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دل� �ي ��ل احل � ��د م ��ن خم��اط��ر
الكوارث املبني على املجتمع
ل �ل �م �م��ار� �س�ي�ن امل �ي��دان �ي�ي�ن
االحتاد الدويل
جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر

اال�سرتاتيجية حتى عام 2020
متثل االستراتيجية حتى عام  2020تصميم االحتاد الدولي جلمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر على املضي قدما بتناول التحديات
الرئيسية التي تواجه اإلنسانية في العقد املقبل  .فمبعرفة احتياجات
مختلف اجملتمعات التي نعمل معها ومواطن ضعفها  ،فضال عن
معرفة احلقوق األساسية واحلريات التي هي من حق اجلميع  ،تسعى
هذه االستراتيجية الى حتقيق الفائدة لكل من يلجأ الى الصليب
األحمر والهالل األحمر للحصول على مساعدة من اجل بناء عالم
يسوده مزيد من اإلنسانية والكرامة والسالم .
ستركز جهود االحتاد الدولي على مدى السنوات العشر القادمة على
حتقيق االهداف االستراتيجية التالية :
 -1إنقاذ احلياة  ،حماية مصادر الرزق  ،واالنتعاش من االزمات والكوارث
واالزمات بفعالية .
 -2التمكني من أجل حياة صحية آمنة .
 -3تشجيع االندماج االجتماعي وثقافة السالم ونبذ العنف .
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إنقاذ احلياة وتغيير الفكر
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دليل احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع للممار�سني امليدانيني
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املقدمة

تعترب عملية احلد من خماطر الكوارث عملية م�ستمرة وذات �صلة بتنمية املجتمعات املحلية ورفع
قدراتها ولها تطلعات بعيدة الأمد للقيام باملزيد من الإجراءات التي حتد من احتمالية حدوث الكارثة
وتهدف �إىل التقليل من �آثارها على املجتمع املحلي.
ويعد ّ التدريب امل�ستمر واحد ًا من �أهم الو�سائل الف َّعالة يف جمال �إدارة الكوارث واحل ّد من خماطرها،
حيث ال ميكن �أن تكتمل مرحلة التخطيط يف عملية الت�أهب للكوارث �إال من خالل تدريب املوارد الب�شرية
امل�س�ؤولة عن ذلك و التي بدورها �ستقوم بنقل هذه املعلومات واملهارات �إىل �أفراد املجتمع املحلي لرفع
قدراتهم للحد من  /والتعامل مع املخاطر التي يتعر�ضون لها .و ي�شمل التدريب الكثري من الإجراءات
الوقائية الالزمة للح ّد من خماطر الكوارث ،والعمل على التخفيف من �آثارها ال�سلبية املُحتملة.
و �إنطالقا من �أهداف ا�سرتاتيجية االحتاد الدويل حتى عام  2020بالإ�ضافة �إىل ر�ؤية الإحتاد الدوىل
جلمعيات ال�صليب الأحمر و الهالل الأحمر و التى تهدف �إىل دعم الأن�شطة الإن�سانية التى ت�ضطلع بها
اجلمعيات الوطنية و ت�شجيعها و ت�سهيلها و النهو�ض بها على الدوام لوقاية الإن�سان من �أ�سباب املعاناة
والتخفيف منها �إ�سهام ًا فى احلفاظ على كرامة الإن�سان  ,فقد قامت وحدة �إدارة الكوارث يف مكتب
منطقة ال�شرق الأو�سط و �شمال افريقيا لالحتاد الدوىل جلمعيات ال�صليب االحمر و الهالل االحمر
ب�إ�صدار هذا الدليل والذى يعد نتيجة للجهود املثمرة و روح املبادرة امل�شرتكة لفريق العمل املكون من
جمموعة من االخت�صا�صيني يف جماالت احلد من خماطر الكوارث بالإ�ضافة �إىل خرباء فى جمال النوع
الإجتماعى ل�ضمان مراعاة النوع االجتماعى �أثناء العمل مع املجتمعات املحلية والذي يعترب من املوا�ضيع
الهامة التي تتكامل مع الأدوات التي ي�ستخدها املي�سر املجتمعي �أثناء عمله يف امليدان.
يع ّرف الدليل الأدوار الأ�سا�سية لكل فرد من فريق العمل املجتمعي لريتقى مب�ستوى فاعلية و كفاءة
العمل مع املجتمعات املحلية لت�صبح �أكرث �أمان ًا ومرونة .وينق�سم الدليل �إىل خم�س وحدات رئي�سية و هي:
 -1مقدمة �إىل احلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر .
 -2احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع .
 -3العمل مع املجتمعات املحلية يف احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع.
 -4احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع و التنمية امل�ستدامة.
 -5املنا�صرة وال�شراكات يف دعم احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع.
والتي تز ّود املمار�س امليداين باملعلومات و اخلطوات الواجب مراعاتها و اتباعها من �أجل عملية �سليمة
وذات نتائج م�ستدامة تنعك�س �إيجاب ًا على املجتمعات املحلية.

د.ح�سام في�صل

م�س�ؤول �إدارة الكوارث يف منطقة ال�شرق الأو�سط و �شمال �أفريقيا
االحت ��اد ال ��دويل جلمعيات ال�صليب االح�م��ر وال �ه�لال الأح�م��ر
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دليل احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع للممار�سني امليدانيني

جلنة الإعداد

امل�شاركون هم جمموعة مك ّونة من �أع�ضاء من جمموعة العمل االقليمية للحد من املخاطر بالإ�ضافة
لبع�ض االخت�صا�صيني يف جمال احلد من املخاطر وجمموعة من االخت�صا�صيني يف النوع االجتماعي:

• خــالـــدة ال�سيفي الهالل الأحمر الفل�سطيني
• حممد زيد حالوة الهالل الأحمر الفل�سطيني
• ليـلـى �أبو الهــدى الهالل الأحمر الأردين
• �صـبـــحــي العـجة الهالل الأحمر الأردين
• يـونـ�س �شـــوقـــــي الهالل الأحمر املغربي
• حـمــيـد عـزيـزي الهالل الأحمر املغربي
• جــــــو فــــيــــــا�ض ال�صليب الأحمر اللبناين
• حـنــــــا حلــــــــــود ال�صليب الأحمر اللبناين
• د.مـيـ�سم حــموي الهالل الأحمر ال�سوري
• ريـــم النابلـ�ســــي الهالل الأحمر ال�سوري
• د .نـــهـــال حفني الهالل الأحمر امل�صري
• �أحـــــالم حــنـفـي الهالل الأحمر امل�صري
• د مـحـمـد بن بله الهالل الأحمر الإماراتي
• �أحـمــد �أ�سـمـيــــو الهالل الأحمر الليبي
• د .ح�ســام في�صل الإحتاد الدوىل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
• حنـيـن �سلـيــمـــان الإحتاد الدوىل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر (�سابق ًا)
• �شـيـريـن امليداين الإحتاد الدوىل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر

1

5

الوحدة الأوىل

الوحدة الأوىل

مقدمة �إىل
احل � ��رك � ��ة ال ��دول� �ي ��ة
ل �ل �� �ص �ل �ي��ب الأح� �م ��ر
وال� � �ه �ل��ال الأح � �م ��ر
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الوحدة الأوىل

ت��اري��خ ون �� �ش ��أة احل��رك��ة ال��دول�ي��ة
لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر
متت والدة فكرة احلركة الدولية عام  1863على �أثر معركة �سولفرينو التي وقعت عام
 1859حني قام رجل الأعمال ال�سوي�سري هرني دونان ب�إن�شاء اللجنة الدولية لإغاثة اجلرحى
والتي �أ�صبحت فيما بعد اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر.
ويف �سنة  1864تب ّنت اللجنة �أول اتفاقيات جنيف ،والتي تعترب نقطة حتول يف تاريخ
الإن�سانية بحيث �أ�صبحت اخلدمات الطبية على �أر�ض املعركة "حمايدة" .وتلتها مع الوقت
عدد من االتفاقيات كالتايل:
• اتفاقية جنيف الأوىل ( )1864تن�ص على حت�سني حال املر�ضى واجلرحى باجليو�ش يف
امليدان.
• اتفاقية جنيف الثانية ( )1899تن�ص على حت�سني حال اجلرحى يف احلروب البحرية.
• اتفاقية جنيف الثالثة ( )1929تن�ص على حماية �أ�سرى احلرب.
• اتفاقية جنيف الرابعة ( )1949تن�ص على حماية املدنيني �أثناء احلروب.
• مت و�ضع بروتوكولني �إ�ضافيني ( )1977تن�ص على حماية �ضحايا النزاعات امل�سلحة
الدولية وغري الدولية.
• الربتوكول الثالث الإ�ضايف ( )2005امل�ؤ�س�س ل�شارة الكري�ستالة احلمراء التي �أ�ضيفت �إىل
ال�شارتني ال�سابقتني (ال�صليب الأحمر /الهالل الأحمر) .
يف �سنة � 1919شكلت اجلمعيات الوطنية "رابطة" لتن�سيق عملها التي �ساعدت على تو�سيع
�أن�شطة احلركة على ال�صعيد الدويل حيت �أ�صبحت �أعمالها ت�شتمل على تقدمي امل�ساعدة يف
حاالت الطوارئ غري املتعلقة بالنزاعات .وقد �أعيد ت�سمية هذه الرابطة عام � 1991إىل اال�سم
الر�سمي احلايل "االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر" .ويف العام
 1997قام كل من االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر واللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر بالتوقيع على اتفاقية �إ�شبيلية والتي و�ضحت ب�شكل مف�صل م�س�ؤوليات و�أدوار
كل منهما.

