
ســوال: لوســيا، أنــيت مقيمــة يف كاراكاس وتعيشــني واقــع هــذا 
الســياق كل يــوم. هــل يمكنــك أن تخربينــا بحقيقــة الواقــع علــى 

األرض؟

يــوم  كل  يجلــب  إذ  برصاحــة،  منــه  ميــؤوس  الواقــع  إإّن  لوســيا: 
مشــكلة مختلفــة – مــن محاولــة االغتســال بــكّل بســاطة وصــوًال إىل 
بحث املرء عن مصادر الدواء ألرسته. وتظّل املعضلة الكربى يف اتخاذ قرار 
البقاء أو الفرار. ويمكن املرء أن يرى آثار األزمة اإلنسانية بمجرّد خروجه 
إىل الشــارع للحصــول علــى الغــذاء مــن الســوق – حيــث النســاء برفقــة 
الكثــري مــن األطفــال ويف غيــاب مــا يمكــن تقديمــه لهــم، والعاطلــني عــن 
العمل يف الشارع. قد يكون من الصعب أن يتفاقم الوضع أكرث، إال أّن 

ذلك قد حدث، إذ بات علينا اآلن أن نتعامل مع الجائحة أيًضا.

الــرشكاء  يســتخدم  كورونــا،  جائحــة  لطبيعــة  نظــًرا  ســوال: 
املحليــون أداة تعقــب تصــورات املجتمــع، بدعــم يقّدمــه عــن بعــد 

مانيــل – كيــف جــرى ذلــك يف املمارســة العمليــة؟

مانيــل: لقــد نجــح هــذا األمــر، علــى األغلــب بفضــل أمثــال هــؤالء 
الرشكاء الذين يرغبون يف العمل على أرض الواقع. ومل نشعر يف أي وقت 

من األوقات بأننا نحاول فرض هذه العملية على االستجابة. 

ومــع ذلــك، فــإن أهــّم نصيحــة يمكــن أن أســديها يف هــذا الســياق هــي 
(وســهولة  املتكاملــة  التدريــب  خّطــة  أهمّيــة  مــن  الرغــم  علــى  أنّــه 
تقديمهــا عــرب االنرتنــت)، فــإّن الســبيل الوحيــد إىل نجــاح العمليــة هــو 
تصــورات  تعقــب  دعــم  فريــق  بــني  مبــارشة  اتصــال  خطــوط  إقامــة 
املجتمــع ومــدّوين إدراك املجتمــع املحلــي يف هــذا املجــال. ويخلــق ذلــك 
مناًخــا مــن عمــل الفريــق بحيــث ال يشــعر الــرشكاء يف أي لحظــة مــن 
اللحظــات أنّهــم مجــرد مــدّوين بيانــات. وُيَعــّد الحــوار الجــاري مــع فريــق 
باملشــاركة  الشــعور  علــى  مســاعدتهم  يف  حاســًما  التقــين  الدعــم 

والتكامــل العميــق منذ البداية.

لوســيا: إّن املــزية يف فزنويــال هــي توّفــر نهــج القيــادة اإلنســانية املحليــة 
أصــًال، مــا يعــين أن رشكاءنــا املحليــني يتمتعــون بعالقــات جاهــزة مــع 
تصــورات  تعقــب  أداة  اســتخدام  ُطــرح  وعندمــا  املحليــة.  املجتمعــات 
مــع  كبــري  حــّد  إىل  منســجمة  كانــت  ألنهــا  الجميــع  تقبلهــا  املجتمــع، 
عملهــم القائــم علــى أرض الواقــع. ولكــن ال بــّد مــن االنتبــاه إىل اّن  
الدعــم عــن بعــد قــد شــكّل تحدًيــا أيًضــا، ألنــه يتطلــب حتًمــا اتصــاًال 
يف  ألنهــم  العــبء  معظــم  الــرشكاء  تحمــل  لقــد  باالنرتنــت.  مســتقًرا 
غــري  تكــون  الكهربــاء  خدمــة  حــىت  حيــث  واليــات  يقصــدون  عملهــم 
مســتقرة. إّن أحــد أكــرب الــدروس املســتفادة هــو وجــوب املبــادرة إىل 
التغلــب علــى هــذه الحواجــز باســتخدام منصــات متعــّددة والتفكــري 
إليجــاد  اإلبــداع  دائمــي  نكــون  أن  علينــا  تقليديــة.  غــري  بطــرق 
الحلــول الــيت تركــز علــى نهجنــا، ويف نهايــة املطــاف، هــذا مــا ســاعد 
على نجاح العملية، على الرغم من التحديات. فعلى سبيل املثال، 
تعقــب  أداة  علــى  التدريــب  لدعــم  قصــرية  فيديــو  مقاطــع  أنتجنــا 
تصــورات  املجتمــع عــرب اإلنرتنــت. كمــا اســتخدمنا مجموعــات تطبيــق 
الواتســاب كوســيلة للتوجيــه املنتظــم والتواصــل املبــارش مــع أولئــك 

