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العامين من أجل الحد من خطر الكوارث :مقدّ مة الرسائل األساسية للحد من خطر الكوارث
الرسائل األساسية للتوعية والتثقيف
َّ

مدخل إلى الرسائل األساس ّية
للحد من الكوارث
إن للصليــب األحمــر والهــال األحمــر تقليــد طويــل األزل يتعلّــق بتثقيــف املجتمعــات والنــاس املع ّرضــن لخطــر الكــوارث،
محصنــن ،ومــا الخطــوات التــي ميكــن أن يتخذوهــا أنفســهم
حــول التهديــدات التــي يواجهونهــا ،وكيــف أن ذلــك يجعلهــم غــر ّ
لزيــادة «الســامة ورسعــة التغلّــب عــى املشــاكل» .وتقــوم الجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر بهــذه امله ّمــة
عــر آليــات تنفيــذ متن ّوعــة ،تشــمل الحمــات الوطنيــة العامــة ،والـراكات مــع الســلطات التعليميــة مــن أجــل تطويــر مــواد
تثقيفيــة للمــدارس ،وإعــداد شــباب وناشــئي الصليــب األحمــر والهــال األحمــر لتعليــم األقـران ،وتدريــب وتنظيــم املجتمعــات
عــن طريــق إج ـراءات الحــد مــن خطــر الكــوارث املعتمــدة عــى املجتمــع ،واســتخدام عمليــات االســتجابة للكــوارث كفــرص
لتحســن التوعيــة بشــأن املخاطــر.
ويشــر تحليــل الدائــرة األخــرة مــن الجمعيــات الوطنيــة حســنة التأهــب إىل أ ّن مــا ال يقــل عــن  50جمعيــة وطنيــة للصليــب
األحمــر والهــال األحمــر تديــر بعــض أنــواع الربامــج املنظّمــة الخاصــة بالتوعيــة والتثقيــف العــا ّم للحــد مــن خطــر الكــوارث.
وتقــوم  %38منهــا حاليــاً بتثقيــف املجتمــع حــول الكــوارث ،يف املــدارس .وتطلــب بعــض الحكومــات مــن عــدد كبــر مــن
الجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر ،ضمــن خططهــا الوطنيــة إلدارة الكــوارث ،القيــام بــدور أكــر يف التثقيــف
للحــد مــن خطــر الكــوارث.
ويف العــام  ،2011أصــدر االتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر دليـاً تحــت عنوان «دليــل التوعيــة العامة
والتثقيــف للحــد مــن خطــر الكــوارث» ،الــذي أع ـ ّد بهــدف مســاعدة الجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر
لتوســيع نطــاق عملهــا املتعلــق بالحمــات والـراكات والتثقيــف الخــاص بالحــد مــن مخاطــر الكــوارث .وكانــت الخطــوة األوىل
يف تطويــر الرســائل األساســية ،التــي اتخــذت إىل جانــب هــذا الدليــل :ملخص ـاً لرســائل مو ّحــدة جمعــت مــن ضمــن الحركــة
الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر ومــن القطــاع.
وبعــد ذلــك ،انضــم يف بدايــة العــام  2012املشــاركون يف ورشــة عمــل عامليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر ،وبعــض الــركاء
يف جهــد ترشــيح واختيــار وتركيــز ،نتجــت عنــه أول نســخة استشــارية لهــذه الرســائل ،أكملــت برسعــة مــن قبــل  27خبــر
مبوضــوع البحــث .أمــا وثيقــة النســخة االستشــارية الثانيــة هــذه ،فهــي تجعــل الرســائل األساســية جاهــزة لعمليــة أوســع وأعمــق
مــن التحســن واملراجعــة.
وقــد أشــر إىل أن املؤيديــن املتزايديــن للحــد مــن خطــر الكــوارث يُطلــب منهــم أن يقولــوا بالضبــط مــا هــو نطــاق ومحتــوى
هــذا املوضــوع ،وتفســر مــا هــو أبعــد مــن العموميــات ،ومــا هــي «الرســائل القابلــة للتنفيــذ» .ومــع تقـدّم النقــاش ،اســتخدمت
ثالثــة مصطلحــات لوصــف هــذه الرســائل وهــي:
 الرســائل األساســية :تشــر إىل املحتــوى الجوهــري والشــائع والشــامل حــول الســامة واملرونــة الرضوريــة لدعــم مخاطــرالكــوارث بشــكل متــن ومســتدام .ويف حــال تطبيــق هــذه الرســائل القابلــة للتنفيــذ عاملي ـاً ،ميكــن حينهــا تج ّنــب الكــوارث
بشــكل ملحــوظ.
 الرســائل املتناغمــة :تشــر إىل الجهــد الــذي ينبغــي بذلــه لتحقيــق التطابــق بــن الرســائل التــي تنقــل إىل جمهــور مختلــف ،أوبــن الرســائل التــي ينقلهــا مســاهمون مختلفــون للجمهــور نفســه .ونأمــل مــن خــال تحديــد مرجــع مشــرك ،كهــذا ،بــأن يبــذل
الناشــطون جهــودا ً تطوعيــة مــن أجــل تنســيق الرســائل ،واملشــاركة يف نقــاش يف مــا إن كان هنــاك أيــة خالفــات بالــرأي جديــرة
باالعتبــار بشــأن محتــوى الرســائل .والهــدف هنــا ،هــو تحقيــق الفهــم العــام وتحقيــق تطابــق يف تطبيــق األفــكار املشــركة،
حــول العــامل.
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العامين من أجل الحد من خطر الكوارث :مقدّ مة الرسائل األساسية للحد من خطر الكوارث
الرسائل األساسية للتوعية والتثقيف
َّ

 الرســائل املو ّحــدة :تشــر إىل الجهــود املبذولــة لتحقيــق إجــاع حــول مجموعــة مــن الرســائل املو ّحــدة لجمهــور معـ ّـن .ومــنأجــل أن تنــال الرســائل مصداقيــة ،ورشع ّيــة ،وتأث ـرا ً قوي ـاً عــى نطــاق وطنــي أو محــي معـ ّـن ،مــن املهــم أن تكــون قياس ـ ّية
ومتّســقة ،ومدعومــة بإجــاع مســاهمني رئيســيني ،ومعتمــدة عــى أفضــل املعرفــة املتوفّــرة وقتهــا .وبشــكل مثــايل ،يجــري إعــداد
هــذه الرســائل كجــزء مــن جهــد متعــدد املســاهمني مدعــوم مــن برنامــج وطنــي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث و /أو ُمقـ ّر مــن
قبــل الوكالــة الوطنيــة إلدارة الكــوارث.
وتساهم هذه الوثيقة مبا قد يشار إليه بـ «الرسائل األساس ّية املو َّحدة» كمصدر لتطوير رسائل وطنية ومحل ّية مو ّحدة.

الغاية من الرسائل األساس ّية
الموحدة
ّ
نعــرف مــن خــال البحــث أن التغيــر بحاجــة لتكـرار متواصــل للرســائل نفســها ،وأنــه يف حــال كانــت هــذه الرســائل متناقضــة أو
متضاربــة أو غــر واضحــة ،ينتــج عنهــا ارتبــاك ،وعــدم مبــاالة ،وارتيــاب ،وتـرا ٍخ .كــا نعــرف بــأن الشــعوب يف كل مــكان يبحثــون
التوصــل إىل إجــاع بشــأن
عــن التأكــد مــن الرســائل عــر مجموعــة واســعة متن ّوعــة مــن الســلطات .بالتــايل ،فقــد بــات مهـاً ّ
الرســائل األساسـيّة ،واالنســجام بــن طــرق العــرض والتعبــر املختلفــة بعــض الــيء .وتعتــر التغيـرات الدراماتيكيــة الســلوكيّة
الرضوريــة للســامة ورسعــة التغلّــب عــى املشــاكل ،ممكنــة فقــط عنــد وجــود إجــاع واســع ورســائل موافــق عليهــا مــن
مصــادر كثــرة ،وعندمــا يبــدو أن «الــكل يطبّقهــا» .ومــن أجــل فهــم رســائل التغيــر الســلويك ،يحتــاج النــاس لالقتنــاع بفعاليــة
هــذه اإلجـراءات ،والشــعور بالقــدرة عــى تطبيقهــا .هــم أيضـاً يريــدون ويحتاجــون لفهــم أســباب ســلوك معـ ّـن.
ويصبــح توجيــه الرســائل األساس ـيّة مه ـاً بشــكل خــاص يف عــامل يســهل فيــه التنقــل برسعــة ،فينتقــل األشــخاص بــن مناطــق
تتن ـ ّوع فيهــا املخاطــر .وقــد عـ ّـر األطفــال الذيــن شــملهم االســتطالع يف كثــر مــن البــاد عــن رغبتهــم يف معرفــة اإلج ـراءات
املناســبة والســلوك املتعلّــق حتــى باملخاطــر التــي ال تطالهــم مبــارشة .وتعتــر يف هــذا الســياق ،املعرفــة املتناســبة املعتمــدة
عــى األدلــة والتــي يجــري تقدميهــا لجمهــور واســع عــى املســتوى العاملــي أو اإلقليمــي أو الوطنــي ،أساسـاً للفعاليــة والتأثــر.
منســقة مــن املنظــات غــر الحكوميــة والحكومــات الرشيكــة املنخرطــة يف
ويــزداد توقّــع املانحــن كــا الحكومــات لرســائل ّ
مشــاريع الحــد مــن الكــوارث .ويحتــاج األمــر لجهــود تبــذل مــن أجــل تحويــل ذلــك مــن لوائــح طويلــة إىل سـلّم مــن الرســائل
مــع عــدد محــدود مــن الخطــوات األساســية البــارزة .وينبغــي أن يشــتمل التوجيــه عــى محتــوى واضــح وموجــز ودقيــق علميـاً
(يعتمــد عــى األدلــة) ،مــع التأكيــد عــى التح ـ ّرك اإليجــايب والفعاليّــة .كــا أنــه ينبغــي الحصــول عــى موافقــة الســلطات
الحكوميــة حيــث يجــدر تشــارك الرســائل املناســبة والقياســية مــع وســائل اإلعــام لنرشهــا كــا ينبغــي قبــل وخــال وبعــد
حــاالت الطــوارئ والكــوارث ( مثــل :رســائل  OASIS CAPالتــي يتــم رشحهــا يف القســم الالحــق).
والنتائــج مــن هــذا النقــاش هــي أن علينــا أن نتم ّكــن مــن وضــع وتوضيــح قاعــدة واســعة مــن الرســائل األساس ـ ّية القابلــة
للتوضيــح ،وتنســيق هــذه الرســائل عاملي ـاً ،مــع توقّــع التن ـ ّوع يف الســياقات واللغــات والثقافــات والســبل املختلفــة والســاح
بذلــك .مــن هنــا ،ســيكون علينــا تشــجيع تب ّنــي نُســخ وطنيــة ومحليّــة متّســقة مــن هــذه الرســائل .وســتكون االختالفــات يف
الســعي إىل وضــع مجموعــة
التفاصيــل املســتخدمة لتوضيــح ومــلء وتفســر املبــادئ األساسـ ّية .وقــد ال يكــون ممكنـاً وال مرغوبـاً ّ
املنســقة أساسـاً للمســاهمني الوطنيــن لتوحيــد
واحــدة عامليــة مــن الرســائل املو ّحــدة ،لكــن يؤمــل بــأن توفّــر الرســائل األساسـيّة ّ
الرســائل يف ســبيل ســياقاتهم الخاصــة.
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وهنــاك أمثلــة جيّــدة كثــرة متعلقــة باإلجــاع يف توجيــه الرســائل املو ّحــدة الــذي تلعــب فيــه الجمعيــات الوطنيــة للصليــب
األحمــر والهــال األحمــر دورا ً أساســياً ويشــتمل أيضـاً عــى دوائــر حكوميــة أساسـ ّية ورشكاء علميــن ومــن املجتمــع املــدين .ومــن
بــن هــذه األمثلــة:
• تتشــارك جمعيــات الهــال األحمــر يف آســيا الوســطى الشــعار نفســه للمــواد التثقيفيــة العامــة امله ّمــة ،مــع وزارات الطــوارئ،
واملعاهــد العلميــة والتقنيّــة الرائــدة ،واملانحــن ،وحشــد آخــر مــن املنظــات املحليّــة والدوليــة غــر الحكوميــة التــي تعتمــد
املنتجــات نفســها.
• يُق ـدّم التثقيــف العــام املوســمي مــن أجــل االســتعداد لألعاصــر ،يف منطقــة البحــر الكاريبــي ،بشــكل مشــرك بــن الصليــب
األحمــر والحكومــة.
• تعــاون «االتحــاد مــن أجــل التثقيــف حــول الكــوارث» الواســع النطــاق يف اندونيســيا عــى عــرض برامــج مو ّحــدة للمــدارس
واملجتمعــات ،للتشــارك يف العمــل والتأكــد مــن وصــول الرســائل نفســها إىل الجميــع.
• يصــل التثقيــف العــام ودليــل «تقييــم نقــاط الضعــف والقــوة» ( ،)VCAباســتمرار يف أمــركا الوســطى ،إىل أرجــاء املنطقــة
عــر منــاذج مو ّحــدة تتشــاركها الجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر ،مــع رشكائهــا مــن الــوكاالت الحكوميّــة،
واملنظــات الحكوميــة الدوليــة ،واملنظــات غــر الحكوميــة.
• يف جنــوب آســيا ت ـ ّم ج َمــع منــوذج مــن حقائــب اإلســعافات األوليــة املو ّحــدة وهــي مســاهامت مــن الجمعيــات الوطنيــة
للصليــب األحمــر والهــال األحمــر ،ومــن نطــاقٍ واس ـعٍ مــن األطبــاء الحكوميــن وامليدانيــن والخ ـراء.
• جــرى تبنــي الســلطات الصح ّيــة يف كثــر مــن البلــدان أو مصادقتهــا عــى منــاذج (أو مشــتق) مــن برنامــج «الصحــة واإلســعاف
األويل يف املجتمــع» ( )CBHFAكمــواد أساسـيّة للتثقيــف العــام يف مجــال الصحــة واإلســعاف األويل.

وجهة هذه الوثيقة
ومضمونها
إن هــذه الوثيقــة معـدّة يف املقــام األول كمصــدر بنســخته األوىل ونقطــة بدايــة للعاملــن يف مجــال التثقيــف الهــادف للحــد مــن
مخاطــر الكــوارث ،ومؤيديــه ،وجمعيــات الصليــب األحمــر الوطنيــة ،الربامــج الوطنيــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث ،املنظــات
املعنيــة بــإدارة الكــوارث وحــاالت الطــوارئ ،واملنظــات غــر الحكوميــة العاملــة عــى املشــاريع املدعومــة مــن قبــل املانحــن،
ليجتمعــوا معـاً بهــدف تطويــر رســائل مو ّحــدة عــى أســاس اإلجــاع لنرشهــا عــى املســتويني الوطنــي واملحــي.
ومل ت ُعـ ّد الوثيقــة كمجموعــة نهائيــة مــن الرســائل لتنــر بــن أيــة مجموعــة مع ّينــة مــن العامــة .وهــي غــر معـدّة ،بشــكلها
الحــايل ،لل ّنســخ للعامــة أو الصحافــة أو املــواد التعليميــة ،والســبب هــو أنــه يتــم تصميــم «الرســائل األساســية» لتكــون عامليــة
قــدر املســتطاع ،يف حــن أن «تفاصيــل التســييق النــي» تشـكّل مجموعــة مــن الرســائل املناســبة يف الســياقات املختلفــة جــدا ً.
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نطاق هذه الرسائل األساسية
إن املجموعــة األوىل واألهــم مــن هــذه الرســائل هــي تلــك املو ّجهــة للجميــع ،أي الرســائل العامــة «للتخطيــط لتج ّنــب كل
مخاطــر الكــوارث عــى األرسة والعائلــة» .ويحتــوي هــذا القســم عــى إرشــادات يحتــاج أن يعرفهــا الجميــع مــن أجــل التعامــل
مــع كل أنــواع املخاطــر ،مــن بينهــا إرشــادات تتعلّــق أيض ـاً بالحرائــق املنزليــة ،ورســائل عا ّمــة عــن التحذيــر املبكــر واإلخــاء
كــر ٍد عــى مخاطــر متن ّوعــة.
خاصــة بخطــر معـ ّـن ،كمتمــم للمعلومــات العا ّمــة حــول «املخاطــر كلّهــا» مــن
ويجــري إعــداد رســائل إضافيــة تكــون كل منهــا ّ
دون تكـرار املعلومــات األساســية التــي ينبغــي أن تصبــح مألوفــة لــدى كل املتل ّقــن.
وتتض ّمن الرسائل املت ّممة الخاصة مبخاطر محدّدة:
	•الجفاف
	•الزالزل
	•الفيضانات
	•األوبئة
	•حرائق الغابات
ويعتــر التصنيــف التــايل تقريبي ـاً بســبب وجــود عــدة عوامــل مســاهمة ،وهــو يســاعدنا عــى جمــع املخاطــر التــي تحصــل
مــع بعضهــا ،والتــي تدعــو ملجموعــات مشــركة مــن التدخــات ،مــن أجــل تنظيــم مجموعــة مــن الرســائل املحــدودة نســبياً
والشــاملة يف نهايــة املطــاف.
ويشار إىل املخاطر التي يتم التطرق إليها يف هذه الوثيقة ،باللون األخرض الغامق يف الجدول التايل.

املخاطر -العوامل األول ّية املساهمة:
الطبيعية والتي يصنعها اإلنسان
الجيوفيزيائيّة

الزلزال
التسونامي واألمواج الجارفة

الحركة الكتلية -جافة
	•االنهيار الصخري
	•االنهيار األريض
	•االنهيار الثلجي
	•هبوط األرض
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البيولوجية
األوبئة

األوبئة
	•األمراض الفريوسية املعدية
	•البكترييا
	•الطفيليات
	•الفطريات
	•الجزيء الربوتيني
غزو الحرشات

املناخية

الحرارة الحادّة
	•موجات الح ّر
	• موجات الربد وظروف الشتاء
الحاد

الجفاف

املائية

الجويّة

العواصف االستوائيّة
الفيضانات
	•اإلعصار الحلزوين
	•فيضان نهري
	•اإلعصار املداري
	•طوفان مفاجئ
	•فيضان ساحيل /هبوب عاصفة 	•إعصار التايفون
العواصف
	•انهيار سدود
	•الربق
البد
	•الثلج /الجليدَ َ /
	•اإلعصار القُمعي
الحركة الكتل ّية -رطبة
	•االنهيار الصخري
	•االنهيار األريض
	•االنهيار الثلجي
	•هبوط األرض
تكس الجليد
	• ّ

العواصف الشمسية
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الطبيعية والتي يصنعها اإلنسان
الجيوفيزيائ ّية

الزلزال
ثوران الرباكني

البيولوجية

األوبئة
أمراض حيوانية
أمراض نباتية

املناخية

الحرارة الحادّة
حرائق الغابات
	•حريق غابة
	•حريق شجر
	•حريق حشائش
	•حرائق املدن

املائية

الفيضانات

الجويّة

العواصف االستوائ ّية
اصطدام كوكب باألرض

تآكل الساحل
ارتفاع مستوى مياه البحر

املخاطر التي يتسبب بها اإلنسان
إدارة األمم املتحدة املستدامة للكوارث

املواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية
والنووية واملتفجرات ()CBRNe
(الع َرضيّة أو املقصودة)

النزاعات وحاالت الطوارئ املعقّدة

التص ّحر

انبعاث املواد الكيميائية الخطرية
انبعاث مادة بيولوجية
انبعاث اإلشعاعات
االنبعاث النووي
املتفجرات

تل ّوث املياه

الذخائر العسكرية غري املنفجرة (األلغام ،نقص املياه
نقص الغذاء
القنابل العنقوديّة ،إلخ)..
نقص الطاقة أو انقطاع الكهرباء
(خصوصاً مشكالت التوزيع)

تل ّوث الهواء

مزيج بني أي اثنتني أو أكرث من املخاطر
(خصوصاً املتعلقة بالنزاعات والعنف)

اإلرهاب
االضطراب املدين
الحرب

أشياء أخرى (طارئة عدا عن الكوارث)
حوادث صناعية أخرى

حوادث النقل
االنهيار العمراين
انهيار البنية التحتيّة

الفرار الجامعي

ومــن الواضــح هنــا عــدم عــرض كثــر مــن املخاطــر امله ّمــة بشــكل خــاص يف هــذه الوثيقــة .وفيــا أن أيـاً مــن هــذه املخاطــر
املذكــورة أعــاه أو كلّهــا قــد تكــون مرشّ ــحة لصــوغ الرســائل األساســية وعرضهــا ،تش ـكّل تلــك التــي ســييل ذكرهــا أولويــات
لتوســيع هــذه الرســائل عندمــا التحقــق مــن فعال ّيتهــا.
البد ،اإلعصار القُمعي).
	•العواصف (الربق ،الثلوج /الجليدَ َ /
	•انبعاث املواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية
	•االنهيارات األرض ّية وتدفق األوحال وذوبان الجليد
	•التسونامي واألمواج الجارفة
	•املوجات املناخ ّية الباردة
	•املوجات املناخيّة الساخنة
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إطار وشكل الرسائل األساسية
مــن املفهــوم بالنســبة لدعــاة الحــد مــن مخاطــر الكــوارث ،أن االســتعداد للكــوارث هــو مســؤولية كل شــخص ويتطلّــب أفعــاالً
متنوعــة كثــرة .وبالرغــم مــن أن هــدف هــذه الرســائل األساســية هــو األشــخاص والعائــات ،فــإن إطــار عرضهــا ميكــن تطبيقــه
عــى كل املجتمعــات واألحيــاء والقــرى واملــدن والبلــدات ،وكذلــك املنــازل واملــدارس وأماكــن العمــل .كــا ميكــن تطبيقــه يف
املحافظــات والواليــات واألقاليــم والبلــدان واملناطــق.
وكان يف بدايــات التثقيــف مــن أجــل الحــد مــن املخاطــر ،يتلقــى النــاس قوائــم طويلــة مــن التوصيــات تحتــاج لطريقــة تفكــر
وتنظيــم مالمئــة ،مــن أجــل حفظهــا .ومــن بــن أكــر األطــر شــيوعاً :إطــارا «قبــل ،وخــال ،وبعــد» ،و»افعــل وال تفعــل» .وقــد
جــرى تج ّنــب هاذيــن اإلطاريــن بوعــي :األول ،ألن مبــدأ الوقــت يبــدو فيــه مخادعـاً فــكل يشء جــرى تعلّمــه وإنجــازه يحصــل
يف الواقــع قبــل وقــوع الحادثــة ،وبالتــايل ال ينتظــر ســوى القليــل أو حتــى ال يشء أبــدا ً .أمــا املجموعــة الثانيــة مــن اإلرشــادات
أي مــن جانبــي
فترتكنــا فقــط مــع الئحتــن طويلتــن للحفــظ ،فيــا ال يســاعد يف الحقيقــة إطــار اإليجايب/الســلبي عــى تذكّــر ّ
الالئحــة.
وات ّجــه املجتمــع املهنــي إىل تقســيم عمــل الحــد مــن مخاطــر الكــوارث بــن مــن يركّــزون عــى التقييــم والتخطيــط ،ومــن
يقومــون مــن التخفيــف مــن الخطــر يف البيئــات املبنيــة والطبيع ّيــة ،ومــن يعــدّون لالســتجابة للكــوارث .وبالرغــم مــن أن
الطريقــة املحــددة لتفعيــل هــذا العمــل مختلفــة بــن الجهــات الفاعلــة واملســتويات املختلفــة للمنظمــة االجتامعيــة ،إال أن
األفعــال نفســها تنجــز عــى أصغــر مســتوى مــن املنظمــة االجتامعيــة؛ عــى مســتوى األرسة والعائلــة ،ومــكان العمــل ،واملدرســة،
واملؤسســة ،واملجتمــع ،وكذلــك عــى أرفــع مســتويات السياســة .ولقــد بــات ظاهـرا ً أن كالً مــن هــذه الجهــود تحتــاج ألن تكــون
متوازنــة ومرتبطــة ،عــى كل مســتوى مــن املجتمــع ،مــن أجــل تحقيــق تق ـدّم يف مجــال التخفيــف مــن آثــار الكــوارث.
وأظهــر البحــث العلمــي التحليــي للخليــط الواســع مــن أنشــطة الحــد مــن مخاطــر الكــوارث ،أنــه باإلمــكان تقســيمها منطقيـاً
وباســتمرار ضمــن ثــاث مجموعــات هــي:
 1.1تقييم املخاطر (األخطار ،وقابليات الترضر ،والقدرات) ،والتخطيط للحد منها واالستجابة لها.
2.2اتخــاذ إجـراءات الحــد مــن املخاطــر (البنيويــة ،وغــر البنيويــة ،واملتعلقــة بالبنيــة التحتيّــة ،والبيئيــة) لجعــل البيئــات
املبنية والطبيعية أكرث أماناً.
3.3تطوير قدرة االستجابة للمخاطر ،عرب تعلّم املهارات وتخزين الحاجيات.
وبالتايل ،فإن العناوين الفرعيّة إلطار كل مجموعة من الرسائل األساسية هي:
التقييم والتخطيط
التخفيف من حدّة األخطار
اإلعداد لالستجابة للمخاطر :تطوير املهارات وتخزين الحاجيات
ويعتــر اختصــار الطريــق عــر تحقيــق كل هــذه األمــور ،هــو مــا يحتاجــه أخــذ كل أفـراد األرس والعائــات واملجتمعــات بعــن
االعتبــار ،ومعرفــة الحاجيــات العمل ّيــة واملختلفــة لألفـراد وإمكانيــة الحصــول عليهــا ،مــن األصغــر ســناً حتــى األكــر ،وتضمــن
الحيوانــات لرعايتهــم.
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املنسقة:
سنذكر تالياً تفاصيل عن الخطوات التطويرية التي اتخذت لتطوير هذه الرسائل األساسية ّ

