
السياق: الصراع، وتغير المناخ، ودعوة للعمل
تحديات غير مسبوقة

نعيش في لحظات من التغيرات غير المسبوقة والشك - لحظة تمثل تهديدات كبيرة 
وتمنح فرًصا هائلة. أدت عقود من التعاون الدولي والحركات العالمية من أجل 
قدر أكبر من المساواة والتقدم التكنولوجي إلى انتشال الماليين في جميع أنحاء 

العالم من الفقر المدقع ووضعهم على طريق االزدهار. 

لسوء الحظ، كانت هذه المكاسب متفاوتة. تتزايد األزمات العالمية من حيث العدد 
والمدة والتعقيد. تزداد نسبة الفقر الشديد ألول مرة منذ عقدين.1 جائحة فيروس 

كورونا المستجد أظهرت الفوارق في الثروة، والسلطة، والضعف - ودفعت بمائة 
مليون شخص إضافي حول العالم للفقر.2 

األنظمة االستبدادية أو الحكومات الضعيفة باإلضافة إلى الفرص االقتصادية غير 
المتساوية عرضت الماليين من الناس للعنف والتهجير. بلغ الصراع العنيف حالًيا 
أعلى مستوى له منذ 30 عاًما،3 ويقدر البنك الدولي أنه بحلول عام 2030، يمكن 

أن يعيش ما يصل إلى ثلثي فقراء العالم المدقعين في أماكن متأثرة بالصراع أو 
عنيفة أو هشة.4 

لقد بلغت التنمية االقتصادية غير المستدامة والممارسات البيئية الضارة ذروتها 
في حالة طوارئ مناخية عالمية تؤثر على الحياة اليومية وسبل العيش. تسببت 
الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ في نزوح ماليين األشخاص في السنوات 

األخيرة، في حين أن الضغوط المناخية مثل تغير أنماط هطول األمطار، والجفاف 
الشديد، والفيضانات الغزيرة، وارتفاع مستوى سطح البحر، تضغط على الناس 

لمغادرة منازلهم بحًثا عن ظروف أفضل. 

أدى هذا المزيج الخطير إلى عكس مسار التقدم نحو عالم أكثر أماًنا وإنتاجية 
وعدالة. يؤثر كاًل من النزاعات وتغير المناخ على التهديدات األخرى ويضاعفها، 

مثل ارتفاع أسعار الغذاء أو األوبئة العالمية - مما يمنع الناس من تحقيق 
تطلعاتهم. يؤدي تقلب المناخ والطقس المتطرف إلى تصعيد انعدام األمن الغذائي 

والمائي والجوع في العالم. وهذا بدوره يغذي المنافسة على الموارد الشحيحة، 
والتي يمكن أن تتدهور بسرعة إلى صراع. بدون مسار عمل جديد، سيستمر 

الصراع وتغير المناخ في التسبب في زيادة الجوع ونقص المياه وفقدان الدخل 
والعنف والنزوح خالل العقد المقبل.

1 بيان صحفي لألمم المتحدة

2 المرجع نفسه.

3 األمم المتحدة والبنك الدولي. 2018. “مسارات للسالم: ُنهج شاملة لمنع نشوب الصراع العنيف”. ُكتيب الملخص التنفيذي. البنك الدولي، واشنطن العاصمة.

4 منتدى البنك الدولي حول الهشاشة

https://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/overview#1
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ماذا نفعل: من الهشاشة إلى القدرة على الصمود
دعم مجتمعات شاملة وقادرة على الصمود

بغض النظر عن السياق، نؤمن بقوة اإلمكانات البشرية وقدرة المجتمعات على 
النمو بشكل أقوى وأكثر قدرة على الصمود. نشترك مع المهمشين الذين يتم 
تهميشهمبشكل ممنهجبسبب جنسهم أو سنهم أو عرقيتهم أو دينهم أو هويتهم 

األخرى، بهدف تحسين ظروفهم الحياتية. أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع أو 
المعرضون له، واألكثر تضرراً بالمناخ والصراع والتهديدات المركبة.  

