مجتمعاتهم في للمعلومات موثوقة

 وتعاني من ماديةال مواردال ال تمتلك سوى القليل من التيو ضعفًا  األكثر للمجتمعات سيما  ال الصدمات، أثناء بسرعة  الخارجي الدعم حشد

  وشاملة قوية حكومية اجتماعية حماية  برامجل  وجود حاجة ملحة أيًضا فيروس كورونا المستجد  جائحة تأظهر. الخدمات الحصول على صعوبة

 51.المهاجرين العمال أو  الالجئين مثل الضعيفة فئاتتخدم ال يمكنها أن 

 الموارد لدعم الصمود  االستعانة بمفاهيم في المجال:  .7 المربع

كور  أنشطة  دراسة  تم ب  بسميرسي  لألزمات  ال  ودعم  تعزيزالمتعلقة  ب   ا تقريره  في  معها   اإليجابي  والتكيفتصدي   الصمود   تقييم الخاص 

 عيش   سبل  استراتيجيات  تقييم  هو  التقرير  أبعاد  أحد  كان.  بنغالديش  بازار،  كوكس  في  الروهينجا   أزمةحول  الصادر    السريع  االستراتيجي

  الناس   قدرة  من  حد  الدخل  ومحدودية  األسواق  إلى  الوصول  عدمأن    بسميرسي كور  وجدت.  االقتصادي  األمن  سياق  في  الروهينجا   الالجئين

ا.  مواجهة األزمة والتصدي لها ل  إيجابية  استراتيجيات  وضع  على  عرضة   يجعلهم  مما   الالجئين،  من  العديدلدى    بأجر  لعملتتضاءل فرص 

 هذه   لتوظيف  العيش  كسب  موارد  إلى  إال أنهم يفتقرون  معيشية،ال  مهاراتلل  بأنه بالرغم من امتالكهم  منهم  الكثيروأكد  .  االستغاللو  لالتجار

 المهارات 
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 خاتمةال

مواءمتها وتهيئتها بشكل  إلى حاجة  هناكتزال  ال ،المرونة المجتمعية وث والممارسة في مجال البح  مناستخالص الكثير من الدروس   تم بينما 

 االجتماعية   العدالة  نحو  الموجه  المجتمعيةالمرونة    نهج  إتباع  سيكون.  المساواة  عدممواجهة حاالت  و  المحلي  للسياق  بصورة جيدة  لالستجابةأكبر  

 نهج سيعمل  .  الوبائية  الصدماتتهدف إلى معالجة    التي  البرامج   تلك   ذلك   في  بما   المستقبلية،  الصمود  برامج  في  األهمية  بالغ  أمًرا   التحويلي   وأ

المبادئ األساسية لالستجابة للوباء ومواجهته بشكل يضمن وتعتبر هذه بمثابة  .  متعددة  وقطاعات  نطاقات  في  المرونة المجتمعيةعلى دمج    النظم

  سد  على  لألوبئة  االستجابة  مجال  في  الفاعلة  األطراف  تعمل.  إشراك المجتمع المحلي وبناء القدرة على التكيف والقدرة على اإللمام بالسياق

. المجتمعية  المراقبة أو المتطوعين تدريب خالل من ًداتحدي ودعمها، المجتمعات إشراك خالل من في المجال الصحي المرونة المجتمعيةفجوة 

  االجتماعي  السياق معالجة( 1 أجل من له واالستجابة للوباء لتأهبضمن برامج وأنشطة ا أكبر بشكل المرونة المجتمعية نهج دمج يتم أن يمكن

(  3و  المحلية،  والمعرفة  الحالية  المجتمع  قدرات  من  االستفادة(  2  المحلية،  الضعف   نقاط  من  والتخفيف  وتداعياته  الوباء  انتشارالمؤثر على  

 المجال   هذا رلتطوي   والممارسة  البحث من  مزيد  إلى  حاجة  هناك ذلك،  ومع.  المستقبل في الوبائية  الصدمات  تعقيد  مواجهة  على  المجتمع  مساعدة

 بصورة أوسع

 ى أخر موارد 

 international.org/-https://www.care. لسوريين نظر  وجهات : الصمود   فهم(. 2020كير ) هيئة اإلغاثة ◼