الخطوة األولى :البحث وتجميع خالصة وافية
الموحدة الموجودة عالمي ًا
من الرسائل
ّ
والرامية إلى الحد من مخاطر الكوارث
أكملــت الخطــوة األوىل مــن هــذه العمليــة يف العــام  ،2011وهــي البحــث لتجميــع خالصــة وافيــة مــن الرســائل املو ّحــدة للحــد
مــن مخاطــر الكــوارث .وقــد اســتنبطت هــذه الرســائل مــن نطــاق واســع مــن املصــادر املوثوقــة .وكان معيــار االنتقــاء هــو أن
هــذه الرســائل كانــت نفســها نتيجــة إجــاع بــن الــوكاالت ،وأعطيــت الشــعار نفســه ،و/أو نــرت بشــكل واســع.
1.1بروتوكــول اإلنــذار املشــرك ،النســخة  ،1.2معيــار منظمــة تطويــر معايــر املعلومــات البنيويــة 1 ،متوز/يوليــو ( 210ص.
)47
2.2الحديث عن الكوارث ،تحالف التثقيف بشأن الكوارث( 2007 ،ص)248 .
3.3الصليب األحمر األمرييك -خطة العائلة للكوارث وقصاصات صحف عن حقائق رسيعة.
4.4املركز اإلقليمي للمرجعية يف شؤون تثقيف املجتمع ملنع مناذج الكوارث( ،كوستاريكا) -2005 ،حتى اآلن.
5.5برنامج «إميرجينيس رديبالن» لتثقيف املجتمع ،الصليب األحمر األسرتايل.
6.6ملف حملة «كن مستعدا ً» ،جمعيات الصليب األحمر يف منطقة البحر الكاريبي.2009 ،
7.7أ ب ت التوعية األساسية حول الكوارث -مبادرة السالمة من الزالزل يف آسيا الوسطى -2005 ،حتى اآلن.
8.8املوقــع اإللكــروين ملركــز املحيــط الهــادئ للكــوارث -املنطقــة املطلّــة عــى املحيــط الهــادئ (الدخــول إليــه يف  5كانــون
الثاين/ينايــر .)2011
9.9وزارة الداخلية الهندية -املعهد الوطني إلدارة الكوارث (منشورات متن ّوعة).
1010وثيقــة «أفضــل وســائل الدفــاع عنــك هــي أنــت» اإلرشــادية ،االتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال
األحمــر.2009 ،
1111مرشوع «مطّلع .جاهز .معاً» ،مكتب الصليب األحمر يف االتحاد األورويب (.)2008
1212معالجــة ميــاه املنــازل والتخزيــن اآلمــن يف حــاالت الطــوارئ :دليــل ميــداين للصليــب األحمــر /لعنــارص الهــال األحمــر
واملتطوعــن ،االتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر.2008 ،
1313إدارة املجتمــع ألخطــار الكــوارث ،واإلعــام -امللــف اإلعالمــي ،املركــز اآلســيوي للتحضــر للكــوارث ،2006 ،ADPC
(ص.)204 .
1414تحالف بالد الزالزل -سبع خطوات للسالمة من الزالزل (.)2011
وبعد تجميع الخالصة ،أصبحت مجموعات الرسائل الثالث التالية موضع اهتامم بالنسبة للمرشوع ،وأخذت بعني
االعتبار خالل إعداد هذه املجموعة من السائل املو ّحدة.
1515مكافحــة األوبئــة للمتطوعــن -أدوات العمــل /أدوات املــرض /أدوات الرســائل للمجتمــع ،االتحــاد الــدويل للصليــب
األحمــر والهــال األحمــر.)2010( ،
1616العمــل مــن الصفحــة نفســها :رســائل متناســقة لــوزارة الدفــاع املــدين وإدارة الطــوارئ يف نيوزلنــدا ( ،)CDEMحزيران/
يونيو .2010
1717مكتبة ودليل الرسائل العامة (للمجتمعات املتأثرة باألزمة).Infoasaid ،
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ويف حــن ال تشــكل هــذه بــأي طريقــة مــن الطــرق الئحــة شــاملة للمصــادر املمكنــة ،لكنهــا تكشــف درجــة كبــرة مــن التكـرار
واإلجــاع العــام ،ودرجــة عاليــة مــن التبّنــي غــر املعـ ّرض للنقــد لهــذه الرســائل يف أرجــاء املناطــق .وقــد لوحــظ أن مجموعــة
كاملــة مــن الخ ـراء املحليــن والداعمــن واملســاهمني يف كثــر مــن مناطــق العــامل ،مل تعمــل مــن خــال مجموعــات رســائل
محــددة.
وبالرغــم مــن أن النصائــح املتعلقــة باملخاطــر التــي شــملتها املصــادر اآلنفــة الذكــر ،تضــم كل مــا ســنذكره تاليـاً ،إال أنــه مل يتــم
اختيــار كل املخاطــر لتغطيتهــا يف هــذه املرحلــة:
	•اإلعداد العام للعائلة واألرسة لكل املخاطر.
	•التكيّف مع الحاجيات الخاصة والوظيفية.
	•الزالزل
	•الحريق يف أماكن السكن
	•الفقر
	•الفيضانات
	•الجفاف والحفاظ عىل املياه
	•املواد الكيميائية ،والبيولوجية ،واإلشعاعية ،والنووية
	•األوبئة
	•سالمة الغذاء واملاء بعد الكوارث
مالحظــة بشــأن رســائل التحذيــر املبكــرة :مل نتط ـ ّرق إىل مســألة «توجيــه رســائل التحذيــر املبكــرة» التــي يُتوقــع أن تنرشهــا
وســائل اإلعــام واملنافــذ الحكوميــة للعامــة ،اســتجابة ألنــواع مختلفــة مــن املعلومــات املبكــرة بشــأن مخاطــر وشــيكة .لقــد
تــم التطـ ّرق إىل هــذا املوضــوع بشــكل شــامل جــدا ً خــال عمليــة استشــارة دوليــة للخـراء ،وهــو موجــود يف بروتوكــول اإلنــذار
املشــرك ( -)CAPالنســخة  ،1.2معيــار منظمــة تطويــر معايــر املعلومــات البنيويــة ( 1 ،)OASISمتوز/يوليــو  ،2010الــذي أعدّته
املنظمــة وتب ّنــاه االتحــاد الــدويل لالتصــاالت ( .)ITUويعتــر هــذا الربوتوكــول أكــر املصــادر املوجــودة شــمولية بالنســبة للرســائل
النموذجيــة املعتمــدة عــى مســتوى دويل .وهــو يهــدف لتقديــم إطــار مشــرك لرســائل التحذيــر املبكــرة.
ويســمح هــذا الربوتوكــول املفتــوح ،ملســؤويل إدارة حــاالت الطــوارئ بتأليــف رســائل التحذيــر بســهولة للتواصــل مــع املواطنــن
عــر اســتخدام مجموعــة أوســع مــن األجهــزة للوصــول قــدر املســتطاع إىل أكــر عــدد ممكــن مــن النــاس .ويعتــر شــكالً بســيطاً
لكــن عــام مــن أشــكال تبــادل التحذيـرات الطارئــة والعامــة مــن كل أنــواع املخاطــر عــى شــتى أنــواع الشــبكات .وهــو يســمح
بنــر رســالة تحذيــر محكمــة بشــكل متزامــن مــن خــال أجهــزة تحذيــر مختلفــة كثــرة ،وبالتــايل زيــادة فعاليــة التحذيــر مــع
تبســيط هــذه امل ّهمــة .ويسـ ّهل هــذا الربوتوكــول أيضـاً كشــف أمنــاط ناشــئة مختلفــة األنــواع يف التحذيـرات املحــي ،فهــو قــد
يشــر مث ـاً إىل خطــر غــر مكتشــف أو فعــل عــدواين .كــا يق ـدّم منوذج ـاً لرســائل التحذيــر الفعالــة باالعتــاد عــى أفضــل
املامرســات التــي حددتهــا األبحــاث األكادمييــة وتجربــة العــامل الحقيقــي .وميثّــل االســتخدام األويل لرســالة إنــذار الربوتوكــول
( )CAPمدخـاً وحيــدا ً لتنشــيط كافــة أنــواع التحذيــر وأجهــزة اإلنــذار العــام .ومــن شــأن هــذا أن يخفــف مــن عــبء العمــل
املرتبــط باســتخدام أجهــزة اإلنــذار املتعــددة أثنــاء تعزيــز االعتامديــة التقنيــة وفعاليــة الجمهــور الهــدف .كــا انــه يســاعد
يف ضــان تناســق املعلومــات املنقولــة عــر أجهــزة التوصيــل املتعــددة ،وهــو مــا يعــد مفتاح ـاً آخــر لفعاليــة التحذيــر .أمــا
االســتخدام الثانــوي للربوتوكــول ( )CAPفهــو لتنســيق التحذي ـرات املســتقاة مــن مصــادر مختلفــة يك تصبــح قابلــة للجمــع
واملقارنــة عــى شــكل جــدول أو رســم بيــاين لتســاعد يف التوعيــة الظرفيــة وأمنــاط االكتشــاف.
وســيجري أيض ـاً التط ـ ّرق إىل موضــوع التحذيــر املبكــر يف دراســة مقبلــة لالتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال
األحمــر يف العــام .2012
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الخطوة ّ
الثانية :ورشة عمل عالمية عن
التوعية والتثقيف العام للحد من مخاطر
منسقة
الكوارث ،وتطوير رسائل أساسية
ّ
طبّقــت الخطــوة الثانيــة يف كانــون الثاين/ينايــر  ،2012عندمــا عقــدت دائــرة إعــداد املجتمــع والحــد مــن املخاطــر ،ومكتــب
منطقــة أمــركا التابــع لالتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر ،ورشــة عمــل عامليــة يف كوســتاريكا لتعميــق
املعرفــة بشــأن التوعيــة العامــة والتثقيــف العــام للحــد مــن مخاطــر الكــوارث ،وأمضيــا  3أيــام للبــدء يف تحديــد وصــوغ
واملنســقة للتوعيــة والتثقيــف العــام الهــادف للحــد مــن مخاطــر الكــوارث ،وتقديــم
مجموعــة مــن الرســائل األساســية العامليــة
ّ
توصيــات لعمليــة تهــدف إىل إعــداد مزيــد مــن الرســائل.
وشــمل املشــاركون يف ورشــة العمــل الحــارضون ،أعضــاء وطواقــم وممثلــن مــن النمســا ،وبليــز ،وكنــدا ،وكولومبيــا ،وكوســتاريكا،
ومــر ،وفرنســا ،وغواتيــاال ،وغيانــا ،وهاييتــي ،وإندونيســيا ،ومــاوي ،واملكســيك ،وناميبيــا ،وهولنــدا ،ونيكاراغــوا ،والرنويــج،
وبانامــا ،واســبانيا ،وســورينام ،وســويرسا ،وتايالنــد ،وترينيــداد وتوباغــو ،ومــن مكاتــب الجمعيــة املركزيــة الريفيــة للكهربــاء
( ،)CRECومركــز البحــث والتعليــم للتنميــة ( ،)CREPDواالتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر ،يف
مق ـرات األمريكيتــن ،ومنطقــة البحــر الكاريبــي ،وآســيا .كــا شــارك ممثلــون عــن أمانــة األمــم املتحــدة لإلس ـراتيجية الدوليــة
للحــد مــن الكــوارث ( ،)UNISDRومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة (( )UNICEFيف األمريكيتــن) ،ومنظمــة «ريســك
رِد» .وانضــم إىل ورشــة العمــل هــذه  17مشــاركاً مــن األرجنتــن ،وبوليفيــا ،وكوســتاريكا ،واإلكــوادور ،وغواتيــاال ،وهاييتــي،
واملكســيك ،وبانامــا ،والبــرو ،يف منتديــات نقــاش ،وقدّمــوا يف األســابيع الالحقــة معلومــات لتطويــر الرســائل األساســية.
وعــر اســتخدام املصــدر الســابق ،عمــل املشــاركون عــى تصفيــة وانتقــاء وجمــع وتبســيط وتحســن الرســائل املتعلقــة بإعــداد
األرسة والعائلــة لــكل مخاطــر الكــوارث ،واإلضافــة عليهــا ،وخصوصــاً املتعلقــة بخمســة مخاطــر محــددة وهــي :الــزالزل،
والفيضانــات ،وحرائــق الغابــات والجفــاف ،واألوبئــة.
وقــد شــمل املنطــق العــام لتنســيق الرســائل األساســية :الســعي ملزيــد مــن الفهــم املنســجم ،وتوجيــه رســائل أبســط ،والتخفيــف
مــن االلتبــاس ،وتطبيــق الــدروس التــي جــرى تعلّمهــا ،والســعي لتحقيــق مســتويات أعــى مــن الثقــة ،والتقليــل مــن تك ـرار
الجهــد ،وزيــادة الفعاليــة والتأثــر.
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الخطوة ّ
الثالثة :إتمام نسخة التشاور ( )1حول
الرسائل األساسية في اللغة اإلنكليزية فقط،
لتتم مراجعتها بداية من قبل الخبراء المعنيين
اتخــذ خــال الخطــوة الثانيــة قـرار بــاإلرساع إىل إنشــاء أول نســخة تشــاور باللغــة اإلنكليزيــة ،وإعــادة عرضهــا عــى املشــاركني،
ومراكــز تنســيق إدارة الكــوارث ( )DMوالحــد مــن مخاطــر الكــوارث ( ،)DRRوعــى مجموعــة واســعة النطــاق مــن الخ ـراء
الدوليــن املعنيــن ،ملراجعتهــا .وقــد تحقــق ذلــك يف كانــون الثاين/ينايــر وشــباط/فرباير .2012
وكان متوقع ـاً أنــه بســبب قــر امل ـدّة املتاحــة لتحديــد الخ ـراء والتواصــل معهــم والحصــول عــى ردودهــم ،ســتعترب هــذه
املراجعــة أوليّــة فقــط ،لكــن كافيــة للتخلّــص مــن أيــة أخطــاء ،وتحســن النوعيــة ،وإعــداد النســخة الالحقــة مــن أجــل عمليــة
منهج ّيــة أكــر وطويلــة األمــد وإقليميــة إلثبــات ص ّحــة الرســائل.
وجــرى تلقّــي الــردود خــال هــذه الخطــوة ،مــن  27مصــدرا ً ( 17مــن هــذه املصــادر ر ّد بشــأن الرســائل األساســية ذات
الصلــة بالتخطيــط املتعلــق بــاألرسة والعائلــة حــول الكــوارث ،وبالــزالزل ،و 11منهــا ر ّد بشــأن الفيضانــات ،و 8بشــأن األعاصــر
الحلزونيــة ،و 7بشــأن حرائــق الغابــات والجفــاف ،و 6بشــأن األوبئــة) .وقــدّم الخــراء آراءهــم مــن :الجزائــر ،وكوســتاريكا،
وإنكل ـرا ،ومــر ،والهنــد ،وإندونيســيا ،وإي ـران ،واليابــان ،وباكســتان ،وبانامــا ،والفلبــن ،وطاجاكســتان ،وتايالنــد ،ونيكاراغــوا،
والواليــات املتحــدة ،إضافــة إىل عــدد مــن الخ ـراء اإلقليميــن والعامليــن.
وقد قبلت قرابة  %85من الردود وأدرجت يف النسخة الثانية ،لكن بعضاً منها مل يج ِر اإلجامع عليه.
وإضافــة إىل أفــرع االتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر املختلفــة ،والجمعيــات الوطنيــة التــي ترســل
مشــاركني خــال الخطــوة الثانيــة ،فقــد عـ ّـرت حتــى اآلن املنظــات التاليــة الذكــر رغبتهــا باملشــاركة مــع مــي املــروع قدُمـاً.
وهــذه املنظــات هــي:
شبكة «آغا خان» للتنمية
مركز االستعداد للكوارث ،اندونيسيا
التحالف ألجل التثقيف بشأن الكوارث ،الواليات املتحدة
شبكة توسيع التثقيف حول الكوارث ،الواليات املتحدة
منظمة «جيوهازاردز انرتناسيونال» ،الهند
منتدى املخاطر العاملي ،دافوس
املنظمة الدولية للمعوقني
املعهد الدويل لهندسة الزالزل وعلم الزالزل ( ،)IIEESإيران
وزارة شؤون إدارة الكوارث ،ماالوي
املعهد الوطني إلدارة الكوارث ،الهند
منظمة «ريسك رِد»
منظمة «البحث واملساعدة عىل اإلنقاذ يف أحوال الكوارث ( ،)SARAIDإنكلرتا
منظمة «إنقاذ الطّفل» ،إنكلرتا
منظمة «إنقاذ الطّفل» ،أسرتاليا
هيئة املسح الجيولوجي األمرييك
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الخطوة الرابعة :إتمام الرسائل األساسية-
نسخة االستشارة ()2
أكملــت هــذه الوثيقــة يف آذار/مــارس  ،2012وهــي متثّــل إكــال نســخة االستشــارة ( )2الــذي ســيجري الدفــع بــه قدُم ـاً يف
الخطــوة الالحقــة.
وقــد لوحــظ أنــه يف حــن قــد يكــون مرغوب ـاً الســعي إىل عنــوان مو ّحــد ،ينبغــي علينــا أن نبقــى مرنــن ونعــرف باالختالفــات
الثقافيــة /البســيطة بــن الرتجــات أي:
يفضّ ل يف اللغة االنكليزية اعتامد عنوان :الرسائل األساسية للتثقيف العام من أجل الحد من مخاطر الكوارث.
ويفضّ ــل يف االســبانية اعتــاد عنــوان :الرســائل األساســية للتوعيــة العامــة والتثقيــف العــام مــن أجــل الحــد مــن مخاطــر
الكــوارث.
ويف العربية يفضّ ل اعتامد عنوان :الرسائل األساسية للتوعية العامة من أجل الحد من مخاطر الكوارث.

