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 توطئة

لقد تراجعت نسبة الخسائر البرشية واملادية يف الكوارث خالل الثالثني سنة املاضية بفضل نظم اإلنذار املبكر امُلحّسنة 

الخطر  بتوقع  يختص  ما  يف  ثورًة  أحدث  قد  العلمي  التقدم  أن  كام  عالية«.  »تكنولوجيا  ذات  منها  العديد  إّن  حيث 

وتكنولوجيات التواصل املستخدمة للتحذير. وعىل الرغم من ذلك، ال ينفك االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر 

والهالل األحمر بالتوصل إىل مقاربة ترتكز أكرث إىل الناس كونها رضورية لضامن إيصال املعلومات والتحذيرات امللتقطة 

بواسطة األقامر الصناعية والحواسيب وغريها من أنواع التكنولوجيا إىل املجتمعات املحلية األكرث هشاشًة التي ميكنها 

حينها أن تترصف عىل أساس ما تتلقاه من معلومات. وتجدر اإلشارة إىل أن التحذير املبكر وحده ال يحول دون تحول 

الخطر إىل كارثة، من هنا تنبع رضورة العمل املبكر الذي يغطي كل الجداول الزمنية ما ُيعترب استثامرًا للمستقبل وقد 

أثبت فعاليته يف التخفيف من مفاعيل الكوارث.

تؤثر عىل  التي  املخاطر  فعال يف رصد  بدور  املتطوعني لالضطالع  لتمكني  العامل  أنحاء  بذل جهود دؤوبة يف كل  ويتم 

مجتمعاتهم املحلية. فعندما وحيثام تكون نظم اإلنذار املبكر الوطنية فعالة تتكامل مع عمل الحكومة يف حامية حياة 

ماهية  للحوار حول  املبكر كمحرك  اإلنذار  نظم  تخدم  بعد  األنظمة موجودة  تكون هذه  ال  أما حيثام  واألرس.  الناس 

األنظمة الوطنية الرضورية وكيف ميكن لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر الوطنية أن تؤدي دورًا مسانًدا بصفتها 

للحكومة. معاوًنا 

تركز مقاربة اإلنذار املبكر القامئة عىل الناس والتي يروج لها إطار عمل هيوغو عىل كيف يتعنّي عىل املجتمعات املحلية 

أن تفهم املخاطربغية تفاديها. ونلفت إىل أن الكوارث تقع بسبب مخاطر خارجية  إال أنه تنبع أيًضا من الهشاشة، أي 

وجود أشخاص يف املكان الخاطئ يف الوقت غري املناسب أو من دون الحامية أو املوارد الالزمة لالستجابة إىل اإلنذار.

والجدير ذكره أنه مثة تفاهم أنه عىل املجتمعات املحلية أن تكون، عىل األقل، متلقًيا نشًطا للمعلومات كام أنها تحتاج إىل 

االنخراط يف عملية الرصد لتسهيل اعتامدهم نشاطات حامية. إال أن العوامل تختلف بناًء عىل املعرفة والسلطة والثقافة 

الناس سيتنبهون لإلنذار. فمن خالل جعل املجتمعات  العيش والشخصية ألنها كلها تؤثر يف ما إذا كان  والبيئة ومنط 

املحلية تنخرط يف تطوير نظم اإلنذار املبكر منذ البداية، ميكن مواجهة كل هذه التحديات. 

من ناحية أخرى، تشكل املبادئ التوجيهية الحالية لنظم املجتمعات املحلية لإلنذار املبكر وثيقًة حيًة ُتطلق عملية تنامي 

الجهود  الضوء عىل  أنها تزداد أهميًة من خالل تسليط  الجهود وازديادها واالستفادة منها. كام  تجميع األدلة وحشد 

املبذولة يف 50 دولًة يف كل أنحاء العامل أكان داخل الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر أم بالتعاون معها من 

خالل رشكاء أساسيني. كام أنها تشكل نقطة انطالق ميكن أن تحفز مجتمًعا محلًيا ليعمل عىل نظم اإلنذار املبكر. نأمل 

أن يساهم القّراء يف هذا الحوار ومشاركتنا أمثلة إضافية عن املامرسات السليمة والدروس املستخلصة.

بيكييل غيليتا

 األمني العام

لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
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الكلمات المركبة 

CEWS  نظم اإلنذار املبكر التابعة للمجتمع املحيّل

DREF صندوق اإلغاثة الطارئة من الكوارث 

DRR الحد من مخاطر الكوارث 

EWS نظم اإلنذار املبكر 

IFRC االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

IGA نشاط مدر للدخل 

NGO منظمة غري حكومية  

RATS االستجابة بناًء عىل جدول زمني 

VCA تقييم الهشاشة والقدرة 
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فهرس المصطلحات 

كارثة - تعطل خطري يف عمل جامعة أو مجتمع حصل فيه خسائر برشية ومادية واقتصادية وبيئية ضخمة بحيث تتخطى 

قدرة الجامعة املترضرة أواملجتمع املترضر عىل التأقلم باستخدام موارده الخاصة.

الحد من مخاطر الكوارث - إنه مبدأ التخفيف من خطر الكارثة ومامرسته من خالل بذل جهود منتظمة لتحليل العوامل 

املسببة للكارثة والتعامل معها من خالل التقليل من التعرض للخطر وهشاشة الناس واملمتلكات وإدارة حكيمة لألرايض 

والبيئة وتحسني مستوى الجهوزية لألحداث الضارة.

الخطر املحتمل - ظاهرة أو مادة خطرة أو نشاط برشي أو ظروف برشية خطرة ميكن أن تؤدي إىل خسارة حياة الناس 

أو إصابتهم بجروح أو تؤثر عىل صحتهم أو ممتلكاتهم أو تؤدي إىل خسارة سبل العيش أو الخدمات أو تشكل خطرًا 

اجتامعًيا أو اقتصادًيا أو أًذى للبيئة.

نظام إنذار مبكر - مجموعة من القدرات رضورية للتوصل إىل معلومات تحذيرية ونرشها يف الوقت املناسب بغية متكني 

احتامل  والتقليل من  للترصف بشكل مناسب  لتتحرّض  امُلهددة بخطر محتمل  املحلية واملنظامت  األفراد واملجتمعات 

األذى أو الخسارة يف حال مل يكن هناك وقت كاف.

التخفيف - التقليل أو الحد من التداعيات الضارة للخطر املحتمل والكوارث املتصلة به.

الجهوزية - املعرفة والقدرات التي يطورها كل من الحكومة ومنظامت االستجابة واملعافاة والحكومات املحلية واألفراد 

بغية استباق تداعيات خطر محتمل أو قريب واالستجابة إليه واملعافاة منه. 

الوقاية - التفادي الكامل للتداعيات الضارة لخطر محتمل والكوارث املرتبطة به.

الوعي العام - املعرفة املشرتكة حول مخاطر الكوارث والعوامل املؤدية إىل وقوع كوارث والنشاطات التي ميكن القيام 

بها فردًيا وجامعًيا للتخفيف من التعرض إىل املخاطر والتأثر بها.

التداعيات وامتصاصها والتكيف معها  املرونة - قدرة نظام أو جامعة أو مجتمع عرضة ملخاطر محتملة عىل مقاومة 

اإليجايب  الوجه  يشكل  ما  وهذا  وتجديدها،  الرضورية  األساسية  البنى  عىل  املحافظة  من خالل  فعال  وبشكل  برسعة 

للهشاشة. 

الخطر - احتامل حدوث واقعة لها تداعيات سلبية.

الهشاشة - إنها الصفات أو الظروف التي تجعل مجتمًعا محلًيا أو نظاًما أو أي نوع من األصول عرضة للتداعيات الضارة 

الناجمة عن خطر محتمل.

طباعة  الكوارث  من  للحد  الدولية  لالسرتاتيجية  االستئامين  املتحدة  األمم  صندوق  من  التعريفات  هذه  اسُتقيت 

Terminology of Disaster Risk Reduction
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...........

مدخل لنظم اإلنذار المبكر 
التابعة للمجتمع المحلّي: 

المبادئ التوجيهية
...........

1. ملحة عامة واألهداف
.......................................................................................................................................................

نظم املجتمع املحيّل لإلنذار املبكر: تشكل املبادئ التوجيهية واحدة من سلسلة توجيهات وضعها االتحاد الدويل لجمعيات 

الصليب األحمر والهالل األحمر باإلضافة إىل توجيهات تقييم الهشاشة والقدرة والوعي العام والتعليم العام. كام أنها 

توفر مع االستجابة لحاالت الطوارئ والتخطيط لحاالت الطوارئ أداًة صلبة للحد من مخاطر الكوارث/إدراة املامرسة. 

ملواجهة خطر  والجهوزية  الكوارث  وقوع  تفادي  يف  تساهم  التي  العديدة  األساسية  األدوات  من  املبكر  اإلنذار  ُيعترب 

الحد من  الطوارئ. فهو يعزز إىل حد كبري  آليات االستجابة لحاالت  أو تهديد من أي نوع وذلك عىل عكس  محتمل 

مخاطر الكوارث. يف الواقع تتفهم الجمعية الوطنية أو املنظمة غري الحكومة التي جهزت نفسها جيًدا الدور الذي تؤديه 

نظم اإلنذار املبكر القامئة عىل الناس يف مجال الحد من املخاطر وتعمل عىل تعزيز هذا الدور. من ناحية أخرى تسّلط 

سياسة الجهوزية يف حال وقوع كارثة الضوء عىل دور االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر من حيث 

املناشدة باملعرفة من خالل »نظم اإلنذار املسبق التي ميكن للمجتمعات املحلية االطالع عليها وفهمها والترصف عىل 

أساسها« كجزء من مساهمة إطار عمل هيوغو. 

كام يشدد الهدف اإلسرتاتيجي 1 )»إنقاذ حياة الناس وحامية سبل العيش وتعزيز املعافاة من الكوارث واألزمات«( من 

إسرتاتيجية 2020 التابعة لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر عىل أهمية وجود نظم إنذار مبكر 

فعالة كونها رضورية إلنقاذ أكرب عدد من الناس باإلضافة إىل حامية املمتلكات وسبل العيش. 

وباإلضافة إىل ما ورد، يهدف الكتّيب إىل توفري ملحًة عن املامرسة الناجحة من مجال الحد من مخاطر الكوارث/إدراة 

املامرسة املختص بنظم اإلنذار املبكر. فهو يقدم مبادئ توجيهية سرتيس أسًسا صلبة لتصميم نظم اإلنذار املبكر عىل أي 

مستوى أو تعزيزها. وال ُيعترب هذا الكتيب تشغيلًيا بل هو إسرتاتيجًيا بحيث يشدد عىل طرح األسئلة املناسبة واستكشاف 

كل األبعاد قبل التأكد مام إذا كان اإلنذار املبكر الوسيلة املناسبة لسياق معني. ميكنكم أن تطلبوا من االتحاد الدويل 

لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر القطعة املرافقة للمبادئ التوجيهية أال وهي مجموعة نظم املجتمعات املحلية 

لإلنذار املبكر )عىل شكل تدريب املدربني امليدانيني للكتيب(.

التحضري لألسس من خالل تحفيز املامرسني  التوجيهية يف  املبادئ  الخيار تساعد  املبكر هو  اإلنذار  عندما يصبح نظام 

الحد من  برنامج  فيها من خالل  العمل  التي قد يكون بعضها جاري  املبكر،  اإلنذار  لنظم  األساسية  البنى  الستكشاف 

مخاطر الكوارث. عموًما، يهدف هذا الكتيب إىل تشكيل مصدر وحي للقراء التخاذ خطوات بسيطة وشاملة نحو التوصل 

إىل نظم إنذار مبكر مستدامة تساهم بشكل واضح يف الحد من املخاطر وإنقاذ حياة الناس وسبل العيش عىل مستوى 

املحيل.  املجتمع 
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2. الجمهور املستهدف: ملن يتوجه هذا الكتيب؟ 
.......................................................................................................................................................

متت صياغة هذا الكتيب للتشديد عىل املبادئ التي تجعل جهود التوصل إىل نظم إنذار مبكر ناجحة ولعرض املامرسات 

السليمة عىل مستوى املجتمع املحيل يف كل أنحاء العامل والتي نادرًا ما ُتنرش للعلن. كام تم تصميم هذا الكتيب مع 

إىل  باإلضافة  واملتطوعني  عملهام  وفريق  املساعد(  دورها  )أي  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  جمعيات  عىل  الرتكيز 

الرشكاء من املنظامت غري الحكومية واملامرسني عىل أي مستوى. هذه كلها أطراف تحرّض لدعم الحكومات التي تختار 

وضع نظم إنذار مبكر أو تعزيزها بشكل مرتبط باملجتمعات املحلية املعرّضة للخطر عىل األصعدة املحلية والوطنية 

والعاملية. واإلقليمية 

3. املنهجية
.......................................................................................................................................................

نتج هذا الكتيب عن أبحاث قامت بها ثالثة جهود موازية أدت إىل التوصل إىل منتجات عمل:

مراجعة موسعة ملنشورات وصل عددها إىل 450 وثيقًة. ميكنكم أن تجدوا قامئة املراجعه كاملة يف فيد نت.	 

تم إدخال كل املبادرات املتعلقة مبشاريع نظم اإلنذار املبكر أو مكوناتها التابعة الناشئة عن مختلف الفاعلني/	 

املنظامت. كام تم إجراء مقابالت مع قادة مشاريع محددة بهدف فهم إطار كل الجهود والخربات.

باإلضافة إىل ذلك 	  املبكر،  اإلنذار  لنظم  يتم توظيفها يف كل مبادرة  التي  املختلفة  التقنيات واملقاربات  تم حرص 

التوجيهية املامرسات  تم تحديد املامرسات السليمة والدروس املستخلصة. وميكنكم أن تجدوا يف كتيب املبادئ 

األحمر.  الجدول  املستخلصة يف  والدروس  الجدول األخرض  السليمة يف 

4. التنظيم
.......................................................................................................................................................

أما باقي الكتيب فهو مقسم إىل ثالثة أجزاء )راجع الرسم 1(: الفهم والتوجيه واملامرسة.

يركز الفصل أ الفهم عىل التعريفات واملكونات األساسية وخرافات نظم اإلنذار املبكر واألطر السياسية واملؤسساتية. 	 

يصّور الفصل ب التوجيه، املبادئ األساسية التي ال بد من أخذها يف االعتبار لدى البدء يف العمل عىل تصميم نظم 	 

اإلنذار املبكر أو أي جهد يف هذا االتجاه بغض النظر عن الخطر املحتمل/املخاطر املحتملة أو املستوى املستهدف/

املستويات املستهدفة.

يفّصل الفصل ج، املامرسة، املكونات األربعة األساسية لنظم اإلنذار املسبق بغية توفري إرشاد محدد عىل مستوى 	 

نظم املجتمعات املحلية لإلنذار املبكر وتسليط الضوء عىل املامرسات السليمة والدروس املستخلصة من كل أنحاء 

العامل.
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كيف تستخدم هذا الكتيب:

ُينصح مامرس الحد من مخاطر الكوارث الجديد يف مجال اإلنذار املبكر مبراجعة الكتيب يف ترتيبه الحايل ليتعرف عىل 

)الفصل ب( واالنتقال  التوجيهية  باملبادئ  قراءة الئحة  أكرب فقد يرغب يف  القارئ ذو خربة  أما  املصطلحات واألسس. 

مبارشًة إىل امليزات العملية وأمثلة يف الدول عن كل مكون موجود يف الفصل ج.

الرسم 1: تنظيم هذا الكتّيب

الفهم

الفصل أ
املصطلحات	 

املكونات 	 

الخرافات	 

األطر	 

التوجيه

الفصل ب

يؤخذ يف االعتبار 13 مبدأ 

عىل  العمل  لدى  أسايس 

املبكر. اإلنذار  نظم 

املامرسة

الفصل ج
خطوة تلو األخرى، 	 

واستخدام املكونات 

األربعة لنظم اإلنذار 

املبكر

الرتكيز عىل مستوى 	 

املجتمع املحيل

املامرسة السليمة 	 

والدروس املستخلصة 

من كل أنحاء العامل
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...........

أ.
فهم نظم اإلنذار المبكر

...........

يهدف القسم املتعلق باملبادئ التوجيهية إىل ضامن أننا نتشارك الفهم عينه ملبدأ اإلنذار املبكر ومكونات نظم اإلنذار 

عن  امللموسة  واألمثلة  التوجيهية  املبادئ  الستكشاف  الحًقا  عليه  سرنتكز  الذي  األساس  الفهم  هذا  سيشكل  املبكر.و 

املامرسات عىل صعيد املجتمع املحيل. أواًل نحتاج إىل أن نفهم املصطلحات والعنارص األساسية من ثم األطر السياسية 

والقانونية واملؤسساتية النافذة املرتبطة بنظم اإلنذار املبكر. كام أنه من الرضوري أيًضا تبديد عدد من الخرافات التي 

غالًبا ما تعرقل الجهود املبذولة يف سبيل نظم اإلنذار املبكر. 

1. التعريفات واملبادئ
.......................................................................................................................................................

بغية فهم تعريف نظم املجتمعات املحلية لإلنذار من املفيد البدء بتعريف املصطلحات التالية بتالرتتيب عينه« نظم 

اإلنذار املبكر« و«مبكر« و«إنذار« و«نظام« »من البداية إىل النهاية« و«مجتمع محيل«. 

يشكل نظام اإلنذار املبكر مجموعة القدرات الرضورية لتوليد معلومات إنذار آنية ومفيدة ونرشها بحيث متّكن األفراد 

يكن هناك وقت كاف  والترصف كام يجب، ويف حال مل  التحرّض  للخطر من  العرضة  املحلية واملنظامت  واملجتمعات 

لتتمكن من الحد من األرضار والخسائر )معّدل من اسرتاتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث 2009 وغريها(.

مبكر قبل حصول الخطر املحتمل أو الخطر، أي طاملا ما زال هناك وقت للحد من الرضر املتوقع أو  يعني مصطلح 

أو أصوات أو صور( تعلن عن  أو كلامت  )باستخدام إشارات  إنذار فهي رسالة  أما  تفادي كارثة.  أو  املمكنة  الخسارة 

ما.  اقرتاب خطر 

البداية  نظام إنذار من  التي ال تنفك تتقلب وتتغري يف اتجاهات مختلفة.  النظام هو تجميع منّظم وممعري للعنارص 

حتى النهاية هو مجموعة كاملة من املكونات تربط هؤالء الذين يحتاجون إىل سامع الرسائل بآخرين يقومون بتجميع 

املعلومات التي تشكل فحوى الرسالة حول الخطر املحتمل وتقصيه.  

و/أو  اجتامعية  لتأثريات  تكون عرضًة  قد  التي  االجتامعي  التواصل  الكتيب شبكة من  يف هذا  املحيل  املجتمع  يشكل 

أو  الحي  أو  القرية  )مثاًل  ليس حرصياً  ولكن  باملكان  مرتبط/ة  غالًبا  أخطار محتملة  أو  بسبب خطر محتمل  طبيعية 

إلخ(.   مستجمع 

وبناًء عىل املصطلحات أعاله، ميكن فهم نظم املجتمع املحيل لإلنذار املبكر عىل أنها جهد يقوم به أو يساعد به املجتمع 

املحيل يهدف إىل تجميع منتظم للمعلومات وترجمتها وتحليلها للتمكني من نرش رسائل إنذار إن ُعمل بها ميكن أن 

تساعد املجتمع املحيل )أو غريه( عىل الحد من األرضار أو الخسائر الناجمة عن حدث )أو عملية( يوّلد خطرًا محتماًل 

)أو التهديد(.
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الجدول 1: إرشاك املجتمع املحيل يف نظم اإلنذار املبكر

 

املجتمع املحيل 

نظم اإلنذار املبكر التي يقودها املجتمع 

املحيل

نظم اإلنذار املبكر القامئة عىل املجتمع 

املحيل

عرب الناس مع الناس التوجيه

متكيني دميقراطي الطابع

قائم عىل الحاجات، تشاريك معرب، استشاري األهداف

املجتمع املحيل كمدير املجتمع املحيل كرشيك نظرة استرشافية

املجتمع املحيل ُممّكن املجتمع املحيل منّظم اآلراء

الثقة بقدرات األشخاص تنمية قدرات األشخاص القيم

إعادة بناء النسيج االجتامعي يبدأ باإلصالح االجتامعي النتيجة/التأثري

كل قدر من املجتمع املحيل أصحاب املشاريع االجتامعية والعامل والقادة 

االجتامعيني املحليني 

الفاعلون األساسيون

إدارة شخصية منسقة بدعم تقني املنهجية

كل املكونات ناشطة خصوًصا مؤرشات الرصد واحد عىل األقل ناشط )مثاًل قدرات االستجابة( مكونات إنذار مبكر ناشط )من بني األربعة(

يسمح االعتامد العام ملصطلح نظم املجتمع املحيل لإلنذار املبكر الذي ُيعرف مبصطلح نظم اإلنذار املبكر القامئة عىل 

املجتمع املحيل بالقيام بتمييز فعال بني النظم القامئة عىل املجتمع املحيل والنظم التي يقودها املجتمع املحيل. ميكن 

للنظم أن تكون قامئًة عىل املجتمع املحيل من دون أن ميلكها هذا املجتمع أو يقودها. إال أن التأثري الذي يدوم أكرث 

يحدث عندما يفهم املجتمع املحيل جيًدا ماهية نظم اإلنذار املبكر. يلخص الجدول 1 )معّدل من مواد تدريب عىل 

التنمية الدولية ( الفوارق األساسية بني نظم اإلنذار املبكر القامئة عىل املجتمع املحيل وتلك التي يقودها املجتمع املحيل. 

الصفات والحسنات  املبكر. ميكن أن تجد  املبكر ونظم وطنية لإلنذار  ومثة متييز آخر بني نظم مجتمع محيل لإلنذار 

األساسية يف الجدول 2. ُيعترب نظام املجتمع املحيل لإلنذار املبكر مثالًيا عندما يكون شاماًل ومرتكزًا إىل مواطن قوة كليهام 

من دون اإلشارات املحرّية أو املنافسة. وُيعترب الحال مثالًيا عندما تفّوض الحكومة املحلية للعمل مع املجتمعات املحلية 

مع تدفق املعلومات من الطرفني.                

وتكمن قوة نظم اإلنذار املبكر يف فعالية األعامل التي تحفزها، فالعمل جزء أسايس من أي نظام إنذار. إن كان اإلنذار قد 

ُأطِلَق ومل يقم أحد بالعمل الذي يقتضيه يكون نظام اإلنذار قد فشل. وكام يسمى نظام اإلنذار مبكرًا ميكننا أن نسمي 

العمل »العمل املبكر« أيًضا. إال أّن »اإلنذار املبكر، العمل املبكر« هو مصطلح مختلف متاًما يدل عىل »القيام بالعمل قبل 

وقوع الكارثة أو حالة الطوارئ الصحية باالستفادة إىل أقىص الحدود من املعلومات العلمية املتوفرة عىل طول الجدول 

الزمني )االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 2008(«. إن الفرق هو أّن اإلنذار املبكر، والعمل املبكر 

فعال يف كل الجداول الزمنية ويرافقها جميعها )مرور القرون والعقود والسنوات واألشهر واألسابيع واأليام والساعات( 

كام أنه يستفيد من مبدأ نظم اإلنذار املبكر التقليدي إلنتاج إسرتاتيجية إدارة املخاطر املتعلقة باملناخ.                                                                          
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الجدول 2: تحقيق التكامل الدائم لنظم املجتمع املحيل لإلنذار املبكر والنظم الوطنية لإلنذار املبكر

نظم مجتمع محيل لإلنذار املبكرنظم وطنية لإلنذار املبكر

متعّمد وقائم عىل التفويض القانوين للحكومة التصميم

أوغريها من الوكاالت

تصميم مرن قائم عىل الحاجة ومعّدل من خالل 

التجربة

متطوعون لهذه الغاية يضافون إىل األفراد الذين تقنيون ومتخصصوناملوارد البرشية

يعينهم القادة املحليني 

الخاص باإلنذار امُلطلقإطالق إنذار رسميالصفات

الترشيعات والسياسات وإجراءات التشغيل التوثيق

املعيارية ومذكرات التفاهم وعروض تدفق 

املعلومات بالرسوم البيانية إلخ

غري رسمية ونادرًا ما يتم توثيقها

بدًءا بالهاتف وصوالً إىل الوسائل التقليدية )أو بدًءا بالتكنولوجيا العالية وصوالً إىل الهاتفتكنولوجيا

عدمها(

مكتشف محيل وشخيص للخطر املحتمل أو مؤرشات وتكهن وتكنولوجيامحفز

الحصول عىل إنذار من خارج املجتمع املحيل

خاصة، ولكن قد تكون منظمة بشكل طبيعي متتالية أو منعدمة )عىل مراحل( بشكل منتظمعملية اإلنذار

ومتتالية/منعدمة

شخصيةغري شخصية الرسائل

ليست دامئًا األوىل التي يتلقاها املجتمع املحيل، التوقيت

ويتم إنتاجها  ملشاركتها مع األنظمة الرسمية عىل 

كل املستويات

رسيعة )عندما تكون الرسائل عىل مستوى 

املجتمع املحيل( أو عندما يكون هناك روابط 

جيدة بني كل املستويات

السالمة والحد من التوتر والدعم املعنويالحد من الخسائر االقتصادية وغريها من الخسائرالحاجات األساسية املستهدفة

تفاصيل عن الخطر املحتمل، توفري الوقت معايري التقييم

املستغرق يف إنجاز العمل، أرجحية وجود إنذارات 

خاطئة

توقيت الحصول عىل اإلنذار، وقابلية األداء عند 

تلقي رسالة اإلنذار

2. مدخل للمكونات األربعة األساسية لنظام اإلنذار املبكر
....................................................................................................................................................