نعتقد أن الشمول والقدرة على الصمود هما من الخصائص األساسية 
للمجتمعات اآلمنة والمنتجة والعادلة التي يمكن للجميع أن يزدهر فيها ، حتى 

في السياقات الهشة. تعمل المجتمعات الشاملة والمرنة على تعزيز الروابط 
والتماسك عبر مجموعات الهوية المتنوعة، وتعزيز الشفافية والشمول في صنع 

القرار، ودعم الوصول العادل إلى الموارد والتحكم فيها. مع وضع ذلك في 
االعتبار، نعمل على تعزيز المجتمعات الشاملة والقاجرة على الصمود التي 
يمكنها التأثير بشكل إيجابي على الرفاهية المادية واالجتماعية واالقتصادية 

لجميع أعضائها وحمايتها، حتى في مواجهة الصدمات والضغوط. 

تتمتع المجتمعات الشاملة والمرنة بالقدرة على 
القيام جماعًيا بما يلي:

االستثمار في عمليات وممارسات ومؤسسات صنع القرار  ❰
الشاملة والشفافة واالستفادة منها

تخصيص الموارد والمعلومات والخدمات بشكل عادل  ❰
ومنصف

تعزيز الروابط والتماسك واالنتماء داخل وعبر  ❰
المجموعات السكانية مع رعاية االستقاللية الفردية 

والتطلعات

االستفادة من شبكات األمان الفعالة لمنع الفئات األكثر  ❰
تهميشاً من االنزالق أكثر في براثن الفقر

تعزيز اقتصادات شاملة وقابلة للتكيف ومتنوعة ❰

الحفاظ على المساواة في الوصول إلى بيئة منتجة  ❰
وصحية

تقبل جميع الناس واالحتفاء بالهويات المتنوعة وعبر  ❰
مختلف القطاعات السكانية

المعالجة االستباقية الختالالت القوة لتشمل جميع  ❰
المخاطر المغيرة لألفراد، وتحويل األزمة إلى فرصة
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فرص هائلة
إن ضخامة هذه التحديات تجعل من السهل رؤية عالم من المشاكل غير القابلة 

للحل. لكن ميرسي كوربس ترى مسارات إلمكانية وفرص ال حصر لها للتغيير 
التحويلي - في القوة المتزايدة التي تتمتع بها النساء في عمليات صنع القرار، وفي 

شباب اليوم يصبحون قادة وبناة سالم الغد، وفي الحلول الرقمية التي تساعد 
المزارعين على إنتاج مستدام المزيد من الطعام أو التقريب بين المجتمعات، 

وتحقيق النمو االقتصادي األخضر الذي يحمي البيئة مع زيادة الدخل ألولئك الذين 
يكافحون سابًقا لتغطية نفقاتهم. يعكس طريق ميرسي كوربس إلى الممكن 

طموحاتنا، ليس فقط لتلبية االحتياجات األساسية للمجتمعات المتأثرة بالصراعات 
وتغير المناخ، ولكن أيًضا لتحقيق تغيير تحويلي دائم على نطاق واسع. 

من نحن: رؤيتنا لمجتمعات شاملة وقادرة على 
الصمود 

تتطلب الحلول الدائمة للتحديات المعقدة والديناميكية التي يطرحها الصراع وتغير 
المناخ اتخاذ إجراءات على جبهات متعددة. لهذا السبب نحن منظمة متعددة المهام 

تضمن الوصول إلى المساعدات اإلنسانية والتنمية ومساعدات السالم التي تبني 
الجسور داخل المجتمعات وعبرها. مدفوعة باألولويات المحلية، نقوم بتسلسل 

نماذج برامجنا وُنهجنا وترتيبها ودمجها لتلبية االحتياجات الفورية ومعالجة دوافع 
األزمات وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل. 

تعمل ميرسي كوربس في األماكن المتضررة من الهشاشة واألزمات، حيث تهدد 
آثار الصراع وتغير مناخنا قدرة الناس على االزدهار. تتمثل منظمة ميرسي 
كوربس في تخفيف المعاناة والفقر والقمع من خالل مساعدة الناس على بناء 

مجتمعات آمنة ومنتجة وعادلة.