الخطوة الخامسة :عملية إثبات الصحة
والصوغ والمراجعة
لقــد أويص بــأن متتــد عمليــة إثبــات الصحــة والصــوغ واملراجعــة لعامــن بــدءا ً مــن العــام  ،2012بهــدف الحصــول عــى مجموعــة
مــن الرســائل املعتمــدة بشــكل واســع التي:
.أيتفــق عليهــا وتقبــل مــن قبــل أوســع عــدد ممكــن مــن الــركاء يف جهــاز أمانــة األمــم املتحــدة لإلسـراتيجية الدوليــة
للحــد مــن الكــوارث (.)UNISDR
.بتقــوم مبســاهمة كبــرة باتجــاه تطبيــق األولويــة رقــم  3مــن «إطــار عمــل هيوغــو» ،وباملســاهمة يف إطــار للحــد مــن
خطــر الكــوارث ملــا بعــد العــام  ،2013عــر وضــع املجموعــة الكاملــة مــن الرســائل القابلــة للتنفيــذ املتعلّقــة باملخاطــر،
واملو ّجهــة للعامــة ،والتــي إن فُهمــت و ُعمــل مبوجبهــا تخفــف بشــكل كبــر مــن آثــار املخاطــر.
.جتســاهم يف عمــل الربنامــج املواضيعــي للمعرفــة والتثقيــف التابــع ألمانــة األمــم املتحــدة لإلسـراتيجية الدوليــة للحــد
مــن الكــوارث ( ،)UNISDRوعمــل منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة (يونســكو) ،يف دعــم إعــداد
اإلجابــة عــى ســؤال «مــا هــو الحــد مــن مخاطــر الكــوارث عندمــا يتعلّــق األمــر مبحتــوى املناهــج الدراســية؟»
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والتوصيات األساسيّة لعملية إثبات صحة الرسائل هي:
1.1استخدام نسخة التشاور ( )2باإلنكليزية كأساس للرتجمة ،والتشاور ،وإثبات ص ّحة الرسائل األساسية.
2.2ترجمة الرسائل األساسية للتثقيف العام من أجل الحد من مخاطر الكوارث ،إىل كل اللغات الرسمية للحركة.
3.3إعداد لجنة عاملية صغرية لتوجيه هذه العملية ،وتضم:
	•ممثلني مناطقيني (والبعض إقليميني) من حركة الصليب األحمر/الهالل األحمر.
	•ممثلــن عــن املنظــات املســاهمة األساســية :أمانــة األمــم املتحــدة لإلســراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث
( ،)UNISDRومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة ( ،)UNICEFواملنظمــة العامليــة لألرصــاد الجويّــة (،)WMO
برنامــج التأ ّهــب للكــوارث إلدارة املعونــة اإلنســانية التابعــة لالتحــاد األورويب ( ،)DipECHOالوكالــة األمريكيــة
للتنميــة الدوليــة ( ،)USAIDمجموعــة عمــل الحــد مــن مخاطــر الكــوارث (( )DRRممثلــون عــن الجمعيــات
الوطنيــة الرشيكــة).
	•ممثلــن عــن املجتمعــات املامرســة (أي :شــعبة الحــد مــن مخاطــر الكــوارث /إدارة مخاطــر الكــوارث عــى األســاس
املجتمعــي ،مجتمــع الص ّحــة ،املختصــون يف التواصــل والشــؤون العامــة مــن كامــل حركــة الصليــب األحمــر /الهــال
األحمــر.
4.4تدريــب طاقــم صغــر مــن القياديــن لدعــم وتســهيل هــذه العمليــة ،يضــم متحدث ـاً واحــدا ً عــى األقــل يســتخدم
اإلنكليزيــة كلغــة ثانيــة أو لغــة األم إضافــة إىل إحــدى اللغــات الرســمية (قــد يكــون طاقـاً أو مستشــارين) .وينبغــي
تحديــد شــخص واحــد لريعــى كل نســخة لغويــة (البنــود املرجعيــة املشــركة) ،ويعمــل عــى عــرض املراجعــات
والتشــجيع عليهــا والدعــوة للقيــام بهــا عــر كل اللقــاءات املمكنــة مناطقي ـاً وإقليمي ـاً ووطني ـاً.
املنســقة الخاصــة،
5.5البــدء بأنفســنا :الرتويــج لتبنــي مخطــط الكــوارث املتعلــق بــاألرسة والعائلــة والرســائل األساســية ّ
كالت ـزام واســع بالحركــة ،ودمــج ذلــك مــع جهــود بنــاء القــدرات ،والتنميــة التنظيميــة ،والتخطيــط للطــوارئ
6.6عــرض ودعــم املوضــوع والتشــجيع عــى مراجعتــه عــر جلســات تشــاركية خاصــة ،أو ورشــات عمــل ،أو فعاليــات
جانبيــة خــال اجتامعــات إقليميــة أو مناطقيــة أو عامليــة مقبلــة مثــل:
	•املركز الدويل ألبحاث التنمية ( ،)IDRCدافوس آب/أغسطس 2012
	•مجموعة عمل الحد من مخاطر الكوارث ()DRR
	•اللقاءات اإلقليمية ألمانة األمم املتحدة لإلسرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث (.)UNISDR
	•اللقاءات اإلقليمية واملناطقية للصليب األحمر.
	•رشكاء برنامج التأ ّهب للكوارث إلدارة املعونة اإلنسانية لتابعة لالتحاد األورويب (.)DipECHO
	•الصليب األحمر الرنويجي غواتيامال.
	•برامج الحد من مخاطر الكوارث برعاية الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر الرشيكة.
	•جنوب افريقيا نهر زامبيزي ،مبادرة  8بلدان.
	•الشبكات الصح ّية
	•الشبكة املشرتكة بني الوكاالت للتثقيف يف حاالت الطوارئ
	•كتلة التثقيف يف حاالت الطوارئ
	•الربامج الوطنية
	•املنظامت الوطنية إلدارة الكوارث
	•الخرباء املعنيون باملسألة ومنظامتهم الدولية
	•عامة الشعب (من كل املستويات الثقافية واألعامر).
7.7إعــداد قنــوات مراجعــة وتطبيــق عمليــة تأليف/تعليــق تعاونيــة ،واســتخدام وســائل التواصــل التقنيــة املتاحــة (مثــل:
شــبكات التعليــم /املجتمعــات املامرســة /ومــا إىل ذلــك) .وإعــداد نســخة متزامنــة ثانيــة يف كل لغــة (مثــل «.)»wiki
8.8قيــادة املراجعــات مــن قبــل جمعيــات وطنيــة مختــارة ،وخصوصــاً بالتعــاون مــع مشــاريع مدعومــة مــن قبــل
الجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر الرشيكــة (مثــل :برنامــج التأ ّهــب للكــوارث إلدارة املعونــة
اإلنســانية لتابعــة لالتحــاد األورويب .)DipECHO
9.9البحــث عــن ســبل إلعــداد رســم للصــور أو رســومات بيانيــة لتقديــم صــور واضحــة عــى األقــل هادفــة لتفســر الرســائل
األساســية .وميكــن القيــام بذلــك عــر جهــود املشــاورة واملنافســة والتط ـ ّوع .وتعتــر صــور املخاطــر املوجــودة عــى
غــاف هــذه الوثيقــة ،ودليــل غســل األيــدي الظاهــر يف مــا يــي ،منــاذج عــى ذلــك .وقــد يتطلّــب األمــر عمليــة إثبــات
للص ّحــة تطبّــق عــى أرض الواقــع مــن قبــل الجمعيــات الوطنيــة ،الختبــار فهمهــا مــن قبــل املســتخدمني الهــدف ،وقــد
تتطلــب أيضـاً درجــة مــن األقلمــة.
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العامين من أجل الحد من خطر الكوارث :منهجيّة تطوير الرسائل األساسيّة
الرسائل األساسية للتوعية والتثقيف
َّ

1010اجتــاع فريــق مركــز تنســيق اللغــة لتحديــد مــدى تفــاوت وتنســيق التغي ـرات ،وإنتــاج النســخة ( )2يف كل لغــة،
لتحقيــق أوســع تطبيــق عاملــي قبــل املؤمتــر العاملــي العــارش إلطــار عمــل هيوغــو لإلج ـراءات ( ،)HFAحــول الحــد
مــن مخاطــر الكــوارث.
1111النظــر مســتقبالً أيضــاً يف الحاجــة املحتملــة لرســائل الحــد مــن املخاطــر املرتبطــة بالكــوارث :املخاطــر النفســية
واالجتامعيــة ،ومخاطــر املــأوى ،ومخاطــر التغذيــة ،ومخاطــر املعيشــة.
1212التوصية بالقيام بعملية مراجعة وتحديث للوثيقة عىل أساس منتظم.
1313نــر وتبنــي الرســائل األساســية قبــل املؤمتــر العاملــي إلطــار عمــل هيوغــو ،الــذي ســيعقد بعــد مــي عــر ســنوات
عــى إعــداده ،يف العــام .2015
وإن مل تكن مشاركاً يف هذه العملية ،وتو ّد املشارك ،يرجى التواصل مع مارجوري ستوفرانكو
عرب الربيد اإللكرتوين.>marjorie.sotofranco@ifrc.org< :
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العامين من أجل الحد من خطر الكوارث :الرسائل األساسيّة للحد من الكوارث
الرسائل األساسية للتوعية والتثقيف
َّ

ستجد يف الصفحات التالية رسائل أساسية حول:
	•الرسائل األساسية ملنع كل أخطار الكوارث عىل األرسة والعائلة
	•الجفاف
	•الزالزل
	•الفيضانات
	•األوبئة
	•حرائق الغابات

الرسائل األساسية لمنع كل أخطار الكوارث
على األسرة والعائلة
نسخة التشاور 2
يتطرق هذا القسم إىل :التخطيط لتج ّنب كل مخاطر الكوارث عىل األرسة والعائلة.
وهذه الرسائل التأسيس ّية ستعترب مشرتكة لإلعداد لكل األخطار.
يرجى االنتباه إىل أن األقسام املنفصلة تقدّم رسائل تكميلية تتعلق بالجفاف ،والزالزل ،والفيضانات ،واألوبئة ،وحرائق
الغابات.
الكارثة هي اضطراب خطري يف سري عمل جامعة أو مجتمع ،يتسبب بخسائر وآثار واسعة النطاق عىل اإلنسان ،أو املادة،
أو االقتصاد ،أو البيئة ،تتجاوز قدرات الجامعة أو املجتمع املتأثر عىل التعامل مع الوضع عرب استخدام موارده الخاصة.
وتتضمن آثار الكوارث الخسائر يف األرواح واإلصابات واألمراض وغريها من اآلثار السلبية عىل حالة اإلنسان الجسدية والعقلية
واالجتامعية ،إىل جانب األرضار التي تلحق باملمتلكات ودمار األصول ،وفقدان الخدمات ،واالضطراب االجتامعي واالقتصادي
والتدهور البيئي( .مصطلحات  UNISDRاملتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث)2008 ،
وكلّام كان بإمكان كل أرسة أن تخطط للمستقبل ،وتخفف من مخاطرها (عرب اإلجراءات البنيوية وغري البنيوية واملتعلقة بالبنية
التحتية والبيئة» ،وتط ّور مهارات استجابة ،وتخ ّزن املؤن -زادت إمكانية التغلّب برسعة عىل املشاكل .وميكن عرب اتباع هذه
اإلرشادات أن تحمي األرس والعائالت نفسها ،وتتعاىف برسعة ،وتساهم يف تعاف رسيع ملجتمعاتها بحيث ميكن لكل أرسة أن
تشكل جزءا ً من الحل بدالً من أن تكون جزءا ً من املشكلة .ويبدأ هذا العمل مع كل فرد منا.
منع كل أخطار الكوارث عىل األرسة والعائلة باختصار:
1.1اكتشف ما قد يحصل .كن عىل اطّالع.
2.2أع ّد مخطط طوارئ أرسي آخذا ً بعني االعتبار كل فرد من أرستك.
3.3خفف من املخاطر البنيوية  ،وغري البنيوية ،والبيئية ،داخل وحول املنزل.
4.4تعلّم مهارات االستجابة ،وطبّق مخططك.
5.5أع ّد مؤناً كافية لقرابة أسبوع ،وأع ّد حقائب اإلجالء.
6.6اعمل مع زمالئك يف العمل ،ويف املدارس ،والجوار ،واملجتمع املحيل عىل تقييم مخاطركم ،والتخطيط للحد منها،
واإلعداد لالستجابة عليها.
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العامين من أجل الحد من خطر الكوارث :الرسائل األساسيّة للحد من الكوارث
الرسائل األساسية للتوعية والتثقيف
َّ

التقييم والتخطيط
الرسائل األساسية

التفاصيل التسييقية

أنظــر يف الحاجيــات الخاصــة والعمليــة وكيفيــة الحصــول
عليهــا ،وأعــدّ شــبكة دعــم

أنظــر يف الحاجيــات الفرديــة الخاصــة والعمليــة لــكل مــن أف ـراد أرستــك خــال حصــول أي كارثــة .وإن
كان أي منهــم بحاجــة للمســاعدة ،ألي ســبب كان ،خطــط اآلن لشــبكة مــن الجـران واألصدقــاء وزمــاء
العمــل ليقدمــوا املســاعدة وقــت الطــوارئ.
استخدم مخ ّيلتك وشبكتك لحل املشاكل التي قد تواجهك.
تأكد من أن شبكتك تعرف كيفية تشغيل أي جهاز شخيص قد تحتاجه يف حالة الطوارئ.

أعدّ خططاً للم الشّ مل

الحي.
اتفقوا عىل أماكن آمنة للقاء داخل املنزل ،وخارجه ،وخارج ّ
ِ
أعط تخويالً مسبقاً لالتصاالت الطارئة من حافالت املدرسة ومراكز رعاية األطفال.
حدّد جهة تواصل أول ّية احتياطية خارج املنطقة ،لتعمل كـ “مركز للمعلومات” ألرستك وعائلتك.

اجعــل املعلومــات عــن جهــات االتصــال يف حــاالت
الطــوارئ ،وعــن الحالــة الصح ّيــة متوفّــرة دامئــاً

اجعــل البطاقــات التــي تحتــوي عــى معلومــات عــن جهــات االتصــال يف حــاالت الطــوارئ ،وعــن الحالــة
الصح ّيــة متوفّــرة دامئـاً مــع كل فــرد مــن األرسة (خصوصـاً األطفــال أثنــاء بعدهــم عــن املنــزل أو املدرســة،
وأي شــخص ذا حاجيــات خاصــة أو وظيفيــة).
ضــع نســخة يف مــكان ميكــن الوصــول إليــه يف حــاالت الكــوارث أو الطــوارئ ،وتشــاركها مــع شــبكة
دعمــك.

تع ّرف عىل مخارج مبناك السكني

حــدّد مخــارج املبنــى ،وخــذ بعــن االعتبــار األكــر أمانــاً منهــا يف حــال حــدوث أنــواع مختلفــة مــن
املخاطــر.
أجعل سبل الخروج جميعها مفتوحة دامئاً.
حدّد مكاناً آمناً ،بعيدا ً عن مبناك.

ضــع خططـاً خاصــة باألخطــار ،تحــدد إن كنــت “ســتبقى أو
تذهــب” ،ومــكان لجوئك.

قــد تعطيــك املخاطــر املختلفــة والظــروف مجــاالً عــدة أيــام بعــد التحذيــر املبكــر ،وقــد ال يكــون هنــاك
مجــال أبــدا ً .وبالتــايل ناقــش مختلــف الســيناريوهات املحتملــة ،وقـ ّرر أفضــل ملجــأ لــك ،و/أو خيــارات
اإلجــاء لــكل فــرد.
ج ّهز األماكن اآلمنة يف منزلك ،أو خارجه ،أو بعيدا ً عنه.

تع ـ ّرف عــى أجهــزة التحذيــر املبكــر يف مجتمعــك وشــارك
فيهــا

اعــرف أجهــزة التحذيــر املبكــر يف مجتمعــك .ويف حــال مل يكــن يف مجتمعــك جهــاز مامثــل ،شــارك يف
تشــكيل واحــد ،مــع االنتبــاه إىل مســألة أن الرســائل ســيتلقاها الجميــع ويفهمهــا ،وخصوص ـاً مــن هــم
األكــر عرضــة للخطــر.
خــذ التحذيـرات عــى محمــل مــن الجــد حتــى وإن كانــت متكــررة .إحــذر مــن التغيـرات يف الظــروف،
كــون األخطــار قــد تــزداد منــذ إطــاق التحذيــر املبكــر.
اتبع التوجيهات املتعلّقة باإلجالء من دون تردّد.
ال ترجع إىل املنزل إىل حني إخبارك من قبل السلطات املحليّة بسالمة القيام بذلك.
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أعدّ خطة لإلجالء محدداً:
مكان اللجوء
الطريق الذي ستتبعه
وسيلة النقل

حــدد األماكــن اآلمنــة حيــث ميكنــك التو ّجــه يف حــال احتجــت إىل ملجــأ ،أو كان عليــك إجــاء املــكان.
وعــى كل فــرد مــن أرستــك أن يعــرف أيــن ســيذهب ،وأيــن ســيلتقون إن كان عليهــم املغــادرة.
خطــط لطــرق ووســائل إجــاء بديلــة ،وجربهــا ،واعمــل مــع شــبكتك عــى تحديــد وســيلة النقــل يف حــال
كان اإلجــاء رضوريـاً.
اسأل مدير الطوارئ املحيل بشأن الخطط املعدّة لإلجالء املو ّجه ،وخيارات النقل املتوفّرة.

اعرف مكان امللجأ ،أو املخابئ اآلمنة ،أو السكن املؤقت

اتفق مع األقارب أو األصدقاء عىل سكن مؤقت بعيد عن املنطقة املهدّدة.
اعــرف مــكان املالجــئ أو املخابــئ اآلمنــة لجامعتــك .وتفقّــد إن كان باإلمــكان توفّــر أيــة حاجيــات
خاصــة .ويف حــال عــدم املعرفــة بهــذه األمكنــة مســبقاً ،اعــرف كيــف تحــدد مــكان ملجــأ.
خطط ألن تلتقوا مجددا ً هناك ،من دون أي التفاف أو تأخري.

احتفظ بنسخة عن الوثائق الشخصية املهمة

احتفــظ بنســخ عــن وثائقــك الشــخصية املهمــة يف الحقيبــة املعــدة لإلجــاء ،ومــع شــخص بعيــد عــن
املنطقــة ،ويف صنــدوق الحفــظ اآلمــن ،والكرتونيــاً (مثــل :الحوســبة الحاســوبية ،والقــرص الصلــب،
ورشيحــة الذاكــرة).

ـم الحيوانــات األليفــة ،وخدمــة الحيوانــات واملاشــية ،يف
ضـ ّ
مخططــك

خطط كيف ستعتني بحيواناتك.
استخدم األطواق ،أو الرقائق االلكرتونية ،أو األوشام للتع ّرف عىل حيواناتك إن فقدتها.
خذ صورة مع حيوانك األليف.
تابع أجدد اللقاحات ،واحتفظ بأحدث التقارير ،واصطحبها معك عند اإلجالء.
حدد من قبل كيف وأين بإمكانك اإلعداد ملالجئ مؤقتة.

اجمع مخاطرك املالية

اشـرِ إن أمكــن تأمينـاً أو أنشــئ صنــدوق تأمــن ذايت مــع مجموعــة كبــرة  .وتحقــق إن كانــت التغطيــة
تتضمــن كل األخطــار التــي تواجههــا ،واحتفــظ ببيــان عــن أمــاكك يف مــكان آمــن بعيــد عــن املنطقــة.

وســع دوائــرك -واصــل تخطيطــك -خطــط مــع جريانــك
ّ
ومجتمعــك املحــي

تع ّرف عىل جريانك.
تع ّرف عىل خطط الطوارئ والكوارث يف املدرسة والعمل.
شــارك يف عملــك أو مدرســتك أو املنظــات املحليــة أو الفــرق أو املشــاريع لدعــم التقييــم الحاصــل
لنقــاط الضعــف والقــدرات والتخطيــط وأنشــطة الحــد مــن املخاطــر واإلعــداد لالســتجابة لهــا.
شارك اآلخرين ما تعرفه.
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اعرف مبناك

اعــرف النــوع البنيــوي ملنزلــك (مثـاً :بنــاء خشــبي ،أو حجــري ،أو مــن االســمنت املسـلّح،
أو فــوالذي ،أو طينــي ،أو يتألــف مــن قضبــان متشــابكة وأغصــان مغطــاة بالطــن عــى
شــكل تقليــدي ،أو مســتخدمة فيــه األنقــاض.
تعــ ّرف عــى التنظيــات املحل ّيــة املتعلقــة باســتخدام األرض ،وبالبنــاء ،وإعــادة البنــاء،
والحفــاظ عــى ســامة املواقــع مــن الحريــق والتخلّــص مــن الــركام.
ف ّكــر يف تقييــم مبنــاك الســكني إن أمكــن مــن قبــل مهنــدس إنشــاءات محــرف .يذكــر
هنــا أن مفاتيــح البنــاء خاصــة بزمــن اإلنشــاء ،وقــد تكــون املعايــر العرصيــة أفضــل.
فالتعديــل ينصــح بهــذه الحالــة.
تع ّرف عىل الخيارات التي تجعل منزلك آمناً من األخطار التي تواجهها.

أنشئ بيتك يف مكان آمن يتطابق مع تنظيامت البناء

خذ األخطار املمكنة بعني االعتبار ،قبل اختيار موقع منزلك.
تع ّرف عىل مفاتيح البناء يف املنطقة قبل البدء باإلنشاء.
ص ّمــم وابــنِ وحافــظ عــى منزلــك مبــا يتالقــى مــع تنظيــات البنــاء وأفضــل املامرســات
الدوليــة واملحليّــة لحاميتــه مــن االنــزالق األريض ،ومــن الريــاح ،وامليــاه ،والطقــس الحــاد.

قم بإجراءات صيانة سنوية ملنزلك إلبقائه آمناً

افحصــه ســنوياً لتحديــد وإصــاح الظــروف التــي تجعلــك أكــر عرضــة للتــرر مــن
الحريــق ،واالنــزالق األريض ،والريــاح ،وامليــاه ،والطقــس الحــاد.
تأكد من إمكانية فتح النوافذ من الداخل ،ومن أن مخارج الطوارئ ليست مقفلة.
تخلّص من أخطار الحرائق.
افحص وأصلح األنظمة الكهربائية.
نظّف املزاريب ،ومصارف املياه.
قم بصيانة أجهزة التدفئة واملواقد.
استبدل بطاريات جهاز إنذار الحريق.
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قم بوقاية منزلك من الحريق

ال تسمح بالتدخني يف الرسير أو أثناء االستلقاء.
ضــع دامئـاً الثقــاب والوالعــات واملنتجــات القابلــة لالشــتعال بعيــدا ً عــن متنــاول األطفــال
وعــن مصــادر الحـرارة.
ال ترتك أبدا ً نارا ً أو شمعة مشتعلة من دون وجود شخص يف املكان.
تج ّنب تحميل الدوائر الكهربائية أكرث من طاقتها.
افحــص األســاك يف منزلــك ،وأصلــح الكابــات املكســورة ،أو األســاك املهرتئــة ،أو املقابــس
غــر املتينــة .وال متــد األســاك الكهربائيــة تحــت الســجاد.
افحص وقم بصيانة الوصالت املستخدمة يف األجهزة التي تعمل عىل الغاز.
أبعد املواد املشتعلة عن الفرن وأماكن املدافئ.
احتفظ بكاشفات دخان عاملة ،يف أماكن النوم ويف كل املستويات باملنزل.
تخلّص من الرماد بوضعه يف وعاء معدين ونقعه باملاء.
استخدم املدافئ املصدّق عىل سالمتها وات ّبع توجيهات املص ّنع.
ال تستخدم فرن املطبخ لتسخني املنزل.
ال تشغّل أو تعيد ملء املولدات الكهربائية بالوقود داخل املنزل.

خ ّزن املواد الخطرية بشكل آمن

ح ـ ّد مــن املــواد الخطــرة ،واعزلهــا ،وتخلّــص منهــا وافصلهــا .وخ ـ ّزن املنتجــات الســا ّمة
والقابلــة لالشــتعال بشــكل آمــن يف خزائــن حديديــة مقفلــة لتج ّنــب حــدوث أيــة حرائــق
عرضيــة ،وأي اندمــاج ســام ،وبــثّ ملــواد خطــرة.

احم حيواناتك
ِ

تأكّــد مــن أن ملحقــات املنــزل ،أو املراعــي ،أو الزرائــب محم ّيــة بالطريقــة نفســها التــي
تحمــي بهــا منزلــك.

حافظ جيداً عىل النظافة والتعقيم

اغسل يديك جيدا ً باستخدام الصابون واملاء أو الرمل.
الحممــات أو أيــة طــرق صحيّــة أخــرى للتخلّــص مــن األوســاخ البرشيــة .وال
اســتخدم ّ
تغــوط يف الهــواء الطلــق أو بالقــرب مــن مصــادر امليــاه.
احمِ إمدادات املاء والغذاء من التل ّوث.

احم بيئتك
ِ
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حافظ عىل املوارد البيئية الثمينة ضمن مبدأ :خفّف ،أعد االستخدام ،وأعد التدوير.
راقب استخدامك للطاقة واملاء وقلل من ذلك.
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قم بإغالق املرافق
ّ

تعـ ّرف عــى موقــع ووقــت وكيفيــة إغــاق مرافــق (امليــاه ،الغــاز والكهربــاء) ،وج ّهــز طريقـاً واضحـاً
ملــكان وجودهــا ،يســهل الوصــول عــره إىل هــذه الخدمــات يف حــاالت الطــوارئ.
وحيث يتناسب ،أدخل صاممات تغلق وتفتح عند الحاجة.
وإن اقتضــت الحاجــة ،احتفــظ مبفتــاح أو أجهــزة أخــرى متوفّــرة مــن أجــل زيــادة فتــح أو إغــاق
املرافــق.

