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Add an alternative language in this column English 

 

 هي نجمة القدرة على الصمود؟أ. ما  

  طّورها ،على الصمود المجتمع لقدرةتقييم جماعي  عبارة عن نجمة القدرة على الصمود

الطريق إلى   خريطة"  في إطاراالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

ادرة مب  في إطار اتحديثه وجرى 2017عام ال ( في R2R) "تحقيق قدرة المجتمع على الصمود

   .2019عام القدرة على الصمود في اللوحة متابعة 

 

 

 

 لعمليات تقييم وتخطيط انطالق نقطة  ليشكّ  سريعوكأداة تقييم أولي يمكن استخدام النجمة 

 .عّمقة إضافيةتم

 

 

 

  خريطةفي دليل  يرد)كما  النسخة األولى من النجمةبعلى الرغم من تحديث األبعاد مقارنة 

.  األولى  النسخةكما في   عينها الجوانب تُقيَّم(، تحقيق قدرة المجتمع على الصمودالطريق إلى 

األبعاد األحد الجدول أدناه كيف ترتبط   يُظهروالتيسير. عملية  تسهيل  إلىهذا التحديث  هدفي

   :القادر على الصمودلمجتمع ا األساسية التي يتميّز بهاالخصائص الست  ب عشر

 
A. What is the resilience star? 

The resilience star is a group-based assessment of community 

resilience. It was developed by IFRC as part of its ‘Road Map to 

Community Resilience (R2R) in 2017 and has been updated as 

part of the resilience dashboard initiative in 2019. 

 
The Star can be used as an initial quick assessment tool that can 

be the starting point for further in-depth assessments and 

planning. 

 
Although the dimensions have been updated compared to the 

original version of the Star (as described in the R2R manual), the 

same aspects are assessed as in the original version. This    

update was required to make facilitation easier. The table below 

shows how the eleven dimensions relate to the original six 

characteristics of a resilient community: 

 
 

 

 دليل تيسير نجمة القدرة على الصمود

 

 2019| أيلول/سبتمبر   3النسخة 
2019 

التحاد الدولي  صالح اباتريك بولت )شركة بانيانير لالستشارات( ل إعداد

 لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 
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تمرين قصير نسبيًا مدته ثالث ساعات ك تطبيقهايمكن فعدد فوائد نجمة القدرة على الصمود: تت

  لحشد ا ويمكن استخدامه ،جذابالو الملفت بصريًا تتميّز بطابعها ، وهيفي المجتمع

أيًضا نوعي التمرين هذا اليسمح . القدرة على الصمودعمليات تعزيز   وإطالقالمجتمعات 

 . والتحقق منها النتائج في دراسة بالتعّمق

 

 

 القدرة علىرادار   يستحسن استخدام، كبرعينة أ يقوم علىإذا دعت الحاجة إلى قياس دقيق 

القدرة على  فصل رادار   مراجعة) الدراسات االستقصائيةالذي يرتكز على   الصمود

 – القدرة على الصمود  ةنجممع بالتوازي  القدرة على الصمود(. يمكن تطبيق رادار الصمود

الرادار   طبّق عند اإلمكان) ومعلومات دقيقة في آن عامةالحصول على أنماط ب إذ يسمح ذلك

من خالل  االستقصائية ودراستهاالرادار   اسةدرالرجوع إلى نتائج  من لكي تتمكن  ةقبل النجم

لجمع البيانات   القدرة على الصمود مسحذلك، يمكن استخدام أداة  باإلضافة إلى(. ةالنجم

 (. والمعلومات الثانوية من الخبراء المحليين )مثل موظفي المرافق الصحية والمدارس، إلخ

   .هاوتلخيص 

 

 

 

 

 

 

Six characteristics 

of a resilient community 
Eleven dimensions 

of the resilience star 
1. A resilient community knows its 

risks, is healthy, and can meet its 

basic needs in terms of shelter, 

food, and water/sanitation. 

1. Risk management 

[A resilient community knows and 

manages its risks] 
2. Health 

[A resilient community is  healthy.] 
3. Water & sanitation 

[A resilient community can meet 

its basic water & sanitation 

needs.] 
4. Shelter 

[A resilient community can meet 

its basic shelter  needs.] 
5. Food & nutrition security 

[A resilient community can meet 

its basic food needs.] 

2. A resilient community is socially 

cohesive. 
6. Social cohesion 

[A resilient community is socially 

cohesive.] 
7. Inclusion 

[A resilient community is 

inclusive.] 
3. A resilient community has 

economic opportunities. 
8. Economic opportunities 

[A resilient community has diverse 

economic opportunities.] 

4. A resilient community has well- 

maintained infrastructure and 

accessible  services. 

9. Infrastructure  & services 

[A resilient community has 

well-maintained and accessible 

infrastructure and services.] 

5. A resilient community can 

manage its natural assets. 
10. Natural resource 

management 

[A resilient community manages 

its natural assets in a sustainable 

manner.] 
6. A resilient community is 

connected. 
11. Connectedness 

[A resilient community 

is connected.] 

 
The resilience star has multiple benefits: it can be conducted as a 

relatively short three-hour exercise in the community. It is visual 

and engaging. And it can be used to mobilise communities and initiate 

processes to strengthen resilience. As a qualitative exercise, it also 

allows deeper exploration and probing of findings. 

 

If a precise measurement is required that is based on a wider sample, 

the survey-based resilience radar is more suitable (see resilience radar 

chapter). The resilience radar and resilience star can be applied in 

parallel – thereby getting both broad patterns and deeper insights (if 

possible, apply the radar before the star – that way, you can refer to and 

explore radar survey findings through the star). Furthermore, another 

tool, the resilience scan, can be used to collect and summarise 

secondary data and information from local experts (such as staff of 

health facilities, schools, etc). 

 

If you consider undertaking a more detailed measurement to 

 

 

 

 
 

 

 

 

خصائص تميّز المجتمع القادر على  ست 

 الصمود
قدرة   نجمة  األبعاد األحد عشر في 

 المجتمع على الصمود 
يعرف المجتمع القادر على الصمود .  1

بصحة   أفراده   المخاطر المعّرض لها، ويتمتع 

جيدة، ويمكنه تلبية احتياجاته األساسية من 

 . واإلصحاح المأوى والغذاء والمياه  

 . إدارة المخاطر 1

يعرف المجتمع القادر على الصمود المخاطر  ]

 [المعّرض لها ويديرها
 . الصحة 2

المجتمع القادر على الصمود بصحة  أفراد يتمتع ]

 [جيدة
 واإلصحاح . المياه  3

يستطيع المجتمع القادر على الصمود تلبية ]

 [  واإلصحاحاحتياجاته األساسية من المياه  

 . المأوى 4

يستطيع المجتمع القادر على الصمود تلبية ]

 [  احتياجاته األساسية من المأوى
 . األمن الغذائي واألمن التغذوي5

يستطيع المجتمع القادر على الصمود تلبية ]

 [  األساسية من الغذاءاحتياجاته  
يتميّز المجتمع القادر على الصمود بتماسكه  . 2

 .االجتماعي
 . التماسك االجتماعي 6

يتميّز المجتمع القادر على الصمود بتماسكه  ]

 [  االجتماعي
 اإلدماج . 7

 [باإلدماج يتميّز المجتمع القادر على الصمود ]

تتوفّر في المجتمع القادر على الصمود .  3

  اقتصادية.فرص 
 . الفرص االقتصادية 8

تتوفّر في المجتمع القادر على الصمود فرص  ]

 [ اقتصادية متنّوعة

 بنى   المجتمع القادر على الصمود . يملك  4

 تحتية تحظى بصيانة جيدة وخدمات يمكن 

 الوصول إليها.  

