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 المرونةوتعزيز  األكثر تأثرا باألزماتمجتمعات  للتقديم الدعم القوي   حاجة إلى  ، ثمةالمستجدفيروس كورونا جائحة استشراء  استمرار في ضوء

الجائحة، ومن ضمنها    من تداعياتلتخفيف  بهدف اقدراتها  وتعزيز  المحلية  المجتمعات    الشراكة معيعني  "  المجتمعية  المرونة"  نهج.  المجتمعية

ألوجه   يتطرقال بد من إحداث تغيير جذري    بل،  قبل الجائحة سائدا  الذي كان   الوضع إلى ال مجال للعودةلذا     1–3.االجتماعية واالقتصادية  التداعيات

جديد   على الصمود ال يزالالمجتمع  النهج القائم على تعزيز قدرة  أن  وفي حين  االجتماعية واالقتصادية.  تحسين الظروف  يعمل على  و  عدم المساواة

إتباع نهج يشمل بطريقة شاملة ومن خالل  الصدمات الوبائية تعامل مع لل ا  يضع إطار فإنه ، والتصدي لها ألوبئة ا فيما يتعلق بالتأهب لمواجهةنسبي ا 

  4–6.امالك نظاما 

لبناء القدرات  نهج القائم على تعزيز الصمود الإلى  يمكن اللجوء ، أوجه الّضعفعلى التخفيف من والتصدي له باء تركز االستجابة للو وبينما 

هذا النهج   وهذا يعزز من إضفاء الطابع المحلي علىوباء. ال عن الناتجةواالقتصادية  نفسيةإدارة اآلثار الصحية واالجتماعية والبهدف الحالية 

 7–9 .لعلوم االجتماعيةل  وفقا  لوباءساسية لالستجابة لاألمبادئ ال ما يمثل ،ستدامة على المدى الطويلاالكيف وعلى الت قدرتهمن و

لتعافي من  استجابة والدعم للمجتمعات من أجل اال العاملين في القطاع الصحي واإلنساني  المتعلقة بكيفية تقديمعتبارات االهذا الموجز  يناقش 

من قبل   العمل اإلنساني  في منصة العلوم االجتماعية صالحلـ وجزهذا الم تطويرتم  .المجتمعية المرونةباستخدام نهج  كورونا المستجدفيروس 

  مسؤوليةضمن  يقع وهوإيفا نايدربيرغر( ) أنثرولوجيكا  بالتعاون معساين وتابيثا هرينيك  -ميغان شميدت )تحت إشرافمعهد دراسات التنمية 

 . العمل اإلنساني في العلوم االجتماعية منصة

 ؟المجتمعية المرونة هيما 

( ، القدرات التكيفية)على سبيل المثالقدرة المجتمعات المحلية على التكيف  تعزيز علىتعمل  عملية ونتيجة في اّن واحد يه المرونة المجتمعية

يُعّرف المجتمع هنا على أنه مجموعة   6 .ها التعافي بعدو والتخفيف من أضرارها  األزمة مع للتكيف فترة األزمات   خاللاالستعانة بها يتم والتي 

قوته ويستطيع تسخير قدراته   ينجح في االستفادة من مواطنهو الذي  المجتمع القادر على الصمود أما  10سمات مشتركة.لديهم من األفراد 

 : قدرات البشرية واالجتماعية الجوانب التاليةتشمل الويمكن أن  11.من أجل التعافي من األزمات أو الصدماتومهاراته ومعرفته 

المحلية الحالية  المعرفة في تعزيزالتجارب السابقة  تدخالت. ساعدتلتلبية احتياجات محددة واقتراح حلول أو  المعرفة أو الخبرة المحلية ◼

  12,13.للوباء سديدة محلية استجابةمما يضمن  - مثل اإليبوال -ئة واحتوائها حول كيفية الوقاية من األوب

 ، واألمن الغذائي(.احتياجاً   هشاشةً و  األكثرهوية األسر  ديد  توزيع مياه الشرب، وتح وتشمل  )تعزيزها  يمكن    والتي  في المجتمع  فنية القدرة ال ◼

االجتماعية أو عالقات   قاتالمجتمع على أساس العالوالصالت بين أفراد  الروابط  من خالل    ها يتم تحديد  و   الشبكات والعالقات المجتمعية  ◼

تم استخدام وقد . بشكل فعال وهادف الطوارئ أو الصدمة  أوقاتخالل الشبكات من خالل إشراك  المرونة المجتمعية تعزيز يمكنها . القرابة

  14.االحتياجات العاجلة جابة وتوزيع اإلمدادات وتلبيةهذه الشبكات لتنسيق االست

  الفئات التي تتلقى كيفية اتخاذ القرارات، و، وألزماتات الحيوية التي تحدد كيفية مواجهة المجتمعات لمن القدروتعتبر   الحوكمة والقيادة   ◼