كل الشــعل ،وال تــيء لهــب (ال ســجائر أو أثقــاب أو
يف حــال انقطــاع التيــار الكهربــايئ ،اتخــذ إج ـراءات الوقايــة مــن يف حــال انقطــاع التيــار الكهربــايئ ،أطفــئ ّ
شــموع) بعــد حصــول كارثــة.
الحريــق

تعلّم كيفية التعامل مع الحريق

أخمد الحرائق الصغرية

اســتخدم فقــط القناديــل /واملشــاعل /واملصابيــح اليدويــة العاملــة عــى البطاريــة ،إىل حــن التأكــد
رب للغــاز أو الوقــود.
مــن عــدم وجــود خطــر ت ـ ّ
أبعد الناس الذين يواجهون خطرا ً فورياً ،عن املكان إن أممكن.
تأكد من إغالق النوافذ واألبواب لحجز الحريق والدخان.
أنذر اآلخرين بشأن الحريق /ف ّعل جهاز إنذار الحريق
اتّصل بجهاز طوارئ الحرائق ،لتلقي املساعدة
حاول إخامد الحرائق الصغرية.
اســتع ّد إلخــاد الحرائــق الصغــرة خــال الدقيقتــن األولتــن مــن االشــتعال ،عــر حرمانهــا مــن الوقــود
أو الهــواء أو الحـرارة.
احتفــظ مبطفئــة للحريــق ( ،)ABCأو دلــوا ً مــن الرمــل ،أو بطانيــة للحريــق ،وتعلّــم كيفيــة
اســتخدامها .وتذكّــر أن تخضــع طفايــة الحريــق التــي بحوزتــك للصيانــة.
قبــل مكافحتــك للحريــقِ :در ظهــرك إىل جهــة طريــق الهــروب .قــف عــى بعــد  8-6أقــدام عــن
الحريــق .وإن أمكــن اجلــب صديق ـاً يتبعــك مــن أجــل الســامة .واســتخدم مطفــأة الحريــق عــر
اتبــاع الخطــوات التاليــة:
اسحب مسامر األمـــان باملطفـأة .
وجه فوهة املطفأة إىل قاعدة اللهب.
اضغط عىل املقبض لتشغيل املطفـأة.
ح ّرك مواد اإلطفاء عىل قاعدة النار مييناً ويسارا ً.
وعنــد احـراق املدفــأة ،غطّهــا ببطانيــة للحريــق أو قطعــة قــاش مبلّلــة (ليســت رطبــة) ومــن ثــم
اســحب الغطــاء ،وأبعــده عــن الجــزء املشــتعل .ودع املدفــأة مغلقــة ملــدة ســاعة.
ال تستخدم املاء أو الرغوة املطفئة أبدا ً عىل حريق نفطي أو كهربايئ.
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استخدم مطفئة الحريق املناسبة

استخدم مطفأة الحريق املناسبة:
 -1مطفــأة املــاء /للفئــة (أ)“ -الحرائــق العاديّــة” :اح ـراق الخشــب ،الــورق ،الكرتــون ،البالســتيك،
واألقمشــة.
 -2مطفــأة ثــاين أكســيد الكربــون /للفئــة (ب)“ -الســوائل القابلــة لالشــتعال” :احــراق الزيــت،
احـراق البنزيــن ،والطــاء والشــحوم ،وللفئــة (ج)“ -االلتــاس الكهربــايئ” :حريــق الكهربــاء  ،احـراق
الحواســيب.
 -3مطفأة البودرة الكيميائية الجافة /للفئات أ/ب/ج.

اعرف ما تفعل عند رؤية أو شم رائحة حريق

إن شــممت أو رأيــت حريقـاً ،أنــذر اآلخريــن ،واخــرج برسعــة ،وســاعد اآلخريــن ،واطلــب املســاعدة
املختصــة.
مــن الجهــات
ّ
إن ظهــر دخــان يف الغرفــة ،أخــرج برسعــة فــإن استنشــاق الدخــان أو الغــازات الســامة يقتــل كث ـرا ً
تحســس مقبــض البــاب واملســاحة حولــه بظهــر يــدك،
مــن األشــخاص ،أكــر مــا تفعلــه الحــروقّ .
لكــن ال تفتحــه إن شــعرت بســخونته .أغلــق األبــواب والنوافــذ وأطفــئ األجهــزة مــع خروجــك مــن
كل مــكان.
اســتخدم قطعــة قــاش مبلّلــة عــى األنــف والفــم للتخفيــف مــن استنشــاق الدخــان أثنــاء اإلخــاء
أو انتظــار اإلنقــاذ.
استخدم تقنية “اوقّف ،ارقد ،وتدحرج” إلخامد النار إن كان أحد يحرتق.
يف حــال عــدم التمكــن مــن الخــروج ،أغلــق األبــواب ،وابــق راقــدا ً ،وافتــح نافــذة بعــض الــيء لطلــب
املســاعدة .احــمِ يديــك ،ووجهــك بقــاش مبلل.
ضع منشفة رطبة أسفل الباب منعاً لدخول الدخان.

استجب لإلنذار الحقيقي

ابق متنبهاً واستجب لإلنذارات الطارئة.
َ
اعرف جهاز اإلنذار الذي سيستخدم ونفّذ استجابتك.
اعرف خيارات املخارج الطارئة.
إن نصحت باإلخالء ،غادر فورا ً.
خذ حيواناتك معك إن أمكن.
أ ّمن عىل ممتلكاتك إن كان لديك الوقت.

تعلّم مهارات اإلسعاف األويل

تعلّــم مهــارات اإلســعاف األويل .تأكــد مــن أن واحــدا ً عــى األقــل مــن أف ـراد أرستــك مــد ّرب عــى
ذلــك.

قم بتدريبات منتظمة تتعلق حول حاالت الطوارئ

قــم أو شــارك بتدريبــات عــى اإلجــاء يف حــاالت الطــوارئ (مبــا يف ذلــك يف املنــزل) ،عــى األقــل مرتــن
يف السنة.
قــم أو شــارك يف تدريبــات حــول األخطــار ،مبــا يف ذلــك محــاكاة كاملــة لالســتجابة لحــاالت الطــوارئ،
مــرة عــى األقــل يف الســنة
تأكد من أن تشمل هذه التدريبات كل أفراد األرسة.
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استجب لحاجيات حيواناتك

أخلِ املبنى باكرا ً مع حيواناتك ،أو تأكد من حامية املباين امللحقة ،أو املراعي ،أو الزرائب.
إن كنــت مجــرا ً عــى تــرك حيواناتــك ،ال ترتكهــا مربوطــة أو مقفــل عليهــا يف املبــاين .واتــرك لهــا
طعام ـاً جاف ـاً.

استخدم الهواتف فقط يف حاالت الطوارئ

اســتخدم كل هواتفــك أقــل قــدر ممكــن ،مــن أجــل أن تبقــى جاهــزة الســتخدامها لطلــب املســاعدة
الخارجيــة يف حــاالت اإلصابــة الجســدية واألرضار فقــط .ابــق خطــوط الهاتــف غــر مشــغولة مــن
أجــل حــاالت الطــوارئ.
تعـ ّرف عــى أرقــام هاتفيــة لإلبــاغ عــن حريــق أو حــاالت طارئــة أخــرى .احتفــظ بهــذه األرقــام معــك
أو عــى هاتفك.
احتفــظ بهاتفــك النقــال معــك ،وحــاول اســتخدامه ألقــل قــدر ممكــن مــن أجــل الحفــاظ عــى
بطاريتــه.
اســتخدم الرســائل النص ّيــة بــدالً مــن الصوتيــة ،وفقــط مــن أجــل املعلومــات الحيويــة الطارئــة (وليــس
إلرضــاء حرشيتك.
أرسل رسالة نصية قصرية فقط عرب هاتفك النقال لإلبالغ عن حالتك لجهة خارج املنطقة.
تعلّم عالمات املربّع الخاصة بالحاالت الطارئة الستخدامها يف الرسائل االجتامعية الطارئة.

حافظ عىل التواصل

تأكــد مــن أن املســتجيبني للحــاالت الطارئــة ميكنهــم تقديــم املســاعدة لــك :تأكــد مــن أن إشــارات
الســر وأرقــام املنــزل مشــار إليهــا بوضــوح.

ابق عىل اطّالع
َ

ابـ َـق عــى اطّــاع عــر االســتامع إىل راديــو نقــال يعمــل عــى البطاريــات ،أو تلفــاز مــن هــذا النــوع
مــن أجــل الحصــول عــى املعلومــات الطارئــة وإرشــادات الســامة.
اعرف تردد إذاعتك املحلية التي تصدر التحذيرات الطارئة.

أثر ما بعد املخاطر:
ساعد من حولك

أوالً تحقــق مــن أمنــك وســامتك الخاصــة ،وبعدهــا مــن أمــن وســامة مــن حولــك ،قبــل التحـ ّرك أو
التو ّجــه ملســاعدة اآلخريــن.
تف ّحــص نفســك ،واآلخريــن إن أصابتهــم جــروح .وال تحــاول تحريــك األشــخاص املصابــن بجــروح
خطــرة إال إن كانــوا تحــت خطــر املــوت فــورا ً أو اإلصابــة مبزيــد مــن الجــروح.
إن كان عليك تحريك شخص فاقد للوعي ،ث ّبت أوالً رقبته وظهره وبعدها اطلب املساعدة.
إن كان الضحيــة ال يتنفــس ،مــدده عــى األرض مــع رفــع ذقنــه إىل األعــى بعــض الــيء ،وفتــح
املســالك الهوائيــة وإغــاق األنــف ،إجــراء التنفــس االصطناعــي.
حافــظ عــى ح ـرارة جســم معتدلــة (ال بــاردة جــدة وال حــارة) ،وارفــع الرجلــن قرابــة  30-20ســم
( 112-7إنش ـاً) (أي فــوق مســتوى القلــب).
أوقف النزيف عرب الضغط والرفع فقط.
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أثر ما بعد املخاطر:
افحص عن األرضار

الغــاز :تفقــد إن كان هنــاك تــرب .إن شــممت رائحــة أو ســمعت صــوت نفــخ أو تــرب أو رأيــت
أنبــوب غــاز مكســور ،افتــح النافــذة وأخــرج الجميــع بعيــدا ً عــن املــكان برسعــة .واطلــب مســاعدة
متخصصــن .أطفــئ وال تشــعل أيــة شــعلة مــن أي نــوع كان .وال تلمــس مفاتيــح الكهربــاء.
الكهربــاء :ال تلمــس الدوائــر الكهربائيــة أو أي جهــاز كهربــايئ إن كان جســمك أو الجهــاز عــى
متــاس مــع املــاء .ال تلمــس األســاك الكهربائيــة املتــررة .وإن أمكــن ،أطفــئ الكهربــاء مــن صنــدوق
التحكــم الخــاص ،وتفقــد األرضار .وإن كان التيــار الكهربــايئ منقطع ـاً ،أطفــئ كل األجهــزة األساســية
لحاميتهــا مــن اندفــاع التيــار عنــد عــودة الكهربــاء.
وإن كانت غري آمنة ،اتركها واطلب املساعدة.
ميــاه املجــاري :إن اشــتبهت بخلــل ،تج ّنــب اســتخدام الحاممــات وميــاه الصنبــور .وافحــص خزانــات
الــرف الصحــي.
امليــاه :إن اشــتبهت بوجــود رضر ،أغلــق صــام امليــاه الرئيــي ،وتجنــب اســتخدام امليــاه ،مــا عــدا
تلــك املنبعثــة مــن الس ـخّانات غــر املتــررة ،أو قطــع الثلــج املع ـدّة قبــل الحادثــة.
الترسبــات :نظــف الترسبــات بعنايــة .ضــع الحاويــات يف مــكان ج ّيــد التهوئــة .ضــع الســوائل القابلــة
لالشــتعال بعيــدا ً عــن مصــادر الح ـرارة .وانتبــه جيــدا ً للســوائل القابلــة لالشــتعال مثــل :البنزيــن،
ومرقّــق الدهــان ،ومــا إىل ذلــك.

أثر ما بعد املخاطر:
ادعم االستجابة لحاالت الطوارئ ،والتنظيف ،والتعايف

ساعد يف ترسيع التعايف عرب إظهار التضامن مع جريانك والعمل معاً بطريقة منظمة.
تط ّوع يف املساعدة عىل االستجابة للكوارث محلياً عرب:
	•فتح الطرق املغلقة أمام وسائل النقل الخاصة بالطوارئ.
	•التحقــق مــن األرضار الالحقــة بخطــوط نقــل املــاء والــرف الصحــي والغــاز والكهربــاء ،واإلبــاغ
عنهــا.
	•تقديم اإلسعافات األولية
	•كبح الحرائق (مثل :تشكيل سلسلة برشية).
	•تقديــم الدعــم اللوجيســتي للمســتجيبني املحرتفــن (مثــل :قطــع األشــجار يف عمليــات البحــث
واإلنقــاذ يف حــاالت انهيــار املبــاين).
	•خلق املالجئ
	•إعداد ونرش املاء والغذاء.
	•اإلرشاف عىل األطفال
	•معالجة الحيوانات الهاربة
	•تجهيز مراحيض نظيفة وخاصة.
	•التأكد من حصول كافة األشخاص ذوي الحاجات الخاصة عىل املأوى واملاء والغذاء.
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أثر ما بعد املخاطر:
الدعم املتبادل

يعتــر الحــزن والكــرب واألىس والغضــب وانتشــار الســلوك غــر العــادي ،كلهــا أمــور طبيعيــة ،يف
ظــروف غــر طبيعيــة .فكــن مرن ـاً وتفهــم الحاجيــات املختلفــة لآلخــر ،وطــرق التعامــل معــه.
خفف من حدة اإلجهاد عرب قضاء الوقت مع األحباء ،والحديث معهم ،واالهتامم بنفسك.
اعملوا معاً من أجل استعادة أمناط العيش واألدوار واملسؤوليات العادية.
نظّم أو شارك يف إحياء ذكرى أشخاص إن كنت تشعر بأن ذلك قد يساعدك.
واصلوا االستعدادات معاً للكوارث.

االستعداد لالستجابة لحاالت الطوارئ :تخزين المؤن
الرسائل األساسية

التفاصيل التسييقية

افحص هواتفك

بالنســبة للهواتــف األرضيــة العاديّــة :أعـ ّد هاتفـاً غــر كهربــايئ والســليك الســتخدامه يف حــاالت انقطــاع
التيــار الكهربايئ.
بالنسبة للهواتف الخلوية :احتفظ ببطارية إضافية ،أو شاحناً يدوياً أو شمسياً.

خ ّزن املاء والغذاء

خ ـ ّزن مــا يكفــي مــن امليــاه النظيفــة والطعــام غــر القابــل للتلــف ليبقــى صالح ـاً ومتوف ـرا ً لقرابــة
أســبوع.
 4ليرتات (غالون واحد)× 7أيام لكل فرد من األرسة.
نصف هذه الكميّة تقريباً هو للرشب/الطبخ ،والنصف اآلخر للتنظيف.
ضح املياه يف حاويات نظيفة ومغلقة.

خــ ّزن اإلمــدادات الخاصــة باالســتجابة للكــوارث ،يف املنــزل ضع هذه اإلمدادات الخاصة بالكوارث يف مكان آمن ،خارج املنزل إن أمكن:
معلومات عن جهة االتصال يف حالة الطوارئ ونسخة عن السجالت الحيوية.
والعمــل ،واملدرســة
امليــاه 25 :لـرا ً ( 7غالونــات) للشــخص الواحــد .وهــذه الكميــة كافيــة للشــخص ملــدة أســبوع ،يف حــال
رشب ليرتيــن واســتخدم ليرتيــن آخريــن للتنظيــف .وكافيــة أيضـاً للحيوانــات( .اســتبدلها كل  6أشــهر).
الغــذاء :يجــب أن يكــون غــر قابــل للتلــف أي يبقــى صالحــاً ملــدة ال تقــل عــن  7أيــام .وتذكــر
حاجيــات األطفــال الغذائيــة الخاصــة .وتذكــر الحيوانــات( .تحقــق مــن تواريــخ الصالحيــة كل 6
أشــهر).
صندوق اإلسعافات األولية واألدوية التي تعطى بوصفات طبية.
قناع واق من الغبار لتصفية الهواء املل ّوث.
مصباح :شميس أو يدوي أو له بطاريات إضافية.
سائل تبييض لتصفية املياه.
رشيط الصق ،ونايلون الصق.
أوراق وأقالم تحديد.
أداة متعددة االستعامالت.
ثقاب.
صفّارة :لإلشارة من أجل تلقي املساعدة.
هاتف :وبطاريات إضافية أو مخزن للطاقة
ثياب ومستلزمات أخرى :لوازم املطر ،ثياب داخلية ،أحذية متينة ،قفازات عمل.
مفارش ومناشف.
أغــراض شــخصية :لتلبيــة حاجيــات كل فــرد مــن األرسة (وتتضمــن عــى ســبيل املثــال األجهــزة
املســاعدة).
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أعدّ “حقيبة ذهاب” لإلجالء

افحص حقيبة (حقائب) اإلخالء:
املياه والغذاء لحاالت الطوارئ :مياه ،غذاء عايل الطاقة
جهاز تواصل :راديو نقال (شميس ،أو يدوي ،أو مز ّود ببطاريات إضافية).
صندوق اإلسعافات األولية واألدوية التي تؤخذ بوصف طبية.
أدوات :مصباح (شميس ،يدوي ،أو له بطاريات إضافية) ،وأداة متعددة االستعامالت ،وأثقاب.
ثياب :لوازم املطر ،ثياب داخلية ،أحذية متينة ،قفازات للعمل.
بطانية
مستلزمات شخصية
معلومات عن جهة لالتصال بها يف حاالت الطوارئ ،ونسخة عن السجالت الحيوية.
مبلغاً من املال.
خذ حقيبة اإلخالء معك وقت اإلجالء.

صف املياه
ِّ

حتى وإن بدت املاء نظيفة ،فهي قد تكون مل ّوثة .إن كان املاء موضع تساؤل بشأن نقائها:
أزل الرتسبات عرب تصفية املياه برقعة قامش ،أو دعها تستقر وص ّبها الحقاً يف حاوية نظيفة.
اغلِ املياه بعدها ملدة ال تقل عن دقيقة أو إىل حني ظهور فقاعات كبرية ،ودعها تربد.
بيّضهــا وامزجهــا جيــدا ً ودعهــا تســتقر ملــدة  30دقيقــة (نقطــة واحــدة مــن الســائل املبيّــض لــكل لــر
مــن املــاء) ( 8نقــاط للغالــون الواحــد) (كأس واحــد لقنينــة  20لـرا ً)
أو
ضع املاء يف قنينة نظيفة ،شفافة بالستيكية أو زجاجية ،تحت أشعة الشمس ملدة  6ساعات.
يف كل الحاالت ،خزن املاء يف حاوية نظيفة ومغلقة.

تخلّص من املاء والغذاء املل ّوث

افحص صالحية األغذية املخزنة يف الرباد ،ويف حال الشك ارمها.
تج ّنب رشب املاء امللوث أو استعامله يف إعداد الطعام.

30

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

العامين من أجل الحد من خطر الكوارث :الرسائل األساسيّة للحد من الكوارث
الرسائل األساسية للتوعية والتثقيف
َّ

الرسائل األساسية للفيضانات
نسخة التشاور (2012 -)2
يغطي هذا القسم :الفيضانات
يُرجى املالحظة أن الرسائل التأسيسية ُمض ّمنة يف الرسائل األساسية للتخطيط لتج ّنب كل مخاطر الكوارث عىل األرسة
والعائلة .كام توجد هناك رسائل منفصلة للجفاف ،والزالزل ،واألوبئة ،والحرائق الهائلة.
ميكــن للفيضانــات أن تكــون أحداثـاً شــديدة التأثــر .وعــى الرغــم مــن أن الفيضــان ظاهــرة طبيعيــة مرتافقــة منــذ زمــن بعيــد
بازديــاد خصوبــة الرتبــة ،فــإن ســكن اإلنســان واملامرســات املتعلقــة باســتخدام األرايض يؤديــان إىل آثــار عكســية .وعــى مســتوى
العــامل ،تحــدث فيضانــات بوتــرة أقــل ولكــن متوقعــة يف الوقــت نفســه ،بســبب التفاعــل بــن العوامــل الطبيعــة والبرشيــة.
تتضمــن العوامــل الطبيعيــة ،األمطــار الكثيفــة جــدا ً أو التــي تســتمر طويـاً ،والعواصــف ،و ُعـرام العواصــف ،والذوبــان املفاجــئ
للثلــج أو الجليــد ،والتحــرر املفاجــئ للميــاه التــي يحتجزهــا أو يحــرف مســارها الجليــد أو أكــوام الحطــام ،والجفــاف .وتشــمل
العوامــل التــي هــي مــن صنــع البــر ،اإلخفــاق يف احتــواء امليــاه وأنظمــة ميــاه الــرف الصحــي ،والنفايــات التــي يرميهــا البــر
يف مجــاري األنهــر والجريــان الســطحي للقنــوات ،والتصحــر ،واإلدارة غــر املســتدامة لــأرايض ،واإلســمنت الحــري والغطــاء
اإلســفلتي.
يتســم الفيضــان الغامــر بالبــطء (يتنامــى خــال ســاعات أو أيــام) ،أمــا الفيضــان املفاجــئ فيحــدث مــن دون إنــذار ،ويف أماكــن
ال تحتــوي عــى جــداول ،وهــو يحــدث عمومـاً يف غضــون  6ســاعات مــن هطــول األمطــار ،أو بعــد انهيــار ســد أو حاجــز .وتشــهد
معــدالت الفيضانــات ارتفاعـاً يف حــن ال ميكــن تعميــم أيــة إجـراءات اســتباقية.
أنواع الفيضانات الرئيسية هي:
•فيضــان األنهــار -حــدث طبيعــي ألي نهــر ،خليــج صغــر أو جــدول عندمــا تتلقــى ُمســتج َمعات امليــاه فيــه كميــات
مــن املــاء أكــر مــن العــادة .التطــورات يف الســهل الفيضــاين والتبــدالت التــي تطــرأ عــى أرض الســهل مــن شــأنها أن
تتســبب بحــدوث فيضــان أو أن تزيــده ســوءا ً ،وقــد يصبــح بطيئ ـاً أو رسيع ـاً.
•الجريــان الســطحي مــن أرض أكــر ارتفاعــاً -قــد تتجمــع امليــاه املتدفقــة مــن الجبــال باتجــاه البحــر يف مناطــق
منخفضــة أو مســطحة ،منشــئة «ســطح فيضــاين» متدفــق.
•الفيضــان الســاحيل -وهــو غمـ ٌر تســببه ميــاه البحــر التــي تتجــاوز تيــارات املــد والجــزر العــادي .وقــد تكــون األســباب
اندفــاع الريــاح ملــدة طويلــة أو بشــكل قــوي عــى الشــاطئُ ،عـرام العواصــف ،وتيــارات مــد وجــزر ضخمــة ،أو موجــات
التســونامي الناتجــة عــن الــزالزل التــي تحــدث تحــت ســطح البحــر.
•فيضــان مصــب النهــر -يحــدث ج ـراء اشــتداد تيــارات امل ـ ّد والجــزر والريــاح اآلتيــة مــن األعاصــر التــي تزيــد مــن
شــدة العواصــف.
•الفيضان العنيف -ينتج عن انهيار غري متوقع للسدود أو الجليد.
•الفيضــان الحــري -يزيــد غطــاء األرض امل ُحكــم (اإلســمنت واإلســفلت) مــن الجريــان الســطحي  x 6-2أكــر مــا
يكــون عليــه يف األرض الطبيعيــة .وميكــن للشــوارع الحرضيــة أن تصبــح أنهــارا ً تتحــرك برسعــة بينــا تجمــع الطبقــات
األرضيــة والجســور امليــاه.
واســتنادا ً إىل حجمهــا وشــدتها ميكــن للفيضانــات أن ت ُدحــرج الجلمــود واملركبــات ،تقتلــع األشــجار ،تدمــر األبنيــة والجســور
تقطــع الطاقــة الكهربائيــة ،تغطــي الطرقــات ،متــأ الطبقــات األرضيــة وتصعــد إىل طبقــات عــدة .وقــد يصــل علـ ّو ميــاه الفيضــان
إىل  6-3م ـرا ً ( 20-10قدم ـاً) وهــي قــد تتســبب بانزالقــات خطــرة للحطــام .ميكــن للحطــام املوجــود يف ميــاه الفيضــان أن
يتجمــع يف ممـرات ضيقــة ،مــا يــؤدي إىل تدفــق شــديد للــاء فــوق مــكان اإلنســداد وتدفــق مفاجــئ تحتــه عندمــا تتكــر أكوام
الحطــام تلــك .ويف مناطــق املنافــذ الســاحلية ميكــن مليــاه الفيضــان أن تتحــرك برسعــة تصــل إىل  15-10كلم/الســاعة ( 10-6ميــل
يف الســاعة) منتــرة بقــدر مــا تســمح لهــا األرض.
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تشــمل آثــار الفيضــان وقــوع وفيــات ،وجرحــى ،وأرضار يف امللكيــات والبنــى التحتيــة ،وتــآكل حــاد ،وعــدم اســتقرار يف األرض،
وترســبات مــن الوحــول والرمــول والحــى ،ونقــص يف األطعمــة وتلــوث ميــاه الــرب .وقــد تــؤدي الفيضانــات إىل فقــدان
املســكن وســبل العيــش ،وتعطيــل البنيــة التحتيــة لإلنقــاذ وتدمــر املجتمــع.