 التحتية والخدمات ى. البن9

خدمات   المجتمع القادر على الصموديملك  ]

 يمكن و تحتية تحظى بصيانة جيدة  ى  وبن

 [ الوصول إليها

يستطيع المجتمع القادر على  . 5

 الطبيعية.   مواردهالصمود إدارة  
 الموارد الطبيعية . إدارة 10

 مواردهالمجتمع القادر على الصمود    ]يدير

 [ الطبيعية بطريقة مستدامة

المجتمع القادر على الصمود هو مجتمع .  6

 .مترابط
 . الترابط 11

المجتمع القادر على الصمود  ]

 [هو مجتمع مترابط

 



 

 Internal 

ز لمواطن الضعف  واخذ ، مفّصلة  مقاييس الحصول على مإذا أردت في االعتبار التقييم المعزَّ

ز لمواطن الضعف والقدراتعملية  إلجراءرشادات اإل  تتوفّر. والقدرات   .هنا  التقييم المعزَّ

 

 
  إذ -نظرة على األبعاد األحد عشر  لنلق   ،خطوة بخطوة المفّصلاالنتقال إلى دليل التيسير  قبل 

 سيحتاج الميسرون إلى شرحها عند إجراء التمرين.

 

 
 القدرة على الصمود أبعاد. ب

هذه  ت ضع. وُ القدرة على الصمودأحد عشر بُعدًا من أبعاد ن نجمة القدرة على الصمود تتضمّ 

الفكرة  تنطوي  1مع الممارسين الميدانيين والمجتمعات. والنقاشات  األبحاث  باالستناد إلىاألبعاد 

توقع آثار الشدائد والحد من من أجل " المجتمع بخصائص معينةعلى ضرورة تحلّي  العامة 

" )االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل تأثيرها والتعامل معها والتعافي منها

   (. 2011  ،األحمر

 يمثّل كل بعد من أبعاد نجمة القدرة على الصمود إحدى هذه الخصائص. 

 

 
 إدارة المخاطر  . 1

 [ يعرف المجتمع القادر على الصمود المخاطر المعّرض لها ويديرها]

نظم المخاطر، و  والحد منللمخاطر على مستوى المجتمع )فرق االستجابة، التأهب  يشمل ذلك 

األسر )مثل   فضاًل عن تأهباإلخالء(، والتكيف مع اتجاهات المخاطر، واإلنذار المبكر 

    وخطط الطوارئ(. أدوات الطوارئ مجموعات

 

 

 
تتمتع المجتمعات التي تملك نظم إنذار مبكر فعالة مثاًل بقدرة أكبر على الصمود مقارنة  

  سيتمّكن الجميعمن إعصار قادم،  كافة تحذير األسر  عند: ال تملك نظًما مماثلةالتي المجتمعات ب

الهامة،    الممتلكاتمنازلهم، وحماية  وتدعيمإلى أماكن آمنة،   منازلهم والتوجه  إخالء من

 القيامالماشية، وربما  وإيواءاإلمدادات الغذائية الطارئة، وتأمين قوارب الصيد،  وتجهيز

  جّراء  من كبيرةوخسائر   اأضرارً المجتمعات  لن تتكبّدهذه اإلجراءات،   وبفضلحصاد مبكر. ب

  اإلنذار المبكر نظًراأهمية  تزدادمرور العاصفة.   بعدبسرعة أكبر  ستتعافىاإلعصار، و/أو 

   .ةالمتطرف  الطقسظواهر ووتيرة التقلبات المناخية تزايد إلى 

 

 

 

 

 

 

 
سد حول القرى مياه الفيضانات   مثاًل تشييد قد يمنعف: مماثاًل   أثًراالمخاطر  الحد من  يحدثقد 

( المتصالبة مثاًل  الدعائممبادئ المأوى اآلمن ) وفقزل االمن عند بناءومن دخول المنازل. 

. يمكن لفرق االستجابة الكبرى العواصف  من جّراءأو الدمار   للضررأقل عرضة صبح تس

 عافات األولية. المدربة تنسيق عمليات اإلخالء وإنقاذ األشخاص وتقديم اإلس

 

 

 
   الصحة. 2

 [المجتمع القادر على الصمود بصحة جيدةأفراد يتمتع ]

باألمراض الشائعة واإلجراءات األساسية للوقاية منها،   المتعلقة المعرفة تعزيز  يشمل ذلك

الوصول إلى الخدمات الصحية  فضاًل عن إمكانية، الصحية والممارسات وأنماط الحياة 

 واستخدامها. 

 

 

األمراض الشائعة: معرفة  ب ملمين يكون أفراده على الصمود عندما المجتمع تزداد قدرة

راكدة البعوض من المياه غياب اليمنع األعراض، وطرق الوقاية منها )على سبيل المثال، 

من خطر اإلصابة بحمى الضنك، والمالريا، وغيرها من األمراض التي ينقلها   ويحدالتكاثر 

 البعوض(،  

begin with, you should consider the eVCA. Guidance on 

conducting an eVCA process can be found here. 

 
Before turning to the step-by-step facilitation guide, let us have a 

look at the eleven dimensions – after all, the facilitators will need 

to explain them when conducting the  exercise. 

 
B. The dimensions of resilience 

The resilience star features eleven dimensions of resilience. 

These dimensions were established based on research and 

discussions with field practitioners and communities.1 The 

general idea is that in order to “anticipate, reduce the impact of, 

cope with, and recover from the effects of adversity” (IFRC 

2011), a community should feature certain   characteristics. 

Each resilience star dimension represents such a    characteristic. 

 
1. Risk management 

[A resilient community knows and manages its risks.] 

This includes community-level risk preparedness (response 

teams, risk mitigation, early warning and evacuation systems), 

adaptation to hazard trends, as well as household preparedness 

(e.g. emergency kits and  plans). 

 
Communities that have effective early warning systems in place,    

for  instance,  are  more  resilient  than  communities  that  do  not 

have such systems: if all households are warned of an upcoming 

cyclone, they can evacuate to safe places, reinforce their homes, 

safeguard important goods,  prepare  emergency  food  supplies, 

secure fishing boats, bring livestock to shelter, and perhaps even 

conduct  an  early  harvest.  As  a  result  of  these  actions, 

communities  can  be  expected  to  have  lower  damages  and 

losses from  the  cyclone, and/or recover more  quickly once the 

storm  has  passed.  This  is  even  more  relevant  given  the 

increasing  climate  variability  and  more  frequent  weather 

extremes. 

 
Risk mitigation can have similar effects: for instance, a dam 

around villages may prevent floodwaters from entering 

households. A house built with safe shelter principles in mind 

(e.g cross-bracing) is less likely to be damaged or destroyed by 

a major storm. Trained response teams can coordinate 

evacuations, rescue people, and provide First  Aid. 

 
2. Health 

[A resilient community is  healthy.] 

This includes good knowledge of common diseases and basic 

actions to prevent them, healthy lifestyles and practices, and well 

as access to and use of health    services. 

