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الدولي جلمعيات  االحتاد  االستراتيجية حتى عام 2020 تصميم  متثل 
التحديات  بتناول  قدما  املضي  على  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب 
الرئيسية التي تواجه اإلنسانية في العقد املقبل . فمبعرفة احتياجات 
، فضال عن  ومواطن ضعفها   نعمل معها  التي  اجملتمعات  مختلف 
معرفة احلقوق األساسية واحلريات التي هي من حق اجلميع ، تسعى 
الصليب  الى  يلجأ  من  لكل  الفائدة  حتقيق  الى  االستراتيجية  هذه 
عالم  بناء  اجل  من  مساعدة  على  للحصول  األحمر  والهالل  األحمر 

يسوده مزيد من اإلنسانية والكرامة والسالم .

ستركز جهود االحتاد الدولي على مدى السنوات العشر القادمة على 
حتقيق االهداف االستراتيجية التالية :

1- إنقاذ احلياة ، حماية مصادر الرزق ، واالنتعاش من االزمات والكوارث 
واالزمات بفعالية .

2- التمكني من أجل حياة صحية آمنة .

3- تشجيع االندماج االجتماعي وثقافة السالم ونبذ العنف .

إنقاذ احلياة وتغيير الفكر

اال�صرتاتيجية حتى عام 2020

www.ifrc.org
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املقدمة
تعترب عملية احلد من خم�طر الكوارث عملية م�صتمرة وذات �صلة بتنمية املجتمع�ت املحلية ورفع 
قدراته� وله� تطلع�ت بعيدة الأمد  للقي�م ب�ملزيد من الإجراءات التي حتد من احتم�لية حدوث الك�رثة 

وتهدف اإىل التقليل من اآث�ره� على املجتمع املحلي.
�لة يف جم�ل اإدارة  الكوارث واحلّد من خم�طره�،  ويعد ّ التدريب امل�صتمر واحدًا من اأهم الو�ص�ئل الفعَّ
حيث ل ميكن اأن تكتمل مرحلة التخطيط يف عملية الت�أهب للكوارث اإل من خالل تدريب املوارد الب�صرية 
امل�صوؤولة عن ذلك و التي بدوره� �صتقوم بنقل هذه املعلوم�ت وامله�رات اإىل اأفراد املجتمع املحلي لرفع 
قدراتهم للحد من / والتع�مل مع املخ�طر التي يتعر�صون له�. و ي�صمل التدريب الكثري من الإجراءات 

الوق�ئية الالزمة للحّد من خم�طر الكوارث، والعمل على التخفيف من اآث�ره� ال�صلبية املُحتملة.
و اإنطالق� من اأهداف ا�صرتاتيجية الحت�د الدويل حتى ع�م 2020 ب�لإ�ص�فة اإىل روؤية الإحت�د الدوىل 
جلمعي�ت ال�صليب الأحمر و الهالل الأحمر و التى تهدف اإىل دعم الأن�صطة الإن�ص�نية التى ت�صطلع به� 
اجلمعي�ت الوطنية و ت�صجيعه� و ت�صهيله� و النهو�ض به� على الدوام لوق�ية الإن�ص�ن من اأ�صب�ب املع�ن�ة 
والتخفيف منه� اإ�صه�مً� فى احلف�ظ على كرامة الإن�ص�ن ، فقد ق�مت وحدة اإدارة الكوارث يف مكتب 
منطقة ال�صرق الأو�صط و �صم�ل افريقي� لالحت�د الدوىل جلمعي�ت ال�صليب الحمر و الهالل الحمر 
ب�إ�صدار هذا الدليل والذى يعد نتيجة للجهود املثمرة و روح املب�درة امل�صرتكة لفريق العمل املكون من 
جمموعة من الخت�ص��صيني يف جم�لت احلد من خم�طر الكوارث ب�لإ�ص�فة  اإىل خرباء فى جم�ل النوع 
الإجتم�عى  ل�صم�ن مراع�ة النوع الجتم�عى اأثن�ء العمل مع املجتمع�ت املحلية والذي يعترب من املوا�صيع 

اله�مة التي تتك�مل مع الأدوات التي ي�صتخده� املي�صر املجتمعي اأثن�ء عمله يف امليدان.
يعّرف الدليل الأدوار الأ�ص��صية لكل فرد من فريق العمل املجتمعي لريتقى مب�صتوى ف�علية و كف�ءة 
العمل مع املجتمع�ت املحلية لت�صبح اأكرث اأم�نً� ومرونة. وينق�صم الدليل اإىل خم�ض وحدات رئي�صية و هي:

1- مقدمة اإىل احلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر .
2- احلد من خم�طر الكوارث املبني على املجتمع .

3- العمل مع املجتمع�ت املحلية يف احلد من خم�طر الكوارث املبني على املجتمع.
4- احلد من خم�طر الكوارث املبني على املجتمع و التنمية امل�صتدامة.

5- املن��صرة وال�صراك�ت يف دعم احلد من خم�طر الكوارث املبني على املجتمع.
والتي تزّود املم�ر�ض امليداين ب�ملعلوم�ت و اخلطوات الواجب مراع�ته� و اتب�عه� من اأجل عملية �صليمة 

وذات نت�ئج م�صتدامة تنعك�ض اإيج�بً� على املجتمع�ت املحلية.
د.ح�صام في�صل
م�صوؤول اإدارة الكوارث يف منطقة ال�صرق الأو�صط و �صم�ل اأفريقي�
الأح��م��ر وال��ه��الل  الح��م��ر  ال�صليب  جلمعي�ت  ال���دويل  الحت����د 
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جلنة االإعداد 
امل�صاركون هم جمموعة مكّونة من اأع�صاء من جمموعة العمل االقليمية للحد من املخاطر باالإ�صافة 
لبع�ض االخت�صا�صين يف جمال احلد من املخاطر وجمموعة من االخت�صا�صين يف النوع االجتماعي:

• خــالـــدة ال�صيفي   الهالل الأحمر الفل�صطيني
• حممد زيد حالوة   الهالل الأحمر الفل�صطيني

الهــدى   الهالل الأحمر الأردين اأبو  • ليـلـى 
• �صـبـــحــي العـجة   الهالل الأحمر الأردين

• يـونـ�س �صـــوقـــــي   الهالل الأحمر املغربي
• حـمــيـد عـزيـزي   الهالل الأحمر املغربي

• جــــــو فــــيــــــا�س   ال�صليب الأحمر اللبن�ين
• حـنــــــا حلــــــــــود   ال�صليب الأحمر اللبن�ين

• د.مـيـ�صم حــموي   الهالل الأحمر ال�صوري
• ريـــم النابلـ�صــــي   الهالل الأحمر ال�صوري

نـــهـــال حفني   الهالل الأحمر امل�صري • د. 
• اأحـــــالم حــنـفـي   الهالل الأحمر امل�صري

• د مـحـمـد بن بله   الهالل الأحمر الإم�راتي
اأ�صـمـيــــو   الهالل الأحمر الليبي • اأحـمــد 

• د. ح�صــام في�صل   الإحت�د الدوىل جلمعي�ت ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
• حنـيـن �صلـيــمـــان   الإحت�د الدوىل جلمعي�ت ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر )�ص�بقً�( 

• �صـيـريـن امليداين   الإحت�د الدوىل جلمعي�ت ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
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مقدمة اإىل
احل�����رك�����ة ال����دول����ي����ة
ل��ل�����ص��ل��ي��ب االأح����م����ر 
وال������ه������الل االأح����م����ر

الوحدة الأوىل
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ت��اري��خ ون�����ص��اأة احل��رك��ة ال��دول��ي��ة
لل�صليب االأحمر والهالل االأحمر

التي وقعت ع�م  �صولفرينو  اأثر معركة  الدولية ع�م 1863 على  متت ولدة فكرة احلركة 
1859 حني ق�م رجل الأعم�ل ال�صوي�صري هرني دون�ن ب�إن�ص�ء اللجنة الدولية لإغ�ثة اجلرحى 

والتي اأ�صبحت فيم� بعد اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر.
ت�ريخ  يف  حتول  نقطة  تعترب  والتي  جنيف،  اتف�قي�ت  اأول  اللجنة  تبّنت   1864 �صنة  ويف   
الإن�ص�نية بحيث اأ�صبحت اخلدم�ت الطبية على اأر�ض املعركة "حم�يدة". وتلته� مع الوقت 

عدد من التف�قي�ت ك�لت�يل:
)1864( تن�ض على حت�صني ح�ل املر�صى واجلرحى ب�جليو�ض يف  الأوىل  جنيف  • اتف�قية 

امليدان.
الث�نية )1899( تن�ض على حت�صني ح�ل اجلرحى يف احلروب البحرية. • اتف�قية جنيف 

الث�لثة )1929( تن�ض على حم�ية اأ�صرى احلرب. • اتف�قية جنيف 
الرابعة )1949( تن�ض على حم�ية املدنيني اأثن�ء احلروب. • اتف�قية جنيف 

امل�صلحة  النزاع�ت  �صح�ي�  على حم�ية  تن�ض   )1977( اإ�ص�فيني  بروتوكولني  و�صع  مت   •
الدولية وغري الدولية.

• الربتوكول الث�لث الإ�ص�يف )2005( املوؤ�ص�ض ل�ص�رة الكري�صت�لة احلمراء التي اأ�صيفت اإىل 
ال�ص�رتني ال�ص�بقتني )ال�صليب الأحمر/ الهالل الأحمر( .

