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ملحقات
التكامل :أمثلة عن اإلنذار املبكر
جمعية الصليب األحمر
يف املوزمبيق

الهالل األحمر األفغاين

نظام اإلنذار املبكر ضد األعاصري

http://www.redcross.org.mz/

قام بتدريب  300موظفاً ومتطوعاً يف مجال التأهب املجتمعي للكوارث وإدارة مرشوع تجريبي
لنظام إنذارات مبكر ،كام أنشأ وحدات لالستجابة للكوارث يف مدينتني .ملزيد من املعلومات ،إتصلوا
باإلتحاد الدويل (،)IFRC
+41 22 730 4222
أو http://www.ifrc.org/fr/contacts/

منطقة آسيا
واملحيط الهادئ

جمعية الهالل األحمر يف
بنغالدش

يستخدم الشباب األسلوب الدرامي للرتويج لنظام اإلنذار ضد األعاصري ،الذي يغطي  8مليون نسمة
يف املجتمعات الساحلية .وتقوم شبكة مؤلفة من  143محطة إذاعية بإنذار املتطوعني ،يف 33.000
قرية ،الذين يستخدمون مكربات الصوت إلنذار جريانهم .ويُعزى للنظام الفضل يف إنقاذ اآلالف من
األرواح .وهو يتلقى الدعم من خالل نشاطات رفع التوعية والتثقيف التي تجري عىل مدار السنة ،مبا
يف ذلك التدريبات الدورية للحفاظ عىل فعالية النظام.
http://www.bdrcs.org/

جمعية الصليب األحمر
الكمبودي

نظام إنذار مبكر ضد الفيضانات يف ثالثة أقاليم .يقوم أعضاء املجتمع املحيل ومتطوعو الصليب
األحمر بأخذ قياس مستوى املياه يومياً وبإعداد منظومة لوحات إعالمية تشري إىل األوقات املحتملة
لحدوث الفيضان .يتم نقل قياسات مستوى املياه إىل «لجنة نهر ميكونغ» /التي تراقب جريان النهر
وترسل إنذارات مبكرة إضافية إىل املجتمعات املحاذية ملجرى النهر عرب شبكات اإلذاعة.
http://www.redcross.org.kh/engish/index.asp

جمعية الصليب األحمر
يف جمهورية كوريا
الشعبية الدميقراطية

التكامل :أمثلة عن األمان البنيوي
العامل

اإلتحاد الدويل لجمعيات
الصليب األحمر والهالل
األحمر ()IFRC

أفريقيا

الصليب األحمر يف توغو

أوروبا

الهالل األحمر
الكازاخستاين

تتصل جمعية الصليب األحمر يف جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وترتبط مع النظام الوطني
لإلنذار املبكر لتلقي ونرش الرسائل إىل األرس والجامعات.
http://www.ifrc.org/fr/contacts

مقاربة تشاركية حول التوعية بشأن امللجأ اآلمن ( ،)PASSAوأدوات تشاركية يف مجال التنمية.

http://fednet.ifrc.org/en/resources-and-services/disasters/shelter/global/
policy/risk-reduction-passa/

الرتشيد لبناء مقاوِم للفيضانات.
ملزيد من املعلومات ،اتصلوا باإلتحاد الدويل (،)IFRC
 +41 22 730 4222أو

http://www.ifrc.org/fr/contacts/

بعد حدوث زلزال متوسط القوة ،قامت الجمعية الوطنية بتسهيل نرش ملحق يف الجريدة يوضح
أساسيات البناء املقاوِم للزالزل .وقد شعر املوظفون بالرسور الكتشافهم أن الج ّدات شوهدن وهن
ت ُجنب مواقع البناء ،مستعينات بامللحق ملراقبة عمليات إعادة اإلعامر.

http://www.redcrescent.kz/
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ملحقات
أوروبا

جمعية الهالل األحمر
الرتيك

مبا أن  50باملئة من اإلصابات الناجمة عن الزالزل هي بسبب انهيار واصطدام األثاث والتجهيزات،
وبسبب عنارص البناء غري اإلنشائية ،تقوم الجمعية الوطنية بتعليم طرق استخدام األدوات البسيطة
وغري املكلفة يف تثبيت األغراض التي قد تسقط ،وتنزلق ،وتتطاير ،وبالتايل الحؤول دون وقوع عرشات
اآلالف من اإلصابات التي ميكن تفاديها .يستفيد املتطوعون من العروض ومقاطع الفيديو والنامذج
التي تعرض عىل الطاوالت ومشاهدة ع ّينات من األدوات.

http://www.kizilay.org.tr/

جمعية الهالل األحمر يف
بنغالدش
جمعية الصليب األحمر
الصيني

الصليب األحمر الهندي
(آسام)

منطقة آسيا
واملحيط الهادئ

جمعية الصليب األحمر
األندونييس
جمعية الصليب األحمر
يف ميامنار
جمعية الهالل األحمر
الباكستاين

الصليب األحمر الفليبيني

ليبي كيفية جعل البيوت أكرث مقاومة لألعاصري
«هزمية العاصفة» هو دليل تم نرشه ّ

http://www.bdrcs.org/

توثيق تقني (ملصقات إعالنية) يعزز حملة اإلعالم العام التي أطلقتها الحكومة بشأن البناء املقاوِم
للزالزل عقب زلزال سيتشوان .2005
http://www.buildchange.org/resources.html

http://www.redcross.org.cn/

أرصفة بارتفاع مرتين فوق سطح األرض تُستخدم يف بناء املدارس واملالجئ املدرسية لالحتامء من
الفيضانات.
http://www.indianredcross.org/

تقدم امللصقات اإلعالنية إرشادات للحصول عىل أبنية خيزرانية آمنة ،إضافة إىل مقاطع فيديو.

http://www.pmi.or.id/ina

بإرشاد من املالكني ،يتم إعداد مناذج خاصة بتشييد مالجئ مقاومة للعواصف والفيضانات ،مبا تضمنه
من كتيّبات وملصقات إعالنية ،وعون وإرشاف تقنيني يُق ّدمان يف مواقع البناء.
http://preventionweb.net/go/17396

بناء مالجئ مقاومة للزالزل.

http://www.prcs.org.pk/

ين ّمي «مرسح البناء» التوعية ويوضح تقنيات البناء اآلمنة .بناء مالجئ مقاومة للعواصف بإرشاد
من املالكني .بواسطة عملية بناء قناة بطول  60مرتا ً لتحويل مسار املياه عن املنازل يف سانتا باز ،يتم
تعليم بعض األساسيات البسيطة للتخفيف من الفيضانات.

http://www.redcross.org.ph/

جمعية الصليب األحمر
الرسيالنيك

كت ّيبات للبناء اآلمن.

http://www.redcross.lk/

التكامل :أمثلة عن سالمة البنية التحتية


أوروبا

جمعية الهالل األحمر يف
قريغيزستان

تنظيف األقنية وتدعيم ضفاف األنهر وغريها من املبادرات املجتمعية التي تعلم التدابري العملية
للحامية من تدفق الوحول والفيضانات.

http://www.krc.kg/
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ملحقات


أوروبا

جمعية الهالل األحمر يف
قريغيزستان

جمعية الصليب األحمر
الهندي

جمعية الصليب األحمر
األندونييس

منطقة آسيا
واملحيط الهادئ

جمعية الصليب األحمر
الفييتنامي

الهالل األحمر األفغاين

تنظيف األقنية وتدعيم ضفاف األنهر وغريها من املبادرات املجتمعية التي تعلم التدابري العملية
للحامية من تدفق الوحول والفيضانات.

http://www.krc.kg/

مشاريع البنى التحتية التي تحمي من الفيضانات يف آسام وبيهار ومن القحط يف ماهاراشرتا ،ومن
األعاصري يف أوريسا ،كلها تعلم العامة التقنيات الفعالة للتخفيف من الكوارث.
http://www.indianredcross.org/

برنامج ،مببادرة مجتمعية ،إلدارة النفايات الصلبة ،إذ يتم االستفادة من اإلنتاجات املعاد تدويرها
والتخلص من السبب الكامن وراء الفيضانات السنوية يف منطقتني.

http://www.pmi.or.id/

التثقيف املجتمعي بشأن إدارة النفايات الصلبة يسهم يف إبقاء املجاري نظيفة ويخفف من
الفيضانات.
http://www.redcross.org.vn/redcross/vn/home/index.jsp

تعليم الناس كيفية إيجاد موارد املياه النظيفة وحاميتها يعزز السالمة والقدرة عىل املواجهة .ملزيد
من املعلومات ،إتصلوا باإلتحاد الدويل 41+ 22 730 4222 ،أو

http://www.ifrc.org/fr/contacts/

الرشق األوسط
وشامل أفريقيا

جمعية الهالل األحمر
اليمني

بناء السدود .ملزيد من املعلومات ،إتصلوا باإلتحاد الدويل41+ 22 730 4222 ،

http://www.ifrc.org/fr/contacts/

التكامل :أمثلة عن سبل العيش واألمن الغذايئ
األمريكيتان

الصليب األحمر يف
باراغواي

أفريقيا

جمعية الصليب األحمر يف
سوازيالند

مثانية ومثانون نظاماً مائياً (سدود وآبار وأحواض حجرية مع تجهيزاتها)

http://www.cruzroja.org.py/

تثقيف عام بشأن الحدائق الشعبية والخلفية وبرك السمك وتربية الدواجن ،ما يؤ ّمن استدامة يف
الغذاء والعائدات.
ملزيد من املعلومات ،إتصلوا باإلتحاد الدويل41+ 22 730 4222 ،

http://www.ifrc.org/fr/contacts/
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ملحقات
جمعية الصليب األحمر يف
ليسوتو

أفريقيا

جمعية الصليب األحمر يف
موزمبيق

الصليب األحمر يف رواندا

تثقيف عام بشأن إنشاء حدائق منزلية واالهتامم باألشجار املثمرة وتربية الخنازير عىل نطاق محدود،
لتوفري األمن الغذايئ وإلنتاج املداخيل.
ملزيد من املعلومات ،إتصلوا باإلتحاد الدويل41+ 22 730 4222 ،

http://www.ifrc.org/fr/contacts/

إشتملت املشاريع املحدودة عىل بناء السدود الصغرية وإعادة التحريج للحامية من انهيار الرتبة.
http://www.redcross.org.mz/

تربية املاشية والحيوانات الزراعية والبيوت البالستيكية وإعادة التحريج وترميم املوارد املائية وحامية
الحيوانات ضمن حدود الحدائق الوطنية ،كلها تساعد عىل حامية سبل العيش وتبعد تأثريات القحط
والجوع.
http://rwandaredcross.org/

