
االحتاد الدويل
جلمعيات ال�صليب االأحمر والهالل االأحمر

دل���ي���ل احل�����د م����ن خم��اط��ر 
الكوارث املبني على املجتمع 
ل���ل���م���م���ار����ص���ن امل���ي���دان���ي���ن

3
اجلزء الثالث



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



1 3

جدول املحتويات
الوحدة الرابعة: احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع و التنمية امل�ستدامة 

خ�سائ�ص املجتمع املرن و الأكرث اأمانًا

الربط بني احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع و التنمية امل�ستدامة

مفهوم املنا�سرة والتاأييد يف �سياق احلركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر

ال�سراكات يف عملية احلد من املخاطر

دعم مقومات املعي�سة

التنمية امل�ستدامة

الوحدة اخلام�سة: املنا�سرة وال�سراكات يف دعم احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع

مبادئ و خطوات املنا�سرة 

- مبادئ وخطوات بناء ال�سراكات و تعزيزها
املراجع 

3
4
7

10
12
17
18
19

28

30



دليل احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع للممار�صن امليدانين2



3 3

احل�����د م����ن خم��اط��ر 
ال��������ك��������وارث امل���ب���ن���ي 
 ع��������ل��������ى  امل����ج����ت����م����ع 
والتن�م�ي�ة امل�ص�ت�دامة

الوحدة الرابعة



دليل احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع للممار�صن امليدانين4

بعة
لرا

دة ا
وح

ال
بعة

لرا
دة ا

وح
ال

ال�������ت�������ن�������م�������ي�������ة امل���������������ص�������ت�������دام�������ة

التنمية امل�ستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات احلا�سر دون امل�سا�ص بقدرات الأجيال 
النامية  للمجتمعات  الأ�سا�سية  الحتياجات  خا�سة  وب�سفة  احتياجاتها  تلبية  على  القادمة 
والتي يجب اإعطائها الأولوية مع مراعاة فكرة الفروق التي تفر�سها التكنولوجيا والتنظيم 

الجتماعي على قدرة البيئة يف تلبية الحتياجات احلالية وامل�ستقبلية.
تعتمد التنمية امل�ستدامة على التنمية الثقافية والجتماعية وال�ستقرار ال�سيا�سي والنمو 

القت�سادي وحماية الطبيعة ل�سلتهم املبا�سرة باحلد من خماطر الكوارث.
والتنمية امل�ستدامة هي عملية تغيري م�ستمرة حيث يجري اإدارة املوارد وتوجيه ال�ستثمارات 
وتكييف التنمية التقنية والتطوير املوؤ�س�سي بتنا�سق يعزز الإمكانات احلا�سرة وامل�ستقبلية يف 

تلبية احتياجات املجتمعات املحلية وتطلعاتهم.
ويعك�ص مفهوم النمو القت�سادي، وهو ا�ستدامة التطور احلا�سل يف مفهوم التنمية الذي 

�سهد جدل وا�سعا �سواء على ال�سعيد الأكادميي اأو على ال�سعيد العملي.
• ففي عقد التنمية االأول الذي تبنته االأمم املتحدة 1960-1970 اقرتن مفهوم التنمية 
مثل  خا�صة  اقت�صادية  اعتبارات  على  اغلبها  تركز  موؤ�صرات  وفق  االقت�صادي  بالنمو 
الدخل القومي ودخل الفرد بحيث تركز مفهوم التنمية يف زيادة دخل الفرد واملجتمع 

ممثال يف الدولة
• ويف العقد الثاين للتنمية 1970-1980 اكت�صب مفهوم التنمية اأبعاداً اجتماعية و�صيا�صية 
وثقافية بجانب البعد االقت�صادي، فالتنمية االقت�صادية ال تعني النمو االقت�صادي فقط 
واإمنا ت�صمل اإحداث تغيريات هيكلية يف النواحي ال�صيا�صية واالجتماعية والثقافية التي 

ت�صود املجتمع
حقوقياً  ب��ع��داً  التنمية  مفهوم  اكت�صب   1990-1980 الثالث  التنمية  عقد  وخ��الل   •
التنموية من  القرارات  اتخاذ  وال�صعبية يف  ال�صيا�صية  امل�صاركة  يتمثل يف  ودميقراطياً 
منطق اأن الدميقراطية ترتبط ارتباطاً وثيقاً مبو�صوع احلكم اجليد الذي له تاأثري 
اتخاذ  النا�س يف  م�صاركة  تعني  الدميقراطية  واأن  التنمية  يف كل حم��اور وجم��ه��ودات 
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القرارات وامل�صاركة هي اأحد املتطلبات االأ�صا�صية للتنمية الناجحة.

حيث  التنمية  مفهوم  يف  نوعية  نقلة   2000-1990 الرابع  التنمية  عقد  �صهد  • وقد 
دي  ريو  التي �صدرت يف  االأر���س  وثيقة  وا�صح يف  ب�صكل  امل�صتدامة  التنمية  تاأكد مفهوم 
جانريو عام 1992 التي ت�صمنت �صبعة وع�صرين مبداأ تدعو اإىل �صرورة حتقيق العدالة 

بن االأجيال املختلفة يف توزيع املوارد الطبيعية �صمانا لتوا�صل عملية التنمية. 

التنمية امل�ستدامة تتاألف من ثالث عنا�سر رئي�سية هي :
1. العن�صر االقت�صادي:

وي�ستند اإىل املبداأ الذي يق�سي بزيادة رفاه املجتمع اإىل اأق�سى حد والق�ساء على الفقر 
من خالل اإدارة املوارد الطبيعية على النحو الأمثل وبكفاءة وي�سري اىل مفهوم الحتياجات 

الأ�سا�سية لفقراء العامل الذين ينبغي اإعطاوؤهم الأولوية.
2. العن�صر االجتماعي: 

�سبل  وحت�سني  النا�ص  برفاهية  النهو�ص  واإىل  والب�سر  الطبيعة  بني  العالقة  اإىل  وي�سري   
احل�سول على اخلدمات ال�سحية والتعليمية الأ�سا�سية، واللتزام باحلد الأدنى من معايري 
تنمية  اإىل  ي�سري  كما  الجتماعي،  نوعه  عن  النظر  بغ�ص  الإن�سان  حقوق  واحتترام  الأمتتن 

الثقافات املختلفة والتنوع والتعددية وامل�ساركة الفعلية للقواعد ال�سعبية يف �سنع القرار.
3. العن�صر البيئي:

ويتعلق باحلفاظ على قاعدة املوارد املادية والبيولوجية وعلى النظم اليكولوجية) النظم 
البيئية( والنهو�ص بها. 

التحديات التي يواجهها العامل العربي لتحقيق التنمية امل�صتدامة:
1. البطالة: تعترب البطالة اإحدى اأخطر امل�سكالت التي تواجه الدول العربية، التي ت�سجل 
اأعلى معدلت البطالة يف العامل، فاملجتمعات العربية ت�سهد معوقات اجتماعية واقت�سادية 
وثقافية توؤدي اإىل تفاقم ظاهرة البطالة، ومن اأبرزها �سوء التخطيط على امل�ستوى القومي 

وعدم توجيه التنمية وال�ستثمار اإىل املجالت املنا�سبة...
2. نق�ص املياه العذبة: حتتل ق�سية العامل. يوجد الكثري من النقا�سات وخا�سة يف ظل اأبحاث  
تو�سح باأن املياه �ستكون ال�سبب الرئي�سي يف نزاعات امل�ستقبل وجزء من هذه الأزمة هي 
اأزمة املياه العذبة على ال�سعيد العاملي عمومًا والعامل العربي خ�سو�سًا حتى قيل يف موؤمتر 
اإىل جانب م�سادر  �ستاأخذ مكانها  العذبة  املياه  :" اإن  املياه  ا�ستوكهومل عام 1982 حول 
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الطاقة الأخرى، كق�سية �سيا�سية اأ�سا�سية خالل العقد القادم، واإن منطقة ال�سرق الأو�سط 
التي  التحديات  اأخطر  املياه من  اأزمتتة  تعد  لذلك   ." الأمتتر  الأكتترث ح�سا�سية يف هذا  هي 