 يف �صنة 1919 �صكلت اجلمعي�ت الوطنية "رابطة" لتن�صيق عمله� التي �ص�عدت على تو�صيع 
اأن�صطة احلركة على ال�صعيد الدويل حيت اأ�صبحت اأعم�له� ت�صتمل على تقدمي امل�ص�عدة يف 
ح�لت الطوارئ غري املتعلقة ب�لنزاع�ت. وقد اأعيد ت�صمية هذه الرابطة ع�م 1991 اإىل ال�صم 
الع�م  الأحمر". ويف  الأحمر والهالل  ال�صليب  الدويل جلمعي�ت  "الحت�د  الر�صمي احل�يل 
1997 ق�م كل من الحت�د الدويل جلمعي�ت ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر واللجنة الدولية 
لل�صليب الأحمر ب�لتوقيع على اتف�قية اإ�صبيلية والتي و�صحت ب�صكل مف�صل م�صوؤولي�ت واأدوار 

كل منهم�.
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املبادئ االأ�صا�صية للحركة الدولية 
لل�صليب االأحمر والهالل االأحمر

1- الإن�صانية Humanity: اإن احلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر، التي 
اإىل منع  ت�صعى  بينهم،  القت�ل دون متييز  اإغ�ثة اجلرحى يف مي�دين  الرغبة يف  ولدت من 
و�صم�ن  وال�صحة  احلي�ة  حم�ية  وهدفه�  منه�.  والتخفيف  وجدت  حيثم�  الب�صرية  املع�ن�ة 

الكرامة الإن�ص�نية، وهي ت�صعى اإىل تعزيز التف�هم والتع�ون وال�صالم بني جميع ال�صعوب.

اأو  القومي�ت  اأ�ص��ض  على  متييز  اأي  احلركة  تقيم  ل   :Impartiality التحيز  عدم   -2
الأف��راد،  مع�ن�ة  التخفيف من  اإىل  ت�صعى  فهي  ال�صي��صية،  العق�ئد  اأو  الأدي���ن  اأو  الأجن��ض 

م�صرت�صدة مبعي�ر وحيد هو مدى ح�جتهم للعون ومعطية الأولوية لأكرثهم ح�جة.

اأثن�ء  الآخ��ر  �صد  طرف  مع  موقف  اتخ�ذ  عن  احلركة  متتنع   :Neutrality احلياد   -3
احلروب، كم� حتجم عن الدخول يف املج�دلت ال�صي��صية والدينية والفل�صفية والعرقية.

4- ال�صتقاللية Independence: احلركة م�صتقلة، ورغم اأن اجلمعي�ت الوطنية تعد 
ك�أجهزة مع�ونة حلكوم�ت بلدانه� يف اخلدم�ت الإن�ص�نية وتخ�صع للقوانني ال�ص�رية يف هذه 
البلدان، ف�إن عليه� اأن حت�فظ على ا�صتقالليته� مب� يجعله� ق�درة على العمل وفقً� ملب�دىء 

احلركة يف جميع الأوق�ت.

5- التطوعية Voluntary  Service: تقوم احلركة على اخلدمة التطوعية ول ت�صعى اإىل 
الربح ب�أي �صورة.

6- الوحدة Unity: ل ميكن اأن يوجد يف بلد من البلدان �صوى جمعية واحدة لل�صليب 
الأحمر اأو الهالل الأحمر، ويجب اأن تكون مفتوحة اأم�م اجلميع واأن مت�ر�ض اأن�صطته� يف ك�مل 

البلد.

حركة  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدولية  احلركة   :Universality العاملية   -7
ع�ملية وتتمتع يف داخله� جميع اجلمعي�ت بحقوق مت�ص�وية كم� تلتزم كل منه� بواجب موؤازرة 

اجلمعي�ت الأخرى.
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م�����ك�����ون�����ات احل������رك������ة ال����دول����ي����ة 
لل�صليب االأحمر والهالل االأحمر

متثل احلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر اأكرب �صبكة اإن�ص�نية يف الع�مل وله� 
ن�ص�ط�ت ووجود يف كل بلد تقريبً�.

فيم� يلي املكون�ت الثالثة للحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر:
ICRC  1. اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر

اإن�ص�نية غري منح�زة  الأحمر هي منظمة  لل�صليب  الدولية  اللجنة  اإن 
وحم�يدة وم�صتقلة مهمته� الإن�ص�نية:

حم�ية حي�ة وكرامة �صح�ي� احلروب والعنف الداخلي وتوفري امل�ص�عدة لهم.
تكون يف ظروف ال�صراع م�صوؤولة عن توجيه وتن�صيق اأن�صطة الإغ�ثة الدولية اخل��صة ب�حلركة
ترويج اأهمية الق�نون الدويل الإن�ص�ين وت�صتقطب الهتم�م ب�جت�ه املب�دئ الأ�ص��صية للحركة.
 وب�عتب�ره� القّيم على اتف�قي�ت جنيف لديه� تفوي�ض دائم لزي�رة ال�صجون وتنظيم عملي�ت 
الإغ�ثة ومل �صمل الأ�صر املفككة والقي�م بن�ص�ط�ت اإن�ص�نية اأخرى خالل اأوق�ت ال�صراع�ت 

امل�صلحة.
 تعمل على تلبية احتي�ج�ت الأ�صخ��ض الن�زحني يف الداخل كم� تعمل على زي�دة الوعي 
الأ�صخ��ض  اآث�ر  واقتف�ء  احلروب  عن  الن�جمة  املتفجرة  واملخلف�ت  الألغ�م  مبخ�طر  الع�م 

املفقودين اأثن�ء ال�صراع�ت وزي�رة اأ�صرى احلرب.
ويوجد مقر اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر يف مدينة جنيف ب�صوي�صرا.

 IFRC 2. الإحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
اإن�ص�نية  منظمة  اأكرب  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب  جلمعي�ت  الدويل  الإحت�د  يعترب 
ع�ملية تعمل على تن�صيق وتوجيه املعون�ت الدولية عقب حدوث الكوارث الطبيعية والكوارث 
التي هي من �صنع الإن�ص�ن، اإن مهمة الحت�د الدويل هي حت�صني معي�صة الن��ض امل�صت�صعفني، 
وذلك من خالل ح�صد قوة اإن�ص�نية، ويعمل الحت�د الدويل مع اجلمعي�ت الوطنية على القي�م 
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ب�أعم�ل الإغ�ثة مل�ص�عدة �صح�ي� الكوارث كم� يواكب هذا العمل اأعم�ل التنمية التي تقوي 
قدرات املجتمع�ت املحلية. 

يقوم الإحت�د الدويل ب�مله�م الت�لية: 
1- م�ص�عدة وحم�ية �صح�ي� الكوارث الطبيعية.

2- تن�صيق جهود اجلمعي�ت الوطنية املختلفة.
3- تدريب وم�ص�عدة اجلمعي�ت الوطنية على تنمية كوادره� امل�دية والب�صرية. 

ي�صم الإحت�د الدويل جلمعي�ت ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر يف ع�صويته 187 جمعية 
وطنية من خمتلف اأنح�ء الع�مل كم� يقع مقره يف جنيف ب�صوي�صرا. 

NSs  3. اجلمعيات الوطنية
وهي منظم�ت حملية تطوعية تعمل ك�أجهزة م�ص�عدة لل�صلط�ت احلكومية يف الدول التي 

تن�صط فيه�. 
ت�صبح  ف�إنه�  الوطنية  اجلمعي�ت  ب�إحدى  الأحمر  لل�صليب  الدولية  اللجنة  تعرتف  وحني 
جزءًا من احلركة الدولية وميكنه� اأن تتقدم بطلب لاللتح�ق بع�صوية الإحت�د الدويل. وتقدم 
هذه اجلمعي�ت الوطنية نط�قً� وا�صعً� من اخلدم�ت التي تع�لج احل�ج�ت الط�رئة واحل�ج�ت 
امل�صتمرة على املدى البعيد مثل: برامج �صحية، برامج لالإ�صع�ف الأويل والت�أهب للكوارث 
واإدارة الكوارث، ويف اأوق�ت احلرب ت�ص�عد اجلمعي�ت الوطنية يف رع�ية اجلرحى واملر�صى 
والالجئني وال�صجن�ء، وتت�ألف كل جمعية وطنية من متطوعني واأع�ص�ء وموظفني، وكثريا م� 

يكون متطوعو اجلمعي�ت الوطنية من اأوائل املتواجدين يف موقع الك�رثة فور حدوثه�.

ال�صارات
تعد ال�ص�رات يف غ�ية الأهمية للحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر لأنه� 

ت�صتخدم يف الدللة وللحم�ية. 
• مت اختي�ر ال�صليب الأحمر على خلفية بي�ص�ء وهو عك�صً� لعلم �صوي�صرا )وهي الدولة 

التي ينتمي اإليه� املوؤ�ص�ض هرني دون�ن( اأو الهالل الأحمر على خلفية بي�ص�ء .
• هن�لك �ص�رة اأخرى مت اعتم�ده� يف الع�م 2005 وهي الكري�صت�لة احلمراء على خلفية 

بي�ص�ء.



دليل احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع للممار�صن امليدانين10

ىل
الأو

دة ا
وح

ال

الوطنية  اجل��م��ع��ي��ات  يف  ال��ت��ط��وع 
لل�صليب االأحمر والهالل االأحمر

يعد العمل التطوعي اأ�ص��صيً� يف اأن�صطة احلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر. 
وقد ق�م ب�لفعل هرني دون�ن يف معركة �صولفرينو بح�صد جمموعة من املتطوعني لإ�صع�ف 
املتطوعني  من  كبرية  جمموعة  ا�صتقط�ب  على  العمل  اأ�صبح  وقد  وم�ص�عدتهم.  اجلرحى 
زال  وم�  الدولية،  احلركة  عليه�  تقوم  التي  الأ�ص��صية  املب�دئ  من  احلركة  اأن�صطة  لتنفيذ 
حيث  اليوم،  حتى  م�صتمرًا  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب  جمعي�ت  يف  التطوعي  العمل 
يوجد ماليني املتطوعني يف هذه احلركة  التي تعترب اأكرب �صبكة متطوعني حول الع�مل، وهذا 

ب�لت�أكيد اأحد نق�ط القوة فيه�. 
لل�صليب  الدولية  احلركة  يف  الدرجة  هذه  اإىل  مهمة  التطوعية  اخلدمة  ُتعد  مل�ذا  ولكن 

الأحمر والهالل الأحمر؟ 
• لأن التطوع هو الوجه احلقيقي الذي يّعرف مهمة احلركة الدولية واأن�صطته� الإن�ص�نية.