جمعية الصليب األحمر
الهندي

يف أوريسا ،وبعد إعصار مد ّمر ،تم بناء  23ملجأ متعدد األغراض للحامية من األعاصري بدعم من
الصليب األحمر األملاين والحكومة األملانية .وقد تعلمت فرق العمل املعن ّية بصيانة املالجئ ولجان
إدارة الكوارث كيفية االستفادة من املالجئ وصيانتها .وقد أسهمت التجمعات والتدريبات الجامعية
وامللصقات اإلعالنية والكتيّبات يف تزويد العامة مبعلومات تثقيفية حول كيفية اإلخالء عند حدوث
األعاصري .كام تم تلقي دعم إضايف من اإلتحاد الدويل والرشكاء يف الصليب األحمر اإلسباين واألمرييك
والربيطاين .ويف العام  ،1999حمت هذه املالجئ أرواح  42،000شخصاً.
http://www.indianredcross.org/

منطقة آسيا
واملحيط الهادئ

يف إطار مكافحة آثار القحط وطقس الشتاء القايس ،تم نرش ملصقات إعالنية تثقيفية عامة للسكان
الحرضيني ولألرس الر ّحالة التي تعتمد يف عيشها عىل الرعي ،وذلك من أجل اإلرشاد إىل سبل أفضل
جمعية الصليب األحمر يف لتأمني الغذاء واملاء للموايش.
منغوليا
http://redcross.mn/
استجاب ًة إىل النقص املزمن يف الغذاء جراء القحط والخلل يف املحاصيل الزراعية ،يساعد املتطوعون
يف الصليب األحمر التعاونيات الزراعية عىل تعلم إنشاء بساتني خضار مشرتكة بدعم من أصحاب
جمعية الصليب األحمر يف املهارات املهنية والزراعية يف وزارة الزراعة.
تيمور الرشقية
ملزيد من املعلومات ،إتصلوا باإلتحاد الدويل+41 22 730 4222 ،
http://www.ifrc.org/fr/contacts/

جمعية الصليب األحمر
الفييتنامي

تراوحت املشاريع الصغرية املدعومة من الصليب األحمر الهولندي من بناء السدود إىل تحسني أنظمة
اإلنذار املبكر املحلية وتحسني الطرقات أو الجسور من أجل ترسيع عمليات اإلخالء .ويف املناطق
الساحلية ،تسهم زراعة أشجار املنغروف يف حامية نظام السدود البحرية الذي يقي املجتمعات
املحلية من الفيضانات ،يف حني تؤمن جذور هذه األشجار ظروفاً ممتازة لنمو املخلوقات البحرية ،مام
يساعد عىل توازن النظام البيئي.
http://www.redcross.org.vn/redcross/vn/home/index.jsp
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ملحقات
التكامل :أمثلة عن الصحة
العامل

اإلتحاد الدويل ()IFRC

تهدف الحمالت الخاصة بفريوس نقص املناعة/األيدز
( )HIV/AIDSو فريوس اإلنفلونزا أ ( )H1N1إىل تعبئة موظفي ومتطوعي الصليب األحمر لنقل
الرسائل الوقائية ،كخطوة أساسية يف طريق إنجاز مهمة «الحركة».
http://www.ifrc.org/what/health/hivaids/index.asp http://www.ifrc.org/
what/health/relief/best_defence.asp

حمالت التوعية العامة تساعد عىل الوقاية من مرض التهاب السحايا.

أفريقيا
األمريكيتان

جمعية الصليب األحمر يف ملزيد من املعلومات ،إتصلوا باإلتحاد الدويل+41 22 730 4222 ،
http://www.ifrc.org/fr/contacts/
بوركينافاسو

أمريكا الالتينية

يساعد التثقيف العام لحامية إمدادات األرس املائية عىل إبقاء حمى الضنك تحت املراقبة.

http://www.cruzroja.org/

التكامل :أمثلة عن التعايف

األمريكيتان

الصليب األحمر األمرييك

أوروبا

الصليب األحمر الربيطاين

منطقة آسيا
واملحيط الهادئ

التعايف من موجة
التسونامي يف أندونيسيا
وجزر املالديف،
ورسيالنكا ،وتايالندا

بعد إعصار كاترينا ،أنشأ فرع جنوب رشق والية لويزيانا برنامجاً جديدا ً للتوعية املجتمعية يستهدف
الجامعات الحرضية التالية :العجزة وذوي االحتياجات الخاصة ،والجامعات الدينية والحكومية
والتجارية واملنظامت غري الحكومية ومجموعات األحياء واملجموعات التي لديها إملام محدود باللغة
اإلنكليزية واملدارس والجامعات ،والشباب .وارتكزت الرسائل املنظمة عىل مبدأ «كن جاهزا ً كالصليب
األحمر» ( ،)Be Red Cross Readyوذلك بحسب املوسم .وتم توسيع نطاق العضوية.
http://j.mp/gW44jp

http://www.redcross.org/

«قرارات التعايف» هي عبارة عن لعبة عىل اإلنرتنت وخطط دروس تحث عىل التفكري وحل املشكالت.

http://redcross.org.uk/

إعادة إعامر املدارس واملنازل واملرافق الصحية بشكل ميكّنها من مواجهة الكوارث ،مع التشديد عىل
مبدأ «بناء جديد أفضل مام كان» ،مع مقاربات بعيدة املدى تتناول سبل العيش واإلدارة املجتمعية
للكوارث واملياه والتصحح ورفع التوعية بشأن املخاطر والسالمة يف املدارس.

http://redcross.org
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ملحقات
املبادئ :أمثلة عن الدمج
العامل

مركز التغري املناخي

األمريكيتان

الصليب األحمر األمرييك

أوروبا

الصليب األحمر اإليطايل

يقدم «مركز التغري املناخي» أمثلة عن مشاريع يقودها فتيان أقران من توفالو (قصة توي،
«النجدة أرجوكم ،البحر يرتفع!») ،ومن الربازيل (قصة تبكاتيش« ،النجدة أرجوكم ،إنهم
يقطعون األشجار!») ،ومن القطب الشاميل (قصة جيمري« ،النجدة أرجوكم ،بيوتنا الجليدية
تذوب!») ،ومن أثيوبيا (قصة حليمة« ،النجدة أرجوكم ،أنهارنا تجف!»).
http://ifrc/org/youth/action/disaster/index.asp

قام عام  2007بنرش كتيّبي «تأهب كبار السن للكوارث ،بإرشا ٍد من كبار السن» و»تأهب
األشخاص العاجزين للكوارث».

http://www.redcross.org/

املواد التعليمية الخاصة بفريوس اإلنفلونزا أ ( )H1N1أتيحت للمرة األوىل باللغة الرومانية.

الصليب األحمر األسرتايل

http://www.cri.it/

تم نرش املواد التعليمية األساسية بنسخة «إنكليزية سهلة» لألشخاص ذوي املستوى التعليمي
املتدين ،والذين يعانون من صعوبات يف القراءة ،واألشخاص الذين تعترب اإلنكليزية لغتهم
الثانية .كام أن هناك إصدارات بأحرف مطبوعة كبرية الحجم لألشخاص ضعاف البرص.
_http://www.redcross.org.au/ourservices_acrossaustralia

emegencyservices_prepare.htm

منطقة آسيا
واملحيط الهادئ

ساهمت اللقاءات الواسعة للمجموعات النسائية يف نقل معلومات هامة يف ما يتعلق باملالجئ
املجتمعية لالحتامء من األعاصري وعالجت قضايا خاصة مثل التضميد خالل عمليات اإلخالء
جمعية الهالل األحمر يف بنغالدش هرباً من األعاصري.
http://www.bdrcs.org/

توعية خاصة للمعلامت اإلناث من أجل دمجهن يف برامج التدريب عىل إدارة الكوارث ،مع
جمعية الصليب األحمر يف النيبال مراعاة مواقيت التدريبات لتسهيل املشاركة.
http://www.nrcs.org/

املبادئ :أمثلة عن الرشاكة
األمريكيتان

منطقة الكاريبي

تقدم رشكات السفر الدعم لتدريب املوظفني وتوزيع إرشادات السالمة الخاصة باألعاصري عىل
الزوار.
http://caribbeanredcross.org/
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ملحقات
األمريكيتان

أمريكا الالتينية

الرشق األوسط
وشامل أفريقيا

املغرب وتونس وليبيا

أفريقيا

الصليب األحمر يف توغو

هي رشيكة مع «منظمة الدول األمريكية» ( )OSAو»منظمة األمم املتحدة للطفولة»
( )UNICEFو»منظمة الصحة للبلدان األمريكية» ( )PAHOو»االسرتاتيجية الدولية للحد
من الكوارث» ( )ISDRيف تأليف كتيبات للحد من مخاطر الكوارث يف املجتمع إضافة إىل
منشورات متنوعة لتعزيز عملية «تقييم جوانب الضعف والقدرات» ( )VCAيف املجتمع.
ملزيد من املعلومات ،إتصلوا باإلتحاد الدويل41+ 22 730 4222 ،

http://www.ifrc.org/fr/contacts/

تعاون عابر للحدود مع محطات البرتول التابعة للقطاع الخاص إلنشاء خيم ولوحات اإلعالمية.

http://www.ifrc.org/en/what-we-do/where-we-work/middle-east-andnorth-africa

التعاون مع نوادي األمهات يف املجتمع املدين الريفي لتنفيذ نشاطات تتعلق بالصحة والنظافة
الشخصية إضافة إىل نشاطات إجتامعية إقتصادية للحد من الكوارث.
ملزيد من املعلومات ،إتصلوا باإلتحاد الدويل41+ 22 730 4222 ،

http://www.ifrc.org/fr/contacts/

جمعية الصليب األحمر األسرتايل

رعاية الحمالت من قبل رشكات التأمني.

_http://www.redcross.org.au/ourservices_acrossaustralia

emergencyservices_prepare.htm

التعاون مع إتحاد التعليم املتعلق بالكوارث من أجل اتخاذ مقاربات مو ّحدة بشأن العروض
املدرسية .ففي آتشيه ،أسفر أكرث من اثني عرش لقا ًء مع املنظامت غري الحكومية الرشيكة عن
جمعية الصليب األحمر األندونييس إعداد مقاربة موحدة تتعلق بعملية مجتمعية متكاملة للحد من الكوارث.
http://www.un.or.id/untwg/3w/CDE.asp

منطقة آسيا
واملحيط الهادئ

http://www.pmi.or.id/ina

التعاون مع املنظمة غري الحكومية «للرعاية ( »)CAREو»املركز اآلسيوي للتأهب للكوارث»
جمعية الصليب األحمر يف تيمور
( )ADPCوالحكومة الوطنية بجانبها املعني باملواد اإلعالمية والتثقيفية.
الرشقية
www.ifrc.org/docs/appeals/annual09/MAATP00109.pdf

جمعية الصليب األحمر يف توفالو

التعاون مع مكتب األرصاد الجوية يف توفالو واملنظمة الوطنية إلدارة الكوارث ،من أجل توجيه
املعلومات والنصائح إىل طالب املدارس اإلبتدائية.
ملزيد من املعلومات ،إتصلوا باإلتحاد الدويل 41+ 22 730 4222 ،أو

http://www.ifrc.org/fr/contacts/
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ملحقات
املبادئ :أمثلة عن الحمالت
الصليب األحمر األمرييك