نحن نركز على تغيير األنظمة. من خالل برامجنا وشراكاتنا وتأثيرنا - مع القطاع 
الخاص والحكومات والمجتمع المدني والمجتمعات نفسها - نسهل للمجتمعات 

الحصول على الموارد والخدمات والفرص حتى يتمكن أكثر المتأثرين 
بالصراعات والتغيرات المناخية من مواكبة االوضاع والتكيف والنجاة. ندعم 

المجتمعات، والفئات األكثر تهميًشا داخل هذه المجتمعات من أجل الخروج من 
األزمة واالتجاه نحو بناء مستقبل أكثر شمولية وقدرة على الصمود.  

كولومبيا ، 2018
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كيف نعمل: نهجنا في القدرة على الصمود
تعزيز القدرات على الصمود

تعني القدرة على الصمود أن بإمكان األشخاص واألنظمة حماية الرفاهية 
وتعزيزها - مثل األمن الغذائي والدخل - في مواجهة الصدمات والضغوط. 
المجتمعات التي تعيش في أوضاع هشة السياقات المتأثرة بالصراع وتغير 

المناخ غالًبا ما تواجه صدمات متعددة - مثل االضطرابات السياسية، والركو ، 

والعنف، وفشل هطول األمطار، أو الجفاف أو األوبئة. غالًبا ما تحدث هذه 
الصدمات في وقت واحد أو بشكل متكرر أو مستمر - مما يؤدي إلى التغلب 

على قدرات المجتمعات على الحفاظ على التقدم، ومما يعرضهم لخطر المزيد 
من التراجع، ويؤثر سلًبا على قدرتهم على االزدهار.
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أمن غذائي األمن المائي

الفرص
االقتصادیة 

السالم والحوكمة
الرشیدة 

وحمايتها المجتمع  رفاهية  تحسين 
الناس في السياقات الهشة: من خالل برامجنا وشراكاتنا وتأثيرنا، نعمل على تحقيق أربع نتائج مترابطة تحدد رفاهية 

األمن الغذائي: حصول األشخاص على تغذية جيدة في جميع  ❰
األوقات، مع تسهيل الحصول على أغذية جاهزة وآمنة ومغذية 

على نحو مستدام.

الفرص االقتصادية: ينمو األشخاص ويحافظون على ممتلكاتهم  ❰
ومصادر دخلهم. 

السالم والحوكمة الرشيدة - الهدف منه أن يتعرض الناس لعنف  ❰
أقل، ويبنون مجتمعات سلمية أكثر تماسًكا، ويشاركون بشكل 

هادف في أنظمة حكم شاملة ومتجاوبة.

األمن المائي: حيث يتمتع الناس بإمكانية الوصول العادل  ❰
والمستدام إلى المياه النظيفة واآلمنة لتلبية احتياجاتهم اليومية.

هذه النتائج مترابطة وتعزز بعضها البعض. على سبيل المثال، تتطلب القدرة 
على إنتاج الطعام المغذي وشرائه واستهالكه بأمان دخالً كافياً باإلضافة إلى 

الوصول إلى المياه الصالحة للشرب. ال يمكن للناس الذهاب إلى العمل وزيادة 
دخلهم إذا كانوا يعانون من سوء التغذية أو غير صحيين أو غير آمنين. السالم 

والحكم الرشيد ضروريان للناس للوصول بشكل موثوق إلى الطعام المغذي 
والمياه النظيفة ومصادر الدخل الكريمة طوال حياتهم وفي األجيال القادمة. في 

الوقت نفسه، من غير المرجح أن يستمر السالم إذا لم يكن لدى الناس فرص 
اقتصادية تدعم تطلعاتهم أو تلبي احتياجاتهم األساسية. نحن نتطلع إلى ما هو 

أبعد من مناهج المساعدة التقليدية لتحديد فرص العمل الجماعي والتحول - 
نربط بنشاط نماذج برامجنا لضمان حصول المجتمعات على مصادر متعددة 

