مجموعة األدوات العالمية لبرنامج الموا َطنة الفاعلة

رسم خرائط المجتمع

نتائج األداة
• فهم وجهات نظر مختلفة حول المجتمع.
• القدرة على تحديد القضايا التي يجب معالجتها في المجتمع والرؤى حول االحتياجات والفرص.
ماذا أفعل؟
قم بإنشاء خريطة مرئية مشتركة لمجتمعك المحلي ،بما في ذلك اإليجابيات والمجاالت محل االهتمام  ،مع اشراك المجتمع
األوسع إن أمكن.
في مجموعة ،تبادل األفكار للقيام بما يلي:
.1
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اصنع خريطة عمالقة لمجتمعك المحلي على ورقة كبيرة.
تشمل الخريطة العناصر الرئيسية :الطرق ،والمحالت التجارية ،والمجالس المحلية ،والمدارس ،والحدود  -أيًا كان
بما يناسب حجم المنطقة التي تعمل فيها
استخدم ألوا ًنا مختلفة ألنواع مختلفة من المؤسسات (على سبيل المثال ،أخضر للمصانع والمتاجر ،وأحمر لإلسكان،
وأزرق للمباني الحكومية وما إلى ذلك).
حدد بعض األشياء الجيدة في المجتمع المحلي واألصول والموارد المحلية:
 ما هي الخدمات والمرافق التي يمتلكها المجتمع؟ ما المهارات التي يمتلكها المجتمع؟اكتب على مالحظات الصقة بعض مشاعرك أو احاسيسك ألجزاء مختلفة من المنطقة ،وكذلك للمباني والمنشآت
المختلفة التي وضعتها على الخريطة .يمكن أن تكون هذه المشاعر إيجابية أو سلبية .يجب عليك وضع هذه
المالحظات الالصقة على الخريطة.
تبادل األفكار مع اآلخرين لتحديد بعض األشياء التي تريد تحسينها في مجتمعك وضع عالمة عليها على الخريطة.
حدد أين توجد فجوات في المعرفة وهناك حاجة إلى مزيد من البحث أو أنه ال يمكن معالجة هذه المشكلة بشكل
واقعي.
صوّ ت الختيار قضية واحدة فقط.

مقتبس من برنامج الموا َطنة الفاعلة

بعض الرموز التي يمكن استخدامها في خريطة المجتمع

ممنوع الدخول

أماكن اتخاذ القرار

أماكن سلبية
•
•
•
•
•

أماكن فيها مشكلة  /قلق

مكان لتعلّم الفنون والثقافة

أماكن إيجابية

مجهول

أسئلة للتأمل
ما هي بعض الموضوعات الرئيسية التي برزت؟ خاصة تلك المتعلقة بقضايا اجتماعية ،على سبيل المثال الصرف،
العنف القائم على نوع الجنس ،الصحة ،الحرية ،الفضاء ،المخدرات والوظائف.
هل ظهرت أي قضايا تتعلق بالسالمة واألمن؟ إذا كان األمر كذلك ،فما هي؟ هل لها تأثير مختلف على النساء
والرجال والفتيات والفتيان في المجتمع؟
كيف يساعدك هذا على تحديد التدخالت الممكنة؟
كيف يمكنك استخدام رسم خرائط المجتمع للتخطيط؟
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مثال لخريطة المجتمع الجغرافي
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