1

 -1الإن�سانية � :Humanityإن احلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر ،التي
ولدت من الرغبة يف �إغاثة اجلرحى يف ميادين القتال دون متييز بينهم ،ت�سعى �إىل منع
املعاناة الب�شرية حيثما وجدت والتخفيف منها .وهدفها حماية احلياة وال�صحة و�ضمان
الكرامة الإن�سانية ،وهي ت�سعى �إىل تعزيز التفاهم والتعاون وال�سالم بني جميع ال�شعوب.
 -2عدم التحيز  :Impartialityال تقيم احلركة �أي متييز على �أ�سا�س القوميات �أو
الأجنا�س �أو الأدي��ان �أو العقائد ال�سيا�سية ،فهي ت�سعى �إىل التخفيف من معاناة الأف��راد،
م�سرت�شدة مبعيار وحيد هو مدى حاجتهم للعون ومعطية الأولوية لأكرثهم حاجة.
 -3احلياد  :Neutralityمتتنع احلركة عن اتخاذ موقف مع طرف �ضد الآخ��ر �أثناء
احلروب ،كما حتجم عن الدخول يف املجادالت ال�سيا�سية والدينية والفل�سفية والعرقية.
 -4اال�ستقاللية  :Independenceاحلركة م�ستقلة ،ورغم �أن اجلمعيات الوطنية تعد
ك�أجهزة معاونة حلكومات بلدانها يف اخلدمات الإن�سانية وتخ�ضع للقوانني ال�سارية يف هذه
البلدان ،ف�إن عليها �أن حتافظ على ا�ستقالليتها مبا يجعلها قادرة على العمل وفق ًا ملبادىء
احلركة يف جميع الأوقات.
 -5التطوعية  :Voluntary Serviceتقوم احلركة على اخلدمة التطوعية وال ت�سعى �إىل
الربح ب�أي �صورة.
 -6الوحدة  :Unityال ميكن �أن يوجد يف بلد من البلدان �سوى جمعية واحدة لل�صليب
الأحمر �أو الهالل الأحمر ،ويجب �أن تكون مفتوحة �أمام اجلميع و�أن متار�س �أن�شطتها يف كامل
البلد.
 -7العاملية  :Universalityاحلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر حركة
عاملية وتتمتع يف داخلها جميع اجلمعيات بحقوق مت�ساوية كما تلتزم كل منها بواجب م�ؤازرة
اجلمعيات الأخرى.

الوحدة الأوىل

املبادئ الأ�سا�سية للحركة الدولية
لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر
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الوحدة الأوىل

م � �ك� ��ون� ��ات احل � ��رك � ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة
لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر
متثل احلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر �أكرب �شبكة �إن�سانية يف العامل ولها
ن�شاطات ووجود يف كل بلد تقريب ًا.
فيما يلي املكونات الثالثة للحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر:
 .1اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر

ICRC

�إن اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر هي منظمة �إن�سانية غري منحازة
وحمايدة وم�ستقلة مهمتها الإن�سانية:
حماية حياة وكرامة �ضحايا احلروب والعنف الداخلي وتوفري امل�ساعدة لهم.
تكون يف ظروف ال�صراع م�س�ؤولة عن توجيه وتن�سيق �أن�شطة الإغاثة الدولية اخلا�صة باحلركة
ترويج �أهمية القانون الدويل الإن�ساين وت�ستقطب االهتمام باجتاه املبادئ الأ�سا�سية للحركة.
وباعتبارها الق ّيم على اتفاقيات جنيف لديها تفوي�ض دائم لزيارة ال�سجون وتنظيم عمليات
الإغاثة ومل �شمل الأ�سر املفككة والقيام بن�شاطات �إن�سانية �أخرى خالل �أوقات ال�صراعات
امل�سلحة.
تعمل على تلبية احتياجات الأ�شخا�ص النازحني يف الداخل كما تعمل على زيادة الوعي
العام مبخاطر الألغام واملخلفات املتفجرة الناجمة عن احلروب واقتفاء �آثار الأ�شخا�ص
املفقودين �أثناء ال�صراعات وزيارة �أ�سرى احلرب.
ويوجد مقر اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر يف مدينة جنيف ب�سوي�سرا.
 .2الإحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر IFRC

يعترب الإحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر �أكرب منظمة �إن�سانية
عاملية تعمل على تن�سيق وتوجيه املعونات الدولية عقب حدوث الكوارث الطبيعية والكوارث
التي هي من �صنع الإن�سان� ،إن مهمة االحتاد الدويل هي حت�سني معي�شة النا�س امل�ست�ضعفني،
وذلك من خالل ح�شد قوة �إن�سانية ،ويعمل االحتاد الدويل مع اجلمعيات الوطنية على القيام

1

يقوم الإحتاد الدويل باملهام التالية:
 -1م�ساعدة وحماية �ضحايا الكوارث الطبيعية.
 -2تن�سيق جهود اجلمعيات الوطنية املختلفة.
 -3تدريب وم�ساعدة اجلمعيات الوطنية على تنمية كوادرها املادية والب�شرية.
ي�ضم الإحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر يف ع�ضويته  187جمعية
وطنية من خمتلف �أنحاء العامل كما يقع مقره يف جنيف ب�سوي�سرا.
 .3اجلمعيات الوطنية
وهي منظمات حملية تطوعية تعمل ك�أجهزة م�ساعدة لل�سلطات احلكومية يف الدول التي
تن�شط فيها.
NSs

وحني تعرتف اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ب�إحدى اجلمعيات الوطنية ف�إنها ت�صبح
جزء ًا من احلركة الدولية وميكنها �أن تتقدم بطلب لاللتحاق بع�ضوية الإحتاد الدويل .وتقدم
هذه اجلمعيات الوطنية نطاق ًا وا�سع ًا من اخلدمات التي تعالج احلاجات الطارئة واحلاجات
امل�ستمرة على املدى البعيد مثل :برامج �صحية ،برامج للإ�سعاف الأويل والت�أهب للكوارث
و�إدارة الكوارث ،ويف �أوقات احلرب ت�ساعد اجلمعيات الوطنية يف رعاية اجلرحى واملر�ضى
والالجئني وال�سجناء ،وتت�ألف كل جمعية وطنية من متطوعني و�أع�ضاء وموظفني ،وكثريا ما
يكون متطوعو اجلمعيات الوطنية من �أوائل املتواجدين يف موقع الكارثة فور حدوثها.

ال�شارات
تعد ال�شارات يف غاية الأهمية للحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر لأنها
ت�ستخدم يف الداللة وللحماية.
• مت اختيار ال�صليب الأحمر على خلفية بي�ضاء وهو عك� ًسا لعلم �سوي�سرا (وهي الدولة
التي ينتمي �إليها امل�ؤ�س�س هرني دونان) �أو الهالل الأحمر على خلفية بي�ضاء .
• هنالك �شارة �أخرى مت اعتمادها يف العام  2005وهي الكري�ستالة احلمراء على خلفية
بي�ضاء.

