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أداة رسم الخرائط املجتمعية

النوع االجتامعي، وكذلك  املبني عىل  العنف  الخرائط املجتمعية يف تحديد مخاطر  أداة رسم  ميكن أن تساعد 
الوعي  يتمثل يف زيادة  التمرين أن يخدم غرضاً  الحد منها. ميكن لهذا  التي ميكن  الخدمات،  التي تعرتض  العوائق 
يأخذها قادة  التي مل  املخاطر  النساء والفتيات  النوع االجتامعي، ال سيام عندما تحدد  املبني عىل  العنف  مبخاطر 

الخرائط تشمل مجموعات مختلطة  كانت مترينات رسم  وإذا  االعتبار.  والفتيان، يف  الرجال  أو  املحلية،  املجتمعات 
التي  الخرائط  تبادل  القيادة. وميكن  قادرات عىل  والفتيات  النساء  أن  للتأكد من  تيسريها جيداً  فينبغي  الجنسني،  من 

التمرين.   االنتهاء من  بعد  الذكور  املحيل  املجتمع  قادة  نساًء وفتيات فحسب مع  التي تضم  املجموعات  تضعها 
وأن تكتمل خالل ساعة  التشاركية عىل 02 مشاركاً  التمرينات  أن تقترص  ينبغي، بوجه عام، 

العملية ستستغرق  فإن  املحيل،  املجتمع  من  مختلفة  مناطق  الخرائط  يشمل وضع  وعندما  ونصف. 
مزيداً من الوقت، وقد تكون هناك حاجة إىل املرطبات أو غريها من اإلمدادات.

معلومات يجب تسجيلها أثناء مترين رسم الخرائط

املوقع: التاريخ : 

هل تُستخَدم الرتجمة الفورية؟      نعم      ال

الفئات العمرية التقريبية للمشاركني:تكوين مجموعات املشاركني من حيث النوع االجتامعي: 

اإلناث 	 املشاركني من  جميع 

الذكور 	 من  املشاركني  جميع 

مختلطة 	

41-01 عاماً 	

91-51 عاماً 	

42-02 عاماً 	

04-52 عاماً 	

أكرث من 04 عاماً 	

املشاركني:  تنوع  مالحظات حول 

هل هناك قادة من املجتمع املحيل متضمنني يف املجموعة؟       نعم      ال
مالحظات:
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التعريف بجميع أعضاء الفريق املعني بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي.  

املناقشة. من  الغرض  توضيح 

وبرنامجك. 	 منظمتك  عن  عامة  معلومات 

واحتياجاتهن. 	 والفتيات  النساء  شواغل  بفهم  االهتامم 

للتطوع. 	 مبارش  مقابل  يوجد  وال  تطوعية  املشاركة 

ليس عىل أي أحد اإلجابة عن أي أسئلة. 	

املناقشة يف أي وقت.  	 للمشاركني حرية مغادرة 

تبادلها؟ 	 املعلومات وكيف سيتم  تبادل  مع من سيتم 

الرسية. االتفاق عىل 

املناقشة. 	 حافظ عىل رسية 

التي توضح هوية األفراد. 	 القصص  تتبادل  ال 

طلب اإلذن ألخذ املالحظات.

 لن تُذكَر هوية أي شخص. 	

التي يتم جمعها. 	 املعلومات  الغرض من املالحظات هو ضامن دقة 

طرق رسم الخرائط املجتمعية

ثم  املحيل  للمجتمع  أو خريطة  التمثيالت  املشاركون بعض   يضع 
املثال،  املتزايد )عىل سبيل  الخطر  يضعون عالمات عىل مناطق 

األدغال عند جمع الحطب والطريق إىل املدرسة ومنها( وكذلك أصول 
والفتيات(. للنساء  اآلمنة  املساحات  املثال،  سبيل  )عىل  الحامية 

ميكن وضع خريطة املجتمع املحيل من خالل مترينات مختلفة، مبا يف ذلك:

الرسم الجامعي: قدم خريطة للمجتمع املحيل أو ابدأ بورقة بيضاء ويرّس 1. 
مناقشة تساعد املتطوعني يف رسم خريطة تقريبية للمجتمع املحيل من الذاكرة. 

وضح املعامل الرئيسية، مثل األنهار واألسواق وأماكن العبادة، فضالً عن مراكز 
الخدمات مثل املدارس واملرافق الصحية. 

متثيل املساحة: ميكن للمشاركني، باستخدام مساحة مفتوحة، وضع منوذج 2. 
للمجتمع املحيل باستخدام أغراض يف متناول اليد، أو حتى متطوعني من داخل املجموعة، لتحديد املعامل الرئيسية. 

زيارة املساحة: ادُع املشاركني إىل التنقل معاً يف املجتمع املحيل، عىل سبيل املثال من خالل جوالت ميدانية لالنتقال من أحد 	. 
طريف املجتمع املحيل إىل الطرف اآلخر، لتحديد مناطق معينة.  

التصدي  لكيفية  املخاطر واألصول، يف مناقشة  املساحة، وكذلك  املشاركني، بعد رسم خريطة  أرشك 
املجتمعية  املبادرات  الفاعلة ودعم  الجهات  املنارصة مع مختلف  توصيات  إىل  املحددة. أرش  للمخاطر 

املجتمعية  الخرائط  رسم  مترينات  تكرار  االقتضاء. ميكن  املشاركني، حسب  مع  للمتابعة  املقرتحة. خطط 
املحيل. للمجتمع  الشاملة  الحامية  بيئة  التي تحدث يف  التغريات  لتتبع  الوقت  مر  عىل 

عينة الخريطة املجتمعية