من  م� مييزه�  عن غريه�  هو  الدولية  احلركة  ملتطوعي  التطوعي  الع�ملي  الن�ص�ط  • لأن 
املنظم�ت الإن�ص�نية) الوطنية اأو الع�ملية(.

• لأنه� توؤكد على اأهمية احلركة  وقدرته� على تقدمي الدعم جلميع املحت�جني للم�ص�عدة 
مهم� ك�نوا واأينم� ك�نوا. 

ما هو العمل التطوعي؟ 
يتلخ�ض مفهومه ب�أنه ن�ص�ط: 

• دافعه الرغبة ال�صخ�صية للمتطوع ولي�ض لأي منفعة م�دية اأو ربح،  ول توؤثر فيه ال�صغوط 
الجتم�عية اأو القت�ص�دية اأو ال�صي��صية. 

للحركة  الأ�ص��صية  املب�دئ  وفق  جمتمع�تهم  وتنمية  املحت�جني  م�ص�عدة  منه  يق�صد   •
الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر. 

الوطنية.  • يقوم على تنظيمه ممثلون من اجلمعية 
من هم املتطوعون؟ 

اأو  الأحمر  ال�صليب  جمعي�ت  لإحدى  التطوعية  ب�لأعم�ل  يقومون  الذين  الأ�صخ��ض  هم 
الهالل الأحمر ب�صكل دائم اأو متقطع.
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بع�س الأن�صطة التي ميكن للمتطوعني القيام بها؟ 
العمل على م�صتوى املجتمع�ت املحلية. اأو جل�ن  للكوارث  الت�أهب  • ت�صكيل جل�ن 

التدريبية. الدورات  • عقد 
ب�لدم. التربع  • تنظيم حمالت 

ال�صب�بية. • عقد بع�ض الأن�صطة 
الع�مة. ال�صالمة  الأولية وخدم�ت  الإ�صع�ف�ت  • تقدمي 

واأعم�ل خدمة املجتمع. التمري�ض  • تقدمي خدم�ت 
الإن�ص�نية. • تنظيم عملي�ت توزيع املعون�ت 

الأولوي�ت اخل��صة بكل منطقة.  • الأن�صطة املجتمعية املتعددة وفق 
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م���ب���ادىء اأ���ص��ا���ص��ي��ة ل��ل�����ص��ل��وك من 
لل�صليب  ال��دول��ي��ة  احل��رك��ة  اأج���ل 
االأح�������م�������ر وال�������ه�������الل االأح�����م�����ر 
وامل����ن����ظ����م����ات غ������ر احل���ك���وم���ي���ة 
ال����ك����وارث ل����الإغ����اث����ة يف ح������االت 
)م����������������دون����������������ة ال�����������������ص��������ل��������وك(

اأعده� الإحت�د الدويل جلمعي�ت ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر واللجنة الدولية لل�صليب 
الأحمر.

الغر�س من مدونة ال�صلوك: 
اإن الغر�ض من مدونة ال�صلوك هذه هو �صون املب�دئ التي حتكم �صلوك املنظم�ت الإن�ص�نية 

اأثن�ء الكوارث.
احل�ص�ض  كح�ص�ب  الإن�ص�نية،  امل�ص�عدة  عملي�ت  تنفيذ  تف��صيل  املدونة  هذه  تغطي  ول 
اإىل احلف�ظ على مب�دئ ال�صتقالل  ت�صعى  اإنه�  بل  اأو ن�صب خميم�ت الالجئني،  الغذائية 
مواجهة  جم�ل  يف  تعمل  التي  احلكومية  غري  املنظم�ت  تن�صده�  التي  والت�أثري  والفع�لية 
ملزمة.  املدونة  هذه  ولي�صت  الأحمر.  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدولية  واحلركة  الكوارث 

ويتوقف تطبيقه� على اإرادة املنظمة التي تقبل الإلتزام ب�ملع�يري الواردة فيه�.
الدويل  للق�نون  وفقً�  وتطبيقه�  املدونة  هذه  تف�صري  يجب  م�صلح،  نزاع  حدوث  ح�لة  ويف 

الإن�ص�ين.
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احلد من
خم����اط����ر ال�����ك�����وارث 
املجتمع ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي 

الوحدة الثانية
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ال��������ك��������������������������������وارث اإدارة  ع���ن  مل�����ح��������ة 

م� زالت الكوارث يف الع�مل م�صتمرة، وقد تختلف هذه الكوارث يف نوعه� و�صدته� ولكنه� 
تتفق يف تهديد حي�ة الإن�ص�ن. فدائمً� م� ن�صمع عن حرب ط�حنة، زلزال مدمر، اأو جف�ف... 
اأنهكهم اجلوع  الذين  الأطف�ل  و�صور  القتلى  وجثث  الدم�ر  م�ص�هد  اأ�صبحت  وغريه� حتى 

واملر�ض من امل�ص�هد التي متر اأم�م اأعينن� يف كل يوم عرب و�ص�ئل الإعالم املرئية.

وت�صري التق�رير ال�ص�درة عن الحت�د الدويل جلمعي�ت ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر 
اأن الكوارث التي حدثت يف الع�مل خالل ع�م 2000 قد اأثرت يف حي�ة 256 مليون اإن�ص�ن.

وت�صكل مواجهة الكوارث ج�نبً� ه�مً� يف عمل اجلمعي�ت الوطنية، وهذا وا�صح من خالل 
اأ�صبح  اأنه قد  املوؤ�صف  الإن�ص�نية، ومن  املج�لت  الع�ملية ويف  الكوارث  ن�ص�طهم يف مواجهة 

الن�ص�ط الأكرث �صهرة بعد الأحداث املدمرة التي �صهده� الع�مل يف الآونة الأخرية.

وقد تراجع دور بع�ض اجلمعي�ت الوطنية يف جم�ل الت�أهب للكوارث املبني على املجتمع�ت 
املحلية بع�ض ال�صيء مق�رنة بدوره� يف ال�صتج�بة للكوارث.

وعلين� اأن جند اإج�بة لل�صوؤال امللح الت�يل: كيف ميكن اأن نحد من املخ�طر حتى ل توؤدي 
اإىل كوارث؟

على �صوء احلق�ئق املذكورة يجري تنفيذ عملية احلد من خم�طر الكوارث وهي عملية 
تتلخ�ض يف جمع وحتليل معلوم�ت ب�ص�أن تعر�ض جمتمع م� للمخ�طر ومع�جلته� على نحو 

منظم والتو�صل اإىل نت�ئج ذات مغزى لذلك املجتمع.

وت�صتخدم املعلوم�ت التي يتم جمعه� يف حتديد املخ�طر التي يتعر�ض له� املجتمع املحلي اأو 
يف الت�أهب للمخ�طر التي قد يتعر�ض له� وتقييم قدرات هذا املجتمع املحلي للت�صدي لهذه 
للكوارث املحتملة  اأفراده  اأن�صطة حتد من فر�ض تعر�ض  املخ�طر، ويف نه�ية املط�ف و�صع 

وتنه�ض بقدرتهم على جت�وزه� وا�صتئن�ف حي�تهم.

ومن هن� نو�صح تعريف الك�رثة واأ�صن�فه�
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 الكارثة:
هي واقعة من من�ص�أ طبيعي اأو من �صنع الإن�ص�ن، توؤثر بف�علية املجتمع الطبيعية، وتفوق 
قدرة املجتمع املحلي على التع�مل معه� ومع نت�ئجه� اعتم�دًا على م�ص�دره الذاتية، فتوؤدي 

ب�صكل كبري للخ�ص�ئر امل�دية والب�صرية والبيئية.

اأ�صناف الكوارث:
اإىل: ال�صبب  الكوارث ح�صب  • ت�صنف 

1. كوارث طبيعية: ك�لزلزل والرباكني )ل عالقة لالإن�ص�ن بحدوثه�(.
2. كوارث ب�صرية اأو من �صنع الإن�ص�ن: ك�حلروب، التلوث البيئي البيولوجي، والتلوث النووي.
ي�صرع من حدوثه�،  اأن  الإن�ص�ن  ي�صتطيع  التي  الطبيعية  الكوارث  ن�صيف  اأن  3.  كم� ميكن 

ك�لت�صحر واجلف�ف مثاًل.
اإىل: اأي�صً� ح�صب �صرعة حدوثه�  • كم� ت�صنف 

1. كوارث بطيئة: مثل املج�ع�ت اأو الت�صحر اأواجلف�ف... اأو غريه� وهو م� ي�صمى  ب�لكوارث 
ال�ص�متة.

2. كوارث �صريعة احلدوث اأو اآنية: مثل الزلزل اأو الفي�ص�ن�ت اأو الأع��صري ...الخ.