االستعداد لالستجابة لحاالت الطوارئ :تخزين المؤن
الرسائل األساسية

التفاصيل التسييقية

إعرف مخاطر تع ّرض منطقتك للفيضان

إعــرف طبيعــة األرض ،مصــادر امليــاه ،مســاحة مســتجمعات امليــاه وأمنــاط الطقــس لتفهــم األخطــار التــي
ترتبــص بــك بشــكل أفضــل.
إذا تــم وضــع خريطــة للســهول الفيضانيــة ،تحقــق مــا إذا كان موقعــك ضمــن أحــد هــذه الســهول،
واحصــل عــى معلومــات حــول مــدى ارتفــاع امللكيــة واألبنيــة الخاصــة بــك نســبة إىل مســتويات الفيضــان
املتوقعــة.
فكــر يف عوامــل الخطــر ،كالتواجــد بالقــرب مــن األنهــار ،الســدود والخطــوط الســاحلية ،انســداد القنــوات
أو األخاديــد املائيــة ،البنيــة التحتيــة الحرضيــة.
ِ
استقص عن التجربة التاريخية وكذلك األثر املحتمل للتغري املناخي يف منطقتك.
تحــدث إىل الســلطات املحليــة والجــران لتعــرف مــا إذا كانــت منطقتــك مع ّرضــة للفيضانــات وكيفيــة
التعاطــي مــع مخاطرهــا.
حــدد النشــاط الصناعــي الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إىل انبعــاث مــواد خطــرة ويهــدد بإحــداث تلــوث ،يف
حــال تعـ ّرض للفيضــان.

إحتفــظ باألغـراض الق ّيمــة واملــواد الخطــرة فــوق مســتويات أبــقِ األوراق املهمــة ،التجهيـزات ،املــواد األوليــة وغريهــا مــن األغـراض الق ّيمــة فــوق مســتويات الفيضــان
املحتملــة ،مــع اســتخدام املســتوعبات املقاومــة للــاء عنــد اإلمــكان.
امليــاه املحتملــة
احتفظ بالكيامويات الخطرية فوق مستويات الفيضان املتوقعة.
خــذ يف الحســبان إمكانيــة االنتقــال أو التخفيــف مــن حــدة إذا كنــت تعيــش يف مــكان هــو عرضــة لفيضانــات متكــررة أو خطــرة ،خــذ يف االعتبــار إمكانيــة اإلنتقــال،
تشــييد أبنيــة تخزيــن مرتفعــة ،أو اســتخدام املالجــئ العامئــة.
األخطــار والتكيــف
خطط لحامية حيواناتك

فكر يف اإلخالء الوقايئ للموايش والحيوانات األليفة.

كــن عــى درايــة بطرقــات اإلخــاء املتوقعــة عنــد حــدوث أي حــدد طرقــات اإلخــاء اآلمنــة ،باســتخدام أي شــكل مــن أشــكال النقــل املتــاح لــك ،أو حتــى س ـرا ً عــى
األقــدام.
فيضــان يف منطقتــك

التخفيف من حدة األخطار :الجسدية أو البيئية
الرسائل األساسية

التفاصيل التسييقية

اخرت موقع آمن لبنائك

تفادى البناء أو العيش ضمن  200مرتا ً من أي خط ساحيل يشهد تيارات مد وجزر عالية.
تفــادى البنــاء أو العيــش عــى ضفــاف األنهــر ،األخاديــد املائيــة ،والســهول الفيضانيــة ،إال إذا زدت مــن
ارتفــاع منزلــك ود ّعمتــه( .باســتثناء مناطــق الدلتــا حيــث تكــون ضفــاف األنهــر عــى أر ٍ
اض عاليــة).

إبــنِ منزلــك وقــم بصيانتــه مــع إبقــاء الفيضانــات حــارضة يف إذا كنت تعيش يف سهل فيضاين ،قم ببناء أساس مالئم ملنزلك وارفع عل ّوه.
قم بتشييد حفر عميقة ومراحيض يف األماكن اآلمنة ،فوق مستويات الفيضان املتوقعة.
الذهــن
صممــات إرتجاعيــة يف األنابيــب مــن أجــل منــع
ـت
ـ
بتثبي
ـم
ـ
ق
ـك،
ـ
ذل
ـة
ـ
الخاص
ـك
ـ
ظروف
ـت
ـ
تطلب
ـال
ـ
ح
ويف
ّ
ميــاه الفيضــان مــن التجمــع يف قنــوات ميــاه الــرف الصحــي.
عندمــا تجـدّد أو تغـ ّـر تقنيــات مقاومــة الفيضانــات ،إخــر مــواد مقاومــة ألرضار الفيضانــات للمناطــق التــي
تصلهــا امليــاه يف العــادة ،إرفــع الدوائــر الكهربائيــة ( 120ســم فــوق األرض) ،ضــع األجهــزة عــى دعامــات،
وص ّمــم جدرانـاً بحيــث يتــم ترصيــف ميــاه التجويفــات.
قم بصيانة القنوات املائية
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غيت املسار الطبيعي لنهر أو جدول ما ،تأكد من أن القدرة عىل استيعاب املياه مل ترتاجع.
إذا ّ
أبقِ قنوات املاء ،أنابيب املجارير ،واملزاريب خالية من أي حطام.

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

العامين من أجل الحد من خطر الكوارث :الرسائل األساسيّة للحد من الكوارث
الرسائل األساسية للتوعية والتثقيف
َّ

الرسائل األساسية

التفاصيل التسييقية

ش ّيد الحواجز للحؤول دون دخول مياه الفيضان إىل املبنى

إبــنِ ســدودا ً ،حواجــز ،أو جدران ـاً الســتيعاب ميــاه الفيضــان مبــا يتوافــق مــع أنظمــة البنــاء ،مــن أجــل
الحــؤول دون دخــول ميــاه الفيضــان إىل البنــاء الخــاص بــك.
إكتشــف الســبل الفضــى ملنــع املــاء مــن الدخــول إىل منزلــك ،اســتنادا ً إىل نــوع وموقــع البنــاء .ويف حــال
اإلمــكان ،أنشــئ حاجـزا ً أمــام أبــواب منزلــك (واملنافــذ) إلبقــاء امليــاه خــارج املنــزل .إحصــل عىل اإلمــدادات
والوقــت لتنفيــذ حلولــك.
(مث ـاً ،اســتخدام ألــواح الغســيل ،أكيــاس الرمــل ،صفائــح بالســتيك ثقيلــة مثبتــة أو غريهــا مــن الحلــول
التــي لهــا صلــة بالحواجــز املؤقتــة مــن أجــل توجيــه امليــاه بعيــدا ً عــن البنــاء الخــاص بــك).
إذا خططــت ملحاربــة الفيضــان بالحواجــز ،قــرر يف وقــت مســبق متــى ســتقلع عــن املحاربــة وتنجــو
بحياتــك .إعــرف كيــف ســتخرج مــن املنطقــة املع ّرضــة للفيضــان.

أ ّمن مأوى عا ٍل للحيوانات

إذا كنــت متلــك ماشــية أو حيوانــات ضخمــة يتعــذر نقلهــا ،هيّــئ مــأوى عــالٍ ،ومدخـاً إليــه ،بحيــث ميكــن
انتقــال الحيوانــات إىل أرض أعــى عنــد حــدوث الفيضــان.

طور المهارات والتدابير الخاصة بالتخزين
االستعداد لالستجابةّ :
الرسائل األساسية

التفاصيل التسييقية

تد ّرب عىل طرق اإلخالء

عــى أف ـراد األرسة أن يعلمــوا إىل أيــن يتجهــون عنــد اإلخــاء ،أي طريــق يعــرون ،وأيــن يلتقــون
ببعضهــم يف حــال كان عليهــم املغــادرة.

إبق عىل اطالع:
َ
أرصد الطقس،
إستمع إىل الراديو،
واتبع التعليامت

أرصــد الطقــس عــن كثــب( .مالحظــة :إنتبــاه تعنــي أن فيضان ـاً يُحتمــل حدوثــه يف منطقتــك.
تحذيــر تعنــي أن الفيضــان يحــدث بالفعــل أو ســيحدث قريبــاً يف منطقتــك).
إذا أشري عليك باإلخالء أو إذا كنت تظن أنك يف خطر ،أخلِ املكان فورا ً.
يف حــال أعطيــت تعليــات بذلــك ،أو كان لديــك وقــت قبــل اإلخــاء ،أقفــل قواريــر الغــاز وافصــل
األجهــزة الكهربائية.

خــال الفيضــان“ ،اســتدر باالتجــاه املعاكــس ،ال تغــرق” .إبــق خــارج ال تحــاول الســر ،الســباحة ،أو القيــادة عــر امليــاه الرسيعــة عــى اإلطــاق .إذا عربت امليــاه املتدفقة
ملــا يتخطــى كاحليــك ،توقــف ،اســتدر ،واذهــب يف اإلتجــاه اآلخــر .ميكــن للميــاه الرسيعــة التــي ال
ميــاه الفيضــان وأخــلِ مكانــك بشــكل عامــودي.
يتجــاوز عمقهــا  15ســم أن تتســبب بوقــوع أي شــخص برسعــة .ال تتوقــع أن تتخطــى رسعــة امليــاه
التــي قــد تجــري برسعــة  20-10كلــم يف الســاعة ( 10-6ميـاً يف الســاعة).
إذا مل تتمكــن مــن إخــاء املنطقــة ،أخــل مكانــك عامودي ـاً ،بالصعــود إىل أســطح أرضيــة أعــى أو
إىل أرفــع الطبقــات يف املبنــى.
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االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

العامين من أجل الحد من خطر الكوارث :الرسائل األساسيّة للحد من الكوارث
الرسائل األساسية للتوعية والتثقيف
َّ

الرسائل األساسية

التفاصيل التسييقية

أثنــاء حــدوث الفيضــان ،إذا كنــت يف مركبــة مــا ،تفــادى الظــروف غــر ال تحاول أبدا ً عبور أي مياه متدفقة أو طرقات أو جسور مغمورة باملياه.
ال تقد حول السدود ،التي هي موجودة يف األصل من أجل سالمتك.
اآلمنة.
غري اتجاهك وجد طريقاً آخر.
إبــق بعيــدا ً عــن األنفــاق .فعمــق امليــاه غــر واضــح .وقــد متتلــئ األنفــاق مبيــاه يصــل ارتفاعهــا
إىل  2-1.5م ( 6-5قدمــاً).
قــد تكــون امليــاه الراكــدة مشــحونة بالكهربــاء بفعــل خطــوط كهربائيــة موجــودة تحــت األرض
أو غارقــة.
تجنب السفر ليالً.
انتقــل إىل ســطح أريض أعــى مــن األنهــار ،الجــداول ،الخلجــان الصغــرة ،قنــوات مجــاري الــرف
الصحــي.
قــد تتســبب كميــة قليلــة مــن امليــاه حتــى ولــو كانــت بقــدر  20ســم ( 6إنشــات) بفقدانــك
الســيطرة عــى مركبتــك.
ومقــدار  50ســم (قدمــن) مــن امليــاه املندفعــة مــن شــأنه أن يجــرف معظــم أنــواع املركبــات مبــا
فيهــا الشــاحنات.
إذا تبللــت مركبتــك باملــاء ،إفحــص املكابــح عــى رقعــة صافيــة مــن الطريــق برسعــة متدنيــة .ويف
حــال مل تكــن املكابــح تتوقــف كــا ينبغــي ،جففهــا عــر الضغــط بلطــف عــى دواســة املكبــح مــع
املحافظــة عــى مســتوى الرسعــة.
يف حال توقفت مركبتك يف املياه ،اتركها واصعد إىل سطح أريض أعىل.
إذ أن إعادة تشغيل محرك سيارتك قد يتسبب بأرضار يتعذر إصالحها.
إذا غمرت سيارتك باملاء ،إفتح النوافذ للهرب.
بعد الفيضان ،إحرتس من مياهه

إبق بعيدا ً عن املناطق املنخفضة.
ال ترشب من املياه التي خلفها الفيضان وال تلعب بها أو تسبح فيها.
إنتبــه مــن األفاعــي الســامة ،خصوص ـاً حــول األشــجار والشــجريات .اســتخدم عصــا لوكــز أكــوام
الحطــام.
تجنب ملس األسالك الكهربائية املبللة ،أو أي مياه عىل متاس مع هذه األسالك.

بعد الفيضان ،أخرج مياه الفيضان من الطوابق األرضية تدريجياً

أخــرج املــاء مــن الطوابــق األرضيــة التــي أىت عليهــا الفيضــان تدريجي ـاً( ،حــوايل  3/1مــن املــاء
يومي ـاً) لتفــادي انهيــار جــدران هــذه الطوابــق ج ـراء ضغــط الرتبــة املشــبعة بامليــاه يف الخــارج.

بعــد الفيضــان ،إبــدأ بترصيــف امليــاه مــن منزلــك وتجفيفــه عندمــا قد يستغرق التجفيف عدة أسابيع وقد يستغرق الرتميم الكامل عدة أشهر.
يصعب القيام بإزالة آثار مياه املجارير والتلوث السام.
يتوقــف املطــر وترتاجــع امليــاه
أنقل كل يشء مبلل إىل الخارج (يف حال سمح الطقس بذلك).
رصف املياه املوجودة تحت املنزل.
ّ
أبــق األبــواب والنوافــذ مفتوحــة يف أيــام الصحــو .ويف األيــام املمطــرة ،أتــرك النوافــذ مفتوحــة
جزئي ـاً.
أوقد املدافئ عند اإلمكان.
إغســل كل جــزء مــن منزلــك تعــرض للفيضــان ومــن ثــم عقمــه .إبــدأ مــن األســفل وتقــدم يف
العمــل مــع تأمــن تهوئــة جيــدة واســتخدام دلويــن (واحــد للتنظيــف وآخــر للشــطف بامليــاه).
اســتبدل ميــاه الشــطف بشــكل متكــرر .أعــد الك ـ ّرة بعــد  24-8ســاعة لقتــل الجراثيــم والقضــاء
عــى الرائحــة.
أزل العفونة.
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بعد الفيضان ،اتخذ اإلجراءات الوقائية الصحية

قم بإعداد أنظمة خدمة صحية يف أرسع وقت ممكن.
تحقق من وجود أي تلوث يف مياه الرشب قبل االستخدام.
اســتخدم معــدات حامئيــة لــكل املهــات (جزمــات عاليــة الســاق ،رساويــل طويلــة ،أكــام طويلــة،
وقايــة للعني ،قفــازات).
إغسل اليدين قبل تناول الطعام ،الرشب أو التدخني.
استخدم املعقم عند التنظيف.
عقم التشققات واحفظها بقطع قامش مقاومة للامء.
ادفن بقايا الرباز برسعة.

بعد الفيضان ،نظف بحذر

الورق والصور:
مــن أجــل حاميــة الــورق ،اغســلها وج ّمدهــا أو ضعهــا يف مســتوعب مغلــق مــع البلــورات املقاومــة
للعــث أوكدّســها بــن صفائــح مــن الشــمع واحفظهــا يف كيــس بالســتييك مختــوم .التجميــد يبطــئ
مــن رضر زوال الجليــد والجفــاف الحقـاً.
ضــع الصــور املبللــة أو املج ّمــدة منفصلــة يف ميــاه بــاردة نظيفــة .ال تغســلها باملــاء أو متســحها .أزل
األوســاخ بتحريكهــا بلطــف يف حــوض املــاء.
إنسخها فوتوغرافياً بأرسع وقت ممكن.
جففهــا فــور ذوبــان الجليــد عنهــا أو إخراجهــا مــن مــكان حفظهــا (بواســطة مجفــف الشــعر/
الــورق النشّ ــاف).
ال تفصل األوراق عن بعضها بقوة .جففها حتى تنفصل عن بعضها بسهولة.
ابحث عن مساعدة من محرتفني للكتب ،الصور ،ومجموعات الطوابع الربيدية.
أسطوانات الكمبيوتر:
إغســلها وضعهــا يف كيــس بالســتيك واحفظهــا يف الثالجــة إىل حــن إمــكان الحصــول عــى مســاعدة
مــن خبــر لتجفيفهــا.
الثياب والبياضات:
أزل عنها األوحال ،إغسلها من األوساخ بخرطوم املاء ،إغسلها يف الغسالة مباء ساخن ومعقم.
األثاث واألجهزة:
يف حــال كانــت األجهــزة مبللــة ،أطفــئ الكهربــاء مــن علبــة قاطــع الكهربــاء الرئيــي أو فاصلــة
الدائــرة الكهربائيــة .إفصــل األجهــزة ودعهــا تجــف .أخضــع النظــام الكهربــايئ واألجهــزة للفحــص
مــن قبــل خبــر قبــل وصلهــا بالكهربــاء واســتخدامها.
نظف األجهزة مبياه رشب نظيفة.
تأكد من أن خط الرصف الصحي يعمل قبل استخدامه.
تخلص من كل األطعمة التي تعرضت لالحتكاك مع املاء.
تخلص من أدوات املطبخ البالستيكية وذات املسام.
نظــف الـرادات وغريهــا مــن األجهــزة وعقمهــا ،باملــاء الصالــح للــرب وباملعقــات( .قــد ال تكــون
الـرادات والثالجــات قابلــة لإلنقاذ).
استخدم املاء الساخن لغسل القدور ،املقايل ،الصحون واألواين .عقمها وجففها بالهواء.
أزل ظهور قطع األثاث من أجل السامح للهواء باالنتشار.
ال تدفع األدراج واألبواب الخشبية املفتوحة .دعها تجف أوالً.

احتفظ باملعدات لحامية منزلك

إذا كنــت تعيــش يف منطقــة تشــهد فيضانـاً ،أبــقِ املعــدات يف متنــاول اليــد لحاميــة منزلــك( .مثـاً،
الخشــب الرقائقــي ،األغطيــة البالســتيكية ،املســامري ،املطرقــة واملنشــار ،املخــل ،الرمــل ،الرفــش،
وأكيــاس الرمــل).

احتفظ باملعدات لحاميتها من الغرق ولصنع وسائل نقل عامئة

إشرتِ أو اصنع وسيلة عوم شخصية لكل فرد يف األرسة.
احتفظ بسلم أو حبل للهرب إىل السقف.
احتفــظ بقــارب قابــل للنفــخ أو أع ـ ّد برنامــج عــوم جامعــي مرتجــل (مث ـاً ،مــع زجاجــات املــاء
املقفلــة).
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خــال حــدوث الفيضــان ،أحــر حيواناتــك األليفــة واهتــم بهــا داخــل حافظ عىل السيطرة املبارشة عىل حيواناتك وخذها معك إذا أخليت املكان.
مــكان مغلــق
خــال موســم املطــر وأوقــات حــدوث الفيضــان ،أبــق خــزان وقــود إذا كنت متلك مركبة ،أبق خزان وقودها ممتلئاًَ يف حال أصبح اإلخالء رضورياً.
مركبتــك ممتلئــاً
عندما تسمع تحذيرا ً بوقوع فيضان ،خزن كمية إضافية من املياه

إمأل عبوات بالستيكية مباء نظيف للرشب.
إمــأ أحــواض االســتحامم واملغســات باملــاء مــن أجــل االحتياجــات األخــرى املتعلقــة بالتنظيــف
والصحــة.

الرسائل األساسية للجفاف
نسخة التشاور (2012 -)2
يغطي هذا القسم :الجفاف
يُرجى املالحظة أن الرسائل التأسيسية ُمض ّمنة يف الرسائل األساسية للتخطيط لتج ّنب كل مخاطر الكوارث عىل األرسة
والعائلة .كام توجد هناك رسائل منفصلة للزالزل ،الفيضانات ،األوبئة  ،والحرائق الهائلة.
الجفــاف هــو ظاهــرة بطيئــة الحــدوث تنتــج عــن فــرة طويلــة مــن معــدالت متدنيــة غــر طبيعيــة مــن األمطــار ،الثلــوج ،أو
ذوبــان الجليــد ،مــا يــؤدي إىل تراجــع يف مســتوى امليــاه الجوفيــة ،امليــاه الســطحية ،و/أو معــدالت اإلحتيــاط املــايئ .ويــرك
النقــص يف ميــاه الــرب ،نظــام الــرف الصحــي ،وميــاه الــري أث ـرا ً عــى إمكانــات املحافظــة عــى الزراعــة ،املــوايش ،وســبل
العيــش ،كــا ميكــن أن يــؤدي إىل انعــدام األمــن الغــذايئ ،انتشــار األمـراض ،ســوء التغذيــة ،املجاعــة ،النــزوح ،الرتحيــل إىل أمكنــة
جديــدة ،وإىل خســارات اقتصاديــة .وميكــن للجفــاف أيض ـاً أن يؤثــر ســلباً عــى توليــد الطاقــة ،النقــل ،واالحتياجــات التجاريــة
أو الصناعيــة.
وعــى الرغــم مــن أن ف ـرات الجفــاف غــر الطبيعيــة هــي ســمة عاديــة ومتكــررة الحــدوث يف املنــاخ ،وميكــن التنبــؤ بهــا
غالب ـاً ،إال أنهــا تتأثــر أيض ـاً باســتخدام اإلنســان الفاســد لــأرض ،بنــاء الســدود ،والتغــر املناخــي .تصبــح رسعــة التأثــر أســوأ
بفعــل الضغــوط التــي ميارســها الســكان ،انعــدام األمــن الغــذايئ ،األنظمــة اإلقتصاديــة التــي تعتمــد متامـاً عــى الزراعــة ،البنــى
التحتيــة الضعيفــة (للــري ،اإلمــداد باملــاء ،وأنظمــة الــرف الصحــي) ،الظــروف الصحيــة ،فصــول الســنة ،غيــاب أنظمــة التحذيــر،
وظــروف اقتصاديــة وسياســية متزامنــة أخــرى.