للدعم ، وبالتالي زيادة الرفاهية إلى أقصى حد.
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المناخ والصراعات التكيف- مع تهديدات 
المستقبلية. نساعد األفراد  التهديدات  التكيف مع  الناس على  نعزز قدرة 
المعرفة والموارد والتقنيات  إلى  والمجتمعات في الوصول بشكل عادل 
قرارات  فعال-التخاذ  بشكل  إليها-واستخدامها  يحتاجون  التي  والخدمات 

في ضمان  نساعد  الوقت.  بمرور  وتعظيمرفاهيتهم  المخاطر  وتقليل  مستنيرة 
ارتباط الناس بشكل أفضل بمؤسساتهم المحلية وفرص األسواق التي يمكن أن 
تدعم التكيف مع تغير المناخ وإدارة الصراع والتماسك االجتماعي. من خالل 

الروابط مع المؤسسات األقوى، والروابط االجتماعية، واألسواق المحسنة، 
فإننا نعزز قدرة الناس على إعادة البناء بشكل أفضل بعد كل أزمة وتجنب أو 

المستقبلية. الصدمات  آثار  تقليل 

الحاضر والمستقبل االزدهار- في 
نحن ندعم الناس في االزدهار، ونعزز قدراتهم على تغيير حياتهم والتأثير 

المناخ.  الكامنة وراء الصراع وأزمات  الدوافع  المحلية لمعالجة  أنظمتهم  على 
لمعالجة اختالالت  الخاص والحكومات  المجتمعات والقطاع  نعمل مع  نحن 

التهميش والفقر والمخاطر. نسهل االتصاالت عبر  التي تديم  القوى  موازين 
بناء مؤسسات حوكمة شاملة وفعالة وتسهيل  للمساعدة في  التقسيم  خطوط 

الوصول العادل إلى الموارد والتأثير عليها للجميع. نساعد في ضمان حصول 
للتأثير بشكل هادف على  تاريخًيا على فرص  المستبعدة  األفراد والمجموعات 

في مستقبلهم.  االستثمار  في  وثقتهم  وتمكينهم  القرار  عمليات صنع 

إثيوبيا 2019
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تركز برامج ميرسي كوربس وشراكاتها ونفوذها على تعزيز مصادر القدرة 
على الصمود وتعزيز قدرات األفراد واألسواق والمؤسسات للتعامل مع 
نتبعه  الذي  القدرة على الصمود  الرفاهية. يساعد نهج  الصدمات وتحسين 

نقاط  إيجابي شامل من خالل تحديد ومعالجة  المجتمعات على تحقيق تغيير 
لمعالجة  المخاطر. نحن نصمم االستجابات  للحد من  القدرات  الضعف وتعزيز 

المهمشة  بالنساء والفئات  المساواة ونعترف  الجنسين وعدم  بين  الفروق 
األخرى كصانعات تغيير حاسمة على طريق تعزيز قدرة المجتمع على 

الصمود. 

نحن نعلم أن رحالت المجتمعات إلى مستقبل أكثر أماًنا وإنتاجية وعادلة لن 
تكون مستقيمة. إن القدرات على التعامل مع األزمة الحالية، والتكيف مع 
الجميع من  يتمكن  األزمات حتى  المستقبلية، وتحويل محركات  التهديدات 

االزدهار ، كلها ضرورية. سواء كان التهديد عبارة عن صدمة مفاجئة أو 
أزمة ناشئة ببطء ، طبيعية أو سياسية، تستخدم ميرسي كوربس إطار عمل 
لتسلسل مساعدتنا وترتيبها ودمجها لضمان  بنا  الخاص  الصمود  القدرة على 

دعم مالئم وسليم تقنًيا وعالي الجودة. في أشد األزمات اإلنسانية حدة، 
البداية في  منذ  االستثمار  بجانب  الُملحة،  االحتياجات  لتلبية  نستجيب بسرعة 