تشارك الفروع املحلية لوالية كاليفورنيا يف التدريب السنوي عىل الزالزل الذي يقام يف كل أنحاء
الوالية «كاليفورنيا شايك أوت» .ويتم تدعيم الشعار الرئييس «إهبط ،واحتمِ  ،واصمد» بأفكار
سنوية متغرية .ويف العام  ،2009تسجل يف التدريب  7ماليني مشاركاً من املدارس والرشكات
والحكومة املحلية واملجتمع املدين واملنظامت الدينية.
http://www.shakeout.org/

http://www.redcross.org/

األمريكيتان
الصليب األحمر يف أوروغواي

يتم دعم شعار «ال للحقائب» ( )No Bagيف حملة «الوسط» (( Middleيف فرع سانتا روزا
من قبل األطراف الرشيكة مع الحكومة املحلية ووزارة الصحة واالئتالفات البيئية .وهو يقدم
بدائل عن املاليني من الحقائب البالستيكية غري القابلة للتحلل التي يتم التخلص منها يومياً ،ما
يتسبب بأرضار بيئية خطرية .الكتابات األدبية يف املدارس وإقامة املعارض واملنافسات يف إعداد
امللصقات اإلعالنية كلها تجذب املشاركة املحلية.

http://uruguay.cruzroja.org/

الصليب األحمر الربتغايل

أوروبا
جمعية الهالل األحمر الرتيك

الرشق األوسط
وشامل أفريقيا

جمعية الهالل األحمر املرصي

أفريقيا

جمعية الصليب األحمر يف أوغندا

يقوم بإطالق حمالت قصرية املدى تشمل فريوس اإلنفلونزا أ ( )H1N1والحفاظ عىل السالمة
يف الصيف ،إضافة إىل حملة األيام الخرضاء ( 2006 )Green Daysالتي تناولت تأثريات التلوث
وأهمية التخطيط اإلقليمي.
http://www.cruzvermelha.pt/

يشارك املتطوعون يف املعارض والعروض السنوية للزالزل والفيضانات والسالمة من الحرائق يف
اليوم العاملي للحد من مخاطر الكوارث.

http://www.kizilay.org.tr/

تلقت املدارس بشكل جيد األدوات املخصصة لها إلطالق حمالت الوقاية من إنفلونزا الطيور
واإلنفلونزا الوبائية ،كام أن وزارة الرتبية مهتمة بتوسيع استخداماتها ألغراض أخرى تتعلق
بالحد من الكوارث.
http://www.egyptianrc.org/

أدار فرع كيتغوم برنامجني حواريني إذاعيني و 40إعالناً إذاعياً حول وباء فريوس اإلنفلونزا أ
( )H1N1وقام بتدريب  15متطوعاً قدموا بدورهم  355دورة توعية ،طالت  42،000شخصاً.
http://www.redcrossug.org/
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ملحقات
الصليب األحمر األسرتايل

تتمحور حملة التأهب املتواصلة حول خطة الجهوزية لحاالت الطوارئ (Emergency
 ،)Rediplanمع أربع خطوات بسيطة« :خذ علامً ،ضع خطة ،إحصل عىل عدة ،ضع خطة.
تعرف عىل جريانك» .وبواسطة املجموعة الواسعة من املواد القابلة للتحميل ،يتم تطبيق كل
خطوة من تلك الخطوات مع جامهري مستهدفة متنوعة.
_http://www.redcross.org.au/ourservices_acrossaustralia

emergencyservices_prepare.htm

يتم تنظيم «يوم الواقي السنوي» وإعداد رسائل متعلقة بالجنس اآلمن متاماً قبل عودة الناس
إىل منازلها لتمضية العطالت .فهذه الرسائل الدورية تساعد عىل إثارة هذه القضايا عىل العلن
جمعية الصليب األحمر يف النيبال وهي لها آثار إيجابية كبرية.
http://www.ncrs.org/

منطقة آسيا
واملحيط الهادئ

قام املتطوعون يف الجمعية الوطنية ،وهم يعلقون الشارات ويعتمرون القبعات ويوزعون
النرشات اإلعالنية ،بزيارة املنازل وكذلك املساجد املحلية ،وتواصلوا مع السكان املهاجرين
والقبليني ،وذلك لدعم «منظمة الصحة العاملية» ،و»املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون
جمعية الهالل األحمر الباكستاين الالجئني» ( ،)UNHCRو»منظمة األمم املتحدة للطفولة» ( ،)UNICEFوحملة الحكومة
الباكستانية للقضاء عىل شلل األطفال.
http://www.prcs.org.pk/

قام املتطوعون يف الجمعية الوطنية بتقديم الدعم لحملة الحكومة للقضاء عىل الحصبة،
عرب متنيع مليوين شخص ترتاوح أعامرهم بني  16و 20سنة .وقد أمنت املنشورات وامللصقات
والكتيبات وبطاقات التمنيع ،والشعارات انتشار الحملة .فقد نُفذت عمليات التمنيع خالل
جمعية الصليب األحمر الرسيالنيك أسبوع واحد يف أكرث من  10،000مركزا ً للتمنيع .وتم الوصول إىل أكرث من  75باملئة من
الجمهور املستهدف.
http://www.redcross.lk/

تم تفعيل حملة «السالمة العقلية يف حاالت الكوارث» عام  ،2006من خالل استخدام الرموز
واملسارح املتنقلة والرسوم املتحركة وعروض الفيديو واملفكرات والكتيبات ،لتعزيز التأهب
جمعية الصليب األحمر التايالندي للكوارث واإلسعافات األولية وإجراءات السالمة من الحرائق يف صفوف املتطوعني الشباب يف
الصليب األحمر والطالب والجمهور العام ضمن األقاليم الثالثة املتأثرة بالتسونامي.
http://www.redcross.or.th/

الرشق األوسط
وشامل أفريقيا

ساهمت حملة األسبوعني التي بلغت ذروتها يف «اليوم العاملي للبيئة» ،يف تعزيز التوعية
بشأن تأثريات التغري املناخي .وقد متحورت موضوعات امللصقات اإلعالنية واملسابقات يف كتابة
املقاالت واملنافسات اإلذاعية للشبان حول تبيان أهمية الشعاب املرجانية الصحية وإدارة
جمعية الصليب األحمر يف توفالو النفايات .وقد شارك املتطوعون يف تنظيف السواحل ويف التشجري.
ملزيد من املعلومات ،إتصلوا باإلتحاد الدويل 41+ 22 730 4222 ،أو
http://www.ifrc.org/fr/contacts/
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ملحقات
املقاربات :أمثلة عن التعليم التشاريك

اإلتحاد الدويل
()IFRC

العامل

تشتمل املواد الرتشيدية الخاصة بـ «تقييم جوانب الضعف والقدرات» ( )VCAعىل التايل:
ما هو «تقييم جوانب الضعف والقدرات»؟ ،وكيف ميكن تطبيه؟ ،إضافة إىل دليل التدريب
عىل «تقييم جوانب الضعف والقدرات» ،وصندوق األدوات الخاص بـ»تقييم جوانب الضعف
والقدرات» ،والدروس املستفادة من هذا تقييم .هذا وتض ّم عدة األدوات املعيارية النشاطات
التالية ،التي تم اختبارها جيدا ً يف املجتمعات الريفية :تحليل املصادر الثانوية والخارجية وأخذ
العينات ووضع اإلستبيانات وإجراء املقابالت ومالحظة املجموعات املركزية والتسلسل الزمني
التاريخي ورسم الخرائط ووضع مفكرات موسمية وتحليل الشبكة املؤسساتية واملالحظات
املبارشة والتجول لجمع املعلومات وتحليل املشكالت باستخدام مخطط الشجرة ومخططات
«فان» .واألمثلة عن التطبيق الريفي لـ»تقييم جوانب الضعف والقدرات» ( )VCAكثرية جدا ً
بحيث ال ميكن رسدها.
http://prevetionweb.net/go/6832

إتحاد الوقاية اإلستباقية

إن عدة أدوات «تحليل املخاطر املجتمعية» ( )CRAهي عبارة عن سجل من املنهجيات
التي تتضمن سلسلة من الكتيبات الشاملة والدراسات العامة املختارة والكت ّيبات التدريجية
والتدريبية ،والكثري جدا ً من دراسات الحاالت .وميكن البحث عن األدوات من خالل تحديد
ِ
واملستخدمني ونطاق التقييم واملوضوع امل ُتناول وأساليب التقييم
املوقع الجغرايف ونوع الخطر
ونوع األداة أو الهدف منها.
www.proventionconsortium.org/?pageid=39

الصليب األحمر األمرييك

جرت إعادة تفسري أدوات «تقييم جوانب الضعف والقدرات» ( )VCAمع تركيز عىل التدخل
املؤسسايت املحيل .ويقوم برنامج «تقييم الجهوزية» الجديد أوالً بدعوة الفروع املشاركة إىل
تطبيق التقييم الخاص بها يف ما يتعلق بالجهوزية للكوارث (بطاقة العالمات) وذلك ملعاينة
أسوأ السناريوهات .ومن ثم ،تصبح األدوات واإلرشادات الشبكية الخاصة بـ»تقييم الجهوزية»
متاحة من خالل هذه الفروع للمدارس واملنظامت املجتمعية األخرى ،من أجل تحصيل التزام
مامثل بإجراء التحسينات والتعلم سنوياً من خالل املامرسة.
http://www.readyrating.org/

األمريكيتان
الصليب األحمر األمرييك

إن فروع والية كاليفورنيا هي رشيكة يف التدريب املجتمعي السنوي عىل الزالزل ()ShakeOut
الذي يقام عىل مستوى الوالية يف شهر ترشين أول/أكتوبر ،إذ تشارك املدارس والرشكات
والحكومة املحلية واملنظامت املجتمعية والدينية طوعياً يف هذه التدريبات التي تتدرج من
مبادئ توجيهية بسيطة إىل محاكاة كاملة.
http://www.shakeout.org/

ليندا فيستا (كوستا ريكا)
وتيغوسيغالبا (هندوراس)
وغواتيامال

إحتلت هذه الجمعيات الوطنية موقع الريادة يف مجال التطبيقات الخاصة بـ»تقييم جوانب
الضعف والقدرات» ()VCA
http://www.cruzroja.org/desastres/redcamp/crrec.htm
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ملحقات
الرشق األوسط
وشامل أفريقيا

جمعية الهالل األحمر يف
الجمهورية اإلسالمية يف إيران

هي رشيكة يف التدريبات املدرسية السنوية عىل مواجهة الزالزل التي تقام يف إيران ،والتي
توسعت ،عىل مدى العقد املايض ،من تدريب تجريبي يضم بضع مدارس إىل تدريب يشمل
ّ
األمة بأرسها ،إذ أنه يطال  14مليون طالب ترتاوح أعامرهم بني  5و 18سنة ،يف أكرث من
 150،000مدرسة .وقد تم اإلعالن عن اإلرشادات الخاصة بالتدريب والتخفيف من األخطار
والتأهب للكوارث يف وسائل اإلعالم القومي واملحيل.
http://www.rcs.ir/

الصليب األحمر املغريب

جمعية الصليب األحمر يف
املوزمبيق

إدارة مجتمعية متكاملة لالستجابة للكوارث يف  12مقاطعة.
http://www.crmmaroc.org/fr/accueil.html

يف املجتمعات األكرث فقرا ً ،عادة ما تكون األداة املفقودة واألكرث رضورة للحصول بشكل موثوق
عىل املعلومات املتعلقة بالوقاية من الكوارث هي مذياع يعمل بالطاقة البرشية والشمسية
مصمم ليك يصمد أمام الغبار واملياه ودرجات الحرارة القاسية .ويعود الفضل يف التحسن
الدراماتييك لقدرة البالد عىل منع تكرار الدمار الذي سببته  2000كارثة من فيضانات وأعاصري
إىل التدريبات عىل اإلخالء واإلنتشار.

http://www.redcross.org.mz/

أفريقيا

حوض نهر زامبيزي

جمعية الصليب األحمر األندونييس

تتعاون سبع جمعيات وطنية و 31موظفاً و 3،000متطوعاً عىل معالجة قضايا تتعلق باألمن
الغذايئ والصحة وفريوس نقص املناعة/األيدز وصحة األطفال.

http://fednet.ifrc.org/pagefiles/52601/160400-zambey-river-projectlr3.pdf/

تم تطبيق العملية املجتمعية املتكاملة للحد من املخاطر يف  18مقاطعة من أصل  21يف
آتشيه ،ويف النهاية تم تدريب  600موظفاً ومتطوعاً.
http:///www/pmi.or.id/ina/

يشجع موقع «ديسابرندر» اإللكرتوين عىل التشبيك اإلجتامعي بني املتطوعني والناشطني.