 
A community whose residents are knowledgeable about   

common diseases tends to be rather resilient: knowing the 

symptoms, ways to prevent them (e.g. not having standing water 

around prevents mosquitoes from breeding, and reduces the risk 

of dengue fever, Malaria, and other mosquito-borne  diseases), 

 
 

  .بالمعلومات  وإغنائهااستخدام المؤشرات    لتسهيل  التي جرى تقسيمها  األساسيةالست    "القادر على الصمودلمجتمع  ا"خصائص   ترتكز على إلى أن األبعاد العشرة  تجدر اإلشارة     1



 

 Internal 

 الفحوص تحدالخدمات الصحية:   اللجوء إلى من الضروري أيًضا. للتعافيوما الذي يمكن فعله  

 من خطر اإلصابة بالمرض في المقام األول.   اللقاحاتأو   الطبية
 

 
   واإلصحاحالمياه . 3

 [واإلصحاحيستطيع المجتمع القادر على الصمود تلبية احتياجاته األساسية من المياه  ]

السنة(، وممارسات معالجة المياه،   على مدار)  اآلمنةالوصول إلى مياه الشرب  ذلك  يشمل

الوصول إلى المراحيض الصحية   إمكانية ، فضالً عنالصّحيةن والنظافة وغسل اليدي  

   واستخدامها. 

 

 الحسنة اإلصحاحممارسات معرفة  الحصول على المياه الصالحة للشرب و  من الضروري

)مثل   باألمراضإصابة األشخاص يساهم ذلك في تراجع  ف: لتحقيق القدرة على الصمود

الصمود قدرة على ال تغطي نجمة  و. الكوارثخالل األوقات العادية وفي أعقاب في ، اإلسهال(

واستخدام المراحيض  ،نوممارسات غسل اليدي   العالجية،ممارسات ال المياه و الحصول على

 ض صحة المجتمع للخطر(. أن التغوط في العراء يعرّ  علًما)
 

 

 

 
 المأوى  . 4

 [ يستطيع المجتمع القادر على الصمود تلبية احتياجاته األساسية من المأوى]

اآلمن للمنازل، فضالً عن توفير المأوى الكافي والمالئم لجميع أفراد    والموقع البناء ذلك يشمل

   المجتمع. 

 
  على سبيل المثال، تجعل -تتوفّر فيه المآوي اآلمنة  على الصمود عندما المجتمع تزداد قدرة

هذا  أكثر أمانًا ضد العواصف والزالزل )تذكر  المنازلأحزمة العواصف و المتصالبة الدعائم

قد يشمل ذلك قوانين البناء المطبقة جيدًا و(. هي التي تقتلالمباني  بل: الزالزل ال تقتل، القول

توفير منازل مناسبة على هذا البعد  ينطويلى ذلك، إ باإلضافة. للبنّائينومعايير التدريب  

مع الحد األدنى من المساحة الذين يعيشون  عشوائيينالمستوطنين ال في االعتبار واخذللجميع )

 واألمان(.
 

 

 

 
 الغذاء والتغذية . 5

 [ يستطيع المجتمع القادر على الصمود تلبية احتياجاته األساسية من الغذاء]

المواسم، فضالً عن   في جميعواالستفادة منه  عليه وإمكانية الحصولر الغذاء فتوذلك  يشمل

   النظم الغذائية الصحية والمغذية للجميع. 

 
دوًرا أيًضا   الغذاءويلعب نوع  –  ي للحفاظ على الصحةالكاف الغذاءمن الضروري توفر  

في جميع   فيًاكا غذاءالمجتمع   يملك: هل التالي السؤال الرئيسي الذي يجب طرحه هوأساسيًا. 

 يتمتع عادةالمغذية في وجباتهم اليومية؟  األطعمةفصول السنة ومجموعة متنوعة من 

قوي، مناعة   بجهازالمغذي في جميع األوقات  الطعاماألشخاص الذين يتناولون ما يكفي من 

لنمو المعرفي ا  من أجلألطفال والنساء الحوامل، ل وتضطلع التغذية بأهمية كبرى بالنسبة

 ى الحياة. والصحة مد

 

 

 

 
 التماسك االجتماعي  . 6

 [يتميّز المجتمع القادر على الصمود بتماسكه االجتماعي]

،  وفئاته، وتنظيم المجتمع حس باالنتماءالدعم المتبادل والعمل الجماعي، والثقة، وال ذلك  يشمل

   السالم/الصراع.إدارة  فضالً عن السالمة و

 
 أفرادها تفاعلطريقة  على الصمودالمجتمعات  قدرةتعزز التي  األساسيةالجوانب  تشمل 

لثقة والتنظيم والعمل معًا  المتمثلة باالديناميات االجتماعية  تضطلعو. بعًضابعضهم ل ودعمهم

 . في هذا اإلطار بأهمية كبرى المشتركة  المشاكل في حل 
 
 

بعضهم  أفرادهينظم  على الصمود عندماالمجتمع  تزداد قدرةمدمر: ال عصار اإلتخيل عواقب 

 ،التعافي عملية بشكل متبادل ويدعمون بعًضا
 

 

 

and what can be done to get better. Use of health services is 

also important: getting check-ups or immunisations done 

reduces the risk of getting sick in the first place. 

 
3. Water & sanitation 

[A resilient community can meet its basic water and sanitation needs.] 

This includes access to safe drinking water (at all times of the 

year), practices in water treatment, hand-washing and personal 

hygiene, as well as access to and use of hygienic  latrines. 

Having access to safe water and good sanitation practices is 

important for resilience: both during normal times and in the 

aftermath of a disaster, the risk of people falling sick (e.g. with 

diarrhoea) is lowered. The resilience star covers access to water 

and treatment practices, hand-washing practices, and the use of 

latrines (noting that open defecation endangers the health of the 

community). 

 
4. Shelter 

[A resilient community can meet its basic shelter needs.] 

This includes safe construction and placing of houses, as well as 

the provision of sufficient and adequate shelter for all community 

members. 

Communities with safe shelters tend to be rather resilient – for 

instance, cross-bracing and storm straps make houses safer 

against storms and earthquakes (remember the sentence: 

earthquakes don’t kill, buildings do). This may include well- 

enforced building codes and training standards for builders. 

Furthermore, this dimension is about the provision of adequate 

houses for all (consider the existence of squatters with minimal 

space  and safety). 

 
5. Food & nutrition 

[A resilient community can meet its basic food needs.] 

This includes availability, access to, and utilisation of food 

throughout the seasons, as well as healthy and nutritious diets 

for all. 

Having enough to eat is essential for human health – and so it 

the type of food that is being eaten. A key question to ask is: 

does the community have sufficient food throughout all seasons 

of the year and a variety of nutritious food in their daily meals? 

People with enough nutritious food at all times tend to have 

stronger immune systems; amongst children and pregnant 

women, nutrition is a particularly important aspect for cognitive 

development and lifelong health. 

 
6. Social cohesion 

[A resilient community is socially  cohesive.] 

This includes mutual support and collective action, trust, sense 

of home, community organisation and groups, as well as safety 

and  peace/conflict management. 

One of the critical aspects that makes communities resilient is  

the way its members interact and support each other. The social 

dynamics of trust, organisation and of working together in solving 

common problems are key. 