تعزيز القدرة على الصمود. نحن نتحرك من مكان آلخر بسرعة - نعمل 
بمرونة عبر نهج االستجابة اإلنسانية وبناء السالم والتنمية طويلة األجل 

الواقع. المتغيرة على أرض  للظروف  لالستجابة 

التأقلم - في خضم األزمة
التأثيرات المباشرة للنزاع وتغير  نحن ندعم قدرة الناس على التكيف مع 

المناخ. نستجيب بسرعة عندما يواجه الناس العنف أو النزوح أو الجوع أو 
فقدان األصول أو الدخل بشكل مفاجئ. نساعد في تلبية االحتياجات العاجلة 
الصحي  والمياه والصرف  والقسائم  النقد  باستخدام  المصير،  بكرامة وتقرير 

لمساعدة  المجتمعية  والمؤسسات  الحكومة  مع  الشراكة  مع  الصحية،  والمساعدة 
الناس في الوصول إلى شبكات األمان التي تحمي الوصول إلى الغذاء والماء 

والدخل. من خالل المساعدة المالية والتقنية، نساعد في استدامة األسواق 
التهديدات  والمؤسسات المحلية خالل األزمات مع تعزيز قدرتها على توقع 

لعملنا في  أفضل. نظًرا  لها بشكل  لها واالستجابة  المستقبلية واالستعداد 
سياقات النزاع، فإننا نضمن مراعاة ظروف النزاع في مساعدتنا، مع وضع 

المجتمعي. والتماسك  لإلدماج  األساس 

نهج االستجابة اإلنسانية
بباعث الواجب اإلنساني، تسارع “ميرسي كوربس” لالستجابة لتلبية االحتياجات 

الفورية ألولئك األكثر تضرًرا من الصراع وتغير المناخ. نحن نعطي األولوية 
لتقديم المساعدة اإلنسانية المنقذة للحياة في أوقات الحاجة الماسة - حتى وبينما 

نبحث عن طرق لمساعدة المجتمعات على منع الصدمات والضغوط المستقبلية 
أو التخفيف منها أو التكيف معها.

نحن نتمتع بالمرونة والذكاء، مع االستعداد التشغيلي وقدرات اإلدارة التكيفية 
والمهارات والهياكل الالزمة لتوجيه نهوجنا وفًقا لما يتطلبه الظرف. ونقيم شراكات 

مع المجتمعات لَتَوقُع االحتياجات العاجلة واالستجابة لها حال ظهورها - وتعزيز 
الصمود حتى في أكثر الظروف اإلنسانية تطرًفا.
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كولومبيا ، 2018

المبادئ التالية هي الدافع وراء عملنا المتعلق 
بتعزيز األنظمة والمرونة

نأخذ دور الميسر والموصل والمحفز والناشط. ❰

نتدخل بشكل مباشر عند الضرورة لتلبية االحتياجات  ❰
األكثر إلحاًحا، والعمل من خالل ودعم المستجيبين 

المحليين حيثما أمكن ذلك.

نحن نتحدى بشكل فعال االختالالت في موازين القوى،  ❰
وندعم الجهات الفاعلة المحلية لفعل الشيء نفسه، مع 

االسترشاد بمبادئ عدم اإلضرار وحساسية النزاع.

نحن نراقب ونقيس مرونة األشخاص واألنظمة في مواجهة  ❰
الصدمات، ونكيف عملنا بناًء على األدلة.

نحن ملتزمون بالعمليات واألطر الزمنية والمقاييس التي من  ❰
شأنها تعزيز األنظمة الشاملة والمستجيبة والمرنة، والتيتسمح 

لنا بالخروج بمسؤولية.