أمريكا الالتينية

األمريكيتان

http://www.desaprendre.org

تم تعريف الفتيان يف إحدى املخ ّيامت الوطنية عىل أدوات تشارك التوعية بشأن التغري املناخي.
وقد رمى الفتيان نردا ً قابالً للنفخ عىل لوحة ضخمة للعبة «األفاعي والسالمل» أثناء تفكريهم
بتأثريات التغري املناخي وكيفية مالءمتها .وقد قام الفتيان بعروض دمى ارتجالية لتسلية أقرانهم،
جمعية الصليب األحمر الكولومبي كانت عبارة عن مجموعة من شخصيات مح ّببة من الدمى التي تحركها األيدي.
http://www.cruzrojacolombiana.org/

تقوم الجمعية الوطنية بتدريب فرق مدرسية منذ العام  ،1970عرب اسنخدام مقاربة تدريبية
متناغمة ،يُستفاد فيها من مواد مدرسية أكرث أماناً قام اإلتحاد الدويل بإعدادها من خالل
جمعية الصليب األحمر يف باناما تشاورات واسعة النطاق ،بالتعاون مع وزارة الرتبية والوكاالت األممية والقطاع الخاص.
http://panama.cruzroja.org/
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ملحقات
جمعية الصليب األحمر يف جورجيا

أوروبا
جمعية الهالل األحمر الرتيك

الرشق األوسط
وشامل أفريقيا

منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا

قطعت مدرسة يف القوقاز مسافة  18ساعة للمشاركة يف حدث خاص بالفتيان .ويف السنة األوىل
التي شارك فيها فتيان املدرسة فازوا بكامريا استخدموها إلعداد  18مقطع فيديو .أما يف السنة
الثانية ففازوا بهاتف خلوي.
http://www.redcross.ge/

شاركت الجمعية الوطنية مع منظامت أخرى يف القطاع املدين ووزارة الرتبية يف تعزيز التوعية
بشأن األخطار الطبيعية والتثقيف األرسي املتعلق بالحد من مخاطر الكوارث ويف نرشهام
للجمهور العام وأوالد املدارس.
http://www.kizilay.org.tr/

تقدم عدة أدوات «الشباب كعوامل لتغيري السلوك» اإلرشاد ملساعدة الفروع عىل جعل
النشاطات الشبابية تشاركية بحق.

http://fednet.ifrc.org/sw154307.asp

تتيح الجمعية إمكانية مجيء خرباء لتقديم الدعم لإلجتامعات والنشاطات املدرسية الخاصة،
حيث قد يضم الجمهور أعضاء من املجتمع ،وذلك من أجل التع ّمق أكرث يف القضايا املطروحة.
ففي إطار مكافحة األعاصري والفيضانات وانجرافات الرتبة والقحط واألوبئة ،استطاع املرشوع
جمعية الهالل األحمر يف املوزمبيق تدريب  99معلامً من  76مدرسة والتواصل مبارشة مع  4،400طالباً.
http://www.redcross.org.mz/

قامت الجمعية الوطنية بتطوير مواد تعليمية ألوالد املدارس.
الصليب األحمر السويرسي

أفريقيا
مرشوع زامبيزي

ملزيد من املعلومات ،إتصلوا باإلتحاد الدويل41+ 22 730 4222 ،

http://www.ifrc.org/fr/contacts/

يتلقى  20مزارعاً البذور من أجل مالءمة محاصيلهم مع التغري املناخي ،ومن ثم يقومون بلعب
دور املرشدين الطوعيني ،فيتشاركون مهاراتهم ومواردهم مع  20آخرين .ويُتوقع أن تكون
الفوائد املتأتية عن ذلك كبرية.
تجمع نوادي األمهات  50-30امرأة معاً يف املجتمعات املدنية الريفية لتنفيذ نشاطات تتعلق
بالصحة والنظافة الشخصية والتصحح إضافة إىل نشاطات اجتامعية اقتصادية للحد من
الكوارث.

الصليب األحمر يف توغو

ملزيد من املعلومات ،إتصلوا باإلتحاد الدويل 41+ 22 730 4222 ،أو

http://www.ifrc.org/fr/contacts/
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ملحقات
جمعية الصليب األحمر األندونييس

يف «يوم الشباب الدويل» ،يتم إرشاك الفتيان يف نشاطات متنوعة للتعلم والح ّد من
املخاطر عىل السواء :كزرع األشجار وتنظيف البيئة ونرش املعلومات الصحية وتوزيع
املنتوجات التي تساعد عىل السيطرة عىل مجموعات البعوض ،عرب مامرسة األوالد لأللعاب
التثقيفية والنشاطات الرتفيهية وتوزيع أشجار املانغو عىل املدارس.
(برامج الفتيان يف املدارس تشمل نشاطات الحد من مخاطر الكوارث لعرشين سنة).

http://wwww.pmi.or.id/ina/

جمعية الصليب األحمر النيبايل

منطقة آسيا
واملحيط الهادئ
جمعية الصليب األحمر الرسيالنيك

يقوم املعلمون املتطوعون بقيادة «الصليب األحمر» للصغار ،و»الصليب األحمر» للفتيان،
ومجموعات الطالب األساسية يف برامج التوعية العامة يف املدارس واملجتمعات.

http://www.nrcs.org/

تشكل مباريات الكريكيت بني املجتمعات مناسبة للتجمعات الكبرية .فقبل املنافسات ويف
أثنائها وبعدها ،يتم عرض الرسائل وإجراء املحادثات .ويقوم املتطوعون ببيع القمصان
والقبعات والشعارات ،التي يرتدونها بدورهم ،مام يسهم يف إضفاء مزيد من جو املرح.
وقد تم التعريف بنجاح بالنشاطات املتعلقة برسم الخرائط الخاصة باملخاطر والتخطيط
لإلخالء ولإلدارة املجتمعية للكوارث يف أثناء هذه املناسبات ،وتبقى هناك حاجة إىل بذل
جهد صغري للتفاوض والتنظيم .كام أن نشاط مراقبة كمية هطول األمطار من قبل أوالد
املدارس يتالقى مع أنظمة املراقبة املبكرة النهيارات الرتبة والفيضانات التي تستند إىل
السكان املحليني.
http://www.redcross.lk/

جمعية الصليب األحمر يف ساموا

يتم إرشاك الشبان يف إجراء مقابالت مع كبار السن ليكتسبوا معلومات حول عمليات
التكيف التاريخية مع املخاطر واملناخ.
http://www.redcross.org.ws/

املقاربات :أمثلة عن التدخالت الرسمية عىل أساس املدرسة
منطقة أمريكا الوسطى

متت مالءمة كتيب التدريب «املدارس اآلمنة» ودالئل «صيانة املدارس» وتطويرها من
وحي تجربة «منظامت الدول األمريكية» ( ،)OASوبدعم من «إتحاد الوقاية اإلستباقية».
ويستعني كت ّيب «املدارس اآلمنة» بتصميم جاذب برصياً يتمثل بكراس تطبيقات مزود
بالرسوم إلرشاك الطالب واملوظفني يف تحديد املخاطر وجوانب الضعف ،فتتح ّول هذه
النشاطات إىل قدرات تسمح بإيجاد الحلول وخطط العمل ورسم الخرائط ملواقع املدارس
ووضع خطط لإلخالء والتخطيط لالستجابة والتدابري اإلحتياطية.
http://preventionweb.net/go/8345

األمريكيتان
الصليب األحمر األمرييك

«برنامج تقييم الجهوزية التابع للصليب األحمر» هو عملية لجعل املدارس تتأهب لحاالت
الطوارئ ،وهو يقدم الدعم للرشاكات املؤسسية ،عرب إخضاع املدارس للخطوات الخمس
التالية :اإلنضامم واإللتزام بتحقيق مستوى ثابت من التحسن كل سنة ،وإجراء تقييم
لجوانب الضعف بالنسبة للمخاطر وإعداد خطة استجابة للطوارئ وتطبيق هذه الخطة
ومساعدة املجتمع عىل التأهب.
http://www.readyrating.org/
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ملحقات
أوروبا

الهالل األحمر يف كازاخستان

منذ العام  ،2005تم تأسيس جهد مشرتك ض ّم الجمعية الوطنية وبرنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ ( )UNDPووزارة الطوارئ ووزارة الرتبية ،للتعاون عىل تدريب أوالد املدارس يف
املناطق الحرضية عىل التأهب للزالزل ،وذلك باالستفادة من الرسوم املتحركة ومقاطع
الفيديو وعروض الرشائح.