Imagine the aftermath of a devastating cyclone: a community 

whose members organise each other and mutually support   the 



 

 Internal 

  .بعًضامجتمع يسرق فيه الناس المواد من بعضهم بأو   ميعمل فيه الجميع بمفرده مجتمع ب مقارنة
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 [باإلدماج يتميّز المجتمع القادر على الصمود ]

  األنواع االجتماعيةإلى عملية صنع القرار وإدارة شؤون المجتمع التي تشمل جميع يشير ذلك 

 فرعية عرقية أو دينية أو سياسية في المجتمع.  فئاتواألشخاص ذوي اإلعاقة وأي 
 

 
في الحياة العامة وصنع يشارك أفرادها كافة  على الصمود عندما قوة وقدرة اتالمجتمعتزداد 

التي يجب تخزينها في   بالمواد المتعلققرار  بالالرجال   تفّردالقرار. على سبيل المثال، إذا 

وعلى )أو األطفال الصغار(.  بالنساء الخاصةاالحتياجات   تغيب عن بالهممالجئ اإلخالء، قد 

ر عن احتياجاتهم وقدراتهم الخاصة إذا  اإلعاقة التعبي وألشخاص ذوا يستطيع، نحو مماثل

 في صنع القرار.  شاركوا
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 [تتوفّر في المجتمع القادر على الصمود فرص اقتصادية متنّوعة]

، وتدابير  ةتنوع مصادر كسب العيش، والحساسية المحدودة لظواهر الطقس المتطرفذلك  يشمل

االئتمان، والتأمين(،  والحصول على)المدخرات،  على الصمود االقتصادية القدرةضمان 

 عن انخفاض نسب الدين إلى الدخل اتية، فضاًل ؤوالوصول إلى األسواق، وسالسل القيمة الم 

 .واإلعالة

 
التنوع هو  و قادرة على الصمود،تتمتع بسبل عيش على الصمود أسًرا   القادرة ات المجتمع تضم

وحيد. إذا غرق قارب الصيد  دخلها الصيد األسماك مصدر  يشّكلمثال على ذلك: تخيل أسرة 

سوًءا  الوضعموارد أخرى. يزداد  لن تتمكن األسرة من االعتماد على أيأو مرض الصياد، 

األسرة مدخرات أو تأمين أو إمكانية الحصول على ائتمان )لشراء قارب جديد(.    تملكإذا لم 

لضمان القدرة تدابير تعتمد ، و/أو متعددةاألسر األكثر قدرة على الصمود مصادر دخل ك تمل

 الصمود. على 
 

 

 
على الموارد الطبيعية )مثل الزراعة واإلنتاج  ةكبير  بدرجةالتي تعتمد   األسر أيًضا تتعّرض

)العواصف والفيضانات وموجات    ةالمتطرف الطقسظواهر   جّراء الحيواني( لخطر أكبر من

دخل أخرى، مثل األجور والمعاشات   تملك مصادراألسر التي بمقارنة الحر والجفاف( 

 والعمالة ودخل األعمال. 
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 [ الوصول إليها  يمكن وتحتية تحظى بصيانة جيدة    ى خدمات وبن   المجتمع القادر على الصموديملك  ]

والمرافق والمباني العامة( باإلضافة إلى   ات)الطرق والمتينةالتحتية الموثوقة  ىالبنذلك  يشمل

   ة واإلدارة العامة(. يالصحالرعاية الخدمات األساسية التي يمكن الوصول إليها )التعليم و

 

 
إلى خدمات أساسية جيدة يمكن لجميع أفراد المجتمع   القادرة على الصمودتحتاج المجتمعات  

، فلن عاليةرسوًما  وفرضتمدرسة واحدة فقط في المدينة  توفرت مثاًل  إذاليها.  الوصول إ

لن يُحرم هؤالء األطفال  و - إلى المدرسة  األطفالمن األسر الفقيرة من إرسال  عدد كبيرتمكن ي

   .بشكل عام لحياةامن التعليم فحسب، بل سيحرمون أيًضا من آفاق 
 

 

 
إصالحه.   ينبغيما،  مرفقالتحتية موثوقة: إذا تعطل  ىيجب أن تكون البنباإلضافة إلى ذلك، 

إذا   قدرة على الصمودأقل  اطريق وصول واحدً  تملكالقرية التي  تصبحعلى سبيل المثال، 

 خالل موسم األمطار. في غير صالح لالستخدام أصبح الطريق أو  تضرر
 

 
 إدارة الموارد الطبيعية .  10

 [ الطبيعية بطريقة مستدامة  موارده المجتمع القادر على الصمود    يدير]

recovery tends to be more resilient than one where everybody 

works on his/her own, or one where people steal material from 

each  other. 

 
7. Inclusion 

[A resilient community is inclusive.] 

This refers to decision-making and management of community 

affairs that is inclusive of all genders, persons with disabilities, 

and any ethnic, religious, or political sub-groups in the 

community. 

Communities are stronger and more resilient if all of its members 

take part in public life and decision-making. For instance, if only 

men  were  to  decide  on  items  that  should  be  stocked  in 

evacuation shelters, they may not think of specific needs of    

women (or young children). Similarly, persons with disabilities    

can express their specific needs and capacities if included in 

decision-making. 

 
8. Economic opportunities 

[A resilient community has diverse economic opportunities.] 

This includes diversity of livelihood sources, limited sensitivity to 

weather extremes, economic resilience measures (savings, 

access to credit, insurance), market access, and favourable   

value chains, as well as low debt-to-income and dependency 

ratios. 

Resilient communities consist of households that have resilient 

livelihoods. Diversity is a case in point: imagine a household that 

only has fishing as the sole source of income. If the fishing boat 

sinks or the fisherman falls sick, there are no other resources   

that household can rely on. This becomes worse if the household 

has no savings, insurance, access to credit (to buy a new boat). 

More resilient households have several sources of income,  

and/or resilience measures in  place. 

Households that are highly dependent on natural resources    

(e.g. farming, livestock production) are also at greater risk from 

extreme weather events (storms, floods, heatwaves, drought) 

than households with some income from other sources, such as 

wages,  pensions,  labour,  and business income. 

 
9. Infrastructure and services 

[A resilient community has well-maintained infrastructure and services.] 

This includes reliable and robust infrastructure (roads, utilities, 

public buildings) as well as accessible basic services (education, 

health, public administration). 

Resilient  communities  need  good  basic  services  that  are 

accessible to all community members. For instance, if there was  

only one school in town that charged high school fees, many   

poorer families would not  be  able  to send their children  to  school 

– those kids would not only be deprived of an education, but also 

of general prospects for life. 

Furthermore, infrastructure should be reliable: if something is 

broken, it should be fixed. For instance, a village with only one 

access road is less resilient if the road is broken or unusable 

during the wet  season. 

 
10. Natural resource management 

[A resilient community sustainably manages its natural resources.] 