وبناًء عىل أسس التعريفات املذكورة أعاله، يتألف نظام اإلنذار املبكر من أربعة أجزاء مرتابطة: معرفة الخطر والرصد 

والقدرة عىل االستجابة والتواصل. عىل كل جزء أن يعمل بفعالية ليكون النظام ناجًحا:

تبني معرفة الخطر الفهم األسايس حول املخاطر )املخاطر املحتملة والهشاشة( واألولويات عىل مستًوى معنّي.	 

يتلوها منطقًيا عملية الرصد للبقاء عىل اطالع عىل كيفية تغرّي املخاطر ومواطن الهشاشة مع الوقت. 	 

األمناط 	  يتم رصد  عندما  الخطر  من  الحد  قادرين عىل  نكون  أن  كل مستوى  االستجابة عىل  القدرة عىل  تشدد 

واإلعالن عنها. ميكن أن يتم ذلك من خالل أنشطة ما قبل األزمة للتخفيف من حدتها أو من خالل اإلخالء أو ردات 

الفعل القامئة عىل االنخفاض وتغطية الرأس وذلك وفًقا للوقت املمتد بني بداية اإلنذار ووقوع األزمة.

إليها ويتم 	  للعمل عىل أساسها يفهمها من يحتاج  قابلة  الرصد إىل رسائل  التواصل يف تحويل معلومات  يساهم 

لتلقيها. تحضريهم 
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تم تبسيط هذه األجزاء األربعة وتعديلها من منهاج تعزيز اإلنذار املبكر التابع لالسرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث 

)التي أصبحت متوفرة عىل اإلنرتنت منذ إطالق الربنامج الدويل لإلنذار املبكر يف العام 2006(. ومن منطلق عميل، من 

املفيد املحافظة عىل تجميع بيانات أولية وتحليل علمي )الرصد والتوقع/االستباق( بعيًدا عن مكون التواصل يف مجال 

اإلنذار. ويشكل الرصد )بدل الرصد واإلنذار1( عماًل مستمرًا يقيض مبتابعة املؤرشات والحدود إلنتاج معلومات هامة حول 

الظروف املتوقعة. يف الواقع، التواصل يف مجال اإلنذار يقيض بأخذ املعلومات وتحويلها إىل رسالة قابلة للفهم ويرسلها 

برحلة لتصل إىل املجتمع املحيل املعرّض للخطر. ومبا أّنه ُيطلب من العمالء الذي ميلكون مهارات وأدوات مختلفة أن 

يؤدوا مهمتني، فمن املنطقي القيام بتمييز واضح بني رصد املعلومات وتبادل رسائل اإلنذار. ولهذا الهدف أيًضا، من املهم 

تحديد األفراد الذين يتمتعون مبهارات متنوعة يف اختصاصات عديدة تساعد عىل سّد الثغرة بني املكّونني.

ومثة تغيري آخر من النسخة األصلية لالسرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث يرتكز إىل أساس أن بناء قدرة االستجابة ال بّد 

من أن يكون مسبوًقا بتلقي اإلنذار عىل مستوى املجتمع املحيل. ومبا أنه من غري العادل إرسال إنذار للمجتمعات املحلية 

غري املجّهزة للعمل عىل بنائها، لذا ُتعترب املامرسة السليمة هي إعطاء األولوية لقدرة االستجابة قبل البدء بإرسال اإلنذار.

ميكنكم االطالع عىل األربعة مكونات بالتفصيل خالل ما تبقى من الكتّيب

3. تبديد خرافات اإلنذار املبكر
.......................................................................................................................................................

تتجذر الخرافات الثقافية يف صلب أنظمة املعتقدات واإلدراك يف كل أنحاء العامل، وهي ال تدور فقط حول املجتمعات 

املحلية بل أيًضا حول الحد من مخاطر الكوارث/وإدارة املهنيني. وهذه املعتقدات إما تعطي آماالً خاطئة أو تشل العمل 

عىل مواجهة الخطر. تبحث هذه الفقرة باختصار مبجموعة من الخرافات إن مل يتّم تبديدها ستعيق فعالية أنظمة اإلنذار 

املبكر. وتقع مسؤولية العمل مع املخططني الوطنيني واملحليني عىل عاتق الجمعيات الوطنية واملنظامت غري الحكومية 

بهدف مواجهة هذه الخرافات أو التخيل عنها يف النظام.

تنقسم الخرافات األكرث شيوًعا إىل فئتني: 1( من حيث التنسيق )التوقيت ومصدر رسالة اإلنذار وفحواها( و2( من حيث 

االستجابة لهذه اإلنذارات. تجد وصًفا لها يف الجدول 3. مثة نّص عن كل خرافة يرشح ملا هي خاطئة أو ال أساس لها 

من الصحة. وأخريًا يقدم العمود األخري اإلرشاد حول أعامل نظم اإلنذار املبكر التي تحرص عىل عدم تصديق الخرافة.

التي  األساسية  األربعة  املكونات  1إن 

من للحد  الدولية  االسرتاتيجية  تقرتحها 

والرصد  الخطر  معرفة  هي:  الكوارث   

وقدرة  والنرش/التواصل  واإلنذار 

. بة الستجا ا
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الجدول 3: التخيل عن خرافات اإلنذار املبكر

العمل املبكر ملواجهة الخرافةملا ال أساس لها من الصحةالخرافة

املعلومات: التوقيت ومصدر رسائل اإلنذار وفحواها

يــرتدد املســؤولون يف بعــض األحيــان يف إيصــال الخرافة: قد تزيد املعرفة العامة الطني بلًة

ــور يف  ــح األم ــل أن تتوض ــاس قب ــة إىل الن املعلوم

ــون  ــني يك ــه ح ــاث أنّ ــربة واألبح ــنّي الخ ــني تب ح

هنــاك تهديــد قابــل للتصديــق مــن األفضــل إعــالم 

األشــخاص القادريــن عــىل التــرصف. يف الواقــع، 

ويف حــال مل يتــم توفــري املعلومــات عندمــا كان 

باملســتطاع القيــام بذلــك، غالبًــا مــا تكــون الكلفــة 

واألخالقيــة  والقانونيــة  والسياســية  االقتصاديــة 

وحجــم املســؤولية مرتفعــة جــًدا. مــن هنــا، يكمن 

التحــدي يف الحــرص عــىل أن يكــون األشــخاص 

ــي  ــات الت ــىل املعلوم ــاًء ع ــل بن ــن للعم متحرضي

ــا. يتلقونه

ــح  ــمح فت ــر: يس ــذار املبك ــىل اإلن ــاًء ع ــل بن العم

ــوع  ــال وق ــات يف ح ــق املعلوم ــام تدف ــال أم املج

ــرّي  ــع تغ ــة م ــات األولي ــل التوجيه ــادث بتعدي ح

ــة الطــوارئ  ــار قصــة حال الظــروف، فبمجــرّد إخب

تظهــر معطيــات جديــدة. فــال أحــد يتوقــع أن 

ــا يف  ــىل حاله ــايئ ع ــل الوق ــات العم ــى توجيه تبق

حــني تتغــرّي حالــة الطــوارئ. ســيصغي النــاس 

ــا  ــني تدريجيً ــام تتب ــوارئ في ــة الط ــة حال إىل قص

وســيعدلون ترصفاتهــم مــع توّضــح الوقائــع وتغــري 

ــروف. الظ

ــة  ــات مقتضب ــون املعلوم ــب ان تك ــة: يج الخراف

ــتطاع ــدر املس ق

إن كانــت املعلومــات دقيقــة فمــن املســتبعد 

ــي  ــات الت ــن املعلوم ــري م ــاس الكث ــى الن أن يُعط

تؤثــر بشــكل مبــارش عــىل ســالمتهم، فالخــوف 

ــوم أســهل مــن الخــوف مــن املجهــول.  مــن املعل

ــوازن يف املعلومــات الدقيقــة يقطــع الطريــق  فالت

عــىل اإلشــاعات، مــن هنــا ال تخضــع رســائل اإلنذار 

لقاعــدة الثالثــني ثانيــة التابعــة لإلعالنــات ألنهــا ال 

ــة. ــة وكامل ــون دقيق ــن أن تك ــد م ب

العمــل بنــاًء عــىل اإلنــذار املبكــر: قــّدم املعلومــات 

األحــداث  عندمــا تصبــح متوفــرًة خصوًصــا يف 

غــري املؤكــدة، حيــث يُعتــرب اإلنــذار وســيلة حــوار 

ــع  ــاء م ــكل بن ــي بش ــىل التعاط ــاس ع ــاعد الن تس

الشــك. يف املجتمــع الحــر والغنــي باملعلومــات 

يكــون النــاس معتــادون عــىل تحليــل املعلومــات. 

ــا  ــل إىل التفكــري أن أحــًدا م فاالنســان بطبعــه ميي

ــدم توفرهــا. ــد ع ــات عن ــاء املعلوم ــوم بإخف يق

ــدر  ــاك مص ــون هن ــل أن يك ــن األفض ــة: م الخراف

واحــد

يظــّن املســؤولون أن وجــود متحــدث واحــد )مــع 

الســلطة التقنيــة( هــو مامرســة ســليمة لنــرش 

املعلومــات عــن حالــة الطــوارئ. لكــن بغــض 

ــراد  ــن األف ــعى كل م ــق، سيس ــن املنط ــر ع النظ

إىل  الخطــر  إىل  العرضــة  املحليــة  واملجتمعــات 

الحصــول عــىل املعلومــات مــن مصــادر مختلفــة. 

ــذارات  ــث اإلن ــىل تثلي ــع، هــذا يســاعد ع يف الواق

ــا.  ــوى مبصداقيته ــا أق ــد إميانً ــا يولّ ــا م وتأكيده

العمــل بنــاًء عــىل اإلنــذار املبكــر: تحتــاج الســلطة 

ــل  ــة لنق الواحــدة أو األساســية إىل مصــادر متنوع

رســائل أساســية. فقــد يقــدم متحدثــون مختلفــون 

الرســائل عينهــا أو املتشــابهة.

ــن الخرافة: يكفي توفري املعلومات ــري م ــل الكث ــذا الجي ــن ه ــخاص م ــّص األش ميت

ــا مــا قــد يصعــب عليهــم معرفــة  املعلومــات يوميً

العمــل عــىل أســاس أي معلومــة، إال أّن املعلومــات 

ــد العمــل. وحدهــا لــن تولّ

العمــل بنــاًء عــىل اإلنــذار املبكــر: تطويــر مكونــات 

ــد أن تكــون  ــذار املســبق األربعــة. وال ب نظــم اإلن

مســبوقة  املســبق،  العمــل  االســتجابة،  قــدرة 

ــا ــل ترافقه ــىل األق ــات أو ع باملعلوم
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االستجابة لرسائل اإلنذار

الخرافــة: اإلنــذار الــكاذب )ســيتجاهل النــاس 

اإلنــذارات يف حــال صــدر إنــذار خاطــئ(

تشــدد األبحــاث عــىل أّن فعاليــة اســتجابة النــاس 

لإلنــذارات املســتهدفة ال ترتاجــع عندمــا ال تتواتــر 

أو تفــرّس بحــذر.

العمــل بنــاًء عــىل اإلنــذار املبكــر: اعتبــار اإلنذارات 

الخاطئــة كفرصــة لتعليــم املجتمعــات املحليــة أّن 

اإلنــذارات الخاطئــة تنجــم عــن الشــك )راجــع 

ــة  ــن املامرس ــس ع ــاه( ولي ــي أدن ــدأ التوجيه املب

ــة. ــة الرديئ املهني

ــادر، الخرافة: الهلع العام ــه ن ــود إال أن ــام موج ــع الع ــح أّن الهل صحي

فالنــاس مييلــون إىل التــرصف بعقالنيــة ولــو كانــوا 

خائفــني. وتبــني األبحــاث أّن الهلــع يحصــل فقــط 

أو  اإلنســان يف مســاحة ضيقــة  يكــون  عندمــا 

ــة أو يف  ــري مالمئ ــرب غ ــات اله ــون طرق ــا تك عندم

ــح. ــارش وواض ــد مب ــود تهدي ــال وج ح

ــىل  ــر: اإلرصار ع ــذار املبك ــىل اإلن ــاًء ع ــل بن العم

طــرق اإلخــالء الواضحــة والتــي تــؤدي إىل املالجــئ 

املوضوعــة يف األمكنــة املناســبة. مامرســة التدريــب 

واملحــاكاة بشــكل منتظــم. كــام ميكــن لإلنــذارات 

ــع يف  ــن الهل ــد م ــة أن تح ــة والفعال ــة اآلني العام

حــاالت الطــوارئ. كــام ميكــن للقيــادة الفعالــة أن 

تخّفــض مــن حــدة الهلــع.

ــذارات األوىل، أو عــىل الخرافة: العمل املبارش والطاعة ــاس إىل اإلن ال يســتجيب الن

األقــل ال يســتجيبون مبــارشًة. فهــم مييلــون فطريـًـا 

ــريان  ــع الج ــا م ــات وتثليثه ــق باملعلوم إىل التدقي

واألصدقــاء والزمــالء ووســائل اإلعــالم املتوفــرة. 

وتبــنّي األبحــاث أن النــاس لــن يتبعــوا بتهــّور 

التعليــامت الــواردة يف رســالة اإلنــذار مــا مل تتضمن 

أسًســا. وسيســتمرون يف التثبيــث إىل أن تصبــح 

ــم. ــبة له ــة بالنس ــس منطقي األس

ــر: حســاب هــذا  ــذار املبك ــاًء عــىل اإلن ــل بن العم

التأخــري يف اســرتاتيجيات التواصــل. اإلرصار عــىل 

تكــرار الرســائل، فكلــام ُســمعت ســتزداد فرصــة أن 

ــون عــىل أساســها.  ــاس ويعمل ــا الن يصّدقه

4. األطر السياسية والقانونية الدولية لإلنذار املبكر
....................................................................................................................................................

البيئة  التزام منصوص عليه يف إعالن ريو للعام 1992 بشأن  ُيعترب اإلنذار املبكر رضورًة عاملية سياسية وقانونية، فهو 

إليه يف موجبات حقوق  التلميح  يتّم  وإطار عمل هيوغو 2005. كام  للعام 1994  يوكوهاما  اسرتاتيجية  والتنمية ويف 

االنسان ملعظم الدول مبوجب القانون الدويل والوطني مبا يف ذلك الحق يف الحياة واملساواة والصحة وغريها. أما يف ما 

يختّص تحديًدا بالصليب األحمر والهالل األحمر، فيتم التشديد عىل اإلنذار املبكر يف العديد من املواثيق االسرتاتيجية 

األساسية. 

يلحظ مبادئا ريو 18 و19 أّن عىل الدول »واجب اإلبالغ« مبا يف ذلك: اإلعالم املبارش يف حال وجود »أي كارثة أو غريها 

من حاالت الطوارئ التي من املحتمل أن توّلد تداعيات ضارة مفاجئة عىل البيئة« و«اإلعالم املسبق أو اآلين وتقديم 

تتأثر«. وتندرج معظم  التي قد  للدول  الحدود  بيئي يتخطى  تأثري  لها  الصلة عن نشاطات قد يكون  املعلومات ذات 

املخاطر البيئية املحتملة يف هذه الفئة ما يتطلب اإلنذار املبكر بني الدول. واألهم من ذلك، يناشد إعالن ريو من خالل 

املبدأ 10 مبشاركة املواطنني املعنيني باملسائل البيئية كام يطالب باكتساب األفراد »القدرة عىل الوصول إىل املعلومات 

املتعّلقة بالبيئة والتي متتلكها السلطات العامة«.

الكلفة  ذات  الفعالة  والتكنولوجيا  املبكر  اإلنذار  تحسني  عىل   1994 يوكوهاما  اسرتاتيجية  شددت  أخرى  ناحية  من 

املنخفضة كام أنها دعت إىل إنشاء صندوق ائتامين للعقد الدويل للحد من الكوارث الطبيعية لتمويل »وضع نظم إنذار 

الجزرية  والدول  الساحلية  غري  والبلدان  منًوا  البلدان  أقل  وخصوًصا  للكوارث  املعرضة  النامية  للدول  وتعزيزها  مبكر 

النامية«.  الصغرية 

2 تدعــو اإلرشــادات بشــأن التســهيل 

املحــيل للمســاعدات الدوليــة لإلغاثــة يف 

ــة  حــاالت الطــوارئ واملســاعدات األولي

اعتمدتهــا  التــي  وتنظيمهــا  لإلنعــاش 

اتفاقيــة جنيــف  األطــراف يف  الــدول 

»وضــع  إىل  الــدول   ،2007 العــام  يف 

ــة  ــاركة العاجل ــهيل املش ــراءات لتس إج

يف  مبــا  الكــوارث  حــول  للمعلومــات 

ــة الناشــئة التــي  ذلــك املخاطــر املحتمل

قــد تســبب كــوارث مــع دول أخــرى 

ومنظــامت إنســانية مســاعدة مبــا يف 

ــع  ــة التاب ــة الطارئ ــق اإلغاث ــك منس ذل

لألمــم املتحــدة«.
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نظم المجتمع المحلّي لإلنذار المبكر: المبادئ التوجيهية

وأضاف إطار هيوغو للعمل الصادر العام 2005 البعد اإلنساين للرضورة السياسية لإلنذار املبكر، مضيًفا املسؤولية ليس 

بني الدول بل بني الحكومات الوطنية واملجتمعات املعرّضة للخطر. يف العموم، يدعو إىل وضع نظم إنذار مبكر »قامئة 

عىل األشخاص ... يف حني تكون إنذاراتها آنية ويفهمها املعرضني للخطر، وتأخذ يف االعتبار صفات الدميغرافيا والجنس 

العمل عىل أساس اإلنذارات ونظم تدعم  العيش للجمهور املستهدف مبا يف ذلك اإلرشاد حول كيفية  والثقافة وسبل 

العمليات الفعالة التي ينفذها قادة الكوارث وغريهم من صانعي القرار«. يتمحور الرتكيز هنا عىل أحد مكونات نظم 

اإلنذار املبكر أال وهو  إبالغ اإلنذار. إال أّن معنى »قائم عىل األشخاص« الوارد يف إطار عمل هيوغو يتخطى مبدأ املجتمع 

املحيل بصفته متلٍق ليشمل الظروف حيث قد يحتاج املجتمع املحيل ألن يكون منتًجا ملعلومات اإلنذار املبكر. 

وصحيح أّن نظم اإلنذار املبكر تساهم بنشاط يف أولويات إطار عمل هيوغو إال أّن األولوية 2 تشدد عىل اإلنذار املبكر: 

»تحديد مخاطر الكوارث وتقييمها ورصدها وتعزيز اإلنذار املبكر«. تركز هذه األولوية قبل كل يشء عىل مكوين معرفة 

الخطر والرصد وال تشري إىل مكون قدرة االستجابة. أما األولوية 5 من إطار عمل هيوغو فتقيض بـ: »تعزيز الجهوزية 

للكوارث لتحقيق االستجابة الفعالة عىل كل املستويات«، هذه النقطة مهمة أيًضا لإلنذار املبكر الفعال. هنا يتجسد 

االستجابة ومن هنا ينبثق مصطلح االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل  قدرة  مكون نظم اإلنذار املبكر 

األحمر أال وهو اإلنذار املبكر<العمل املبكر عىل مستوى املجتمع املحيل.

ويقع عىل كاهل الحكومة الوطنية أن تنشئ نظم إنذار مبكر وتحافظ عليها وتحدثها عىل كل املستويات املناسبة. ويدعو 

مجال األولوية 2 )الجزء 3( إىل بناء »القدرات املؤسساتية لضامن أّن نظم اإلنذار املبكر مدمجة يف السياسة الحكومية 

وعمليات صنع القرار وأنظمة إدارة الكوارث عىل الصعيد الوطني والصعيد املحيل، وأنها تخضع باستمرار لنظام اختبار 

وتقييم األداء«. يف حني أن معظم الدول حددت يف القانون الجهة املسؤولة عن إصدار اإلنذارات، تبقى أدوار كل فاعل 

الجمعيات  الحكومية. وحددت  السياسة  أو  الترشيعات  يف  ُمحددة  ومسؤولياته  اإلنذار  نرش  وعملية  الرصد  مجال  يف 

الوطنية مناطق الثغرات التي ترغب يف النظر فيها من منطلق املنارصة يف اسرتاتيجية االتحاد الدويل لجمعيات الصليب 

األحمر والهالل األحمر الرشاد الدبلوماسية اإلنسانية الجزء الثاين: املسائل الترشيعية يف إدارة الكوارث وحاالت الطوارئ 
الصحية«3. 

ــدور  ــا تتحــىل ب ــة كونه ــات الوطني ــة، تســتند الجمعي ــذار املبكــر واجــب عــىل الحكومــات الوطني بالنظــر إىل أّن اإلن

مســاعد لدعــم الســلطات العامــة يف الحــد مــن املخاطــر إليــه كأداة لحاميــة حيــاة النــاس واملحافظــة عــىل صحتهــم 

وســبل عيشــهم. وتدعــم اســرتاتيجية االتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر لعــام 2020 هــذا 

االتجــاه، وهــي تعلــن تحــت الهــدف االســرتاتيجي 1: »تشــكل نظــم اإلنــذار املبكــر املوثــوق بهــا أداًة أساســيًة إلنقــاذ 

أكــرب عــدد مــن األشــخاص وحاميــة ممتلكاتهــم وســبل عيشــهم. كــام شــدد العمــل التمكينــي 2 مــن الوثيقــة عينهــا 

)بعنــوان »الســعي نحــو الدبلوماســية اإلنســانية لتفــادي الهشاشــة والحــد منهــا يف ظــل العوملــة«( عــىل أنــه يحــّث 

عــىل »اتخــاذ الخطــوات ملواجهــة أســباب املعانــاة الكامنــة ولتفــادي الهشاشــة يف املســتقبل والنزاعــات واألزمــات والحد 

منهــا مــن خــالل توفــري إنــذار مبكــر عــن املســائل الناشــئة«. باإلضافــة إىل ذلــك ســلّط الهــدف النهــايئ 3.1 مــن املؤمتــر 

الــدويل 28 لالتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر )حزيران/يونيــو 2003( الضــوء عــىل »اتخــاذ 

ــذار املبكــر«.ويف هــذا الســياق، تحتــل شــبكة الصليــب  ــري الكــوارث ... وتطبيــق نظــم اإلن اإلجــراءات للحــد مــن تأث

األحمــر والهــالل األحمــر مكانــًة تســمح لهــا املســاهمة يف اإلنــذار املبكــر يف املجتمعــات املحليــة مــن خــالل دورهــا 

كمســاعد وشــبكة املتطوعــني وقدرتهــا عــىل الوصــول إىل املجتمعــات األكــرث عرضــًة للخطــر. كــام تتمتــع الجمعيــات 

الوطنيــة بصفتهــا مســاعد للســلطات املحليــة يف املجــال االنســاين برشاكــة مميــزة عــىل كل األصعــدة تخولهــا مــد يــد 

ــة ميكــن  ــات الوطني ــاس واملحافظــة عــىل صحتهــم. وبالنســبة لبعــض الجمعي ــة الن ــة لحامي العــون للســلطات املحلي

لإلنــذار املبكــر أن يــؤدي دوًرا محوريًــا لدعــم دورهــا. كذلــك، تأخــذ كل املنظــامت غــري الحكوميــة التــي تركــز عــىل 

مجــال الحــد مــن مخاطــر الكــوارث/اإلدارة يف عــني االعتبــار اإلنــذار املبكــر كأحــد العنــارص العديــدة التــي تدخــل يف 

إطــار عملهــا.

املامرسة السليمة

تعرتف مسودة إثيوبيا السياسة الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث بأهمية وضع نظم إنذار مبكر قائم عىل املجتمع املحيل
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أ . فهم نظم اإلنذار المبكر

5. األطر املؤسساتية لإلنذار املبكر
....................................................................................................................................................

الفقرة  هذه  يف  سنتحّدث  عنهم.  بجردة  القيام  الكتيب  هذا  أهداف  وتتخطى  املبكر  اإلنذار  مجال  يف  الفاعلون  يكرث 

باختصار عن الفاعلني األساسيني الذين لديهم تفويض للعمل يف نظم اإلنذار املبكر ومكوناتها عىل حد سواء. وتنتهي 

املبكر. بها كيانات املجتمع املدين عىل كل مستويات نظم اإلنذر  التي تتحىل  املتنوعة  الرتكيز عىل األدوار  الفقرة مع 

ومع أنه يتم اإلشارة إىل املجتمع املحيل عىل أنه »نقطة الوصول« منذ بداية نظام اإلنذار املبكر حتى نهايته، يجب أن 

يكون هو »نقطة البداية« حيث يجب أن تصل معلومات اإلنذار والعمل عىل أساسها. يف الواقع، تكون املجتمعات التي 

متتلك املعلومات الوافرة معتادًة عىل أولويات املخاطر حيث إن املجتمعات املحلية هي املستجيب األول لحامية أرسها 

واألفراد القلييل الحظوة. ومثة العديد من املجتمعات املندفعة والقادرة عىل تحريك نظم اإلنذار املبكر من املستوى 

املحيل من دون االنتظار للحصول عىل املعلومات أو اإلنذار من الخارج. فيام هناك مجتمعات أخرى مستعدة للحصول 

عىل الرصد أو معلومات اإلنذار، وعىل أساسها، تنظيم مجموعة من االستجابات املالمئة وتطبيقها. ويف موازاة ذلك، ُيعترب 

كل من الجمعيات الوطنية وغريها من املتطوعني من بني نقاط الدخول إىل املجتمع املحيل املعرّض للخطر.

والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولية  الحركة  بينها  من  عديدة  ومجموعات  كيانات  من  املدين  املجتمع  يتألف 

مؤسسات  تشكل  فهي  املحيل،  املجتمع  عىل  القامئة  واملنظامت  والوطنية  الدولية  الحكومية  غري  واملنظامت  األحمر4 

يتضمن إطار عملها دعم الحكومات لحامية سكان البلد. أما يف ما يختّص بنظم اإلنذار املبكر فإّن منظامت املجتمع 

تشكل جرس عبور بني الوكاالت العلمية والتقنية والحكومات الوطنية مبا يف ذلك قاعدة املتطوعني التي تكتيس أهميًة 

قسوى بالنسبة للمجتمعات املحلية التي تعتمد عليها. يف الواقع، يتمتع املتطوعون مبيزة معرفة املجتمعات املحلية جيًدا 

وبقدرة تفسري معلومات اإلنذار املبكر التي يتم تجميعها خارج املجتمع املحيل. وتجدر اإلشارة إىل أن فاعيل املجتمع 

املدين يديرون الجهود التي تصب يف صلب مشاريع نظم اإلنذار املبكر يف كل أنحاء العامل، حتى أّن بعض هذه املشاريع 

ُيعترب جزًءا ال يتجّزأ من برامج  الحد من مخاطر الكوارث. 

وكام تم وصف الحكومات املحلية والوطنية أعاله، يقع عىل عاتقها حامية كل السكان من املخاطر التي تؤثر عىل حياتهم 

وصحتهم. يف املقابل، تشّكل النظم الوطنية لإلنذار املبكر أداًة تركز عىل عدة أخطار محتملة تخول الحكومات االستفادة 

منها للقيام مبوجباتها. وتتخذ نظم اإلنذار املبكر أشكاالً وأحجاًما مختلفة، فقد تكون مستقلًة أو ذات وحدات محددة 

أو مؤلفة من أفراد مسؤولني متواجدين يف وزارات أو وكاالت مختصة متنوعة. وال بد للقوانني املوضوعة عىل املستوى 

الوطني واملحيل وعىل مستوى القطاعات أن تضمن أن مؤسسات الدولة تتمتع بتفويض واضح للعمل عىل نظام إنذار 

مبكر عىل كافة األصعدة، وأّنها متتلك ما يكفي من املوارد إلمتام موجباتها وأّن عليها إدماج أصوات املجتمعات املحلية 

واملجتمع املدين يف عمليات التخطيط والتطبيق عىل كل املستويات. كام أنه من الرضوري محاسبة مؤسسات الدولة 

ناحية  من  املناسب.  الوقت  أساسها يف  والعمل عىل  للخطر  املعرضني  السكان  لكل  املبكر  اإلنذار  نظم  لضامن وصول 

أخرى، إّن الكيانات التي تشارك عادًة يف اإلنذار املبكر هي وكاالت/وحدات الحد من مخاطر الكوارث/اإلدارة باإلضافة 

إىل خدمات أحوال الطقس والخدمات املائية والصحية. وغالًبا ما يكون لنظم اإلنذار املبكر الوطنية و/أو هذه الخدمات 

ممثلني عىل الصعيد دون الوطني وخصوًصا يف املناطق األكرث عرضة للخطر. 

ومن ناحية أخرى، تكرث وتزداد الوكاالت العملية املتخصصة الدولية واإلقليمية5 امُلفّوضة العمل عىل رصد الظروف البيئية 

واالجتامعية و/أو توفري توقعات وإنذارات يف الوقت املناسب. وترتبط العديد من هذه الوكاالت التقنية بشكل مبارش مع 

مؤسسات البحث والهيئات الدولية واإلقليمية وكيانات األمم املتحدة. والعديد منها يعمل يف مجاالت خدمات مخصصة 

لتلبية متطلبات املناشدات االنسانية. ومع أنها قد تعتمد جامهري مختلفة للجهود املخصصة )مبا يف ذلك املساعدة التقنية 

القّيمة والتجهيزات املقّدمة للجمعيات الوطنية واملنظامت غري الحكومية وحتى املجتمعات املحلية(، إال أن بعضها ُينظر 

إليها عىل أنها تلبي حاجات صانعي القرار يف الدول املانحة أو يف الدول التي تعمل فيها. ولكن، وبغّض النظر عن كل 

ذلك، جميعها تقّدم معلومات تقنية تنازلية قامئة عىل إدراجها مع الجهود الوطنية واملحلية لوضع نظم اإلنذار املبكر. 

نطابق يف الجدول 4 بعض هذه الجهود وفًقا للخطر املحتمل املرصود. 

3 متوفرة عىل االتصال التايل

https://fednet.ifrc.org/en/

resources-andservices/idrl/

./legislativeadvocacy-manual

4 ومع أّن جمعيات الصليب األحمر 

والهالل األحمر تؤدي دور املساعد 

لحكوماتها ومع أّن االتحاد الدويل 

يشكل منظمًة دوليًة يتّم إرشاك الحركة 

هنا مبا أّن املجتمع املدين يصّب يف قلب 

عملها.

5 للحصول عىل جردة كاملة عاملية 

وإقليمية ووطنية حول نظم اإلنذار 

املبكر، ميكنك أن تراجع برنامج األمم 

املتحدة البيئي حول نظم اإلنذار املبكر: 

تحليل حديث وتوجيهات مستقبلية لـ 

ف. غراسو

http://na.unep. net/siouxfalls/ 

publications/ Early_Warning.pdf
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الجدول 4: أمثلة عن وكاالت تعمل يف مجال رصد اإلنذار املبكر عىل الصعيدين العاملي واإلقليمي

الكيانات العاملية الناشطة يف مجال رصد نظم اإلنذار املبكرالخطر املحتمل

املنظمة العاملية لألرصاد الجوية: توفر هذه املنظمة الدول اإلعضاء )189 دولة/أرض( مبالحظات حول 	 طقس قاس/عواصف

ظروف الطقس والوضع املايئ، باإلضافة إىل الرصد والتوقع وقدرات اإلنذار مبا يف ذلك املراكز اإلقليمية 

 http://severe.worldweather.org/;www.wmo.int .املتخصصة

 جامعة هاواي	 

 www.solar.ifa.hawaii.edu/Tropical/tropical.html

غرفة الخرائط يف االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر	 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.IFRC/.Forecasts/

 دارمتاوث	 فيضان وانزالق الرتبة

 www.dartmouth.edu/~floods

 الشبكة الدولية للفيضانات	 

 f_info.html_03/www.internationalfloodnetwork.org

 االتحاد الدويل املعني باالنهيارات األرضية 	 

 20Alert.html%http://icl.dpri.kyoto-u.ac.jp/Landslides

 دائرة اإلنذار املبكر يف مجال املساعدة اإلنسانية	 الجفاف

www.hewsweb.org/drought

 النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر	 

 www.fao.org/giews/english/index.html

 مركز بينفيلد لألبحاث حول املخاطر املحتملة	 

 http://drought.mssl.ucl.ac.uk/drought.html

 نظام اإلنذار املبكر باملجاعة	 

www.fews.net

املركز التجريبي للتنبؤ باألرصاد الجوية	 حرائق الرباري

 املركز العاملي لرصد الحرائق	 

 www.fire.uni-freiburg.de

 شبكة مخطط الحرائق )جامعة مرييالند(	 

http://maps.geog.umd.edu/default.asp

 الوكالة األمريكية للمسح الجيولوجي والربنامج العاملي للنشاط الربكاين	 زالزل وبراكني وتسونامي 

http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/catalogs/caprss1days2.5xm 

www.volcano.si.edu/reports/usgs/

 جيوفون	 

 www.gfz-potsdam.de/geofon/new/rt.html

 اليونسكو/ اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية	 

unesco.org/indotsunami.http://ioc3/

 مركز اإلنذار عن أمواج تسونامي يف املحيط الهادئ	 

 www.prh.noaa.gov/ptwc/
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أ . فهم نظم اإلنذار المبكر

 منظمة الصحة العاملية 	 أوبئة/صحة

 www.who.int/csr/outbreaknetwrk/en/

نظم االتحاد اإلفريقي لإلنذار املبكر بالنزاعات	 نزاع

املبكر  لإلنذار  املتكاملة  اإلقليمية  وافريقيا  آسيا  نظم  وتشكل  اإلقليمية.  التقنية  املراكز  عدد  يزداد  ذلك،  إىل  باإلضافة 

تتشاركان  قارتني  املتعددة يف  باملخاطر  املبكر  اإلنذار  مثريًا لالهتامم من حيث جهود  مثاالً  املحتملة  املخاطر  مبختلف 

املحيط الهندي. ُينتج املركز اإلفريقي لتطبيقات األرصاد الجوية ألغراض التنمية منتجات حول الطقس واملواسم التي يتم 

توفريها مبوجب عقد مع االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.

ــذار املبكــر، يظهــر  ــري يف اإلن ــدة مــن منظومــة األمــم املتحــدة إىل حــد كب ــات عدي ــة أخــرى، تســاهم كيان مــن ناحي

بعضهــا يف الجــدول 4. وتركــز املنظمــة العامليــة لألرصــاد الجويــة عــىل املخاطــر الجويــة )مــع مبــادرة جديــدة يقودهــا 

اإلطــار العاملــي للخدمــات املناخيــة(، فيــام تتقــىص منظمــة الصحــة العامليــة األخطــار الصحيــة املحتملــة. أمــا منظمــة 

األغذيــة والزراعــة فرتصــد مــع برنامــج األغذيــة العاملــي املخاطــر املرتبطــة بالجــوع واملجاعــة وانعــدام األمــن الغــذايئ 

واألرسي عموًمــا. فيــام تســاهم اليونســكو بدورهــا يف عــدد مــن جهــود اإلنــذار املبكــر يف مجــال املــوارد املائيــة وعلــم 

ــدوق األمــم املتحــدة االســتئامين  ــا: صن ــذار املبكــر مبــا فيه ــات أخــرى يف نظــم اإلن ــك، تســاعد كيان املحيطــات. وكذل

لالســرتاتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث وبرنامــج األمــم املتحــدة للتنميــة / مكتــب منــع األزمــات والتعــايف منهــا 

واملفوضيــة العليــا لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني.

وتشمل الئحة املانحني والدول املتقدمة التي برهنت عن استثامر حقيقي يف اإلنذار املبكر حتى اآلن املفوضية األوروبية 

املدنّية- والحامية  اإلنسانّية  للمعونة  العاّمة  املديرّية  غرار  املدنية عىل  والحامية  الدولية  للمساعدة  العامة  )املديرية 

اليابان للتعاون الدويل( واململكة املتحدة  التأهب للكوارث( والسويد )MSB( وأملانيا )GIZ( والرنوج واليابان )وكالة 

والواليات املتحدة )وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة(.

أما عىل الصعيد املؤسسايت، فإّن التآزر مطلوب للتوصل إىل نظم إنذار مبكر فعالة عىل كل املستويات حيث يتم العمل. 

يف الرسم 2، تجد وصًفا للتفويضات املؤسساتية املتعّلقة بنظم اإلنذار املبكر عىل كل مستوى )املحيل والوطني واإلقليمي/

العاملي(. من املهم التذكر أّن املصلحة الوحيدة التي يخدمها نظام اإلنذار املبكر هي مصلحة املجتمعات املحلية واألفراد 

العرضة للخطر، بغض النظر عن هويتهم. عىل كل املستويات أن تتشارك هذا الهدف األسايس ولو تغرّيت األدوار.

الرسم 2: أدوار مامريس نظم اإلنذار املبكر من البداية إىل النهاية

سد الثغرة للربط بني مراكز املعرفة أو املنتديات اإلقليمية وجهود اإلنذار املبكر الوطنية واملحلية.	 

الدعوة إىل توفري رسائل إنذار مبكرة سهلة االستعامل وحديثة عىل طول جداول زمنية مختلفة.	 

املبكر 	  اإلنذار  نظام  منتجات  حول  تعليقات  إىل  باإلضافة  ودعمها  امليدان  من  للحقائق  روتينية  مراجعة  طلب 

ورسائله.

تنظيم التبادل بني املامرسني لتشارك املامرسات السليمة والتعليقات والدروس املستخلصة يف مجال نظم اإلنذار 	 

املبكر.
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املستوى املحيل )املجتمع املحيل، الفرع(

تعزيز قدرة املجتمعات املعرضة للخطر 	 

واملتطوعني للحصول عىل اإلنذارات وتحليلها 

والعمل عليها.

تعزيز قدرة السلطات املحلية عىل حامية 	 

املجتمعات املحلية )دور الجمعيات الوطنية 

املساعد(.

إرشاد املجتمعات املحلية، عندما يكون ذلك 	 

مناسًبا، لتطوير نظم إنذار مبكر وتحفيزها، مع 

توفري الرصد املحيل للظروف والرسائل الناشئة 

عن "النقطة األوىل".

ربط املجتمعات املحلية باملعرفة 	 

"الخارجية"لإلنذار املبكر.

توفري مراجعة للحقائق لجهود نظم اإلنذار 	 

املبكر العاملية واإلقليمية والوطنية.

إدماج اإلنذار املبكر يف برامج الحد من 	 

مخاطر الكوارث االسرتاتيجية والتشغيلية.

دعم الحكومات الوطنية لتطوير نظم 	 

إنذار مبكر قامئة عىل األشخاص تكون مصّممة 

للمجتمعات املحلية املعرّضة للخطر ومرتبطة 

بها إىل حد وثيق.

الدعوة إىل الرشاكات مع نظم إنذار مبكر 	 

أخرى مبا يف ذلك الفاعلني اإلقليميني والعامليني 

الذين يقدمون املساعدة التقنية ومنتجات رصد 

وإنذار مفيدة.

الربط بني املعلومات التقنية/ الرصد وصانعي 	 

القرار الوطنيني.

إقليمي وعاملي

سد الثغرة للربط بني مراكز 	 

املعرفة أو املنتديات اإلقليمية وجهود 

اإلنذار املبكر الوطنية واملحلية. 

الدعوة إىل توفري رسائل إنذار 	 

مبكرة سهلة االستعامل وحديثة عىل 

جداول زمنية مختلفة.

طلب مراجعة روتينية للحقائق 	 

من امليدان ودعمها باإلضافة إىل 

تعليقات حول منتجات نظام اإلنذار 

املبكر ورسائله.

تنظيم التبادل بني املامرسني 	 

لتشارك املامرسات السليمة 

والتعليقات والدروس املستخلصة يف 

مجال نظم اإلنذار املبكر.
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...........

ب.
مواضيع متعددة الجوانب: المبادئ 

التوجيهية
...........

يهدف هذا الفصل إىل توفري املبادئ التوجيهية العامة للقارئ التي من شأنها أن تساعد يف حال النظر يف مدى مالءمة 

وجدوى جهد يف مجال نظم اإلنذار املبكر يف منطقة ما أو بلد عىل كل املستويات ) الوطنية واملجتمع املحيل(. تم تجميع 

املبادئ من خالل دراسة مكّثفة لجهود نظم اإلنذار املبكر يف أنحاء العامل. يف هذا الفصل والفصل الذي يليه يتم إعطاء 

املامرسات السليمة والدروس املستخلصة عىل شكل أمثلة من سياقات مختلفة ودول عديدة.

كام ناقشنا أعاله، ميكن للجمعيات الدولّية أن تقدم مساهامت قّيمة إلنقاذ حياة الناس من خالل برمجة نظم إنذار مبكر. 

ولكن قبل أن تطور الجمعيات الدولّية دورها يف هذا املجال أو تعززه عليها التأكد من أنها تفهم املخاطر وتتعامل معها 

بسهولة. وتكتيس مسألة ما إذا كانت تتحىل بالقدرة لتكون دامئًا عىل قدر التطلعات أهميًة قسوى. ونلفت إىل أن هذه 

التطلعات قد تكون معنوية أو سياسية أو قانونية.

 

املبدأ التوجيهي 1:

ُمدمج مع الحد من مخاطر الكوارث -- نظام اإلنذار املبكر ال يكفي وحده
....................................................................................................................................................

ال ميكن لنظم اإلنذار املبكر أن تكون ناجحًة أو مستدامة من خالل جهود أحادية مستقلة. لُيعترب نظام اإلنذار املبكر 

مناسًبا يجب أن يكون مصماًم ومنشًآ يف ظل جهود اإلدارة والحد من مخاطر الكوارث. وتجدر اإلشارة إىل أّنه يف حال 

تم وضع نظام إنذار مبكر عىل أي مستوى من دون روابط واضحة لغريه من جهود الحد من املخاطر/اإلدارة والكيانات، 

ستكون النتائج غري كافية أو مستدامة وذات تأثري أقل فعاليًة )خسارة حياة الناس وسبل العيش(.

يتطّلب وضع نظم إنذار مبكر واملحافظة عليه وحتى لو مل يكن يكلف كثريًا من حيث األنظمة العالية التقنية استثامرات 

كبرية من حيث الوقت واملوارد. كام أنه يجب أال يتموضعها من دون األخذ يف االعتبار البدائل عن الرضورة واالستدامة. 

كام أّن نظم اإلنذار املبكر تستفيد من كونها تشكل جزًءا من برنامج أكرث شموليًة وهو برنامج الحد من مخاطر الكوارث. 

وتجدر اإلشارة إىل أنه يف كل السياقات تقريًبا ال بد من أن يكون هناك يشء مفيد وغري مكلف ميكن تنفيذه لتحسني نظم 

اإلنذار املبكر املوجودة أو بدء العمل عىل وضعها. وغالًبا ما تكون منظمة تركز عىل الحد من مخاطر الكوارث يف طور 

تأدية العديد من النشاطات تشكل حجر الزاوية لوضع نظام إنذار مبكر )يصف الفصل ج بعض هذه النشاطات(. إًذا، 

إّن الهدف يكمن يف إنشاء رزمة حد من مخاطر الكوارث تستجيب للحاجات التي تحددها الحكومات و/أو املجتمعات 

املحلية وميكن أن تكون مستدامة من خالل إرشاك فاعلني ذات صلة عرب نظام وطني. 
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مامرسة سليمة: 

الرشيكة  الوطنية  األحمر والجمعيات  والبلدية والصليب  الوطنية  املؤسسات  املبكر بدعم من  لإلنذار  نيكاراغوا  املختلفة وترتابط يف نظم  تتكامل األصعدة 

)الصليب األحمر االسباين وااليطايل والهولندي( واملنظامت غري الحكومية وفاعيل القطاع الخاص وأعضاء املجتمع املحيل، وذلك مبوجب ما هو منصوص عليه 

يف قانون وضع نظام تفادي الكوارث والتخفيف من حدتها واالستجابة إليها6 رقم 377 للعام 2000 ومرسومه التنفيذي. ويف هذا اإلطار، يكون معهد نيكاراغوا 

للدراسات املحلية مسؤوالً عن رصد الفيضانات )يف نهر إسكونديدو ونهر واوا( والتسونامي )يف سان رافاييل ديل سور ماناغوا وكورنتينو-تشينانديغا( وانفجار 

الرباكني )يف ليون وتشينانديغا وجزيرة دي أوميتيبي(. باإلضافة إىل ذلك، إّن هذه النظم متعددة املستويات وتشكل جزًءا من شبكة أمريكا الوسطى للرصد 

اإلقليمي. وُتعترب الحكومة مسؤولًة عن إصدار اإلنذارات التي ميكن أن تكون عىل أي مستوى من املستويات الثالثة كام أّن املجتمعات املحلية منخرطة يف يف 

بناء قدرتهم عىل االستجابة )خطط اإلخالء ووضع خطط وعالمات للطرقات( والتواصل حول اإلنذار )تلقي املعلومات والتشفري وتفعيل التحذير عىل صعيد 

املجتمع املحيل(. ُترشك هذه الجهود 80 متطوًعا من الصليب األحمر النيكاراغوي عىل صعيد املجتمع املحيل. ونشري إىل أّن املؤسسات التي تشارك يف التمويل 

هي اللجنة البلدية لتفادي الكوارث والتخفيف من حدتها( ونلفت االنتباه هنا إىل الدور املحوري الذي تتم تأديته عىل املستوى املحيل والوكالة السويرسية 

للتنمية والتعاون واملديرّية العاّمة للمعونة اإلنسانّية والحامية املدنّية ومرصف أي دي يب )IDB( ووكالة اليابان للتعاون الدويل وغريها. 

املبدأ التوجيهي 2: 

العمل عىل تحقيق التآزر عىل كل املستويات: عىل مستوى املجتمع املحيل واملستوى 

الوطني واإلقليمي/العاملي
....................................................................................................................................................

ال يجب أن تكون نظم اإلنذار املبكر مقصية ومعزولة عن برنامج الحد من مخاطر الكوارث، يف موازاة ذلك يزدهر نظام 

اإلنذار املبكر عىل أي مستوى عندما تكون سائر املستويات ناشطة وفعالة. يف الواقع، إن التآزر بني هذه املستويات هو 

الذي يوّفر أكرب حامية لحياة الناس واألرس. ويصف الجدول 5 األدوار املساعدة التي يضطلع بها الصليب األحمر والهالل 

األحمر واملنظامت غري الحكومية يف البدء بنظم اإلنذار املبكر مع املجتمعات املحلية. تجدون أمثلًة عام يجب فعله 

للحصول عىل نظام إنذار مبكر فعال إىل أقىص الحدود وعىل كل املستويات يف العامود األول أوال كوحدة مستقلة )يف 

العامود األول( وثانًيا كجزء من جهود متكاملة لوضع نظم إنذار املبكر )العامود الثاين(. 

 Ley Número :6 باللغة االسبانية

 337 de 2000, Ley Creadora

 del Sistema Nacional para

 la Prevención, Mitigación, y

 .Atención de Desastres
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الجدول 5: جهود معزولة لوضع نظم إنذار مبكرة مقابل الجهود املتكاملة، أمثلة وفًقا للمستويات 

اإلنــذار  نظــام  مســتوى 

ملبكــر ا

جهد متكامل مع مستويات أخرى جهد منعزل

ترصــد األرس بنفســها مســتويات األنهــر وتنفــذ إىل املجتمع املحيل

حــد مــا عمليــات إخــالء إلنقــاذ حيــاة النــاس غــري أّن 

الســلطات املحليــة والوطنيــة تكــون غــري عاملــة بــيء 

ــايف. ــة والتع وال تســتجيب للمســاعدة يف اإلغاث

تســمع األرس عــن عاصفــة ســتحصل بعــد بضعــة أيــام، تثلـّـث هــذا 

املعلومــة بواســطة قياســات لألمطــار واألنهــر ُمراقبــة عــىل الصعيد 

املحــيل فتصبــح قــادرة عــىل إنقــاذ حياتهــا وســبل عيشــها. تكــون 

الخطــط موجــودة وتــم تنفيذهــا ســابًقا يف حــال وجــود إنــذار.

ــذار الوطني  ــم اإلن ــدرة نظ ــاء ق ــة ببن ــات الوطني ــدأ الكيان تب

املبكــر ولكــن مــن دون أن تتوفــر لهــا محطــات 

عديــدة لرصــد األحــوال الجويــة.

ــالء  ــة عم ــري الحكومي ــامت غ ــة واملنظ ــات الوطني ــم الجمعي تدع

ــة  ــق املعرّض ــارة املناط ــة لزي ــاد الجوي ــة لألرص ــة الوطني املصلح

للخطــر والتــي ليــس لديهــا محطــة لرصــد األحــوال الجويــة بغيــة 

ــد  ــة رص ــات املحلي ــول املجتمع ــيطة تخ ــائل بس ــل إىل وس التوص

األوضــاع الجويــة. بعــد أن يحللــوا البيانــات يتــم إرســالها لتُضّمــن 

ــذار. ــي ونظــام اإلن يف األرشــيف الوطن

يتــم رصــد الفياضانــات بنــاًء عــىل نظــام إنــذار إقليمي اإلقليمي

مبكــر إال أّن الكيانــات اإلقليميــة ال تأخــذ يف االعتبــار 

توقعــات املســتويات املرتفعــة التــي تعكــس الظــروف 

املتغــرّية التــي قــد تؤثــر يف الســياقات املحليــة وال 

تنقــل اإلنــذارات بشــكل منتظــم يف الوقــت املناســب 

لــكل دولــة »مجــاورة« مــن جهــة النهــر.

ــة األدوات  ــاع الجوي ــد األوض ــىل رص ــادرة ع ــة الق ــن املنطق تحّس

اإلقليميــة لفياضانــات األنهــر الجليديــة وتنشــئ نظــام إنــذار 

منهجــي قائــم عــىل اإلنرتنــت يقــوم بتحذيــر كل الــدول املعنيــة يف 

ــا.  ــه مــن اقــرتاب حــدث م الوقــت عين

توفــر التكنولوجيــا العاليــة توقعــات طقــس موســمية الدويل/العاملي

ــدوث  ــامل ح ــول احت ــة ح ــة متنامي ــع دق ــازة م ممت

جفــاف. وقــد ال تتلقــى الــدول املعرضــة للخطــر هــذه 

املعلومــة إال بعــد أن تكــون أرس املجتمعــات املحليــة 

األكــرث عرضــًة للخطــر ومواشــيها ومحاصيلهــا قــد 

تأثــرت ســلبًا.