  4االستجابة.ومدى موثوقية ، الدعم والموارد

 

 الرئيسية   االعتبارات 

  االستجابة   سبيل   في   وذلك   المجتمعية   المرونة   لبناء   التشغيلية   االعتبارات 

 .المستجد   كورونا   فيروس   جائحة   من   والتعافي 

mailto:m.schmidt-sane@ids.ac.uk


 الرئيسية  االعتبارات 

 :.المستجد كورونا فيروس جائحة  من والتعافي االستجابة سبيل  في وذلك المجتمعية  المرونة لبناء  التشغيلية االعتبارات
sane@ids.ac.uk-m.schmidtContact:  2 

على الحكومات الوطنية واإلقليمية والجهات الفاعلة في مجال التنمية والعمل اإلنساني    هذه القدرات. كما يتعين  أو محيط يمّكنبيئة    يجب تهيئة 

 ، بما في ذلك الموارد مثل المعدات أو التدريب.الموجهتوفير الدعم 

العالقات بين   في عدم التكافؤو القدرات المحلية واالعتراف بأوجه عدم المساواة التركيز على االستفادة من المرونة المجتمعية  تعزيز يتطلب

الوصول إلى الموارد حتى  بفيما يتعلق   مبدأ اإلنصاف والعدالة مراعاة هذا أيضاُ يتطلب  ومعالجتها. و في المجتمع والتوترات االجتماعية القوى

الذي يأخذ في االعتبار مبادئ العدالة  و" ة"التحويلي المرونة المجتمعيةيمكن لنهج  15مواطن الضعف والهشاشة القائمة خالل فترة األزمة.ال تتفاقم 

  16.األكثر ضعف ا الفئات المجتمعية ، وتعزيز قدرات مواردالعادل للتوزيع الضمان ، والمساواة على المدى الطويل االجتماعية تحقيق

 الحاليةوقدرات المجتمع  فيروس كورونا المستجد 

على   ها لم يقتصر تأثيرف. لم نشهد لها مثيل من قبل العالميب االضطرافيروس كورونا إلى إحداث حالة من  جائحةل السريع التطورلقد أدى 

ياً على الكثير كما شكلت عبئاً إضاف  1قتصادية.االجتماعية واالصحية وال ألقت أيضا بثقلها على األنظمةبل ن الذين أصيبوا بالمرض فحسب، الماليي

الحوكمة وعدم المساواة أكدت على مدى أهمية  ن هذه الجائحةيمكن القول إلذا  قبل تفشي الفيروس.تعاني ظروفاً صعبة  كانت من المجتمعات التي

فقد بدأ ، قصيرة األجلمجرد صدمة  فيروس كورونا المستجدوبال شك لم يعد .  في التصدي لهذه األزمةودورها االجتماعي  الحم واالندماجوالت

  17في العالم . هشاشةً على الفئات األكثر  طويلة األمد متوازنةتأثيرات غير يترك 

  تساهم استجابة 18.خالل هذه الجائحة وتخفيف التأثيرات قصيرة وطويلة األمدشبكات دعم متنوعة لمعالجة  بإنشاء وإدارة  المجتمعات قامت

، . على سبيل المثالالمتأخرة ةيستجابة الحكوماال مكانأو تحل  ما تكون مكملة  غالب ا و ،سبل الوصول إلى الخدمات األساسيةّ  المجتمع في تحسين

سكان تختص بشؤون منظمة  قامتكما كبار السن. لحماية خالل تقديم الرعاية وال  نالمحلي م الدعم للمجتمع ، قدمت شبكة دينيةألرجنتينفي ا

المناطق المعزولة في ، وحددت )المناطق العشوائية( الرسمية غير التجمعات السكانية في الفيروس معلومات حولبجمع في كينيا  األحياء الفقيرة

قامت صاحبات المشاريع الصغيرة  فقد ، في الهندأما   9.الحكومية بشأن المناطق المعزولة المبادئ التوجيهيةحيث تم إدراجها في  المجتمع المحلي 

  19بتصنيع وتوزيع ماليين الكمامات.