الهالل األحمر العريب السوري

أنشأ حملة خاصة بالسالمة عىل الطرق لطالب الصفوف الرابعة ،ترتكز عىل التدريبات.
فالطالب يتلقون تدريبات ضمن مساحة  300مرتا ً مربعاً ليتعلموا سبل السالمة يف ما
يتعلق بحركة املرور إضافة إىل اإلسعافات األولية .ويتلقى معلمو الرتبية البدنية تدريبات
ملواصلة هذا الربنامج.

http://www.redcrescent.kz/

الرشق األوسط
وشامل أفريقيا

أفريقيا

http://www.ifrc.org/en/what-we-do/where-we-work/middle-eastand-north-africa/

قام بدمج قضايا تتعلق بستة مخاطر رئيسية يف املناهج املدرسية بدعم من «برنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ» ( )UNDPو»منظمة األمم املتحدة للطفولة» (.)UNICEF
الصليب األحمر السويرسي

ملزيد من املعلومات ،إتصلوا باإلتحاد الدويل 41+ 22 730 4222 ،أو

http://www.ifrc.org/fr/contacts/

كمبوديا والوس وفيتنام ورسيالنكا
والنيبال

جمعية الصليب األحمر يف فيجي

تقديم التأييد والدعم لتطوير املناهج.

http://www.ifrc.org/en/what-we-do/where-we-work/asia-pacific/

قامت بتنقيح طبعة العام  1981من كتاب «دروس التأهب للكوارث» (Disaster
ويصب الرتكيز عىل رفع التوعية
 )Preparation Lessonsألوالد املدارس اإلبتدائية.
ّ
وتشجيع األوالد عىل أن يتخذوا خطوات استباقية يف مجال الحد من املخاطر يف املدرسة
واملنزل وعىل مستوى املجتمع ككل قبل الكوارث ويف أثنائها .وقد متت املصادقة عىل
منهاج الحد من مخاطر الكوارث من قبل «املجلس الوطني للمناهج».
http://www.redcross.com.fj/

منطقة آسيا
واملحيط الهادئ

جمعية الصليب األحمر األندونييس

بدأت النشاطات منذ  20سنة ،يف ظل مبادرة برنامج الشباب .وقد أفىض أحد برامج
مراجعة مرحلة ما بعد التسونامي إىل اتخاذ مقاربة تعنى بكل املخاطر ،ليصار إىل تجربتها
يف آتشيه ونياس ،باالشرتاك مع السلطات املعنية بإعادة اإلعامر ووزارة الرتبية و»برنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ» (.)UNDP
http://www.pmi.or.id/ina/

جمعية الصليب األحمر يف النيبال

قامت بتجريب برنامج مدريس للحد من مخاطر الكوارث يف  40مدرسة موزعة عىل ثالث
مقاطعات مع ّرضة لخطر الزالزل ومقاطعتني مع ّرضتني لخطر الفيضانات وانهيارات الرتبة.
وت ُستخدم املدارس كمالجئ خالل الكوارث وبعدها .كام تقدم الكتيبات العون للطالب
إلعداد خطط للتأهب للكوارث ورسم خرائط لألخطار .ويتم تعليم الطالب مهارات
اإلسعافات األولية .هذا وقد شارك ألف تلميذ يف جلسات للتعلم الندي ذي الصلة بإدارة
الكوارث.

http://www.nrcs.org/
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ملحقات
منطقة آسيا
واملحيط الهادئ

جمعية الصليب األحمر الفييتنامي

تم إعداد الكراس التدريبي األول عام  .1991وأفىض التقييم الالحق من قبل األطراف
الرشيكة إىل إجراء عمليات تنقيح للمواد يك تناسب طالب الصفوف الرابعة والخامسة.
وكنتيجة لتدريب  15،000أستاذا ً مدرسياً و 600،000طالباً مدرسياً يف مثانية أقاليم ساحلية،
أدت عمليات اإلخالء التي أتت يف إطار استجابة واسعة وناجحة لإلنذارات املبكرة ضد
اإلعصار إىل تراجع بارز يف الخسائر باألرواح.
http://www.redcross.org.vn/redcross/vn/home/index.jsp

األدوات :أمثلة عن املنشورات
االتحاد الدويل لجمعيات الصليب
األحمر والهالل األحمر

معالجة مياه املنازل والتخزين اآلمن يف حاالت الطوارئ – دليل ميداين ملتطوعي الصليب
األحمر/الهالل األحمر وهو وثيقة كالسيكية ال غنى عنها للتأهب لالستجابة للكوارث ،رغم
عدم انتشاره بعد بشكل واسع لهذه الغاية.

http://www.ifrc.org/

عاملياً
دليل الشباب اإلنساين التخاذ خطوة بشأن آثار التغري املناخي

مركز املناخ

أمريكا الالتينية

http://www.climatecentre.org/

الحد من املخاطر يبدأ من املدرسة

http://www.cruzroja.org/

مواد حملة «األفضل أن تكون جاهزا ً» التي تتضمن إعالنات يف الصحف تحتوي عىل
قامئتي املراجعة التاليتني الخاصتني بالتأهب« :هل أنت مستعد لوقوع إعصار؟»« ،هل
أنت مستعد لوقوع فيضان؟».
منطقة الكاريبي

وتسأل سلسلة من اإلعالنات األصغر حجامً« ،ما هي نسبة ذكائك الخاصة بالكوارث؟»،
وتق ّدم خيارا ً من إجابتني ،وتظهر اإلجابة الصحيحة بخط أصغر حجامً ومكتوبة بطريقة
مقلوبة.
http://www.caribbeanredcross.org/

األمريكيتان
الصليب األحمر األمرييك

ينتج سلسلة من «قصاصات اإلعالن الخاصة بالتأهب» ،التي تحافظ عىل النرشات
املؤلفة من صفحة واحدة نظيفة وبحالة جيدة وتخفف من األوساخ .وتتضمن املواضيع
املطروحة :كن صليباً أحمر جاهزا ً (التأهب العام) ،األمان من اإلعصار ،العودة إىل املنزل
بعد إعصار أو فيضان ،األمان من التورنادو ،قامئة مراجعة حول انقطاع التيار الكهربايئ،
سالمة الحيوانات املنزلية ،قامئة مراجعة سالمة عاصفة الشتاء.
http://j.mp/ht2Xpw

خطة عائلية للكوارث بنسخ مختلفة ملخاطر مختلفة.
جمعية الصليب األحمر يف دومينيكا

http://www.caribbeanredcross.org/
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ملحقات
ملصقات وكتيبات معلومات لتوعية وتأهب عامة الشعب بشأن املخاطر.

جمعية الصليب األحمر األمرييك

أوروبا

آسيا الوسطى

http://redcross.am/

قامئة مراجعة ملخطط عائيل ثنايئ الجانب حول مخاطر متعددة يغطي التقييم والتخطيط،
والوقاية الجسدية ،وتطوير القدرات عىل االستجابة.
http://preventionweb.net/go/665

مجلة ( Talk Klimaحديث املناخ) املل ّونة املؤلفة من  36صفحة ،مو ّجهة بشكل خاص
للشباب.
الصليب األحمر الدامنريك

الهالل األحمر الجزائري

منطقة الرشق
األوسط وشامل
إفريقيا ()MENA

http://www.skole.drk.dk/sw51548.asp

تعرض مواد حملة «زلزال! ال ترتعب قبل وخالل وبعد حدوثه» ،بالعربية والفرنسية،
عائلة كارتونية جذابة مؤلفة من أربعة أشخاص يتكرر ظهورهم عىل سلسلة من امللصقات
اإلعالنية ،والربوشورات ،وعروض الرشائح ،يعلّمون األطفال والراشدين ماذا ينبغي أن
يفعلوا وما ينبغي أن ال يفعلوا للسالمة من الزاللزل .وبداية عند إطالقهم ،عارضت
السلطات السامح باستخدامهم خوفاً من إحداث هلع بني الناس .ووصل الربنامج خالل
مرحلته األوىل إىل  164مدرسة ( 60000تلميذ)،ود ّرب  372معلامً .وتدعم حالياً وزارات
التعليم والداخلية والصحة وسلطات الحامية املدنية مخططاً ميتد لخمسة أعوام.
http://preventionweb.net/go/4309

http://preventionweb.net/go/4310
http://preventionweb.net/go/5189

قصتا ،نادر والفيضانات ونادر والزالزل ترحاباً كبريا ً من األطفال.
لقيت ّ
http://preventionweb.net/go/4307

الهالل األحمر املغريب

آسيا واملحيط
الهادئ

http://preventionweb.net/go/4308

تشمل سلسلة بناء مجتمعات محل ّية أكرث أماناً يف جنوب آسيا :منهاجاً دراسياً ،كت ّيباً دليالً
للميسين ،وكتاب توعية ،وكتاب
للميسين ،ودفرت عمل للمشاركني ،ودفرت عمل مساعد
ّ
ّ
طاولة القهوة ،ووثائقياً ،عارضة لدراسات ألربع حاالت.
منطقة جنوب آسيا

http://www.indianredcross.org/pressRel30Apr.htm
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الصليب األحمر األسرتايل

تشمل سلسلة « »REDiPlanللطوارئ صفحات املعلومات التالية القابل تنزيلها :الخطوة
 :1كن عىل علم ،الخطوة :2ضع خطة ،الخطوة  :3احصل عىل ع ّدة حاالت الطوارئ،
الخطوة  :4تع ّرف عىل جريانك .وتتضمن السلسلة أيضاً :كيفية املساعدة بعد حالة
الطوارئ ،كيف تتحدث مع األطفال عن حاالت الطوارئ ،ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻲﻓ اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﻄﺎرﺋﺔ (جاهزة للملء) ،التحدث لألطفال :دليل لألهل ،أربع خطوات لتجهيز منزلك ،دفرت
عمل لحاالت الطوارئ مع ّد بإنكليزية سهلة 4 ،خطوات للتخطيط لحالة طوارئ ،االستعداد
املنزيل لذوي اإلعاقات وعائالتهم واملعتنني بهم (مع دليل مالئم وقوائم مراجعة خاصة
تشمل ورقة عمل تقييم شخيص وعدة لحاالت الطوارئ خاصة بذوي اإلعاقات) ،التنظيف
بعد الفيضان .ويُستخدم الرتميز اللوين والرسومات البيانية البسيطة من أجل تدعيم كل
مفهوم أو نقطة .وتشمل املنشورات األخرى :كتاب عمل خطة الطوارئ املنزلية ،التعامل
مع أزمة شخصية كبرية ،اإلنقاذ يف أوقات األزمة (دليل للتعايف) ،و بعد الطوارئ -كتاب
ملساعدة األطفال عىل التعامل مع حاالت الطوارئ.
http://www.redcross.org.au/ourservices.acrossaustraliaemergen
cyservices.prepare.htm

آسيا واملحيط
الهادئ

جمعية الصليب األحمر الصيني

جمعية الصليب األحمر الهندي

سلسلة من امللصقات اإلعالنية حول البناء املقاوم للزالزل بالتعاون مع العديد من الرشكاء.

http://www.buildchange.org/resources.html

مع الصليب األحمر األملاين -مجموعة كاملة من املعلومات واملواد التعليمية والتواصلية يف
مرشوع مدته  14عاماً يف أوريسا .كتب تدريب للجمعية الوطنية واملتطوعني (الريفيني)
حول :إدارة الكوارث عىل األساس املجتمعي ،البحث واإلنقاذ ،اإلسعاف األويل الطارئ،
اإلسعاف األويل النفيس ،املاء والرصف الصحي ،التوعية الخاصة بإجراءات الحد من
املخاطر ،صيانة امللجأ ،استخدام تجهيزات امللجأ ،اإلدارة املالية ،متكني النساء يف املجتمعات
املحلية.
http://www.indianredcross.org/

جمعية الصليب األحمر االندونييس

مجموعة امللصقات اإلعالنية الخاصة ببناء الخيزران اآلمن.
http://fednet.ifrc.org/sw188071.asp

جمعية الصليب األحمر الياباين

كتيبات للتثقيف العام والتح ّرك لتأهب املجتمع املحيل والحد من املخاطر ،تحت عناوين:
التأهب للكوارث والحد من املخاطر للمؤسسات التجارية والجمعيات ،رعاية املس ّنني
يف حاالت الزالزل ،دليل املتطوعني لتقديم الدعم النفيس لألشخاص املترضرين .وللفروع
املحلية أيضاً موادهم الخاصة وهم يوزّعون منشورات الحكومة املحلية.