يتــم تجميــع التوقعــات املوســمية لالســتهالك الوطنــي عــىل شــكل 

منتجــات ســهلة االســتعامل وترتافــق مــع دورات تدريبيــة وطنيــة. 

ــة يف  ــة الطارئ ــدوق اإلغاث ــل صن ــق )مث ــص الصنادي ــم تخصي ويت

حــاالت الكــوارث( وتنظيــم التمويــل املناســب الــذي يتــم تحديــد 

موقعــه مســبًقا يف أقــرب مواقــع ممكنــة للمناطــق املعرضــة 

ــة قريــب. ــد يف حــال كان وقــوع كارث للخطــر يف البل

7 بالنسبة إىل الزالزل، تزداد الفرص 

بحيث ال تقع املسؤولية

عىل  املبكر  اإلنذار  لنظم  املالية   

شبكات  كل  عىل  بل  الحكومة 

املحيل. املستوى  عىل  اإلنذار 

يقــع عــىل كاهــل الحكومــة7 أن تحمــي الشــعب، وكمثــال لنظــم إنــذار مبكــر قيمــة عــىل الصعيــد املحــيل، تتحمــل 

كل حكومــة مســؤولية التنســيق عــىل الصعيــد الوطنــي للحــرص عــىل أن يغطــي النظــام وظيفــة حاميــة حيــاة النــاس 

وســبل العيــش.

عــىل الصعيــد الوطنــي، قــد يفيــد الجمعيــات الوطنيــة واملنظــامت غــري الحكوميــة أن تعــزز شــبكات نظــم اإلنــذار 

املبكــر لتتلقــى معلومــات وتحللهــا وتفرسهــا وتصــدر توقعــات عــىل أســاس منتجــات رصــد إقليميــة وعامليــة عــىل 

غــرار تلــك التــي تحصــل عليهــا مــن املنتديــات اإلقليميــة لتوقعــات املنــاخ.

ويجــب تفويــض مؤسســات حكوميــة بهــذا العمــل مــن خــالل ترشيعــات وسياســة واضحــة ترتافــق بتخصيــص املــوارد 

ــذه  ــل ه ــات يف تحم ــم الحكوم ــزًا يدع ــاعًدا ممي ــة دوًرا مس ــات الوطني ــؤدي الجمعي ــاله، ت ــا أع ــام ذكرن ــة. وك الالزم

املســؤلية. وكذلــك األمــر، عــىل املنظــامت غــري الحكوميــة الرشيكــة العاملــة عــىل التوصــل إىل برنامــج مســتدام للحــد 

مــن املخاطــر أن تســعى إىل تعزيــز القــدرة لبــذل جهــود وطنيــة مثــل نظــم اإلنــذار املبكــر.
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مامرسة سليمة: 

 يف غرب آسيا يف العام 2007، تم إصدار أول مناشدة وقائية للتمويل املختص بتوقعات الطقس املوسمية )أىت التمويل يف ما بعد من خالل صندوق اإلغاثة 

الطارئة يف حاالت الكوارث(. وافق االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحر والهالل األحمر عىل تقديم مبلغ 000 750 دوالر أمرييك مسبًقا للفيضانات واألمطار 

بزيادة فرص موسم رطب جًدا  باإلجامع  توقع  التمويل،  تبع  الطوارئ.  املتطوعني ووضع خطط  املخزون وتدريب  بتحضري  األموال  املرتقبة وساهمت هذه 

يف املنطقة وتسجيل سابقة أوىل من نوعها للامنحني والحد من مخاطر الكوارث/اإلدارة يف املجتمع املحيل. ونتيجة لذلك تم إنقاذ حياة الناس وتقصري مدة 

االستجابة واستعامل املوارد بطريقة أكرث فعالية. 

مامرسة سليمة: 

يف سيريا ليون وليبرييا )مرشوع غرب افريقيا لبناء قدرات إدارة الكوارث، 12، 2008(، وعىل الرغم من عدم وجود نظم إنذار مبكر أو مصلحة أرصاد جوية 

مجّهزة إلصدار إنذار، مّكن اإلرشاك املنظم للسلطات التي متّثل سلطة اإلدارة الوطنية ملخاطر الكوارث يف تدريبات نظم املجتمع املحيل لإلنذار املبكر يف البلدين 

من التوصل إىل فهم عميق للمسائل القامئة عىل األشخاص يف إطار اإلنذار املبكر والحاجة لتوحيد الجهود لوضع نظام وطني لإلنذار املبكر. 

الدرس املستخلص:

 عىل الرغم من التقدم املهم امُلحرز يف مجال التوقعات املوسمية، فهي ال تزال غري موثوقة وعشوائية. بالطبع ميكن ألمور املستبعد حصولها أن تحصل. يف هذا 

السياق، عمل الصليب املنغويل بشكل وثيق مع املعهد الدويل لبحوث املناخ واملجتمع خالل الفرتة املمتدة من كانون األول/ديسمرب 2009 إىل شباط/فرباير 

2010، إال أّن رصد املعلومات )عىل سبيل املثال فرصة 1/5 أن يكون الشتاء أبرد من الفصول املاضية( مل يؤد إىل املطالبة بالعمل املبكر. ويف شهر أيار/مايو الذي 

تىل أعلنت الحكومة حالة الطوارئ ومات 8.4 مليون من حيوانات املاشية. وبالعودة إىل موضوعنا، أشعل هذا االحتامل الضئيل يف التوقعات العمل بالنظر إىل 

الهشاشة املتنامية تجاه تداعيات الشتاء التي تواجهها مانغوليا بعد فصل الصيف الجاف الذي يرتك املزارعني مع القليل من املراعي والقش.

املبدأ التوجيهي 3:

التشديد عىل نظم اإلنذار املبكر املتعددة األخطار
....................................................................................................................................................

يجب عىل نظم اإلنذار املبكرة، التي تعترب نظام األنظمة، أن ميركز املعلومات واالستجابات واإلنذارات حول كل املخاطر 

املحتملة املتعّلقة مبستوى/كيان معنّي مع إيالء أهمية للمرونة والهشاشة. ال يعني ذلك أن ينخرط عمالء النظام املركزي 

لإلنذار املبكر يف كل مكّونات كل املخاطر املحتملة، بل أن يجمعوا األفكار ويفهموها ويخصبوها يف األنظمة الفرعية 

بيحث يشجعوا عىل التآزر ويحدوا من االزدواجية غري الفعالة. 

تتعدد حسنات »نظم اإلنذار املبكر املتعددة األخطار«، إال أّن أهمها هي أن نظم اإلنذار املبكر املتعددة األخطار، من 

التهديدات واملخاطر املحتملة التي  حيث املعنى، موضوعة عىل أساس تحليل منتظم ووضع األولويات ملجموعة من 

تتعرّض لها  الدول واملجتمعات املحلية. هذا يعني أنه قد حان الوقت لألخذ يف االعتبار العديد من املخاطر بشكل منتظم 

وتحديد أكرثها رضرًا واألكرث قابلية لإلدارة بواسطة جهود نظم اإلنذار املبكر. وهكذا، يضع هذا التحليل املتكامل والشامل 

نظم اإلنذار املبكر عىل أسس صلبة.  كام يستفيد نظام اإلنذار املبكر املتعدد االحتامالت مام ييل:

 مستويات مستقرة لنشاط نظم اإلنذار املبكر خالل السنة: خالل املوسم البطيء، أي عندما يكون أحد األخطار 	 

املحتملة ساكًنا، قد يتطلب خطر آخر الرصد. وعندما يكون الخطران ساكنان )مثاًل الفيضان خالل موسم الجفاف( 

ميكن قياس الهشاشة.

 فعالية أكرب للموارد البرشية واملادية املحدودة: مركزية نظم اإلنذار املبكر عىل أي مستوى يقلل من صيانة النظام 	 

وعدد طاقم العمل/املتطوعني. وعىل سبيل املثال، قد ال يتطّلب تعقب املؤرشات لخطر واحد شخًصا واحًدا بدوام 

كامل.
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مامرسة سليمة: 

 نظم كل من الصليب األحمر األمرييك واملركز اآلسيوي للتأهب للكوارث مرشوًعا بعنوان »تسهيل إدماج اإلنذار بحدوث تسونامي عرب تعزيز نظم اإلنذار 

املتعددة املخاطر« يف أربعة دول يف منطقة آسيا والهادئ )اندونيسيا وجزر الفيليبني وسرييالنكا وفييتنام( كان املرشوع يهدف إىل وضع و/أو تعزيز منتديات 

اإلنذار الوطنية وبناء قدرات الجمعيات الوطنية لرتجمة معلومات املخاطر املحتملة وتحويلها إىل خيارات استجابة وإيصالها إىل املجتمعات املعرّضة للخطر. 

كام أنه يسّهل نظام التدقيق بهدف اختبار مدى إمكان االعتامد عىل نظم اإلنذار املبكر وفعاليتها بالتعاون مع املنسقني الوطنيني يف مجال اإلنذار املبكر وإدارة 

الكوارث واملنظامت غري الحكومية املعنية.

مامرسة سليمة: 

 شكل التسونامي الذي وقع يف العام 2004 محرًكا إلنشاء منظمة ُتعرف بـ النظام اإلقليمي املتكامل لإلنذار املبكر باملخاطر. تشكل هذه الخطوة جهًدا جامعًيا 

تنازلًيا ذي تكنولوجيا عالية يركز عىل نظم اإلنذار املبكر عىل املستوى الوطني لـ26 دولة يف منطقة املحيط الهندي.  

مامرسة سليمة: 

 تواجه اندونيسيا وتحديًدا يف مدينة سيامرانغ )املدعومة من االسرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث/ DKLV دراسات الحالة( مخاطر محتملة عديدة عىل غرار 

تنامي ارتفاع مستوى البحر وموجات املد والجزر الرسيعة ومشاكل هبوط الرتبة والديناميكيات املدنية، ما يبني الحاجة إىل رصد هشاشة الديناميكية املدنية 

عىل املدى الطويل ووضع معلومات عن املخاطر وتطوير اإلنذار املبكر للمخاطر املتنامية باإلضافة إىل املخاطر التي تطرأ فجأًة.

الدرس املستخلص:

 بعد موجة الحر القاتلة التي وقعت يف فرنسا يف العام 2003، جمعت هذه األخرية خطة اليقظة مع ميتيو فرانس ومركز األمن الفرنيس لرصد مثانية مخاطر 

طبيعية محتملة باستخدام نظام إنذار مشفر بحسب األلوان يكون متصاًل مبارشًة بوسائل اإلعالم والسلطات املحلية والهيئات العامة وعامل الكهرباء إلخ.  

الذي يجب أن يقصده 	  املكان  للمستخدم من حيث  أقل  أُعطي صالحية سيوّلد ضياًعا  أكرب: مكان واحد   وضوح 

املبكر. اإلنذار  عن  معلومات  للحصول عىل 

تختلف املخاطر من حيث نوعها وميكن أن يطال تأثريها مدى زمني مختلف ونطاقات جغرافية مختلفة، إال أن سائر 

عنارص معظم نظم اإلنذار املبكر تتشابه:

 الحاجة إىل الرصد وعملياته ) ال الحاجة إىل األدوات(	 

 الحاجة إىل اإلنذار املقسم )املستوى األخرض واألصفر واألحمر( وعملية وضع الحّد الذي يوّلد العمل	 

 قنوات تواصل متعددة إلصدار اإلنذار.	 

تجد أدناه بعض األمثلة عن الجهود املتعددة األخطار عىل مستويات مختلفة:

املبدأ التوجيهي 4: 

إدماج الهشاشة بشكل منتظم
....................................................................................................................................................

الحد من املخاطر ال ميكننا أن نفكر بنظم  الحتملة والهشاشة. لذلك، إن كان هدفنا  الخطر عنرصين: املخاطر   يضم 

اإلنذار املبكر باملخاطر املحتملة مبعزل عن نظم اإلنذار املبكر بالهشاشة، ال بّد من إيالء األهمية عينها للمخاطر املحتملة 

والهشاشة يف ظل نظم اإلنذار املبكر. تاريخًيا، تركز نظم اإلنذار املبكر عىل رصد املخاطر املحتملة والتهديدات واإلنذار 

بوجودهام. بالتايل، ُيعترب إهامل الهشاشة من نقاط الضعف األساسية التي تم حديدها. من هنا، ُتعترب املرونة نقطًة 

إيجابيًة للهشاشة وميكن أن تحّل مكان هذا املصطلح من دون أي تغيري يف املعنى.  
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وكــام ميكــن للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر واملنظــامت غــري الحكوميــة أن تســاعد الحكومــات عــىل فهــم املخاطــر 

املحتملــة ورصدهــا وتحضــري االســتجابة لهــا واإلنــذار بهــا، ميكنهــا أن تقــوم باألمــر عينــه للهشاشــة. وكــام يتــم اختيــار 

املــؤرشات لرصــد املخاطــر املحتملــة، ميكــن تحديــد املــؤرشات التــي تتقــىص تطــور مســتويات الهشاشــة عــىل غــرار 

قياســات الدخــل ومســتويات الفقــر التــي تعكــس عــدم أمــان ســبل العيــش أو مختلــف املــوارد املتوفــرة ملســاعدة 

املجتمــع املحــيل عــىل االنتعــاش والنهــوض مــن األزمــة.

ــع، إّن  ــا واألرس. يف الواق ــة حدوثه ــة يف منطق ــرق مختلف ــران بط ــت وتؤث ــع الوق ــة م ــه الهشاش ــر وأوج ــري املخاط تتغ

املخاطــر تقــع ونتخطاهــا، ليــس لجميعهــا تاريــخ بدايــة أو نهايــة ميكــن قياســه بســهولة )مثــل الجفــاف(. يف مــوازاة 

ــن  ــد م ــال ال الحــرص أن العدي ــبيل املث ــر يف هــذا اإلطــار عــىل س ــرور الســنني، ونذك ــع م ــك، تتطــور الهشاشــة م ذل

ــر قــدرة الوصــول إىل املوادالغذائيــة يف  ــا تعــاين بأكملهــا »مجاعــة املواســم« حــني تتأث املجتمعــات املحليــة يف افريقي

نقــص اإلنتــاج أو القــدرة الرشائيــة. إال أنــه مــن بــني هــؤالء الذيــن يختــربون املجاعــة املوســمية ســنويًا، مثــة أرس قــد 

تتحــىل مبــوارد مــن مداخيــل مختلفــة )مثــل املاشــية( تجعلهــا أكــرث مرونــًة مــن غريهــا مــن األرس وتكــون قــادرًة عــىل 

النهــوض مــن خطــر محتمــل قريــب. 

مامرسة سليمة: 

تســلّط جهــود جمعيــة إنقــاذ الطفــل الربيطانيــة يف القــرن االفريقــي الضــوء عــىل أّن نظــم املجتمــع املحــيل لإلنــذار املبكــر بــني املجتمعــات املحليــة الريفيــة 

ــا باملعلومــات الخاصــة مــا يشــكل مصــدر معرفــة منتظــم حــول ســبل العيــش واملخاطــر املحتملــة والكــوارث. وقــد برهنــت النتائــج أّن  ــر موقًعــا غنيً توفّ

رصــد الهشاشــة باإلضافــة إىل املخاطــر امللموســة يعــزز فهــم املجتمعــات املحليــة املعرضــة للخطــر. 

مامرسة سليمة: 

 ومنذ موجة الحر الشديد التي رضبت فرنسا يف العام 2003، تعاون املجتمع املدين مبا يف ذلك الصليب األحمر مع دائرة األمن الفرنسية مبوجب خطة صيفية 

للحر الشديد. ترصد هذه الخطة الهشاشة وتقوم بزيارات يومية للذين يتم احصاؤهم خالل ارتفاع درجات الحرارة إىل أعىل مستوياتها. ويحرض الزوار املواد 

الغذائية/ مرشوبات ويساعدون الناس عىل أخذ حامم أو تناول الطعام أو غريه. 

مامرسة سليمة: 

 ترشد وكالة التعاون التقني واالقتصادي يف اوغندا برنامج مراقبة الهشاشة يف املجتمعات عرب الرسائل القصرية الرسيعة، فنظم اإلنذار املبكر القامئة عىل الرسائل 

القصرية تتقىص أكرث األمناط حرًجا وترسم خارطة لها يف مقاطعتي أمورو  وبادر. ويجمع النظام دالئل آنية عىل أمناط الهشاشة املتغرّية خالل الحياة اليومية 

للمجتمعات املحلية مع تحديد السلطات املختصة وإنذاره ايف املناطق التي تحتاج إىل املساعدة الطارئة. ترتاوح املؤرشات املرصودة بني مستويات مرتفعة من 

األمطار وإشارات إىل األوبئة وأمراض بسيطة يف صفوف السكان الضعفاء )األطفال إلخ(.  

مامرسة سليمة: 

 متكنت سياسة الجفاف يف شامل رشق الربازيل )والية سيارا( من التخفيف من النقص املبارش يف املياه إال أنها مل تكن فعالًة من حيث التخفيف من الهشاشة 

الطويلة األمد. ومع الجهود التي يبذلها مجتمع سيارا املحيل للتخفيف من تداعيات الجفاف مبا يف ذلك برامج الضامن للمزارعني وبناء خزانات املياه لتخزين 

املياه خالل األمطار والجفاف أصبحت  نتائج نظم اإلنذار املبكر أفضل.  

يجب تقييم املخاطر املحتملة والهشاشة مًعا لتتبع الخطر، بحيث إّن األرس األكرث عرضًة للخطر وتشهد أعىل مستويات 

هشاشة هي تلك التي تحتاج أكرث من غريها إىل سامع اإلنذار املبكر. ويف موازاة ذلك، من املهم توفري اإلنذار يف الوقت 

املناسب ملجتمع محيل ثري )أقل هشاشًة( عرضة إلعصار قريب، كام أنه من املهم  رصد ظروف املجتمعات املحلية التي 

تعاين الفقر املزمن والتي تكون املوارد التي تعتمد عليها األرس غري مستقرة حتى من دون أي خطر محدق. وتجدر اإلشارة 

إىل أّن إدماج الهشاشة بشكل منتظم قد يجعل نظم اإلنذار املبكر أكرث دقة يف إصدار اإلنذارات القامئة عىل الهشاشة 

وحدها حتى من دون وجود خطر ميكن قياسه أو محتمل. 
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الدرس املستخلص:

 يف العام 2003، رضبت موجة حر شديدة ال سابق لها منطقة أوروبا الغربية. ومع أّن التحذيرات ُأرسلت باستمرار من خالل عديد كبري من قنوات التواصل، 

إال أّن النقص يف إيالء األهمية ملؤرشات الهشاشة )العمر واإلقصاء إلخ( أدى إىل 000 15 حالة وفاة يف أقل من أسبوعني، معظمهم من املسنني املقصيني الذي 

ال يصلهم اإلنذار. 

الدرس املستخلص:

 شكلت أزمة الغذاء يف النيجر يف العام 2004 و2005 أزمة أمن غذايئ حادة ولكن متمركزة يف املناطق الشاملية: مارادي وتاهوا وتيالبريي ومنطقة زيندر 

الجنوب الرشقي للنيجر. جاءت هذه األزمة نتيجة التوقف املبكر لتساقط األمطار يف نهاية العام 2004 والجراد الذي ألحق الرضر باملراعي يف الصحراء وارتفاع 

أسعار املواد الغذائية والفقر املزمن. ويف اإلطار عينه، يذكرنا التحرك املتأخر لنظم اإلنذار املبكر يف النيجر أّن األزمات الغذائية ترتبط بشكل وثيق بالفقر ووضع 

الخدمات العامة األساسية مع العلم أن املخاطر الطبيعية هي السبب الرئييس. وكام كتب إيلريتس )2006(: »يكمن التحدي األسايس قبول أنه مل يعد مبقدورنا 

حّد الرصد والتحليل بقيود »األمن الغذايئ« واألزمات املتعّلقة بالغذاء. ستنتج الحاالت الطارئة املختلفة املتعلقة بسبل العيش يف مناطق مختلفة من العامل 

العديد من أزمات األمن الغذايئ واملجاعة يف املستقبل. يف الواقع، يعترب تحديد ما لن نرصده من أصعب مهامتنا«. 

الدرس املستخلص:

 شهدت مانغوليا مجموعًة من موجات الجفاف الحاد بني األعوام املمتدة من 1999 و2002 ومن جديد بني العامني 2004 و2005. وعندما تبنّي أّن صيف العام 

2009 جاف، قلق البلد من أّن الشتاء سيكون قاس وسيقلل من عدد املاشية من جديد. فراجع مكتب الصليب األحمر اإلقليمي التوقعات اإلقليمية ومع أّن 

فرصة أن يكون الشتاء أبرد من العادة تشكل 20 يف املئة فقط، جاءت درجات حرارة شتاء  2009 و2010 منخفضة إىل حد كبري مع تساقط ثلوج مستمر ما 

ُيعرف  بالدزود. وجاءت النتيجة خسارة مئات آالف من رؤوس املاشية ما ترك الكثري من الرعيان من دون أن موارد لسبل العيش. وهكذا، وبحلول شهر أيار/

مايو 2010، تم إعالن حالة الطوارئ يف ثلثي املقاطعة. ومع أّن الصليب األحمر كان يتتّبع بحذر ظروف املخاطر املحتملة، إاّل أنه مل يكن لديه طريقة منتظمة 

لتتبع الهشاشة كجزء من مجموعة أدوات نظم اإلنذار املبكر. لو تم تقيّص بعض املؤرشات التي تعكس مستويات الهشاشة التي ال تنفك تزداد ومقارنتها 

باملخاطر بصفتها عنرص أسايس من نظم اإلنذار املبكر، لكان باإلمكان اتخاذ أي عمل احرتازي عىل غرار استحضار صندوق اإلغاثة الطارئة يف حاالت الكوارث 

ما كان لينقذ حياة الناس.

منذ العام 2000، أدى تأثري إقصاء الهشاشة إىل فشل ذريع يف نظم اإلنذار املبكر وأصبح موضوًعا لنقاشات رفيعة املستوى 

وواسعة االطالع يف ما ال يقل عن ثالثة مقامات مختلفة. وتفتح الخربات املذكورة أعاله املجال أمام التعّلم الذي يجب 

أن يوّسع تركيز نظم اإلنذار املبكر يف كل أنحاء العامل ليضّم الهشاشة ليس كنتيجة خلفية للمخاطر املحتملة بل كمكون 

لنظم اإلنذار املبكر املوازية للمخاطر املحتملة. 

املبدأ التوجيهي 5: 

تصميم مكونات نظم اإلنذار املبكر لتكون متعددة الوظائف
....................................................................................................................................................

 بالنظر إىل أّن الكوارث ال تكون دامئًا من أول اهتاممات املجتمعات املحلية املعرضة للخطر، تعتمد استدامة نظم اإلنذار 

املبكر عىل مكونات نظام ُمقرتحة تخدم أهداًفا متعددة داخل املجتمع املحيل. ويتفاجأ عمالء الحد من مخاطر الكوارث 

/اإلدارة بانتظام ويف كل أنحاء العامل باألولويات التي تسّلط عليها املجتمعات املحلية التي يدعمونها الضوء. يف الواقع، 

تويل املجتمعات املحلية الفقرية يف الدول النامية األهمية شهرًيا للحياة اليومية واألمن الغذايئ وتلبية الحاجات األساسية 

واالجتامعية والثقافية )مثل تكاليف التعليم والطبابة واملياه والعامدة والدفن(. لذلك من الرضوري لجهود نظم اإلنذار 

املبكر أن تفهم أولويات املجتمعات املحلية وحاجاتها وتتطرق إليها.. 

 مثة تقنيتان أساسيتان ميكن اللجوء إليهام ملواجهة مخاوف نظم اإلنذار املبكر والحاجات اليومية يف آن واحد أال وهام 

نشاطات مدرة للدخل وتجهيزات متعددة األهداف، الوسيلتان مفصلتان أدناه:  

ميكن أن يرتبط تطوير النشاطات املدرّة للدخل بشكل مبارش بنظم اإلنذار املبكر فقد تبنّي أنه عندما ينظم أفراد 	 

أو متطوعون من املجتمع املحيل نشاًطا ما لجمع املال بطريقة مستدامة يكونون قادرين أو مستعدين لالحتفاظ 
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مببلغ من املال لتمويل جهود نظم اإلنذار املبكر مع االستفادة من معظم املدخول لتلبية الحاجات املحلية اليومية 

بالطريقة التي يقرتحونها هم.

يجب أن يخدم أي جزء من نظم اإلنذار املبكر ُيضاف إىل العملية عىل أي مستوى )ولكن خصوًصا عىل مستوى 	 

املجتمعات املحلية(  أكرث من هدف واحد يف الوقت عينه. قد يتضمن ذلك تجهيزات التواصل التي تخدم أهداًفا 

تتعدى اإلنذار املبكر للدعوة إىل االجتامعات أو إخالء املالجئ التي ميكن أن تكون أيًضا مدارس أو كنائس. وليس 

بالرضورة أن يؤدي تعدد الوظائف دامئًا إىل االستعامل املنتظم من قبل املجتمعات املحلية، فقد يربط وظائف 

اإلنذار بأنظمة تخدم االستخدام العلمي أو غريه من االستخدامات املستمرة مع املحافظة عىل التأثري عينه. 