تعاريف هامة
مكمن اخلطر:

هي اإمك�نية حدوث ظ�هرة طبيعية، يف فرتة زمنية ومنطقة جغرافية حمددتني، الأمر 
الذي قد يوؤثر �صلبً� على حي�ة الإن�ص�ن اأو ن�ص�طه اأو ممتلك�ته اإىل درجة تت�صبب يف حدوث 

ك�رثة، وتختلف طرق التنبوؤ ب�ملخ�طر اختالفً� كبريًا تبعً� لنوع  مكمن اخلطر.
مث�ل: الف�لق الزلزايل.

اخلطر:
هي اخل�ص�رة املتوقعة اأو املرتقبة )من حيث الأرواح، طرق ك�صب العي�ض، املمتلك�ت، 
لت�أثري مكمن خطر معني على عن�صر معني معر�ض  والن�ص�ط�ت القت�ص�دية(، نتيجة 

للخطر خالل فرتة حمددة من الزمن.



دليل احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع للممار�صن امليدانين16

نية
لثا

دة ا
وح

ال

يعرف الن��ض املخ�طر ب�صكل خمتلف تبعً� لختالف ح�لتهم. وترتبط مف�هيم اخلطر، 
مكمن اخلطر ومواطن ال�صعف ببع�صه� البع�ض ارتب�طً� دين�ميكيً�.

مواطن ال�صعف:
 هي الظروف التي تتحدد بعوامل اأو بعملي�ت م�دية اأو اجتم�عية اأو اقت�ص�دية اأو بيئية 

اأو �صي��صية، مم� يزيد من املخ�طر وتعر�ض الن��ض لآث�ره�.
وعلى �صبيل املث�ل: وجود �صكن ع�صوائي ب�لقرب من الف�لق الزلزايل، انخف��ض م�صتوى 

الوعي حول الزلزل يف املنطقة.

القدرات:
والتي  املحلي  واملجتمع  الأفراد، املجموع�ت،  املوجودة لدى  وامل�ص�در  الإمك�ن�ت  هي 
متكنهم من التوقع، التع�مل مع، اأو التع�يف من اأثر مكمن اخلطر وهي اإم� اأن تكون قدرات 

م�دية )غذاء، اأدوات...(، اجتم�عية، تنظيمية، �صلوكية، وحتفيزية.
اأو وجود خطة  الزلزايل  الف�لق  ت�أهب )اإنذار مبكر( يف منطقة  اأنظمة  مث�ل: وجود 

ا�صتج�بة ج�هزة.
وميكن التعبري عن العالقة بني هذه العن��صر يف �صيغة ب�صيطة تو�صح اأنه كلم� كربت 
له  يتعر�ض  قد  الذي  زاد حجم اخلطر  املجتمع  القدرات يف  ونق�صت  ال�صعف  مواطن 

املجتمع املحلي ونعرب عن ذلك مبع�دلة اخلطر:

اخلطر= مكمن اخلطر × ) مواطن ال�صعف/ القدرات(

اأو  ال�صك�ن  من  خ�لية  من�طق  ي�صكل خطرًا يف  اأن  الزلزايل  للف�لق  املمكن  من  لي�ض 
بوجود مب�ن مق�ومة للزلزل، كم� اأن مقدار ال�صرر لن يكون كبريًا بوجود اأنظمة الإنذار 

املبكر وخطط ا�صتج�بة فع�لة.
وب�لت�يل ف�إن تقلي�ض مواطن ال�صعف يف املجتمع وزي�دة قدراته �صتوؤدي ب�لنه�ية اإىل 

التخفيف من خطر حدوث الكوارث.
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 م����ف����ه����وم  احل������د م�����ن امل���خ���اط���ر  

اإن احلد من خم�طر الكوارث املبني على املجتمع هي اإحدى عملي�ت اإدارة خم�طر الكوارث 
وحتليله�  املخ�طر  حتديد  يف  وفع�ل  كبري  ن�ص�ط  للخطر  املعر�صة  للمجتمع�ت  يكون  حيث 
وتعزيز  لديهم  ال�صعف  مواطن  من  للتخل�ض  وذل��ك  وتقييمه�  ومراقبته�  معه�  والتع�مل 
قدراتهم. و هذا يعني اأن لأفراد املجتمع ت�أثري ح��صم يف القرارات التي يتم اتخ�ذه� ودور 

كبري يف  تطبيق العملي�ت املوجهة للحد من خم�طر الكوارث. 
والإج��راءات  الأن�صطة  املجتمع،  على  املبني  الكوارث  عملي�ت احلد من خم�طر  وت�صتمل 
اأفراد  والتي ي�صعه�  ب�لكوارث  املرتبطة  للحد من املخ�طر  التي تهدف  وامل�ص�ريع والربامج 
املجتمع ويعملون على تنفيذه� بهدف بن�ء جمتمع�ت اأكرث اأم�نً� ومق�ومة للكوارث وحتقيق 

التطور املن�صود يف املجتمع. 
كم� اأن  املجتمع�ت املت�صررة غري ق�درة على احلد من خم�طر الكوارث مبفرده�، ومن 
هن� تنبع احل�جة للدعم املقدم من احلكومة املحلية والوطنية واملنظم�ت احلكومية وغري 

احلكومية والأك�دمييني والعلم�ء واخلرباء التقنيني والقط�ع اخل��ض وغريهم.
و من هن� ت�أتي اأهمية الإلتزام و الفهم ال�صحيح مل�صمون اإط�ر عمل هيوجو والذي اأقرته 
الأمم املتحدة ومت اإعتم�ده يف ع�م 2005 نهج� �ص�مال للحد من خم�طر الكوارث ب�لإ�ص�فة 
اىل اإ�صرتاتيجية ع�م 2020 التي و�صعه� الإحت�د الدويل جلمعي�ت ال�صليب الأحمر والهالل 

الأحمر لتوفري الأ�ص�ض الالزمة للخطط الأ�صرتاتيجية للجمعي�ت الوطنية.  

اىل  فقط  يهدف  ال  الكوارث  من  للحد  الوقاية  الفعالة   اال�صرتاتيجيات   من  املزيد  و�صع  "اإن 
توفر ع�صرات املالين من الدوالرات ولكن اإىل اإنقاذ مئات املليارات من االأرواح .

املناطق  التدخل  واالع��ان��ات يف  على  انفاقها حالياً  يتم  التي  املالية  امل��وارد  حيث ميكن تخ�صي�ض 
املت�صررة لتكون قاعدة لدعم التطوير يف جمال التاأهب والتي �صتقوم بدورها بتخفيف اآثار احلروب 

والكوارث .
نحن نعلم جميعاً اأن ن�صر ثقافة الوقاية لي�ض باالمر الهن ورمبا لن تكون االرباح امل�صتقبلية مادية 
بحتة اأو ملمو�صة ،ولكننا بدعم التطوير يف جمال التاأهب للكوارث �صوف جنني ثمار ذلك التطوير يف 

امل�صتقبل البعيد مبنع وقوع مثل تلك الكوارث .
كويف عنان االأمن العام ال�صابق لالأمم املتحدة
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على  املبني  الكوارث  خم�طر  من  ب�حلد  خ��صة  عملية  هن�لك  يكون  اأن  ال�صروري  من 
املجتمع والتي تهدف ب�صكل كبري اىل احلد من اخل�ص�ئر يف الأرواح واملمتلك�ت الإجتم�عية 

والإقت�ص�دية والبيئية للمجتمع�ت ليكون اأكرث مق�ومة للكوارث.

 وميكن حتقيق ذلك من خالل م� يلي: 
1. تطوير  اإجراءات احلد من خم�طر الكوارث ل�صم�ن جن�حه� .

2. العمل على تعزيز  القدرات خلف�ض اأعداد الوفي�ت واأعداد الإ�ص�ب�ت، وتقلي�ض الأ�صرار 
املب��صرة و غري املب��صرة. 

3. اإدارة الوقت حلني  التع�يف من الك�رثة.
4. الأخذ بعني الإعتب�ر املخ�طر التي ميكن اأن تتطور خالل عملية اإع�دة الإعم�ر.

ميكن اأن تكون ال�صم�ت الت�لية اأهدافً� ع�مة اأو مق�يي�ض وموؤ�صرات ملراقبة م�صتوى التقدم يف 
عملية احلد من خم�طر الكوارث املبني على املجتمع: 

الت�صاركية: اأن يت�ص�رك  جميع عن��صر املجتمع ول�صيم� املجموع�ت الأكرث عر�صة للمخ�طر 
يف جميع املراحل يف عملية احلد من خم�طر الكوارث املبني على املجتمع

امل�صتفيد الأول من هذه العملية وعملية التنمية هواملجتمع. 
التوافق: اأن تكون الإجراءات التي يتم اتخ�ذه� مبنية على اإحتي�ج�ت املجتمع و متوافقة 
مع اأولوي�ته، واأن تكون الأولوي�ت التي يتم حتديده� مبنية على املتطلب�ت التي يفر�صه� و�صع 

املجتمع.

التكامل : يقوم املجتمع بعمليتي التخطيط والتنفيذ لالإجراءات قبل واأثن�ء و بعد الك�رثة.
تكون هن�لك اإرتب�ط�ت بني املجتمع  املت�صرر واملجتمع�ت واملنظم�ت والهيئ�ت احلكومية 
اقت�ص�دي  اإىل وجود دعم  التي حتت�ج  امل�صتوي�ت )خ��صة يف احل�لت  الأخ��رى على جميع 

للتع�مل مع الك�رثة(. 

ع����م����ل����ي����ة احل���������د م�������ن خم����اط����ر 
ال����ك����وارث امل���ب���ن���ي ع���ل���ى امل��ج��ت��م��ع 
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ال�صتباقية يف التعامل مع الكوارث: اأن يكون هن�لك تركيز خ��ض على الإجراءات التي 
ت�صبق وقوع الك�رثة، كمح�ولة جتنبه� اأو احلد من اآث�ره� والت�أهب امل�صبق له�. 