36

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

العامين من أجل الحد من خطر الكوارث :الرسائل األساسيّة للحد من الكوارث
الرسائل األساسية للتوعية والتثقيف
َّ

ّ
وخطط
ق ّيم
الرسائل األساسية

التفاصيل التسييقية

كن عىل اطّالع

إعلم التوقعات بعيدة املدى املتعلقة بالطقس شهرياً وفصلياً وما الذي ميكن أن تعنيه يف منطقتك.
تعرف عىل قنوات اإلتصال للتحذير املبكر بشأن الجفاف يف مجتمعك.

إعمــل أنــت وجريانــك ومجتمعــك عــى الوقايــة مــن آثــار شارك يف وضع الخرائط املجتمعية الخاصة باملخاطر والقدرات ويف رصد الجفاف.
إعمل مع السلطات املحلية عىل تطوير خطة للتخفيف من الجفاف.
الجفــاف
إعمل مع مؤ ّمني املياه املحلية عىل تطوير خطة لحفظ املياه.
شارك يف التخطيط لتقنني وتوزيع املياه والطعام

ضــع خطــة لتنظيــم حصــص أساســية أوليــة تتألــف مــن  2100كيلــو كالــوري عــى األقــل يومي ـاً .يجــب أن
تكــون الحصــة الغذائيــة بســيطة قــدر اإلمــكان :عنــارص غذائيــة أساســية (مث ـاً ،أرز ،ذرة ،دقيــق القمــح،
خليــط الذرة/صلصــة فــول الصويــا) ،مصــدر مركّــز مــن الطاقــة (زيــت أو مصــدر دهــون آخــر) ومصــدر مركّــز
مــن الربوتــن (مث ـاً ،الحبــوب)*.
تعرف عىل الناس األكرث رسعة للتأثر يف مجتمعك ،من وأين هم ،وكيف ميكنك مساعدتهم.

اعتــر امليــاه مــوردا ً مجتمعيــاً وضــع خطــة عــى أســاس إعمل مع السلطات املحلية ،حيثام كان ممكناً ،عىل التخطيط للحد من آثار النقص يف املياه.
حدد املوارد املائية وكيفية الحفاظ عليها وتوسيعها.
ذلــك
ضع خطة لطريقتك الخاصة باستخدام األرايض مع إبقاء الحفاظ عىل املياه ضمن اعتباراتك.
ق ّيم املخاطر الوبائية وخطط للوقاية منها

إبق عىل تواصل مع من يؤمن لك الرعاية الصحية األساسية احصل عىل معلومات حول:
• إبقاء املاء نظيفاً أو تنقيته.
• االهتامم الصحي الجيد واملامرسات املتعلقة بالنظافة الشخصية.
• برامج التحصني املتاحة.
• األخطار املنقولة جوا ً ،املنقولة عن طريق املياه ،أواملنقولة بناقل التي ميكن أن تواجهها.
• أي نوع من املعلومات ميكنك نقله.

خطط لتحسني أمن أرستك الغذايئ

إشرت تأميناً عىل املحاصيل.
إزرع حدائق يف الفناء الخلفي.
أع ّد بنكاً للحبوب.
خزن األطعمة الستخدامها عند الندرة.

التخفيف من حدة األخطار :الجسدية أو البيئية
الرسائل األساسية

التفاصيل التسييقية

شارك يف اإلدارة املجتمعية للمورد املايئ

إحمِ مساحات املستجمعات املائية من التبخر والتلوث (مثالً ،مبيدات الحرشات) ،وقلل من النفايات.

إمنع التصحر وطبق املامرسات الخاصة بإعادة التحريج

إحمِ مساحات املستجمعات املائية من التصحر.
أعد تحريج مساحات املستجمعات املائية.
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إحفــظ امليــاه يف الرتبــة بالزراعــة املســتدامة ومامرســات إزرع األشجار (التي تحتاج إىل كمية قليلة من املاء) .أنرث أوراق الشجر أو القش حول األشجار.
اســتخدم التغطيــة بــاألوراق وغريهــا مــن أغطيــة املحاصيــل مــن أجــل حجــز املــاء أو الحفــاظ عليهــا والحــد
التشــجري
مــن التبخــر.
أعد تدوير مياه الري.
حدد وازرع املحاصيل التي تنضج باكرا ً والقادرة عىل تح ّمل الجفاف.
رب ميــاه األمطــار عــر زرع نباتــات تعمــل كحواجــز (مثــل
قلــل مــن الجريــان الســطحي ّ
وحســن عمليــة تـ ّ
نجيــل الهنــد ،عشــب الليمــون ،الصبــار األمــريك).
اعتمــد التنويــع يف املحاصيــل وازرعهــا بالقــرب مــن بعضهــا مــن أجــل تحســن نوعيــة الغلــة عــر تكملــة
النباتــات لبعضهــا البعــض ومؤازرتهــا لبعضهــا البعــض.
تجنب تقنية «القطع والحرق» الزراعية.
طبــق مفهــوم «الزراعــة املحا ِفظــة عــى املــوارد» ( .1الحــد األدىن مــن اإلزعــاج امليكانيــي للرتبــة مــن أجــل
ـت ومنــع فقــدان امليــاه («مــن دون حــرث») .2 .عالــج األرض الزراعيــة
الحفــاظ عــى املعــادن ،وقــف الحـ ّ
إلنشــاء غطــاء ت ـرايب عضــوي دائــم يســمح بنمــو الكائنــات .3 .اعتمــد التنــاوب بــن املحاصيــل بأكــر مــن
نوعــن).
عــزز خصوبــة الرتبــة وحفــظ املــاء عــر االســتفادة مــن الحيوانــات ،الســاد املخلّــط ،وزرع األســمدة إلضافــة
مغذيــات ومــواد عضويــة للرتبــة.
إستبدل أنظمة املرشات بالري بالتنقيط ،الذي ي َو َّجه إىل جذور النباتات منعاً للهدر.
إستخدم مؤرش رطوبة الرتبة ملعرفة متى يكون هناك حاجة للري.
إر ِو الحديقة أو الغطاء النبايت يف وقت مبكر من اليوم (وليس يف األيام العاصفة).
استخدم الطرق الخرضاء واإلسفلت الذي يسمح للامء بالنفاذ بدل اإلسمنت.
إحفظ املياه -قلل من استخدامها يف الخارج

تحقق من وجود أي ترسيب يف األنابيب والحنفيات خارج املنزل ،وأصلحها.
خزن املياه مبا يتناسب مع مستوى األرسة
قم بتغطية األبرية للحد من التبخر
ج ّمــع ميــاه األمطــار يف خزانــات فــوق األرض أو تحتهــا (مالحظــة :قــد تحتــاج إىل التنقيــة قبــل أن يصبــح مــن
اآلمــن رشبهــا).
إستخدم البدائل عن املاء (مثالً ،الرمل للغسل).
تجنب اإلفراط يف رعي املاشية .تدبر معدّل رعي املاشية وتأثريها عىل املراعي.
أعــد تدويــر ميــاه اإلســتخدام املنــزيل لالســتفادة منهــا عنــد اســتخدام املرحــاض والــري ومــن أجــل الحدائــق
املنزليــة .أعــد تدويــر ميــاه أحــواض األســاك للنباتــات.
قلــل مــن اســتهالك امليــاه مــن خــال تشــجري نباتــات تحتــاج إىل القليــل مــن املــاء والحدائــق الصخريــة،
وأطفــئ املرشــات عنــد هطــول املطــر.
إحفــظ امليــاه يف الخــارج عــر تنظيــف أرصفــة املشــاة باملكانــس (وليــس باملــاء)؛ غســل الســيارة بالدلــو،
وتغطيــة األحــواض تجنبــا للتبخــر.
إعزل أنابيب املياه الساخنة.

إحفظ املياه -قلل من االستخدام املنزيل

تحقق من وجود أية ترسيبات يف األنابيب ،الحنفيات ،واملراحيض ،وأصلحها.
إحفــظ امليــاه الجاريــة يف املنــزل عــر إقفــال حنفيــات املــاء عنــد تنظيــف األســنان أو الحالقــة؛ االســتحامم يف
وقــت أقــر؛ ركّــب حنفيــات ذات ثقــوب التهوئــة ورؤوس الــدش التــي متنــع تدفــق املــاء الرسيــع؛ إغســل
الخــروات يف األحــواض وليــس تحــت املــاء الجــاري ،إغســل اليديــن امللوثتــن بالدهــون مبنظــف لليديــن
مــن دون مــاء.
أنشــئ مرحــاض ســادي ،أو مراحيــض صغــرة جــدا ً يف الحجــم ،أو ضــع حجــارة أو أكيــاس مقفلــة مــن املــاء
يف خـزان املرحــاض لتخفيــف تدفــق املــاء.
إســتخدم حوضــان لغســل الصحــون ،بــدل املــاء الجــاري ،وافــق بــن إعــداد الحمولــة وكميــة الغســيل يف
الغســالة ،أو ال تقــم بالغســيل إال عندمــا متتلــئ حمولــة الغســالة.

38

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

العامين من أجل الحد من خطر الكوارث :الرسائل األساسيّة للحد من الكوارث
الرسائل األساسية للتوعية والتثقيف
َّ

الرسائل األساسية

التفاصيل التسييقية

إحمِ نفسك وأرستك

أقفل النوافذ واألبواب إلبقاء الحرارة يف الخارج.
أنشئ نظام انتشار للتهوئة داخل املنزل.
إرشب كمية وافرة من املاء.
قلل من استخدام األفران ومعدات الطهي.

طور المهارات والتدابير الخاصة بالتخزين
االستعداد لالستجابةّ :
الرسائل األساسية

التفاصيل التسييقية

إحفظ الطعام وخزنه عىل مدار السنة

إحفظ وخزن الطعام الجاف ،األطعمة املعلبة ،والحبوب التي تدوم لـ  12-3شهرا ً.
خــزن الخمــرة ،الســكر ،املربيــات ،الصلصــات ،مــرق التوابــل ،أوراق الشــاي ،الفســتق ،الزبــدة ،والبســكويت
املجففــة.
خزن املنتجات إلنتاج الطعام الطازج يف املنزل ،مثالً:
اللنب (بودرة الحليب ،ماء ،قليل من اللنب)
األعشاب
براعم الحبوب (نبتات الفاصولياء ،بذور البصل ،إلخ).
وسع النظام الغذايئ باستخدام الحدائق يف الفناء الخلفي وبالتامس املؤن.
ّ
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الرسائل األساسية

التفاصيل التسييقية

تعلم مبادئ التغذية الجيدة

يف الظروف العادية ،يجب عىل الراشد أن يرشب ليرتين من املاء يومياً.
وقد تقل هذه الكمية أو تزداد وفقاً لظروف مختلفة.
أي حصــة غذائيــة أساســية مؤلفــة مــن  2100كيلــو كالــوري يومي ـاً يجــب أن تكــون بســيطة قــدر اإلمــكان:
عنــارص غذائيــة أساســية (مثـاً ،أرز ،ذرة ،دقيــق القمــح ،خليــط الذرة/صلصــة فــول الصويــا) ،مصــدر مركّــز مــن
الطاقــة (زيــت أو مصــدر دهــون آخــر) ومصــدر مركّــز مــن الربوتــن (مثـاً ،الحبــوب)*.
للتغذية الجيدة ،يجب تناول كالً من مجموعات األغذية األربعة التالية كل يوم:
املجموعة ()1
	•خرضاوات مجففة ،فواكه مجففة
	•خرضاوات معلبة ،فواكه معلبة
	•خرضاوات وفواكه نيئة
	•عصري الخرضاوات والفواكه
	•أعشاب مجففة
	•عجينة الطامطم
	•منتجــات ميكــن تخزينهــا (يف مــكان بــارد ومظلــم) لوقــت طويــل نســبياً ،كالثــوم ،البصــل ،البطاطــا،
التفــاح ،الليمــون بأنواعــه ،الجــزر ،امللفــوف ،إلــخ.
املجموعة ()2
	•البازيالء ،الفاصولياء ،العدس
	•الفاصولياء املعلبة
	•بودرة الحليب (كامل الدسم)* ،الحليب املكثف
	•الحليب املعقم بالحرارة الفائقة
	•الجبنة االتي تصمد خارج التربيد
	•اللحوم املجففة ،األسامك املجففة
	•اللحوم املعلبة ،األسامك املعلبة
املجموعة ()3
	•الحبوب (الذرة الرفيعة ،الدخن ،األرز ،الذرة ،القمح ،إلخ)
	•الكسافا ،البطاطا ،نبات لسان الحمل ،إلخ
	•املعكرونة ،الحبوب ،الدقيق
	•الخبز ،خبز الحبة الكاملة
	•البسكويت الرقيق
	•العصائبية
	•منتجات رسيعة التحضري ،خليط بطاطا بوريه
املجموعة ()4
	•الزيت
	•البذور (السمسم ،ودوار الشمس)
يف حــال مل يكــن باإلمــكان الحصــول عــى أطعمــة طازجــة ،عندهــا يــوىص بتنــاول املك ّمــات الغذائيــة مــن
الفيتامينات.
استخدم امللح والتوابل لجعل الطعام حلو املذاق.

*الدليل حول كيفية تأمني الغذاء وسبل العيش
للمجتمعات يف ظل اإلنفلونزا الوبائية« ،اإلتحاد
الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر» ،أ.قاديحسنأوغلو (،)A. kadihasanoglu
2009
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الرسائل األساسية للزالزل
نسخة التشاور (2012 -)2
يغطي هذا القسم :الزالزل
يُرجى املالحظة أن الرسائل التأسيسية ُمض ّمنة يف الرسائل األساسية للتخطيط لتج ّنب كل مخاطر الكوارث عىل األرسة
والعائلة .كام توجد هناك رسائل منفصلة للجفاف ،الفيضانات ،األوبئة  ،والحرائق الهائلة.
الزل ـزال هــو اهت ـزاز مفاجــئ ورسيــع لــأرض يس ـ ّببه تح ـ ّرك الصخــور تحــت ســطح األرض .تــرب الــزالزل فجــأة ومــن دون
إنــذار .وهــي ميكــن أن تحــدث يف أي وقــت مــن الســنة ،يف النهــار أو يف الليــل .تشــمل آثــار الــزالزل وقــوع وفيــات ،جرحــى
وأرضار يف امللكيــات ،فقــدان املــأوى أو ســبيل العيــش ،تعطيــل البنــى التحتيــة املهمــة أو الخاصــة «باإلنقــاذ» وتدمــر املجتمــع.
تع ـ ّد الــزالزل مــن بــن املخاطــر الطبيعــة األكــر فتــكاً ،وتعــزى معظــم حــاالت الوفــاة إىل انهيــار األبنيــة إضافــة إىل املخاطــر
«الثانويــة» كانــدالع النـران ،موجــات التســونامي ،الفيضانــات ،اإلنزالقــات األرضيــة ،وانبعــاث الكيامويــات واملــواد الســامة .أمــا
حــاالت وقــوع الجرحــى فتكــون جـراء أرضار أقــل شــدة يف األبنيــة ،ســقوط أو تكــر أجــزء أو محتويــات مــن األبنيــة ،واإلخفــاق
يف اتخــاذ اإلجـراءات الوقائيــة أثنــاء الهـزات الالحقــة.
ويف حــن أن هنــاك  15زلــزاالً شــديد القــوة و 135زلــزاالً قويــاً وأكــر مــن ألــف زلــزال معتــدل القــوة يحــدث كل ســنة،
يتــم اإلبــاغ عــن نحــو  75-70منهــا بأنــه تســبب بوقــوع أرضار .وتتفــاوت آثــار الــزالزل بشــكل كبــر وتعتمــد إىل حــد بعيــد
عــى مرونــة وجهوزيــة املناطــق املأهولــة .وتشــمل عوامــل رسعــة التأثــر عــدم اإلمتثــال وعــدم التقيــد بقوانــن البنــاء التــي
تــم إنشــاؤها مــن أجــل اســتيعاب األبنيــة لشــدة اإلهت ـزاز املتوقعــة ،التخطيــط الــرديء الســتخدام األرايض ،البنــاء يف مواقــع
غــر آمنــة ،بنــى تحتيــة مهمــة غــر محميــة ،تدابــر غــر بنيويــة تفتقــر إىل األهليــة لحاميــة محتويــات األبنيــة والتجهي ـزات،
واالســتجابة التــي ينقصهــا التنظيــم واملامرســة.
كث ـرا ً مــا تكــون الــزالزل مصحوبــة بأخطــار موجــات التســونامي ،إال أن هــذه األخــرة ميكــن أن تنشــأ أيض ـاً بفعــل الثــورات
الربكانيــة أو اإلنزالقــات األرضيــة تحــت املــاء .والتدابــر الوقائيــة املشــار إليهــا هنــا ميكــن أن تكــون صالحــة للتطبيــق بغــض
النظــر عــن الســبب.
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ّ
وخطط
ق ّيم
الرسائل األساسية

التفاصيل التسييقية

حدد األماكن األكرث أمناً

حــدد األماكــن األكــر أمنـاً يف مبنــاك ،ويف كل غرفــة .هــذا يعنــي ،أن تبقــى يف موقــع بعيــد عــن الجــدران
الخارجيــة ،جــدران التقســيم غــر اآلمنــة ،النوافــذ ،الزجــاج ،األغ ـراض الضخمــة والثقيلــة ،التــي ميكــن أن
تســقط ،تنزلــق ،أو ترتطــم ،وأغـراض أخــرى كاملدفــآت واملواقــد املفتوحــة التــي ميكــن أن تتســبب بانــدالع
النـران.
وخــارج املبنــى ،األماكــن األكــر أمن ـاً هــي تلــك البعيــدة عــن املخاطــر اآلتيــة مــن األماكــن املرتفعــة أو
مــن تحــت األرض.

حــدد األشــياء التــي قــد تــؤدي إىل الوفــاة واإلصابــة بجــروح حــدد األشــياء التــي ميكــن أن تســقط ،تنزلــق ،أو ترتطــم خــال وقــوع الزلــزال داخــل املبنــى وحــول
محيطــه .أنقلهــا مــن مكانهــا أو جــد الطريقــة الفضــى لضــان أمنهــا.
واكتشــف كيفيــة ضــان أمنهــا
أنقل أو أ ّمن األغراض التي قد تس ّد املخارج.
ال تتعــرض للتضليــل ج ـراء املعلومــات الخاطئــة ،الخرافــات ،يجب أن ترتكز املعلومات املتعلقة بالسالمة عىل اإلثباتات العلمية.
ال تنــر اإلشــاعات أو الخرافــات العاريــة عــن الصحــة .فالعديــد مــن الحكايــات الشــعبية ال تســاندها أيــة
أو اإلشــاعات
معطيــات علميــة.

التخفيف من المخاطر :الجسدية أو البيئية
الرسائل األساسية

التفاصيل التسييقية

إخرت موقعاً آمناً لبنائك

إعرف من السلطات املحلية أين تتعاظم أخطار الزالزل يف منطقتك املحلية.
عـ ّـن موقــع األبنيــة عــى أرض مســتقرة ،صلبــة ،وجافــة( ،مث ـاً ،صخــور عميقــة وغــر متكــرة تعــرف
بصخــور األديــم) .تجنــب مخاطــر التجــاور ،عــر تــرك مســاحة كافيــة بــن األبنيــة ،بحيــث ال تُســحق وراء
بعضهــا البعــض خــال وقــوع الزل ـزال.
تجنــب البنــاء عــى منحــدرات أو مواقــع غــر مســتقرة مع ّرضــة للتســييل ،اإلنهيــارات الثلجيــة أو للغمــر يف
حــال حــدوث تســونامي ،فيضانــات أو انهيــار ســدود.
تجنب البناء عىل مسافة قريبة من صدوع زلزالية معروفة.

قــم بتشــييد وصيانــة بنائــك مــع إبقــاء الــزالزل ضمــن تعتمــد حركــة األبنيــة خــال الــزالزل عــى األرض التــي تقــع عليهــا ،تصميــم نظامهــا البنيــوي ،املــواد،
وتفاصيــل البنــاء .أمــا الهــدف فهــو أنــه ينبغــي للبنــاء أن يكــون قوي ـاً لكــن مرن ـاً ،بحيــث ال يقــع عنــد
اعتباراتــك
االهتــزاز.
إتبع مبادئ البناء املقاوم للزالزل:
إتبع بدقة قوانني البناء املضاد للزالزل يف منطقتك.
إخرت نظام اإلنشاء املالئم لتضاريس األرض ،ظروف الرتبة ،ونوع البناء.
إخرت شكالً متناظرا ً بسيطاً للبناء (عادة مستطيالً بسيطاً).
تأكــد مــن أن أج ـزاء النظــام البنيــوي (أعمــدة ،دعامــات ،جــدران) متصلــة ،موزعــة بانتظــام ،ومرتابطــة
جيــدا ً.
إستخدم نوعية وكمية مواد مالمئتني.
إحمِ بناءك من رضر املياه والرطوية.
راجع رشوط السالمة العامة للبناء عىل نحو دوري.
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أج ِر اإلصالحات والتعديالت من أجل سالمة الحياة

ســواء أكنــت مالــكاً للمنــزل أو مســتأجرا ً ،هنــاك أمــور بإمكانــك القيــام بهــا لتحســن الســامة البنيويــة
ملنزلــك .فــأي عمــل تقــوم بــه لتدعيــم منزلــك قــد يح ـ ّد مــن مخاطــر الوفــاة أو اإلصابــة بجــروح.
عنــد اإلمــكان ،قــم باستشــارة مهنــدس أو خبــر ماهــر ليســاعدك عــى تحديــد مواطــن الضعــف يف بنائــك
يخــص
وأن يبــارش يف إصالحهــا .إحــرص عــى أن يكــون الشــخص الــذي تســتخدمه كفــوءا ً متامــاً يف مــا
ّ
تقنيــات البنــاء املضــاد للــزالزل ،وعــى اطــاع كامــل باألنظمــة املحليــة ،ويتبعهــا بدقــة.
تحقــق مــن وجــود :أساســات غــر مالمئــة ،جــدران غــر مد ّعمــة ،أعمــدة أو دعامــات متقطعــة ،إســمنت
متــرر ،بنــاء غــر مقــ ّوى ،عفونــة يف الخشــب ،أنابيــب هشــة .إســتعلم عــن “الطبقــات الضعيفــة”
و”األعمــدة القصــرة”.
تحقق من وجود إضافات أو تبديالت قد تكون أثرت سلباً عىل سالمة البناء.
نفذ حتى ولو الحد األدىن من التعديالت ،الفعالة يف منع اإلنهيار الكامل لألبنية حفاظاً عىل األرواح.

عند إعادة البناء ،حافظ عىل السالمة البنيوية لبنائك

أعد البناء تبعاً لقوانني البناء املحلية بالتشاور مع مهندس كفوء.
إذا أعــدت بنــاء منزلــك ،إحــرص عــى عــدم إزالــة أي جــزء مــن العنــارص الحاملــة للــوزن أو إلحــاق الــرر
بهــا (أعمــدة ،دعامــات ،جــدران) .فمــن شــأن ذلــك أن يضعــف البنــاء ويؤثــر عــى كل مــن فيــه.