 

 Internal 

 ،والمياه الجوفيةلحقول والغابات واألسماك والحياة البحرية األخرى اإدارة  حسن   يشمل ذلك

 الموارد لألجيال القادمة.  تسمح باستدامةبطريقة 

 

 

المحلي  البيئي التدهور  يفاقمقد بالتالي، . الموارد الطبيعية حسن إدارة عن يسهل عادة التغاضي

األمثلة على الممارسات السيئة صيد   وتشملالحياة في المستقبل.  ويزيد من صعوبةالمخاطر 

ولكنه يقتل مخزون األسماك لآلخرين  اوفوريً )الذي يجلب عائدًا جيدًا  بالديناميت األسماك 

األنهار )ما يزيد من تآكل ضفاف  منالمفرط للرمال  واالستخراجلمستخدمين المستقبليين(، لو

األنهار ومخاطر الفيضانات(، أو االستخدام المفرط للمبيدات واألسمدة )التي تلوث المياه  

القادرة على  المجتمعات    تعتمدتجعل منتجات الحقول غير صحية لالستهالك(. والجوفية 

  بطريقةد الطبيعية دارة الموارإل وتنفذها( األنظمةلجان تضع  مثاًل   لديها) نظًما الصمود

   لجميع.صالح اوحمايتها ل ةمستدام
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 [ المجتمع القادر على الصمود هو مجتمع مترابط]

مع الوكاالت الحكومية المحلية والمنظمات الخارجية األخرى،   متينة وبنّاءةعالقات ذلك  يشمل

    عن الوصول إلى المعلومات.فضاًل 

  
األزمات: ففي النهاية، ال يمكن للمجتمع   زمناألوقات العادية وفي  في جدًا امهمً الترابط  يُعتبَر

 على مستوى ما وكالة العالقات الجيدة المستمرة مع  مثاًل  تؤديبمفرده. قد  المهام كافةأن يتقن 

المجتمع عن   أفرادإذا عبّر    ال سيما –  إلى المجتمع هادفتقديم دعم  إلىالمنطقة  المدينة أو

  بطاازداد ترجوانب الترابط الوصول إلى المعلومات: كلما  تشملاحتياجاتهم ودافعوا عنها. 

ازداد (،  مثاًل  فزيون وتغطية الهاتف واإلنترنتوالتل  اإلذاعية  عن طريق المحطاتالمجتمع )

الجوية على المدى  والنشرات )أسعار السوق والبرامج الحكومية   اطالعه على المعلومات

  اتخاذ القرارات وفقًا لذلك.  وتمكن من( البعيد

 

 

 

 

 

 
 هيّئ فريقك

 من أربعة أشخاص على األقل:  افريقً  القدرة على الصمود  ةتمرين نجميتطلب إجراء 

 ميّسران )امرأة ورجل(  □

 مساعد واحد )يضع البطاقات على األبعاد(  □

 . ( الرئيسية النقاش مدون مالحظات واحد )يلخص نقاط □

 

 
مختلف في  العملية  على سير على األبعاد و  كافة  أعضاء الفريق طالع  إعلى   وااحرص 

من وقبل الذهاب إلى الميدان.   كاماًل هذا الدليل   وا التمرين. يجب أن تقرأ  مراحل 

بعض   وااجمع   - " في غرفة االجتماعات  تدريبي أيًضا إجراء "اختبار   المستحسن 

 المجتمع.  عاديين من   ليلعبوا دور أفراد المتطوعين 

 

 

 
 خطوة بخطوة   مفصَّل   دليل 

 
 قبل التمرين  .أ 

 العمل فيها.  ون المجتمعات التي تريد   وار ا اخت  1. أ        

 .م وهدفك م خطتك على  قادة المجتمع والسلطات المختصة   وا أطلع   2. أ 

 . المرتقبة تاريخ ووقت الجلسات   واحدد  3. أ 

 المشاركة في  شخًصا على األقل إلى  20المتطوعين أو قادة المجتمع دعوة    من   وااطلب   4. أ 

ها ولمجتمع وتقسم لخريطة  ب وا تستعين أن   من األفضلرجال(.   10نساء و 10التمرين )

 وامرأة  رجاًل   واثم ادع   ، تقريبًا   عينه  الحجم  من إلى عشرة مربعات  

This includes good management of fields, forests, fish, other 

marine life, and groundwater in such a manner that resources 

are sustained for future  generations. 

Managing natural resources well is an aspect that is easily 

overlooked. The resulting local degradation can  exacerbate  risks 

and make life more difficult in future. Examples of bad practices   

are dynamite fishing (which bring good yield immediately but kill 

fish stock for others and future users), excessive sand digging in 

rivers (which increases riverbank erosion and flood risk), or 

excessive use of pesticides and fertilisers (which pollute 

groundwater and may make produce from fields unhealthy for 

consumption).  To  manage  natural  resources  sustainably  and 

protect them for everyone, resilient  communities  put  systems in 

place  –  for  instance,  they  have  committees  that  make  and 

enforce   regulations). 

 
11. Connectedness 

[A  resilient  community  is connected.] 

This includes strong and supportive relationships with district 

government agencies and other external organisations, as well 

as access to  information. 

Connectedness is very important both during normal times and 

in times of crisis: after all, a community cannot master every task 

on its own. For instance, ongoing good relations with a township 

or district-level agency may mean that better targeted support to 

a community can be given – especially if community members 

have expressed and advocated for their needs. One aspect of 

connectedness is access to information: the more connected a 

community is (e.g. radio, TV, phone coverage, internet), the 

better it can be informed (e.g. of market prices, government 

programmes, long-term weather forecasts) and can make 

decisions accordingly. 

 
Prepare your team 

To conduct a resilience star exercise, you will need to have a 

team of at least four    persons: 

□ Two facilitators (female and  male) 

□ One assistant (who places cards on the dimensions), and 

□ One note-taker (who summarises the main points of the 

discussion. 

Ensure that all team members are familiar with the dimensions 

and the process throughout the exercise. You should have read 

this complete guide before going to the field. It is also a good 

idea to run a ‘dry test’ in the meeting room – gather some 

volunteers who should act as regular community  members. 

 

 
Step-by-step guide 

 
A. Before the exercise 

A.1 Select the communities you want to work in. 

A.2 Inform the community leaders and appropriate authorities on 

your plan and purpose. 

A.3 Specify the date and time of the planned  sessions. 

A.4 Ask volunteers or community leaders to invite at least 20 

people to the exercise (10 women, 10 men). Ideally, you should 

take a map of the community and divide it into ten squares that 

are roughly of the same size. Invite one man and one  woman 



 

 Internal 

أصدقاء   قوية في ما بينهم أو عالقات  األشخاص الذين يتمتعون بتجنب اختيار  ل من كل مربع  

 .ككل قدر اإلمكان لمجتمع  االعينة    تمثّل ، يجب أن ففي النهاية .  حصًرا المتطوعين 
 

 
 ها: إلي ونالمواد التي ستحتاج واجّهز  5.أ

رأس  ومجموعة أدوات لعبة نجمة القدرة على الصمود )في حال توفرت(  □

 ( غك  1 بوزنبطيخ صغير )أو فاكهة مماثلة، 

سم( لكل بُعد، باإلضافة إلى  250بطول  دالً من ذلك، عشرة خيوط )أو ب  □

 سم( للمركز  50-40  بقطر واحدة ) دائرية  حلقة 

صفراء  بطاقة  20( وA6)مقاس   زهرية   بطاقة   80خضراء و  بطاقة  80 □

 ( A5)مقاس 

 أقالم تحديد  □

 شريط الصق حاجب  □

 أُجري التمرين المشاركون )إذا    ا ليجلس عليه ةع كبيرقماش مشمّ قطعة   □

  أمتار.  7×   7 ى إلى مساحة تبلغ حوال  ون ستحتاج  - في الخارج(  

 ، مغذية  على أن تكون أ(   وااحرص وجبات خفيفة للمشاركين،  في حال قدّمت  □

 (.ية منها البالستيك ال سيما)  األغلفة في المكان رمي  عدم على  و ب( 

 

 

دقيقة على األقل من موعد االجتماع  30الوصول قبل   وا إلى الموقع وحاول  وااذهب   6أ. 

 مكان االجتماع.تجهيز  بإعداد التمرين وذلك  ميسمح لك سالمتفق عليه. 