الوحدة الأوىل

ب�أعمال الإغاثة مل�ساعدة �ضحايا الكوارث كما يواكب هذا العمل �أعمال التنمية التي تقوي
قدرات املجتمعات املحلية.
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الوحدة الأوىل

ال�ت�ط��وع يف اجل�م�ع�ي��ات الوطنية
لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر
يعد العمل التطوعي �أ�سا�سي ًا يف �أن�شطة احلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر.
وقد قام بالفعل هرني دونان يف معركة �سولفرينو بح�شد جمموعة من املتطوعني لإ�سعاف
اجلرحى وم�ساعدتهم .وقد �أ�صبح العمل على ا�ستقطاب جمموعة كبرية من املتطوعني
لتنفيذ �أن�شطة احلركة من املبادئ الأ�سا�سية التي تقوم عليها احلركة الدولية ,وما زال
العمل التطوعي يف جمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر م�ستمر ًا حتى اليوم ،حيث
يوجد ماليني املتطوعني يف هذه احلركة التي تعترب �أكرب �شبكة متطوعني حول العامل ،وهذا
بالت�أكيد �أحد نقاط القوة فيها.
ولكن ملاذا ُتعد اخلدمة التطوعية مهمة �إىل هذه الدرجة يف احلركة الدولية لل�صليب
الأحمر والهالل الأحمر؟
• لأن التطوع هو الوجه احلقيقي الذي ي ّعرف مهمة احلركة الدولية و�أن�شطتها الإن�سانية.
• لأن الن�شاط العاملي التطوعي ملتطوعي احلركة الدولية هو ما مييزها عن غريها من
املنظمات الإن�سانية( الوطنية �أو العاملية).
• لأنها ت�ؤكد على �أهمية احلركة وقدرتها على تقدمي الدعم جلميع املحتاجني للم�ساعدة
مهما كانوا و�أينما كانوا.
ما هو العمل التطوعي؟
يتلخ�ص مفهومه ب�أنه ن�شاط:
• دافعه الرغبة ال�شخ�صية للمتطوع ولي�س لأي منفعة مادية �أو ربح ،وال ت�ؤثر فيه ال�ضغوط
االجتماعية �أو االقت�صادية �أو ال�سيا�سية.
• يق�صد منه م�ساعدة املحتاجني وتنمية جمتمعاتهم وفق املبادئ الأ�سا�سية للحركة
الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر.
• يقوم على تنظيمه ممثلون من اجلمعية الوطنية.
من هم املتطوعون؟
هم الأ�شخا�ص الذين يقومون بالأعمال التطوعية لإحدى جمعيات ال�صليب الأحمر �أو
الهالل الأحمر ب�شكل دائم �أو متقطع.
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الوحدة الأوىل

بع�ض الأن�شطة التي ميكن للمتطوعني القيام بها؟
• ت�شكيل جلان الت�أهب للكوارث �أو جلان العمل على م�ستوى املجتمعات املحلية.
• عقد الدورات التدريبية.
• تنظيم حمالت التربع بالدم.
• عقد بع�ض الأن�شطة ال�شبابية.
• تقدمي الإ�سعافات الأولية وخدمات ال�سالمة العامة.
• تقدمي خدمات التمري�ض و�أعمال خدمة املجتمع.
• تنظيم عمليات توزيع املعونات الإن�سانية.
• الأن�شطة املجتمعية املتعددة وفق الأولويات اخلا�صة بكل منطقة.
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الوحدة الأوىل

م �ب��ادىء �أ��س��ا��س�ي��ة ل�ل���س�ل��وك من
�أج��ل احل��رك��ة ال��دول�ي��ة لل�صليب
الأح � � �م� � ��ر وال � � �ه �ل ��ال الأح� � �م � ��ر
وامل � �ن � �ظ � �م� ��ات غ �ي��ر احل �ك ��وم �ي ��ة
ل�ل��إغ ��اث ��ة يف ح� � ��االت ال � �ك ��وارث
(م � � � � � � ��دون � � � � � � ��ة ال � � � �� � � � �س � � � �ل� � � ��وك)
�أعدها الإحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر واللجنة الدولية لل�صليب
الأحمر.
الغر�ض من مدونة ال�سلوك:
�إن الغر�ض من مدونة ال�سلوك هذه هو �صون املبادئ التي حتكم �سلوك املنظمات الإن�سانية
�أثناء الكوارث.
وال تغطي هذه املدونة تفا�صيل تنفيذ عمليات امل�ساعدة الإن�سانية ،كح�ساب احل�ص�ص
الغذائية �أو ن�صب خميمات الالجئني ،بل �إنها ت�سعى �إىل احلفاظ على مبادئ اال�ستقالل
والفعالية والت�أثري التي تن�شدها املنظمات غري احلكومية التي تعمل يف جمال مواجهة
الكوارث واحلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر .ولي�ست هذه املدونة ملزمة.
ويتوقف تطبيقها على �إرادة املنظمة التي تقبل الإلتزام باملعايري الواردة فيها.
ويف حالة حدوث نزاع م�سلح ،يجب تف�سري هذه املدونة وتطبيقها وفق ًا للقانون الدويل
الإن�ساين.

1

الوحدة الثانية

احلد من
خم� ��اط� ��ر ال � �ك � ��وارث
امل�ب�ن��ي ع�ل��ى املجتمع
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مل�ـ�ح�ـ�ـ��ة ع��ن �إدارة ال�ـ�ـ�ك�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��وارث

الوحدة الثانية

ما زالت الكوارث يف العامل م�ستمرة ،وقد تختلف هذه الكوارث يف نوعها و�شدتها ولكنها
تتفق يف تهديد حياة الإن�سان .فدائم ًا ما ن�سمع عن حرب طاحنة ،زلزال مدمر� ،أو جفاف...
وغريها حتى �أ�صبحت م�شاهد الدمار وجثث القتلى و�صور الأطفال الذين �أنهكهم اجلوع
واملر�ض من امل�شاهد التي متر �أمام �أعيننا يف كل يوم عرب و�سائل الإعالم املرئية.
وت�شري التقارير ال�صادرة عن االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
�أن الكوارث التي حدثت يف العامل خالل عام  2000قد �أثرت يف حياة  256مليون �إن�سان.
وت�شكل مواجهة الكوارث جانب ًا هام ًا يف عمل اجلمعيات الوطنية ،وهذا وا�ضح من خالل
ن�شاطهم يف مواجهة الكوارث العاملية ويف املجاالت الإن�سانية ،ومن امل�ؤ�سف �أنه قد �أ�صبح
الن�شاط الأكرث �شهرة بعد الأحداث املدمرة التي �شهدها العامل يف الآونة الأخرية.
وقد تراجع دور بع�ض اجلمعيات الوطنية يف جمال الت�أهب للكوارث املبني على املجتمعات
املحلية بع�ض ال�شيء مقارنة بدورها يف اال�ستجابة للكوارث.
وعلينا �أن جند �إجابة لل�س�ؤال امللح التايل :كيف ميكن �أن نحد من املخاطر حتى ال ت�ؤدي
�إىل كوارث؟
على �ضوء احلقائق املذكورة يجري تنفيذ عملية احلد من خماطر الكوارث وهي عملية
تتلخ�ص يف جمع وحتليل معلومات ب�ش�أن تعر�ض جمتمع ما للمخاطر ومعاجلتها على نحو
منظم والتو�صل �إىل نتائج ذات مغزى لذلك املجتمع.
وت�ستخدم املعلومات التي يتم جمعها يف حتديد املخاطر التي يتعر�ض لها املجتمع املحلي �أو
يف الت�أهب للمخاطر التي قد يتعر�ض لها وتقييم قدرات هذا املجتمع املحلي للت�صدي لهذه
املخاطر ،ويف نهاية املطاف و�ضع �أن�شطة حتد من فر�ص تعر�ض �أفراده للكوارث املحتملة
وتنه�ض بقدرتهم على جتاوزها وا�ستئناف حياتهم.
ومن هنا نو�ضح تعريف الكارثة و�أ�صنافها
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الكارثة:
هي واقعة من من�ش�أ طبيعي �أو من �صنع الإن�سان ،ت�ؤثر بفاعلية املجتمع الطبيعية ،وتفوق
قدرة املجتمع املحلي على التعامل معها ومع نتائجها اعتماد ًا على م�صادره الذاتية ،فت�ؤدي
ب�شكل كبري للخ�سائر املادية والب�شرية والبيئية.

 .1كوارث طبيعية :كالزالزل والرباكني (ال عالقة للإن�سان بحدوثها).
 .2كوارث ب�شرية �أو من �صنع الإن�سان :كاحلروب ،التلوث البيئي البيولوجي ،والتلوث النووي.
 .3كما ميكن �أن ن�ضيف الكوارث الطبيعية التي ي�ستطيع الإن�سان �أن ي�سرع من حدوثها،
كالت�صحر واجلفاف مث ًال.
• كما ت�صنف �أي� ًضا ح�سب �سرعة حدوثها �إىل:
 .1كوارث بطيئة :مثل املجاعات �أو الت�صحر �أواجلفاف� ...أو غريها وهو ما ي�سمى بالكوارث
ال�صامتة.
 .2كوارث �سريعة احلدوث �أو �آنية :مثل الزالزل �أو الفي�ضانات �أو الأعا�صري ...الخ.