التعافي  دعم من أجل منهجي تعزيزها ودعمها بشكل والتي يمكن لفيروس كورونا المستجد،  أمثلة على استجابات المجتمع جميعها  هذهو

الخدمات  الدعم أو  ليس بديال  عن المجتمعية المرونةبناء  إن .التكيف مع األزمات والصدمات في المستقبلى  وقدرة المجتمع عل يالمجتمع

والتي تفتقر إلى الموارد   الناحيتين االجتماعية واالقتصادية من حرمانا   لمواجهة أوجه عدم المساواة في أكثر المناطق ةالحكومية المطلوب

 19 .المجتمعية

 المستجد كورونا فيروسلالستجابة والتعافي من  المرونة المجتمعية فعيل ت

من والتعافي لدعم االستجابة  المرونة المجتمعيةنهج  اتباع يفكرون في الذين قدواإلنساني  الصحيعاملين في القطاع نقدم اقتراحات محددة لل

المعيشية في  الصحية و ا احتياجاتهالبد من أخذ اء في االستجابة للوباء وشركبمثابة  المجتمعات اعتبار. من الضروري فيروس كورونا المستجد

تشمل بعض  . على المدى الطويلتعالجها حددات االجتماعية للصحة وترتبط بالمبناء القدرات المجتمعية التي  هؤالء العاملينلويمكن . الحسبان

 ما يلي: الجائحة والتعافي مناالستجابة والتي يمكن االستفادة منها في  المرونة المجتمعيةما يتعلق بفي ة المطروحة للبحثلمواضيع الرئيسا

، في الماضي  اإليبوالتفشي مرض    كما يتضح من :  األمراض المعدية واحتوائهاة من  دمج المعرفة المحلية للمجتمعات حول كيفية الوقاي   .1

وبإمكان العاملين في مجال   4,5,13 .بير صحية عامة أكثر قبواًل شركاء محليين في االستجابة للوباء اتخاذ تداكالمجتمعات  االستعانة ب  تتطلب

 ودمجها في االستجابة للوباء. ة الحالي ا عات لالستفادة من معارفهمع المجتم تعاونالالصحة العامة 

  بيئة تمكينية ودعم عملية يقودها المجتمع  تهيئةفي    أساسيا الصحة العامة دوًرا  تلعب    :للتعافيالمجتمع المحلي    يقودهادعم اإلجراءات التي    .2

جهات الثقة ومشاركة ال  عمل على تعزيزآليات ت  إلى  في األمدين المتوسط والبعيدالمجتمع    ا يقودهالتي  جراءات  تستند هذه اإل  20.ويتولى زمامها 

ترتيبات إلى    واالستنادنع القرار حول الموارد المشتركة  عني أيًضا اتباع نهج شامل للتخطيط المحلي وصتوالقيادة. و  الحكم المحليفي    الفاعلة

    2016 ,التمويل المرنة والمنح المجتمعية للدعم القائم على االحتياجات.الشراكة مع الشبكات المجتمعية وآليات 
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. غير أنه البد األزماتفترات التكيف بسرعة مع "الوضع الطبيعي الجديد" خالل    القدرة على مجتمعاتلدى ال :التكيف  ة علىقدرالتعزيز   .3

،  التدريبتلقي  المهارات الجديدة واكتساب  ، ورأس المال االجتماعيتنمية    كما تعتبر.  المجتمع  الرفاه فيوتحقيق  دعم  من االستمرار في  

 لقدرة على التكيف.ا سمات من وخيارات كسب العيش  للحصول على رؤوس األموال سبل أوسعإيجاد وكذلك 

الدعم   أن تكون أشكال   البد  :لي"، بدال  من مجرد العودة إلى الوضع الطبيعيي"نهج تحو   إتباع  من خالل  ا  ومساواةأكثر إنصاف  بناء مجتمع    .4

النقدية والغذائية الفورية  المساعدمتنوعة بحيث ال تقتصر فقط على تقديم   إلىات  تطوير خيارات سبل العيش المستدامة    بل تهدف أيضاً 

  22.همشة بشكل خاصمع التركيز على الفئات السكانية الضعيفة والموتحسين آليات الحماية االجتماعية 

 الفيروسفي حين أن    :االجتماعي وهو أمر بالغ األهمية للوصول إلى الفئات األكثر ضعفا    تالحمبناء ال من أجل  اة  عدم المساو  التصدي ألوجه .5

التخاذكان   المحلية    حافزاً  المجتمعات  تقودها  التي  اإلجراءات  المجتمعات على  بهدف  مجموعة متنوعة من  الصدمات    استيعاب مساعدة 

الحديثة    أثبتتالفورية،   و  أناألبحاث  االجتماعي التالحم  الوباء  التماسك  تطور  مع  مستوياتهما  أدنى  عند  التماسك   كانا  بتآكل  يهدد  مما 

  21االجتماعي.