 
 ب. في أثناء التمرين 

حتى  وا. انتظر الجلوسو  دائرة  تشكيل منهم    وا بالمشاركين واطلب  وا رّحب   1ب. 

   مشاركين على األقل.   10يحضر  

عن المشاركين   واواسأل، ممن زيارتك   الغاية   واوحدد ، معن نفسك   واعّرف   2ب. 

  دقائق(.  10وخلفياتهم ) أسمائهم 

عند اإلمكان لعبة نجمة القدرة   واالقدرة على الصمود وأبعاده. العب مفهوم   وا اشرح   3ب. 

 على الصمود. 

 

 

مفهوم القدرة على دقيقة لتوضيح   15هي أداة مدتها    نجمة القدرة على الصمود لعبة  

صنعها   م )يمكنك   نجمة القدرة على الصمود مجموعة أدوات لعبة    وا. استخدم الصمود 

  (. مبنفسك 

، قميًصا  11تُكتب األبعاد على هم قمصانًا الرتدائها ) ووامنح متطوعًا   12  وااطلب  □

" األحد عشر األبعاد(. يقف "متطوعو  على قميص واحد  كلمة "خطر"   وتُكتب

  في دائرة. 

من إطار   تتألف مجموعة األدواتالدائرة.  مجموعة األدوات في وسط   واضع  □

الجزء البالستيك  أو  ، ويغطي نسيج متين  مطاًطاأحد عشر حبالً    ُربط به دراجة 

 اإلطار.الداخلي من  

 جميع الحبال مشدودة. لتصبح كل متطوع أن يمسك بحبل واحد من    وااطلب  □

متعددة ال بعاد  األطار الدراجة يمثل المجتمع وأن الحبال تمثل أن إ وا اشرح  □

 .للقدرة على الصمود 

 كل بُعد   ما يعنيه " وشرح  األبعاد  ي "متطوع   الفرصة للتنقل بين انتهاز    ن يمكنك □

  باختصار.

  مناقشة األبعادورقة الغش:   واراجع  ◻

منه/منها الوقوف في وسط الدائرة.   وا"متطوع الخطر" واطلباآلن وا استدع □

   " حبالهم.األبعاد  و متطوع " يشدّ أن   على وااحرص 

إسقاط البطيخ من ارتفاع متر واحد على   "متطوع الخطر"من    وااطلب  □

  المجتمع. 

 وزن رأس إطار الدراجة/المجتمع بسبب   هبوط   في  األثر المتوّخى  يتمثل □

 المشاركين عما الحظوه.  وا. اسألاألساسي إلى موضعه    عودته ثم  بطيخ،  ال 

عن   نتكلم ": عندما  منظور النتيجةهي "   المجتمع العمودية حركة  أن   وا اشرح  □

المجتمعات   تعافي /نهوضعن   بشكل رئيسي   م نتكل ،  القدرة على الصمود

قياس   وإذا أردنا بالتالي قياس هذا البعد.   تقريبًا  من المستحيل   ولكن . السريع

 العشرة  الحبال  علينا النظر إلى أو تعزيزها،   على الصمود   المجتمع   قدرة 

   .المنظور الوظيفي ب  تُعرف هذه الخطوة   .قوتها  ومدى المشدودة 

from each square. That way, you will avoid that only the well- 

connected or friends of volunteers are selected. After all, the 

sample should be as representative of the wider community as 

possible. 

A.5 Prepare the  material. You will need: 

□ The resilience star game kit (if you have) and a small 

watermelon (or similar fruit, 1 kg in weight) 

□ Alternatively, ten strings (250cm) for each dimension, and 

one round circle (40-50 cm in diameter) for the centre 

□ 80 green cards and 80 pink cards (A6 size), as well as 20 

yellow cards (A5 size). 

□ Markers 

□ Masking tape 

□ Large tarpaulin for participants to sit on (if conducted 

outside) – you’ll need around 7x7 meters of  space. 

□ If you provide snacks for participants, consider a) that they are 

nutritious and b) that no packaging waste (especially plastic) is 

left behind. 

A.6 Go to the location and try to arrive at least 30 minutes before 

the agreed meeting time. This allows you to set up the exercise 

and meeting  place. 

C. During the exercise 

C.1 Welcome participants and ask them to sit in a circle. Wait 

until at least 10 participants are present. 

C.2 Introduce yourself, the purpose of your visit, and ask 

participants for their name and background (10  minutes). 

C.3 Explain resilience and the dimensions. If possible, play the 

resilience  star game. 

The resilience star game is a 15-minute tool to illustrate resilience. 

Use a resilience star game kit (you can make your own). 

□ Ask for 12 volunteers and give them T-shirts to wear (11 

have the dimensions written on it, one has the word ‘hazard’ 

on it). The eleven ‘dimension volunteers’ should stand up in 

a circle. 

□ Place the kit in the middle of the circle. The kit is made of a 

bicycle tyre that has eleven flexible ropes attached to it. The 

inside of the tyre is covered with strong textile or plastic. 

□ Ask each of the volunteers to hold one rope in such a way 

that all ropes are tight. 

□ Explain that the bicycle tyre represents the community, and 

the ropes the several dimensions of  resilience. 

□ You can use this moment to go around each ‘dimension 

volunteer’ and briefly explain what each dimension means. 

◻ See the cheat sheet: Discussing the   Dimensions 

□ Now bring in the  ‘hazard volunteer’ and ask him/her to stand  

in the centre of the circle. Make sure that all ‘dimension 

volunteers’  hold their ropes  tight. 

□ Ask the ‘hazard volunteer’ to drop the watermelon from a 

height of one meter onto the community. 

□ The intended effect is that the bicycle tyre/community sinks 

down due to the impact of the water melon, but then 

bounces back up again to its original position. Ask the 

participants what they  observed. 

□ Explain that the vertical movement of the community is the 

‘outcome perspective’: when we talk about resilience, one of 

the key ideas is that communities bounce back/recover 

quickly. However, it is almost impossible to measure this 
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 وا(. اطلب تعود مشدودةالحبال )حتى ال   إرخاء"  األبعاد"متطوعي  اآلن من    وااطلب  □

 البطيخ مرة أخرى.رأس  " إسقاط  الخطر من "متطوع  

 نظًرا) األساسي  موضعه  تحت  يبقى   لكنه وببطء  المجتمع  : يرتد المنشوداألثر   □

 المشاركين عما الحظوه.  واالبطيخ عليه(. اسألرأس  وزن  ل 

إذا  أما المجتمع بشكل كامل.  يتعافىة، لن مرخيّإذا كانت الحبال   الرسالة المقصودة: □

على شد   علينا أن نعمل بشكل أفضل. لذلك، المجتمع  فسينهض، مشدودةكانت الحبال 

 .من أجل تعزيز القدرة على الصمود الحبال )األبعاد(

 
 

 

 

 

، لصمودا   نجمة القدرة على دون لعبة  من  على حدةاستعراض كل بُعد أيًضا    م يمكنك

المشاركين كيف  وا التفسيرات واألمثلة المذكورة سابًقا في هذا الدليل. اسألاستخدام و

 يفهم، يجب أن مواصلة التمرين قبل    ؟ إليكيفهمون كل بُعد: ماذا يعني "الترابط" بالنسبة 

  ألبعاد العشرة.ا  ان جيدً والمشارك 

 

 

  مناقشة األبعادورقة الغش:   واراجع  ◻

 
  تحديد المخاطر

 دقيقة(   30)

تحديد المخاطر التي   م ، عليك بمزيد من التفصيلمناقشة األبعاد األحد عشر  قبل  

ها وبين الخلط بين  وال يجوز التهديدات عوامل خارجية تشّكل يتعرض لها المجتمع.  