ال�صمولية: اأن ت�صتمل عملية احلد من خم�طر الكوارث املبني على املجتمع على اإجراءات 
هيكلية وغري هيكلية فيم� يتعلق ب�لت�أهب للك�رثة واحلد من اآث�ره� ال�صلبية.

امل�دي. الإعم�ر والتجهيز  يتعلق بعملي�ت  الهيكلية هي م�  • الإجراءات 

الوعي  وزي���دة  والتعليم  ال�صحة  جم���لت  يف  تكون  م�  هي  الهيكلية  غري  الإج���راءات   •
والتدريب وحمو الأمية وحت�صني م�صتوى املعي�صة وتنظيم املجتمع وحم�ية البيئة.

الأخط�ر ق�صرية  املجتمع  املبني على  الكوارث  تتن�ول عملية احلد من خم�طر  اأن  يجب 
ومتو�صطة وبعيدة املدى. 

اإ�صراك  على  احلر�ض  املختلفة:  والتخ�ص�صات  القطاعات  م�صتوى  على  التفاعل 
جميع فئ�ت املجتمع املعنيني  بعملية احلد من املخ�طر. 

يجب الإ�صتف�دة من القدرات املحلية والدعم التقني والعلمي من الأطراف اخل�رجية.

الدعم: يجب من خالل تطبيق الإجراءات اخل��صة ب�حلد من خم�طر الكوارث املبني على 
املجتمع اأن تزداد قدرات املجتمع واخلي�رات املتوفرة اأم�مهم.

التنمية: تعني توفري الآلي�ت والأ�ص�ليب والو�ص�ئل لكل فرد للح�صول على فر�ض مت�ص�وية 
ومتك�فئة، وب�لت�يل تركز على البعد الإن�ص�ين، اأي جتعل الفرد م�ص�رك� م�صتفيدا من عملي�ت 

التنمية و ت�صمل اأربعة عن��صر وهي :
1- االإنتاجية: توفري الظروف املن��صبة لالأفراد حتى يتمكنوا من رفع اإنت�جيتهم.

2- العدالة االإجتماعية: ت�ص�وى الأفراد يف احل�صول على نف�ض الفر�ض بن�ء على الإحتي�ج�ت 
اخل��صة لكل فئة. 

3- االإ�صتدامة: �صم�ن ح�صول الأفراد على تنمية م�صتدامة وم�صتقرة.

4- التمكن: توفري الو�ص�ئل الثق�فية والتعليمية وامل�دية حتى يتمكن الأفراد من امل�ص�ركة يف 
اإتخ�ذ القرار والتحكم فى مواردهم .  
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املنا�صرة : املن��صرة هي عملية مدرو�صة للت�أثري على اأولئك الذين ي�صنعون قرارات ال�صي��صة 
الق�ص�ي�  اأو مع�جلة  تغيريه�  اأو  �صي��صة  تطوير  اإىل  دائمً�  املن��صرة  وتهدف  ك�إ�صرتاتيجية، 
املتعلقة بتخ�صي�ض املوارد، وتعترب عملية املن��صرة والت�أييد مكتملة عندم� يقوم �ص�نع القرار 
بتنفيذ اإجراء ال�صي��صة املحددة حيث اأن املجتمع قد ي�صكل جمهورًا حلملة املن��صرة والت�أييد 

ل�صن�ع القرار.

خطوات عملية احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع: 
اإن الهدف من عملية احلد من خم�طر الكوارث املبني على املجتمع هو حتويل املجتمع�ت 
املعر�صة للمخ�طر اإىل جمتمع�ت اأكرث �صالمة واأكرث مق�ومة للكوارث. وب�لرغم من اختالف 
اأن عملية  اإل  التنظيمي  الق�ئمة على امل�صتوى  اخلطوات ح�صب طبيعة املجتمع وال�صرورات 

احلد من خم�طر الكوارث �صتكون ب�صكل ع�م وفق اخلطوات الت�لية: 

اخلطوة االأوىل:
اإختيار املجتمع املت�صرر والعمل معه للحد من خماطر الكوارث التي تعر�ض اأو قد 

يتعر�ض لها من خالل بناء العالقات الودية ومد ج�صور التفاهم بن اأطرافه.

تتك�تف كل من املنظم�ت غري احلكومية والهيئ�ت املخت�صة ب�إدارة الكوارث ب�لإ�ص�فة اإىل 
احلكوم�ت  والهيئ�ت ال�صعبية على امل�صتوى الوطني و الإقليمي لو�صع اأ�ص��ض لعملية احلد من 
خم�طر الكوارث املبني على املجتمع.  حيث تعمل هذه املنظم�ت واملوؤ�ص�ص�ت على ال�صتج�بة 
لنداءات املجتمع�ت املت�صررة اأو حتديد املجتمع�ت التي ت�صتدعى تطبيق برامج/ خطط احلد 
من الكوارث بن�ًء على مدى الت�صرر اأو مقدار الدعم املقدم لهذه املجتمع�ت من املوؤ�ص�ص�ت 

احلكومية اأوغري احلكومية و اإحتم�لية وجود برامج للحد من الكوارث فى املجتمع املت�صرر.

و يف بع�ض احل�لت من املمكن اأن ت�صبح الك�رثة اأ�ص��صً� لبدء عملية ج�دة للحد من خم�طر 
الكوارث املبني على املجتمع. فعنده� يتم تنظيم املعلوم�ت واخلربات اخل��صة بعملية احلد 
بني  حقيقية  تع�ون  عملية  هن�لك  ف�صيكون  املجتمع�ت  يف  ون�صره�  ال��ك��وارث  خم�طر  من 
املجتمع�ت حيث يتم تب�دل املعلوم�ت حول تطبيق الإج��راءات اخل��صة ب�حلد من خم�طر 

الكوارث املبني على املجتمع.

و فى ح�لة طلب الدعم من جه�ت خ�رج املجتمع يجب الت�أكد من اإعط�ء �صورة ك�ملة تعك�ض 
الو�صع احل�يل للمجتمع ب�صكل تف�صيلي.  
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اخلطوة الثانية: 
تقييم قدرات املجتمع و حتديد مواطن ال�صعف فيه:

يتمكن  املجتمع وو�صع اخلطط حتى  يواجهه�  التي  املخ�طر  لتحديد  ت�ص�ركية  هي عملية 
ذلك  ويدعى  لديه.  وامل�ص�دراملتوفرة  املعلوم�ت  كل  ب��صتخدام  تخطيه�  من  املجتمع  اأفراد 
من  احلد  عملية  من  املرحلة  هذه  وتعمل  املجتمع.  م�صتوى  على  الت�ص�ركي  املخ�طر  تقييم 
للعمل معً� على حتديد حجم املخ�طر ور�صد املوارد  الكوارث على توحيد املجتمع  خم�طر 

والفر�ض املت�حة وحتليل ذلك. 

اخلطوة الثالثة: 
التخطيط الت�صاركي لعملية احلد من خماطر الكوارث )تخطيط العمل( 

يتم حتديد الإجراءات اخل��صة ب�لت�أهب للكوارث واحلد من اآث�ره� ال�صلبية يف هذه املرحلة. 
ولي�ض من ال�صروري اأن ت�صتمل هذه الإجراءات على م�ص�ريع كبرية،  ولكن النقطة الأهم هي 
البدء بعملية احلد من املخ�طر من خالل تعبئة املجتمع. ويجب اأن يكون ذلك ق�ئمً� على م� 

يتوفر من اإمك�ني�ت وموارد متوفرة للمجتمع. 

يتم ترجمة الأهداف والإ�صرتاتيجي�ت مبجمله� اإىل خطط واأن�صطة، ويتم حتديد الأ�صخ��ض 
حتديد  يتم  كم�  عملي،  ب�صكل  اخلطة  تطبيق  ليتم  ال�صرورية  وامل�ص�در  الزمني  واجل��دول 
الأهداف التي و�صعه� املجتمع فيم� يتعلق ب�لت�أهب للكوارث واحلد من اآث�ره� ال�صلبية واملتمثلة 
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بتقلي�ض احتم�ل التعر�ض للكوارث وزي�دة الإمك�ني�ت املتوفرة. 

اأم� يف مرحلة التخطيط فقد مت الدخول يف اتف�قي�ت مع املنظم�ت الع�ملة للح�صول على 
دعمهم لتطبيق خطة احلد من خم�طر الكوارث. 