أ ّمن ممتلكاتك

إضمــن أمــن األغ ـراض الكبــرة وقطــع األثــاث التــي ميكــن أن تســقط ،تنزلــق ،أو ترتطــم خــال الزل ـزال
وبالتــايل تتســبب بتهشــيم أو جــروح حــادة.
خياراتك هي أن :تنقل إىل مكان آخر ،أن تزيل أو تصلح ،أو تثبّت ،تقوي ،أو تؤ ّمن:
• تقـ ّوي خزانــات الكتــب ،تســند الخزانــات وغريهــا مــن قطــع األثــاث الطويلــة والثقيلــة إىل الحائــط .ضعها
بعيــدا ً عــن أي مــكان ميكــن أن تس ـ ّد فيــه الطــرق نحــو املخــارج .أ ّمــن أي غــرض ميكــن أن يســقط عــى
أي شــخص أثنــاء نومــه.
• أ ّمــن ســخانات امليــاه ،أســطوانات الغــاز ،خزانــات الوقــود يف الخــارج ،وغريهــا مــن األجهــزة الغازيــة
والكهربائيــة.
• أقفل الخزائن واألدراج باألقفال.
رسة ،األرائــك ،وأي مــكان ينــام
• علّــق األغـراض الثقيلــة ،كالصــور واملرايــا ،بعيــدا ً عــن أبــواب املخــارج ،األ ّ
أو يجلــس فيــه النــاس.
• ث ّبت أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون.
• أ ّمن طفايات الحريق.
رسة بعيدا ً عن النوافذ
أنقل األ ّ

طور المهارات والتدابير الخاصة بالتخزين
االستعداد لالستجابةّ :
الرسائل األساسية

التفاصيل التسييقية

تد ّرب عىل حدوث الزالزل يف مواقع مختلفة

تــدرب عــى حــدوث الــزالزل جســدياً وكـ”متريــن فكــري” يف مواقــع مختلفــة .خــذ يف االعتبــار أثــر االهتـزاز
القــوي .خــذ يف االعتبــار التحــركات األكــر أمنـاً يف كل مــكان.

عندما تشعر بالهزة اتخذ إجراء فورياً

ثق بحواسك .إفرتض أن أول هزة تشعر بها هي زلزال.
إبتعد عن النوافذ ،الزجاج ،الجدران الخارجية ،واألغراض غري الثابتة والثقيلة.
أطفئ كل ما هو مشتعل.
إذا كنت بالقرب من باب الخروج ،إفتحه قليالً ،فإذا كان مترضرا ً لن يُغلق بإحكام.
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خالل الهزة ،إذا كنت داخل املنزل ،إهبط ،إحتمِ  ،واصمد

إهبــط عــى ركبتيــك ،وقلّــص حجمــك .غـ ِ
ـط رأســك وعنقــك واحــمِ وجهــك .اصمــد مــع هــذا الغطــاء أو
تحــرك معــه ،حتــى تتوقــف الهــزة .ال تحــاول أن تركــض.
إهبــط ،إحتــمِ  ،واصمــد هــي اخت ـزال للخيــارات املتاحــة يف «موقــع الزل ـزال» التــي تحميــك مــن الجــروح
األكــر ســوءا ً وشــيوعاً مــن خــال إبقــاء رأســك ،عنقــك ،وحنجرتــك محميــة .فــإن هــذا يجعلــك هدف ـاً
أصغــر حجـاً عندمــا تســحب يديــك ،ذراعيــك ،قدميــك ،ورجليــك ،ويضعــك يف موضــع تكــون فيــه مســتعدا ً
للزحــف إىل موقــع أكــر أمنـاً.
إذا كنــت بالقــرب مــن طاولــة الــدرس ،إنــزل تحتهــا وتشــبث برجــل الطاولــة بيــد واحــدة واحــمِ عينيــك
باليــد األخــرى.
إبق هناك ،واحمِ رأسك بوسادة.
إذا كنت يف رسيركَ ،
إذا كنت قريباً من األريكة ،إنزل بجانبها ،واستخدم الوسادة لحامية رأسك وعنقك.
إذا كنت جالساً يف مرسح أو عىل مقعد يف أحد املدرجات ،ث ّبت نفسك مع حامية رأسك وعنقك.
إذا كنــت يف كــريس متحــرك ،أحكــم قفلــه .وإذا مل يكــن بإمكانــك االنخفــاض ،ثبّــت نفســك واحــمِ رأســك
وذراعيــك.
إبق حيث أنت ،وث ّبت نفسك يف مكانك.
إذا مل يكن بإمكانك الهبوط إىل األرضَ ،
إبق داخل املنزل إىل حني توقف الهزة والتأكد من أن الخروج أصبح آمناً.

حافظ عىل هدوئك عن طريق الع ّد أو أخذ أنفاس بطيئة وعميقة لتهدئة نفسك.
خالل الهزة ،حافظ عىل هدوئك
أنظر حولك لتق ّيم الوضع قبل التحرك.
خــال الهــزة ،إذا كنــت يف الداخــل ،يف الطايــق الســفيل ملنــزل إذا كنــت يف الداخــل ،يف الطابــق الســفيل ملنــزل مــن الطــوب النــيء مــع ســقف ثقيــل ،وإذا كان بإمكانــك
الخــروج إىل مســاحة خاليــة ،أخــرج برسعــة وبحــذر فــور شــعورك بالهــزة .إهبــط ،إحتــمِ  ،واصمــد بعيــدا ً
مــن الطــوب النــيء مــع ســقف ثقيــل ،أخــرج برسعــة
عــن املبنــى وأي أخطــار مــن أيــة أماكــن مرتفعــة( .مالحظــة :هــذه الحالــة اإلســتثنائية الوحيــدة لقاعــدة
البقــاء يف الداخــل ،إىل حــن توقــف الهــزة .األســقف خفيفــة الــوزن ال تشــكل خطـرا ً كبـرا ً).
خالل الهزة ،إذا كنت يف الخارج ،جد لك بقعة خالية

إذا كنــت يف الخــارج ،جــد بقعــة خاليــة بعيــدة مــن مخاطــر األماكــن املرتفعــة ،مبــا فيهــا األبنيــة ،األشــجار،
أعمــدة اإلنــارة يف الشــوارع ،املعابــر العلوية/الطــرق الســفلية لخطــوط الكهربــاء ،خطــوط الغــاز فــوق
األرض .إهبــط إىل األرض وابـ َـق هنــاك حتــى تتوقــف الهــزة .إبــق يف الخــارج ويف مســاحات مفتوحــة بعيــدة
عــن األخطــار.

خــال الهــزة وبعدهــا ،كــن حــذرا ً إذا كنــت يف مبنــى متعــدد بعد توقف الهزة ،تحقق من سالمة السالمل أو املنافذ الخارجية املخصصة للحرائق قبل استخدامها.
ال تستخدم املصاعد عىل اإلطالق.
الطبقــات
خــال الهــزة ،إذا كنــت داخــل مركبــة ،إركــن إىل موقــع خــا ٍل إبــق داخــل الســيارة إىل حــن انتهــاء الهــزة ،تفــادى الجســور ،األشــجار ،خطــوط الطاقــة ،األعمــدة ،إشــارات
الســر ،املعابــر العلويــة ،األنفــاق ،وغريهــا مــن األخطــار اآلتيــة مــن مســتويات عاليــة أو متدنيــة.
وتوقــف
فــور توقــف الهــزة ،تقــدم بحــذر .تجنــب الجســور ،الطــرق املرتفعــة ،الطــرق املنحــدرة ،واألنفــاق التــي قــد
تكــون تــررت جـراء الزلـزال.
بعــد توقــف الهــزة القويــة ،إذا كنــت يف الداخــل ،تحــرك إنتعل حذاء متيناً قبل التجول .إذا كان هناك ظالم ،إستخدم املصباح اليدوي.
إنتقــل إىل مــكان التجمــع املحــدد ســابقاً داخــل املبنــى أو خارجــه ،بعيــدا ً عــن األبنيــة .إلحــظ األرضار أثنــاء
بحــذر وأخــلِ املبنــى
خروجك.
إذا شــعرت بهــزة قويــة ،أخــرج مــن املبنــى تبعـاً لقواعــد إخــاء األبنيــة القياسـ ّية :ال تركــض ،ال تتكلــم ،ال
تدفــع .ســاعد اآلخريــن عــى إخــاء املبنــى.
خذ معك “حقيبة اإلخالء” عندما تخيل املكان.
يجب إخالء مباين املدارس واستكامل املعاينة البرصية قبل السامح بإعادة إشغالها.
وينبغــي عــى املبــاين األخــرى العامــة والخاصــة أن يكــون لديهــا خطــط طــوارئ .وعــى اإلدارة أن تبلــغ
كل املتواجديــن إمــا باملغــادرة أو بغــر ذلــك .وإذا أظهــرت املعاينــة البرصيــة إشــارات عــى وقــوع رضر
متوســط أو جســيم ،يجــب إخــاء املبنــى ،وينبغــي أن ال يعــاد إشــغاله إال بعــد معاينتــه مــن قبــل مهندســن
كفوئــن.
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بعــد توقــف الهــزة ،تحقــق مــن وجــود أرضار وابـ َـق خــارج خــذ أقــى درجــات الحــذر .تحــرك بحــذر وتحقــق مــن أيــة أغ ـراض غــر ثابتــة ومخاطــر أخــرى مــن
حولــك .إفتــح املقصــورات وأبــواب الخزائــن بحــذر.
األبنيــة املتــررة
ً
ً
ً
إبـ َـق خــارج األبنيــة املتــررة وبعيــدا عــن املناطــق املتــررة .هيّــئ مــاذا مؤقتـا بــدل البقــاء داخــل األبنيــة
املتــررة .يف حــال تعــرض مبنــاك ألي أرضار ،فقــد يحتــاج إىل الخضــوع للمعاينــة مــن قبــل خبــر لتحديــد
مــا إذا ميكنــك العــودة إىل داخلــه.
إنتبه من خطوط الطاقة التي سقطت أو خطوط الغاز املكسورة وتفاداها.
(راجع الخطة لتج ّنب كل مخاطر الكوارث عىل األرسة والعائلة).
بعــد توقــف الهــزة ،أطفــئ كل مــا هــو مشــتعل وأخمــد تحقــق مــن وجــود أيــة حرائــق صغــرة وأطفئهــا .فالحرائــق هــي خطــر شــائع بعــد الــزالزل .يف املناطــق
التــي تضــم أبنيــة خشــبية ،قــد تتســبب الحرائــق التــي تعقــب الــزالزل بــأرضار أكــر مــن الــزالزل نفســها.
الحرائــق الصغــرة
بعــد توقــف الهــزة ،إذا كنــت يف منطقــة ســاحلية أو بالقــرب إذا كنــت يف منطقــة ســاحلية وحــدث هنــاك زلــزال ،إهبــط ،إحتــمِ  ،واصمــد .وعندمــا تتوقــف الهــزة،
مــن أحــد الروافــد ،إبتعــد عــن امليــاه إىل مســتوى أرض أكــر إبتعــد برسعــة عــن الســاحل أو الروافــد ،إىل أرض أكــر ارتفاعـاً ،تجنــب األبنيــة ،الجســور وخطــوط الطاقــة
ارتفاع ـاً
الســاقطة .اصطحــب حيواناتــك معــك ،إن اســتطعت .إن مل تســتطع التوجــه إىل مناطــق داخليــة ،إصعــد إىل
طبقــات أعــى يف أقــوى املبــاين املتوفــرة .ال تعــد إىل الشــاطئ ،فقــد تســتمر األمــواج يف الوصــول لســاعات.
إذا كان هنــاك ترقــب ملوجــات التســونامي ،إبــق عــى اطــاع عــر الراديــو .فقــد تكــون التســونامي قــد
تولــدت ،وقــد تحــدث يف وقــت قريــب جــدا ً أو بعــد ســاعات .إبــق عــى علــم ،وكــن مســتعدا ً لإلخــاء
إذا تــم إطــاق تحذيــر بقــدوم تســونامي .إذا شــعرت بهــزة زلـزال قــوي دام لـــ 20ثانيــة أو أكــر بالقــرب
مــن الســاحل ،أو إذا رأيــت امليــاه تنكفــئ عــى الشــاطئ ،قــد ال يكــون أمامــك ســوى دقائــق فقــط قبــل
وصــول التســونامي .ال تنتظــر تحذي ـرا ً رســمياً بحــدوث التســونامي .معظــم موجــات التســونامي تتكــون
مــن موجتــن أو ثــاث وقــد تكــون هنــاك ع ـرات الدقائــق تفصــل بــن وصــول هــذه املوجــات.
إذا كنــت عــى مــن قــارب أو ســفينة يف البحــر ،ال ترجــع إىل املرفــأ .إبــق فيــه أو إنتقــل إىل ميــاه عميقــة
إن كان لديــك وقــت .إبــق عــى تواصــل مــع ســلطات املوانــئ لتبلّــغ مــدى قــرب األمــواج الضخمــة مــن
الشــاطئ ،وقبــل العــودة إىل املينــاء.
بعد توقف الهزة ،إذا كنت يف منطقة جبلية ،إبق متيقظاً
إذا كنت يف منطقة جبلية أو بالقرب من منحدرات أو جروف غري مستقرة ،إنتبه لـِ:
• الصخور املتساقطة وغريها من الحطام
• األصوات غري اإلعتيادية ،كتكرس األشجار
• االنخفاض أو اإلرتفاع املفاجئ يف مستويات املياه يف الجداول
• السدود ،الحواجز ،العوائق املحلية التي قد تكون معرضة للرضر أو التدمري
كن منسجامً مع نظامك للتحذير املبكر
كــن متيقظـاً لإلنزالقــات األرضيــة واإلنهيــارات الثلجيــة التــي يحدثهــا الزلـزال ،والتــي مــن شــأنها أن تحطــم
ســدود الجــداول أو األنهــار أو تتســبب بثــوران يف البحـرات الجليديــة .وتحطــم هــذه الســدود مــن شــأنه
أن يعـ ّرض املناطــق الواقعــة مبحــاذاة تيــار مجــرى النهــر لخطــر الفيضــان ،حتــى بعــد أســابيع مــن الزلـزال.
بعــد توقــف الهــزة ،إذا كنــت بالقــرب مــن منحــدرات أو إصغِ إىل التحذيرات من اإلنزالقات األرضية أو الفيضانات.
جــروف غــر مســتقرة ،أو تلقيــت تحذيـرا ً مــن انــزالق أريض أو فكر يف مغادرة املنطقة إذا كان ذلك آمناً.
إذا كان التحذير يتضمن طلباً باإلخالء ،قم باإلخالء عىل الفور.
فيضــان ،غــادر املــكان إذا كان مــن اآلمــن فعــل ذلــك
إذا تم إطالق تحذير من انزالق أريض وكانت هناك أمطار قوية ،غادر فورا ً إىل مالذ آمن.
إنتبــه مــن الفيضانــات وابــق متيقظــاً عنــد القيــادة بالقــرب مــن الســدود ومبحــاذاة املمــرات املائيــة
املنتفخــة.
بعد توقف الهزة الرئيسية ،توقع حدوث هزات الحقة

تكــون الهـزات الالحقــة متكــررة خــال الســاعات واأليــام األوىل التــي تعقــب الزلـزال ،وتتضــاءل تدريجيـاً
مــن حيــث عــدد املـرات والشــدة.
وعــى نحــو اســتثنايئ ،قــد تحــدث اله ـزات الالحقــة بعــد أيــام أو حتــى أســابيع عقــب الزل ـزال الرئيــي.
ويف خــال الهـزات الالحقــة ،اتبــع الســلوك نفســه الــذي اتبعتــه خــال الزلـزال( .ميكــن للهـزات الالحقــة أن
تتســبب بــأرضار أو انهيــارات إضافيــة للمبــاين).
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إبحث عن املخاطر التي قد تتسبب بالحرائق واتقِ منها

أطفئ كل ما هو مشتعل عىل الفور.
ال تشــعل أي عــود ثقــاب ،شــمعة ،قداحــة ،شــعلة ،أو ســيجارة حتــى تتأكــد مــن أنــه مــا مــن خطــر لتــرب
الغاز.
ال تستخدم أي مفتاح كهربايئ ،أجهزة ،أو أي نوع من الهواتف إذا كان هناك أي خطر لترسب الغاز.
تحقــق مــن وجــود أي تــرب للغــاز وأطفــئ كل الوصــات الخاصــة بالغــاز .إذا كان هنــاك أي شــك ،أقفــل
الوصــات الرئيســية.
أخل املكان فورا ً إذا سمعت أو شممت الغاز ومل تتمكن من تحديد املصدر وإقفاله عىل الفور.
تذكــر أن الغــاز الطبيعــي يتصاعــد وميكــن أن يخــرج مــن النوافــذ واألبــواب ،ولكــن غــازات الربوبــان
املســال ،الكريوســن ،وأول أكســيد الكربــون تهبــط وميكــن أن ت ُحبــس يف الطوابــق الســفلية.
إبــق بعيــدا ً عــن خطــوط الطاقــة التــي ســقطت .ال تلمــس األســاك املوجــودة عــى األرض ،املعلقــة ،أو
األغ ـراض التــي هــي عــى متــاس مــع تلــك األســاك.
إفصــل الطاقــة مــن املفتــاح الكهربــايئ الرئيــي إذا اشــتبهت بوجــود أي رضر بشــبكة األســاك الكهربائيــة
يف املنــزل.
ال ت ِعد تزويد املولدات الكهربائية بالوقود يف الداخل .واحرتس حني متسك بوقود قابل لالشتعال.

الرسائل األساسية المتعلقة باألوبئة
نسخة التشاور (2012 -)2
يغطي هذا القسم :موضوع األوبئة
يرجى االنتباه إىل أن الرسائل التأسيسيّة موجودة يف قسم التخطيط لتج ّنب كل مخاطر الكوارث عىل األرسة والعائلة.
وتتوفّر رسائل منفصلة أيضاً حول الجفاف ،والزالزل ،والفيضانات ،وحرائق الغابات.
الوبــاء هــو انتشــار ملــرض معـ ٍـد بــن البــر ،يف أرجــاء منطقــة واســعة ،وقــارات متعــددة ،أو حتــى العــامل بر ّمتــه .هــو يشء
بإمكانــه أن يصيــب ويتســبب باملــرض للبــر ،وهــو قــادر عــى االنتشــار بســهولة تا ّمــة .وتصبــح األوبئــة كــوارث عندمــا ترتبــط
بأعــداد كبــرة مــن الوفيــات ،واألم ـراض.
وقــد تــأيت أخطــار التلــوث التــي تتســبب باألوبئــة مــن مصــادر تنتقــل عــر الهــواء (مثــل األنفلونـزا ،وح ّمــى التيفوئيــد ،والســل،
وااللتهــاب الرئــوي الالمنطــي الحــاد  ،)SARSوتنتقــل عــر الســوائل الجســدية (مثــل شــلل األطفــال ،واإليــدز) ،وعــر الطعــام،
والرتبــة ،والنواقــل (أي ينتقــل املــرض مــن الحيوانــات إىل البــر مثــل حــاالت أنفلونـزا الخنازيــر ،واملالريــا ،والحمــى القطبيّــة).
وقد شملت األوبئة السابقة :الكولريا ،والجدري ،والجذام ،والحصبة ،وشلل األطفال ،والحمى الصفراء.
وتجــري الوقايــة مــن األوبئــة عــر إجـراءات متنوعــة مثــل مامرســة التعقيــم الج ّيــد والنظافــة الشــخصية مــن قبــل عامــة النــاس،
وحصولهــم عــى ميــاه نظيفــة ،وغســل األيــدي ،وتلقــي اللقاحــات ،واملراقبــة الوقائيــة ،والســيطرة عــى النواقــل.
ويعــد فــروس نقــص املناعــة املكتســبة ( )HIVاملســبب ملــرض اإليــدز ،وبــاء حاليـاً ،فهــو قــد يقتــل بحلــول العــام  2025أكــر
مــن  150مليــون شــخص.
وهنــاك قلــق مــن أوبئــة ممكــن انتشــارها مســتقبالً بينهــا الحمــى النزفيــة الفريوســية ،والعنقوديــات الذهبيــة املقاومــة
للمثســلني ،وااللتهــاب الرئــوي الالمنطــي الحــاد ،واالنفلونــزا (.)H5N1
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التقييم والتخطيط
الرسائل األساسية

التفاصيل التسييقية

احمِ مصادر املياه النظيفة
لقّح األطفال ض ّد األمراض القاتلة

احتفظ ببطاقات التلقيح الخاصة مبواليدك وأطفالك.
حافظ دامئاً عىل تحديث اللقاحات.
شارك يف حمالت التلقيح.
لقحهم ضد شلل األطفال والخناق الحصبة.
ال تعد استخدام اإلبر املستعملة.

حدّد تهديدات الوباء

فكّر بشأن األرسة وحيّك ومجتمعك.

طور مهاراتك وخ ّزن حاجياتك
ّ
استعد لالستجابةّ :
الرسائل األساسية

التفاصيل التسييقية

استخدم مصادر نظيفة ومحميّة للمياه

ينبغي استخدام مصادر املياه بعناية والحفاظ عىل حالتها الجيّدة.
عوامــل الخطــر هــي :مصــادر امليــاه غــر املحم ّيــة ،ترسيــب خزانــات الــرف الصحــي واملراحيــض ،دخــول
امليــاه الجاريــة املل ّوثــة إىل اآلبــار والينابيــع ،اســتخدام الحيوانــات والبــر ملصــدر امليــاه نفســه ،وســقوط
أجســام يف اآلبــار.

حافظ عىل نظافة املياه

احفظ املياه من التل ّوث
استخدم األواين النظيفة والحاويات املقفلة للنقل والتخزين.
حافظ عىل نظافة املياه خالل جمعها ،ونقلها وتخزينها.
خــذ ميــاه الــرب مــن أواين التخزيــن عــر اســتخدام مغرفــة نظيفــة يك ال تتلـ ّوث باليديــن أو األكــواب أو أيــة
أجســام أخــرى.
أزل املياه الراكدة التي قد تجذب الحرشات وتصبح مل ّوثة.
تعلّم ومارس طرقاً موثوقة لتنقية املياه ملنزلك.

اغسل يديك جيدا ً بالصابون

تعلّم كيفية غسل اليدين جيدا ً عرب استخدام املاء النظيفة والصابون.
اغسل دامئاً يديك بعد استعامل املرحاض ،وقبل وبعض مسك الطعام وأكله.

تخلّص من النفايات البرشية بطريقة آمنة

تخلّص من النفايات بطريقة آمنة عىل البرش والحيوانات والبيئة.
استخدم املراحيض بدالً من التغ ّوط خارجاً ،منعاً النتشار األمراض الخطرية.
يف حال عدم وجود املراحيض ،تغ ّوط بعيدا ً عن املنازل ،ومصادر املياه ،وأماكن لعب األطفال.
اطمر الرباز فورا ً ،أو غطّه بالرتاب أو الرمل أو الرماد.
يجب أن تكون حفر املراحيض بعيدة عن مصادر املياه ،وأن يحافظ عىل نظافتها.
ينبغــي إفـراغ مرحــاض الحفــرة أو اســتبداله بانتظــام مــن قبــل أشــخاص متدربــن وبواســطة أجهــزة ميكانيكيــة
وحاميــة ،وليــس يدويـاً.

طبّق األصول الصحيّة

تخلّص من أية أوساخ تجذب الذباب والحرشات.
تخلّص من األوساخ بالشكل املناسب ،ومن دون تلويث املياه أو الرتبة.

نقّي املياه
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لألمراض املنقولة عرب الهواء:
اغسل يديك جدا ً
غ ّط فمك

اغسل يديك جيدا ً عرب استخدام املاء النظيفة والصابون.
حساسة.
ة
ي
أهم
ذو
أمر
هو
مريضني،
إن غسل اليدين قبل وبعد التواصل مع أشخاص
ّ ّ

دامئ ـاً غ ـ ِّط فمــك عنــد العطــس والســعال .واعطــس واســعل يف كوعــك أو مســتخدماً وشــاحاً أو محرمــة أو
مندي ـاً .وال تفعــل ذلــك يف الهــواء ،وإن عطســت وســعلت يف يديــك اغســلهام بالصابــون واملــاء فــورا ً.