نحن نشارك بنشاط مع مختلف الجهات المحلية والوطنية  ❰
والدولية الخاصة والعامة والمجتمعية وأصحاب المصلحة - 

كل ما نقوم به هو التركيز على احتياجاتهم وأولوياتهم.
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األنظمةالمحلية وتقوية  دعم 
يمكن  بقيادة محلية  دائمة  لمعالجتها حلواًل  التي نسعى  التحديات  يتطلب حجم 

أن تصل إلى عشرات الماليين. لهذا السبب نركز عملنا على تغيير األنظمة. 
من خالل برامجنا وتأثيرنا، نساعد في دعم وتقوية األنظمة المحلية التي 

مستقبلها وتأمين  أفضل  بشكل  احتياجاتها  لتلبية  المجتمعات  عليها  تعتمد 

نحن نعلم أن األشخاص في السياقات الهشة يعتمدون على األسواق المحلية 
وبناء  احتياجاتهم  لتلبية  الطبيعية  وبيئتهم  االجتماعية  والشبكات  والخدمات 

واالجتماعية  والبيئية  االقتصادية   - المحلية  األنظمة  هذه  مستقبلهم. خصائص 
- وكيف يتم تنظيمها وإدارتها يؤثر بشكل مباشر على قدرات أفراد المجتمع 

المحلية شاملة  الشدائد وتحقيق أهدافهم. عندما تكون األنظمة  إدارة  على 
وفعالة وقادرة على التكيف مع الصدمات والضغوط ، فإنها بدورها ستدعم 

الذين يعتمدون عليها.  القدرة على الصمود ألولئك 

ومع ذلك، غالًبا ما تكون األنظمة نفسها هشة - غير قادرة على تحمل 
تلبية احتياجات السكان  المعقدة - وبالتالي فهي غير قادرة على  التهديدات 

األكثر تضررا. الـ ذ غالًبا ما تكون غير منصفة أو إقصائية ويمكن أن تقيد 
المهمشة بشكل منهجي، مما  الحيوية لألفراد والجماعات  الموارد  إلى  الوصول 
للصراعات والصدمات  استجابًة  التأقلم والتكيف واالزدهار  قدراتهم على  يعيق 

المناخية. 

الرئيسيين ونشارك  القرار  المبتكرين وصناع  نحدد  األنظمة وتعزيزها،  لدعم 
نتعاون  الداخل.  بأكبر إمكانات لتحقيق تغيير دائم وتحويل األنظمة من  معهم 
التغيير هؤالء لفهم أفضل لكيفية عمل السوق والحوكمة واألنظمة  مع أبطال 

يمكن تحسينها لصالح  منها، وكيف  يستبعد  منها ومن  يستفيد  البيئية حالًيا، ومن 
جميع أفراد المجتمع - بما في ذلك المهمشين أو المستبعدين تاريخًيا. مًعا، 
نعمل على معالجة العوائق التي تحول دون الوصول إلى هذه األنظمة أو 

تبني  التي  المبتكرة  الحلول  التأثير عليها. نعمل على تحديد  أو  االستفادة منها 
بينما إشراك األشخاص األكثر  لنا ومزايا شركائنا،  النسبية  المزايا  على 
تهميًشا عن قصد في صنع القرار حول األنظمة المحلية يمكن أن يلبي 

أفضل وجه.  وتطلعاتهم على  احتياجاتهم 

إثيوبيا 2019
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تأثير القيادة من خالل النفوذ
ال يمكن بناء األنظمة والسياسات والممارسات الُمنصفة والتي يمكن 
الوصول إليها من خالل البرمجة والشراكات وحدها. يعتبر التأثير 
والدعوة من المسارات الحرجة نحو إدارة أكثر شمولية واستجابة 

للموارد الطبيعية، وتقديم الخدمات، واألسواق، والمؤسسات. 

يعتمد تأثيرنا على خبراتنا وخبرتنا في العمل على تعزيز قدرة المجتمع 
على الصمود في سياقات متعددة، وفهمنا السياقي لألنظمة المحلية، 

وأبحاثنا الدقيقة التي تكشف العوائق أمام مرونة المجتمع وتحدد البرامج 
األكثر فاعلية واستجابات السياسات. نستخدم نفوذنا للمساعدة في:

فتح وصول المساعدات اإلنسانية وتعزيز الحماية للمدنيين، مع  ❰
الضغط من أجل استجابة إنسانية أكثر فعالية وتنسيقاً 

تمكين قدر أكبر من اإلدماج والمساءلة أمام أصحاب المصلحة  ❰
المحليين والسكان المتضررين