الذيــن يدّونــون  تصــورات املجتمــع يف هذا املجال. 

 

 

الخلفيّة

 

لقد أّدى اندالع جائحة كورونا يف جميع أنحاء فزنويال إىل تفاقم األزمةاملوجوده أصًال واليت كان حوايل 7 ماليني 
شخص بحاجة إىل املساعدة اإلنسانية بسببها أصًال. وينتج عن تعقيد الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

يف فزنويال معدالت تضّخم هائلة، وتدهور يف سبل العيش، وعدم القدرة على الوصول إىل الخدمات األساسية 
وحقوق اإلنسان األساسية والحياة الكريمة. ويواجه الناس يف فزنويال املعضلة اليومية املتمثلة يف الهجرة أو البقاء يف 
ظروف قاسية للغاية، يف ظّل شّح الطعام واملاء والدواء. ويمكن أن يكون لجائحة كورونا، إىل جانب التدابري الوقائية 

اليت اتخذتها السلطات للحد من انتقال الفريوس، أثر مدمر على الوضع القائم فيما تفاقم من حدة ضعف الناس. 

ويف هذه األزمة اليت طال أمدها، أطلقت منظمة أوكسفام نهج تعقب تصورات املجتمع يف حزيران/يونيو 2020، يف 
محاولة لزيادة قدرات املجتمعات املحلية على الوقاية ومساعدتها على إعالء أصواتها يف نهاية املطاف. 

من أجل معرفة املزيد، تحدثنا مع اثنني من أبطال تعقب تصورات املجتمع األساسيني يف منظمة أوكسفام... 

تصــورات  تعقــب  ألداة  يمكــن  هــل 
املجتمع أن تحّول االستجابة اإلنسانية؟

تسليط الضوء على فزنويال يف سياق فريوس كورونا املستجّد

إنه نهج يستخدم أداة 
متنّقلة لتمكني املوظفني 

من تسجيل إدراك 
املجتمعات أثناء تفيش 

األمراض وتحليله وفهمه.

وهي ال تنطبق إّال كأداة 
مرافقة لربنامج معّني 

قائم أصًال.

أداة تعقــب  مــا هــي 
تصورات املجتمع؟ 

سؤال وجواب مع مانيل ريبوردوسا 
(متخصص يف الرشاكة يف املعايري 

اإلنسانية و مشاركة املجتمع املحلي 
وتكنولوجيا التواصل واملعلومات) ولوسيا 



لوســيا: نعــم، ثّمــة العديــد مــن األمثلةعلــى ذلــك. وتجــدر اإلشــارة 
أيًضــا إىل مــا حــدث يف واليــيت الرا وتاتشــريا حيــث كشــفت أداة تعقــب 
تصــورات املجتمــع عــن زيــادة يف العنــف املــزنيل ضــد املــرأة أثنــاء الحجــر 
الصحــي. وقــد أّدى ذلــك إىل تعزيــز خدمــات الهاتــف للبــالغ عــن حــاالت 
العنــف أثنــاء نشــاطات االســتجابة الصحيــة العامــة، ونــرش املعلومــات عن 
العنــف، وتقديــم الرعايــة النفســية واالجتماعيــة والقانونيــة مجاًنا للنســاء 

واألطفال واملراهقني.