ظواهر  مثاًل المخاطر    قد تشمل .  مواطن الضعف أو الثغرات المجتمعية الداخلية

أو اضطرابات سياسية    أو   جفاف( و عواصف و )فيضانات   ة الطقس المتطرف

تقلبات األسعار أو تفشي   أو   حيوانية أمراض   أوالحشرات   انتشار   أو صراعات  

 األمراض.

 
 مكان والرجال في   مكان من النساء الجلوس في    وااطلب ، من أجل تحديد المخاطر   4ب. 

مجموعة   مع مجموعة النساء وميسر  مع ميسرة    المستحسن أن تتعامل . من  آخر

أ(  االجتماعي نوع  ال بحسب  هذا الجزء من العملية    ينبغي فصل المشاركين في الرجال.  

على النساء  غالبًا  ألنه يسهلو ألن النساء والرجال قد يرون تهديدات مختلفة، ب( 

  .حصًرا نسائية  ات مجموع   ضمن المناقشة  والمشاركة في التحدث 

 

حول المخاطر التي يتعرض لها المجتمع مع كل بعصف ذهني   وام وق   5ب. 

مجموعة: ما هي العوامل الخارجية التي تشكل تهديدًا للمجتمع؟ اكتب كل تهديد 

  صفراء. بطاقة على  

 
. ما هو الخطر األكثر  بالتراتبية المخاطر  تصنيفكل مجموعة من   وا اطلب 6ب.

على   التصويت المشاركين من وا اطلب؟ وهكذا دواليك ، حدةكثر األ اني ثال ، و حدة

     كل مجموعة أهم خمسة مخاطر. تحدد هذه المخاطر لتصنيفها. يجب أن 

 
دائرة. يقدم الرجال والنساء التهديدات التي   ضمن   ي ن المجموعت جمع   واد يأع   7ب. 

 10المخاطر الخمسة األولى من إجمالي   معًا جميع المشاركين   ثم يقرر،  ها حددو

  (.الرجال من مجموعة    5و  النساء  مجموعة   من   5مخاطر )

 

 
األولى على النجمة: ما هي   ة الخمس  المخاطرالمشاركين وضع بطاقات من    وااطلب   8ب. 

؟ على سبيل المثال، من األفضل وضع الجفاف في المقام األول  األبعاد التي تتأثر بالخطر 

 و أ "الترابطبعد "  في االضطرابات السياسية  وضع  أو  ،"الفرص االقتصادية" في بُعد  

 ."اإلدماج" أو    " التماسك االجتماعي "
 

 

 

 

 

 

 

dimension. Therefore, whether we want to measure or to 

reinforce community resilience, we need to look at the 

ropes: how tight are the ten ropes? This is referred to as the 

functional perspective. 

□ Now ask the ‘dimension volunteers’ to let the ropes loose (so 

that they are not tight). Ask the ‘hazard volunteer’ to drop  

the melon again. 

□ The intended effect: the community bounces back more 

slowly but stays in a lower position (having the weight of the 

watermelon on it). Ask the participants what they observed. 

□ The  intended  message:  if  the  ropes  are  loose,  the 

community does not bounce back fully. If the ropes are tight,  

the  community  bounces  back  better.  Therefore,  to  

strengthen  resilience,  we  need  to  work  on  tightening  the 

ropes  (the  dimensions). 

 
You can also go through each dimension one by one without the 

resilience star game, using the explanations and examples listed 

earlier in this manual. Ask participants how they understand 

each dimension: What does ‘connectedness’ mean to   you? 

Before proceeding further, participants should have a good 

understanding of the ten  dimensions. 

◻ See the cheat sheet: Discussing the   Dimensions 

 
Identifying hazards 

(30 minutes) 

Before discussing the eleven dimensions further, you shall 

identify hazards to the community. Threats are external factors 

and must not be confused with community-internal weaknesses  

or gaps. For example, hazards could be extreme weather events 

(floods, storms, drought), political upheavals, conflicts, insect 

infestations, animal diseases, price fluctuations, or disease 

outbreaks. 

B.4 To identify hazards, ask the women to sit in one area and the 

men in another. Ideally, have a female facilitator for the women’s 

group and a male facilitator for the men’s group. This part of the 

process is gender-disaggregated a) because women and men   

may perceive different threats, and b) because it often makes it 

easier for women speak up and join the discussion in an all- 

female group. 

B.5 Brainstorm on hazards to the community with each of the 

groups: what are external factors that pose a threat to the 

community? Write each of the threats on a yellow card. 

B.6 Ask each group to rank the hazards. Which is the most 

severe hazard, second-most severe, and so on? Let people vote 

on these hazards to rank them. Each group should come up with 

the top five hazards. 

B.7 Now bring the groups together again into the circle. Men and 

women each present their identified threats, and all participants 

should now decide on the top five hazards from the pool of 10 

total hazards (5 from the female and 5 form the male group). 

 
B.8 Ask the participants to place the top five hazard cards on the 

star: which dimensions are primarily affected by the hazard? For 

instance, droughts may be best placed on the ‘economic 

opportunities’ dimension; or political upheaval on 
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 دقيقة لكل بُعد(  11  بمعدّل ،دقيقة 120تقييم األبعاد )دة؟ والحبال مشد ألي درجة

 

إلى    وااألبعاد، ثم انتقل  بعد منمناقشة  وااآلن األبعاد واحدًا تلو اآلخر )أكمل وااستعرض   9ب.

 جيدًا.  أنهم فهموهمن المشاركين وصف البعد، للتأكد من   مجددًا واالبعد التالي(. اطلب

 

 

 

 الزهريةالقوة( والبطاقات    مواطن )القدرات/البطاقات الخضراء   وااستعرض  10ب. 

؟ ما يتعلق بالبعد  في  ،الضعف/الثغرات(. ما القدرات التي يمتلكها المجتمع مواطن )

مع االبتعاد ها بالقرب من الدائرة الداخلية )ومنها على بطاقة خضراء وضع   كاًل   وااكتب 

ها أيًضا و وضع  الزهرية الضعف على البطاقات   مواطن   وا(. اكتب تدريجيًا نحو الخارج 

  الداخل(.   توّجه نحو رج ) على الشريط/الحبل، بدًءا من الخا

 

هذا البعد.   في من المشاركين تقييم قوتهم    وا اطلب بعد وضع البطاقات كافة،   11ب. 

دنى تصنيف. ضع عالمة التصنيف أل على تصنيف )قوي جدًا(، وصفر  ألعشر نقاط 

على أن عشر عالمات على كل شريط/حبل،    وضع على الشريط )يجب   ا المتفق عليه

  سم(. 250 بطول   سم على حبل  25مسافات متساوية )   تفصل بينها 

 
أي   - " هذا الحبل  شدّ لـ "  فعله  المجتمع  يستطيع المجموعة: ما الذي    وااسأل 12ب. 

 على   وااحرص   ت؟ الضعف/الثغرا  مواطن تطوير القدرات بشكل أكبر ومعالجة  ل 

 .ا الحًق  ية عمل المجتمعال خطط   لوضع أساًسا   إذ قد تشّكل   ، تسجيل هذه األفكار

 

  

 
 لكل بعد.  12ب.  –   10ب.  الخطوات وا كرر   13ب. 