تأكد من أن تدفقات الموارد شفافة ومؤثرة وُمنصفة  ❰

تشكيل األنظمة والسياسات على المستويات المحلية واإلقليمية  ❰
والوطنية لدعم المجتمعات لحماية رفاهيتها وتعزيزها

خلق الظروف المواتية - بما في ذلك السياسات والتشريعات  ❰
واللوائح والحوافز واالستثمارات الداعمة - من أجل الفئات 

المهمشة بشكل منهجي واألنظمة التي يعتمدون عليها للتعامل 
والتكيف واالزدهار

ضمان إشراك السكان والمجتمعات المهمشة في صنع القرار  ❰
وعمليات تقديم الخدمات وأنظمة الحوكمة
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أسس عملنا فيالدليل والتحليل
نهدف إلى أن نكون منتًجا ومستهلًكا ووسيًطا رائًدا لألدلة لتعزيز القدرة 

على الصمود في األمن الغذائي واألمن المائي والفرص االقتصادية 
والحكم الرشيد والسالم. نحن ندرس بشكل روتيني كيفية تطور 

النزاعات وتغير المناخ والتهديدات األخرى، ونستخدم ذلك إلبالغ 
االستجابات الفورية وطويلة األجل. نراقب عملنا ونقيمه بصرامة، 

ونختبر نماذج برامجنا للجمع بين مقاربات التنمية وبناء السالم 
واإلنسانية لتحقيق تأثير أقوى وأكثر إنصاًفا واستدامة. 

نسعى في كل سياق نعمل فيه إلى معالجة األسئلة المتعلقة بقدرات 
الصمود واإلجابة عليها:

من صاحب القدرة على الصمود؟ ما هي المجتمعات األكثر  ❰
عرضة للخطر بسبب الصراع وتغير المناخ؟ من هم األكثر 

تهميًشا في داخلها، ويعيش في الفقر أو يتعرض لخطره، واألكثر 
عرضة للتأثر؟

الصمود على ماذا؟ ما هي التهديدات المرتبطة بالنزاع وتغير  ❰
المناخ )والمخاطر األخرى( التي تقوض األمن الغذائي واألمن 

المائي والفرص االقتصادية والحكم الرشيد والسالم؟ وكيف؟

الصمود أمام ماذا؟ كيف تقوض األنظمة المحلية - االقتصادية  ❰
واالجتماعية والسياسية والبيئية - أو تدعم قدرة الناس على التأقلم 
والتكيف واالزدهار؟ ما هو الدعم أو التحول الضروري لتعزيز 

صمود األنظمة أو أولئك الذين يعتمدون عليها؟

القدرة على الصمود خالل ماذا؟ ما هي قدرات المرونة الموجودة  ❰
أو المطلوبة للناس للنهوض برفاهيتهم وحمايتها في مواجهة 

النزاعات وتغير المناخ والتهديدات األخرى؟ كيف يمكن تعزيز 
هذه القدرات؟

لتحسين  والتحليالت  واألدلة  البيانات  نستخدم 
على  والتأثير  ينجح  ما  نطاق  وتوسيع  برامجنا 

اآلخرين.

واستراتيجياتنا  ❰ برامجنا  أن  نضمن  نحن  برامجنا:  تحسين 
نستخدم  المتاحة.  األدلة  أفضل  إلى  تستند  ومناصرتنا 
وتكييفية  بفعالية  البرامج  إلدارة  والتحليالت  البيانات 

تأثيرها. وتحسين 

مع  ❰ يعمل  ما  على  األدلة  بين  نجمع  اآلخرين:  على  التأثير 
البشرية  والقصص  المناسب  الوقت  في  السياقي  التحليل 

التي  الرئيسية  والقرارات  المناقشات  لتشكيل  المقنعة 
معها. نتشارك  التي  والمجتمعات  قطاعنا  على  تؤثر 

وقياس  ❰ وتكييف  واختبار  بتصميم  نقوم  يصلح:  ما  مقياس 
لتحقيق  إمكانية  أكبر  مع  فعالة  وأساليب  واعدة  نماذج 