حافظ عىل مسافة مع اآلخرين

عنــد وجــود أم ـراض معنيــة حولــك ،ابــقِ مســافة آمنــة لــك عــن اآلخريــن ،وتج ّنــب األماكــن املزدحمــة قــدر
املســتطاع .ابـ َـق بعيــدا ً بــن مــر أو اثنــن عنــد الحديــث مــن األشــخاص .وال تسـلّم باليــد أو تق ّبــل النــاس كنــوع
مــن الرتحيــب.

افصل الفرد املريض واع ِنت به

من أجل الحد من انتشار املرض بني األرسة:
قـدّم الرعايــة ألفـراد األرسة املــرىض وافصلهــم يف غرفــة واحــدة أو يف زاويــة يف املنــزل أو خارجـاً إن كان الطقــس
يســمح بذلك.

تخلّص من نفاياتك
استخدم التهوية الجيدة

اســتخدم معـ ِن واحــد فقــط ،ويفضّ ــل بــأن يكــون فــردا ً مــن العائلــة غــر معـ ّرض للخطــر كثـرا ً .وينبغــي عــى
كممــة عنــد توفرهــا ،وعنــد قربــه أكــر مــن
هــذا الشــخص أن يســتخدم إج ـراءات الســامة ،أي يســتخدم ّ
مــر مــن املريــض ،ويضــع ثيابـاً واقيــة يف الغرفــة ويخلعهــا عنــد الخــروج .ويغســل يديــه بعــد تقديــم العنايــة
للمــرىض.
ينبغي عىل أفراد العائلة اآلخرين مراقبة أنفسهم يومياً بخصوص الزكام والسعال.
ينبغي عىل األطفال الصغار والحوامل واملصابني بأمراض أخرى طلب الرعاية الطب ّية إن مرضوا.
تخلّــص مــن نفاياتــك .تخلّــص بأمــان مــن املــواد املكشــوفة .تأكــد مــن التخلــص بالشــكل املناســب مــن األقنعــة
واملناديــل الورقيــة املســتعملة ،عــر وضعهــا يف كيــس وإقفالــه أو حرقــه أو دفنــه.
افتح النوافذ لجعل الهواء املنعش يدخل ،والجراثيم الهوائية تخرج.

لألمراض املنقولة عرب سوائل الجسم:
اغسل يديك جدا ً

اغسل يديك جيدا ً عرب استخدام املاء النظيفة والصابون.
حساسة.
ة
ي
أهم
ذو
أمر
هو
مريضني،
إن غسل اليدين قبل وبعد التواصل مع أشخاص
ّ ّ

مارس “الجنس اآلمن”

ال تقم بنشاط جنيس من دون وقاية.
ال تدخل سوائل أجسام اآلخرين يف فمك.
استخدم الواقي.

لألمراض املنقولة عرب النواقل (الحيوانات)
كن حذرا ً خالل التعامل مع الحيوانات وذبحها
نَم تحت الناموسيات
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َّ

االستعداد لالستجابة :تطوير المهارات وتخزين الحاجيات
الرسائل األساسية

التفاصيل التسييقية

استخدم أجهزة الحامية الشخصية

األقنعة
نظارات الحامية
القفازات
املئزر
الصابون أو املعقّم كحويل األساس لغسل اليدين

اع ِنت بنفسك

حافظ عىل النظافة الشخصية
ابــنِ مناعتــك عــر اتبــاع حميــة مناســبة ،والقيــام بالتامريــن الرياضيــة املنتظمــة ،وأخــذ الفــرة الكافيــة مــن
الراحــة.
خفف من اإلجهاد ،وتج ّنب التدخني.
ضع قناع وجه مناسب عند الحاجة للتواجد قريباً من أشخاص مرىض أو معدين.
التزم املنزل إن كنت تشكو من أعراض معدية.

معالجة الح ّمى

خفف حرارة الجسم وارشب الكثري من السوائل.

ـر ســائالً إلعــادة التمييــه يؤخــذ عــر الفــم مــن أجــل يتألــف ســائل التمييــه الفمــوي مــن :لــر واحــد مــن املــاء ،و 8مالعــق صغــرة مــن الســكر ،و 5مالعــق صغــرة
حـ ّ
مــن امللــح.
معالجــة الجفــاف واإلســهال
للنساء :ارضعن طبيعياً

ارضعي لتغذية طفلك بالغذاء غري امللوث.

استخدم املراحيض

استخدم املراحيض النظيفة واملناسبة للصحة وللحامية من األمراض.

استحم بانتظام

استحم دامئاً عرب استخدام املاء والصابون أو الرمل املنظّف.

تشارك املعلومات مع اآلخرين

علّــم غــرك كيفيــة االعتنــاء بأنفســهم واملحافظــة عــى مامرســات صح ّيــة .هــذا سيســاعد عــى تج ّنــب انتشــار
األمـراض واألوبئــة.

اطلــب العنايــة الطبيــة أي شــخص ال ميكــن معالجتــه يف تو ّجه إىل أقرب عيادة طب ّية أو مستشفى لتلقي املساعدة
املنــزل
كن عىل اطالع بطرق معالجة املياه املنزلية لتنقيتها

اتبع إجراءات معالجة املياه عىل مستوى املنزل إن كانت املياه غري نظيفة ،والتخزين غري مناسب.
التنقية :عرب قطن نظيف ،وهي أول خطوة مهمة.
التعقيــم -الغــي :غــي املــاء ملــدة دقيقــة عــى نــار خفيفــة ،أو ملــدة  3دقائــق عــى نــار عاليــة يقتــل كل
الجراثيــم.
التعقيــم -الشــميس :ع ـ ّرض البالســتيك أو الزجــاج ألشــعة الشــمس ،ملــدة  5ســاعات عنــد الظهــر يف املناطــق
املداريــة ،وضعــف هــذا الوقــت يف املناطــق املاطــرة أو الغامئــة.
التعقيم -الكيميايئ :استخدام كبسوالت الكلور ،أو الكلور السائل (اتبع التعليامت).
الرتسيب -طريقة األوعية الثالث.
الرتسيب -الطريقة الكيميائية :استخدام جهاز “ووترماكر” أو “بور”.
التصفية -الشمعية :مصفاة السرياميك
التصفيــة – الرمليــة :ســهلة ،ورسيعــة وغــر مكلفــة .تســتخدم املصــايف الحيويــة ،لكنهــا ليســت فعالــة يف بدايــة
حــاالت الطــوارئ الرسيعــة.

خ ّزن األطعمة الرضورية

انظر يف نوع عدم االستقرار الغذايئ الذي قد تواجهه:
ٍ
مكتف ذاتياً :وجود دخل دائم وسبل أخرى للعيش وحصول آمن عىل الغذاء الكايف.
غــر آمــن غذائي ـاً :وجــود دخــل دائــم وســبل عيــش أخــرى ،لكــن مــن دون إمكانيــة الحصــول عــى الغــذاء
الــكايف بســبب االرتبــاك يف الســوق.
غــر آمــن غذائيـاً ومعيشــياً :األكــر تعرضـاً للخطــر ،مــن دون دخــل دائــم ،ويف الوقــت نفســه ال ميكنــه الحصــول
عــى الغــذاء الكايف.
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الرسائل األساسية للحرائق الهائلة
نسخة التشاور (2012 -)2
يغطي هذا القسم :الحرائق الهائلة
يُرجى املالحظة أن الرسائل التأسيسية ُمض ّمنة يف الرسائل األساسية للتخطيط لتج ّنب كل مخاطر الكوارث عىل األرسة
والعائلة .كام توجد هناك رسائل منفصلة للجفاف ،والزالزل ،والفيضانات ،واألوبئة.
يتطلــب الحريــق الهائــل (الــذي يعــرف أيضـاً بحريــق الغابــات ،حريــق األغصــان ،حريــق األشــجار ،وغريهــا مــن األســاء)  ،ككل
الحرائــق ،ثالثــة عنــارص :األكســجني ،والحـرارة ،والوقــود .الحريــق الهائــل هــو حريــق ضخــم ،خــارج عــن الســيطرة ،يُحتمــل أن
يكــون مدمـرا ً ،ينتــر برسعــة ،قــد يُغــر اإلتجاهــات وفســحات الهــرب .ميكــن لهــذه الحرائــق أن تؤثــر عــى كال املناطــق الريفيــة
والحرضيــة .وميكــن ألي حريــق هائــل أن يبــدأ يف غضــون بضــع ثــوانٍ  ،نتيجــة أســباب طبيعيــة مختلفــة (مثــل الــرق) وال مبــاالة
اإلنســان (مثـاً ،ســيجارة مرميّــة) .ويعتمــد امتــداده عــى التضاريــس ،والوقــود ،والطقــس .وميكــن للنباتــات الجافــة واألخشــاب
اليابســة الكثــرة وغــر املزالــة أن تكــون مبثابــة برميــل بــارود افـرايض .وقــد يتحــول أي حريــق صغــر إىل جحيــم رسيــع االنتشــار
يف غضــون دقائــق ،خصوصـاً يف حالــة الظــروف العاصفــة.
وميكــن للحرائــق الهائلــة أن تتســبب بــأرضار جســيمة ،كــا ميكنهــا أيضـاً أن يكــون لهــا آثــار مفيــدة عــى الغابــات واملســاحات
الربيــة .وتشــمل آثــار الحرائــق الهائلــة وقــوع وفيــات ،جرحــى وأرضار يف امللكيــات ،فقــدان املســكن وســبيل العيــش ،تعطيــل
البنيــة التحتيــة الخاصــة باإلنقــاذ وتدمــر املجتمــع .كــا قــد يكــون هنــاك عواقــب بيئيــة ســلبية كفقــدان امل َواطــن الربيــة،
تهديــدات للتنــوع البيولوجــي ،تدهــور أوضــاع األرايض ،أو ازديــاد احتــاالت التــآكل .وتؤثــر الكيامويــات املكا ِفحــة للحرائــق
عــى املــوارد املائيــة الطبيعيــة.

التقييم والتخطيط
الرسائل األساسية

التفاصيل التسييقية

تحقــق بانتظــام مــن وجــود أيــة أخطــار قــد تتســبب تحقــق مــن وجــود أيــة أخطــار قــد تتســبب بوقــوع حرائــق مثــل حطــب وقــود ،أوراق ،وأغصــان مركومــة ،أو
فــروع أشــجار ميتــة ومتدليــة مكشــوفة.
بوقــوع حرائــق يف منزلــك وملكيتــك
إفحص مزاريب مياه األمطار إلخالئها من الحطام القابل لالشتعال.
إفحص أنظمة الري لضامن الحصول عىل املاء.
تحقق من وجود مساحات بني القرميد يف السقف أو يف البناء حيث ميكن للجمرات املحرتقة أن تستقر.
تأكــد مــن أن املــواد القابلــة لالشــتعال مخزنــة عــى نحــو آمــن (مبــا فيهــا األســمدة الطبيعيــة أو املبيــدات
الحرشيــة).
تحقق من أن كل املخارج املخصصة للحرائق وطرق الخروج من املنزل خالية من أي عوائق.
أبلغ عن الحاالت الخطرية

أبلغ رجال اإلطفاء املحليني عن الحاالت الخطرية التي قد تتسبب بحريق هائل ،فورا ً.

سـ ّهل عــى فــرق إطفــاء النـران مهمــة إيجــاد منزلــك ســهل عــى ســيارات اإلطفــاء الدخــول إىل الطــرق املؤديــة إىل منزلــك ومســاحات التحويــات الخاصــة بــه عــر
تعليمهــا بوضــوح (شــيد طريــق دخــول بوســع  3.5مـرا ً ( 12قدمـاً) مــع فســحة فارغــة عاموديــة بوســع  4.5مـرا ً
والدخــول إليــه
( 15قدم ـاً)
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إتقِ الحرائق الهائلة

ال ترمِ أعقاب السجائر عىل األرض أبدا ً.
ال ترتك نارا ً مشتعلة يف الخارج من دون رقابة.
تأكد دامئاً من أن نريان التخييم قد أطفئت بالكامل بعد استخدامها
تخلص من القوارير الزجاجية يف سالت إعادة التدوير املغلقة.
نظف املساحات الخارجية من أي زجاج منكرس

إخرت موقعاً آمناً لبنائك

شيد بناءك عىل قسم مسطح من األرض (تنترش النريان برسعة أكرب ،حتى عىل املنحدرات الفرعية).
شــيد بنــاء مــن طابــق واحــد يبعــد عــى األقــل  10أمتــار عــن أيــة قمــة جبــل أو منحــدر( .زد مــن املســافة يف حالــة
األبنيــة األكــر علــوا ً).
إضمــن وجــود مســاحة مالمئــة بــن األبنيــة ولــو بالحــد األدىن ،تبع ـاً للمعايــر املحليــة أو الدوليــة (مث ـاً ،معايــر
املجــال بــن مالجــئ الطــوارئ)

قــم بتصميــم ،تشــييد ،وصيانــة أبنيتــك مــع إبقــاء قــم بالتصميــم وازرع أشــجار لديهــا قابليــة متدنيــة لالشــتعال (منــط بنــاء « »firewiseالخــاص بالحرائــق) مــن أجــل
الحــد مــن وقــود الحرائــق الهائلــة.
الحرائــق الهائلــة ضمــن اعتباراتــك
قم بتصميم وتشييد األبنية من أجل الحد من إمكانية اشتعالها وانكشافها للنريان.
إستخدم مواد مقاومة للنريان أو غري قابلة لالحرتاق عند اإلمكان.
لتشييد السقف ،استخدم الطني النضيج ،الطني ،املعادن ،األردواز ،اإلسمنت ،أو اإلسفلت (صنف أ) ،البالط.
الجص أو الطوب بدالً من الفينيل أو الخشب.
للجدران الخارجية ،استخدم ّ
عالج الخشب أو املواد القابلة لالحرتاق مبعوقات رسعة النريان.
إستخدم الزجاج السميك املصلد للنوافذ الكبرية واألبواب الزجاجية املنزلقة.
م ّد الخطوط الكهربائية تحت األرض ،إن كان ذلك ممكناً.
قم برتكيب وصيانة موانع الصواعق.
قــم برتكيــب األجهــزة التــي متنــع انتشــار النــران يف املداخــن للحــؤول دون تفلــت األجــزاء الكبــرة والتســبب
باشــتعال حريــق.
وفّر بابني كحد أدىن مبستوى أريض للخروج السهل واآلمن ،ووسيلتني للهرب من كل غرفة (أبواب أو نوافذ).
أبعد املواد القابلة لالشتعال عن ملكيتك

نظف األسقف واملزاريب بانتظام ،وأزل األغصان امليتة ،أوراق األشجار ،األوراق املسننة والحطام.
أزل كل الحطب امليت والنباتات الكثيفة من مساحة تصل إىل سبعة أمتار عىل األقل حول منزلك.
شذّب أغصان األشجار والشجريات األكرث دنوا ً من األرض.
تخلص من الجذاذات والحطام.
أزل قطع األثاث الخشبية.

قم بصيانة مصادر املاء ملكافحة النريان

قم بصيانة نظام الري.
حدد املصادر املائية الخارجية وقم بصيانتها (مثالً ،بركة ،حوض ،برئ ،حوض سباحة ،صنبور).
إحرص عىل أن تكون الخراطيم طويلة كفاية لتصل إىل أي جزء من املبنى.
أ ّمن صنبور ضخ منفصل ،أو استخدم مضخات أحواض السباحة لغمر امللكية.
قــم بتأمــن منافــذ خارجيــة مخصصــة للميــاه ومضــادة للتجمــد يف جانبــن مــن املنــزل ومنافــذ إضافيــة بعيــدة 15
مـرا ً ( 50قدمـاً) عــن املنــزل ميكــن لرجــال اإلطفــاء أن يســتخدموها.

خــذ احتياطاتــك يف مــا يتعلــق باملــواد القابلــة تجنب إشعال النار يف الهواء الطلق ،خصوصاً خالل موسم الحرائق.
ضع خزانات غاز الربوبان فوق األرض عىل مسافة  9أمتار ( 30قدماً) عىل األقل من املبنى.
لالشــتعال
تخلص من الرماد يف دلو معدين ،وانقعه يف املاء ليومني ،ثم ادفنه يف الرتبة املعدنية.
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استعد لالستجابة ،طور المهارات وخ ّزن الحاجيات
الرسائل األساسية

التفاصيل التسييقية

قــم بالتخطيــط لطريقتــن للخــروج مــن الحــي الــذي قد يتعرض طريق الهرب الرئييس لالنسداد .تعرف عىل طرق أخرى للمغادرة ،يف حال احتجت إليها.
تقطنــه وتــدرب عليهــا
خــال الحريــق الهائــل ،غــادر املــكان إذا رأيــت أنــه إذا أشــر عليــك باإلخــاء أو إذا ظننــت أنــك يف خطــر ،أخــلِ املــكان فــورا ً .فقــد تنتقــل الن ـران برسعــة كبــرة
ينبغــي عليــك ذلــك ،أو إذا أبلغتــك الســلطات بذلــك بحيــث ال يتمكــن املســؤولني الرســميني مــن إصــدار أوامــر باإلخــاء.
إذا كنــت قــد تدربــت وتجهــزت ملواجهــة الحريــق الهائــل ،ال تخاطــر بحياتــك .غــادر مبــارشة ،فالتأخــر قــد
يكــون مميت ـاً.
تأكد من أن كل األدوات التي لها عالقة بالنار يف الخارج والحصول عليها سهل.
إذا كانــت منطقتــك تعتمــد سياســة “البقــاء أو املغــادرة” إذا خططــت للبقــاء ،إحــرص عــى االحتفــاظ بــأدوات إخــاد الحريــق وبتعلــم طريقــة اســتعاملها :محـراك جمــر،
فــأس ،منشــار يــدوي أو منشــار سلســي ،دلــو ،رفــش ،ســلم ،ودلــوان مــن الرمــل.
وقــد تلقيــت التدريــب عليهــا ،ميكنــك أن تقــرر البقــاء
يتعي عليك مكافحة حرائق صغرية قبل وصول املساعدة اإلحرتافية.
قد ّ
قد ال يكون ضغط املاء الطبيعي متوفر لديك.
خــال الحريــق الهائــل ،راقــب الظــروف ،إبــق عــى إستمع إىل الراديو املحيل والتلفزيون بانتظام ،للحصول عىل املعلومات والتعليامت املحدّثة.
إبق عىل تواصل مع الجريان ،عند اإلمكان.
اطــاع ،إســتمع إىل الراديــو ،واتبــع التعليــات
َ
خالل الحريق الهائل ،إستجب إىل التحذيرات املبكرة

إبق متيقظاً للتحذيرات الطارئة واستجب لها.
تعرف عىل نظام التنبيه الذي سيتم استخدامه وطبق طريقة االستجابة.
إذا أشري عليك باإلخالء ،غادر فورا ً.
ِ
خذ حيواناتك األليفة أو الحيوانات املساعدة معك.
إتصل مبعارفك خارج املنطقة إلعالمهم بوجهتك التي تتجه إليها.

خالل الحريق الهائل ،إحمِ حيواناتك

إذا كنــت متتلــك مــوايش أو أحصنــة ،أكنــس القــش وغــره مــن األعــاف القابلــة لالشــتعال بعيــدا ً عــن الحظــرة
أو اإلســطبل.
أقفل النوافذ واألبواب ملنع الجمر من الدخول إىل األبنية.
فكر يف فتح أبواب الحظرية وأسيجتها للسامح للحيوانات بالهروب.

خــال الحريــق الهائــل ،إحجــز الحيوانــات األليفــة إحجز الحيوانات األليفة والحيوانات املسا ِعدة يف غرفة واحدة.
أخلِ الحيوانات يف وقت مبكر.
والحيوانــات املســا ِعدة
أبقِ املركبة مليئة بالوقود ومستعدة لالنطالق

و ّجه املركبة باتجاه طريق الهرب.
أقفل أبواب السيارة ،وارفع زجاج النوافذ .أبقِ مفاتيحك جاهزة ،أو اتركها يف مفتاح اإلشعال.

خالل الحريق الهائلِ ،
إرتد ثياباً للحامية

إنتعل أحذية متينة ،رساويل طويلة من القطن أو الصوف ،قمصاناً ذات أكامم طويلة ،وقفازات.
احتفظ مبنديل رطب لحامية وجهك.
إحمل مناشف مبللة لتغطية الرأس ،الجلد العاري ،أو األقدام ،يف حال الحاجة إىل الهرب.

خــال الحريــق الهائــل ،هيــئ منزلــك للحريــق ،إن كان أقفل مصادر الغاز.
أغلق صاممات خزانات الربوبان
لديــك وقــت
إفتح صاممات املدافئ
أغلــق النوافــذ ،املنافــذ ،األبــواب ،الســتائر ،أغطيــة النوافــذ غــر القابلــة لالشــتعال .اســتخدم القــاش املبلــل
لس ـ ّد أي فتحــات.
أنقل قطع األثاث القابلة لالشتعال إىل وسط البيت بعيدا ً عن النوافذ و األبواب.
ضع األغراض الق ّيمة يف الحوض أو الربكة يك ال تترضر.
أخرج األغراض القابلة لالشتعال من حول املنزل.
أوصل الخراطيم بحنفيات خارجية.
إجمع األدوات الخاصة بالحرائق.
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إذا احتجــزت بســبب الحريــق ،أربــض يف بركــة أو نهــر ،إذا مل يكــن هنــاك أي جســم مــن املــاء ،إبحــث عــن مــاذ يف منطقــة خاليــة ضمــن قاعــدة مــن الصخــور .إســتلقِ
بشــكل مســتو ،وجهــك إىل األســفل ،وغـ ِ
ـط جســمك بالرتبــة .تنفــس بالقــرب مــن األرض.
أو حــوض
ال ميكنك تخطي رسعة الحريق.
بعد الحريق الهائل ،إحرتس من األخطار

إحذر من البقع أو األغراض الساخنة املحرتقة وكن متنبهاً من احتامل اإلشتعال من جديد.
إحرتس من األخطار كاألشجار املحرتقة ،أعمدة الكهرباء ،األسالك الساقطة ،وحفر الرماد.
إحصل عىل إذن قبل الدخول إىل املنطقة مجددا ً.
تحقق من وجود أية أرضار وابق خارج األبنية املترضرة.

بعــد الحريــق الهائــل ،خــذ التدابــر الوقائيــة أثنــاء قلــل مــن األخطــار الصحيــة الناجمــة عــن املــواد الخطــرة كالدخــان الســام مــن املــواد يف الحديقــة أو املــرآب،
الحريــر الصخــري املحــرق ،وجزيئــات الغبــار الدقيقــة .إســتخدم قطــع القــاش الرطبــة لتغطيــة الوجــه للحــد
تنظيــف ملكيتــك
مــن الجزيئــات املحمولــة جــوا ً وتنقيتهــا.
أبق األوالد بعيدين عن مواقع التنظيف.
قلــل مــن اآلثــار الصحيــة الناجمــة عــن تنفــس جزيئــات الغبــار مــن خــال تبليــل الحطــام ،واســتخدم قنــاع
الحاميــة مــن جزيئــات الغبــار ،مريــات ،قفــازات جلديــة ،وأحذيــة ذات نعــال ســميكة أثنــاء التنظيــف.
استخدم قفازات املطاط أثناء التنظيف.
إبحث عن املساعدة يف التنظيف والتخلص من املواد الخطرية.
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مالحظات
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