�ستواجه منطقتنا العربية يف الفرة القادمة.
3. اأزمة البحث العلمي: تت�سح اأهمية البحث العلمي من اأن تطور العامل يتم من خالل ازدياد 
التعليم وال�سحة  الإن�سان ويدعم  التكنولوجي، الذي ي�سهل حياة  العلم واملعرفة والإنتاج 
واحلفاظ على البيئة. اإن حتقيق معدلت عالية من النمو القت�سادي والتو�سع احل�سري 
العربية ويرتب على هذه  الطبيعية  املتتوارد  ي�سكل �سغوطًا كبرية على  العربية  الدول  يف 
ال�سغوط اأن كثري من هذه املوارد اأخذه يف التدهور وهناك ما هو اأخذ يف الختفاء جراء 
هذه ال�سغوط لذلك لبد من التعامل مع هذه املوارد والإمكانات املتوافرة يف �سوء مفهوم 
التنمية امل�ستدامة التي تلبي احتياجات احلا�سر دون امل�سا�ص بقدرات الأجيال القادمة على 

تلبية احتياجاتها .
الثانية: • االأهداف االإمنائية لالألفية 

مت و�سع الأهداف الثمانية لالألفية ووافق عليها 189 دولة من الدول الأع�ساء يف الأمم 
هذه  وحتدد   .2000 عام  الألفية  اجتماع  يف  الأ�سا�سية  الدولية  التنموية  والهيئات  املتحدة 
الأهداف بع�ص التطلعات املادية والكمية يف القطاعات التنموية الرئي�سية والتي من املتوقع 

حتقيقها عام 2015. 
وبالرغم من حتقيق بع�ص الدول املوقعة لبع�ص التقدم يف اجتاه حتقيق هذه الأهداف اإل 

اأنه ما زال هنالك الكثري ليتم حتقيقه يف ال�سنوات املتبقية يف هذا امل�سمار. 
ولهذا فاإن الدول ل حتتمل تعر�سها لنك�سات يف العملية التنموية نتيجًة لكارثة طبيعية اأو 

غري ذلك. 
وهذه الأهداف هي:

. املفرط  الفقر واجلوع  • تقليل 
. الأ�سا�سية للجميع  التعليم  • توفري فر�ص 

املراأة. امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني  • تعزيز 
والإناث. الذكور  الأطفال من  وفيات  ن�سب  •  تخفي�ص 

. والطفل  الأم  • حت�سني �سحة 
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. الأخرى  والأمرا�ص  واملالريا  الأيدز  • حماربة مر�ص 
البيئة. • احلر�ص على �سالمة 

التنمية.   اأجل  • التعبئة �ساملة من 

ربط اأهداف االإمنائية لالألفية باإطار عمل هيوغو:
تعترب عملية احلد من خماطر الكوارث �سرطًا اأ�سا�سيًا لتحقيق الأهداف التنموية لالألفية 

وذلك لالأ�سباب التالية: 
العام 2004 فقط قدر البنك الدويل التكاليف ال�سنوية  ففي  كبرية جدًا،  الكوارث  • تكلفة 

للكوارث الطبيعية يف العامل بنحو 55 مليار دولر اأمريكي. 
اآثارها تختلف، فبالرغم من كون 11 % فقط  والغني ولكن  الفقري  الكوارث بني  • ل تفرق 
من النا�ص املعر�سني للكوارث الطبيعية يعي�سون يف الدول النامية اإل اأنهم ي�سكلون 53 % من 

جمموع الوفيات الناجتة عن الكوارث الطبيعية يف العامل. 
خ�سائر  وقوع  دون  يحول  اأن  للكوارث  وال�ستعداد  التاأهب  ميدان  يف  لال�ستثمار  ميكن   •
للكوارث  التاأهب  اأمريكي واحد يف  فا�ستثمار دولر  البعيد.  املدى  اقت�سادية فادحة على 

يعادل ا�ستثمار 4 دولر اأمريكي يف ال�ستجابة للكوارث.

خ�سائ�ص املجتمع املرن والأكرث اأمانًا
تهدف عملية احلد من خماطر الكوارث اإىل خلق جمتمعات اأكرث مقاومة للكوارث �سمن 

بيئات اأكرث اأمانًا و�سالمة، وميكن حتقيق ذلك من خالل التايل: 
• احلد من احتمالية الإخفاق يف تطبيق الإجراءات اخلا�سة باحلد من خماطر الكوارث.
الأرواح واجلرحى واحلد  ال�سلبية لالإخفاق يف احلد من اخل�سائر يف  التبعات  • احلد من 

من الأ�سرار املبا�سرة وغري املبا�سرة. 
الكارثة. للتعايف من  الزمنية الالزمة  الفرة  • تقلي�ص 

خالل  تتطور  اأن  ميكن  والتي  للمخاطر  التعر�ص  باحتمالية  اخلا�سة  الأمناط  حتديد   •
عملية اإعادة الإعمار. 

طبيعة املجتمع املرن و االأكرث اأماناً:
اإن املجتمع الأكرث مقاومة للكوارث هو ذلك املجتمع الذي ميتلك بع�ص الإمكانيات املحددة 

على مراحل ثالثة: 
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املرحلة االأوىل: القدرة على ا�ستيعاب ال�سدمات املتعلقة بالآثار ال�سلبية لالأخطار حتى ل 
تتطور اإىل كارثة

املرحلة الثانية: القدرة على التعايف خالل الكوارث وبعدها) وذلك للحد من التبعات ال�سلبية 
لالإخفاق( 

املرحلة الثالثة: الفر�سة للتغيري والتكيف بعد الكارثة وذلك لتقلي�ص الفرة الزمنية للخروج 
من الكارثة.

مميزات املجتمع املرن و املقاوم للكوارث قبل وقوعها:
تقوم املجتمعات بالتاأهب للكوارث وحتاول احلد من اآثارها ال�سلبية من خالل تبني العديد 

من املنهجيات ومنها ما يلي: 
التكيف(. اآليات  التقليدية يف املجتمع)  • ا�ستخدام اخلربات واملعارف 

• ال�ستعداد لأي خطر قريب احلدوث من خالل تاأمني اأدوات ومعدات الطوارئ التي تكون 
جاهزة لال�ستخدام .

• وجود خطط على م�ستوى الأ�سرة للو�سول اإىل كافة فئات املجتمع) رجال ون�ساء، فتيان 
للتكيف القابلية  وجتتود  اإىل  بالإ�سافة  الإعتتاقتتة(  ذوي  والأ�سخا�ص  ال�سن  كبار   وفتيات، 

) تدعيم املنازل واأبوابها ونوافذها يف حالت العوا�سف(.
الخ. الأولية..  التدريبية كالإ�سعافات  • تقدمي الربامج 

اأو  اأو الإع�سار  اإنذار مبكر لالإخالء املوؤقت قبل حدوث الكارثة) الفي�سان  اأنظمة  • وجود 
حدوث اأي انفجار بركاين....(.

الآمنة. املناطق غري  بعيدًا عن  لل�سكان  • توفري ماأوى 

مميزات املجتمع املقاوم للكوارث اأثناء الكارثة.
ميكن للمجتمعات اأن تتكيف مع حالة الكوارث الطارئة من خالل ما يلي: 

للمجتمع. الذاتي  الدعم  • العتماد على 
ينق�سه. وما  املجتمع  لدى  • اإجراء جرد عام حول ما هو متوفر 

. املعونات  توزيع  لت�سهيل عملية  توا�سل وعمل  • وجود �سبكة 
• وجود دخل مادي منا�سب واإدراك اأن الكتفاء املادي يرافقه حت�سن من الناحية النف�سية .
منها  لال�ستفادة  الأوىل  بالدرجة  تعليمية  باأكملها عملية  للكارثة  التعر�ص  • اعتبار جتربة 
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على �سعيد مهارات التعامل مع الكارثة و كيفية التاأهب و ال�ستجابة لها.

مميزات املجتمع املقاوم للكوارث بعد الكارثة:
يجب تناول الق�سايا التالية خالل عملية التعايف من الكارثة لبناء جمتمعات اأكرث مقاومة 

للكوارث: 
امل�ستوى  على  التعايف  بني  تربط  املجتمع  م�ستوى  على  الكارثة  من  للتعايف  خطة  و�سع   •

الجتماعي واملادي والقت�سادي والبيئي. 
ممكنًا  وم�سدرًا  الإن�سانية  الكارثة  مع  التعامل  من  جزءًا  املالية  الإغاثة  عمل  اعتبار   •

للدخل.
واملرونة. التكيف  القدرة على  • العتماد على دعم املجتمع من خالل 

• �سمان اأن يتم ا�ستغالل العمل املحلي و�سلع اإعادة البناء التي مت �سراوؤها حمليًا من اأجل 
اإعادة اإحياء القت�ساد املحلي املت�سرر.

• اإدراك قيمة املجتمع املجهز ب�سكل مالئم والذي يعلم متامًا ما يتوجب عليه فعله للتعايف 
من الكوارث.

عمليات  اأثناء  امل�ستقبل  يف  للكوارث  التعر�ص  احتمالية  من  للحد  عملية  خطوات  • اأخذ 
التعايف من الكارثة. 