 
ا بهذه التمرين بالعودة إلى بطاقات المخاطر: ما هي األبعاد األكثر تأثرً   وااختتم  14ب. 

لالستعداد  فعله  المجتمع يستطيع  الذي  ذا  المخاطر؟ بالنظر إلى القدرات المحددة، ما 

المشاركين   وا. اشكر النقاش ا توثيق هذ   على   وااحرص بشكل أفضل لهذه المخاطر؟ 

 .ومساهماتهمعلى وقتهم 

 

 

 عامة للتيسير نصائح 

بعض  ينشط  – مجموعة دينامية معينة   تملك كل: تشجيعال و  إدارة النقاش □

المشاركين   وا فهدّئ ،الجميع مساهمة من   وا المشاركين أكثر من غيرهم. تأكد

 . النقاش على المساهمة في  األقل مشاركةالمشاركين  وا األكثر نشاًطا وشجع 

 "القطاعات" اإلنسانية : تتعدد أبعاد القدرة على الصمود وتغطي نظرة شمولية □

 قطاع واحد من ن في  و الميسر التي يملكها خاصة  الخبرة  ال. على الرغم من  كافة

التطّرق  يتعيّن عليهم(، مثاًل   للكوارث  التأهبهذه القطاعات )عملوا سابًقا على  

 جيدًا  الميسرون   يجب أن يفهم .  خالل النقاشأيًضا في  خرىاأل قطاعات  ال  إلى 

 فيه.  يملكون خبرة بأكمله نحو البعد الذي   يتوجه النقاش  ال   لكي   –   كافة   األبعاد 

كتمرين خاص بالتهديد: بعد   القدرة على الصمود نجمة   تطبيق  م يمكنك :  خيار بديل □

األمر وقتًا جوالت متعددة لكل تهديد. سيستغرق ب   وام و، ق التهديدات تحديد بطاقات  

لة أكثرولكنه قد يؤدي إلى نتائج  إضافيًا   .مفصَّ

 

 

 

 

 

 

 
 بعد التمرين  .ج 

 قابلة للقراءة جميع البطاقات   على أن تكون   واواحرص للنتيجة صورة   وا التقط   1ج. 

 على الصور.

 
 هنا:  المتوفر نموذج التوثيق   وا ن المالحظات وامأل مالحظات مدوّ   واراجع  2ج. 

 

connectedness, social cohesion or inclusion. 

How tight are the ropes? Assessing the dimensions 

(120 min; on average 11 minutes per dimension) 

B.9 Now go through the dimensions one by one (complete the 

discussion of one dimension, then turn to the next). Ask the 

participants again to describe the dimension, to ensure that the 

dimension is well-understood. 

B.10 Introduce the green cards (capacities/strengths) and pink 

cards (vulnerabilities/gaps). Relating to the dimension, what 

capacities does the community have? Write each on a green    

card and place them close to the inner circle (working outwards). 

Write vulnerabilities on pink cards and also place them on the 

band/rope, starting on the outside (working inwards). 

B.11 When all cards are placed, ask the participants to rate their 

strength on this dimension. Ten points is the highest (very 

strong), zero points the lowest rating. Mark the agreed rating on 

the band (you should have ten marks on each band/rope, with 

equal distances between them (25 cm on a 250cm    rope). 

B.12 Ask the group: what can the community do to ‘tighten’ this 

rope – i.e. to develop capacities further and to address 

vulnerabilities/gaps. Make sure that these ideas are recorded – 

they can be a foundation for the development of community 

action plans later on. 

 
B.13 Repeat steps B.10 - B.12 for every dimension. 

 

 

B.14 Conclude the exercise by returning to the hazard cards: 

what dimensions are affected the most by these hazards? Given 

the identified capacities, what can the community do to better 

prepare for these hazards? Make sure to document this 

discussion. Thank the participants for their time and inputs. 

 
General advice for facilitation 

□ Moderate and encourage: Any group has a certain dynamic 

– some participants are more active than others. Ensure that 

everybody gives input. Moderate the most active  

participants and encourage the more passive ones to 

contribute to the discussion. 

□ Holistic perspective: Resilience has many dimensions – and 

covers all humanitarian ‘sectors’. Although facilitators may 

have particular experience in one such sector (e.g. they  

have previously worked on disaster preparedness), they  

need to cover others too in the discussion. Facilitators need 

to understand all dimensions well – otherwise, there is a risk 

that the entire discussion is geared towards the dimension 

they are experienced in. 

□ Alternative option: You can conduct the resilience star as a 

threat-specific exercise: having identified the treat cards, run 

multiple rounds for each specific threat. This will take more 

time but may lead to more detailed results. 

 
C. After the exercise 

C.1 Take a photo of the result and make sure that all cards are 

legible on the photos. 

 
C.2 Review the notes of the note-taker and fill out the 
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 نموذج توثيق نجمة القدرة على الصمود  ◻

 
 الرجوع إليه ه مع المجتمع. يمكن  والنموذج المكتمل وشارك  وا اطبع   3ج. 

 الحًقا.

 
نقطة انطالق  تشكيلالمتابعة. يهدف تمرين نجمة القدرة على الصمود إلى    4ج. 

مع المجتمع. يجب أن تشمل المتابعة ما   القدرة على الصمود بالتعاون لبرمجة  

 يلي: 

إجراء تقييمات محددة وأكثر في   ون : قد ترغب تقييمات إضافية متعّمقة  إجراء  □

. إذا معيّنة   مؤشًرا أو أولوياتنجمة القدرة على الصمود  نتائج    م تمنحكقد و، دقة

الموسمي  الجدولاستخدام    م ، يمكنك مثاًل   سبل العيش مصدر قلق خاص شّكلت 

   .أخرى  أو أدوات محددة 

نتائج أي تقييمات و ، نجمة القدرة على الصمود: قد تشّكل نتائج  تسهيل التخطيط □

قدر اإلمكان االستفادة من   وا . حاوليةعمل المجتمعال متعمقة، أساًسا لخطة  

  عليها.   واالرتكاز القدرات المحلية 

مختصر(  بشكل ) نجمة القدرة على الصمود  إعادة تطبيق يمكن  : مراقبة التقدّم □

 واديوأعنتائج التمرين األولي  واالمراقبة: استخدم  عملية إلشراك المجتمع في

  هذه العالمة  تهل ما زال  -نقاط إلدارة المخاطر  6  وضعت سنة،التقييم. "منذ 

   كيف ولماذا؟" حدد في حال تغيّرت،؟ تأم تغير ةمناسب

documentation template, which is available here: 

◻ Documentation template Resilience Star 

 
C.4 Print the completed template and share it with the 

community. This can be referred to later on. 

 
C.5 Follow up. The resilience star exercise is intended as a 

starting point for resilience programming with the community. 

Following up should include: 

□ Conducting additional in-depth assessments: You may wish 

to carry out specific, more detailed assessments, and the 

results of the resilience star can give you an indication or 

priorities. For instance, if livelihood is a particular concern, 

you could use the seasonal calendar or other specific   tools. 

□ Facilitate planning: the results of the resilience star, as well 

as those of any in-depth assessments, can form the basis of 

a community action plan. As much as possible, try to 

harness and build on local  capacities. 

□ Monitor progress: a (shortened) re-application of the 

resilience star can be useful to engage the community in 

monitoring: Use the results of the initial exercise and  

reassess. “One year ago, you gave 6 points for risk 

management – is this still appropriate or has it changed? If   

so,  how  and why?” 
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