الصليب األحمر يف جزر سليامن

التغي
أنتجت الجمعية الوطنية مجموعة من امللصقات اإلعالنية التي تشري إىل آثار ّ
املناخي وتش ّجع عىل الطرق التقليدية يف التعامل معه ،بالتعاون مع وزارة البيئة ،ومكتب
األرصاد الجويّة ،واملكتب الوطني إلدارة الكوارث .وقد ح ّولت هذه اإلعالنات إىل قرص
رقمي متعدد االستخدامات «دي يف دي» لالستخدام يف املدارس وبني املجتمعات املحلية.

http://www.jrc.or.jp/

http://solomonredcross.blogspot.com/
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األدوات :أمثلة عن املناهج والوسائط والعروض
أمريكا الالتينية

الوقاية أفضل هي سلسلة تحتوي عىل  14كراساً تدريبياً و 9دالئل
للتأهب لالستجابة للكوارث .ويتوفّر  12دليالً عىل شكل كتب عمل
واضحة باللغتني اإلسبانية واإلنكليزية :الوقاية من الكوارث للقنوات
الريفية ،الحوار املجتمعي حول املاء واملناخ ،الفيضانات ،إصالح
املجتمع املحيل للمدارس ،اإلنذار املبكر.
http://preventionweb.net/go/8345

األمريكيتان
الصليب األحمر األمرييك

خرباء بالكوارث وهو ملف خاص باملناهج يحتوي عىل خطط درس
«جاهز للتح ّرك» ،وأنشطة ورشوحات ملواضيع تتعلق بالكوارث
ميكن للمعلمني دمجها يف مواضيع جوهرية .إنه يدعم التوعية،
حول املخاطر والحد منها واالستعداد لها ،الخاصة بطالب املدارس
االبتدائية واملتوسطة وهو يتامىش مع معايري التعليم الخاصة
بالرياضيات والعلوم واللغة والفنون واالجتامع .وقد منت الرغبة
بهذه املواد وزاد الطلب عليها ،وع ّدلت لتتامىش مع املناهج الدراسية
القياسية للمدارس االبتدائية .ومبا أن كل والية تتبنى منهاجها
الدرايس الخاص وتصادق عىل مواده ،وكل مدرسة محلية تختار املواد
املطلوبة واملسا ِعدة ،فإن هذا امللف الخاص باملناهج تر ّوج له األفرع
املحلية عىل أساس محيل .كام للملف نسخة منزلية ميكن للعائالت
استخدامها مع أطفالهم يف املنزل .وميكن للمدارس أن تطلب
املادة هذه من جمعيات الصليب األحمر املحلية وتعمل مع هذه
الجمعيات عىل تطبيقها يف املدارس.
نفّذ قرابة نصف األفرع املحلية للصليب األحمر البالغ عددهم ،756
هذا الربنامج يف املدارس ضمن مجتمعاتها املحلية ،ليصلوا إىل 5.2
مليون طفل يف  6سنوات.

http://www.redcross.org/disaster/masters

األمريكيتان

الصليب األحمر األمرييك

ويهدف منهاج «مواجهة الخوف» ملساعدة األطفال واملراهقني يف
عمر بني  5و 16عاماً ليصبحوا جاهزين بشكل أفضل للكوارث وما
بعد الهجامت اإلرهابية واألحداث املأساوية (أيضاً الصليب األحمر
الكندي).
http://www.croixrouge.ca/article.
asp?id=33869&tid=001

رضبة إعصار! هي رزمة تعلّم متعددة الوسائط حول األعاصري
املتوسطة .وقد دمجت هذه الرزمة املع ّدة
خاصة بتالمذة املدرسة
ّ
بالتعاون بني هيئة إدارة الطوارئ الفدرالية ،وخدمة األرصاد الجوية
الوطنية ،والصليب األحمر األمرييك ،وقناة الطقس ،السالمة من
األعاصري والتأهب لها مع إرشاد علمي يف بيئة تعليم تفاعلية جذّابة.
www.meted.ucar.edu/hurrican/strike/
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األمريكيتان

جمعية الصليب األحمر الكندي

جمعية الصليب األحمر األرمني

«توقّع ما هو غري متوقّع» ،ط ّورت هذه املبادرة بالتشارك مع شبكة
أحوال الطقس بدعم من رشكات «ستايت فارم» للتأمني ،ووصلت إىل
ما يزيد عن  750000طفل.
http://www.croixrouge.ca/article.
asp?id=33865&tid=001

حلقات دراسية عىل أساس املدرسة حول مواضيع الزالزل والفيضانات
واالنهيارات الوحلية واالنزالقات األرضية .وترسل املدارس يف
املجتمعات املحلية ممثلني عنها للمشاركة يف فرق االختبار.
http://redcross.am/

الصليب األحمر الربيطاين

يق ّدم سلسلة من مصادر التعليم والتعلّم املرنيني عىل شكل ملفات
مج ّمعة حول مختلف الهواجس الحالية .وتتزامن مواضيع فريوس
نقص املناعة البرشية واإليدز مع اليوم العاملي لإليدز ،ويبحث ملف
«تفجريات لندن» يف كيفية تعامل الناجني مع اإلصابات واإلعاقات،
أما «اغسل يديك» فريكّز عىل التوعية واملهارات الخاصة بالصحة
العامة ،ويدعم «زلزال باكستان زإعصار ميامنار» جمع لتربعات
لإلنقاذ .وتتوفر املواجز للملمني حول مواضيع مثل وباء االنفلونزا،
واإلعاقة ،والدعم العاطفي يف األزمات وحاالت الثّكَل.

www.redcross.org.uk/What-we-do/Teachingresources/Assembly-kits

أوروبا
آسيا الوسطى

جمعية الهالل األحمر الرتيك

أع ّدت ،يف العام  ، 1998سلسلة من من الكراريس التدريبية
التي تشمل :التأهب للكوارث ،الحد من املخاطر ،التثقيف العام،
التخطيط للتأهب ،معلومات عن الكوارث واإلبالغ عنها ،التنسيق،
التخطيط ملشاريع ،وتدريب املتدربني.
تعلّم العيش اآلمن مع كيزيالي ،أع ّد بدعم من الصليب األحمر
األمرييك ،وهو يق ّدم دليالً بح ّد ذاته ملعلمي الصف الرابع االبتدايئ
حيث يرشح كيفية دمج املواد املتعلّقة بالحد بالكوارث والحد من
املخاطر يف املناهج الدراسية املوجودة .ويعتمد كتاب تدريس ُمسا ِعد
لألطفال يف سن بني  11و 13عاماً عىل شخصيتي «»CrescentBoy
و» »CrescentGirlالجذابتني .وتستعرض رزنامة كوارث مخصصة
للصف ،املخاطر شهرا ً بشهر .وسمحت رعاية القطاع الخاص
والحكومة املحلية بطبع وتوزيع  800000نسخة .وقد صادقت عىل
ذلك لجنة املناهج التابعة لوزارة التعليم .وأرسل املعلّمون تعليقاتهم
وطلبوا إضافة مخاطر الغاز الطبيعي والجفاف.
http://www.kizilay.org.tr/
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كراريس تدريبية للمد ّربني تتض ّمن نسخاً مختلفة من عروض
باوربوينت موجهة ملجموعات عمرية مختلفة ،ومخططات توجيهية،
ودالئل لـ ألف باء التدريب األسايس للتوعية حول الكوارث.
http://preventionweb.net/go/4656

أوروبا

جمعية الهالل األحمر الرتيك

آسيا واملحيط الهادئ

منطقة جنوب رشق آسيا

وأيضاً هناك عرض تدريبي للتخفيف من األرضار غري البنيوية ،ودليل
للمدربني ،ودالئل للمشاركني مدعومة مبواد للتدريب العميل ،مبا يف
ذلك سيناريوهات تدار عىل الطاولة وع ّينات أدوات.
http://preventionweb.net/go/4657

وأصدر قسم التدريب منهاجاً حول :مخاطر وأخطار الكوارث عىل
مستوى األقليم ،والتأهب للكوارث وإدارة الكوارث ،وتقييم مخاطر
الكوارث ،واألخطار والقدرات ،والنطاق املحيل ومجموعة العمل،
والخطط املوجودة للكوارث.

جمعية الصليب األحمر الهندي

حيث أمكن ،ت ّعد الكراريس التدريبية مع الحكومة وطواقم منظامت
أخرى .وتشمل املواضيع :الحد من املخاطر عىل األساس املجتمعي،
رضر وتقييم القدرات.
االستجابة للكوارث ،تقييم الحاجيات ،قابلية الت ّ
http://fednet.ifrc.org/en/our-federation/
secretariat-offices/asia-pacific/south-east-asia/

مق ّرر دبلوم يف التأهب للكوارث وإعادة التأهيل ،وهو يهدف لزيادة
قدرة املدراء يف القطاعني العام والخاص عىل االستجابة الفعالة
للكوارث وإعادة التأهيل .وهناك أيضاً منوذج التأهب للكوارث عىل
األساس املجتمعي ،لتدريب املد ّربني.
http://www.indianredcross.org/dmc course.pdf

األدوات :أمثلة عىل التعليم اإللكرتوين

عاملياً

فريوس «اتش  1ان :»1دفاعك األفضل هو أنت هو مق ّرر للدراسة
الذاتية مدته  30دقيقة يهدف ملساعدة طواقم الحركة الدولية
للصليب األحمر والهالل األحمر ومتطوعيها عىل االستعداد لوباء
االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر انفلونزا .وهو مفتوح حالية لعامة الناس.
http://www.bestdefence.org
والهالل األحمر ()IFRC
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األدوات :أمثلة عىل األداء والفنون
األمريكيتان

جمعية الصليب األحمر الكولومبي

أوروبا

جمعية الهالل األحمر الرتيك

مبادرة للفرع املحيل انطلقت من مجموعة أساسية من الدمى
اليدوية الصنع إىل مجموعة من الشخصيات متعددة اإلثنيات التي
يستخدمها الشباب لتطوير وعرض مخطوطاتهم الخاصة للتوعية
حول التغري املناخي .ويق ّدم مرسحاً متحركاً للدمى مرحلة جذابة
ضمن العرض.
http://www.climatecentre.org/site/youth

مجموعة مرسح ماهرة تحث عىل التوعية العامة عند الطالب ويف
املجتمعات املحلية.

http://www.kizilay.org.tr/

تستخدم الدراما لنقل رسائل التثقيف العامة.
املزنبيق وأنغوال

أفريقيا
السنغال ومايل وغامبيا

http://fednet.ifrc.org/en/our-federation/
secretariat-offices/africa/

يرشك فنانو الشوارع األطفال يف عملية االستكشاف عرب لوحة خارجية
تعنى بالـ «أخطار».
http://fednet.ifrc.org/en/our-federation/
secretariat-offices/afria/