ل ميكن ملنظمة اأن تتعامل منفردة مع جميع هذه اجلوانب دفعة واحدة. فمن ال�سروري 
جميع  توفري  ميكن  الطريقة  وبهذه  اأختترى.  ومنظمات  جمتمعات  مع  �سراكة  وجود  ت�سجيع 

امل�سادر ال�سرورية وا�ستخدامها بال�سكل ال�سليم. 

عنا�صر املجتمع املرن والفعال يف عملية احلد من خماطر الكوارث:
اإن مقاومة الكوارث هدف متحرك، ويف الواقع ل ميكن للمجتمعات اأن حتقق مقاومة مطلقة 
للكوارث اأو اآثارها ال�سلبية، اإل اأنه ميكن للمجتمعات حتقيق درجة من التنمية وو�سع ترتيبات 
ميكن من خاللها زيادة م�ستوى املقاومة للكوارث. ولتقييم ما اإذا كان املجتمع قد حقق درجة 

معينة من مقاومة الكوارث فاإننا نحتاج اإىل و�سع معايري لقيا�ص ذلك. 

ال ميكن ملنظمة اأن تتعامل منفردة مع جميع هذه اجلوانب دفعة واحدة. فمن ال�صروري 
ت�صجيع وجود �صراكة مع جمتمعات ومنظمات اأخرى. وبهذه الطريقة ميكن توفري جميع 

امل�صادر ال�صرورية وا�صتخدامها بال�صكل ال�صليم.
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وقد مت حتديد بع�ص املعايري وهي: 
عملية  ترعى  والإناث  الذكور  من  متوازن  متثيل  ذات  املجتمع  م�ستوى  على  جلنة  • وجود 

احلد من خماطر الكوارث .
تقييم  على  قادرة  الإناث(  و  الذكور  من  متوازن  )ذات متثيل  مدربة  وفرق  اأفراد  • وجود 
الإن�سانية  املعونات  وتوزيع  الأولية  والإ�سعافات  والإنقاذ  البحث  واإجراء عمليات  املخاطر 

واإن�ساء منازل اأكرث �سالمة، بالإ�سافة اإىل القدرة على جمابهة املخاطر...
• البنية التحتية التي توؤمن الت�سال املادي كالطرق املفتوحة و�سبكات الكهرباء والهاتف...

الهيئات املحلية واملنظمات غري احلكومية. • وجود عالقات جيدة مع 
التي ميكن اتخاذها للحد منها. بالأخطار املوجودة والعمليات  • اكت�ساب معرفة 

لتطبيق  املجتمع  على  املبني  الكوارث  خماطر  من  احلد  عملية  لدعم  �سندوق  وجود   •
الأن�سطة اخلا�سة باحلد من املخاطر.

بها. تلحق  التي قد  الأ�سرار  اأمانًا ملقاومة  اأكرث  • بناء منازل 
للعي�ص. اأمانًا و�سالمة  اأكرث  • توفري �سبل 

دعم مقومات املعي�سة:
تقوم املعايري الدنيا على مبداأ اأن لل�سكان املت�سررين من الكوارث احلق يف حياة كرمية. 
وهذه املعايري نوعية يف طبيعتها والغر�ص منها هو اأن تكون عاملية وقابلة للتطبيق يف اأي و�سط 
تنفذ فيه العمليات. اأما املوؤ�سرات الأ�سا�سية فيمكن اأن تكون نوعية اأو كمية بو�سفها مقيا�سًا 
للمعايري. فهي مبثابة اأدوات لقيا�ص اأثر الأ�ساليب املطبقة والربامج املنفذة، ولول املوؤ�سرات 

لباتت املعايري جمرد اإعالن عن نوايا ح�سنة ي�سعب تطبيقها يف الواقع العملي.
و�سياغة  بذاتها.  ولي�ست منفردة  املختلفة متداخلة،  الإغاثة  واملعايري اخلا�سة مبجالت 
اأن  منها، حيث  مفر  ل  �سعوبات  يطرح  الواقع  اأر�ص  على  تطبيقها  واإمكانية  عاملية  معايري 
لكل حاجة خ�سو�سياتها، فقد يتعذر يف بع�ص احلالت حتقيق كل املعايري واملوؤ�سرات ب�سبب 

عوامل حملية.
وت�سمل مقومات املعي�سة الأ�سا�سية العديد من العنا�سر ، نذكر منها بالتف�سيل العن�سرين 

التاليني:
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1- املاء واالإ�صحاح والنهو�س بالنظافة: 
1. النهو�س بالنظافة: 

للنظافة  بقواعد منا�سبة  النهو�ص  والإ�سحاح هو  باملاء  يتعلق  برنامج  اأي  الهدف من  اإن 
ال�سخ�سية ونظافة البيئة من اأجل حماية ال�سحة. ويعرف النهو�ص بالنظافة باأنه اجلمع بني 
معارف ال�سكان وتقاليدهم ومواردهم مبا يكفل تفادي اأي �سلوك يف جمال النظافة من �ساأنه 
اأن ي�سكل خطرًا على ال�سحة ويت�سح من ذلك اأن العنا�سر الأ�سا�سية للنهو�ص بالنظافة هي :

املعلومات واملعرفة  • تبادل 
• اإ�سراك املجتمعات املحلية 

الأ�سا�سية واملرافق  املواد  • توفري 

2. املاء:
والطهي  لل�سرب  ال�سالح  املتتاء  من  كافية  كمية  على  جميعًا  ال�سكان  يح�سل  اأن  ينبغي 
واملحافظة على النظافة ال�سخ�سية واملنزلية ب�سكل عادل وينبغي اأن تكون مواقع توزيع املاء 

العمومية قريبة من الأ�سر بقدر كايف لكي يتاح لها تلبية احتياجاتها الدنيا من املاء.

3. التخل�س من الف�صالت الع�صوية:
ينبغي اأن يتاح للنا�ص عدد كاف من املراحي�ص وينبغي لها اأن تكون قريبة من م�ساكنهم 
ل�سمان الو�سول اإليها ب�سرعة واأمان وا�ستعمالها بظروف مقبولة يف كل اأوقات الليل والنهار.

4. مكافحة نواقل االأمرا�س :
ينبغي تزويد جميع النا�ص املت�سررين من الكوارث باملعلومات والو�سائل الكفيلة بحماية 
اأن متثل خطرًا ملمو�سًا على  التي يرجح  اأنف�سهم من نواقل الأمرا�ص واحليوانات ال�سارة 

�سحتهم.

5. معاجلة النفايات ال�صلبة:
فيها  ال�سلبة مبا  النفايات  ناجم عن  تلوث ملمو�ص  اأي  البيئة خالية من  تكون  اأن  ينبغي 

النفايات الطبية واأن تتاح لهم و�سائل التخل�ص من نفاياتهم املنزلية ب�سكل منا�سب وفعال.

6. �صرف املياه )�صبكات ال�صرف(:
ينبغي تقليل املخاطر الناجمة عن التعرية بفعل املاء واملياه الراكدة مبا فيها مياه الأعا�سري 

والفي�سانات ومياه ال�سرف املنزلية ومياه �سرف املرافق الطبية اإىل اأدنى حد ممكن.
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2- االأمن الغذائي والتغذية:
يجب اأن ت�ستند القرارات اخلا�سة بالربنامج على  فهم وا�سح لطريقة ح�سول النا�ص على 
الأمن  الكارثة على  الغذائي وكذلك على فهم وقع  الأمن  الغذاء يف حال تعر�سهم لنعدام 
الغذائي يف الوقت الراهن ويف امل�ستقبل ومن ثم حتديد اأف�سل ا�ستجابة ممكنة للو�سع ال�سائد.

 الربط بني احلد من خماطر  الكوارث املبني على املجتمع والتنمية امل�ستدامة
مبا اأن عملية التنمية تدور حول املجتمع واأن عملية احلد من خماطر الكوارث ت�ستمل يف 
جانب منها على تنظيم الن�ساطات املجتمعية التي ت�ساهم يف التخفيف من اآثار الكوارث يف 
حال وقوعها فاإنه من ال�سروري النظر اإىل عملية احلد من خماطر الكوارث كعملية تنموية. 