ويتوقع من الأطراف اخل�رجية ع�دة اأن ت�ص�عد املجتمع يف اجلوانب الت�لية: 
التوعية. و مواد  والتعليم  التدريب  اأن�صطة  اإمك�ني�ت املجتمع من خالل  •  بن�ء 

• ح�صد املوارد لرفد جهود املجتمع ب�ملوارد الالزمة لتنفيذ خطة احلد من خم�طر الكوارث.
على  للح�صول  احلكومية  غري  واملنظم�ت  املعنية  احلكومية  الهيئ�ت  مع  ال�صالت  • اإق�مة 

املعلوم�ت وامل�ص�در...الخ. 
اخلطوة الرابعة: 

تنفيذ اخلطط باإ�صراف املجتمع 

يعترب و�صع اآلية  للحد من خم�طر الكوارث يف املجتمع و تعزيزه�  ذو اأثر اإيج�بي يف تنفيذ  
خطة احلد من خم�طر الكوارث. وهن�لك نط�ق وا�صع من اجله�ت  التي ميكن اأن تكون يف 

�صلب عملية التطبيق للخطة ونذكر منه� م� يلي:
- جلنة من املجتمع

- فريق ال�صليب الأحمر/ الهالل الأحمر
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- ال�صرك�ء املحليون الذين يقومون بتفيذ م�ص�ريع تنموية يف هذا املجتمع 
مت  التي  املخ�طر  من  احلد  اأن�صطة  لتنفيذ  املجتمع  بتحفيز  اجله�ت  هذه  تقوم  م�  غ�لبً� 
التف�ق عليه� وميكن تقدمي التدريب لأفراد املجموعة  لزي�دة القدرة على تنفيذ اأن�صطة احلد 

من خم�طر الكوارث. 
اخلطوة اخلام�صة:

املراقبة والتقييم الت�صاركي

تتعلق عملية املراقبة ب�لت�أكد من �صري اخلطط والأن�صطة ب�صكل �صحيح اأو احل�جة للتعديل. 
اإج��راءات عملية احلد من خم�طر  التقييم فتعنى مبراجعة الآث�ر املتحققة من  اأم� عملية 
اإج��راءات  تنفيذ  تعيق  التي  والأ�صب�ب  املخرج�ت  و  الإجن���زات  حتليل  يتم  حيث  الكوارث، 
احلد من املخ�طر وتعنى عملية التقييم ب�لفرق املوجود بني نت�ئج تطبيق اإجراءات احلد من 
خم�طر الكوارث يف املجتمع وانعك��ص�ته� على م�صتوى احلي�ة ب�صكل ع�م. ويكون هن�لك عملية 
م�صتمرة للتعلم من التج�رب وتب�دل املم�ر�ص�ت الأف�صل مع املجموع�ت واملجتمع�ت الأخرى 

وذلك للرتويج لعملية احلد من خم�طر الكوارث املبني على املجتمع. 

 خمرجات عملية احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع 

 يجب اأن حتقق عملية احلد من خم�طر الكوارث املبني على املجتمع تقدمً� ملحوظً� يف 
م�صتوى ال�صالمة يف املجتمع ومدى مق�ومته للكوارث،  و�صرورة اأن يكون للعملية اآث�ر حقيقية 

على عملية التنمية امل�صتدامة يف املجتمع. 

فيم� يلي بع�ض املخرج�ت الأ�ص��صية لعملية احلد من خم�طر الكوارث املبني على املجتمع: 
1. وجود تنظيم على م�صتوى املجتمع اأو جلنة جمتمعية لالإ�صراف على عملية احلد من خم�طر 
الكوارث وذلك لإق�مة وتعزيز الآلي�ت التنظيمية على م�صتوى املجتمع لتطبيق اأن�صطة احلد 
من املخ�طر وتت�ألف التنظيم�ت املجتمعية اأو اللج�ن املجتمعية اخل��صة ب�حلد من خم�طر 

الكوارث من اأفراد املجتمع نف�صه. 
"�صندوق احلد من خم�طر الكوارث املبني على املجتمع" ويهدف ل�صم�ن توفري  2. وجود 
امل�ص�در ال�صرورية لتطبيق الإجراءات اخل��صة ب�حلد من املخ�طر وعملي�ت التح�صريله�. 
ورفع  املجتمع  املبني على  املخ�طر  لعملية احلد من  اأ�ص��ض  للكوارث  خللق  ت�أهب  3. خطة 

م�صتوى الوعي فيه .
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4. خطة احلد من خم�طر الكوارث املبني على املجتمع وذلك ل�صم�ن العمل اجلم�عي من 
خالل تعبئة امل�ص�در املتوفرة حمليً�. 

5. نظ�م تدريبي لتقدمي خدم�ت التدريب للمنظم�ت املجتمعية اأو اللج�ن القروية حول عملية 
احلد من خم�طر الكوارث،  وذلك لزي�دة القدرات التنظيمية والتقنية يف هذه املنظم�ت 
الإخالء  وعملي�ت  والإنق�ذ  والبحث  الأولية  الإ�صع�ف�ت  مثل  اجلوانب  بع�ض  يف  واللج�ن 
والإدارة وعملي�ت الإغ�ثة واإدارة املالجئ وتقييم الحتي�ج�ت وم�صتوى الأ�صرار و�صم�ن 

عملي�ت الإن�ص�ء ال�صليمة والآمنة. 
مع ح�لت  للتع�مل  اللج�ن  ل�صم�ن  ج�هزية  وذلك  املجتمع  العملي يف  التدريب  اأنظمة   .6

الكوارث.
7. اإزدي�د م�صتوى الوعي واملعرفة لدى الأفراد والع�ئالت واملجتمع�ت حول الأخط�ر والكوارث 

ومواطن ال�صعف وعملية الت�أهب للكوارث واحلد منه� و الإ�صتج�بة له�.
8. نظ�م الإنذار املبكر يف املجتمع وذلك لالإ�صه�م يف �صالمة املجتمع من خالل توفريالإجراءات 

الإحتي�طية الالزمة. 

دور املتطوعني يف تنفيذ عملية احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع: 
املجتمع�ت على  الكوارث يف م�ص�عدة  ب���إدارة  يتعلق  فيم�  املدربني  املتطوعني  دور  ويتمثل 
تنفيذ اخلطط التي مت و�صعه� للحد من خطر الكوارث. وفيم� يلي بي�ن لبع�ض امله�م التي 

يقوم به� املتطوعون املدربون للقي�م بهذا الدور: 
ب�حلد  يتعلق  فيم�  عمله�  تنظيم  و  املحلية  املجتمع�ت  يف  الع�ملة  اجلمعي�ت  دور  • تعزيز 

من اآث�رالكوارث. 
الكوارث  وتطبيق خطط احلد من خم�طر  بتطوير  واملعنيني  املجتمعية  اللجنة  • م�ص�عدة 

وذلك وفق نت�ئج عملية التقييم املجتمعي الت�ص�ركي. 
• عقد دورات تدريبية خ��صة بعملي�ت احلد من خم�طر الكوارث يف املجتمع، وذلك لبن�ء 
قدرات اأفراد املجتمع املحلي و�صيكون لذلك دور تكميلي للدورات التدريبية اجل�رية مثل 

الإ�صع�ف�ت الأولية يف املجتمع، التعبئة املجتمعية. 
اأفراد املجتمع.  ب�لتع�ون مع  • مت�بعة وتقييم تطبيق اخلطة 

الأن�صطة.  الكوارث من خالل  دعم هذه  الإ�صتدامة لربامج احلد من خم�طر  • حتقيق 
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يف  ال��دول��ي��ة  املنظمات  عمل  اإط���ار 
جمال  احلد من خماطر الكوارث

اإطار عمل هيوغو)2005 -2015(
تبنت املنظم�ت احلكومية وغري احلكومية خالل املوؤمتر الع�ملي للحد من خم�طر الكوارث 
والذي عقد يف كوبي يف الي�ب�ن 2005 اإط�ر عمل هيوغو 2005-2015 لبن�ء قدرات الدول 
اإ�صرتاتيجية  منهجية  لوجود  مميزة  فر�صة  املوؤمتر  وق��دم  ال��ك��وارث.  ملق�ومة  واملجتمع�ت 
ومنظمة للحد من احتم�لية التعر�ض للكوارث واملخ�طر املتعلقة بذلك. وقد اأكد املوؤمتر على 

احل�جة لبن�ء هذه القدرات كم� قدم طرقً� عملية لتحقيق ذلك. 

ك�نت الأولوي�ت الأ�ص��صية يف اإط�ر عمل هيوغو كم� يلي: 
1- �صم�ن اعتب�ر احلد من خطر الكوارث اأولوية وطنية وحملية ق�ئمة على ق�عدة موؤ�ص�صية 

�صلبة للتنفيذ.
2- حتديد خطر الكوارث وتقييمه� ور�صده� وتعزيز الإنذار املبكر.

3- ال�صتف�دة من املعرفة والبتك�رات والتعليم لبن�ء ثق�فة لل�صالمة والقدرة على مواجهة 
الكوارث على جميع امل�صتوي�ت.

4- احلد من عوامل اخلطر الأ�ص��صية.
5- تعزيز الت�أهب للكوارث بغية الت�صدي له� بف�علية على جميع امل�صتوي�ت.

م�صاهمة االحتاد الدويل يف اإطار عمل هيوغو

يدعم الحت�د الدويل دعم� ك�مال نت�ئج املوؤمتر الدويل للحد من الكوارث. واإذ يحث الدول 
الب�لغ  الأع�ص�ء  الوطنية  جمعي�ته  عرب  العمل  �صيت�بع  املوؤمتر،  اإب�ن  التزام�ته�  تنفيذ  على 
عدده� 187 جمعية وب�لإ�صرتاك مع الأمم املتحدة واحلكوم�ت وامل�نحني واملجتمع الدويل من 

اأجل حتقيق اأهداف اإط�ر عمل هيوغو.   
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اأولويات عمل اإطار 
هيوجو

احلد من خطر الكوارث 
اأولوية   وطنية وحملية 
باعتماد قاعدة موؤ�ص�صية

حتديد وح�صر ور�صد 
خماطر الكوارث وتعزيز 

االإنذار املبكر 

ا�صتخدام املعرفة واالبتكار 
والتعليم لبناء ثقافة االأمن 

واملرونة 

احلد من العوامل امل�صببة 
للمخاطر 

تعزيز التاأهب للكوارث من 
اأجل مواجهة فعالة على 

جميع امل�صتويات 

خطط  يف  املخاطر  احل��د من  اإدراج  تاأييد 
التنمية الوطنية

الكوارث حمليا  بيانات  امل�صاهمة يف ر�صد 
وعامليا 

م��ن��ا���ص��رة ب���رام���ج وط��ن��ي��ة وال��ق��ي��ام ب���دور 
لتحقيق ذلك 

على  املخاطر  ح�صر  عمليات  يف  امل�صاعدة 
امل�صتوى الوطني 

دعم التوعية على ال�صعيد املحلي بوا�صطة 
االأحمر  والهالل  االأحمر  ال�صليب  �صباب 