يشارك تالمذة املدارس يف عرض موسيقي تحت عنوان «سالمة
جمعية الصليب األحمر لجمهورية كوريا الشارع هي أن ال حوادث».
http://fednet.ifrc.org/en/our-federation/
الدميقراطية الشعبية
secretatriat-offices/asia-pacific/east-asia/

جمعية الصليب األحمر النيبايل

آسيا واملحيط الهادئ

جمعية الصليب األحمر الهندي

جمعية الصليب األحمر الرسيلنيك

تستخدم تقليد األغنية الشعبية بصيغة «كيو و إيه» -وهي تستخدم
بنجاح كبري للحد من مخاطر الكوارث.

http://www.nrcs.org/

يف أوريسا ،س ّجل املغ ّنون املحليون فيديوهات من األغنية التقليدية
ملا ينبغي فعله خالل التحذيرات.
http://indianredcross.org/

تعقد اجتامعات شهرية مع املجتمع املحيل لعرض مواضيع النظافة
العامة والصحة وفريوس نقص املناعة/األيدز واالسعافات األولية من
قبل العمالء امليدانيني.
http://fednet.ifrc.org/en/our-federation/
secretariat-offices/asia-pacific/south-asia/
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األدوات :أمثلة عن األلعاب واملنافسات
األمريكيتان

أمريكا الالتينية

جمعية الصليب األحمر الصيني

آسيا واملحيط
الهادئ

جمعية الصليب األحمر التوفايل

إصدارات متن ّوعة من لعبة «ريسكالند» أو «أرض املخاطر» الجامعية ،ورزمة أنشطة.
http://preventionweb.net/go/2114

منافسة شبابية ملا يزيد عن  5000مشارك ،يف مجال الوقاية من الكوارث والتخفيف من
آثارها ،والسالمة املدرسية.
http://redcross.org.cn/

التغي املناخي بني املجموعات الجبابية يف أرجاء البالد .ملزيد من املعلومات،
مسابقة حول ّ
تواصل مع االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر عىل الرقم 730 22 41+
 4222أو عرب املوقع اإللكرتوينhttp://ifrc.org/fr/contacts/:
يف أوريسا ،ط ّور مرشوع للصليب األحمر األملاين لعبة تشبه لعبة «مونوبويل».

جمعية الصليب األحمر الهندي

أفريقيا

ماالوي ،والسينيغال ،وإثيوبيا

http://fednet.ifrc.org/en/our-federation/secretariat-offices/asiapacific/south-asia/

يستخدم املركز املناخي األلعاب التي تحث عىل القرارات الخاصة بالتأمني ض ّد األرضار
الناشئة عن األحوال الجويّة.

http://www.trust.org/alertnet/news/games-bring-boring-climatescince-to-life-researcher

األدوات :أمثلة عن بيانات الخدمة العامة اإلذاعية والتلفزيونية قصرية (إعالنات)
منطقة الكاريبي

األمريكيتان
الصليب األحمر املكسييك

أوروبا

جمعية الهالل األحمر األذربيجاين

أفريقيا

جمعية الصليب األحمر األوغندي

آسيا واملحيط
الهادئ

جمعية الصليب األحمر يف تيمور
الرشقية

كجزء من حملة «األفضل أن تستعد» ،أطلقت ستة إعالنات مدتها  30ثانية رسالة بسيطة
ومو ّجهة للناس عرب خدمة الهاتف ويف موقع إلكرتوين للحصول عىل مزيد من املعلومات.
http://www.caribbeanredcross.org/

أعدت الجمعية الوطنية برنامجاً تثقيفياً مدته  60ثانية للرتويج عرب التلفزيون والراديو
للتتأهب لألعاصري.
http://www.cruzrojamexicana.org.mx/

برتتيب خاص مع الحكومة ،تنفق الجمعية الوطنية عىل  7محطات راديو محلية و 8محطات
للهواتف الخلوية ذات ترددات عالية ( )HFوجد عالية ( )VHFللتحذير املبكر واالستجابة
الرسيعة.
يدير فرع كيتغام برنامجني حواريني إذاعيني و 40برتامجاً تثقيفياً إذاعياً حول وباء اإلنفلونزا
أ «اتش 1ان.»1
http://www.redcrossug.org/

تستخدم الراديو ألوسع تغطية شاملة خالل الفصل املاطر ،بالتعاون مع الحكومة و منظمة
األمم املتحدة للطفولة– اليونيسف.

http://www.redcross.tl/
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ملحقات
األدوات :أمثلة عن النرشات السمعية والبرصية القصرية
االتحاد الدويل لجمعيات الصليب
األحمر والهالل األحمر ()IFRC

عاملياً

http://www.youtube.com/ifrc

مركز املناخ

منطقة الكاريبي

االمريكيتان

الصليب األحمر األرجنتيني

استخدم الفيديو التشاريك بنجاح يف األرجنتني وبنغالديش وإندونيسيا وماالوي
واملزنبيق.
http://www.climatecentre.org/site/films

مجموعة من الفيديوهات الخاصة بإدارة الكوارث تر ّوج للتأهب لألعاصري .ملزيد من
املعلومات اتصل باالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر عىل الرقم
 4222 730 22 41+أو عرب املوقع اإللكرتوينhttp://ifrc.org/fr/contacts/ :
يف الفيلم القصري «( « Casa Inundadaمنزل رضبه الفيضان» ،يبني املتطوعون
منوذجاً مصغرا ً ملنزل يف املوقع ،وبعدها يضعونه يف بركة حديقة عامة مظهرين أخطار
الفيضان للمتفرجني املتفاجئني.
http://www.youtube.com/watch?v=5bZKCT7aonE

جمعية الصليب األحمر الكولومبي

أوروبا

تحتوي قناة «يوتيوب» الخاصة باالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر ،عىل مئات الفيديوهات .وقد دخل القناة بحلول نهاية العام  2009قرابة
 75000ألف زائر شاهدوا ما يزيد عن  750000مقطع فيديو (ما مع ّدله 10
مقاطع فيديو يف الزيارة الواحدة) ،مع وجود أكرث من  1000مشرتك .ولـ «شباب
الصليب األحمر والهالل األحمر» ،و»حركتك  »09قناتان منفصلتان .وقد شوهد أكرث
الفيديوهات مشاهدة 130000 ،مرة عىل مدى سنتني.

الصليب األحمر اإلسباين

يعرض الشباب الكولومبي فيديوهات مدتها دقيقة لالختيار التنافيس كجزء من برنامج
«( »Un Miniuto al Aireدقيقة واحدة عىل الهواء).

http://eco.canalrcn.com/

بث « »CruzRojaTVملجموعة كاملة من الفيديوهات باللغة اإلسبانية .وهناك
سلسلة من النرشات العادية أيضاً.

http://www.cruzroja.tv/

األدوات :أمثلة عن اإلنتاجات السمعية والبرصية األطول مدة
عاملياً

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب
األحمر والهالل األحمر ()IFRC

األمريكيتان

أمريكا الالتينية

«املجتمعات املحلية الجاهزة هي أكرث املجتمعات أماناً».

http://www.youtube.com/ifrc#p/search/1/V9jMOi5Byhc

أن ِتجت سلسلة أوبرا صابونية إذاعية تركّز عىل الحد من مخاطر الكوارث ،بالتعاون
مع االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،واملنظمة الدولية
للتخفيف من آثار الكوارث ،و مركز التنسيق للوقاية من الكوارث الطبيعية يف أمريكا
الوسطى( ،)CEPREDENACومنظمة الصحة للبلدان األمريكية ( .)PAHOولـ
«أوقات األعاصري» (يف االسبانية) أربع قصص لكل منها  25حلقة .أما «الفصل القايس»
(يف اإلنكليزية) فتغطي األخطار الطبيعية املتكررة يف منطقة الكاريبي ( 10حلقات
مدة كل منها  15دقيقة) .ولـ»الوقاية خري من النوح» (يف اإلسبانية) قصتان لكل منهام
 25حلقة.
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ملحقات
األمريكيتان

منطقة الكاريبي

«األعاصري :كيف تبني منزالً خشبياً أكرث أماناً» ،وهو مقطع فيديو نال
أعىل تقييم عىل قناة «يوتيوب» التابعة لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب
األحمر والهالل األحمر (.)IFRC

إندونيسيا

أنتجت فيديو نال أعىل تقييم عىل قناة «يوتيوب» التابعة لالتحاد الدويل
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ( ،)IFRCوهو يتحدث عن بناء
املالجئ من الخيزران.

آسيا واملحيط الهادئ
جمعية الصليب األحمر لتوفالو

http://bit.ly/fusnwl

http://www.youtube.com/ifrc

هناك نرشة منتظمة عىل الراديو الوطنية ،حيث تبث الرسائل حول التأهب
للكوارث ،وحول الصحة ،والتغري املناخي ،والبيئة ،والجفاظ عىل املياه خالل
فصول الجفاف .وتستخدم املنافسات لزيادة التوعية بني تالمذة املدارس.
ملزيد من املعلومات اتصل باالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر ( )IFRCعىل الرقم  4222 730 22 41+أو عرب املوقع
اإللكرتوينhttp://ifrc.org/fr/contacts/ :

األدوات :أمثلة عن وسائل اإلعالم اإلجتامعي واإلتصاالت السلكية والالسلكية
عاملياً

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر ()IFRC

آسيا واملحيط الهادئ

جمعية الصليب األحمر الرسيالنيك

قناة «يوتيوب» الخاصة باالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر ()IFRC

http://www.youtube.com/ifrc

يتم تطبيق أنظمة االستجابة الصوتية التفاعلية ( )IVRلرسائل التحذير
الروتينية وكذلك املبكرة منها.
http://www.redcross.lk

األدوات :أمثلة عن النشاطات اإللكرتونية
حملة «دفاعك األفضل هو أنت « التابعة
لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر ()IFRC

عاملياً

مركز املناخ التابع لالتحاد الدويل لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر ()IFRC
دعم مركز املناخ التابع لالتحاد الدويل
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
()IFRC

www.ifrc.org/what/health/relief/best_defence.asp

www.climatecentre.org

www.climatecentre.org/site/advocacy
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إدارة الكوارث الخاصة مبركز املناخ التابع
لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر ()IFRC
أفالم مركز املناخ التابع لالتحاد الدويل
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
()IFRC
منشورات مركز املناخ التابع لالتحاد الدويل
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
()IFRC
مركز املناخ للشباب التابع لالتحاد الدويل
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
()IFRC

عاملياً

www.climatecentre.org/site/disaster-management

www.climatecentre.org/site/films

www.climatecentre.org/site/publications/85

www.climatecentre.org/site/youth

التخطيط للطوارئ والتخطيط لالستجابة
للكوارث التابع لالتحاد الدويل لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر ()IFRC

ملزيد من املعلومات اتصل باالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر عىل الرقم  +41 22 730 4222أو عرب املوقع اإللكرتوين:

