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  رسم الخرائط التشاركي  3.1ة الوثيق
 

 خريطة للمنطقة المستهدفة تبرز جوانب معينة تتعلق ، الُميَّسر دةاعيُعد المجتمع المحلي بمس
 .والصرف الصحي خدمات اإلمداد بالمياه دى توافر وم بالبنية التحتية

  

 الغرض
 

على وضع تصور وتحليل للموقف وإدراك ُسبل وصول خدمات  ةالمجتمعيالخرائط تساعد 
 ويوضح واإلقتصادية.البيئية إلى مختلف الفئات اإلجتماعية اإلمداد بالمياه والمرافق الصحية 

إعداد الخرائط في جو تفاعلي مع المجتمع معلومات هامة عن الظروف المحلية وتصور 
 المجتمع، ويمكن استخدامها في عمليات التخطيط والتقييم والرصد.

 

 واالدوات  التحضير
 

ومكان مناسب ومركزي للعمل. ُميَّسر  رف وجود مشة المجتمعيرسم الخرائط يتطلب 
على المنطقة المراد تخطيطها مسبقًا كما يرسم الحي بأكمله فقط إذا كانت ويجب االتفاق 

المجتمعات صغيرة، أما إذا كانت المنطقة كبيرة جًدا، فتخطط األحياء منفصلة أو تُوضع 
بالتفصيل وتوضع الخرائط   األساسية ذات الصلة. البنية التحتية  خريطة عامة تُظهر 

النموذجية التي تمثل ظروفًا مطابقة للمنطقة )مثل المناطق األكثر ثراًء واألكثر لألحياء 
 فقًرا(.

 
والفقراء   بالغين الطفال واألرجال والنساء واليُدعى ممثلو المجتمع من جميع الفئات )

فمن الممكن النساء والرجال معًا، بمشاركة يُسمح ( للمشاركة في العمل. وإذا لم  واالغنياء
 في مجموعات منفصلة. خرائط رسم التُجرى عملية ان 
 

 وتشمل المواد االزمة مايلي:
 
 ألواح ورقية كبيرة أو سبورة سوداء/بيضاء. •
 أقالم ملونة وأقالم تخطيط. •
مجسمات لترميز الوحدات على الخريطة )مثل الملصقات والورق الملون واألعالم  •

 الصغيرة والدبابيس والسالسل(.
 

   اإلجراءات
 

هدف العمل، تُوضع قائمة بالعناصر ذات الصلة التي سيتم عرضها  الُميَّسربعد أن وّضح 
 وهي:جتماع االعلى الخريطة في 

 
 حدود المجتمع جغرافيًا. •
 البنية التحتية القائمة مثل الطرق والممرات والمنازل. •
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المعالم الرئيسية والسمات الجغرافية مثل التالل والمباني الصناعية والتجارية والمدارس  •
 والعيادات ودور العبادة.

 بات والحقول.المسطحات المائية )مثل األنهار والبرك واليانبيع وغيرهم( والغا •
 مصادر التلوث. •
مرافق المياه والصرف الصحي )بما في ذلك المرافق غير الرسمية والمرافق الخاصة  •

 والعامة فضاًل عن البنية التحتية الموفرة من الوكالت الخارجية(.
)مثل  سيئةالكذلك بصورة جيدة و إمدادات المياه والصرف الصحييصل إليها مناطق  •

 المنازل التي ال يتوفر بها مرافق للصرف الصحي(.
 

الخريطة  ةالمجتمعيرسم الخرائط   يُحدد لكل عنصر رمًزا على الخريطة ثم يرسم فريق 
جمع المعلومات في الميدان. على األرض أو على الورق وإذا لزم يمكن ارسال المشاركين ل

بين جميع المشاركين. وفي حالة وجود أكثر من  على التفاعل المتوازن الُميَّسريُحافظ 
ط في واحدة توضح كل مجموعة مخطوطاتها وفي النهاية، تُدمج جميع الخرائ ،مجموعة

كل وبداًل من ذلك، يمكن أن يُطلب من المشاركين تحديد أوجه المشا تحوي جميع المعلومات.
 على خريطة ُمعدة سابقًا.

 
 معالجة واستخدام المعلومات

 
يمكن تصوير أو نقل الخريطة النهائية بما في ذلك الخريطة األساسية على ورقة. كما يمكن 

استخالص المعلومات األساسية )مثل عدد ونوع وموقع مرافق اإلمداد بالمياه والمرافق 
الخدمات، وما إلى ذلك( الستخدامها من توافر  الصحية والمناطق ذات المستويات المختلفة 

 في خطوات التخطيط القادمة.
 

وتوضح   القائمالوضع  وتُعد الخريطة مصدًرا مهًما للمعلومات حيث أنها تفيد في تحليل 
اإلطالق ورشة مناسبة )على سبيل المثال، في الحلول الالحاجة إلى ادخال تحسينات وإيجاد 

( أو عند تجميع المعلومات 3 )خطوة ( أو عند إجراء التقييم التفصيلي2 الرسمية )خطوة
 والتخطيط للزيارات والجوالت الميدانية(.
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