هشاشة. البيئات  أكثر  في  التأثير 

نيبال 2021
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نحن نتواصل مع أبزر صانعي القرار في األنظمة التي نسعى إلى تغييرها، 
ونحاول أن نؤثر على سياساتهم. على المستوى العالمي، يشمل ذلك 

الحكومات المانحة والمؤسسات الدولية مثل األمم المتحدة والقطاع الخاص 
والمنظمات التشغيلية مثل مؤسستنا. على الصعيد الوطني وعلى المستويات 
المحلية، فنحن نؤثر على السلطات ذات الصلة والوزارات التنفيذية وأنظمة 
الحوكمة والجهات األمنية والقطاع الخاص والممثلين المحليين للمؤسسات 

والوكاالت العالمية. 

كما هو الحال في جميع أعمالنا، نسعى إلى تركيز السلطة وصنع القرار داخل 
المجتمعات التي نعمل معها وزيادة جهودنا لضمان عدم مشاركة المجتمعات 

والشركاء المحليين فحسب ، بل تحديد أولويات المناصرة والتأثير فعلًيا. نحن 
نضمن أيًضا أن األنظمة العالمية والوطنية الرئيسية شاملة بالمثل ويمكن 

الوصول إليها من قبل المجتمعات والجهات الفاعلة المحلية.

من الممكن أن ُنحقق عالماً أفضل، وهذه هي الطريقة التي نصل بها إلى هناك
mercycorps.org/pathway

Advancing Community Flood Resilience
Growing pressure on flood-prone areas coupled with 

increasingly unpredictable and extreme weather 

results in loss of property, livelihoods, and life. 

Solving for the problem of ‘too much’ water requires 

culturally appropriate and cost-effective approaches 

to building community resilience to floods while 

simultaneously strengthening policy, planning, 

funding, and prevention. We address increased 

community flood risk through stakeholder 

coordination and planning, the development of flood 

early warning systems, development of climate-smart 

infrastructure to prevent flooding, and education and 

training of first responders. We partner with the most 

at-risk people and communities to anticipate, prepare 

for, and respond to floods, and we work across social 

and environmental systems to foster partnerships 

with and between public agencies, local businesses, 

and civil society groups to scale proven solutions.

Promoting Sustainable Water Management 
and Rural Livelihoods
Drought, land degradation, failed water points and 

irrigation projects, and uncoordinated or ineffective 

management of water resources limit the health and 

prosperity of rural communities. Tackling these 

complex challenges requires a systems-level approach 

to rural water that starts with governance and finishes 

with infrastructure – not the other way around. Local 

communities are agents of change that should be 

engaged in planning and have decision-making 

power. We work with communities to advocate for 

secure rights to access, use, and manage water –  so 

that farmers and herders will invest in productive, 

climate-smart uses of water. At the same time, we 

nurture private-sector service provision, build 

professional management capacities, and support 

cost-recovery initiatives to sustain long-term 

financing for community water systems.

Incentivizing Water Conservation 
Conserving existing water supplies is essential for 

economies to grow in a world increasingly 

characterized by having ‘too little’ water. This 

requires a holistic approach that focuses on 

improvements in water capture, pumping, filtration, 

and use coupled with the identification of alternative 

sources of water, such as rainwater harvesting and 

wastewater reuse. We work with water ministries and 

institutions, equipment suppliers, water utilities, and 

private sector service providers to find the market, 

policy, behavioral, and cultural factors that can help 

spur adoption of conservation solutions and 

technologies. We help stimulate and build 

momentum and local interest in water conservation 

to harness support for reform measures that 

incentivize ‘good’ conservation and penalizes ‘bad,’ 

illegal, and wasteful uses. These incentives can help 

stored supplies last longer, ensure continued access 

for downstream ecosystems and communities, and 

push back the date that water runs out. 

OUR OUTCOMES A  Water Security  4

A better world is possible.  And this is how we’ll get there. 
mercycorps.org/pathway

Indonesia, 20202019 منغوليا
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