انظر الأ�سكال البيانية التالية التي تو�سح العالقة بني الكوارث والتنمية؟ 
ال�سكل 1: برنامج التنمية بدون عملية احلد من خماطر الكوارث  

ال�سكل 2:  برنامج التنمية مع عملية احلد من خماطر الكوارث
ال�سكل 3:  اأرباع الكوارث وحقول التنمية

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

الكارثة

ال�سنة

الإغاثة

�سفر

التنمية

خط
الفقر
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حقل التنمية

حقل الكارثة 

حلقل الإيجابي +
ي - ا

سلب
ال�

قل 
حل

ا

ميكن ان حتد 
التنمية من اإحتمالية  
التعر�س للكوارث

ميكن اأن توفر 
الكوارث فر�صاً 
جديدة للتنمية

ميكن اأن تزيد 
التنمية من اإحتمالية  

التعر�س للكوارث 

ميكن ان تعيق 
الكوارث جهود 

التنمية

حقل التنمية

حقل الكارثة 

حلقل الإيجابي +
ي -ا

سلب
ال�

قل 
حل

ا

ميكن ان حتد 
التنمية من اإحتمالية  
التعر�س للكوارث

ميكن اأن توفر 
الكوارث فر�صاً 
جديدة للتنمية

ميكن اأن تزيد 
التنمية من  اإحتمالية  

التعر�س للكوارث 

ميكن ان تعيق 
الكوارث جهود 

التنمية

هنالك ارتباط وثيق بني احلد من خماطر الكوارث وعملية التنمية، وتظهر طبيعة هذه 
العالقة خالل النقاط التالية: 

املجتمع  تعري�ص  على  تعمل  والكوارث  امل�ستدامة  غري  والتنمية  الفقر  اأ�سباب  من  كل   •
للكوارث اأو تزيد من احتمالية تعر�سه لها. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

الكارثة

ال�سنة

الإغاثة

�سفر

التنمية

خط
الفقر
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وت�ساهم عملية احلد  التنموية وجتعلها غري م�ستدامة،  الكوارث احلركة  تعيق  اأن  • ميكن 
من خماطر الكوارث بوجود عملية م�ستدامة للتنمية. 

يف  الإخفاق  ي�ساهم  حيث  الكوارث،  وقوع  يف  التنمية  عملية  ق�سور  يت�سبب  اأن  ميكن   •
حتقيق التنمية بزيادة م�ستوى الفقر وعدم حتقيق اأهداف احلد من خماطر الكوارث. 

ميكن للتنمية اأن حتد من خماطر الكوارث، فالتنمية امل�ستدامة تزيد من �سالمة املجتمع 
من  احلد  برنامج  يفعل  مما  به  والجتماعية  والقت�سادية  املادية  القواعد  وتدعم  واأمنه، 
خماطر الكوارث الذي بدوره ي�ساعد على جتنب خماطر الكوارث اأو احلد من اآثارها ال�سلبية .
دمج عمليات احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع يف اخلطط الرئي�صية لربامج 

التنمية:
تعني هذه العملية اأن تكون عمليات احلد من خماطر الكوارث جزءًا اأ�سا�سيًا من �سيا�سة 
التنمية، وهي ت�سمل التو�سع وتعزيز عمليات احلد من خماطر الكوارث بحيث ت�سبح جزءًا 

من العمليات الروتينية ب�سكل منظم يف موؤ�س�سات الإغاثة والتنمية. 
ويهدف هذا الدمج اإىل:

يكون  بحيث  متولها  اأو  املنظمة  بها  تقوم  التي  التنمية  م�ساريع  اأو  برامج  جميع  • ت�سميم 
هنالك اعتبار جدي للتعامل مع خماطر الكوارث ومقاومة الآثار ال�سلبية لها. 

�سلبي  اأثر  اأي  متولها  اأو  املنظمة  بها  تقوم  التي  التنمية  م�ساريع  اأو  لربامج  يكون  األ   •
جميع  يف  للكوارث  معينة  منطقة  تعر�ص  احتمالية  من  يزيد  اأن  �ساأنه  من  مق�سود  غري 

القطاعات اجتماعيًا اأو اقت�ساديًا اأو بيئيًا. 
اخلطوات االأ�صا�صية لدمج عملية احلد من خماطر الكوارث  يف برامج التنمية: 

 الأ�سئلة التي يجب اأخذها بعني العتبار عند دمج عملية احلد من خماطر الكوارث املبني 
على املجتمع يف املراحل املتعددة من امل�سروع هي: 

1. ما هي اآثار الكوارث على املجتمع؟ 
2. كيف ميكن التعامل مع هذه الأ�سباب؟ 

احلد من خماطر الكوارث يف املدن
يتوقع الزيادة ال�سكانية يف املناطق احل�سرية بحلول عام 2030  بحوايل%60 اأو نحو 5 مليار 
ن�سمة توؤدي  هذه الزيادة ال�سريعة ال�سكانية لتكثيف ال�سغط على الأر�ص واخلدمات العامة 

وفر�ص العمل.
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�سواء  املتتدن  بغالبية  امل�ساكن  معظم  فتتاإن  الدخل،  ومتو�سطة  املتتحتتدودة  للدول  بالن�سبة 
احل�سرية اأو الريفية تقع يف مواقع معر�سة للمخاطر) كالفي�سانات والنهيارات ال�سخرية( 
ب�سبب نق�ص اإمدادات البنية التحتية واخلدمات كما اأن امل�ساكن تكون غالبًا رديئة اأو متهالكة 
ومزدحمة وعر�سة ملخاطر العوا�سف والرياح والزلزل واحلرائق وغريها، ولها قدرة حمدودة 
للغاية على التكيف مع اأية كوارث يف حال وقوعها. وت�ساعد هذه الظروف على تف�سي الأمرا�ص 

مبا قد ي�سبب الأوبئة ب�سبب عدم توفري البنية التحتية العامة الأ�سا�سية.
تاأثريات  ت�سمل اجلمع بني  �سيئة عديدة قد  الريفية تتجمع ظروف  املدن  الكثري من  ويف 
الهجرة من  اإىل  الكثري  الكوارث، مبا يدفع  والفي�سانات واجلفاف وغريها من  النزاعات  
الهجرة  غري  توؤدي  باملدن، كما  تو�سع ع�سوائي  ينتج عنه  اإىل احل�سر، مما  الريفية  املدن 
املخططة اإىل املدن يف كثري من الأحيان اإىل ال�ستيطان يف الأرا�سي غري املخططة والواقعة 
على  حافة املدن كمجاري  ال�سيول وقريبة من خطوط الت�سدع وكذلك املناطق املنخف�سة 
املعر�سة للفي�سانات، فمثاًل يعي�ص %72 من �سكان احل�سر يف اأفريقيا يف مدن ع�سوائية حيث 

ل توجد ا�ستثمارات يف البنية التحتية لل�سرف ال�سحي اأو اأية �سيانة.
خماطر الكوارث يف املدن:

اإن الدول النامية يف �سياق غياب امل�ساواة يف احل�سول على فر�ص ك�سب الدخل واخلدمات 
العامة والبنية الأ�سا�سية الرئي�سة وعدم كفاءة  الإدارة احل�سرية واملحلية.

الركائز الأ�سا�سية للحد من خماطر الكوارث يف  املدن هي:
. املبكر  الإنذار  • تعميم نظام 

• امل�ساواة يف احل�سول على فر�ص العمل ووجود حكومة حملية تتمتع بالكفاءة وامل�سوؤولية 
لتح�سني وتوفري اخلدمات للجميع.

ويرتبط  الطبيعية.  لالأخطار  تعود  التي  املخاطر  مواجهة  يف  املرونة  على  القدرة  • تعزيز 
من  باحلد  اخلا�سة  التو�سيات  تنفيذ  على  املجتمع  بقدرة  الكوارث  خماطر  من  احلد 

الوفيات والإ�سابات والأ�سرار.
• تعزيز �سبل العي�ص من اأجل رفع قدرة املجتمعات الريفية على جمابهة ملخاطر الكوارث 

مما يحد من الهجرة للمدن وذلك من خالل:
1. اإدارة املوارد الطبيعية.

2. اإن�ساء م�سروعات �سغرية ومتناهية ال�سغر.
3. تنمية البنية الأ�سا�سية وتوفري اخلدمات العامة الأ�سا�سية القادرة على احلد من املخاطر 
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وزيادة القدرة على املجابهة .
وتقوم الهيئات الإدارية امل�سئولة وذات الكفاءة العالية بامل�ساركة مع املجتمع املدين الن�سط 
بتطوير اأ�ساليب مبتكرة بتوفري الأرا�سي وعمل نظام امتالك الأرا�سي الآمن. وتوفري التمويل 

من اأجل اإ�سكان الأ�سر غري القادرة.