واملدار�ض واملتطوعن 

دع����م م�����ص��اري��ع احل����د م���ن امل��خ��اط��ر غر 
الهيكلية و�صغرة احلجم 

على  واملواجهة  التاأهب  على  ال��ق��درة  بناء 
واإقليمي  وطني  دع��م  م��ع  حملي  م�صتوى 

وعاملي 

امل�صاركة يف املنتديات الوطنية واالإقليمية 
والعاملية 

ب�صاأن  والتعاون  احل��وار  وحت�صن  ت�صجيع 
احلد من خماطر الكوارث خطر ال�صيا�صة 

العامة 

قانونية  اأط��ر  بن�صر  القانوين  التاأهب  منا�صرة 
الدولية  االإن�صانية  اال�صتجابة  ت�صجع  و�صيا�صية 
لالإغاثة من الكوارث بفعالية و�صرعة وم�صوؤولية 

وال�صعف  امل��خ��اط��ر  ح�����ص��ر  عملية  تنفيذ 
والقدرات على امل�صتوى املحلي 

تبادل املمار�صة اجليدة حمليا وعامليا 

املجتمع  على  قائمة  /برامج  مبادرات  دعم 
االأح��م��ر  لل�صليب  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ص��ب��ك��ة  ع���ر 

والهالل االأحمر 

ت�صهيل االإنذار املبكر املتنوع للمخاطر على 
ال�صعيد املحلي 

احلد  االأح��م��ر  ال�صليب  نا�صر   : كمبوديا 
م����ن خم���اط���ر ال�����ك�����وارث ح���ت���ى ت��ع��اجل��ه��ا 

ا�صرتاتيجيه وطنية للحد من الفقر 

بوا�صطة  ال��ك��وارث  اإدارة  معلومات  ن��ظ��ام 
الويب التابع لالحتاد الدويل 

بلدان االأنديز :و�صعت الدول اإ�صرتاتيجية 
لت�صميم  وطنية  جمعيات  ت�صمل  اإقليمية 

برامج وطنية ملتابعة اإطار عمل هيوجو 

التعاون بن ال�صليب االأحمر وبرنامج االأمم 
القطرية  املخاطر  االإمنائي حل�صر  املتحدة 
ت�صونامي  اإع�صار  بعد  م��ا  مرحلة  �صياق  يف 

يف  بالفي�صانات  التوعية  م�صروع  فيتنام: 
املدار�ض 

املنغروف للحماية  م��زارع �صجر   : فيتنام 
من الفي�صانات وتنوع م�صادر العي�ض 

م��ن��ط��ق��ة ال��ك��اري��ب��ي ..ف�����رق م���ن املجتمع 
امل���ح���ل���ي ب���دع���م ف�����رق وط���ن���ي���ة ووح������دات 
املواجهة الطارئة ومت اال�صتعانة بها فيما 

بعد اأثناء اإع�صار اإيقان 

م�������ص���ارك���ة ال�����ص��ل��ي��ب االأح����م����ر وال���ه���الل 
االأحمر يف دعم املوؤمتر حول اإعادة التاأهيل 
والتعمر يف حاالت الكوارث وتغر املناخ 
دعمت  الدولية  للتنمية  الريطانية  االإدارة 
ب���رن���ام���ج احل�����د م����ن خم���اط���ر ال�����ك�����وارث مع 
جمعيات بلدان اجلنوب االإفريقي وجنوب اأ�صيا  

امل�������ص���ت���وى ال���ع���امل���ي: م�������ص���روع ال���ق���وان���ن 
وال���ق���واع���د وامل����ب����ادئ ال���دول���ي���ة مل��واج��ه��ة 

الكوارث 

ق�صرة  امل�صاعدة  ب��رن��ام��ج   : كازاخ�صتان 
االأجل يف ف�صل ال�صتاء الأ�صعف الفئات 

تقرير عن الكوارث يف العامل )االحتاد الدويل (

���ص��وازي��الن��د : م�����ص��روع االأم�����ن ال��غ��ذائ��ي 
ل��ل��ت�����ص��دي ل��ل��خ��ط��ر / ال�����ص��ع��ف ب�����ص��ب��ب 

اجلفاف واالإيدز وفرو�صه 

بنغالد�ض: برنامج التاأهب لالأعا�صر 

اأمثلة عن املبادرات 
الأخرية /اجلارية

دور حركة ال�صليب 
الأحمر والهالل الأحمر
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الإ�صرتاتيجية 2020 
للجمعي�ت  الإ�صرتاتيجية  للخطط  الالزم  الأ�ص��ض   2020 ع�م  حتى  الإ�صرتاتيجية  توفر 
وتدعو  املتغرية،  والظروف  اخللفي�ت  اختالف  مع  يتج�وب  دين�ميكي  اإط�ر  وهي  الوطنية، 
جميع الأع�ص�ء واملتطوعني واملوظفني واملوؤيدين لالنخراط ب�إبداع وابتك�ر يف اإعط�ء ت�أثري 

فع�ل لهذه الإ�صرتاتيجية.

فائدة ا�صرتاتيجية 2020 :
اعتم�دًا على الحتي�ج�ت املحلية ومواطن ال�صعف للمجتمع�ت املتنوعة التي نعمل معه�، 
الب�صر، ف�إن ال�صرتاتيجية حتى ع�م 2020  التي حتق لكل  وا�صرت�ص�دًا ب�حلقوق واحلري�ت 
م�صممة لتفيد يف نه�ية املط�ف كل من يتطلع اإىل احلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل 

الأحمر للم�ص�عدة على بن�ء ع�مل اأكرث اإن�ص�نية وكرامة و�صالمً�:
• �صتتمكن اجلمعي�ت الوطنية من بذل املزيد،  والعمل ب�صكل اأف�صل من اأجل امل�صت�صعفني 
اأكرب  قدرة  لديه�  و�صيكون  به�،  �صلة  وذات  املحلية  الحتي�ج�ت  مع  للتكيف  ق�بلة  بطرق 
وموارد اأكرث ا�صتدامة، و�صيكون اأع�ص�وؤه� ومتطوعوه� والداعمون الآخرون م�ص�ركني اأكرث 
ن�ص�طً�، اإذ �صيكونون اأف�صل حم��صً� وتنظيمً� ودعمً�، و�صيكونون مع�ونني ل�صلط�تهم الوطنية 
والإمن�ئية  الإن�ص�نية  الف�علة  للجه�ت  ب�لن�صبة  موثوقية  اأكرث  و�صرك�ًء  فع�لية،  اأكرث  ب�صكل 

الأخرى.
• اإن اجلمعي�ت الوطنية، اإذ تعمل ب�صكل جم�عي وبدعم من اأم�نته�، �صتكون اأكرث تالحمً�، 
وحترتم يف الوقت نف�صه تنوعن� الداخلي، و�صنكون اأكرث كف�ءة يف ن�صر قدراتن� اجلم�عية 
للم�ص�عدة اأينم� ومتى ك�ن هذا هو اأهم �صيء مطلوب يف اأ�صد ح�لت ال�صعف، و�صنكون 
وحقوق  احتي�ج�ت  ل�ص�لح  املن��صرة  يف  اإقن�عً�  واأك��رث  للعمل،  ترتيب�تن�  يف  كف�ءة  اأك��رث 

امل�صت�صعفني.
• �صت�صتفيد احلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر من جمعي�ت وطنية �صريكة 
لل�صليب  الدولية  اللجنة  مع  جنب،  اإىل  جنبً�  وتقوم،  فع�لية،  اأك��رث  واأم���ن��ة  ق��وة،  اأك��رث 

الأحمر بتعزيز ومم�ر�صة املب�دئ الأ�ص��صية والقيم التي ت�صكل اأ�ص��صن� امل�صرتك.

الأهداف ا�صرتاتيجية 2020:
1.  اإنق�ذ الأرواح، حم�ية م�ص�در الرزق، وتعزيز النتع��ض من الكوارث والأزم�ت.
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2.  التمكني من اأجل حي�ة �صحية اآمنة.
3. ت�صجيع الندم�ج الجتم�عي، وثق�فة ال�صالم ونبذ العنف.

اأفع�ل التمكني املوؤدية اإىل تنفيذ اأهداف ال�صرتاتيجية هي:
1-  بن�ء جمعي�ت وطنية قوية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر.

2- انته�ج دبلوم��صية اإن�ص�نية لتف�دي مواطن ال�صعف واحلد منه� يف ع�مل يت�صم ب�لعوملة. 
3- العمل بفع�لية ك�حت�د دويل.

  

الإ�صرتاتيجية العربية للحد من خماطر الكوارث 2020

لقد اأدركت الدول العربية الآث�ر ال�صلبية التي يخلفه� التدهور البيئي امل�صتمر والنمو احل�ص�ري 
اأهداف  حتقيق  على  والهجرة  الدميوغرايف  التوزيع  واجت�ه�ت  له  املخطط  وغري  املت�ص�رع 
التنمية امل�صتدامة يف هذه املنطقة فيم� تتهدد املنطقة حتدي�ت اأخرى تفر�صه� عليه� املخ�طر 
والنزاع�ت  الغذائي  الأمن  وانهدام  الوب�ئية  الأمرا�ض  وانت�ص�ر  ال�صك�ن  لت�صريد  امل�ص�حبة 
وال�صراب�ت وذلك ب�صكل يفوق م� تعر�صت له املنطقة من قبل وي�تي هذا الدراك م�ص�حبً� 
والقليمي  الوطني  ال�صعيد  بفع�لية على  الكوارث  اإدارة وجم�بهة  ازاء  املب��صرة  للم�صوؤولية 
نتيجة تغريات جيولوجية وتغريات من�خية  ب�صكل متكرر  ب�تت حتدث  الكوارث  اأن  �صيم�  ل 

متزايدة عرب املنطقة العربية.

