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التخفيف من حذة »ونهج «   Resilienceالصمىدتعزيز »

 «  DRRالمخاطر

 

نهج التخفيف من حدة غالبا الى تعزيز الصمود  جذور نهجتعود •

الذي غالبا ما ٌستخدم فً مراحل ما قبل النزاعات المخاطر 

بعدها، واداته الرئٌسٌة هً اداة والمخاطر المتوقعة ولٌس خاللها او 

(  المؤسسٌة والمجتمعٌة)تقدٌر درجات االنكشاف والقدرات 

 .    PVCAبالمشاركة



الصمىد؟هى تعزيز ما   

تعزٌز الصمود هو تماما عكس االنكشاف، وتخف درجة •

االنكشاف كلما عززنا من القدرات المؤسسٌة والمجتمعٌة وبالتالً 

البشرٌة )هو قدرة المجتمع ومؤسساته على تجنب المخاطر : 

من خالل التخطٌط والجهوزٌة لالستجابة والتدخل ( والطبٌعٌة

استراتٌجٌات التكٌف القدرة على تعزٌز وتطوٌر  اضافة الى 

 والبناء علٌهااالٌجابً 

 

 

 



 
 تعزيز الصمىد يعتمذ على مهارات اجتماعية وتنظيمية مثل

 

التعلم من تجارب الماضً، وفهم وتحلٌل استراتٌجٌات التكٌف  •

االٌجابً القائمة والمخاطر المحدقة، وتطوٌر خطط الجهوزٌة 

للتخفٌف من المخاطر واالستجابة لالزمات بالمشاركة، وتحسٌن 
 انظمة الحماٌة وشبكات االمان االجتماعٌة

 

 



 اليات تعزيز الصمود المؤسسي والمجتمعي

 :مؤسسٌا 

تطوٌر اطار مفاهٌمً وسٌاساتً وبرامجً تشاركً فٌما بٌن الجهات ذات المصلحة حول نهج •
 (الخ..واهلٌةمؤسسات دولٌة ومحلٌة حكومٌة )واستراتٌجٌات التدخل 

بناء وتطوٌر شراكات مؤسسٌة حقٌقٌة ومتوازنة تعزز نهج تعزٌز الصمود وتحترم •
 استراتٌجٌات التكٌف االٌجابً 

تبادل الخبرات والمعارف المؤسسٌة وتطوٌر مساحات تشاركٌة للتعلم والرقابة والتقٌٌم •
 والمسائلة

تدخالت  العمل االنسانً الدولً والمحلً من المنظور التنموي /اهمٌة ان تنطلق منظومة•
حماٌة االجندة المؤسسٌة  الوطنٌة واالهلٌة امام المد المؤسسً الدولً ونهج )المستدام 

 (المساعدات االنسانٌة الذي غالبا ما ٌكرس االعتمادٌة

 :مجتمعٌا

تعزٌز )تعزٌز صوت ودور المجتمع المحلً وعدم التعامل مع الناس كمتلقٌن للمساعدات فقط •
 (الحقوق والكرامة/ المواطنة 

اعطاء االولوٌة لتقدٌر وفهم للقدرات والمقدرات والمبادرات المجتمعٌة المحلٌة والبناء علٌها •
 واحترامها اوال ثم االحتٌاجات

 فهم وتحلٌل استراتٌجٌات التكٌف االٌجابً التً طورها المجتمع الفلسطٌنً على مر العقود•

  

 

 

 



بعض النماذج المحلية الستراتيجيات التكيف 

 االيجابي ذات العالقة باألمن الغذائي  
 تجارب الحدائق المنزلٌة والتصنٌع الغذائً المنزلً فً اطار االقتصاد المنزلً ودوره وقت االزمات•

 االستغالل االمثل للمساحات الزراعٌة الصغٌرة فً االنتاج•

 ات /بنوك البذور المحلٌة الصغٌرة جدا والتقلٌدٌة لدى العدٌد من المزارعٌن•

المحاصٌل وادخال والتطعٌم والتحمٌل لبعض  والهٌدروبونٌكاستخدام تقنٌات الزراعة الراسٌة والمحمٌة •
بعض التقنٌات البدٌلة والتكنولوجٌة البسٌطة وغٌر المكلفة ، وادخال بعض المحاصٌل النقدٌة ، انتاج 

 الخ....اشتال محلٌة 

والمخلفات الصلبة والبالستٌكٌة ومخلفات المبانً المدمرة ( االسمدة)مشارٌع التدوٌر للمخلفات الزراعٌة •
 للطرق الزراعٌة وموانئ الصٌد

 استخدام وتطوٌر بعض العالجات والمدعمات الزراعٌة المحلٌة والبدٌلة للمستوردة •

 بعض السٌاسات الزراعٌة واالجراءات لحماٌة المنتجات الزراعٌة المحلٌة•

 المقاطعة وحماٌة المنتجات الزراعٌة المحلٌة حمالت •

الجمعٌات الشعبٌة لالدخار والتسلٌف غٌر الرسمٌة )منظومة التكافل والتضامن االجتماعً والمالً •
 (  المنتشرة فً المناطق الزراعٌة الحضرٌة وشبه الحضرٌة 

 (  ذات طابع شعبً غٌر رسمً)اسواق المزارعٌن الصغٌرة المتنقلة •

 مبادرات االبتكار واالبداع للمزارعٌن الشباب  والخرٌجٌن الجدد•

 فً اوساط المزارعٌن لتبادل الخبرات والمعارف ( العفوٌة)المدارس الحقلٌة االرشادٌة التقلٌدٌة •

 االستخدام المتنامً لوسائل التواصل االجتماعً  فً نشر وتبادل الخبرات والمعارف الزراعٌة •

 السمكً لالنتاجنظام الحصاد المائً وانشاء برك التجمٌع واستخدامها •

 