تعقــب  ألداة  املســتقبلي  االســتخدام  ســيكون  كيــف  ســوال: 
تصورات املجتمع يف فزنويال؟

مانيــل: تتكمــن الفكــرة يف مواصلــة نــرش أداة تعقــب تصــورات املجتمــع 
مــن خــالل الــرشكاء املحلــيي ن، كنهــج تجريــيب يف املناطــق الــيت نعمل فيها. 
ولكننــا بلغنــا أقــىص طاقتنــا مــن حيــث قدرتنــا ومــن حيــث كــم التصــورات 
الــيت يجــري جمعهــا علــى أســاس أســبوعي (يف كثــري مــن األحيــان تصــل 
إىل 250) - كمــا يجــب علينــا أن نكــون حذريــن مــن تجــاوز هــذا الحــّد 

- فالبيانات ال تكون مفيدة إال عند تحليلها تحليًال صحيًحا.

ــا. وتتمثــل  ــًريا بالنســبة لن ــا كب لوســيا: نعــم، يشــكل هــذا األمــر تحدًي
الخطــة يف زيــادة تســجيل تصــورات مــن خــالل إرشاك املزيــد مــن الــرشكاء، 
ــع بوقــت قصــري لتحليــل  ــات - نتمت ال ســيما يف مــا يخــّص تحليــل البيان
املنظمــات  تلعــب  ت  أن  ونــوّد  جمعهــا،  يجــري  الــيت  البيانــات  جميــع 

الرشيكة ورا رائدا يف هذا الجزء الحاسم من العملية.

ســوال: هــل ثّمــة أي يشء آخــر تــودان مشــاركته مع زمــالء ورشكاء 
منظمة أوكسفام على املستوى العاملي؟

مانيــل: أعتقــد أنـّـه مــن الــرضوري التأكيــد علــى مــدى أهميــة االصغــاء 
إىل املجتمعــات املحليــة خــارج البيئــات الرســمية. وتســمح لنــا أداة تعقــب إ 
وبجمــع  الصميــم  يف  اكــرث  بطريقــة  بذلــك  القيــام  املجتمــع  تصــورات 
التصورات الصادقة وأخذها يف االعتبار. كما تسمح لنا بفهم املجتمعات 
الضعيفة بشكل أفضل والتعلم منها أيًضا. لقد أخذ الرشكاء املحليون 

يف فزنويال  ذلك األمر باالعتبار وأجد ذلك رائًعا.

رشكائنــا  بجهــود  االعــرتاف  املهــم  مــن  ذلــك.  علــى  أوافــق  لوســيا: 
املحليــني ألّن تعقــب تصــورات املجتمــع مــا كان ليتــم مــن دونهــم. فقــد 
واجهــوا أســبوًعا تلــو آخــر تحديــات ال نهايــة لهــا (مــن نقــص الوقــود، 
ومشــكالت يف الوصــول) ومــع ذلــك واصلــوا العمــل بــال كلــل. وقــد أمكــن 
تعقــب تصــورات املجتمــع هنــا بفضلهــم. وكمالحظــة نهائيــة، أود أن أؤكــد 

إعجابنا بكل جهودهم.

قــد  املجتمــع  إدراك  تعقــب  أداة  أّن  تعتقــدان  هــل  ســوال: 
أضافت قيمة إىل االســتجابة اإلنســانية يف فزنويال؟

لويســا:  يف فزنويــال، مل تقــّدم الدولــة أي بيانــات رســمية منــذ عــّدة 
سنوات – وقد ساد صمت مطبق بشأن الجائحة. وقد كانت عمليّة 
تعقــب تصــورات املجتمــع تحويليــة يف هــذا الصــدد ألنهــا ســمحت 
لنا بتسجيل نبض املجتمع يف سياق جائحة كورونا – وقد قّدم ذلك 
ــوال هــذه األداة.  ــوق بهــا عــن الوضــع مل تكــن  لتتوفــر ل ملحــة عامــة موث
كان مــن املمكــن أن تكــون االســتجابة اإلنســانية مشّوشــة للغايــة لــوال 
أداة تعقــب  تصــورات املجتمــع الــيت أعــادت األمــل حًقــا إىل حالــة 

ميؤوس منها.