تعاريف هامة
مكمن اخلطر:
هي �إمكانية حدوث ظاهرة طبيعية ،يف فرتة زمنية ومنطقة جغرافية حمددتني ،الأمر
الذي قد ي�ؤثر �سلب ًا على حياة الإن�سان �أو ن�شاطه �أو ممتلكاته �إىل درجة تت�سبب يف حدوث
كارثة ،وتختلف طرق التنب�ؤ باملخاطر اختالف ًا كبري ًا تبع ًا لنوع مكمن اخلطر.
مثال :الفالق الزلزايل.
اخلطر:
هي اخل�سارة املتوقعة �أو املرتقبة (من حيث الأرواح ،طرق ك�سب العي�ش ،املمتلكات،
والن�شاطات االقت�صادية) ،نتيجة لت�أثري مكمن خطر معني على عن�صر معني معر�ض
للخطر خالل فرتة حمددة من الزمن.

الوحدة الثانية

�أ�صناف الكوارث:
• ت�صنف الكوارث ح�سب ال�سبب �إىل:
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يعرف النا�س املخاطر ب�شكل خمتلف تبع ًا الختالف حاالتهم .وترتبط مفاهيم اخلطر،
مكمن اخلطر ومواطن ال�ضعف ببع�ضها البع�ض ارتباط ًا ديناميكي ًا.
مواطن ال�ضعف:
هي الظروف التي تتحدد بعوامل �أو بعمليات مادية �أو اجتماعية �أو اقت�صادية �أو بيئية
�أو �سيا�سية ،مما يزيد من املخاطر وتعر�ض النا�س لآثارها.

الوحدة الثانية

وعلى �سبيل املثال :وجود �سكن ع�شوائي بالقرب من الفالق الزلزايل ،انخفا�ض م�ستوى
الوعي حول الزالزل يف املنطقة.
القدرات:
هي الإمكانات وامل�صادر املوجودة لدى الأفراد ،املجموعات ،واملجتمع املحلي والتي
متكنهم من التوقع ،التعامل مع� ،أو التعايف من �أثر مكمن اخلطر وهي �إما �أن تكون قدرات
مادية (غذاء� ،أدوات ،)...اجتماعية ،تنظيمية� ،سلوكية ،وحتفيزية.
مثال :وجود �أنظمة ت�أهب (�إنذار مبكر) يف منطقة الفالق الزلزايل �أو وجود خطة
ا�ستجابة جاهزة.
وميكن التعبري عن العالقة بني هذه العنا�صر يف �صيغة ب�سيطة تو�ضح �أنه كلما كربت
مواطن ال�ضعف ونق�صت القدرات يف املجتمع زاد حجم اخلطر الذي قد يتعر�ض له
املجتمع املحلي ونعرب عن ذلك مبعادلة اخلطر:
اخلطر= مكمن اخلطر × ( مواطن ال�ضعف /القدرات)
لي�س من املمكن للفالق الزلزايل �أن ي�شكل خطر ًا يف مناطق خالية من ال�سكان �أو
بوجود مبان مقاومة للزالزل ،كما �أن مقدار ال�ضرر لن يكون كبري ًا بوجود �أنظمة الإنذار
املبكر وخطط ا�ستجابة فعالة.
وبالتايل ف�إن تقلي�ص مواطن ال�ضعف يف املجتمع وزيادة قدراته �ست�ؤدي بالنهاية �إىل
التخفيف من خطر حدوث الكوارث.
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م� �ف� �ه ��وم احل � ��د م� ��ن امل �خ��اط��ر

"�إن و�ضع املزيد من اال�سرتاتيجيات الفعالة الوقاية للحد من الكوارث ال يهدف فقط اىل
توفري ع�شرات املاليني من الدوالرات ولكن �إىل �إنقاذ مئات املليارات من الأرواح .
حيث ميكن تخ�صي�ص امل��وارد املالية التي يتم انفاقها حالياً على التدخل واالع��ان��ات يف املناطق
املت�ضررة لتكون قاعدة لدعم التطوير يف جمال الت�أهب والتي �ستقوم بدورها بتخفيف �آثار احلروب
والكوارث .
نحن نعلم جميعاً �أن ن�شر ثقافة الوقاية لي�س باالمر الهني ورمبا لن تكون االرباح امل�ستقبلية مادية
بحتة �أو ملمو�سة ،ولكننا بدعم التطوير يف جمال الت�أهب للكوارث �سوف جنني ثمار ذلك التطوير يف
امل�ستقبل البعيد مبنع وقوع مثل تلك الكوارث .
كويف عنان الأمني العام ال�سابق للأمم املتحدة

الوحدة الثانية

�إن احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع هي �إحدى عمليات �إدارة خماطر الكوارث
حيث يكون للمجتمعات املعر�ضة للخطر ن�شاط كبري وفعال يف حتديد املخاطر وحتليلها
والتعامل معها ومراقبتها وتقييمها وذل��ك للتخل�ص من مواطن ال�ضعف لديهم وتعزيز
قدراتهم .و هذا يعني �أن لأفراد املجتمع ت�أثري حا�سم يف القرارات التي يتم اتخاذها ودور
كبري يف تطبيق العمليات املوجهة للحد من خماطر الكوارث.
وت�شتمل عمليات احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع ،الأن�شطة والإج��راءات
وامل�شاريع والربامج التي تهدف للحد من املخاطر املرتبطة بالكوارث والتي ي�ضعها �أفراد
املجتمع ويعملون على تنفيذها بهدف بناء جمتمعات �أكرث �أمان ًا ومقاومة للكوارث وحتقيق
التطور املن�شود يف املجتمع.
كما �أن املجتمعات املت�ضررة غري قادرة على احلد من خماطر الكوارث مبفردها ،ومن
هنا تنبع احلاجة للدعم املقدم من احلكومة املحلية والوطنية واملنظمات احلكومية وغري
احلكومية والأكادمييني والعلماء واخلرباء التقنيني والقطاع اخلا�ص وغريهم.
و من هنا ت�أتي �أهمية الإلتزام و الفهم ال�صحيح مل�ضمون �إطار عمل هيوجو والذي �أقرته
الأمم املتحدة ومت �إعتماده يف عام  2005نهجا �شامال للحد من خماطر الكوارث بالإ�ضافة
اىل �إ�سرتاتيجية عام  2020التي و�ضعها الإحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل
الأحمر لتوفري الأ�س�س الالزمة للخطط الأ�سرتاتيجية للجمعيات الوطنية.

18

دليل احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع للممار�سني امليدانيني

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
الوحدة الثانية

من ال�ضروري �أن يكون هنالك عملية خا�صة باحلد من خماطر الكوارث املبني على
املجتمع والتي تهدف ب�شكل كبري اىل احلد من اخل�سائر يف الأرواح واملمتلكات الإجتماعية
والإقت�صادية والبيئية للمجتمعات ليكون �أكرث مقاومة للكوارث.
وميكن حتقيق ذلك من خالل ما يلي:
 .1تطوير �إجراءات احلد من خماطر الكوارث ل�ضمان جناحها .
 .2العمل على تعزيز القدرات خلف�ض �أعداد الوفيات و�أعداد الإ�صابات ،وتقلي�ص الأ�ضرار
املبا�شرة و غري املبا�شرة.
� .3إدارة الوقت حلني التعايف من الكارثة.
 .4الأخذ بعني الإعتبار املخاطر التي ميكن �أن تتطور خالل عملية �إعادة الإعمار.
ميكن �أن تكون ال�سمات التالية �أهداف ًا عامة �أو مقايي�س وم�ؤ�شرات ملراقبة م�ستوى التقدم يف
عملية احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع:
الت�شاركية� :أن يت�شارك جميع عنا�صر املجتمع وال�سيما املجموعات الأكرث عر�ضة للمخاطر
يف جميع املراحل يف عملية احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع
امل�ستفيد الأول من هذه العملية وعملية التنمية هواملجتمع.
التوافق� :أن تكون الإجراءات التي يتم اتخاذها مبنية على �إحتياجات املجتمع و متوافقة
مع �أولوياته ،و�أن تكون الأولويات التي يتم حتديدها مبنية على املتطلبات التي يفر�ضها و�ضع
املجتمع.
التكامل  :يقوم املجتمع بعمليتي التخطيط والتنفيذ للإجراءات قبل و�أثناء و بعد الكارثة.
تكون هنالك �إرتباطات بني املجتمع املت�ضرر واملجتمعات واملنظمات والهيئات احلكومية
الأخ��رى على جميع امل�ستويات (خا�صة يف احلاالت التي حتتاج �إىل وجود دعم اقت�صادي
للتعامل مع الكارثة).
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اال�ستباقية يف التعامل مع الكوارث� :أن يكون هنالك تركيز خا�ص على الإجراءات التي
ت�سبق وقوع الكارثة ،كمحاولة جتنبها �أو احلد من �آثارها والت�أهب امل�سبق لها.
ال�شمولية� :أن ت�شتمل عملية احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع على �إجراءات
هيكلية وغري هيكلية فيما يتعلق بالت�أهب للكارثة واحلد من �آثارها ال�سلبية.
• الإجراءات الهيكلية هي ما يتعلق بعمليات الإعمار والتجهيز املادي.