اإجراءات احلد من املخاطر يف املدن:
من  املجتمع  حلماية  مدينة  كل  يف  الكوارث  خماطر  من  للحد  جلنة  ت�سكيل  من  بد  • ل 

الأ�سرار الناجمة عن الفي�سانات وال�سيول.
• تدريب فرق لإدارة الكوارث والنقاذ يف حالة الطوارئ وخطة لالإخالء ول بد من ابتكار 

خطوات اإجرائية، الإ�سعافات الأولية، الإنذار املبكر.
املتكامل  التخطيط  ومنها  الإجتتراءات  من  جمموعة  خالل  من  البيئية  النظم  حت�سني   •

والدفع من اأجل تقدمي اخلدمة مبا يح�سن من اخلدمات التنظيمية.
اإن املناهج املعتمدة على م�ستوى املجتمع املحلي واملجتمعي باملدن تزيد من اإجراءات احلد 
من املخاطر عندما تدعمها عمليات ل مركزية فعالة و�سراكات من املجتمع املدين واحلكومة 

وذلك ميكنها من زيادة الرتباط والفاعلية وال�ستدامة.

ال�صراكات املبتكرة يف االإدارات احل�صرية للحد من خماطر  الكوارث :
التحتية  للبنية  �سكل دعم  التمويل احلكومي يف  يوجد  الع�سوائية حيث  املدن  اأماكن  نقل   -
الأ�سا�سية، تخ�سي�ص قرو�ص اإ�سكان مبا�سرة ملنظمات املجتمع وذوي الدخول املنخف�سة 
 يف املناطق الع�سوائية حتى ي�ستطيع املجتمع احل�سول على ملكية قانونية ل�سراء الأر�ص

 اأو التفاو�ص على عقود اإيجار اأو النتقال اإىل اأر�ص اأخرى تابعة اأي�سًا لهيئة حكومية. 
- ال�ستخدام الأمثل واملنا�سب لالأر�ص ومعايري البناء بالنظام الكودي.

م�صاريع لزيادة م�صادر ك�صب الرزق امل�صتدامة:
- توفري القرو�ص الب�سيطة لالأ�سر لتاأمني م�سادر ك�سب الرزق.

- الإعالم عن كيفية ال�ستفادة من القرو�ص الر�سمية. 
اأ�سكال  من  واحتتد  �سكل  على  العتماد  لتجنب  التترزق  ك�سب  م�سادر  تنوع  على  التدريب   -

الأن�سطة القت�سادية.
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املنا�صرة وال�صراكات 
يف دع������م احل������د م��ن 
خم����اط����ر ال����ك����وارث 
املجتمع على  املبني 

الوحدة اخلام�سة
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م��ف��ه��وم امل���ن���ا����ص���رة وال���ت���اأي���ي���د يف 
لل�صليب  الدولية  احلركة  �صياق 
االأح�������م�������ر وال�������ه�������الل االأح�����م�����ر

املنا�سرة هي عملية مدرو�سة للتاأثري على �سناع القرارات وال�سيا�سات ال�سراتيجية.
ا�ستخدمت املنا�سرة من قبل هرني دونان عندما قام باإقناع احلكومات بو�سع قوانني لعالج 

م�سابي احلروب، الأمر الذي اأدى اإىل اتفاقية جينيف الأوىل.
يز املنا�سرة للحركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر التاأثري على �سناع القرار  جتجُ
كو�سيلة ملعاجلة الأ�سباب اجلذرية من خالل ال�سيا�سات وحتديدًا تلك املتعلقة بالكوارث 
كن املنا�سرة احلركة من امل�ساهمة ب�سكل اأكرث فعالية يف احلد من املخاطر  والتطوير. ومتجُ
�سريحة  وتغطية  املداخالت  من  وا�سعة  جمموعة  با�ستخدام  اأمانًا  اأكرث  جمتمعات  وبناء 

كبرية من املجتمعات املحلية وبالتايل تو�سيع نطاق اأثر الربامج.
كرت املنا�سرة والتاأييد يف الوثائق التالية: ذجُ

1. ا�سراتيجية احلركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر: 
التعاون يف الربامج  ب�سكل فاعل من خالل  اإىل جنب  اأنها وموؤيديها يعمالن جنبًا  وتبني   •

وال�سراكات والتمويل طويل الأجل بالإ�سافة اإىل املزيد من املنا�سرة الفاعلة.
حتدد ا�سراتيجية احلركة هذا الجتاه بالتف�سيل، م�سلطًة ال�سوء على القرار رقم 6 لعام   •
1999 ال�سادر عن جمل�ص املندوبني الذي ي�سجع عنا�سر احلركة على ال�سعي يف مبادرات 
املنا�سرة والتاأييد الذي يهدف اإىل ن�سر الوعي حول حالت ال�سحايا من النزاعات امل�سلحة 

والكوارث والأ�سخا�ص ال�سعفاء.
تن�ص  الأحمر:  والهالل  الأحمر  ال�سليب  جلمعيات  التتدويل  لالحتاد  العاملية  الأجندة    .2
الأولوية الرابعة بها على تعزيز منا�سرة الق�سايا الإن�سانية وخ�سو�سًا حماربة التع�سب 

وو�سمة العار والتمييز و تنفيذ احلد من خماطر الكوارث.
للهدف  الثاين  التمكيني  الفعل  يدعو  حيث  امل�ستقبل":  "احتاد  اإ�سراتيجية  عمل  اإطتتار   .3
الرئي�سية  الإن�سانية  الق�سايا  ملعاجلة  املنا�سرة  برامج  زيتتادة  اإىل  الثالث  ال�سراتيجي 

وتعزيز الإجراءات التي يتخذها �سناع القرار واملجتمعات. 
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م�����ب�����ادئ وخ������ط������وات امل���ن���ا����ص���رة

ما هو الفرق بن املنا�صرة و حمالت التوعية ؟
تهدف املنا�سرة دائمًا اإىل التاأثري على �سناع القرار من اأجل و�سع �سيا�سات اأو تغيريها اأو 
معاجلة الق�سايا املتعلقة بتخ�سي�ص املوارد، يف حني تهدف حمالت التوعية اإىل ن�سر الوعي 
وتغيري ال�سلوك. ولكن قد ت�ستخدم حمالت التوعية لرفع الوعي لدى امل�ستهدفني الرئي�سيني 
خالل عملية املنا�سرة، اإل اأن عملية املنا�سرة ل تتوقف عند حد رفع الوعي ولكنها تكتمل 
عندما يقوم �سانع القرار بتنفيذ ال�سيا�سات املرجوة. وحيث اأن املجتمع قد ي�سكل جمهورًا 
الدعم  لإيجاد  اجلماهري  ا�ستهداف  ميكن  فاإنه  القرار  ل�سناع  والتاأييد  املنا�سرة  حلملة 

وال�سغط على �سانعي القرار.

النظرية والتطبيق
اأحد العنا�سر الأ�سا�سية لنجاح اأي جهود مبذولة يف املنا�سرة والدعم هو الفهم ال�سامل 
للفر�ص املوجودة لتعزيز ال�سيا�سات )على امل�ستوى الوطني والإقليمي واملحلي(. ويعد هذا 

التقييم مهمًا لأنه يركز على جهود املنظمة حول ما ميكن اإحرازه.
تتم �سناعة ال�سيا�سات �سمن �سبكة من القوى املتفاعلة هي: 

امل�سادر املتعددة للمعلومات   •
عالقات القوى املعقدة   •

الأنظمة القانونية املتغرية.   •
وتعد �سياغة ال�سيا�سات عماًل رفيع امل�ستوى ي�سم الأهداف العامة والإجتتراءات املقبولة 
للهيئات احلكومية. ول يوجد دولتان يف العامل تقومان ب�سياغة ال�سيا�سات بالطريقة نف�سها. 
وب�سرف النظر عن النظام ال�سيا�سي اأو درجة اإدراك ال�سعب، فاإن جهود املنظمة على م�ستوى 
والتتوزارات  الق�سائي  والنظام  الربملان  والت�سريعية/  التنفيذية  الهيئة  ت�ستهدف  احلكومة 

وامل�سوؤولني املحليني.
اخلطوات املقرتحة للمنا�صرة والدعم:

1. حتديد الق�سية:
بناًء على نتائج تقييم مواطن ال�سعف والقدرات، يتم حتديد امل�سكلةالتي توافق املنظمة على 
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دعمها عن طريق تعزيز تغيري ال�سيا�سات. وكمثال على الق�سايا املتعلقة باحلد من خماطر 
املحلي)يف  امل�ستوى  الكوارث على  لإدارة  تاأ�سي�ص هيئات  فاإن  املجتمع،  املبني على  الكوارث 
اإليها ويجب اأن تكون مراعية للنوع  حال عدم وجود مثل هذه الهيئات( هي �سيا�سة يحتاج 

الجتماعي. 
قائمة الختيار ق�صية للحد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع:

تربط ق�سية منا�سرة ال�سيا�سة ال�سليمة بني معظم هذه املعايري. وت�سّنف اأهم ثالث ق�سايا 
وفقًا للمعايري) مرتفع، متو�سط، متدين(

مرتفع -  ت�ستويف املعيار دائمًا
متو�سط -  ت�ستويف املعيار غالبًا

متدين -  نادرًا ما ت�ستويف املعيار 

امل�سدر: اأكادميية ميدوي�ست. 1996. التنظيم للتغري الجتماعي: دليل للنا�سطني يف الت�سعينات. 
�سانتا اآنا، كاليفورنيا: �سحافة �سفن لوك�ص.