مامرسة سليمة: 

املدرة  النشاطات  بتطوير  بدأت  للفيضانات وقد  املبكر  لإلنذار  لتنظيم نظم مجتمع محيل  األحمر  الصليب  إنرتنازيونال/ماالوي مع   تشاركت كووبريازيون 

للمداخيل. وباإلضافة إىل أّن أموال النشاطات املدرة للدخل تجعل التمويل متوفر للحاجات اليومية األساسية، فهي تدفع لـ »قراء قياسات النهر« )راصدو نظم 

اإلنذار املبكر( فاتورة الهاتف والزيارات السنوية إىل املجتمعات املحلية املجاورة للنهر.  

مامرسة سليمة: 

 تم تطوير استعامل الراديو يف أمريكا الوسطى يف البدء لإلنذار بالفيضانات، أما اآلن فقد تم توسيع استعامله لوظائف التواصل األساسية. فبات ُيستخدم يومًيا 

وأصبح ال غنى عنه يف حياة املجتمعات املحلية التي يخدمها. ونتيجًة لذلك، تتم صيانته جيًدا ويكون متوّفرًا عند الحاجة إىل اإلنذار. وحتى ولو كان اإلنذار 

يعود إىل حدث نادر جًدا تتم صيانة التجهيزات ألنها أصبحت جزًءا حيوًيا من املجتمعات املحلية. 

مامرسة سليمة: 

 كانت نظم اإلنذار املبكر املمولة من املديرّية العاّمة للمعونة اإلنسانّية والحامية املدنّية )املديرّية العاّمة للمعونة اإلنسانّية والحامية املدنّية-التأهب للكوارث 

والوقاية منها( يف املوزمبيك ومدغشقر، ترتبط ارتباًطا وثيًقا بتطوير مالجئ تحمي من األعاصري متعددة األهداف. ففي خالل املوسم الذي ال يوجد فيه أعاصري، 

كانت هذه املالجئ ُتستخدم ككنائس أو مدارس، وكانت الهيئة اإلدارية تحرص عىل صيانتها وتشغيلها كام يجب لالستعامل يف موسم األعاصري.  

الدرس املستخلص:

 تبــنّي خــالل مــرشوع هازإنفــوHAzInfo  )يف رسيالنــكا( أنّــه قــد تــم التخــيل عــن التجهيــزات )الهواتــف النقالــة( املخصصــة إلنــذار املجتمعــات املحليــة 

ليتــم اســتعاملها لغايــات عامــة وذلــك عندمــا انتهــى متويــل املــرشوع والتدريــب. ويُعــزى ذلــك إىل أنــه مل يتــم التفكــري مليًــا مــن قبــل باالســتعامل املتعــدد 

األهــداف للتجهيــزات. يف الواقــع، كانــت حاجــات املجتمــع املحــيل تتطلّــب املزيــد مــن االستكشــاف والفهــم مــام أتاحــه الوقــت. 

 

املبدأ التوجيهي 6: 

مراعاة توسيع الجداول الزمنية 
....................................................................................................................................................

 بغية االستفادة من الفرتة الالزمة الطويلة للتحضري ملخاطر التغري املناخي املرتبطة بتفاوت أحوال املناخ وإدارتها، من 

املفيد أن ندمج يف نظم اإلنذار املبكر جداول زمنية متعددة ملعلومات اإلنذار املبكر. وليكون هذا العمل مفيًدا، من 

املهم، عندما نستخدم جداول زمنية مختلفة للمعلومات املتوّقعة، أن نفهم أن مجموعة األعامل املنطقية محلًيا قبل 

بضع ساعات من الحدث املأساوي قد تختلف إىل حد كبري عن مجموعة األعامل قبل وقوع الحدث بكثري. عىل سبيل 

املثال عندما يشري توقع موسمي إىل ارتفاع خطر وقوع فيضانات ملوسم الشتاء املقبل. ويعود ذلك إىل أنه كلام تم التوقع 

باكراً ترتاجع الدقة وكرثة التفاصيل. بالتايل تتناسب األعامل املختلفة مع جداول مختلفة من املعلومات املتوقعة. 

طور الصليب األحمر والهالل األحمر أداًة )ُتسمى هنا االستجابة بناًء عىل جداول زمني( تساعد عمالء الحد من مخاطر 
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»توقع فوري« يف الوقت 

الحقيقي

توقع طويل األمدتوقع متوسط األمدتوقع قصري األمد

سنوات أو أكرثأسابيع-أشهر-مواسمساعات-أيامثوان-دقائق

هزات أرضية

أخطار صناعية

زوبعة غبار

أعاصري

عواصف قاسية

حريق مدّمر

فيضانات رسيعة

أعاصري مدارية

انزالق الرتبة 

فيضانات

تسونامي

براكني

موجات حر شديد

أوبئة

جفاف

ظاهرة التأرجح الجنويب للمناخ

درجات حرارة حادة

نزاع

ارتفاع منسوب مياه البحر

نزع الغابات

التصحر

ظروف أجّف/أكرث رطوبة من العادة

فرتات جفاف/سقوط أمطار بغزارة

تدهور الرتبة

التلوث البيئي

مامرسة سليمة: 

 قــاد املركــز اآلســيوي للتأهــب للكــوارث أبحاثـًـا امتــدت مــن العــام 2000 إىل العــام 2004 بالتعــاون مــع وكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة للواليــات املتحــدة/

مكتــب املســاعدة الخارجيــة يف حــاالت الكــوارث. وتدعــم هــذه الدراســة تعزيــز فــرتة التوقــع بالفيضانــات ونظــام اإلنــذار مــن 72 ســاعًة إىل 10 أيــام. وبــني 

األعــوام املمتــدة مــن 2006 إىل 2009، دعمــت كــري بنغالديــش Care Bangladesh مــن خــالل وكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة للواليــات املتحــدة برنامًجــا 

الختبــار هــذه التكنولوجيــا ونقلهــا إىل حكومــة بنغــالدش. ويغطــي هــذا النمــوذج ثالثــة أنــواع مــن برامــج التوقعــات: قصــرية )1 إىل 10 أيــام( ومتوســطة 

)20 إىل 25 يوًمــا( وطويلــة )شــهر إىل 6 أشــهر(، وهــو يهــدف إىل بنــاء القــدرات لتوليــد فــرتات توقــع طويلــة وتطبيقهــا وذلــك بشــكل مســتدام ومنــذ البدايــة 

حتــى النهايــة. والالفــت أن توقعــات يــوم إىل 10 أيــام نجحــت إىل حــد كبــري خــالل فيضانــات العــام 2008.

الكوارث )تحديًدا نظم اإلنذار املبكر( عىل املستوى الوطني واملحيل الستكشاف استجابات الجدوى يف وجه خطر محتمل 

مع أوقات زمنية مختلفة )دقائق وأيام وأشهر ومواسم وأعوام(. ويتم تفصيل مترين االستجابة بناًء عىل جداول زمنية  

يف الفصل ج. 

 عندما تكون مديرًا ملخاطر الكوارث، تحتاج إىل خطة ألسوأ األحوال. يبنّي الجدول 6 سيناريو أسوأ الحاالت، قد تكون 

الفرتات الالزمة لإلنذار أقرص من تلك املوجودة يف الجدول أو ال تكون. وتكون فرتة اإلنذار باملخاطر املحتملة املوجودة 

من جهة اليسار من الجدول أقرص تقليدًيا من فرتة اإلنذار باملخاطر املوجودة يف ميني الجدول. لنأخذ الهزات األرضية 

عىل سبيل املثال، بحيث تتحسن التكنولوجيا يف هذا املجال ليتم توفري إنذارات موثوقة عند أول إشارات حصول موجة 

أولية، ما يؤمن »إنذارًا مبكرًا يف الوقت الحقيقي« أو »توقع لالثني عرش ساعة املقبلة« مع وجود ثوان لالستجابة. وكلام 

التوقع بحصول فيضانات فأيًضا قد تحّسن  عاشت األرس أبعد عن منطقة فالق كان لديها وقت أطول لالستجابة، أما 

وازدادت فرتة اإلنذار لتصل إىل سبعة أيام وأصبحت موثوقة ومقبولة من الشعب. ومع أّن الجفاف ميكن اإلنذار بحدوثه 

قبل بضعة أسابيع فقط من حدوثه )يف عامود التوقع املتوسط األمد(، أصبحت التوقعات املوسمية توّفر فرًصا أكرب لوضع 

إجراءات جهوزية. وتجدر اإلشارة إىل أّنه لكل املخاطر املحتملة أو التهديدات تبقى إجراءات الجهوزية أساسية يف أي 

وقت من الحدث. 

الجدول 6: سيناريوهات »أسوأ الحاالت« لفرتات اإلنذار املبكر 



33

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
ب . مواضيع متعّددة الجوانب: المبادئ التوجيهّية

مامرسة سليمة: 

 وحــدت جمعيــة الصليــب األحمــر الهاييتــي جهودهــا مــع الحكومــة الهايتيــة واملنظــامت غــري الحكوميــة الرشيكــة لتنظيــم نظــم إنــذار مبكــر يقودهــا 

املتطوعــون باســتخدام الرســائل القصــرية. وتضــم النظــم العواصــف والتســونامي والفياضانــات. ومثــة نظــام آخــر يف هاييتــي يركــز عــىل التوقــع باألمــراض 

املُعديــة لتســهيل »الحشــد الــذيك« برسعــة عــىل الصعيــد املحــيل لالســتجابة الطبيــة الطارئــة. 

 املبدأ التوجيهي 7:

تقبل أنظمة معلومات مختلفة
....................................................................................................................................................

 ُتعترب أنظمة املعرفة، متاًما مثل العلم، أساسيًة للمحافظة عىل نظم اإلنذار املبكر واستدامتها بحيث ستستفيد أقوى نظم 

اإلنذار املبكر وأهمها من أكرب عدد ممكن من أنظمة املعلومات.  

 تتحدث املنشورات يف هذا املجال عادًة عن ثالثة أنظمة معرفة: املنقولة والنابعة من الخربة والتجريبية. ويف حني »ميلك« 

األفراد واألرس النظامني األولني )غالًبا ما يسميا باملعرفة الفطرية أو املحلية أو الشعبية(، ويكون نظام املعرفة التجريبي 

مخصًصا للمؤسسات العلمية.  

ُتعترب املعرفة املنقولة تلك التي ُنقلت لفرد عرب أي نوع من التواصل وتم تسجيلها يف التاريخ الشفهي أو حفظها 	 

يف الذاكرة: القصص واألغاين واملناقشات إلخ، وتكون معممًة عىل مّر األجيال، ونادرًا ما تشكك املجتمعات املحلية 

برشعيتها. 

أما املعرفة النابعة من الخربة فهي تلك امُلستخلصة من الخربة الشخصية ألنه ال يتم التعبري عنها بالكالم هذا إن 	 

كانت محفوظة أساًسا. ويف بعض األحيان تكون موضع جدل ويتم تصنيفها عىل أنها غري علمية. 

وأخريًا املعرفة التجريبية هي تلك التي »تربز« عندما يسّجلها العلامء خالل التجارب العلمية املنتظمة أو الجهود 	 

املرصودة. تجدون أمثلًة مهمة عن كل نوع من املعرفة يف الجدول 7 أدناه: 
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الجدول 7: أمثلة عن معرفة نظم اإلنذار املبكر وفًقا لنوع املعرفة

الدرس املستخلص املامرسة السليمة نوع املعرفة

هلــك املهاجــرون إىل جــزر ســيمولو وســليامن ألنهــم 

ــني ومل  ــكان الدامئ ــل الس ــا مث ــة عينه ــوا باملعرف مل يتمتع

يكونــوا مســتهدفني لتلقــي رســائل اإلنــذار. 

أخــذت األمثلــة التاليــة مــن تســونامي املحيــط الهنــدي يف العــام 

 :2004

	  تايالنــدا: تُعتــرب »املوجــات الســبع« بالنســبة لشــعب املوكــن يف 

جــزر ســورين أســطورًة نًقلــت لهــم مــن أجدادهــم: يف األســطورة 

يُســمى التســونامي البــور أي املوجــة العمالقــة. وتقــول األســطورة 

أنـّـه حــني تجــّف امليــاه عــىل الشــاطئ فجــأًة عليهــم أن يختبئــوا يف 

أماكــن مرتفعــة لتجّنــب »املوجــات الســبع«.

	  اندونيســيا: أنقــذ ســكان جزيــرة ســيمولو حياتهــم خــالل 

التســونامي الــذي وقــع يف العــام 2004 مــن خــالل االســتجابة إىل 

 )S’mong مــؤرشات عمرهــا 100 ســنة نُقلــت عــرب أغنيــة )اســمها

ــني. ــال املحلي ــدها األطف ينش

	 الهنــد: )جــزر أندبــار ونيكوبــار( يــرى العلــامء أّن املعرفــة 

التقليديــة لحركــة الريــاح والبحــر والعصافــري ســاعدت كثــريًا 

ــرتاب  ــعور« باق ــىل »الش ــة ع ــة التقليدي ــات املحلي ــذه املجتمع ه

التســونامي والهــرب نحــو هضــاب الغابــات قبــل أن تصــل األمــواج 

ــري. ــاطئ بكث إىل الش

مــن  )منقولــة  املنقولــة 

أجيــال ســابقة عــرب األغــاين 

أو األســاطري، ال تســتدعي 

التكنولوجيــا  مســاعدة 

الحديثــة(

ــات  ــليامن أّن اللوزي ــزر س ــر يف ج ــب األحم ــق الصلي وثّ

التــي تقــع عــن الشــجر كانــت تُنــذر كهنــة األوثــان 

باقــرتاب هبــوب ريــاح قويــة وعواصــف هوجــاء.     

ــات  ــرة والفيضان ــة واألمطــار الغزي ــزالق الرتب ــذار بان مــؤرشات اإلن

ــدة(  ــا الجدي ــوا غيني ــني وباب ــني )الفيليب ــة( والرباك ــع الوثيق )راج

ــال:  ــيل /نيب ــق العم ــق التطبي ــة لوثائ التابع

	 الرماد املوجود عىل الطوطم

	 الخنازير الربية والدجاج تنطلق مرسعًة بشكل غري طبيعي

	 اهتزاز األرض عاموديًا وليس أفقيًا 

	 ترك رسب كبري من العصافري أعشاشها فجأًة

	 نباح الكالب بشكل مستمر وشّمها لألرض

	 زحف أفاعي البحار إىل الشاطئ

الخــربة  مــن  النابعــة 

الخــربة  عــىل  )مبنيــة 

) لشــخصية ا

ــدوث  ــر بح ــذار مبك ــم إن ــود نظ ــن وج ــم م ــىل الرغ ع

حــواىل القــى  هــاواي،  يف  التقنيــة  عاليــة   تســونامي 

000 250 شــخص حتفهــم خــالل التســونامي الــذي رضب 

املحيــط الهنــدي يف العــام 2004. 

يولـّـد تحليــل الصــور اآلتيــة مــن األقــامر الصناعيــة عــىل مــر ال35 

ســنًة املاضيــة تقديــرات دقيقــة وموثوقــة حــول مســار العاصفــة 

وتواريــخ وأوقــات انهيــار األرض.

التجريبية )»علمية«(

مامرسة سليمة: 

  ســاهمت إحــدى أكــرث الخطــوات العمليــة التــي اتخذهــا الصليــب األحمــر يف جــزر ســاموا يف اخــرتاق حاجــز اللغــة. يف الواقــع، تختلــف تســميات كلــامت 

الشــامل والجنــوب والــرشق والغــرب يف كل قريــة مــن الجــزر  مــا يشــكل مشــكلة إلصــدار اإلنــذارات. لتخطــي هــذه العقبــة، تخــدم الجمعيــة الوطنيــة 

كصلــة وصــل بــني املجتمــع املحــيل والتقنيــني للمســاعدة يف تفســري معلومــات حــول أحــوال الطقــس وإنــذارات الطقــس. مــا يشــكل مثــاالً ممتــازًا عــىل كيــف 

ميكــن للصليــب األحمــر أن يســاعد املجتمعــات املحليــة عــىل اتخــاذ خطــوات قليلــة أو معدومــة الكلفــة ليكونــوا أكــرث جهوزيــًة. 
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مامرسة سليمة: 

 ومــن بــني أكــرب املصاعــب أمــام توقــع حالــة األنهــار يف نيبــال هــي نقــل الرســائل للمجتمعــات املحليــة النائيــة. مــن هــذا املنطلــق متــت كتابــة أغنيــة يف 

إطــار مســابقة لنــرش الوعــي حــول الفيضانــات برعايــة منظمــة براكتيــكل أكشــن Practical Action وهــي منظمــة غــري حكوميــة تســتخدم التكنولوجيــا 

املالمئــة ملواجهــة الفقــر يف كل أنحــاء العــامل. وجّربــت هــذه املنظمــة مقاربــات عديــدة وتبــني أّن مســابقات كتابــة األغــاين أكرثهــا فعاليــًة وشــعبيًة. كتــب 

نــادي الشــباب للتوعيــة، غوالريــا، أغنيــة بارديــا Bardiya باللغــة املحليــة وقــد متــت ترجمتهــا إىل اللغــة اإلنكليزيــة، وهــي ســهلة الحفــظ. 

أغنية للتوعية حول اإلنذار املبكر  

إن تساقطت األمطار بغزارة يف دانغ سينترش الخرب 

“إنذار، إنذار” يرصخ الفريق فليستيقظ الجميع

اجمعوا أغراضكم، انجوا بحياتكم وال تنسوا أن تسمعوا األخبار

اجمعوا وثائقكم ومجوهراتكم وكل حاجاتكم

يرّن الهاتف وترصخ صفارات اإلنذار، انترش الخرب

نحصل عىل املعلومات من تشيبانغ

ــئ  ــو املالج ــوا نح ــوا اركض ــذار، اركض ــارات اإلن ــرصخ صف ــف وت ــرّن الهات ي

وســاعدوا اآلخرويــن ليصلــوا إىل املالجــئ

ال تنسوا املشايخ والحوامل وغري القادرين عىل السري

وال تنسوا أي كان وخصوًصا الضعفاء

ويرصخ الفريق “فتشوا فتشوا” وانقذوا املحتاجني

يرّن الهاتف وترصخ صفارات اإلنذار، انترش الخرب

املبدأ التوجيهي 8: 

تعليل تطور الخطر وازدياد حاالت عدم التأكد
....................................................................................................................................................

 لسوء الحظ، بدأت كل أنواع املعرفة املذكورة أعاله تفشل أمام الضغوطات العاملية العديدة. أوالً، أدت العوملة والنمو 

الحديث إىل تغيري يف سبل العيش وتراجع التواصل بني الجيل الواحد وبني األجيال، وهكذا، مل تعد الرسائل املاضية ُتعترب 

التكنولوجيا ووسائل االتصال سمحت بالوصول الالمتناهي إىل  أّن  مهمة أو أولوية بالنسبة إىل الجيل الجديد. صحيح 

املعلومات من خالل االنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي، إال أّن هذه التغريات تزيد الهوة وتحجب املعرفة املاضية. 

 ثانًيا، يؤدي االحتباس الحراري إىل تغرّي املناخ8 وقد بدأت تداعياته تؤثر رسمًيا يف مؤرشات اإلنذار املبكر ما يجعل بعضها 

غري موثوق. ويشكل هذان العنرصان السلبيان تحدًيا أمام تجميع املعرفة املحلية وفائدتها يف نظم اإلنذار املبكر. واليوم، 

حتى بالنسبة إىل القياسات العلمية، مل يعد املايض أو قياس الظروف البيئية املستقبلية مؤرًشا موثوًقا. بالتايل، خرس الجيل 

الحايل املقياس األسايس. 

 وفوق كل ذلك، يفاقم التغري املناخي من حدة الهشاشة وسيستمر بذلك وسيوّلد بروز مخاطر محتملة يف مناطق مل 

تكن عرضًة للمخاطر من قبل )مثاًل وقوع فيضانات يف مناطق جافة تقليدية(. بالتايل فإّن جغرافيا املخاطر املحتملة 

وروزنامتها تتطّوران. وباإلضافة إىل ذلك، بدأنا نشهد تغرّيًا واضًحا وهو ازدياد حدة املخاطر املحتملة للطقس املتطرّف: 

فاملناطق الجافة تقليدًيا قد تصبح أكرث رطوبًة بانتظام، وقد تشهد املناطق التي تعاين الجفاف املزمن فرتات جفاف أطول 

من العادة. كام قد يغرّي ارتفاع درجات الحرارة املدى الجغرايف لبعض ناقيل األمراض عىل غرار البعوض وغريها من اآلفات 

ما قد يؤثر يف املجتمعات املحلية التي تعيش عىل مرتفعات أعىل وكانت محمية. من هنا، ُتكسب هذه األمناط الجديدة 

اإلنذار املبكر أهمية أكرب حتى يف املناطق التي ال ُتعترب عادًة عرضة للخطر. 

 ويف السياق عينه، يوّلد التوسع املدين الرسيع وغري املخطط مخاطر جديدة ويزيد العرضة للمخاطر ويفاقم الهشاشة. 

يف الواقع، ازدياد عدد السكان الذين لديهم منازل عىل الساحل أو يف وديان األنهار يعني أّن املزيد من األشخاص أصبحوا 

عرضة للفيضانات واملخاطر الناجمة عن البحر )أعاصري وتسونامي وارتفاع منسوب مياه البحر إلخ(. كام أّن تنامي كثافة 

السكان يف األحياء الفقرية يف املدن له تداعيات واضحة عىل الهشاشة والفقر وازدياد انتشار األمراض. ومن ناحية أخرى، 

يزيد التغري املناخي من حدة التحديات التي تقف يف وجه إدارة مخاطر الكوارث املدنية كون املخاطر والكوارث الريفية 

تدفع األرس للبحث عن العمل أو اإلغاثة يف املناطق املدنية. ويعني تنامي الرتكز السكاين يف املناطق املعرضة للخطر 

 8 للحصول عىل معلومات حول 

التغري املناخي، راجع تقرير 

الهيئة الحكومية الدولية املعنية 

بتغري املناخ والتقرير الخاص عن 

إدارة أخطار الظواهر القصوى 

والكوارث يف سبيل التكيف مع 

تغري املناخ )بعنوان إدارة أخطار 

الظواهر القصوى والكوارث يف 

سبيل التكيف مع تغري املناخ( 

 عىل االتصال التايل:

 gov/SREX.http:// ipcc-wg2

ودروس مستخلصة من إدارة 

أخطار الظواهر القصوى 

والكوارث يف سبيل التكيف مع 

تغري املناخ املتوفر عىل االتصال 

 التايل:
 http://cdkn.org/2012/04/

new-cdkn-reports-will-help-

developing-countries-plan-for-

 climateextremes/

 9 للحصول عىل املزيد من 

املعلومات حول هذه التقييامت 

الوطنية:

 www.climatecentre.org/
 downloads/File/programs/
20%PFCC/CC_PfCC_ version

 web.pdf
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)ازدياد السكان يف املدن الضخمة يف املناطق الزلزالية( خطر أكرب، كام يتم استقطاب املجتمعات املحلية املدنية، عىل 

غرار العابرة منها وحملها عىل السكن يف مناطق فالق. 

الرسيع وغري  املدين  والتوسع  املستدامة  التنمية غري  السكان،  )مثاًل منو عدد  املختلفة  العمليات  بني  التفاعل  يساهم   

الناس  زيادة هشاشة  األسواق والحوكمة، وغريها( يف  املحلية يف  والتغريات  البيئي  والتدهور  املناخي  والتغري  املدروس 

أمناط  العوامل مع تطور  النهوض منها. تجتمع كل هذه  أو  والتهديدات  املخاطر  التكيف مع  وتضعيف قدرتهم عىل 

املخاطر لرتفع حدة عدم التأكد. وتؤدي األسس غري املناسبة املصحوبة بتفاعالت التغري املناخي وأنظمة الطقس املعّقدة 

وغري املفهومة إىل توقعات ال بّد من أن تكون مدعومة بنطاقات واسعة من األرجحية ما يرتك هوامش واسعة للخطأ 

ويصّعب تفسري اإلنذارات. كام أنه عىل املجتمعات املحلية أن تفهم صعوبات توفري توقعات دقيقة. من جهة أخرى، 

سيحتاج مامرسوا الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها إىل املساعدة التقنية لتفسري التوقعات الخارجية والتوقعات اآلتية 

من الرصد عىل مستوى املجتمع املحيل والعمل عىل أساسها. وحتى مع املساعدة التقنية، يحتاج املامرسون إىل عدة تكون 

الجهوزية للمفاجآت أبرز أداة فيها. 

مخاطر  من  الحد  عاملو  وسيحتاج  عليه.  بناًء  العمل  يتطلب  جًدا  مبكرًا  إنذارًا  املناخي  للتغري  الحايل  الفهم  ويشكل   

الكوارث وإدارتها إىل تعميم املخاوف من التغري املناخي يف إطار برمجة نظم اإلنذار املبكر. وعىل سبيل املثال، سنحتاج 

إىل تفسري املخاطر التقليدية التي تزداد سوًءا أو البارزة حديًثا وإيصالها إىل الناس والتحضري لها. ويتعنّي عىل املامرسني أن 

يفهموا كيف ميكن لجغرافيا املخاطر أن تتغرّي وتعكس التغريات الحالية واملتوقعة يف خطط الطوارئ. يف الواقع، أكملت 

أكرث من 60 دولًة تقيياًم وطنًيا9 يراجع املعلومات املتوفرة حول الطقس املتغري وأمناط املخاطر لتقييم كيف تتأثر خططها 

الوطنية والجهوزية لالستجابة ونظم اإلنذار املبكر.  