يجب �أن تتناول عملية احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع الأخطار ق�صرية
ومتو�سطة وبعيدة املدى.
التفاعل على م�ستوى القطاعات والتخ�ص�صات املختلفة :احلر�ص على �إ�شراك
جميع فئات املجتمع املعنيني بعملية احلد من املخاطر.
يجب الإ�ستفادة من القدرات املحلية والدعم التقني والعلمي من الأطراف اخلارجية.
الدعم :يجب من خالل تطبيق الإجراءات اخلا�صة باحلد من خماطر الكوارث املبني على
املجتمع �أن تزداد قدرات املجتمع واخليارات املتوفرة �أمامهم.
التنمية :تعني توفري الآليات والأ�ساليب والو�سائل لكل فرد للح�صول على فر�ص مت�ساوية
ومتكافئة ،وبالتايل تركز على البعد الإن�ساين� ،أي جتعل الفرد م�شاركا م�ستفيدا من عمليات
التنمية و ت�شمل �أربعة عنا�صر وهي :
 -1الإنتاجية :توفري الظروف املنا�سبة للأفراد حتى يتمكنوا من رفع �إنتاجيتهم.
 -2العدالة الإجتماعية :ت�ساوى الأفراد يف احل�صول على نف�س الفر�ص بناء على الإحتياجات
اخلا�صة لكل فئة.
 -3الإ�ستدامة� :ضمان ح�صول الأفراد على تنمية م�ستدامة وم�ستقرة.
 -4التمكني :توفري الو�سائل الثقافية والتعليمية واملادية حتى يتمكن الأفراد من امل�شاركة يف
�إتخاذ القرار والتحكم فى مواردهم .

الوحدة الثانية

• الإج��راءات غري الهيكلية هي ما تكون يف جم��االت ال�صحة والتعليم وزي��ادة الوعي
والتدريب وحمو الأمية وحت�سني م�ستوى املعي�شة وتنظيم املجتمع وحماية البيئة.
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املنا�صرة  :املنا�صرة هي عملية مدرو�سة للت�أثري على �أولئك الذين ي�صنعون قرارات ال�سيا�سة
ك�إ�سرتاتيجية ،وتهدف املنا�صرة دائم ًا �إىل تطوير �سيا�سة �أو تغيريها �أو معاجلة الق�ضايا
املتعلقة بتخ�صي�ص املوارد ،وتعترب عملية املنا�صرة والت�أييد مكتملة عندما يقوم �صانع القرار
بتنفيذ �إجراء ال�سيا�سة املحددة حيث �أن املجتمع قد ي�شكل جمهور ًا حلملة املنا�صرة والت�أييد
ل�صناع القرار.

الوحدة الثانية

خطوات عملية احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع:
�إن الهدف من عملية احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع هو حتويل املجتمعات
املعر�ضة للمخاطر �إىل جمتمعات �أكرث �سالمة و�أكرث مقاومة للكوارث .وبالرغم من اختالف
اخلطوات ح�سب طبيعة املجتمع وال�ضرورات القائمة على امل�ستوى التنظيمي �إال �أن عملية
احلد من خماطر الكوارث �ستكون ب�شكل عام وفق اخلطوات التالية:
اخلطوة الأوىل:
�إختيار املجتمع املت�ضرر والعمل معه للحد من خماطر الكوارث التي تعر�ض �أو قد
يتعر�ض لها من خالل بناء العالقات الودية ومد ج�سور التفاهم بني �أطرافه.
تتكاتف كل من املنظمات غري احلكومية والهيئات املخت�صة ب�إدارة الكوارث بالإ�ضافة �إىل
احلكومات والهيئات ال�شعبية على امل�ستوى الوطني و الإقليمي لو�ضع �أ�سا�س لعملية احلد من
خماطر الكوارث املبني على املجتمع .حيث تعمل هذه املنظمات وامل�ؤ�س�سات على اال�ستجابة
لنداءات املجتمعات املت�ضررة �أو حتديد املجتمعات التي ت�ستدعى تطبيق برامج /خطط احلد
من الكوارث بنا ًء على مدى الت�ضرر �أو مقدار الدعم املقدم لهذه املجتمعات من امل�ؤ�س�سات
احلكومية �أوغري احلكومية و �إحتمالية وجود برامج للحد من الكوارث فى املجتمع املت�ضرر.
و يف بع�ض احلاالت من املمكن �أن ت�صبح الكارثة �أ�سا� ًسا لبدء عملية جادة للحد من خماطر
الكوارث املبني على املجتمع .فعندها يتم تنظيم املعلومات واخلربات اخلا�صة بعملية احلد
من خماطر ال�ك��وارث ون�شرها يف املجتمعات ف�سيكون هنالك عملية تعاون حقيقية بني
املجتمعات حيث يتم تبادل املعلومات حول تطبيق الإج��راءات اخلا�صة باحلد من خماطر
الكوارث املبني على املجتمع.
و فى حالة طلب الدعم من جهات خارج املجتمع يجب الت�أكد من �إعطاء �صورة كاملة تعك�س
الو�ضع احلايل للمجتمع ب�شكل تف�صيلي.
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اخلطوة الثانية:
تقييم قدرات املجتمع و حتديد مواطن ال�ضعف فيه:

الوحدة الثانية
هي عملية ت�شاركية لتحديد املخاطر التي يواجهها املجتمع وو�ضع اخلطط حتى يتمكن
�أفراد املجتمع من تخطيها با�ستخدام كل املعلومات وامل�صادراملتوفرة لديه .ويدعى ذلك
تقييم املخاطر الت�شاركي على م�ستوى املجتمع .وتعمل هذه املرحلة من عملية احلد من
خماطر الكوارث على توحيد املجتمع للعمل مع ًا على حتديد حجم املخاطر ور�صد املوارد
والفر�ص املتاحة وحتليل ذلك.
اخلطوة الثالثة:
التخطيط الت�شاركي لعملية احلد من خماطر الكوارث (تخطيط العمل)
يتم حتديد الإجراءات اخلا�صة بالت�أهب للكوارث واحلد من �آثارها ال�سلبية يف هذه املرحلة.
ولي�س من ال�ضروري �أن ت�شتمل هذه الإجراءات على م�شاريع كبرية ،ولكن النقطة الأهم هي
البدء بعملية احلد من املخاطر من خالل تعبئة املجتمع .ويجب �أن يكون ذلك قائم ًا على ما
يتوفر من �إمكانيات وموارد متوفرة للمجتمع.
يتم ترجمة الأهداف والإ�سرتاتيجيات مبجملها �إىل خطط و�أن�شطة ،ويتم حتديد الأ�شخا�ص
واجل��دول الزمني وامل�صادر ال�ضرورية ليتم تطبيق اخلطة ب�شكل عملي ،كما يتم حتديد
الأهداف التي و�ضعها املجتمع فيما يتعلق بالت�أهب للكوارث واحلد من �آثارها ال�سلبية واملتمثلة
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بتقلي�ص احتمال التعر�ض للكوارث وزيادة الإمكانيات املتوفرة.
�أما يف مرحلة التخطيط فقد مت الدخول يف اتفاقيات مع املنظمات العاملة للح�صول على
دعمهم لتطبيق خطة احلد من خماطر الكوارث.