املعايري
هل ميكن للق�صية...

الق�صية
االأوىل

الق�صية
الثانية

الق�صية
الثالثة

2. اأن حتظى بالدعم الوا�صع؟

1. اأن تنال اهتماماً وا�صعاً من العديد 
من االأ�صخا�س؟

حياة  يف  فعلياً  حت�صناً  حتقق  اأن   .5
االأفراد واملجتمعات؟

امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ق���ي���ادة  ت��ب��ن��ي  اأن   .6
املجتمعي؟

االأ�صا�صية  امل��ب��ادئ  مع  تتوافق  اأن   .7
للحركة؟

3. اأن ُتدعم بالبيانات ال�صليمة؟
4. اأن ُتفهم ب�صهولة؟
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امل�سدر: ت�سميم حملة منا�سرة اإ�سراتيجية: دليل مرجعي للمكاتب الإقليمية حلماية الأطفال

الهدف املحدداملعايري
االأول

الهدف املحدد
الثاين

1. هل يوجد بيانات كمية ونوعية الإظهار قدرة 
الهدف على حت�صن املوقف؟

2. هل ميكن حتقيق الهدف؟ حتى مع املعار�صة؟

3. هل �صيحظى الهدف بدعم العديد من االأفراد؟

ال��ق��رار  �صناع  ب�صهولة  حت��دد  اأن  ميكنك  ه��ل   .4
امل�صتهدفن؟

5. هل هو �صهل الفهم؟

6. هل يوجد اإطار زمني وا�صح وواقعي للغر�س؟

7. هل متلك التحالفات الالزمة مع االأفراد واملنظمات 
الرئي�صين لتحقيق غر�صك من املنا�صرة؟

8. هل �صيمنح العمل على املنا�صرة االأفراد فر�صاً 
للتعلم وامل�صاركة يف عملية �صنع القرار؟

2. و�صع الهدف العام واالأهداف املحددة املنا�صرة:
الهدف العام هو ما ترغب املوؤ�س�سة حتقيقه على املدى البعيد )3-5�سنوات( بينما الأهداف 
املحددة للمنا�سرة هي الإجنازات على املدى الق�سري، املحددة واملمكن قيا�سها والتي ت�ساهم 

يف هدف املنا�سرة. 
يرد اأدناه و�سيلة ت�ساعد يف حتديد الق�سية التي حتتاج اإىل منا�سرة وترتبها ح�سب الأهمية.

قائمة الختيار هدف املنا�صرة
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3. حتديد اجلمهور امل�صتهدف:
يت�سمن ذلك حتديد كل من اجلمهور امل�ستهدف الأ�سا�سي والثانوي. حيث ي�سم اجلمهور 
امل�ستهدف الأ�سا�سي �سناع القرار– ن�ساء ورجال- الذين ميلكون ال�سالحية لإحداث التغيري 
ي�سم  بينما  التتنتتواب....(،  جمل�ص  املحلي،  املجل�ص  اأع�ساء  مثل  ال�سيا�سات)  يف  املنا�سب 
امل�ستهدف  اإىل اجلمهور  الو�سول  يتمكنون من  الذين  الأفتتراد  الثانوي  امل�ستهدف  اجلمهور 
الأ�سا�سي والتاأثري فيهم) مثل رجال الدين، �سخ�سيات مرموقة من الرجال والن�ساء،....(. 
فعلى �سبيل املثال: يف حال ظهرت احلاجة لتخ�سي�ص ميزانية حملية لربنامج غذاء يكون 
رئي�ص البلدية هو الهدف الرئي�سي للمنا�سرة والتاأييد. ولكن اإذا كانت اأولوية رئي�ص البلدية 
هي م�ساريع البنية التحتية، فعندها �سيكون من ال�سعب اإقناعه باإعداد برنامج تغذية. وقد 
تتمكن زوجة رئي�ص البلدية، وهي اأم لثالثة اأطفال والتي قد يكون لديها دورًا جمتمعيًا موؤثرًا 
اإقناعه  واهتمامًا بربامج التنمية لالأطفال الذين يعانون من �سوء التغذية وعائالتهم، من 

بال�سروع يف برنامج التغذية املقرح، فتكون الزوجة يف هذه احلالة هي امل�ستهدف الثانوي.
فيما يلي منوذج لو�سيلة ميكن ا�ستخدامها للتمييز بني اجلمهور الأ�سا�سي واجلمهور الثانوي 

للمنا�سرة والتاأييد.
منوذج حتليل اجلمهور االأ�صا�صي والثانوي

هدف املنا�سرة والتاأييد:

اجلمهور 
االأ�صا�صي

اجلمهور 
الثانوي

م�صتوى ما 
اأظهره من 
معار�صة 

�صابقاً
1منخف�س، 

5مرتفع 

م�صتوى املعرفة 
 بالق�صية 

)املقيا�س 5-1(،
 1منخف�س،

5 مرتفع

موقف غري 
حمدد اأو غري 

معروف

م�صتوى ما 
اأظهره من دعم 

�صابقاً
1منخف�س،
 5 مرتفع

املنفعة 
املحتملة 
للجمهور 
امل�صتهدف



23

�صة
خلام

دة ا
وح

ال
3

4. بناء التحالفات من خالل الت�صبيك:
الت�سبيك: هو عملية تهدف للتوا�سل مع الأفراد واملنظمات احلكومية وغري احلكومية الذين 
ي�ساطرون اأو يدعمون اأهدافًا م�سركة ويوافقون على العمل معًا لتحقيق هذه الأهداف من 

اأجل بناء حتالفات لتو�سيع القاعدة التي تدعم ق�سية املنا�سرة والتاأييد.
وحتى ميكن حتديد احللفاء، خذ يف العتبار الأ�سئلة التالية:

1- فيما يتعلق بتحديد احللفاء:
1. ما هي املنظمات واملجموعات والأفراد الآخرين املعنيني اأو الذين يعملون م�سبقًا يف ق�سية 

ال�سيا�سة نف�سها؟
2. هل الئتالفات موجودة فعاًل اأم اأنها بحاجة ليتم تاأ�سي�سها؟

3. كيف ميكنهم امل�ساركة يف جهود املنظمات الأخرى؟
4. ما هي امل�ساهمات التي يتوقعونها من املجتمع على ال�سعيد الوطني؟
5. ما هي منافع وم�سار ت�سكيل التحالفات اأو الئتالفات مع كل منهم؟

6. هل تنظر املنظمات الأخرى للمجتمع الوطني على اأنه �سريك لإ�سفاء القيمة؟

2- فيما يتعلق بتحديد املعار�صن:
1. هل هناك اأي منظمات اأو جمموعات اأو اأفراد يعار�سون التغيري املقرح يف ال�سيا�سة؟

2. ما هو التهديد الذي ت�سكله املنظمات اأو املجموعات اأو الأفراد لنجاح مبادرة املنا�سرة 
والتاأييد اخلا�سة بك؟

3. ماذا بو�سعك اأن تفعل للحد من تاأثري املعار�سني؟

3- اإعداد الر�صالة:
ت�ساغ الر�سائل لتنا�سب اجلمهور امل�ستهدف، فبعد حتديد الق�سية، يتوجب اإقناع املتلقي 

بدعم موقف املنظمة. وهناك ثالث نقاط ينبغي تذكرها فيما يتعلق باإعداد الر�سالة وهي:
 الأمثل اأن حتتوي الر�سالة على نقطة رئي�سية واحدة لإي�سالها، واإن مل يكن ذلك ممكنًا، فال 

تزيد عن نقطتني اأو ثالثة.
 ينبغي دائمًا اختبار الر�سالة م�سبقًا مع ممثلي اجلمهور امل�ستهدف وذلك ل�سمان اأن تكون 

الر�سالة املر�سلة مفهومة لدى اجلمهور.
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  ل ينبغي اأن تكون الر�سالة مقنعة فح�سب من خالل البيانات ال�سحيحة واملنطق ال�سليم بل 
ينبغي اأن ت�سف اأي�سًا العمل الذي يتم ت�سجيع اجلمهور على القيام به.

الرئي�سية  الر�سالة  اإعتتداد  يف  كو�سيلة  ا�ستخدامها  ميكن  عمل  لورقة  منتتوذج  يلي  فيما 
للمنا�سرة والتاأييد.