مامرسة سليمة: 

 أظهــرت ورش العمــل التــي نظمهــا املركــز الــدويل للتنميــة املتكاملــة للجبــال حــول اإلنــذار املبكــر يف باكســتان عــن نظــم إنــذار مبكــر كانــت شــبه منســية. 

ــة قامئــة عــىل مجموعــة متنوعــة مــن اســرتاتيجيات متعلقــة  ــذار مبكــر تقليدي ــة تشــكل نظــم إن ــق التقليدي ــال كانــت املــرآة وأنظمــة الحرائ ففــي الجب

بالنشــاطات العســكرية والدينيــة أو ســبل العيــش )رعويــة(. وجــاء مــن ذلــك حســنة واحــدة وهــي أن تنــّوع االســرتاتيجيات باســتخدام وســائل التواصــل 

البرصيــة )املــرآة وأنظمــة الحرائــق( والســمعية )املســاجد والرعيــان( ســمح للنظــام بــأن يكــون مرنـًـا بحيــث يتكيــف مــع ســياقات مختلفــة. ويؤكــد اختفــاء 

رعيــان جيــرتال أّن التغــريات تحصــل عــىل مســتوى الروابــط بــني املناطــق املرتفعــة واملناطــق املنخفضــة وبــني املراعــي والقــرى وبــني الجيــل الكبــري والجيــل 

الجديــد وبــني نظــم اإلنــذار املبكــر التقليديــة والحديثــة باملخاطــر الطبيعيــة. ويــرصح املشــاركون يف ورشــة عمــل نظــم اإلنــذار املبكــر: »ذهــب النظــام 

القديــم مــع الريــح والنظــام الجديــد غــري فعــال«. 

مامرسة سليمة: 

 يُدخــل الصليــب األحمــر األســرتايل وصليــب أحمــر جــزر ســليامن قســاًم عــن التغــري املناخــي يف كتيّــب الصحــة التابــع لــكل منهــام ليكــون مامرســو الصحــة 

أكــرث إدراكًا للروابــط املوجــودة بــني التغــري املناخــي وازديــاد خطــر الكــوارث وتنامــي احتــامل حــاالت الطــوارئ الصحيــة العامــة نتيجــًة لتغــري أمنــاط املــرض. 

مامرسة سليمة: 

 يُعتــرب برنامــج تعزيــز القــدرة لدعــم التكيــف مــع تغــري املنــاخ بالتنســيق مــع معهــد األمــم املتحــدة للتدريــب والبحــوث يف كينيــا ومــايل برنامًجــا يجعــل 

مــن الهشاشــة مســألًة محوريــًة للمقاربــة. يف مــايل، »ترُتجــم« املعلومــات العلميــة حــول التغــرّي املناخــي إىل شــكل مفهــوم وميكــن الوصــول إليــه باســتخدام  

الوســائل الســمعية والبرصيــة واملــرسح واملوســيقى باللغــات املحليــة. أمــا يف مــاالوي، فــإّن هــذا املــرشوع يـُـدار بالرشاكــة مــع الصليــب األحمــر.  

مامرسة سليمة: 

 يهــدف برنامــج أداة التفتيــش والتكيــف وســبل العيــش القائــم عــىل املجتمــع املحــيل يف موزمبيــق إىل تعزيــز جهوزيــة املجتمــع املحــيل مــع الرتكيــز عــىل 

التغــرّي املناخــي. وتتضمــن النشــاطات وضــع خرائــط للهشاشــة تجــاه الفيضانــات يف حــوض زامبيــزي وتقييــم الرابــط مــع التغــري املناخــي وزيــادة الجهوزيــة 

قبــل وقــوع الخطــر بكثــري. 
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مامرسة سليمة: 

ــات  ــه 18 شــهرًا يغطــي 10 مجتمع ــا مدت ــد مشــرتك مرشوًع ــالن)Fundación Plan( يف جه ــاين )Plan Germany( و فونداســيون ب ــالن جريم ــت ب  أطلق

محليــة، وذلــك لتعزيــز القــدرات املحليــة للجهوزيــة للكــوارث وإدارتهــا يف قســم شــوكو يف كولومبيــا الــذي مييــل إىل العمــل يف مجــال الكــوارث. ويدمــج 

ــا. ســيتم وضــع  ــه يف كولومبي ــل ل ــذي ال مثي ــر ال ــا املحــرك األســايس لتســاقط األمطــار الغزي ــاخ، كونه ــويب للمن ــو - ظاهــرة التأرجــح الجن املــرشوع، النيني

تجهيــزات خاصــة باملــرشوع مثــل أعــالم اإلشــارة وصفــارات اإلنــذار وأجهــزة لتحديــد مســتوى منســوب ميــاه البحــر يف مواقــع ُمختــارة بغيــة إنشــاء نظــم 

إنــذار مبكــر تتــامىش مــع القواعــد والتنظيــامت وتســمح التكامــل مــع األنظمــة املوجــودة. 

مامرسة سليمة: 

 اســتضافت جمعيــة الصليــب األحمــر الفيجــي يف فوزهــو حلقــة دراســية امتــدت عــىل يومــني، كجــزء مــن مــرشوع »الحــد مــن مخاطــر الكــوارث وتكامــل 

التكيــف مــع التغــرّي املناخــي- منــوذج وطنــي قائــم عــىل املجتمــع املحــيل يف جمهوريــة الصــني الشــعبية«. نّفــذ الصليــب األحمــر الصينــي هــذا املــرشوع 

ــوزارات  ــا: ال ــزداد تطلّبً ــذي ال ينفــك ي ــاخ ال ــة التعامــل مــع املن ــق حــول كيفي ــة القل ــدي. وتتشــارك األطــراف التالي ــل مــن الصليــب األحمــر الفنلن بتموي

مبــا فيهــا وزارة الزراعــة ووزارة الصحــة ووزارة التغــري املناخــي وإدارة الكــوارث ومكتــب األرصــاد الجويــة باإلضافــة إىل جمعيــة الصليــب األحمــر. وناقــش 

املشــاركون، باســتخدام منــوذج اإلنــذار املبكر/التحــرك املبكــر مــع ســيناريو أمطــار غزيــرة وانــزالق الرتبــة، التحــركات التــي ميكــن اتخاذهــا عــىل مــر جــداول 

ــة والخــربات  ــام ناقشــوا األنظم ــرة. ك ــة املتوف ــات املناخي ــرب اســتعامل املعلوم ــام أو ســاعات بحســب الحــدث ع ــة: ســنوات أو أشــهر أو أي ــة مختلف زمني

والتحــركات املوجــودة والتــي ميكــن أن تُســتعمل للتعامــل مــع التغــريات يف املنــاخ ومــن ثــم ســألوا مــاذا ميكــن أن يفعلــوا بعــد أو إن كان بإمكانهــم ان 

يفعلــوا األمــور بطريقــة أفضــل. 

الدرس املستخلص:

يجــد النــاس الذيــن يعيشــون عــىل الجــزر االصطناعيــة يف مقاطعــة مااليطــا يف جــزر ســليامن أّن تغــرّي أمنــاط هبــوب الريــاح يؤثــر عــىل الوســائل التقليديــة 

للتنبــؤ بأحــوال الطقــس. يف الواقــع، إّن جــزر ســليامن متلــك ســجالت أحــوال الطقــس قليلــة ألّن معظــم البيانــات قــد تدمــرت يف فــرتة االضطــراب. للتعويــض 

عــن هــذا النقــص، يتــم اللجــوء إىل املعرفــة التقليديــة عــىل غــرار معرفــة املســنني وذلــك بغيــة تقييــم تداعيــات التغــري املناخــي عــىل البلــد. ووثــق الصليــب 

األحمــر يف جــزر ســليامن أّن القبائــل املوجــودة  يف غــرب البــالد تتحــىل مبعرفــة قيمــة حــول النبــات والزراعــات املوســمية وعالقتهــا بأحــوال الريــاح. يف 

املــايض كان باإلمــكان التنبــؤ  بهبــوب ريــاح خطــرية عندمــا تبــدأ بعــض اللوزيــات بالنمــو والســقوط عــن األشــجار. أمــا اليــوم، فيواجــه كهنــة األوثــان الذيــن 

ميلكــون هــذه املعرفــة صعوبــًة كبــرية يف التنبــؤ يف هبــوب الريــاح وكــم ســتدوم )صليــب أحمــر جــزر ســليامن 2008(. 

 املبدأ التوجيهي 9:

نظم اإلنذار املبكر من دون حدود: التطرق إىل حاالت الهشاشة التامة وتحديد إطار 

املخاطر
....................................................................................................................................................

 ال تعــرف املخاطــر املحتملــة أي حــدود: فهــي ال تحــرتم الحــدود اإلداريــة أو الثقافيــة أو اللغويــة وال متيــز بــني منطقــة 

ــك، عــىل مــامرس الحــد مــن مخاطــر الكــوارث/اإلدارة أن يفكــر  ــا. لذل ــن دوليً ــامت لألشــخاص املرشدي ــوار أو مخي ث

وكأنــه هــو الخطــر ويســتهدف كامــل إطــار الخطــر بغــض النظــر عــن الحــدود االجتامعيــة املوضوعــة مســبًقا. 

ــار أو  ــتجمع األمط ــة مس ــتخدام مقارب ــر باس ــذار املبك ــم اإلن ــرق إىل نظ ــد التط ــن املفي ــل، م ــان هائ ــال فيض  يف ح

املشــهد البيئــي. ميكــن تشــكيل مســتجمع األمطــار يف املنطقــة التــي تتغــذى مــن نظــام نهــر واحــد أو تفــّرغ يف نظــام 

نهــر واحــد. تتلقــى املجتمعــات املحليــة التــي تعيــش عــىل أعــىل النهــر األمطــار أوالً وقــد ال تتأثــر أو بالــكاد تتأثــر 

بالفيضانــات باملقارنــة مــع املجتمعــات املحليــة التــي تعيــش عــىل أســفل النهــر، مــا يوفـّـر لهــا دوًرا أساســيًا يف الرصــد 

ــر  ــىل النه ــة يف أع ــات املحلي ــني املجتمع ــدة ب ــات وطي ــاء عالق ــإّن بن ــا، ف ــن هن ــر. م ــم يف أســفل النه ــذار جريانه وإن

وأســفله يف ظــل نظــم اإلنــذار املبكــر يولــد روابــط اجتامعيــة جديــدة ويزيــد الفهــم ويســاهم يف إنقــاذ حيــاة النــاس. 

ــإدارة  ــة ب ــرة املتعلّق ــذارات املبك ــث إدارة اإلن ــن حي ــوى م ــًة قص ــار أهمي ــتجمع األمط ــة مس ــيس مقارب ــايل، تكت بالت

الســدود الكــربى. 
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 يف حــال حــدوث شــح يف امليــاه، جفــاف، ميكــن للمجتمعــات املحليــة البعيــدة عــن بعضهــا أن تتشــارك اســرتاتيجيات 

حــول كيفيــة االســتجابة للتوقعــات املوســمية. فلقــد كان مــن املفيــد جمــع األرس مــن روابــط مختلفــة حــول السلســلة 

الغذائيــة واالنتاجيــة أي الذيــن ينتجــون ويبيعــون و/أو يعتمــدون عــىل الــرشاء مــن أســواق املــدن، وذلــك الستكشــاف 

أنــواع املعلومــات املتوفــرة وفــرص االســتجابة مــن خــالل كامــل إطــار الخطــر.  

 تساهم جهود مامثلة يف تعميم فهم أكرب للمجتمعات املحلية وكيفية ترابط أعاملها مع مجتمعات محلية أخرى. ففي 

كال هاتني الحالتني أعاله، يتخطى إطار الخطر الحدود الوطنية، لذلك يكون يف العموم من املفيد استكشاف نظم إنذار 

املخاطر  آليات  تنسيق  ذلك  مبا يف  واالقليمية وصيانتها  الثنائية  االتفاقات  الحدود من خالل دعم عقد  تتخطى  مبكر 

التي تتخطى الحدود مثل الفيضانات يف مستجمعات األمطار املشرتكة. وميكن لهذه اآلليات وغريها أن تتضمن تبادل 

القدرات.  املعلومات وبناء 

مامرسة سليمة: 

 تتضمــن نظــم اإلنــذار املبكــر بالفيضانــات يف منطقــة شــيكواوا يف مــالوي ثالثــة مجتمعــات محليــة ترصــد قياســات مســتوى النهــر يف نقــاط أساســية يف النهــر 

)محطــات موانــزا وجــوالي وكالومــا(، وتقــود كريســتيان أيــد هــذه النظــم. فتتبــادل املجتمعــات املحليــة املعلومــات عــرب الهواتــف النقالــة وتنقلهــا للقــرى 

املوجــودة عنــد أســفل النهــر. وهنــا يتــم نقــل التحذيــرات لــكل املعنيــني عــرب مكــربات الصــوت وامللصقــات املشــّفرة باأللــوان. 

مامرسة سليمة: 

ــال  ــة الصوم ــن منطق ــة( م ــات تقليدي ــة ومؤسس ــة ووكاالت/وزارات الحكوم ــري حكومي ــامت غ ــة )منظ ــاركت 20 منظم ــام 2008، ش ــال، يف الع يف الصوم

)أثيوبيــا( ومنطقــة بورينــا )أثيوبيــا( وميــوال )كينيــا( يف ورشــة عمــل بعنــوان: »اإلنــذار املبكــر واالســتجابة العابريــن للحــدود«. وافــق كل املشــاركون عــىل 

نقــاط العمــل التــي تضمنــت: مواءمــة نســق رصــد اإلنــذار املبكــر وزيــادة مشــاركة املجتمــع املحــيل يف جمــع بيانــات اإلنــذار املبكــر واإلبــالغ وتحســني 

تشــارك معلومــات اإلنــذار املبكــر ونرشهــا. 

مامرسة سليمة: 

 تركــز آليــة اإلنــذار املبكــر بالنزاعــات واالســتجابة لهــا للــدول الســبع األعضــاء يف الهيئــة الحكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة يف املنطقــة الفرعيــة للقــرن 

االفريقــي حرصيًــا عــىل نزاعــات الرعــي العابــرة للحــدود. 

مامرسة سليمة: 

 إثــر فيضــان زامبيــزي يف العــام 2001، ألقــى البعــض اللــوم عــىل الســدين الهائلــني عــىل نهــر كاريبــا الواقــع عــىل الحــدود بــني زامبيــا وزمبابــواي وعــىل 

نهــر كاهــورا باســا يف مقاطعــة تيــت يف املوزمبيــق ملســاهمتهام يف زيــادة حــدة الفيضانــات. وهكــذا، وملعرفــة املزيــد عــن دور النهــر الــدويل وإدارة الســد 

املوجــود يف أعــىل النهــر، مّولــت وكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة للواليــات املتحــدة مــرشوع ماينــد الــذي دعــى األطــراف التاليــة إىل زيــارة ســّدي كاريبــا 

وكاهــورا باســا: املســؤولون الحكوميــون الرفيعــو املســتوى مــن املعاهــد الوطنيــة يف موزمبيــق إلدارة الكــوارث وامليــاه واألرصــاد الجويــة، ورؤســاء تحريــر 

راديــو موزمبيــق وصحيفــة جورنــال نوتيســياس واملديــر القطــري لربنامــج األغذيــة العاملــي وممثــل مــن وحــدة االستشــعار البعيــد التابعــة للجامعــة اإلمنائيــة 

للجنــوب األفريقــي. اســتفرس املندوبــون عــن العمليــات وكيفيــة رصــد الســلطات املســؤولة عــن الســد لتوقعــات الطقــس املوســمية للتخطيــط للترصيــف 

الســنوي. فتحــت هــذه الجولــة بــاب الحــوار بــني مشــغيل الســد وســلطات املوزمبيــق املعنيــة بامليــاه والكــوارث كــام ســاهمت يف نــرش الوعــي حــول نتائــج 

ترصيــف امليــاه وترسيحهــا وتســليط الضــوء عــىل الحاجــة إىل تشــارك املعلومــات والتعــاون عــرب الحــدود. 

مامرسة سليمة: 

ــا )التــي تــم تطبيقهــا يف العــام 2005( املجتمعــات املحليــة  ــادرة العابــرة للحــدود للتخفيــف مــن حــدة النــزاع بــني شــعبي دودوث وتوركان  أرشكــت املب

القامئــة عــىل الرعــي مــن جهتــي الحــدود الدوليــة لكينيــا وأوغنــدا. تجــدر اإلشــارة إىل أّن  تاريــخ النزاعــات بــني املجتمعــات املحليــة طويــل وهــي تتغــذى 

مــن الجفــاف املوســمي مــا يــؤدي إىل تشــارك املراعــي واملــوارد املائيــة. وشــجع املــرشوع عــىل الحــوار بــني املجتمعــات املحليــة )اجتامعــات تهــدف إىل حــل 

النــزاع( وأرشك الطرفــني يف نشــاطات تقــارب مشــرتكة )تأهيــل حاويــات امليــاه الخاصــة باملاشــية وطريــق كاميون/أوروبــوا مــن جهــة أوغانــدا إلــخ(. 
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الدرس املستخلص:

ــا عــىل مــدى تعّقــد املســائل العابــرة للحــدود. كانــت الوكالــة تنفــذ مرشوًعــا للســيطرة عــىل فيضــان أحــد   تشــكل حالــة وكالــة يف مــاالوي مثــاالً تقليديً

األنهــر مــن خــالل زرع العشــب عــىل ضفــاف النهــر. وصــادف أّن النهــر يشــكل حــدوًدا بــني ســلطتني تقليديتــني، وكــون الوكالــة تعمــل مــن جهــة واحــدة 

مــن النهــر تــم زرع العشــب عــىل هــذه الجهــة فقــط مــن دون الجهــة املقابلــة للســلطة التقليديــة األخــرى. وهكــذا، يف حــني ميكــن للمــرشوع أن يقلــل 

مــن الفيضانــات يف منطقــة واحــدة، قــد يكــون يف الوقــت عينــه محفــزًا للفيضــان يف الجهــة املقابلــة مــن النهــر. ومــن هنــا تســلّط هــذه الحالــة الضــوء عــىل 

الحاجــة إىل األخــذ يف االعتبــار وبحــذر كامــل إطــار الخطــر. 

املبدأ التوجيهي 10: 

املطالبة بالتكنولوجيا املناسبة
......................................................................................................................................................

 أحــرز العلــم تقدًمــا ملحوظًــا خصوًصــا يف مجــال رصــد أنظمــة العواصــف والتنبــؤ بحدوثهــا واســتباقها، وهــي كلهــا 

تطــّورات ســاهمت إىل حــد كبــري يف إنقــاذ حيــاة النــاس. مــا زال باإلمــكان اســتعامل تكنولوجيــا أفضــل يف نظــم اإلنــذار 

املبكــر فــال بــّد مــن االســتفادة منهــا حيثــام ُوجــدت. يف الواقــع يبقــى اإلنــذار املعّقــد مــن دون أهميــة مــا مل يرتافــق 

بالعمــل الفعــال. 

 إال أنــه وبالنســبة إىل العديــد مــن الناشــطني ترتبــط نظــم اإلنــذار املبكــر أكــرث مــن اللــزوم بالتكنولوجيــا. تنبــع هــذه 

الصــورة لنظــم اإلنــذار املبكــر مــن االســتثامر الكبــري يف الرصــد العاملــي واإلقليمــي للمخاطــر املحتملــة. وقــد شــجع 

ــن الســامء ووســائل االتصــال  ــد لرصــد أحــوال األرض م عــىل هــذا االســتثامر الحامســة الســتخدام االستشــعار البعي

واالنرتنــت. 

ــة  ــب و/أو الصيان ــف الرتكي ــة ولتكالي ــارات التقني ــاب املعرفة/امله ــب الكتس ــا التدري ــواع التكنولوجي ــب كل أن تتطلّ

ــدة، ازدادت الكلفــة لــكل مــن هــذه  ــا معّق ــا. وكلــام كانــت التكنولوجي وللمــوارد البرشيــة والســتدامة النظــام عموًم

العنــارص. إال أنّــه عــىل مــامرس الحــد مــن مخاطــر الكــوارث/اإلدارة أن يشــدد عــىل التكنولوجيــا املناســبة )الفعاليــة 

ذات الكلفــة املرتفعــة والصالبــة واملرونــة وســهولة االســتعامل وقطــع غيــار ميكــن تغيريهــا بســهولة والصيانــة إلــخ( 

عــىل كل املســتويات.

 تحتــاج كل تكنولوجيــا جديــدة، أكانــت مناســبة أم ال، إىل أن تُدمــج مــع الكثــري مــن نــرش الوعــي وتوعيــة املجتمعــات 

املحليــة. وتجــدر اإلشــارة إىل أّن إدخــال أجهــزة جديــدة مــن دون مكونــات ملجموعــة برامــج ملســاعدة املجتمــع املحــيل 

عــىل تقييــم قيمتــه بنفســه ميكــن أن يــؤدي إىل نتائــج مفاجئــة وضــارة وحتــى كارثيــة. ويف حــني تتطلــب التكنولوجيــا 

مــوارد برشيــة )تدريــب وصيانــة إلــخ( إال أنهــا تفتــح بــاب الفــرص، وال بــّد مــن االســتفادة مــن التكنولوجيــات الحديثــة 

إلصــدار اإلنــذارات الفعالــة واآلنيــة عــىل غــرار وســائل التواصــل االجتامعــي. 

 ترتافــق التكنولوجيــا يف نظــم اإلنــذار املبكــر مــع اإلبــالغ بالرصــد واإلنــذار ألن هذيــن املكونــني يســتخدمان أجهــزة 

ــذار املبكــر يف  ــكل مكــّون ومســتوى مــن نظــم اإلن ــا املناســبة ل ــق أهدافهــام. وتجــد أفــكار حــول التكنولوجي لتحقي

ــا يف إطــار خــاص.  ــة إىل الحاجــة إىل وضعه ــاه باإلضاف الجــدول 8 أدن
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الجدول 8: أفكار للتكنولوجيا املناسبة وفًقا ملكونات نظم اإلنذار املبكر ومستوياته

محيل/ املجتمع املحيل أو إطار 

الخطر املحتمل

إقليمي/عامليوطني

خرائط ألطر املخاطر املحتملة )مثالً من معرفة الخطر

خالل عملية تقييم الهشاشة والقدرة 

املعروفة أيًضا بتقييم املجتمع املحيل 

للمخاطر(.

خرائط نظام املعلومات الجغرافية 

التي تُظهر املخاطر املحتملة وحاالت 

الهشاشة يف أنحاء البلد، شبكة حواسيب 

تتلقى إشارات باقرتاب حدوث عواصف 

هوجاء وتتقصاها.

صور األقامر الصناعية التي تعود إىل 30 

سنًة إىل الوراء، ميكن إضافتها إىل مراقبة 

البيانات إلنتاج خرائط مخاطر أكرث دقًة 

مع طبقات تُظهر املخاطر املحتملة 

وحاالت الهشاشة.

قياسات يدوية لألنهر واملتساقطات، الرصد

لوحات إعالنية لإلعالن عن مستويات 

األنهر.

نظام قياس أوتوماتييك مع معلومات 

تتدفق إىل موقع مركزي يف العاصمة.

نظام رصد يف الوقت الحقيقي قائم عىل 

األقامر الصناعية مع األحوال العاملية 

الحالية والتوقعات املستندة إىل مناذج 

مناخية عاملية.

ميكن اعتبار طرقات إخالء يشار إليها قدرة االستجابة

بإشارات محلية ومالجئ من األعاصري 

أمثلة عىل تكنولوجيا موجودة يف هذا 

املكّون.

أي استجابة عىل هذا املستوى ستؤدي إىل التكنولوجيا عينها املوجودة يف إيصال 

اإلنذار أدناه.

أجهزة محلية للتواصل: الكالم الشفهي، إيصال اإلنذار

الساعي، منادي البلدة قرع الطبول، 

األعالم إلخ.

الربيد اإللكرتوين، التوقعات املوسمية راديو، هاتف، تلفاز.

القامئة عىل االنرتنت، تلقيم مبسط جداً.

مامرسة سليمة: 

ــام  ــار( ووضعه ــقوط األمط ــاس س ــاقطات )قي ــاس للمتس ــاف ومقي ــاس مكث ــيل إىل قي ــع املح ــل املجتم ــي( توص ــيك والكاريب ــطى، )املكس ــريكا الوس  يف أم

ــام.  ورصده

مامرسة سليمة: 

 يــوم االثنــني الواقــع فيــه 4 حزيران/يونيــو 2007، انطلقــت صفــارة اإلنــذار بالتســونامي يف أتشــيه يف اندونيســيا وظلـّـت تصفــر مــدة ســاعة. إال أنــه اتضــح 

أنــه إنــذار كاذب. ومــع ذلــك، آالف النــاس هلعــوا ألنهــم مل يتعلّمــوا كيفيــة التــرصف يف حــال انطــالق صفــارة اإلنــذار أو كيفيــة معرفــة اإلشــارة الواضحــة. 

ونتيجــًة لذلــك دّمــر الســكان الغاضبــون معــدات باهظــة الثمــن. 