مانيــل: أوًال، إّن أداة تعقــب تصــورات املجتمــع هــي نهــج ناجــع أثنــاء 
الجائحة. ولكن يف هذا الصدد، كما تقول لوسيا، كان ثّمة نقص مقلق 
يف املعلومــات علــى أرض الواقــع – إنّهــا البيئــة املثاليــة الــيت يمكــن 
يقــدم  وأن  يزدهــر  أن  املجتمــع  إدراك  تعقــب  كأداة  لنهــج  فيهــا 
بالتايل مساهمة ذات مغزى يف االستجابة اإلنسانية. يف حاالت أخرى، 
حيــث يمكــن الوصــول أساًســا إىل البيانــات الرســمية، ســوف تؤثــر أداة 
تعقــب إدراك املجتمــع حتًمــا بــدور مختلــف. وقــد كانــت جــزًءا ال يتجــزأ 
مــن االســتجابة يف فزنويــال ألن الســياق كان معقــًدا للغايــة ويفتقــر إىل 

املعلومات األساســية.

جــرى  الــيت  ا  التصــورات  ســاهمت   مــدى  أي  إىل  ســوال: 
الشــاملة  االســرتاتيجية  يف  فزنويــال  يف  (وتحليلهــا)  تســجيلها 

لالســتجابة اإلنسانية؟

مانيــل: ُتســتخد أداة تعقــب إدراك تصــورات املجتمــع يف فزنويــال 
منــذ عــدة أشــهر اآلن، ونحــن نشــهد بالفعــل تغيــريات برنامجيــة 
على أساس االدراك الذي يجري تسجيله. لقد تمكنا من إغالق الدورة، 
ــات،  ــن االتجاهــات )حديــث الســاعه)، وتحليــل البيان مــن حيــث تدوي
ومــن ثــّم إمــا تكييــف األنشــطة وفًقــا لذلــك أو توفــري نفــوذ أوســع. 
يف  العامــة  الصحــة  رســائل  شــجعت  حــني  يف  املثــال،  ســبيل  فعلــى 
الســابق النــاس علــى الذهــاب إىل املستشــفى عنــد املــرض، نفهــم اآلن 
تعديــل  جــرى  ولذلــك  باملستشــفيات.  مرتبطــة  مخــاوف  ثّمــة  أن 

الرســائل لرتكز بدًال من ذلك على وســائل الوقاية والحمية. 

نحــن نــدرك أن االصغــاء إىل املجتمعــات املحليــة وبنــاء الثقــة هــو مــا 
ذات  الصارمــة  فاالســتجابات   - الواقــع  فرًقــا حقيقًيــا يف  ُيحــدث 

الرســائل املحــددة هي غــري كافية وال فاعلة.

أهّم الدروس املســتفادة من فزنويال

 لجمــع وســيلة  مجــرد  املجتمــع  تصــورات  تعقــب  أداة  ليســت 
بــل هــي عمليــة تســمح لنــا بتحويــل البيانــات إىل  املعلومــات، 
تعقــب  أداة  جوهــر  هــو  وهــذا   .( (و/أوالتأييــد  إجــراءات 

تصــورات املجتمع.

 ،يمكــن أن يكــون الدعــم عــن بعــد فاعــًال يف تنفيــذ نهــج جديــد
رشيطــة وجــود إدارة داعمــة، ومســاندة رشيــك محلــي، وخطــوط 

اتصال مبارشة،. و النهج املبين على الحلول.

 مــن املمكــن إجــراء تغيــريات برنامجيــة فاعلــة، بفضل املرونــة والرسعة
يف نهج أداة تعقب تصورات  املجتمع ويف فرتة زمنية قصرية جًدا.

 إّن كميــة البيانــات الــيت يجــري جمعهــا هــي مســألة مهّمــة. فقــد
يكــون جمــع الكثــري مــن البيانــات ضارالســتخدام املناســب ألداة 
تعقــب تصــورات املجتمــع، لذلــك ُيستحســن ان ال ُيجمــع ســوى 

عدد يمكن التحكم فيه يف كّل مرّة.

* إسم مستعار لدواع أمنية.