الوحدة الثانية

ويتوقع من الأطراف اخلارجية عادة �أن ت�ساعد املجتمع يف اجلوانب التالية:
• بناء �إمكانيات املجتمع من خالل �أن�شطة التدريب والتعليم و مواد التوعية.
• ح�شد املوارد لرفد جهود املجتمع باملوارد الالزمة لتنفيذ خطة احلد من خماطر الكوارث.
• �إقامة ال�صالت مع الهيئات احلكومية املعنية واملنظمات غري احلكومية للح�صول على
املعلومات وامل�صادر...الخ.
اخلطوة الرابعة:
تنفيذ اخلطط ب�إ�شراف املجتمع

يعترب و�ضع �آلية للحد من خماطر الكوارث يف املجتمع و تعزيزها ذو �أثر �إيجابي يف تنفيذ
خطة احلد من خماطر الكوارث .وهنالك نطاق وا�سع من اجلهات التي ميكن �أن تكون يف
�صلب عملية التطبيق للخطة ونذكر منها ما يلي:
 جلنة من املجتمع -فريق ال�صليب الأحمر /الهالل الأحمر
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 ال�شركاء املحليون الذين يقومون بتفيذ م�شاريع تنموية يف هذا املجتمعغالب ًا ما تقوم هذه اجلهات بتحفيز املجتمع لتنفيذ �أن�شطة احلد من املخاطر التي مت
االتفاق عليها وميكن تقدمي التدريب لأفراد املجموعة لزيادة القدرة على تنفيذ �أن�شطة احلد
من خماطر الكوارث.
اخلطوة اخلام�سة:
املراقبة والتقييم الت�شاركي

خمرجات عملية احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع
يجب �أن حتقق عملية احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع تقدم ًا ملحوظ ًا يف
م�ستوى ال�سالمة يف املجتمع ومدى مقاومته للكوارث ،و�ضرورة �أن يكون للعملية �آثار حقيقية
على عملية التنمية امل�ستدامة يف املجتمع.
فيما يلي بع�ض املخرجات الأ�سا�سية لعملية احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع:
 .1وجود تنظيم على م�ستوى املجتمع �أو جلنة جمتمعية للإ�شراف على عملية احلد من خماطر
الكوارث وذلك لإقامة وتعزيز الآليات التنظيمية على م�ستوى املجتمع لتطبيق �أن�شطة احلد
من املخاطر وتت�ألف التنظيمات املجتمعية �أو اللجان املجتمعية اخلا�صة باحلد من خماطر
الكوارث من �أفراد املجتمع نف�سه.
 .2وجود "�صندوق احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع" ويهدف ل�ضمان توفري
امل�صادر ال�ضرورية لتطبيق الإجراءات اخلا�صة باحلد من املخاطر وعمليات التح�ضريلها.
 .3خطة ت�أهب للكوارث خللق �أ�سا�س لعملية احلد من املخاطر املبني على املجتمع ورفع
م�ستوى الوعي فيه .

الوحدة الثانية

تتعلق عملية املراقبة بالت�أكد من �سري اخلطط والأن�شطة ب�شكل �صحيح �أو احلاجة للتعديل.
�أما عملية التقييم فتعنى مبراجعة الآثار املتحققة من �إج��راءات عملية احلد من خماطر
الكوارث ،حيث يتم حتليل الإجن��ازات و املخرجات والأ�سباب التي تعيق تنفيذ �إج��راءات
احلد من املخاطر وتعنى عملية التقييم بالفرق املوجود بني نتائج تطبيق �إجراءات احلد من
خماطر الكوارث يف املجتمع وانعكا�ساتها على م�ستوى احلياة ب�شكل عام .ويكون هنالك عملية
م�ستمرة للتعلم من التجارب وتبادل املمار�سات الأف�ضل مع املجموعات واملجتمعات الأخرى
وذلك للرتويج لعملية احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع.
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الوحدة الثانية

 .4خطة احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع وذلك ل�ضمان العمل اجلماعي من
خالل تعبئة امل�صادر املتوفرة حملي ًا.
 .5نظام تدريبي لتقدمي خدمات التدريب للمنظمات املجتمعية �أو اللجان القروية حول عملية
احلد من خماطر الكوارث ،وذلك لزيادة القدرات التنظيمية والتقنية يف هذه املنظمات
واللجان يف بع�ض اجلوانب مثل الإ�سعافات الأولية والبحث والإنقاذ وعمليات الإخالء
والإدارة وعمليات الإغاثة و�إدارة املالجئ وتقييم االحتياجات وم�ستوى الأ�ضرار و�ضمان
عمليات الإن�شاء ال�سليمة والآمنة.
� .6أنظمة التدريب العملي يف املجتمع وذلك ل�ضمان جاهزية اللجان للتعامل مع حاالت
الكوارث.
� .7إزدياد م�ستوى الوعي واملعرفة لدى الأفراد والعائالت واملجتمعات حول الأخطار والكوارث
ومواطن ال�ضعف وعملية الت�أهب للكوارث واحلد منها و الإ�ستجابة لها.
 .8نظام الإنذار املبكر يف املجتمع وذلك للإ�سهام يف �سالمة املجتمع من خالل توفريالإجراءات
الإحتياطية الالزمة.
دور املتطوعني يف تنفيذ عملية احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع:
ويتمثل دور املتطوعني املدربني فيما يتعلق ب��إدارة الكوارث يف م�ساعدة املجتمعات على
تنفيذ اخلطط التي مت و�ضعها للحد من خطر الكوارث .وفيما يلي بيان لبع�ض املهام التي
يقوم بها املتطوعون املدربون للقيام بهذا الدور:
• تعزيز دور اجلمعيات العاملة يف املجتمعات املحلية و تنظيم عملها فيما يتعلق باحلد
من �آثارالكوارث.
• م�ساعدة اللجنة املجتمعية واملعنيني بتطوير وتطبيق خطط احلد من خماطر الكوارث
وذلك وفق نتائج عملية التقييم املجتمعي الت�شاركي.
• عقد دورات تدريبية خا�صة بعمليات احلد من خماطر الكوارث يف املجتمع ،وذلك لبناء
قدرات �أفراد املجتمع املحلي و�سيكون لذلك دور تكميلي للدورات التدريبية اجلارية مثل
الإ�سعافات الأولية يف املجتمع ،التعبئة املجتمعية.
• متابعة وتقييم تطبيق اخلطة بالتعاون مع �أفراد املجتمع.
• حتقيق الإ�ستدامة لربامج احلد من خماطر الكوارث من خالل دعم هذه الأن�شطة.
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�إط��ار عمل املنظمات ال��دول�ي��ة يف
جمال احلد من خماطر الكوارث

كانت الأولويات الأ�سا�سية يف �إطار عمل هيوغو كما يلي:
� -1ضمان اعتبار احلد من خطر الكوارث �أولوية وطنية وحملية قائمة على قاعدة م�ؤ�س�سية
�صلبة للتنفيذ.
 -2حتديد خطر الكوارث وتقييمها ور�صدها وتعزيز الإنذار املبكر.
 -3اال�ستفادة من املعرفة واالبتكارات والتعليم لبناء ثقافة لل�سالمة والقدرة على مواجهة
الكوارث على جميع امل�ستويات.
 -4احلد من عوامل اخلطر الأ�سا�سية.
 -5تعزيز الت�أهب للكوارث بغية الت�صدي لها بفاعلية على جميع امل�ستويات.
م�ساهمة االحتاد الدويل يف �إطار عمل هيوغو
يدعم االحتاد الدويل دعما كامال نتائج امل�ؤمتر الدويل للحد من الكوارث .و�إذ يحث الدول
على تنفيذ التزاماتها �إبان امل�ؤمتر� ،سيتابع العمل عرب جمعياته الوطنية الأع�ضاء البالغ
عددها  187جمعية وبالإ�شرتاك مع الأمم املتحدة واحلكومات واملانحني واملجتمع الدويل من
�أجل حتقيق �أهداف �إطار عمل هيوغو.

الوحدة الثانية

�إطار عمل هيوغو()2015- 2005
تبنت املنظمات احلكومية وغري احلكومية خالل امل�ؤمتر العاملي للحد من خماطر الكوارث
والذي عقد يف كوبي يف اليابان � 2005إطار عمل هيوغو  2015-2005لبناء قدرات الدول
واملجتمعات ملقاومة ال�ك��وارث .وق��دم امل�ؤمتر فر�صة مميزة لوجود منهجية �إ�سرتاتيجية
ومنظمة للحد من احتمالية التعر�ض للكوارث واملخاطر املتعلقة بذلك .وقد �أكد امل�ؤمتر على
احلاجة لبناء هذه القدرات كما قدم طرق ًا عملية لتحقيق ذلك.
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�أولويات عمل �إطار
هيوجو

الوحدة الثانية

احلد من خطر الكوارث
�أولوية وطنية وحملية
باعتماد قاعدة م�ؤ�س�سية

دور حركة ال�صليب
الأحمر والهالل الأحمر

�أمثلة عن املبادرات
الأخرية /اجلارية

ت�أييد �إدراج احل��د من املخاطر يف خطط
التنمية الوطنية

كمبوديا  :نا�صر ال�صليب الأح�م��ر احلد
م ��ن خم ��اط ��ر ال � �ك� ��وارث ح �ت��ى ت�ع��اجل�ه��ا
ا�سرتاتيجيه وطنية للحد من الفقر
بلدان الأنديز :و�ضعت الدول �إ�سرتاتيجية
�إقليمية ت�شمل جمعيات وطنية لت�صميم
برامج وطنية ملتابعة �إطار عمل هيوجو
امل �� �س �ت��وى ال� �ع ��امل ��ي :م �� �ش��روع ال �ق��وان�ي�ن
وال �ق ��واع ��د وامل � �ب ��ادئ ال��دول �ي��ة مل��واج�ه��ة
الكوارث
� �س��وازي�لان��د  :م �� �ش��روع الأم� ��ن ال�غ��ذائ��ي
ل �ل �ت �� �ص��دي ل �ل �خ �ط��ر  /ال �� �ض �ع��ف ب���س�ب��ب
اجلفاف والإيدز وفريو�سه