 تخدم وتعزز برامج    والبد أن يتم إعداد.  على الصمود  أنظمة السوق واألنظمة الصحية  تعزيز قدرةالذي سيتطلب  األمر    :لنظمنهج ا تباعا  .6

 . نهج النظم إتباعمن خالل  المرونة المجتمعيةتدعم  خلق بيئة تمكينية  وعليه، يمكن .مترابطةالمتعددة وال ا همستوياتب المرونة المجتمعية

وكيفية إدراك المجتمعات  وديناميكيات السلطة    المحلي  واقعفهم الدوراً في  األمر  يلعب هذا  :  االعتراف بأن المجتمعات ديناميكية ومعقدة  .7

السياق المحلي   حولقيمة    متعمقة و  يمكن للشبكات المجتمعية أن تقدم رؤى.  السكاناحتياجات  بهدف تلبية مختلف  عم  والتخطيط للد  للمخاطر

 نهج المتبعة إجراء تتضمن ال.  الصمودبيئة مواتية لبناء    هيئةالعرفية لتات  ياد. يمكن أيًضا دعم القين موثوق فيهممستشارغالباً بمثابة    يوه

الطرق المزيد من البحث الدقيق في العلوم االجتماعية باستخدام    إجراء  باإلضافة إلى  المجتمعية   الضعف والقدرات  جوانبتقييمات سريعة ل

     2423 ,التشاركية.

. وتشمل هذه  بشكل عام  في المناطق الحضرية المرونة المجتمعيةأبحاث  ال تتوفر  .  التعرف على االحتياجات الفريدة للمناطق الحضرية  .8

  25.متعددة القطاعاتالودمج االستجابة  ينالحضريوالتصميم التوصيات متابعة التنمية 

، وتلبية االحتياجات تعافيفي جهود الالمشاركة بالفعل  تقديم الدعم للمنظمات  بهدف    تمويل المنظمات المجتمعية باستخدام نموذج تمويل مرن   .9

    26,27ية.ولويات المجتمع األمع  لمواءمة ، واالطويلة األجل للمجتمعالفورية و
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أخرى   موارد  

 ، تقييم الصمود االستراتيجيبسميرسي كور  ◼

◼ assessment-resilience-resources/strategic-https://www.mercycorps.org/research:  

 :أكثر مساواة، أكثر قدرة على الصمود مجتمعات ،الدولية كير منظمة ◼

-care-why-resilient-more-equal-https://insights.careinternational.org.uk/publications/more
-for-rityprio-a-empowerment-s-women-and-equality-gender-making-is-nternationali

adaptation-based-ommunityc 

ودليل تعزيز  منظمة أوكسفام إطار العمل الخاص ب ◼

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/604990/ml-الصمود
.pdf?sequence=1%C2%A0en-120416-guide-framework-resilience 

 https://www.undrr.org/publication/sendai-"2030- 2015"األمم المتحدة. "إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث  ◼

2030-2015-ionreduct-risk-disaster-framework 

 

 شكر وتقدير 

ميرسي مؤسسة ) ( وكارال بينيا بسميرسي كور مؤسسة) ( ودانييل جوليكورالدولية كير منظمة) كلسي ويبرنتقدم بالشكر إلى كل من نود أن 

 .إلسهامهم في المحتوى ومراجعته أنثرولوجيكا(األبحاث مؤسسة )  وك( وأوليفيا تولبسكور
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 للتواصل 

حاجة إلى نبذة أو أدوات أو خبرات تفصيلية أو تحليال  عن  بوكنت  جدستلجائحة فيروس كورونا المإذا كان لديك طلبا  مباشرا  يتعلق باالستجابة 

اال  بعد، تريد  كنت  إن  المستشارين،أو  شبكة  إلى  اال  نضمام  العلوم  بمنصة  االتصال  البريد  الرجاء  طريق  اإلنساني عن  العمل  في  جتماعية 

 . (oliviatulloch@anthrologica.com) ( أو@ids.ac.uka.lowdenلكتروني ألني لودين )اال

( اليونيسيف  تشمل:  للمنصة  الرئيسية  االتصال  الدوليnnaqvi@unicef.orgنقاط  والحركة  األحمر  (,  والهالل  األحمر  للصليب  ة 

(ombretta.baggio@ifrc.org) ومجموعة أبحاث العلوم اال( جتماعيةGOARN( )nina.gobat@phc.ox.ac.uk.) 

 

 
 

   

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

(.  DFIDوإدارة التنمية الدولية ) ،من قبل صندوق ويلكوم رونا المستجدلفيروس كوالحارة. 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 

 حدة. الصحة وطب المناطق الحارة أو صندوق ويلكم أو حكومة المملكة المت

وذلك في سبيل  المرونة المجتمعية لبناء التشغيلية االعتبارات: الرئيسية االعتبارات" , .ت  .هرينيك  ,إي ر.نيدربيرج إم،  ساين. شميت: مقترح اقتباس

   اإلنساني العمل في االجتماعية العلوم: برايتون "(،19-)كوفيد  االستجابة والتعافي من جائحة كورونا 

10.19088/SSHAP.2021.023: DOI (SSHAP)  

 

 .2021تم النشر في يناير 
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