عنا�سر الر�سالة:
• املحتوى: هو الفكرة املحورية للر�سالة. بحيث جتيب عن الأ�سئلة التالية: ما هي النقطة 
التي ترغب من  الوحيدة  الفكرة  اإىل جمهورك؟ ما هي  باإي�سالها  التي ترغب  الرئي�سية 

اجلمهور انتزاعها من ر�سالتك؟
ال�سوؤال  اأجب عن  الر�سالة.  لت�سليم  التوا�سل  قناة  اأو  و�سيلة  اأي�سًا  عليه  ويطلق  ال�صكل:   •
التايل: ما هي قناة الت�سال الأكرث مالءمة للو�سول اإىل جمهورك امل�ستهدف؟ على �سبيل 
واملقروء  املرئي  الإعالم  اإعالن عرب  اأو  لوجه  اأو مقابلة وجهًا  اأهو عري�سة موقعة  املثال: 

وامل�سموع.
• املر�صل: هو ال�سخ�ص الذي �سيقوم باإر�سال الر�سالة. هل املر�سل موثوق به لدى اجلمهور 

امل�ستهدف؟ هل من املمكن اإ�سراك ممثلني من املجتمع املتاأثر بتغري ال�سيا�سة كمر�سلني؟ 
زمان ومكان تو�صيل الر�صالة: يق�سد بذلك تاريخ ومكان تو�سيل الر�سالة. هل هناك   •
حدث حمتمل ت�ستطيع اأن ت�ست�سهد به جلذب املزيد من الهتمام نحو ق�سيتك؟ هل هناك 

يوم خم�س�ص يف البلد لت�سجيع احلد من خماطر الكوارث؟
يعترب اهتمام و�سائل الإعالم عن�سرًا هامًا يف حمالت املنا�سرة والتاأييد. ويف اأي تفاعل مع 

ورقة عمل اإعداد الر�صالة
اجلمهور امل�ستهدف

العمل الذي ترغب اأن يقوم به اجلمهور
حمتوى الر�سالة

ال�سكل
ناقلو الر�سالة) املر�سل(

زمان ومكان تو�سيل الر�سالة
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و�سائل الإعالم، يعد �سروريًا اأن يقوم املتحدث باإي�سال الفكرة الرئي�سية والت�سرف املرغوب 
"ر�سالة يف  ا�سم  ثانية. ويطلق على ذلك  اإىل 60  والتاأييد يف غ�سون 30  املنا�سرة  لر�سالة 

دقيقة واحدة".
ت�سم "الر�سالة يف دقيقة واحدة" العنا�سر التالية:

ر�صالة يف دقيقة واحدة
البيان + الدليل + مثال + الت�صرف املطلوب

كما هو معرف �سابقًا على اأنه الفكرة املحورية للر�سالة • البيان: 
الجتماعية  الظروف  من  يح�سن  املجتمع  على  املبني  الكوارث  خماطر  من  احلد  مثال: 
والقت�سادية للحكومة املحلية ملقاطعة الباي) وهي منطقة يف الفلبني تتعر�ص ب�سكل متكرر 
الطينية  الكتل  وانزلق  والفي�سانات  الأر�سية  والنهيارات  كالأعا�سري  الكوارث  للعديد من 

وفوران الرباكني(.  
• الدليل: دعم البيان باحلقائق و/اأو الأرقام، وينبغي اأن يت�سمن الدليل معلومات ي�ستطيع 

اجلمهور فهمها ب�سهولة، مع مراعاة النوع الجتماعي. 
مثال: حدد اأي مما يلي يعد الدليل الأف�سل!!

- بني عامي 2006-2007، 56 % من حالت الوفاة التي �سببتها الأعا�سري يف الفلبني ح�سلت 
يف مقاطعة الباي. 

- تاأثر العديد من الأ�سخا�ص بالأعا�سري يف مقاطعة الباي.
• مثال: بعد تقدمي احلقائق، ينبغي على املتحدث اإ�سفاء طابع ب�سري على الق�سة. فمثاًل، 
الق�سة القائمة على جتربة �سخ�سية ميكنها اإ�سفاء طابع �سخ�سي على احلقائق والأرقام.

ل�سماعهم  كنتيجًة  به  القيام  اجلمهور  من  ترغب  التتذي  الأمتتر  هو  املطلوب:  الت�صرف   •
الر�سالة.

4- اختيار قنوات التوا�صل
يق�سد به اختيار الو�سيلة الأكرث مالءمة لر�سائل املنا�سرة والتاأييد اعتمادًا على اجلمهور 
امل�ستهدف. وعادًة يف جمال احلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع، يف�سل ال�ستماع 
للق�سايا النقا�سية بدًل من م�ساهدتها. وقد يكون املذياع، الذي يعترب و�سيلة اأكرث �سيوعًا، 
هو قناة توا�سل اأكرث مالءمة يف هذه احلالة. ومن جهة اأخرى، فاإن م�ساهدة مفهوم املجتمع 
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اأقل  الذي يعترب و�سيلة  التلفاز،  ا�ستخدام  ال�سماع به. وميكن  اأف�سل من  الواقع  الآمن على 
�سيوعًا، على اأنه قناة التوا�سل الأكرث مالءمة.

وهنالك اأن�سطة موازية ينبغي القيام بها بجانب اخلطوات املذكورة اأعاله وت�سم:
ح�صد امل��وارد املالية والب�صرية: �سيعمل هذا على دعم حمالت املنا�سرة والتاأييد. حيث   

ميكن احل�سول على هذه املوارد من م�سادر خارجية اأو داخلية.
 جمع البيانات: �سيعمل هذا على دعم اخلطوات املختلفة املذكورة اأعاله. و�ستكون هناك 
و�سياغة  والتاأييد  املنا�سرة  اأهتتداف  ولتطوير  الق�سية  واختيار  لتحديد  للبيانات  حاجة 

الر�سائل وبناء التحالفات لتو�سيع قاعدة الدعم والتاأثري على �سناع ال�سيا�سات.

ت�صنف طرق جمع البيانات اإىل:
 1- طرق نوعية: وت�سمل امل�سح، وال�ستبيانات، وجمموعات النقا�ص، واملقابالت واملالحظات 
2- طرق كمية: وت�سمل امل�سح، وال�ستبيانات، التعداد ال�سكاين، درا�سة املعلومات واملواقف 

.) baseline( ودرا�سات خطوط الأ�سا�ص  ،)KAP( واملمار�سة
وعند جمع البيانات يجب الهتمام بالت�سنيف املراعي للنوع الجتماعي، على اأن ت�سمل 

احتياجات الن�ساء والرجال وكبار ال�سن والأطفال.
 املراقبة والتقييم: قبل ال�سروع بحملة املنا�سرة والتاأييد، ينبغي على املنظمة حتديد كيف 
�ستتم متابعة احلملة وتقييمها. هل تتوقع املنظمة اإحداث تغيري يف ن�سر ال�سيا�سة اأو متويلها 

كنتيجة جلهودها؟
دور املنا�صرين

فيما يلي اأدوار املنا�سرين فيما يتعلق باحلد من خماطر الكوارث املبني على املجتمع:
اأ. التمثيل: التحدث بالنيابة عن الآخرين.

ب. املواكبة: التحدث مع الآخرين.
ج. التعزيز: متكني الآخرين من التحدث عن اأنف�سهم.

د. الو�ساطة: متكني الآخرين من التحدث عن اأنف�سهم عرب و�سيط.
ه. العر�ص: تو�سيح املمار�سة لالأفراد و�سناع القرار و ال�سيا�سات.

و. التفاو�ص: امل�ساومة حول اأمر ما.
ز. الت�سبيك: بناء الئتالفات وال�سراكات.
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بع�س االقرتاحات ملعاجلة االحتياجات اخلا�صة

االأدوار املحتملة 
للمنا�صرين

الدور

التمثيل

املواكبة

التعزيز

الو�صاطة

العر�س

التفاو�س

الت�صبيك

اخلا�صية

املفتاح
املنا�صر 

امل�صتهدفن
امل�صوؤولن

املتاأثرين 
باملوقف 

التحدث بالنيابة عن 
االآخرين

التحدث مع االآخرين

متكن االآخرين من 
التحدث عن اأنف�صهم
متكن االآخرين من 
التحدث عن اأنف�صهم 

عرب و�صيط
تو�صيح املمار�صة 
لالأفراد و�صناع 

القرار و ال�صيا�صات

امل�صاومة حول اأمر ما

بناء االئتالفات 
وال�صراكات
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ع����م����ل����ي����ة   يف  ال�������������������ص���������راك���������ات 
احل���������������������د م����������������ن امل���������خ���������اط���������ر

مفهوم ال�صراكة: 
املجموعات اأو  حتترة....(  مهن  الأفراد)مهند�سني،  بني  والتكامل  والتكافل  التعاون   هي 
)املنظمات احلكومية، غري احلكومية، القطاع اخلا�ص....( التي تريد العمل معا للو�سول 

للهدف امل�سرك، ويتوجب على ال�سركاء:
• االلتزام.