م�ن��ا��ص��رة ب��رام��ج وط�ن�ي��ة وال �ق �ي��ام ب��دور
لتحقيق ذلك
منا�صرة الت�أهب القانوين بن�شر �أط��ر قانونية
و�سيا�سية ت�شجع اال�ستجابة الإن�سانية الدولية
للإغاثة من الكوارث بفعالية و�سرعة وم�س�ؤولية

دعم مبادرات /برامج قائمة على املجتمع
ع�ب�ر ال���ش�ب�ك��ة امل�ح�ل�ي��ة لل�صليب الأح �م��ر
والهالل الأحمر

حتديد وح�صر ور�صد
خماطر الكوارث وتعزيز
الإنذار املبكر

ا�ستخدام املعرفة واالبتكار
والتعليم لبناء ثقافة الأمن
واملرونة

امل�ساهمة يف ر�صد بيانات الكوارث حمليا
وعامليا
امل�ساعدة يف عمليات ح�صر املخاطر على
امل�ستوى الوطني
تنفيذ عملية ح���ص��ر امل �خ��اط��ر وال�ضعف
والقدرات على امل�ستوى املحلي
ت�سهيل الإنذار املبكر املتنوع للمخاطر على
ال�صعيد املحلي
دعم التوعية على ال�صعيد املحلي بوا�سطة
�شباب ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
واملدار�س واملتطوعني
تبادل املمار�سة اجليدة حمليا وعامليا
امل�شاركة يف املنتديات الوطنية والإقليمية
والعاملية
ت�شجيع وحت�سني احل��وار والتعاون ب�ش�أن
احلد من خماطر الكوارث خطر ال�سيا�سة
العامة

احلد من العوامل امل�سببة
للمخاطر
تعزيز الت�أهب للكوارث من
�أجل مواجهة فعالة على
جميع امل�ستويات

ن�ظ��ام معلومات �إدارة ال �ك��وارث بوا�سطة
الويب التابع لالحتاد الدويل
التعاون بني ال�صليب الأحمر وبرنامج الأمم
املتحدة الإمنائي حل�صر املخاطر القطرية
يف �سياق مرحلة م��ا بعد �إع�صار ت�سونامي
كازاخ�ستان  :ب��رن��ام��ج امل�ساعدة ق�صرية
الأجل يف ف�صل ال�شتاء لأ�ضعف الفئات
بنغالد�ش :برنامج الت�أهب للأعا�صري
فيتنام :م�شروع التوعية بالفي�ضانات يف
املدار�س
تقرير عن الكوارث يف العامل (االحتاد الدويل )
م �� �ش��ارك��ة ال �� �ص �ل �ي��ب الأح � �م ��ر وال �ه�ل�ال
الأحمر يف دعم امل�ؤمتر حول �إعادة الت�أهيل
والتعمري يف حاالت الكوارث وتغري املناخ
الإدارة الربيطانية للتنمية الدولية دعمت
ب��رن��ام��ج احل� ��د م ��ن خم ��اط ��ر ال � �ك� ��وارث مع
جمعيات بلدان اجلنوب الإفريقي وجنوب �أ�سيا

دع ��م م �� �ش��اري��ع احل ��د م��ن امل �خ��اط��ر غري
الهيكلية و�صغرية احلجم

فيتنام  :م��زارع �شجر املنغروف للحماية
من الفي�ضانات وتنوع م�صادر العي�ش

بناء ال�ق��درة على الت�أهب واملواجهة على
م�ستوى حملي م��ع دع��م وطني و�إقليمي
وعاملي

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�ستعانة بها فيما
بعد �أثناء �إع�صار �إيقان
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الإ�سرتاتيجية 2020
توفر الإ�سرتاتيجية حتى عام  2020الأ�سا�س الالزم للخطط الإ�سرتاتيجية للجمعيات
الوطنية ،وهي �إطار ديناميكي يتجاوب مع اختالف اخللفيات والظروف املتغرية ،وتدعو
جميع الأع�ضاء واملتطوعني واملوظفني وامل�ؤيدين لالنخراط ب�إبداع وابتكار يف �إعطاء ت�أثري
فعال لهذه الإ�سرتاتيجية.

الوحدة الثانية

فائدة ا�سرتاتيجية : 2020
اعتماد ًا على االحتياجات املحلية ومواطن ال�ضعف للمجتمعات املتنوعة التي نعمل معها،
وا�سرت�شاد ًا باحلقوق واحلريات التي حتق لكل الب�شر ،ف�إن اال�سرتاتيجية حتى عام ٢٠٢٠
م�صممة لتفيد يف نهاية املطاف كل من يتطلع �إىل احلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل
الأحمر للم�ساعدة على بناء عامل �أكرث �إن�سانية وكرامة و�سالم ًا:
• �ستتمكن اجلمعيات الوطنية من بذل املزيد ،والعمل ب�شكل �أف�ضل من �أجل امل�ست�ضعفني
بطرق قابلة للتكيف مع االحتياجات املحلية وذات �صلة بها ،و�سيكون لديها قدرة �أكرب
وموارد �أكرث ا�ستدامة ،و�سيكون �أع�ضا�ؤها ومتطوعوها والداعمون الآخرون م�شاركني �أكرث
ن�شاط ًا� ،إذ �سيكونون �أف�ضل حما� ًسا وتنظيم ًا ودعم ًا ،و�سيكونون معاونني ل�سلطاتهم الوطنية
ب�شكل �أكرث فعالية ،و�شركا ًء �أكرث موثوقية بالن�سبة للجهات الفاعلة الإن�سانية والإمنائية
الأخرى.
• �إن اجلمعيات الوطنية� ،إذ تعمل ب�شكل جماعي وبدعم من �أمانتها� ،ستكون �أكرث تالحم ًا،
وحترتم يف الوقت نف�سه تنوعنا الداخلي ،و�سنكون �أكرث كفاءة يف ن�شر قدراتنا اجلماعية
للم�ساعدة �أينما ومتى كان هذا هو �أهم �شيء مطلوب يف �أ�شد حاالت ال�ضعف ،و�سنكون
�أك�ثر كفاءة يف ترتيباتنا للعمل ،و�أك�ثر �إقناع ًا يف املنا�صرة ل�صالح احتياجات وحقوق
امل�ست�ضعفني.
• �ست�ستفيد احلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر من جمعيات وطنية �شريكة
�أك�ثر ق��وة ،و�أم��ان��ة �أك�ثر فعالية ،وتقوم ،جنب ًا �إىل جنب ،مع اللجنة الدولية لل�صليب
الأحمر بتعزيز وممار�سة املبادئ الأ�سا�سية والقيم التي ت�شكل �أ�سا�سنا امل�شرتك.
الأهداف ا�سرتاتيجية :2020
� .1إنقاذ الأرواح ،حماية م�صادر الرزق ،وتعزيز االنتعا�ش من الكوارث والأزمات.
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 .2التمكني من �أجل حياة �صحية �آمنة.
 .3ت�شجيع االندماج االجتماعي ،وثقافة ال�سالم ونبذ العنف.

الإ�سرتاتيجية العربية للحد من خماطر الكوارث 2020
لقد �أدركت الدول العربية الآثار ال�سلبية التي يخلفها التدهور البيئي امل�ستمر والنمو احل�ضاري
املت�سارع وغري املخطط له واجتاهات التوزيع الدميوغرايف والهجرة على حتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة يف هذه املنطقة فيما تتهدد املنطقة حتديات �أخرى تفر�ضها عليها املخاطر
امل�صاحبة لت�شريد ال�سكان وانت�شار الأمرا�ض الوبائية وانهدام الأمن الغذائي والنزاعات
واال�ضرابات وذلك ب�شكل يفوق ما تعر�ضت له املنطقة من قبل وياتي هذا االدراك م�صاحب ًا
للم�س�ؤولية املبا�شرة ازاء �إدارة وجمابهة الكوارث بفعالية على ال�صعيد الوطني واالقليمي
ال �سيما �أن الكوارث باتت حتدث ب�شكل متكرر نتيجة تغريات جيولوجية وتغريات مناخية
متزايدة عرب املنطقة العربية.
ومراعاة اللتزامها بتحقيق الأهداف التنموية للألفية ومتا�شي ًا مع الدور الذي حدده �إطار
عمل هيوغو للمنظمات االقليمية احلكومية ،لعبت جامعة ال��دول العربية دور ًا ريادي ًا يف
تعزيز �إدراج اجراءات احلد من خماطر الكوارث يف ال�سيا�سات الإقليمية اخلا�صة بالتنمية
امل�ستدامة والتكيف مع تغري املناخ و�آليات التن�سيق املعنية باالدارة البيئية و�إدارة الكوارث.
ويف �إطار متابعة قرارات القمة العربية الأوىل للتنمية االقت�صادية واالجتماعية �أ�صدر جمل�س
الوزراء العرب امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة قرار ًا يف جل�سته يوم  24/5/2009يدعو التخاذ
�إجراءات حمددة للحد من خماطر الكوارث و�إعداد ا�سرتاتيجية عربية للحد من خماطر
الكوارث.
و�ستكون اال�سرتاتيجية العربية للحد من خماطر الكوارث مكملة للجهود القائمة التي تبذلها