إدارة التابع لالتحاد الدويل لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر ()IFRC
للكوارث

ملزيد من املعلومات اتصل باالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر عىل الرقم +41 22 730 4222أو عرب املوقع اإللكرتوين:

اإلنذار املبكر التابع لالتحاد الدويل لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر ()IFRC
رعاية االتحاد الدويل لجمعيات الصليب
األحمر والهالل األحمر ( )IFRCللصحة
واملجتمع املحيل واملاء والرصف الصحي
التعليم اإللكرتوين الخاص بإنفلونزا أ «اتش
 1ان ،»1التابع لالتحاد الدويل لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر ()IFRC
الحملة عرب االنرتنت حول انفلونزا أ «اتش
 1ان  ،»1التابعة لالتحاد الدويل لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر ()IFRC
إعالم االتحاد الدويل لجمعيات الصليب
األحمر والهالل األحمر ()IFRC

http://ifrc.org/fr/contacts/

http://ifrc.org/fr/contacts/

www.climatecentre.org/site/early-warning-earlyaction

ملزيد من املعلومات اتصل باالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر عىل الرقم 4222 730 22 41+أو عرب املوقع اإللكرتوين:

http://ifrc.org/fr/contacts/

http://ifrc.cyberu.com/client/ifrc/default.aspx

http://ifrc.org/what/health/relief/best_defence.asp

http://ifrc.org/news/media/index.asp

حملة «عاملنا تح ّركك» التابعة لالتحاد الدويل ملزيد من املعلومات اتصل باالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر والهالل األحمر عىل الرقم +41 22 730 4222أو عرب املوقع اإللكرتوين:
http://ifrc.org/fr/contacts/
()IFRC
مد ّونة «عاملنا تح ّركك» التابعة لالتحاد
الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر ()IFRC

http://ourworld-yourmove.org/blog-english/?p=801
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مجموعة األدوات الخاصة بتقييم األخطار
املجتمعية ،يف مح ّرك البحث «ProVention
 »Consortiumالتابع لالتحاد الدويل
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
()IFRC
منشورات االتحاد الدويل لجمعيات الصليب
األحمر والهالل األحمر ( )IFRCعىل
االنرتنت.
مذكرة إرشادية إلكرتونية تابعة لالتحاد
الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر ()IFRC
استعداد االتحاد الدويل لجمعيات الصليب
األحمر والهالل األحمر ( )IFRCللكوارث
حد التابعة االتحاد الدويل لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر (،)IFRC
لخطر الكوارث
منشورات عامة لالتحاد الدويل لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر ( )IFRCعن
الكوارث

عاملياً

قناة «يوتيوب» التابعة لالتحاد الدويل
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
()IFRC
شباب مركز التغيري املناخي التابع لالتحاد
الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر ()IFRC
مركز الخدمة املرجعية اإلقليمي للتثقيف
املجتمعي للتأهب للكوارث ،التابع للصليب
األحمر األمرييك
مركز الخدمة املرجعية اإلقليمي للتأهب
للكوارث ،التابع للصليب األحمر األمرييك
الحد من املخاطر واالستجابة للكوارث التابع
للصليب األحمر األمرييك
الصليب األحمر األمرييك يتحدث عن
الكوارث :دليل لتوجيع الرسائل املعيارية
مناورات « »ShakeOutالتابعة للصليب
األحمر األمرييك (كاليفورنيا)
صفحات تفاعلية تابعة للصليب األحمر
األمرييك ،خاصة مبنطقة خليج سان
فرنسيسكو

www.proventionconsortium.org/?pageid=46#search

www.ifrc.org/publicat/wdr2009/summaries.asp

www.climatecentre.org/site/web-based-guidance

www.ifrc.org/what/disasters/preparing/index.asp

www.ifrc.org/what/disasters/reducing/index.asp

www.ifrc.org/what/disasters/publications.asp#dmtp

www.youtube.com/ifrc

www.climatecentre.org/site/youth

www.cruzroja.org/desastres/redcamp/crrec.htm

www.cruzroja.org/desastres/redcamp/crepd.htm
www.cruzroja.org/desastres/index.htm
www.redcross.org/disaster/disasterguide/

www.shakeout.org

www.redcrossroommates.org/en/

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

28

ملحقات
حملة «كن جاهزا ً  »1،2،3التابعة للصليب
األحمر األمرييك
حملة «كن صليباً أحمر جاهزا ً» التابعة
للصليب األحمر األمرييك

عاملياً

http://rdcrss.org/hvJRp6

http://72.3.171.147/#SITE

مكونات مناهج «مواجهة الخوف» التابع
للصليب األحمر األمرييك

http://rdcrss.org/hhIoIw

منهاج «خرباء بالكوارث» الخاص باملعلّمني
والتابع للصليب األحمر األمرييك

http://rdcrss.org/e3vyba

منهاج «خرباء بالكوارث» الخاص بالعائلة
التابع للصليب األحمر األمرييك
مق ّدمة منهاج «الخرباء بالكوارث» التابع
للصليب األحمر األمرييك
جمعية الصليب األحمر الكندي التابع
للصليب األحمر األمرييك
إدارة الكوارث يف منطقة الكاريبي

http://rdcrss.org/i5ozRN
www.redcross.org/disaster/masters/
www.redcross.ca

ملزيد من املعلومات اتصل باالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر عىل الرقم +41 22 730 4222أو عرب املوقع اإللكرتوين:
http://ifrc.org/fr/contacts/

كتالوج األدوات الخاصة بالتوعية املرتبطة
بالكوارث الطبيعية يف منطقة الكاريبي
لعبة كولومبيا لزيادة التوعية من أجل
التربعات لبنك الدم

األمريكيتان

الصليب األحمر األرجنتيني «املنزل املغمور»
منتدى « »Desaprenderعىل شبكة
االنرتنت

أوروبا

http://pirac.croix-rouge.fr/

ملزيد من املعلومات اتصل باالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر عىل الرقم +41 22 730 4222أو عرب املوقع اإللكرتوين:
http://ifrc.org/fr/contacts/

www.youtube.com/watch?v=5bZKCT7aonE

www.desaprender.org/

الدراما اإلذاعية :أوقات اإلعصار

www.preventionweb.net/go/9495

الصليب األحمر يف األورغواي -ال حقيبة يف
منتصف الحملة

http://www.uruguay.cruzroja.org/

الصليب األحمر يف االتحاد األورويب -عىل
علم ،عىل استعداد ،جنباً إىل جنب

www.infomedprepared.eu/
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ملحقات
الصليب األحمر الربيطاين :االستعداد
للكوارث (قصص من املشاريع ،للامنحني)

www.redcross.org.uk/TLC.asp?id=84076

خطة درس عن الفيضانات للصليب األحمر
الربيطاين

www.redcross.org.uk/standard.asp?id=100886

خطط درس (  )NewsThinkللصليب ملزيد من املعلومات اتصل باالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر
األحمر الربيطاين حول أمواج مد (تسونامي) والهالل األحمر عىل الرقم +41 22 730 4222أو عرب املوقع اإللكرتوين:
http://ifrc.org/fr/contacts/
للسنوات الخمس املقبلة.

أوروبا

خطط درس للصليب األحمر الربيطاين
خطة درس حول انفلونزا الخنازير للصليب
األحمر الربيطاين مدعومة بصور وعروض
باوربوينت.

الصليب األحمر الهولندي حول فييتنام

تلفزيون الصليب األحمر األسباين
تستثمر منطقة غرب ووسط أفريقيا يف
اإلجراءات الخاصة بالتحذير املبكر .راجع
«تحذير مبكر ،تحرك مبكر» :وهو تقييم
لتأهب واستجابة منطقة غرب ووسط
أفريقيا التابعة لالتحاد الدويل لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر  ،للفيضانات.

أفريقيا

تستخدم منطقة غرب ووسط إفريقيا
التنبؤات املناخية للتحرك املبكر من أجل
إنقاذ الحياة
جمعية الصليب األحمر الجنوب أفريقي

جمعية الصليب األحمر يف زميبابوي

www.redcross.org.uk/TLC.asp?id=85329

www.redcross.org.uk/standard.asp?id=100910

ملزيد من املعلومات اتصل باالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر عىل الرقم +41 22 730 4222أو عرب املوقع اإللكرتوين:
http://ifrc.org/fr/contacts/

www.cruzoja.tv/

www.ifrc.org/docs/news/08/08091002/index.asp

http://www.climatecentre.org/

ملزيد من املعلومات اتصل باالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر عىل الرقم +41 22 730 4222أو عرب املوقع اإللكرتوين:
http://ifrc.org/fr/contacts/

www.zimbabweredcross.co.cc/
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ملحقات

منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا ()MENA

زلزال الجزائر ،إنه يقع فجأة! لنستعد له
اآلن .للصفني األول والثاين االبتدايئ.

www.preventionweb.net/go/4309

زلزال الجزائر ،إنه يقع فجأة! لنستعد له
اآلن .للصفوف الثالث الرابع والخامس
االبتدايئ.

www.preventionweb.net/go/4310

تأهب الجزائر للكوارث
التجربة الجزائرية يف دمج الحد من مخاطر
الكوارث ضمن املناهج املدرسية
تطوير منطقة زينهم يف مرص

ملزيد من املعلومات اتصل باالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر عىل الرقم +41 22 730 4222أو عرب املوقع اإللكرتوين:
http://ifrc.org/fr/contacts/

www.preventionweb.net/go/3445
www.egyptianrc.org

ملزيد من املعلومات اتصل باالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر
صفحات معلومات للصليب األحمر األسرتايل والهالل األحمر عىل الرقم +41 22 730 4222أو عرب املوقع اإللكرتوين:
http://ifrc.org/fr/contacts/

آسيا واملحيط الهادئ

مجلة «أي زاين» ( )e-zineاإللكرتونية ملزيد من املعلومات اتصل باالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر
للشباب ،التابعة للصليب األحمر األسرتايل ،والهالل األحمر عىل الرقم +41 22 730 4222أو عرب املوقع اإللكرتوين:
http://ifrc.org/fr/contacts/
املعنية بالتغريات املناخية
التغي املناخي
فيديو تشاريك اندونييس حول ّ
خطة « »RediPlanللطوارئ الخاصة
بالصليب األحمر األسرتايل

www.youtube.com/watch?v=KSNcFyOSS3c
www.jrc.or.jp/english/activity/disaster.html

ملزيد من املعلومات اتصل باالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر عىل الرقم +41 22 730 4222أو عرب املوقع اإللكرتوين:



http://ifrc.org/fr/contacts/

ملزيد من املعلومات حول إدارة التأهب والحد من مخاطر الكوارث التابعة ملنظمة االتحاد الدويل لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر ( ،)IFRCيرجى التواصل معنا عرب:
ص.ب372 .
CH-1211 Geneva 19, Switzerland
هاتف+41 (0)22 730 4222 :
تلفاكس+41 (0)22 733 0395 :
بريد الكرتوينsecretariat@ifrc.org :

www.ifrc.org
إنقاذ حياة ،تغيري فكر