نحن هنا 
ألجل تقديم 
الدعم لكم!

 oxfamcpt@oxfam.org :لألســئلة العاّمــة
لالستفســارات الخاّصــة بفزنويــال – 

باالســبانية: 
باالنجلزييــة:

 ملزيــد مــن املعلومات: 

laura.gonzalez@oxfam.org
andrea.veranava@oxfam.org 

https://www.oxfamwash.org/communities/community-perception-tracker
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ملحة عامة

عدد التصورات اليت جرى جمعها والتحقق 
من صحتها ومصادرها

(بحلول 2 ترشين األول/أكتوبر 2020)

بعض تصورات املجتمع املحلي اليت جرى جمعها:

"ثّمة نساء تتعرّض لالعتداء أثناء الحجر بسبب جائحة كورونا، وقد ازداد العنف يف املنازل" 
(إمرأة من خونني، تاشريا، أيلول/سبتمرب 2020)

"معالجة الذات خيار خاطئ، لكنه أفضل من الذهاب إىل املستشفى"  
(إمرأة من خونني، تاشريا، أيلول/سبتمرب 2020)

"يجب التصدي لفريوس كورونا باملرشوبات الطبيعية الساخنة"
(رجل من سان فرانسيسكو، زوليا، أيلول/سبتمرب 2020)

"تركز الحكومة أكرث على التصدي لجائحة كورونا يف حني أن ابنيت تموت بسبب نقص الرعاية 
بمرىض الرسطان" 

 (امرأة مسنة يف إيريبارين، الرا، أيلول/سبتمرب 2020)

"تسّممت بسبب تناويل ماّدة إيفرمكتني" 
(رجل من بيدرو ماريا إورينيا، تاشريا، أيلول/سبتمرب 2020)

الرشكاء املحليون 
ملنظمة أوكسفام

النقاط البارزة

أين نستخدم أداة تعقب 
تصورات املجتمع؟

زوليا 
تاتشريا 

الرا 

االتجاهــات الرئيســية الــيت جرى تحديدها:

نسبة التصورات اليت يجري تسجيلها يف األسبوع، بحسب لالتجاهات. يف الجزء العلوي من كل عمود، يجري جمع إجمايل التصورات يف األسبوع. يف األسفل، 
رقم األسبوع.

يف بداية الجائحة 
(حزيران/يونيو، األسابيع 24 إىل 

26) إرتبط معظم االدراك بكيفية 
الوقاية من املرض. وجرى تحديد 

تدابري وقائية من دون أدلة 
علمية.

إعتبارًا من األسبوع التاسع 
والعرشين (األسبوع األول من 

تموز/يوليو)، بدأ عدد التصورات 
املتعلقة بممارسات الدفن 

والوصول إىل املراكز الصحية 
والرعاية تزتايد، ما يدل على األثر 

املبارش للجائحة يف صحة 
املجتمعات املحلية. كما برز رفض 

الذهاب إىل املرافق الصحية 
والدعوات إىل عالج الذات.  

بعد مرور بضعة أسابيع على 
تفيش الفريوس، بدأت املفاهيم 
املتعلقة بأثره على سبل العيش 
يف النمو لتصبح االتجاه الرئييس، 

ما يشري إىل أن الجائحة تؤثر 
بشكل مزتايد يف اقتصاد األرس 

وطريقة عيشها. بروز إدراك العنف 
القائم على أساس النوع 

االجتماعي.

مع تعميم انتشار املرض، عدد 
التصورات اليت توصم 

املهاجرين كمصدر قد انخفض 

ال بيانات
رجال
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بالتناقل الشفوي
من التلفزيون

من الراديو
من الجريان

من أصدقاء مقرّبني/العائلة
ال مصدر من إحسايس الشخيص
من  وسائط التواصل االجتماعي

من  السلطات الدينية
من  قادة شعبيني 

من معالجني شعبيني 
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61 70 60 83 222 202257197213 ما يجب فعله يف حال مرضكم أو مرض 
أحد أفراد أرستكم 

العالج واللقاح
الوصم

أعراض مرض كورونا املستجّد
أصل وجود مرض كورونا املستجّد وسببه

األثر يف سبل العيش
كيفية الوقاية من املرض؟

كيفية اإلصابة بفريوس كورونا املستجّد
ممارسات الدفن اآلمن و بكرامة 

الوصول والرعاية يف املراكز 
الصحية/املستشفيات

االجراءات اليت اتخدتها الحكومة/وزارة 
الصّحة


