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استباقية

متفاعل
تعتمد على المفهومتعتمد على البيانات

من ، ماذا ، أين ، متى ؟

صف

لخص

قارن

لماذا هو هكذا؟

هل هذا منطقي؟

كيف يتم مقارنتها بحالة ما قبل 
األزمة؟

لماذا؟

اشرح

ما هو المهم ولماذا؟

هل هو معقول ؟

كم أنت متأكد؟

إذا ماذا؟

ماذا يعني؟

ماذا سيحدث بعد ذلك ؟فسر

توقع

ماذا لو ؟



 ِصف
لمتوفرة لدینا في محاولة لتنظیمھا قدر اإلمكان، وھذا یشمل تلخیص ما ھو معروف عن یشبھ التحلیل الوصفي اإلبالغ، وھو ما یجري تنفیذه عادةً في الساعات واألیام األولى من وقوع كارثة مفاجئة عندما نبلغ عن البیانات ا

النتائج.  یعتمد تنظیم و یستحق المالحظة حول من وماذا ومتى وأین وكیف. یجب تنظیم البیانات بطریقة سھلة الفھم والتذكر. الجوھر ھو تلخیص البیانات ومقارنة األوضاع و الناس واألماكن و االشیاء، ویحدد ما ھو صحیح ا
، وذلك باستخدام الصور المرئیة والخرائط والرسوم البیانیة األخرى إن أمكن. وتعد المقارنات مع بیانات ما المقارنات على السیاق، غیر أن مقارنة التأثیر على مستوى المواقع الجغرافیة أو القطاعات اإلنسانیة یعد ممارسة جیدة

 قبل األزمة ضروریة أیًضا لتسلیط الضوء على التغییرات و / أو القضایا الطویلة األمد التي تفاقمت بسبب تأثیر الكارثة.  
 

 اشرح
عن المعلومات المثیرة لالھتمام  بات المباشرة للوضع، موضًحا سبب تطور الوضع بالطریقة الموصوفة؛ على ھذا المستوى، وبصفتك تعمل كمحلل، ال تعمل على التنظیم واإلبالغیقتضي التحلیل التوضیحي السبب أو المسب

لتوضیح أسباب تطور الموقف كما حدث. یتعلق األمر بتوفیر سیاق للنتائج وتوضیح األسباب المحتملة لمشكلة  فحسب، بل استخدم المناقشة لتوفیر سیاق للحقائق والمالحظات. یجب تضمین ھذا النوع من التعلیل في التقاریر  
شكل أعمق وبحثنا عن األسباب الجذریة في  إلى تفسیرات مقبولة إذا ما بحثنا ب معینة. عند تحلیل حاالت الطوارئ، حیث یكون الوقت جوھریًا، لن یكون ھناك أبًدا دلیل قاطع على السبب والنتیجة. ومع ذلك، یمكن الوصول

 البیانات الثانویة قبل األزمة أو الدروس المستفادة من األحداث السابقة.
 

  فّسر
ح المعلومات إلى الوصول إلى نتیجة. من بین جمیع المعلومات ى أبعد من مجرد شر یعطي التحلیل التفسیري معنى للنتائج األولیة ویحدد األولویات ویُخبر الجمھور بما ھو أكثر أھمیة ولماذا ھو مھم، ھذا یعني الذھاب إل

یر استكشاف أھمیة المشكلة أو الموضوع محل االھتمام من حیث صلتھ بمصالح  المتاحة، یجب أن نتمكن من أن نحدد ما ھو المھم ولماذا یجب توضیحھ،  وعند طرح السؤال "ماذا یعني ذلك؟"، یكون الھدف من محاولة التفس 
 لقرار باستخدام المنطق لتفسیر الموقف وإصدار أحكام بشأنھ. صانعي ا

 
ول  تحلیل ، من المفروض دعوة النظراء والزمالء والشركاء لبحث النتائج والتوافق ح إن یتضمن تفسیر المعلومات استخدام جمیع المعلومات المتاحة للتأكد من أنھا تفسیر معقول ولیست مجرد رأي، في ھذه المرحلة من عملیة ال

ق الخبراء حولھ.  وال یعتبر التفسیر حقیقة بل نظریة، وفي كثیر  التحلیل المشترك). إن استعداد صانعي القرار لقبول تفسیر ما، مرتبط ارتباًطا وثیقًا بقدرتھم على اعتباره معقوًال وأیًضا مستوى تواف I.4.3معانیھا (انظر القسم 
ما تفكر". یحتاج المحلل إلى أن یقرر ما  حلل في تفسیراتھ لیس أن یقول اآلخرون "نعم، ھذا صحیح بالطبع"، بل "نعم، أستطیع أن أرى لماذا قد یكون من الممكن والمعقول التفكیر كمن األحیان، یكون أفضل ما یمكن أن یأملھ الم

 لمالحظة النتائج التي توصل إلیھا السیاق. ھو التفسیر الذي یحتمل أنھ یراعي أكثر من غیره ما یعتقد أنھ األكثر أھمیة واألكثر إثارة لالھتمام
 

   توقع
اع ومستویات االستجابة المختلفة والتطورات المحتملة األخرى. ھذه ھي الخطوة األخیرة  یتضمن التحلیل التوقعي مقارنة حالة ما قبل األزمة بالوضع الحالي ومحاولة النظر في كیفیة تطور الموقف بمرور الوقت استناًدا إلى أنو 

 سیحدث إذا لم تجِر معالجة الموقف؟ عملیة التحلیل حیث یجري تطویر السیناریوھات المحتملة ونتسائل "ماذا لو"؟ ماذا سیحدث لو لم یوجھ صانعو القرار اھتمامھم اآلن؟ ماذا في 
 

ي قد یتخذه الموقف. یعتمد ھذا بشكل عام على الدروس المستفادة من حاالت الطوارئ السابقة، وتجربة المحلل ومعرفتھ  كمحلل، یجب أن تنظر دائًما إلى المستقبل، وتتساءل عما قد یحدث الحقًا وتتوقع بشكل استباقي المسار الذ
المتصورة تعتمد على بعض االفتراضات حول ما قد یحدث بعد  خاصةً إذا كانت التطورات واستراتیجیاتھ في نمذجة األدلة وتطویر النتائج المحتملة لحالة مبدئیة معینة. قد یؤدي التحلیل التوقعي أیًضا إلى التخطیط للطوارئ، 
 ذلك، على سبیل المثال، موسم الریاح الموسمیة أو حدث المناخ اآلخر الذي یحدث سنویًا وقد یؤدي إلى تفاقم االحتیاجات اإلنسانیة.  

 
المصلحة الرئیسیین في التحلیل االستباقي، وتحفیز المناقشة عن طریق طرح أسئلة مثل "كیف سیبدو الوضع بعد ستة أشھر؟ أو ماذا   یجب أن تكون فرق نظام األمم المتحدة لتقییم الكوارث والتنسیق نشیطة في إشراك أصحاب

 سیحدث في حالة حدوث أمطار غزیرة على النازحین؟" مثل ھذه األسئلة مفیدة للغایة وسوف تساعد في تخطیط البرنامج.
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