الدرس املستخلص:

 ومثــال آخــر هــو ميامنــار: حــني توفـّـرت توقعــات دقيقــة قامئــة عــىل األقــامر الصناعيــة عــن إعصــار نرجــس قبــل أربعــة أيــام مــن وقــوع املأســاة، ومــع ذلــك 

مل يتــم إخــالء املجتمعــات املحليــة املعرضــة للخطــر يف الوقــت املناســب. حــددت وزارة األرصــاد الجويــة الهنديــة اإلعصــار يف 27 مــن نيســان/أبريل، وصنفتــه 

يف 29 نيســان/أبريل عاصفــة إعصاريــة حــادة أي قبــل أيــام مــن الثــاين مــن أيار/مايــو يــوم وصــول اإلعصــار إىل اليابســة. وصــدرت توقعــات وإنــذارات عــن 

إدارة األرصــاد الجويــة والهيدرولوجيــا وتــم تعميمهــا عــرب التلفــاز والصحــف والراديــو والتواصــل املبــارش مــع الســلطات الوطنيــة، إال أنهــا يف حــاالت عديــدة 

مل تصــل يف الوقــت املناســب إىل املجتمعــات املحليــة يف املناطــق الســاحلية املتأخــرة والنائيــة التــي تعرضــت لفيضــان نتيجــًة للعاصفــة اإلعصاريــة نرجــس. 

وباإلضافــة إىل ذلــك تبــنّي أّن خطــط اإلخــالء الطارئــة مل تكــن مفيــدة وغــري موجــودة أساًســا يف هــذه املناطــق النائيــة. وهكــذا، ســلطت هــذه الكارثــة الضــوء 

ــوكاالت عــىل  ــة والقــدرة عــىل تشــغيل خطــط الطــوارئ للتحــرّض واالســتجابة بالتنســيق مــع ال ــة إىل التخطيــط والجهوزي عــىل حاجــة املجتمعــات املحلي

الصعيــد املحــيل والوطنــي، فــإّن التكنولوجيــا العاليــة والتوقــع ال يكفيــان.
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املبدأ التوجيهي 11:

 الحاجة إىل مؤرشات التكرار دون اإلفادة وقنوات التواصل. 
......................................................................................................................................................

 يشكل التكرار مبدأً مهاًم ملامريس الحد من املخاطر/اإلدارة ومدراء املخاطر عموًما. يف هذا السياق، يشري التكرار إىل توفري 

أنظمة أو تجهيزات إضافية تعمل يف حال تعطل أحد املكونات التشغيلية أو نظام كامل. وكوننا ال نريد املغامرة عندما 

نعمل يف مجال إنقاذ حياة الناس، فإّن وضع نظم إضافية يؤكد لنا التقاط اإلشارات ووصول الرسائل والعمل عىل أساسها. 

يف اإلجامل، يعني التكرار االجتهاد والحذر واالعرتاف بأّن األنظمة قابلة للتعّطل يف أي حني ألسباب عديدة.ومبوازاة ذلك، 

تقرتح األبحاث أّنه بالنسبة إىل بعض املخاطر، يبدأ الناس بتصديق اإلنذار بعد سامعه بضعة مرات11. وهكذا، فإّن التكرار 

يحرص عىل تكرار الرسائل. وتجدر اإلشارة إىل أّن عنرصين عىل األقل يحتاجان التكرار

املؤرشات املرصودة. 1

قنوات التواصل امُلستعملة إلرسال رسائل اإلنذار. . 2

يتم تفصيل العنرصين أدناه.

• املؤرشات املرصودة

 يقر الجميع أنه ما من مؤرش سحري لخطر معنّي )مع إمكان وجود استثناء مع بعض أجهزة الكشف يف أنظمة رصد 

الزالزل( 

 ما يعني أنه عىل كل مستوى من نظام اإلنذار املبكر، ال بد من تقيص مجموعة ظروف مثل سقوط األمطار يف الجزء 

األعىل من النهر ومستوى النهر يف جزئه األدىن. وستؤدي مراقبة األمناط والتوقعات وتفاعلها إىل فهمها. هذا ما ُيسّمى 

التثليث أو املثالثة.

ال ُيشكل إسناد نشاط اإلنذار املبكر عىل مؤرش واحد خارج إطار رصد الزالزل مامرسًة سليمًة، فقد يرتبط املؤرش الذي 

قد يختاره املجتمع املحيل لرصده محلًيا بشكل وثيق إىل عارض أو ظرف غري معروف جيًدا وقد ال يتناسب مبا يكفي مع 

الخطر امُلعطى األولوية، أي قد ال يكون خيار املؤرش صحيًحا. وقد يعكس املؤرش املثايل املرصود عىل أي مستوى بأعىل 

تكنولوجيا الخطأ البرشي أو التقني يف القياس يف يوم ما أو موسم ما. كام قد يكون مرتكزًا إىل فهم علمي غري تام )مثال 

عىل  ذلك حركة الغيوم(.

 كام قد تتدهور ظروف خطر محتمل ما ملجتمع محيل معنّي إال أنه، ويف الوقت عينه، قد تبني بعض األرس محميات 

شخصية أو عمومية، أي تصبح أقل هشاشًة وأكرث مرونًة يف وجه خطر محدق. وهكذا يكون رصد املخاطر والهشاشة 

نوًعا آخر من التكرار يف نظم اإلنذار املبكر. 

اإلقليمي مؤرشات  املناخي  املنتدى  يتعّقب  فعندما  املستويات،  عرب  يتم  وهو  الرصد  يف  التكرار  آخر عىل  مثال  ومثة   

عاملية إلنتاج أداة رصد عىل غرار التوقع املوسمي، يجب التأكد منها عرب الرصد املحيل اإلضايف للظروف. يف الواقع، تكون 

املؤرشات املحلية أكرث مراعاًة للتغريات البسيطة يف املكان والزمان من تلك التي تصل من نظم اإلنذار املبكر العاملية أو 

اإلقليمية. 

 لذلك، ُينصح بشدة باإلرصار عىل مؤرشات عديدة لكل خطر محتمل وعىل كل مستوى. إليك بعض األمثلة أدناه: 

مامرسة سليمة: 

 عــىل الرغــم مــن وجــود نظــام تعميــم صممــه مركــز مراقبــة الجفــاف كــام يجــب يف الوس، ال يصــل اإلنــذار الرســمي إىل زعيــم القريــة، بــل يكــون ألحــد 

أبنــاء القريــة العاملــني يف دائــرة األرصــاد الجويــة حــق االطــالع عــىل اإلنــذار بالفيضــان الــذي يتــم نقلــه إىل الزعيــم. وكذلــك، يوفـّـر العامــل يف ســّد نــام نغــام 

اإلنــذار للقريــة قبــل يومــني أو ثالثــة مــن فتــح بوابــات الســد لترصيــف امليــاه. ومــن ناحيــة أخــرى، يتحــىّل املجتمــع املحــيل بنظــام تقليــدي الكتشــاف 

الخطــر، بحيــث تتــم مراقبــة مســتوى منســوب امليــاه بنــاًء عــىل مؤرشاتــه الخاصــة ملســتويات الخطــر. 

الرشاكة   :2012 )تحرير(  غولناراغي  م.   10  

املؤسساتية يف نظم اإلنذار املبكر املتعدد املخاطر: 

سبعة مامرسات وطنية سليمة ومبادئ توجيهية. 

هايدلبريغ، سربينغر-فريالغ املبدأ التوجيهي رقم 2 

 .220 صفحة 

»يف  أو  الحقيقي  الوقت  يف  بالزالزل  لإلنذار   11  

غضون 12 ساعًة«، ال وقت النتظار تكرار الرسالة 

التحرك، ما يزيد الضغط عىل توقيت رسالة  قبل 

ودقتها.  اإلنذار 
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قنوات التواصل املستعملة لإلنذار• 

ــن مخاطــر  ــارشًة )الحــد م ــة الرصــد مب ــاج خدم ــذار، تحت ــر مســتعًدا إلطــالق إن ــذار املبك ــا يكــون نظــام اإلن  عندم

ــم و/أو  ــدروس ومنظ ــل م ــام تواص ــط نظ ــريه( إىل رب ــة وغ ــاه والصح ــم املي ــة وعل ــاد الجوي ــوارث/اإلدارة واألرص الك

إطالقــه للوصــول إىل كل فــرد قــد يكــون معرًضــا للخطــر. وتجــدر اإلشــارة إىل أّن مجموعــة عوامــل تؤثــر يف مــا إذا كان 

اإلنــذار ســيصل إىل الهــدف املقصــود، وتــرتاوح مــن تعطــل التكنولوجبــا إىل التجاهــل. يقــدم الجــدول 9 الئحــة قصــرية 

بالعوامــل ومتطلبــات التكــرار. 

 لهذه األسباب من الرضوري استكشاف كل قنوات التواصل املناسبة وإدخال أكرب عدد ممكن منها بشكل منتظم حتى 

ولو إلرسال الرسالة عينها للمجتمع املحيل عينه. التكرار جّيد وجوهري. 

الجدول 9: الحاجة إىل التكرار يف إيصال اإلنذار

الحاجة إىل التكرارمثالالتوصيفاسم العامل
جهــاز يُســتعمل لنقــل اإلنــذار مل يعمــل تعطل التكنولوجيا

كــام يجــب.

شــبكة الهاتــف ال تعمــل بســبب أحــوال 

الطقــس.

ثانيــة  مناســبة  تكنولوجيــا  اســتخدام 

وثالثــة يف الوقــت عينــه قبــل تعطــل 

الشــبكة. 

ــالة إىل الوصول غري املناسب ــالن الرس ــاة ال ينق ــاز أو القن الجه

ــر. ــة للخط كل األرس املعرّض

ال يصــل صــوت املنبّــه إىل األجــزاء النائيــة 

مــن القريــة األقــرب إىل النهــر.

أو  الســعاة  مــن  مجموعــة  تنظيــم 

املناديــن ليحملــوا الرســالة شــخصيًا يف 

املنبّــه. إطــالق  مــن  عينــه  الوقــت 

االجتامعــي  الوصــول 

غــري املالئــم

ال تصــل رســالة اإلنــذار إىل األشــخاص 

ــة، أو  ــن عــىل التحــرك بحري غــري القادري

ــة. ــامع أو الرؤي الس

أو أصــّم ال  أو مريــض  شــخص مســّن 

ــىل  ــس ع ــه لي ــذار ألن ــالة اإلن ــى رس يتلق

املحــيل  املجتمــع  مــع  تــام  تواصــل 

الخارجــي. الســائح ال يســتمع إىل الراديــو 

املحــيل. 

ــوارث(  ــة ك ــوار )أو لجن ــبكة ج ــع ش وض

بحيــث يُنتــدب املتطوعــون مبســؤولية 

تشــارك الرســالة مــع ثــالث أو أربــع أرس 

ــر. ــة للخط ــة معرّض معيّن

يصــل اإلنــذار ولكــن يكــون غــري مفهــوم سوء الفهم

أو  املحــيل  للمجتمــع  بالنســبة  البتــة 

ــراد. ــن األف ــدد م لع

مل يُفهــم معنــى األعــالم املرفوعــة لإلعــالن 

عــن الحركــة الربكانيــة. مل تفهــم األرس 

ــة  ــاة باللهج ــامت املُعط ــرة التعلي املهاج

ــة. املحلي

تحضــري رســائل مكــررة يف لغــات تفهمهــا 

املجموعــات املعرّضــة للخطــر وتُصــدر 

لرتافــق األعــالم.

عــدم تجاهل أو  املُتلقــى،  اإلنــذار  تجاهــل 

ــا  ــباب م ــن األس ــبب م ــه ألي س تصديق

التحــرك. عــدم  إىل  يــؤدي 

بــكل  املحليــة  املجتمعــات  تثــق  ال 

ــى  ــن الخــارج، تتلق ــة م ــات اآلتي املعلوم

اإلنــذار  املنــزل  يف  اللــوايت  النســاء 

ــا تخولهــّن  ــه ولكــن ال ســلطة له وتفهمن

تــرك املنــازل قبــل الحصــول عــىل إذن 

الســمك. صيــادي  أزواجهــّن 

ــا:  ــادة تأثريه ــذار لزي ــائل اإلن ــرار رس تك

يصــدق النــاس بعــد ســامع اإلنــذار عــدة 

مــرات. بنــاء الثقــة بــني مســتويات نظــم 

اإلنــذار املبكــر.

مامرسة سليمة: 

ــن  ــي واألمــن الغــذايئ عــرب دراســة وضــع املاشــية. وتتضّم ــان شــعب املاســاي إشــارات الجفــاف والتدهــور البيئ ــب رعي ــا، يتعّق ــا وتنزاني  يف كل مــن كيني

املــؤرشات املحليــة اإلنتــاج اليومــي للحليــب وملمــس جلــد الحيوانــات وطعــام األبقــار وروثهــا ومــدى تراجــع الشــجريات. وال يســتخدم شــعب املاســاي 

ــث مــؤرشات عديــدة.  مــؤرًشا واحــًدا البتــة للتوصــل إىل اســتنتاجات بــل يثلّ
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املبدأ التوجيهي 12: 

استهداف املجموعات الهشة واألقل حظوًة 
......................................................................................................................................................

 يعــود هــذا املبــدأ إىل مجموعــات الســكان املوجــودة يف إطــار الخطــر املــادي املُناقــش أعــاله )املبــدأ التوجيهــي 9(. 

ــز أساســية يف كل مكــّون وعــىل كل  ــذار املبكــر املجموعــات األقــل حظــوًة كنقطــة تركي ــن نظــم اإلن ــّد أن تتضّم ال ب

مســتوى. وقــد تــم اختيــار مصطلــح األقــل حظــوًة بــدل هشــة ليشــمل مجموعــة أكــرب معرّضــة للخطــر )معرّضــة و/

أو هشــة(. ال يفيــد يف مجــال الحــد مــن مخاطــر الكــوارث/اإلدارة عــزل مســألة الجنــس ألّن األشــخاص األقــل حظــوًة 

أو املهمشــني ليســوا فقــط نســاًء أو أطفــاالً أو مســنني أو ذوي إعاقــة. بنــاًء عــىل نــوع الخطــر املحتمــل، قــد يتضّمــن 

هــؤالء األشــخاص أيًضــا املرشّديــن وشــبه األميــني وعــامل النهــر الليليــني والشــبان الذيــن يلعبــون بالقــرب مــن النهــر 

واألرس التــي يرتأســها فــرد واحــد )مهــام كان جنســه( أو بــكل بســاطة غــري امليســورين. 

 وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه يف كل مجتمــع محــيل مثــة مجموعــة مهّمشــة مــن األشــخاص، أكان عــن قصــد أو عــن غــري 

قصــد. قــد يكــون مــن بــني هــؤالء األشــخاص الــزوار، الســياح أو املهاجريــن املوســميني أو الدامئــني. ونظــرًا إىل أنهــم ال 

يســتمعون إىل إذاعــة الراديــو املحليــة، أو غــري قادريــن عــىل فهــم اللغــة املحليــة واإلشــارات الثقافيــة مــن جريانهــم، 

يصبحــون مهمشــني عندمــا يكــون هنــاك خطــر محتمــل محــدق. فــال بــّد مــن أخذهــم يف االعتبــار يف اإلنــذار املبكــر: 

تحديدهــم وإدخالهــم وإرشاكهــم أو عــىل األقــل إنذارهــم. 

 مــن ناحيــة أخــرى، عــربت املــرأة يف كل أنحــاء العــامل عــن اســتيائها لإلشــارة الدامئــة إليهــا عــىل أنهــا األكــرث هشاشــًة يف 

ســياق الحــد مــن مخاطــر الكــوارث أو أطــر اإلدارة. إال أّن الحقيقــة تقــيض بــأّن تعرّضهــا االجتامعــي واليومــي للخطــر 

املحتمــل مييزهــا عــن الرجــال أكــرث مــن الهشاشــة والقــدرة. قــد تكــون املــرأة أكــرث وعيًــا ومســؤولة بشــكل مبــارش عــن 

األطفــال مــا يضعهــا يف ظــروف صعبــة إلنقاذهــم يف املــدارس ومواقــع اللعــب. قــد يجعلهــا وضعهــا االجتامعــي غــري 

قــادرة عــىل االســتجابة إىل اإلنــذار وحدهــا أو غــري مرتاحــة لذلــك )مثــل اإلخــالء مــع الجــريان(، وهكــذا، تتحّمــل عــبء 

اإلعصــار بالكامــل. وبذلــك، ترُتجــم العمليــات االجتامعيــة والثقافيــة بزيــادة مســتوى العرضــة للخطــر عنــد املــرأة، إال 

أّن ذلــك ال يعنــي زيــادة مســتوى الهشاشــة. واالعــرتاف بهــذا الواقــع يســاعد عــىل تحليــل أكــرث إفــادًة واســتهداف أكــرث 

فعاليــة للمجموعــات األقــل حظــوًة. 

مامرسة سليمة: 

ــا تضــع أحــد الجنســني يف وضــع  ــا( كيــف أّن األدوار واملســؤوليات املحــددة اجتامعيً ــيك وباردي ــال ) يف مقاطعتــي بان ــا يف نيب  فّصــل طالــب دراســات علي

ســيئ يف ظــل نظــم اإلنــذار املبكــر بالفيضــان وذلــك بســبب القوالــب النمطيــة. وســلطت النتائــج الضــوء عــىل األدوار واملســؤوليات املقولبــة باإلضافــة إىل 

املهــارات والقــدرات ونقــص الحركــة وغريهــا مــن املامرســات االجتامعيــة الثقافيــة التــي جعلــت املــرأة يف بعــض األحيــان أكــرث هشاشــًة مــن الرجــال يف 

حــاالت الفيضــان. مــن ناحيــة أخــرى، كان الرجــال الذيــن يراقبــون مســتويات امليــاه )أجهــزة القيــاس للمراقبــة( أكــرث عرضــًة للخطــر عندمــا كانــوا يراقبــون 

خــالل الليــل. باإلضافــة إىل ذلــك، مبــا أن الرجــال لطاملــا كانــوا أكــرث حركــًة مــن النســاء، كان مــن األرجــح لهــم أن يتواصلــوا مــع قــارئ القياســات ونــرش 

الرســالة إىل املجتمــع املحــيل. 

مامرسة سليمة: 

 فييتنــام: درّب نظــام اإلنــذار املبكــر الخــاص بنهــر ميكونــغ التحتــي أفــراد املجتمــع املحــيل عــىل إيصــال النــاس ذوي اإلعاقــة واألطفــال إىل مــكان آمــن 

عندمــا تصلهــم إنــذارات بحــدوث فيضــان. 
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مامرسة سليمة: 

 طــورت مدينــة كايــب تــاون يف جنــوب افريقيــا نظــام إنــذار مبكــر يســتهدف كامــل إطــار الخطــر يف نهــر دييــب الــذي يفيــض عــىل مســتوطنات دورنبــاش 

غــري النظاميــة. فكثفــت الســلطات نــرش الوعــي العــام يف الســهول الفيضيــة املنخفضــة بحيــث تــم إعطــاء الســكان نصائــح مليــة )بلغــة الكهــوزا واللغــة 

االنكليزيــة واللغــة األفريقانيــة( عــن كيفيــة رفــع مســتويات األرض وتحويــل مجــرى ميــاه الفيضــان والحــد مــن املخاطــر الصحيــة املحتملــة التــي ترافــق 

ركــود امليــاه. وتعمــل املدينــة مــع منظــامت ال تبغــي الربــح ميكنهــا أن تؤمــن »بيئــة آمنــة ونظيفــة وكرميــة« توفــر ملجــأً وطعاًمــا وأمانًــا للمرشديــن. 

الدرس املستخلص:

 تظهــر البيانــات املســتندة إىل القصــص أنــه خــالل التســونامي الــذي رضب يف العــام 2004 يف املحيــط الهنــدي، خمســة أشــخاص مــن أصــل الســبعة الذيــن 

ــوا مهاجريــن قادمــني مــن املقاطعــات  ــزال بالقــرب مــن اندونيســيا( كان القــوا حتفهــم يف جزيــرة ســيمولو )التــي تبعــد 20 دقيقــًة فقــط عــن مركــز الزل

املجــاورة يف اندونيســيا. ويُعــزى ذلــك إىل أّن املهاجريــن ال يتشــاركون املعرفــة عينهــا كالســكان املحليــني. 

 املبدأ التوجيهي 13: 

بناء الرشاكات واالنخراط الفردي
......................................................................................................................................................

 ترتبــط الدعامــة األساســية الســتدامة نظــم اإلنــذار املبكــر عــىل أي مســتوى بالرشاكــة وانخــراط بعــض األفــراد املعينني. 

فــال ميكــن لنظــام مؤهــل بالكامــل ومتعــدد املخاطــر واملســتويات أن ينجــح مــا مل تُوّضــح الــرشاكات ويتعلّــق األفــراد 

امللتزمــني بالجهــود، مــع العلــم أّن هــذا املبــدأ ال يُطبــق عــىل اإلنــذار املبكــر فقــط. فــإّن إدراجهــم يضــع املشــاركة 

الناشــطة وملكيــة منتجــات نظــم اإلنــذار املبكــر يف الواجهــة. 

 ومــن بــني الرباهــني الداعمــة للــرشاكات هــي أّن هــؤالء الــرشكاء يؤّمنــون مــوارد أكــرب وأمــوال أكــرث وغــريه. فغالبـًـا مــا 

يكــون هنــاك نقــص باملــوارد املاديــة، وقــد تحتــاج الوســائل املُقرتحــة لجمــع املــال إىل مامرســة الضغــط لتنفيذهــا. 

تخيّــل أيًضــا قيمــة متطوعــة يف الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر تتحــدث بحــزم وبــكل فصاحــة، وعــن خــربة شــخصية 

ُمحزنــة )عــىل غــرار خســارة ابنهــا عندمــا تــم ترصيــف ميــاه أحــد الســدود مــن دون إنــذار(، لصالــح اإلنــذار املبكــر. 

بهــذه الطريقــة، تشــّد شــخصيتها آخريــن يشــاركونها املخــاوف عينهــا. ورسعــان مــا يــؤدي موجــب الســالمة وعــدد 

األشــخاص املُطالبــني بنظــام إنــذار مبكــر إىل لفــت نظــر ُمحافــظ املقاطعــة أو حتــى الرئيــس الوطنــي إىل الحاجــة إىل 

نظــام إنــذار مبكــر. بالتــايل، تُعتــرب بطلــة كهــذه مــورًدا قيــاًم لنجــاح نظــم اإلنــذار املبكــر. هنــاك الكثــري مــن األبطــال 

يف العــامل، اخــرج وابحــث عنهــم. 

 تطــول الئحــة الــرشكاء املحتملــني لنظــام اإلنــذار املبكــر وتتغــري بحســب كل مســتوى وخطــر وســياق. ولكــن أفضــل 

مــكان لبــدء البحــث عــن رشاكات لنظــم اإلنــذار املبكــر هــو نقطــة االنطــالق، أي املجتمــع املحــيل. ففــي املجتمعــات 

املحليــة املعرّضــة للخطــر، لــن يكــون مــن املســتحيل ايجــاد متطوعــني ملتزمــني وأبطــال صادقــني )كالتــي تحدثنــا عنهــا 

أعــاله(. يف الواقــع، ميكــن أن تبــدأ جهــود نظــم اإلنــذار املبكــر معهــم. ســتجد أمثلــة وافــرة عــن رشاكات نظــم اإلنــذار 

املبكــر أدنــاه: 

املدارس والشباب: من املهّم اكتشاف أساليب تسمح لنا باستعامل املدارس ومجموعات الشباب لتشكيل معرفة 	 

حول املخاطر ومراقبتها وبناء قدرة عىل االستجابة واإلبالغ عن اإلنذارات املبكرة وذلك بتنسيٍق قريٍب مع املجتمع 

املحيّل. إّن إرشاك التالمذة يف مراقبة منسوب مياه النهر ونسبة سقوط األمطار الفرصة املناسبة لتعليم التالمذة 

درًسا يف علم إدارة املخاطر ويف اآلن مًعا تطوير أرشيف يضّم العديد من البيانات التي ستوضع يف خدمة املجتمع 

املحيّل والعلم )مكتب األرصاد الجوّية واألخبار واملنّظمة العاملّية لألرصاد الجوّية(. 
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مامرسة سليمة: 

ــإدارة الحــّد مــن مخاطــر الكــوارث  ــة ب ــاّم وهــي معنيّ ــني القطاعــني الخــاّص والع ــة ب ــة باألعاصــري رشاك ــة املعنيّ ــة الوطنيّ يف جــزر كاميــان، أنشــأت اللجن

املرتبطــة باألعاصــري والتأّهــب واالســتجابة واالنتعــاش. ويرتبــط نجــاح اللجنــة باحرتامهــا للمتطّوعــني املدنيّــني منــذ مرحلــة اإلدمــاج )وحتّــى اآلن( وســعيها 

الدائــم نحــو التطــّور عــرب اســتخالص دروس املــايض )املراجعــة الســنويّة للخطـّـة( والعمــل وفًقــا إلطــار الحــّد مــن مخاطــر الكــوارث الوطنــّي وتقويتهــا ســنة 

تلــَو األخــرى فيــام يتعلّــق بالحــّد مــن الخســارات خــالل موســم األعاصــري.    

مامرسة سليمة: 

تنتــرش نــوادي الشــباب التابعــة لجمعيّــة الهــالل األحمــر املــرصّي يف كّل أنحــاء الدولــة وتغطــي كّل املحافظــات. ويصــل مجموعهــا إىل 26 ناديـًـا مــع 20 فرًعــا 

لتلبيــة حاجــات القــرى والبلــدات. وأّدت شــبكة الشــباب دوًرا فّعــااًل يف نقــل اإلنــذارات املبكــرة. 