. • الثقة 
• االهتمام.

والتحدي الأكرب هو بناء �سراكات فعالة ت�سمن حتقيق ال�ستدامة يف احلد من املخاطر 
ويجب اأن تتم على كافة امل�ستويات

بناء وتعزيز ال�صراكات
مبادرات حملية  على  وتعتمد  تدعم  اأن  يجب  املخاطر  من  تراعي احلد  التي  التنمية  اإن 
ال�سراكة بني احلكم املحلي   تتبنى بو�سوح منهجًا يعتمد على  اأن  وقطاعية م�ستمرة ويجب 

واملجتمع املدين والقطاع اخلا�ص. 
اإذا مت تنفيذ اإطار �سيا�سي للتنمية التي تراعي احلد من املخاطر، �ستكون هناك حاجة 
واملجتمع املدين. فمثل  والتعاون بني احلكومة  ال�سراكات  تعتمد على  تنفيذ خمتلفة  لثقافة 
هذه ال�سراكات ميكن اأن تقلل ب�سكل كبري من تكلفة احلد من املخاطر، وت�سم القبول املحلي، 
وت�ساعد على تعزيز راأ�ص املال الجتماعي، مما يقلل من القابلية للت�سرر على املدى الطويل. 
امل�ستوطنات  املخاطر يف  لتقليل  املدن  �سبكات �سرف  فال�ستثمارات يف  املثال،  �سبيل  فعلى 
مت  اأو  النفايات،  بها  األقيت  اأو  امل�سارف،  �سيانة  تتم  مل  اإذا  جدوى  بال  �ستكون  الع�سوائية 
التعدى عليها بالبناء. اأما اإذا مت تخطيط وبناء امل�سارف مب�ساركة كل من احلكومة املحلية 
واملجتمعات املتاأثرة، ف�سوف تكون هناك فر�سة اأف�سل ل�سيانتها وحمايتها على املدى الطويل.
وهذا املنهج يحتاج اإىل تغيري ثقافة الإدارة العامة يف كثري من البلدان، وما يرتب عليه 
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من ال�ستثمار يف تنمية القدرات بدعم من املجتمع الدويل. وتقليديًا تف�سل الهيئات املانحة 
الثنائية واملتعددة الأطراف امل�سروعات العمالقة، و التحرك من امل�ستويات الأعلى لالأدنى، 
كاآلية �سهلة لتوزيع املوارد واإدارتها، وعليها اأي�سا م�سئولية دعم منهج يعتمد ب�سكل اأكرب على 
الت�سدي وعلى ال�سراكات املحلية، فهناك الآن ما يكفي من خربات العمل من خالل احتاد 
الهيئات  بني  التفاعل  لإدارة  الجتماعية  ال�سناديق  مثل  واآليات  احلكومية،  املنظمات غري 

املانحة واحلكومات واملجتمعات املحلية.

التحديات يف تكوين ال�صراكات:
فهمه  وعدم  بينهم  والتن�سيق  العمل  ي�سبط  الذي  النظام  و�سع  على  ال�سركاء  • اختالف 

ب�سكل جيد وعدم التقدير املتبادل بني الأطراف.
 – – اأهلية  واملنظمات غري احلكومية  ال�سركاء )كاحلوار بني احلكومة  • قلة احلوار بني 

واملجتمع املحلي(. 
• التناف�ص بني الأطراف �سواء لالختالف الثقايف واملهني والرغبة يف القيادة اأو للح�سول 

على التمويل.
الكوارث. اأثناء  امل�ساكل  الإن�ساين يف مواجهة  • �سعف اجلانب 

الآخرين تتعار�ص مع  والتي قد  ال�سركاء  لكل �سريك من  اأهداف خا�سة  • وجود 

م�صتويات الت�صبيك واالندماج:
ميكن النظر لهذا املو�سوع على اأنه �سل�سلة تبداأ بالتعاون بني الأطراف وتنتهي بالت�سارك. 
فالتعاون يكون فيه �سخ�ص اأو اثنان فقط يقومون بكامل العمل مبفردهم، اأما الت�سارك فهو 
اأن نرى اأن معظم الوقت واملوارد مقدمة من كافة الأطراف حيث ال�سركاء يخططون معًا وهم 
على توا�سل دائم ومتزايد مع الوقت، كما يوجد توازن  وو�سوح يف ال�سلطة وامل�سوؤولية على كل 

الأطراف.
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امل��������������������راج��������������������ع ال���������ع���������رب���������ي���������ة
دليل املناخ لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر 2007.  

دليل امل�ساركني.  
اأدوات عمل لتقييم مواطن ال�سعف و القوة مع �سحائف مرجعية )الحتاد الدويل جلمعيات ال�سليب الأحمر والهالل   

الأحمر 2007(.
ما هو تقييم مواطن ال�سعف و القوة) الحتاد الدويل جلمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر 2006(.  

اأدوات تبني احلد من املخاطر)�سارلون بن�سنغ وجون تويغ يناير 2007(.  
.)ISDR(2009 م�سطلحات ال�سراجتية الدولية للحد من املخاطر  

.)ISDR( 2009 التقدم املحرز يف اطار عمل هيوغوالأمم املتحدة  
ا�سراتيجية اإدارة الكوارث ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 2009-2011.  

اإدراج احلد من خماطر الكوارث يف اأن�سطة حماربة الفقر) ال�سندوق العاملي للحد من الكوارث والنتعا�ص من اآثارها   
-التقرير ال�سنوي 2008(.

دليل اإدارة الكوارث - منظمة الهالل الأحمر العربي ال�سوري 2009.  
.)ISDR(2009، 2009 تقرير التقييم العاملي ب�ساأن احلد من خماطر الكوارث لعام  

ا�سراتيجية الحتاد الدويل جلمعيات ال�سليب الأحمر و الهالل الأحمر حتى عام 2020 "اإنقاذ الأوراح و تغيري الفكر".  
.)ISDR(2009 ،   2009 م�سطلحات احلد من خماطر الكوارث  
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الأ�سا�سية املبادئ 
للحركة الدولية لل�صليب االأحمر والهالل االأحمر

الإن�سانية
اإغاثة  يف  الرغبة  من  ولدت  التي  الأحمر،  والهالل  الأحمر  لل�سليب  الدولية  احلركة  اإن 
اجلرحى يف ميادين القتال دون متييز بينهم، ت�سعى اإىل منع املعاناة الب�سرية حيثما وجدت 
والتخفيف منها. وهدفها حماية احلياة وال�سحة و�سمان الكرامة الإن�سانية، وهي ت�سعى 

اإىل تعزيز التفاهم والتعاون وال�سالم بني جميع ال�سعوب.

عدم التحيز
 ل تقيم احلركة اأي متييز على اأ�سا�ص القوميات اأو الأجنا�ص اأو الأديان اأو العقائد ال�سيا�سية، 
فهي ت�سعى اإىل التخفيف من معاناة الأفراد، م�سر�سدة مبعيار وحيد هو مدى حاجتهم 

للعون ومعطية الأولوية لأكرثهم حاجة.

احلياد
اأثناء احلتتروب، كما حتجم عن  الآختتر  اتخاذ موقف مع طرف �سد   متتنع احلركة عن 

الدخول يف املجادلت ال�سيا�سية والدينية والفل�سفية والعرقية.

ال�ستقاللية
 احلركة م�ستقلة، ورغم اأن اجلمعيات الوطنية تعد كاأجهزة معاونة حلكومات بلدانها يف 
اخلدمات الإن�سانية وتخ�سع للقوانني ال�سارية يف هذه البلدان، فاإن عليها اأن حتافظ على 

ا�ستقالليتها مبا يجعلها قادرة على العمل وفقًا ملبادىء احلركة يف جميع الأوقات.

التطوعية
 تقوم احلركة على اخلدمة التطوعية ول ت�سعى اإىل الربح باأي �سورة.

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

ويجب اأن تكون مفتوحة اأمام اجلميع واأن متار�ص اأن�سطتها يف كامل البلد.

العاملية 
 احلركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر حركة عاملية وتتمتع يف داخلها جميع 

اجلمعيات بحقوق مت�ساوية كما تلتزم كل منها بواجب موؤازرة اجلمعيات الأخرى.
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