 من األحمر   والهالل األحمر  الصليب   لجمعيات  الدولي  االتحاد  إطار (.  2014) (IFRC) األحمر   والهالل األحمر   الصليب لجمعيات  الدولي  االتحاد  ◼
 /https://media.ifrc.org. المرونة المجتمعية أجل

.  الحضري  النزوح لمعالجة  والمدن المدن  خطط  مع  العمل: وصواًل للصمود المجتمعي  للكارثة  االستجابة من(. 2018) .(IRC)  الدولية  اإلنقاذ لجنة ◼

https://www.rescue.org/ 

 /https://www.mercycorps.orgاإلستراتيجي  الصمود  تقييم. مؤسسة ميرسي كور  ◼

public/file_attachments/ml-cdn.oxfam.org/s3fs-https://www-: للصمود  مرافق دليل(. 2015. )أوكسفام  ◼
en_0.pdf-040216-resilience-guide-companion 

 وتقدير  شكر

  والهالل  األحمر  الصليب لجمعيات  الدولي   االتحاد) أوستن كارولين ،( اليونيسف) ونجي جوليانبير  ،( الدولية اإلنقاذ لجنة) يويبر  كيلسكل من  نشكر  أن نود

  ،( دراساتلل  التنمية معهد) ويلكينسون آني ،( بسكور  ميرسي) جوليكور  دانييل ،( الدوليد  االتحا ) لينإمر  ،جويندو ( الدولي االتحاد) شيرير  مايا  ،( األحمر 

 . للمدخالت( بسميرسي كور  ) بينيا وكارال للموجز  علمية مراجعةت  قدم التي( أنثرولوجيكا) تولوك وأوليفيا 
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 اتصل

نبذة أو أدوات أو خبرات تفصيلية أو تحليالً عن بعد، أو إن لحاجة بوكنت  لفيروس كورونا المستجدإذا كان لديك طلباً مباشراً يتعلق باالستجابة 

جتماعية في العمل اإلنساني عن طريق البريد االلكتروني ألني  نضمام إلى شبكة المستشارين، الرجاء االتصال بمنصة العلوم االتريد االكنت 

  (. نقاط االتصال الرئيسية للمنصة تشمل: اليونيسيفtulloch@anthrologica.comolivia) أو( a.lowden@ids.ac.uk) لودين

(nnaqvi@unicef.org,)   والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر(ombretta.baggio@ifrc.org)  ومجموعة أبحاث العلوم

 (. GOARN( )nina.gobat@phc.ox.ac.ukجتماعية )اال

 

 
 

   

مية وأنثرولوجيكا ومدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق  جتماعية في العمل اإلنساني هي شراكة بين معهد دراسات التنمنصة العلوم اال

(.  DFIDمن قبل صندوق ويلكوم وإدارة التنمية الدولية ) لفيروس كورونا المستجدالحارة. وتم الحصول على التمويل لدعم استجابة المنصة 

لحفظ  اآلراء الواردة في الدراسة هي آراء المؤلفين وال تعكس بالضرورة آراء أو سياسات معهد دراسات التنمية أو أنثرولوجيكا أو مدرسة لندن 

 الصحة وطب المناطق الحارة أو صندوق ويلكم أو حكومة المملكة المتحدة. 

:  برايتون "  الوبائية   الصدمات  على  ها وتطبيق  األساسية المفاهيم:  رونة المجتمعيةالم."إي. ،نيدربيرجر.ت.  هرينيك  إم، .  شميتساني  :مقترح  اقتباس

 (SSHAP)اإلنساني العمل  في االجتماعية العلوممنصة 

10.19088/SSHAP.2021.022DOI:  
 https://doi.org/10.19088/SSHAP.2021.022 

 

 .  2021 يناير في النشر تم

 2020حقوق النشر: معهد دراسات التنمية 

 CCوتحمل رخصة دولية رقم ) 4.0 هذه الدراسة مفتوحة الوصول وتم توزيعها تحت شروط رخص المشاع اإلبداعي

BY  والتي تسمح باالستعمال غير المقيد والتوزيع وإعادة اإلنتاج باستخدام أي وسط طالما تم النسب إلى المؤلفين والمصدر )

    http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcodeقتباسات.اة تعديالت أو وتم ذكر أي
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