الوحدة الثانية

�أفعال التمكني امل�ؤدية �إىل تنفيذ �أهداف اال�سرتاتيجية هي:
 -1بناء جمعيات وطنية قوية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر.
 -2انتهاج دبلوما�سية �إن�سانية لتفادي مواطن ال�ضعف واحلد منها يف عامل يت�سم بالعوملة.
 -3العمل بفعالية كاحتاد دويل.
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امل�ؤ�س�سات الوطنية واالقليمية والدولية املتخ�ص�صة بهدف احلد من خماطر الكوارث يف
املنطقة العربية ،كما �سريكز ال�شركاء املنفذين لال�سرتاتيجية على نهج متعدد القطاعات
لتحقيق انخفا�ض ملمو�س يف املخاطر التي تواجه املنطقة العربية بحلول عام  2020وفق ًا
للأولويات العاملية التي حددها �إطار عمل هيوغو والأهداف التنموية للألفية.
مت حتديد خم�س حماور رئي�سية متثل �إطار مبدئي لال�سرتاتيجية العربية كما يلي:

الوحدة الثانية

 .1تعزيز االلتزام مبنهج �شامل ومتكامل للحد من خماطر الكوارث يف خمتلف القطاعات.
 .2بناء القدرات الالزمة لتحديد ور�صد وتقييم خماطر الكوارث.
 .3بناء قدرة على املجابهة من خالل املعرفة والدعوة العامة والبحث والتدريب.
 .4حت�سني امل�سائلة فيما يتعلق بادارة خماطر الكوارث على ال�صعيد املحلي والوطني.
 .5ادراج احلد من خماطر الكوارث يف خطط وعمليات اال�ستجابة للطوارئ واال�ستعداد
والتعايف.
وقد مت اعداد اال�سرتاتيجية العربية للحد من خماطر الكوارث من قبل الأمانة الفنية ملجل�س
وزراء البيئة العرب امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة يف جامعة الدول العربية واملكتب االقليمي
للدول العربية يف �أمانة الأمم املتحدة لال�سرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث ومب�ساهمة
العديد من منظمات الأمم املتحدة واملنظمات العربية املتخ�ص�صة والإحتاد الدويل جلمعيات
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر واملرفق العاملي للحد من الكوارث والتعايف منها يف البنك
الدويل .
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املنهجيات امل�ستخدمة يف
احلد من خماطر الكوارث
امل � �ب � �ن� ��ي ع � �ل� ��ى امل� �ج� �ت� �م ��ع

ر ّكزت العديد من هذه املبادرات على �أهمية ربط احلد من خطر الكوارث بخطط التنمية
املجتمعية طويلة الأمد وذلك من خالل ا�ستخدام جمموعة من املنهجيات والتي تعترب "العمل
مع املجتمعات املحلية" �أ�سا�س لها ونذكر منها على �سبيل املثال ال احل�صر :
 م�سح ومراقبة م�ستويات الأخطار وا�ستخدام اخلربة املحلية يف ذلك. تطوير �أنظمة الإنذار املبكر. �إدارة املخاطر (تقوية ال�سدود وبناء املزيد منها ودعم �إ�ستقرار املنحدرات .) ... االعتماد على الأبحاث والدرا�سات العملية. ا�ستخدام الطرق التقليدية للت�أهب للكوارث املحددة. االنتقال من الرتكيز على اال�ستجابة للكوارث �إىل االنتعا�ش من �أثرها و احلد من خطرهاوالتوعية العمومية.
 االنتقال من التخطيط املجتمعي الق�صري الأمد �إىل الطويل الأمد. حت�سني �إدارة النظم البيئية من خالل �إ�ستخدام �آليات خمتلفة ( كربنامج التحويالتالنقدية مقابل خدمات النظام البيئي .) ...
 -تطوير ا�ستخدام الأرا�ضي املبني على امل�شاركة وتطوير اخلطط التنموية.

الوحدة الثانية

يف ال�سنوات الأخ�يرة تزايد االهتمام مبو�ضوع احلد من خطر الكوارث على م�ستوى
املجتمعات املحلية وظهر ذلك جلي ًا من خالل تبني اجلهات احلكومية و الغري حكومية
لأجندات خا�صة بذلك بالإ�ضافة لتطوير �أطر العمل و اال�سرتاجتيات ذات ال�صلة (ك�إطار
عمل هيوغو  , 2015-2005اال�سرتاجتية العربية للحد من املخاطر � , 2020إطار عمل املرونة
و ال�سالمة اخلا�ص باحلركة الدولية لل�صليب الأحمر و الهالل الأحمر.) ... ,
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دليل احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع للممار�سني امليدانيني

 تعزيز �سبل املعي�شة من خالل ت�شجيع و متويل امل�شاريع ال�صغرية و�إتخاذ التدابري الالزمةلزيادة الإنتاجية الزراعية و�ضمان �إمدادات املاء والغذاء وزيادة مبادرات الت�سويق.
 تطبيق برامج التمويل للم�شاريع ال�صغرية لزيادة الأمان الإجتماعي والقدرة على التكيفواحلوكمة املحلية التي ت�شتمل على �إمكانية احلد من خماطر الكوارث.
 -اعتماد منهجيات تراعي النوع االجتماعي ( اجلندر ) يف احلد من خماطر الكوارث.

الوحدة الثانية

 �أن�شطة املنا�صرة اخلا�صة بدعم الأ�س�س القانونية التي تدعم �أن�شطة احلد من املخاطرو تزيد من فعاليتها.
 العديد من مبادرات التنمية املجتمعية والتي تعمل على احلد من  /التوعية مبكامن اخلطرالأ�سا�سية ولكن ال يتم الإ�شارة �إليها على �أنها مبادرات حملية �أو جمتمعية.

املبادئ الأ�سا�سية
للحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر
الإن�سانية
�إن احلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر ،التي ولدت من الرغبة يف �إغاثة
اجلرحى يف ميادين القتال دون متييز بينهم ،ت�سعى �إىل منع املعاناة الب�شرية حيثما وجدت
والتخفيف منها .وهدفها حماية احلياة وال�صحة و�ضمان الكرامة الإن�سانية ،وهي ت�سعى
�إىل تعزيز التفاهم والتعاون وال�سالم بني جميع ال�شعوب.
عدم التحيز
ال تقيم احلركة �أي متييز على �أ�سا�س القوميات �أو الأجنا�س �أو الأديان �أو العقائد ال�سيا�سية،
فهي ت�سعى �إىل التخفيف من معاناة الأفراد ،م�سرت�شدة مبعيار وحيد هو مدى حاجتهم
للعون ومعطية الأولوية لأكرثهم حاجة.
احلياد
متتنع احلركة عن اتخاذ موقف مع طرف �ضد الآخ��ر �أثناء احل��روب ،كما حتجم عن
الدخول يف املجادالت ال�سيا�سية والدينية والفل�سفية والعرقية.
اال�ستقاللية
احلركة م�ستقلة ،ورغم �أن اجلمعيات الوطنية تعد ك�أجهزة معاونة حلكومات بلدانها يف
اخلدمات الإن�سانية وتخ�ضع للقوانني ال�سارية يف هذه البلدان ،ف�إن عليها �أن حتافظ على
ا�ستقالليتها مبا يجعلها قادرة على العمل وفق ًا ملبادىء احلركة يف جميع الأوقات.
التطوعية
تقوم احلركة على اخلدمة التطوعية وال ت�سعى �إىل الربح ب�أي �صورة.
الوحدة
ال ميكن �أن يوجد يف بلد من البلدان �سوى جمعية واحدة لل�صليب الأحمر �أو الهالل الأحمر،
ويجب �أن تكون مفتوحة �أمام اجلميع و�أن متار�س �أن�شطتها يف كامل البلد.
العاملية
احلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر حركة عاملية وتتمتع يف داخلها جميع
اجلمعيات بحقوق مت�ساوية كما تلتزم كل منها بواجب م�ؤازرة اجلمعيات الأخرى.
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االحتاد الدويل
جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
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