ومراع�ة للتزامه� بتحقيق الأهداف التنموية لالألفية ومت��صيً� مع الدور الذي حدده اإط�ر 
يف  ري�ديً�  دورًا  العربية  ال��دول  ج�معة  لعبت  احلكومية،  القليمية  للمنظم�ت  هيوغو  عمل 
تعزيز اإدراج اجراءات احلد من خم�طر الكوارث يف ال�صي��ص�ت الإقليمية اخل��صة ب�لتنمية 

امل�صتدامة والتكيف مع تغري املن�خ واآلي�ت التن�صيق املعنية ب�لدارة البيئية واإدارة الكوارث.

ويف اإط�ر مت�بعة قرارات القمة العربية الأوىل للتنمية القت�ص�دية والجتم�عية اأ�صدر جمل�ض 
الوزراء العرب امل�صوؤولني عن �صوؤون البيئة قرارًا يف جل�صته يوم 24/5/2009 يدعو لتخ�ذ 
اإجراءات حمددة للحد من خم�طر الكوارث واإعداد ا�صرتاتيجية عربية للحد من خم�طر 

الكوارث.

و�صتكون ال�صرتاتيجية العربية للحد من خم�طر الكوارث مكملة للجهود الق�ئمة التي تبذله� 
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الكوارث يف  احلد من خم�طر  بهدف  املتخ�ص�صة  والدولية  والقليمية  الوطنية  املوؤ�ص�ص�ت 
املنطقة العربية، كم� �صريكز ال�صرك�ء املنفذين لال�صرتاتيجية على نهج متعدد القط�ع�ت 
التي تواجه املنطقة العربية بحلول ع�م 2020 وفقً�  لتحقيق انخف��ض ملمو�ض يف املخ�طر 

لالأولوي�ت الع�ملية التي حدده� اإط�ر عمل هيوغو والأهداف التنموية لالألفية.

مت حتديد خم�ض حم�ور رئي�صية متثل اإط�ر مبدئي لال�صرتاتيجية العربية كم� يلي:
1. تعزيز اللتزام مبنهج �ص�مل ومتك�مل للحد من خم�طر الكوارث يف خمتلف القط�ع�ت.

2. بن�ء القدرات الالزمة لتحديد ور�صد وتقييم خم�طر الكوارث.
3. بن�ء قدرة على املج�بهة من خالل املعرفة والدعوة الع�مة والبحث والتدريب.

4. حت�صني امل�ص�ئلة فيم� يتعلق ب�دارة خم�طر الكوارث على ال�صعيد املحلي والوطني.
وال�صتعداد  للطوارئ  ال�صتج�بة  وعملي�ت  خطط  يف  الكوارث  خم�طر  من  احلد  ادراج   .5

والتع�يف.

وقد مت اعداد ال�صرتاتيجية العربية للحد من خم�طر الكوارث من قبل الأم�نة الفنية ملجل�ض 
العربية واملكتب القليمي  الدول  البيئة يف ج�معة  امل�صوؤولني عن �صوؤون  العرب  البيئة  وزراء 
للدول العربية يف اأم�نة الأمم املتحدة لال�صرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث ومب�ص�همة 
العديد من منظم�ت الأمم املتحدة واملنظم�ت العربية املتخ�ص�صة والإحت�د الدويل جلمعي�ت 
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر واملرفق الع�ملي للحد من الكوارث والتع�يف منه� يف البنك 

الدويل .
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م�صتوى  على  الكوارث  خطر  من  احلد  مبو�صوع  الهتم�م  تزايد  الأخ��رية   ال�صنوات  يف  
حكومية  الغري  و  احلكومية  اجله�ت  تبني  خالل  من  جليً�  ذلك  وظهر  املحلية  املجتمع�ت 
لأجندات خ��صة بذلك ب�لإ�ص�فة لتطوير اأطر العمل و ال�صرتاجتي�ت ذات ال�صلة )ك�إط�ر 
عمل هيوغو 2005-2015 ، ال�صرتاجتية العربية للحد من املخ�طر 2020 ، اإط�ر عمل املرونة 

و ال�صالمة اخل��ض ب�حلركة الدولية لل�صليب الأحمر و الهالل الأحمر، ... (.

رّكزت العديد من هذه املب�درات على اأهمية ربط احلد من خطر الكوارث بخطط التنمية 
املجتمعية طويلة الأمد وذلك من خالل ا�صتخدام جمموعة من املنهجي�ت والتي تعترب "العمل 

مع املجتمع�ت املحلية" اأ�ص��ض له� ونذكر منه� على �صبيل املث�ل ل احل�صر :

- م�صح ومراقبة م�صتوي�ت الأخط�ر وا�صتخدام اخلربة املحلية يف ذلك.
- تطوير اأنظمة الإنذار املبكر.

- اإدارة املخ�طر )تقوية ال�صدود وبن�ء املزيد منه� ودعم اإ�صتقرار املنحدرات ... (.
- العتم�د على الأبح�ث والدرا�ص�ت العملية.

- ا�صتخدام الطرق التقليدية للت�أهب للكوارث املحددة.
- النتق�ل من الرتكيز على ال�صتج�بة للكوارث اإىل النتع��ض من اأثره� و احلد من خطره� 

والتوعية العمومية.
- النتق�ل من التخطيط املجتمعي الق�صري الأمد اإىل الطويل الأمد.

التحويالت  ) كربن�مج  اآلي�ت خمتلفة  اإ�صتخدام  البيئية من خالل  النظم  اإدارة  - حت�صني 
النقدية مق�بل خدم�ت النظ�م البيئي ... (.

-  تطوير ا�صتخدام الأرا�صي املبني على امل�ص�ركة وتطوير اخلطط التنموية.

يف  امل�صتخدمة  املنهجيات 
احلد من خماطر الكوارث 
امل�����ب�����ن�����ي ع�����ل�����ى امل���ج���ت���م���ع
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-  تعزيز �صبل املعي�صة من خالل ت�صجيع و متويل امل�ص�ريع ال�صغرية واإتخ�ذ التدابري الالزمة 
لزي�دة الإنت�جية الزراعية و�صم�ن اإمدادات امل�ء والغذاء وزي�دة مب�درات الت�صويق.

- تطبيق برامج التمويل للم�ص�ريع ال�صغرية لزي�دة الأم�ن الإجتم�عي والقدرة على التكيف 
واحلوكمة املحلية التي ت�صتمل على اإمك�نية احلد من خم�طر الكوارث.

-  اعتم�د منهجي�ت تراعي النوع الجتم�عي ) اجلندر ( يف احلد من خم�طر الكوارث.
 - اأن�صطة املن��صرة اخل��صة بدعم الأ�ص�ض الق�نونية التي تدعم اأن�صطة احلد من املخ�طر 

و تزيد من فع�ليته�.
- العديد من مب�درات التنمية املجتمعية والتي تعمل على احلد من / التوعية مبك�من اخلطر 

الأ�ص��صية ولكن ل يتم الإ�ص�رة اإليه� على اأنه� مب�درات حملية اأو جمتمعية.



الأ�صا�صية املبادئ 
للحركة الدولية لل�صليب االأحمر والهالل االأحمر

الإن�صانية
اإغ�ثة  يف  الرغبة  من  ولدت  التي  الأحمر،  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدولية  احلركة  اإن 
اجلرحى يف مي�دين القت�ل دون متييز بينهم، ت�صعى اإىل منع املع�ن�ة الب�صرية حيثم� وجدت 
والتخفيف منه�. وهدفه� حم�ية احلي�ة وال�صحة و�صم�ن الكرامة الإن�ص�نية، وهي ت�صعى 

اإىل تعزيز التف�هم والتع�ون وال�صالم بني جميع ال�صعوب.

عدم التحيز
 ل تقيم احلركة اأي متييز على اأ�ص��ض القومي�ت اأو الأجن��ض اأو الأدي�ن اأو العق�ئد ال�صي��صية، 
فهي ت�صعى اإىل التخفيف من مع�ن�ة الأفراد، م�صرت�صدة مبعي�ر وحيد هو مدى ح�جتهم 

للعون ومعطية الأولوية لأكرثهم ح�جة.

احلياد
اأثن�ء احل��روب، كم� حتجم عن  الآخ��ر  اتخ�ذ موقف مع طرف �صد   متتنع احلركة عن 

الدخول يف املج�دلت ال�صي��صية والدينية والفل�صفية والعرقية.

ال�صتقاللية
 احلركة م�صتقلة، ورغم اأن اجلمعي�ت الوطنية تعد ك�أجهزة مع�ونة حلكوم�ت بلدانه� يف 
اخلدم�ت الإن�ص�نية وتخ�صع للقوانني ال�ص�رية يف هذه البلدان، ف�إن عليه� اأن حت�فظ على 

ا�صتقالليته� مب� يجعله� ق�درة على العمل وفقً� ملب�دىء احلركة يف جميع الأوق�ت.

التطوعية
 تقوم احلركة على اخلدمة التطوعية ول ت�صعى اإىل الربح ب�أي �صورة.

الوحدة 
 ل ميكن اأن يوجد يف بلد من البلدان �صوى جمعية واحدة لل�صليب الأحمر اأو الهالل الأحمر، 

ويجب اأن تكون مفتوحة اأم�م اجلميع واأن مت�ر�ض اأن�صطته� يف ك�مل البلد.

العاملية 
 احلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر حركة ع�ملية وتتمتع يف داخله� جميع 

اجلمعي�ت بحقوق مت�ص�وية كم� تلتزم كل منه� بواجب موؤازرة اجلمعي�ت الأخرى.
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