مامرسة سليمة: 

ــة  ــة مــن مخاطــر إنــزالق الرتب ــة املجتمعــات املحليّ ــكا، دعمــت مجموعــة مــن التالمــذة يف صــّف العلــوم حامي ــة يف رسيالن ــا الجبليّ ــوارا إيلي يف منطقــة ن

والفيضانــات. فإثــر الخســائر الفادحــة التــي تكبّدتهــا املنطقــة عــام 2008، تعلـّـم التالمــذة كيفيّــة املــداورة يف مراقبــة ســقوط األمطــار مرّتــني يوميًّــا بواســطة 

آلــة قيــاس منخفضــة الكلفــة. خــالل العطــل املدرســيّة، )التــي تتداخــل مــع املوســم املاطــر( يتــّم تكليــف التالمــذة الذيــن يقطنــون بالقــرب مــن املدرســة 

ــب  ــالغ املكت ــّم إب ــة. ويت ــالغ أولياءهــم والســلطات املعنيّ ــم إب ــت نســبة ســقوط األمطــار 75 ســنتمرتًا يف خــالل 24 ســاعة، عليه ــة الرصــد. إن تخطّ مهّم

ــا، يتــّم اعتــامد  ــة، التــي بدورهــا تصــدر اإلنــذارات املناســبة عــرب التلفــاز أو اإلذاعــة. حاليًّ اإلقليمــّي فــوًرا ليتحّقــق مــن النتائــج مــع دائــرة األرصــاد الجويّ

ــا  هــذا الربنامــج يف كّل أنحــاء املقاطعــة ويتــّم التخطيــط أيًضــا للقيــام بزيــارة ميدانيّــة للمكاتــب اإلقليميّــة. باإلضافــة إىل ذلــك، ســيقّدم التالمــذة عرًضــا خاصًّ

ــة.  بهــم خــالل اإلجتامعــات الشــهريّة التــي تنعقــد يف املقاطعــة وللجنــة إدارة املخاطــر يف املقاطعــة وســيحرضها العديــد مــن ممثّــيل املجتمعــات املحليّ

الدرس املستخلص:

متتّعــت نظــم اإلنــذار املبكــر يف النيبــال )مــن تنظيــم املؤّسســة الخرييـّـة براكتــكل آكشــن( بعنــرص فّعــال فيــام يتعلـّـق باإلنــذار، بحيــث أنّهــا توقّعــت أيًضــا 

مســاهمة مــن املــدارس )التالمــذة واألســاتذة( يف مجــايل الرصــد واملراقبــة. وأصيــب املجتمــع بخيبــة أمــل عندمــا أدرك أّن املــدارس تقفــل أبوابهــا خــالل 

ــة املراقبــة أهميّــة بالغــة.     موســم الزوابــع أي عندمــا ترتــدي عمليّ

ميكن 	  التي  املوارد  من  العديد  الخاّصة  الرشكات  متلك  منه،  وأعىل  املجتمع،  مستوى  عىل  حّتى  الخاص:  القطاع 

التي  اإلنذار  الخاّصة وحدها من رسائل  الكيانات  املبكر. لن تستفيد  اإلنذار  لتقوية نظم  فّعال  تسخريها بشكٍل 

بها( لإلظهار عن حّس  )وتطالبها  أيًضا تشجيعها  الحكومة  بل عىل  املحافظة عىل سالمة مؤنها،  ستساعدها عىل 

جزء  أّنها  عن  ستثبت  مالجئ،  بنت  أو  إتصال  جهاز  الرشكات  قّدمت  فإن  الرشكات.  لدى  اإلجتامعّية  املسؤولّية 

من املجتمع. تضّم الكيانات الخاّصة التي ترتبط عادًة بنظم اإلنذار املبكر قطاعي اإلتصاالت السلكّية والالسلكّية 

)لتعميم اإلنذار( والخدمات )مثل الفنادق التي تضّم مباين كبرية وآمنة ميكن أن تشكّل مأوى إن اقتىض األمر(. 

نقّدم بعض األمثلة يف ما يأيت:  

 

مامرسة سليمة: 

يف شــهر آذار\مــارس مــن العــام 2007، متّكنــت رشكــة لرينيــا آســيا )LIRNEasia( مــن وضــع دراســة تجريبيّــة لنظــام إنــذار مبكــر تحــت إســم »امليــل األخــري« 

ــكا وذلــك بفضــل مــوارد ســارفوديا وتغطيتهــا ومركــز إدارة الكــوارث املحــيّل. يهــدف هــذا املــرشوع إىل تقييــم مــدى  ــًة يف ســارفوديا يف رسيالن يف 32 قري

ــه ســيتّم نرشهــا يف مختلــف الظــروف ويف قــرى مختــارة يف املرحلــة األخــرية مــن نظــام اإلنــذار  مالءمــة خمســة أجهــزة لتكنولوجيــا املعلومــات حيــث أنّ

الوطنــّي يف رسيالنــكا ومــن املمكــن أيًضــا أي أن يتــّم اعتــامده يف بلــدان ناميــة أخــرى. فيــام يتعلّــق بالقــدرات التنظيميّــة، أظهــرت الدراســة التجريبيّــة أن 

ــا. وبالتــايل، أعطــى هــذا املــرشوع زخــاًم جديــًدا  الهواتــف الجّوالــة وتلــك الثابتــة حّققــت أفضــل النتائــج ألنّهــا ســهلة االســتعامل وال تتطلّــب تدريبًــا خاصًّ

  .)Dialog Telecom( »للجهــود مــع »دايالــوغ تيليكــوم
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نظم المجتمع المحلّي لإلنذار المبكر: المبادئ التوجيهية

مامرسة سليمة: 

ــة بالتخطيــط يف حــاالت الطــوارئ مبوجــب البــاب الثالــث مــن  ــة املعنيّ ــة، وكجــزٍء مــن الجهــود التــي تبذلهــا اللجنــة املحليّ يف الواليــات املتّحــدة األمريكيّ

ــة، املــوارد  ــة، يف العديــد مــن املجتمعــات املحليّ قانــون تعديــالت الســوبرفاند وإعــادة الرتخيــص )أو مــا يعــرف بقانــون ســارا(، قّدمــت املصانــع الكيميائيّ

الرضوريـّـة لــألرس واملنــازل املجــاورة لــيك تصبــح جميعهــا أقــّل عرضــًة للمخاطــر الجويـّـة. ينــّص هــذا القانــون عــىل متطلّبــاٍت للحكومــات الفدرالّيــة واملحلّيــة 

وتلــك التابعــة للواليــة والقبائــل الهندّيــة واملصانــع فيــام يتعلـّـق بالتخطيــط يف حــاالت الطــوارئ و«حــّق املجتمــع املحــيّل يف معرفــة الخطــر« واإلبــالغ عــن 

املخاطــر واملــواد الكيميائّيــة الســامة. كــام أنـّـه يقــّدم إطــار عمــل إلنشــاء لجــان محليّــة للتخطيــط يف حــاالت الطــوارئ ويف بعــض املجتمعــات املحليّــة أّدت 

جهــود هــذه اللجــان إىل حــّث املصانــع عــىل االســتثامر يف توفــري الحلــول املناســبة للمنــازل الواقعــة يف جــوار املُنشــآت والتــي قــد تكــون معرّضــة للتلــّوث 

ا. إّن اللجــان مســتقلّة ويبــدو أنّهــا تســعى لجمــع األمــوال مبفردهــا مــن داخــل املجتمــع املحــيّل. وإن دفعــت املصانــع املــال يف ســبيل الوقايــة،  املحمــول جــوًّ

عــىل األرجــح أنّهــا توفّــر عليهــا أمــوااًل طائلــة تـُـرصف يف الدعــاوى القضائيّــة وعنــد ظهــور مشــاكل طبيّــة. 

مامرسة سليمة: 

ــة الصليــب األحمــر فــرع بــايل املحــيّل ومجتمــع مــوزا دوا املحــيّل  ــرات تفاهــم ســابقة مــع جمعيّ ــع فنــدق خمــس نجــوم يف بــايل مذكّ يف أندونيســيا، وقّ

ــذارات املبكــرة.  ــة باإلن للمســاهمة يف إجــراءات التأّهــب للتســونامي مثــل أعــامل اإلخــالء املتّصل

    
املجتمع املديّن واملنّظامت غري الحكومّية والصليب األحمر والهالل األحمر: يزداد عدد املنّظامت الشعبّية التي 	 

تحرز تقّدًما مهامًّ يف مجال نظم اإلنذار املبكر املنطلقة من القاعدة والذي يحّركها املجتمع املحيل لدعم السلطات 

الوطنّية واملحلّية يف أي مكان. ال داعي ليك ترشع الحركة الدولّية للصليب األحمر والهالل األحمر أو أي منّظمة 

غري حكومّية أخرى يف إنشاء نظم إنذار مبكر مبفردها. عىل الرغم من أّن الرشاكات قد تبطئ العملّية )إذ أّن تويل 

مقاليد األمور عىل الصعيد الوطنّي والتوّصل إىل إجامٍع يف اآلراء يستغرق بعض الوقت(، إاّل أّنها ستؤدي إىل تأثرٍي 

أكرب واستدامة فعلّية.  

الحكومة: يجعل التفويض املعطى للحكومات منها الرشيك الفعيّل يف وضع نظم اإلنذار املبكر عىل كّل املستويات. 	 

فمن واجب الجمعّيات الوطنّية للصليب األحمر والهالل األحمر دعم الحكومات املعرتف بها يف عملها اإلنسايّن. 

تأدية  يف  الحكومات  دعم  لدى  فعلّية  واستدامة  أكرب  تأثريًا  الحكومّية  غري  املنّظامت  تضمن  ذلك،  إىل  باإلضافة 

من  انطالًقا  وناجحة،  مستدامة  نظٍم  عىل  للحصول  أساسّية  الحكومّية  الرشاكة  تعترب  الشعب.  وحامية  واجباتها 

املستوى الوطني الذي يعترب بحاجة ماّسة إىل نظام إنذار مبكر وصواًل إىل مستوى املجتمع املحيّل املعرّض للخطر 

. غالًبا ما توكل  حيث أّنه ال بد من ربط نظام اإلنذار املبكر بالقدرة عىل االستجابة يف حال مل يحظى بدفٍع محيلٍّ

الترشيعات والقوانني مسؤولّية الحّد من مخاطر الكوارث وإدارتها للحكومات املحلّية واإلقليمّية وبالتايل ال بد من 

اعتبارها الرشيك األّول يف بناء نظم اإلنذار املبكر. من األسايّس تعزيز قدرة الحكومة املحلّية عىل الحّد من مخاطر 

الكوارث\نظم اإلنذار املبكر، مبا أّنها األقرب إىل املؤسسات الحكومّية واملجتمعات املحلّية وغالًبا ما تتمّتع بسلطات 

تنظيمّية متعّلقة بالحّد من مخاطر الكوارث وتعترب أيًضا قناة خاضعة للمساءلة متّر بها املوارد الحكومّية لبناء نظم 

اإلنذار املبكر. 

بنقاط 	  تتمّتع  العسكرّية  املؤّسسة  ما، عندها ستكون  العسكرّي ظاهرًا وفّعااًل يف دولٍة  الحضور  إن كان  الجيش: 

إمكانّية  مّثاًل يف  تنظر  قد  للخطر.  املعرّضة  للمجتمعات  إنذار  رسائل  منها إلرسال  االستفادة  وقدرات ميكن  قّوة 

تسخري مواردها البرشّية أو قنوات التواصل الخاّصة بها للجهود املبذولة يف مجال اإلنذار، إن حصلت عىل إذٍن من 

الحكومة. كام أّنها قد تستفيد من حلقات التدريب حول نظم اإلنذار املبكر.  
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ب . مواضيع متعّددة الجوانب: المبادئ التوجيهّية

مامرسة سليمة: 

مّولــت الوكالــة األمريكيّــة للتنميــة الدوليــة باإلشــرتاك مــع وزارة الصّحــة العامــة يف باكســتان ومنظّمــة الصّحــة العامليّــة نظــام ملراقبــة األمــراض ينطــوي عــىل 

عيــاداٍت ومختــربات ثابتــة وأخــرى متنّقلــة لرصــد الحــاالت الفرديـّـة واالســتجابة برسعــة ملعالجــة األمــراض الســارية وعزلهــا عــن املجتمــع املحيــط بهــا. فــإن 

كان قــروّي يف مقاطعــة دادو يف إقليــم الســند يعــاين مــن اإلســهال املــايّئ الحــاد، كان العاملــون يف القطــاع الصحــّي قادريــن عــىل تحديــد مــا إن كان املريــض 

يعنــي مــن الكولــريا وعزلــه مــع عائلتــه وإرســال رســائل صحيّــة عــرب املجتمــع املحــيّل ومعالجــة مصــدر امليــاه املحــيّل. وهكــذا إن تفــّى الوبــاء يف قريــٍة مــا 

فليــس مــن الــرضورّي أن ينتقــل إىل القريــة املجــاورة وتــّم تركيــز املــوارد املناســبة بحيــث أنـّـه تــّم اإلبــالغ عــن العديــد مــن الحــاالت. وبالتــايل، أنشــأ نظــام 

إنــذار مبكــر خــاّص باألمــراض يف 37 مقاطعــة تــّم تحديدهــا عــىل أســاس أنّهــا عرضــًة للــزالزل والفيضانــات بغيــة الوصــول إىل أقاليــم أخــرى معرّضــة للخطــر 

وبنــاء قــدرة العاملــني يف القطــاع الصحــّي عــىل املســتوى الخارجــّي للكشــف املبكــر.  

وسائل اإلعالم: ميكن للقنوات اإلعالمّية املحلّية والوطنّية تأدية دور أسايّس يف بناء نظم إنذار مبكر إذ أّن ميدان 	 

عملها األسايّس يتعّلق بنقل املعلومات إىل فئات املجتمع كاّفة من املستمعني واملشاهدين والقّراء. كام أّنها تستويف 

مسؤولّية نقل معلومات دقيقة وآنّية للمحتاجني. عىل كّل الجهود التي ُتبذل يف مجال نظم اإلنذار املبكر، بخاّصٍة 

الدورات التدريبّية، أن تشهد عىل مشاركة ممّثلني إعالميني، ال لالطالع وتعميم الجهود فقط، بل للمشاركة واملساهمة 

كفرٍد فاعٍل يف املجتمع املحيّل. ال بد من االستفادة من نقاط القّوة التي تتّمع بها وسائل اإلعالم الستكشاف قنوات 

جديدة لنقل املعلومات للمجتمعات البعيدة واستعامل صيغة مخترصة تسّهل استيعاب املعلومات وجعلها قابلة 

للتنفيذ ومامرسة الضغوطات للحصول عىل فسحة إعالمّية مجانّية أو مدعومة، سواء يف اإلعالن املكتوب أو املريّئ 

أو املسموع، للمساعدة عىل نقل إنذارات فعلّية.     

مامرسة سليمة: 

يف مقاطعتــي ســانيكييل وتابيتــا يف ليبرييــا، بحــث الصليــب األحمــر يف ســعيه لتطويــر نظــم اإلنــذار املبكــر التــي يقودهــا املجتمــع املحــيّل )املمّولــة مــن 

ــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر( عــن وكالء وســائل اإلعــالم للمشــاركة منــذ البدايــة. مل تقتــرص مســاهمتهم  إم أس أن عــرب االتحــاد الــدويّل لجمعيّ

عــىل كونهــم أعضــاء يف املجتمــع املحــيّل، بــل ســاعدوا أيًضــا عــىل إعــادة صياغــة رســائل اإلنــذار ومتّكنــوا مــن الحصــول عــىل فســحة إعالميّــة مدعومــة مــن 

ــة مــن نــرش نظــم املجتمــع املحــيّل لإلنــذار املبكــر. الحكومــة لتتمّكــن الجمعيّــات الوطنيّ

مامرسة سليمة: 

بدعــٍم مــن الصليــب األحمــر األمريــيّك، أنشــأت جمعيّــة الصليــب األحمــر الفيتناميّــة رشاكــة مــع املركــز اآلســيوّي للتأّهــب للكــوارث يف برنامــج معنــّي بنظــم 

اإلنــذار املبكــر يف أربعــة بلــدان )أندونيســيا والفلبــني ورسيالنــكا والفيتنــام(. متّكــن الربنامــج للمــرّة األوىل مــن إنشــاء منتــدى موســمّي يهــدف إىل التشــجيع 

عــىل الحــوار ومســاعدة صانعــي القــرارات ومســؤولني آخريــن عــىل اســتخالص العــرب وبنــاء كيانــات اإلنــذار املبكــر مــع تفويــض مؤّسســايتّ )عــىل ســبيل 

املثــال خدمــات الهيدروميــت( والســامح لوســائل اإلعــالم بتمثيــل املجتمعــات التــي تخدمهــا عــىل أعــىل املســتويات. وتضّمــن الربنامــج أيًضــا عنــرًصا تدريبيًّــا 

حيــث أنـّـه تــّم تدريــب العاملــني واملتطّوعــني يف مجــال إرســال رســائل اإلنــذار والتخطيــط لــيك تأخــذ التدابــري الالزمــة يف حــال وقــوع كارثــة. 

مامرسة سليمة: 

ــة للحــّد مــن الكــوارث  ــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر واألمانــة املشــرتكة بــني الــوكاالت والتابعــة لالســرتاتيجيّة الدوليّ بــادر االتحــاد الــدويّل لجمعيّ

ورشكاء آخريــن تابعــني لألمــم املتّحــدة عــىل بــّث الربنامــج الدرامــّي »أوقــات األعاصــري« )Tiempos de Huracanes( الــذي يحظــى بشــعبيّة واســعة عــىل 

مــا يزيــد عــن 74 إذاعــة راديــو محليّــة يف ســّت دول مــن أمريــكا الوســطى يف بدايــة املوســم املاطــر. تهــدف هــذه الحملــة اإلعالنيّــة إىل توفــري وســيلة بديلــة 

ــف الربنامــج الدرامــّي مــن أربــع قصــص تنــدرج ضمــن ســياق الفيضانــات  الســتقاء املعلومــات حــول مخاطــر الكــوارث للمجتمعــات األكــرث عرضــًة. يتألّ

الناجمــة عــن التســاقط الغزيــر لألمطــار واألعاصــري. تحصــل هــذه القصــص يف مجتمعــات حيــث تــرتاوح مســتويات التأّهــب وتعالــج املســائل التــي تقــع 

ــات  ــدويّل لجمعيّ ــق االتحــاد ال ــة، أطل ــاًء عــىل هــذه التجرب ــا وبعدهــا www.eird.org/esp/radionovela/radionovela.htm. وبن ــة وخالله ــل الكارث قب

الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر واألمانــة املشــرتكة بــني الــوكاالت والتابعــة لالســرتاتيجيّة الدوليّــة للحــّد مــن الكــوارث مــع رشكاء آخريــن يف العــام 2011 

برنامــج درامــّي جديــد تحــت اســم »Vida que te queremos tanto« )الحيــاة التــي تريدهــا( والفصــل األّول منــه مرتبــط بنظــم املجتمــع املحــيّل لإلنــذار 

 .www.eird.org/radionovela/index.html  )حيــث هنــاك دخــان( »cuando el riso suena« املبكــر تحــت اســم
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ج. 
ممارسة على مستوى المجتمع 

المحلّي: المبادئ التوجيهّية لكّل مكّون 
من نظم اإلنذار المبكر

...........

لــكّل مكــّون مــن مكّونــات نظــم اإلنــذار املبكــر األربعــة، أطلقــت مناطــق االتحــاد الــدويّل الخمــس اســتطالع لتحديــد 

املامرســات الســليمة والــدروس املســتخلصة وعرضهــا بخاّصــٍة عــىل املســتوى املحــيّل. تبحــث األجــزاء التاليــة بالوســائل 

واملقاربــات التــي تــّم اختبارهــا وتطبيقهــا لتطويــر كّل عنــر عــر الجهــود التــي ُبذلــت عــىل مســتوى املجتمــع املحــيّل. 

باإلضافــة إىل ذلــك، تــّم تقديــم مبــادئ توجيهّيــة معّينــة للجهــود التــي تحصــل خــالل املرحلــة األوىل. 

املكّون األّول لنظم اإلنذار املبكر: معرفة املخاطر
......................................................................................................................................................

ميكــن االطــالع عــىل املخاطــر عــرب بحــٍث نظامــّي عنهــا وعــن مناطــق الضعــف عــىل كّل املســتويات )العاملــّي واإلقليمّي 

والوطنــّي واملحــيّل(. وعــىل الرغــم مــن قــدرة التكنولوجيــا الحديثــة عــىل تطويــر خرائــط تحديــد املواقــع الجغرافّيــة 

ــة معرفــة املخاطــر ترتقــي إىل أعــىل  ــًة، إاّل أّن فعاليّ وتغطيــة مختلــف املخاطــر ومواطــن الضعــف عــرب القــارات كافّ

درجاتهــا عندمــا تصــدر مبــارشًة عــن األفــراد واملجتمعــات املحليّــة األكــرث عرضــًة. عــىل مســتوى املجتمــع املحــيّل، يتــّم 

ــا املجتمــع املحــيّل. لكــن، ال ميكــن  ــي يتعــرّض له ــك الت ــم تل ــل إىل معرفــة معّمقــة حــول املخاطــر، عــرب تقيي التوّص

تشــبيه أي نظــام معرفــة بــدواٍء يشــفي كّل األمــراض.

وضعت مختلف املؤّسسات العديد من األدلّة للمساعدة عىل بناء األسس املطلوبة يف مجال معرفة املخاطر.        

تقييم 	  مثل وحدة  املبكر  اإلنذار  مجال  الفاعلون يف  متّكن  وتحديثها،  أساس  إنشاء خطوط  بأهمّية  االعرتاف  عرب 

العاملّي )غالًبا مع منظّمة األغذية والزراعة ونظام اإلنذار  التابعة لربنامج األغذية  الهشاشة ورسم معامل املخاطر 

املبكر ضّد املجاعات التابع للوكالة األمريكّية للتنمية الدولّية( من إصدار تقييم ملواطن ضعف العديد من الدول 

حول كّل أنحاء العامل منذ العام 1990. كانت عبارة عن ملّخص موجز سنوّي حول الهشاشة باإلضافة إىل املخاطر 

املعهودة عىل مستوى البلد. وعىل هذا املستوى، لطاملا كان من املمكن االستفادة من تكنولوجيا االستشعار عن 

بعد مثل تقدير نسبة املتساقطات وفًقا لصور األقامر الصناعّية التي ميكنها ملئ الفراغات الناجمة عن النتائج التي 

تستخلصها العديد من محّطات مراقبة املتساقطات يف دولٍة كبريٍة. تشّكل هذه الطبقات جزًءا من بيانات املخاطر 

املوجزة.  

أصدر االتحاد الدويّل لجمعّيات الصليب األحمر والهالل األحمر حفنة من الدالئل التي ترشد عملّية تقييم الهشاشة 	 

التي خضعت إىل فحٍص وتدقيق إلنشاء معرفة حول  والقدرة وهي عبارة عن عّدة من االسرتاتيجّيات املصقولة 

املخاطر عىل مستوى املجتمع املحيّل. وتضّم التقنّيات التي تشهد درجة عالية من املشاركة وُتستعمل يف تقييم 

الهشاشة والقدرات، رسم معامل املخاطر وتصنيفها والتقوميات املوسمّية. من السهل تخّيل كيف ميكن لكلٍّ من هذه 

العنارص أن تساعد عىل بناء معرفة حول املخاطر وتقوية نظم اإلنذار املبكر عىل مستوى املجتمع املحيّل بينام 

ترشك أكرث وأكرث املشاركني املحلّيني يف عملّية تعّلم املخاطر املحيطة بهم ورصدها. نظرًا إىل أّن عنرص معرفة املخاطر 
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إستثنائّية  فرصة  بالتايل  يقّدم  فهو  املحيّل،  املجتمع  مخاطر  اكتشاف  حول  يتمحور  املبكر  اإلنذار  بنظم  املرتبط 

الستعامل التقنّيات التي تشهد درجة عالية من املشاركة والتي تبّنتها الثقافات املحلّية مثل الغناء والرقص واأللعاب 

املرسحّية. كام أظهرت الخربة املتعّلقة بتسهيل املناقشات )أيًضا مع تقديم إنذارات رسمّية، بخاّصة فيام يتعّلق 

مبكاتب األرصاد الجوّية( أّن األلعاب التشاركّية تشّكل أداة ال مثيل لها تسّهل التعّلم عىل كّل املستويات – من 

املجتمعات املحلّية إىل العاملني يف مجال إدارة الكوارث وصانعي القرارات والجهات املانحة.     

  

مامرسة سليمة: 

ــة الصليــب  يف أوائــل شــهر ديســمرب\كانون األّول مــن العــام 2009 وبتوجيــٍه مــن مركــز الصليــب االحمــر والهــالل األحمــر املعنــي باملنــاخ ، أقامــت جمعيّ

األحمــر الســنغاليّة ورشكاؤهــا ورشــة عمــل يف ســنت لويــس إحــدى املــدن األفريقيّــة األكــرث تأثـّـرًا بتداعيــات التغــري املناخــّي. وشــهدت ورشــة العمــل مشــاركة 

العلــامء والعاملــني يف الصليــب األحمــر باإلضافــة إىل أعضــاء املجتمــع املحــيّل. وكمــن التحــدّي يف تفســري توقّعــات األحــوال الجويـّـة غــري املفهومــة يف العديــد 

مــن األحيــان وترجمتهــا إىل قــرارات ملموســة إلدارة الكــوارث. وتــّم ابتــكار لعبــة ورق إلثــارة املنقاشــات والتكلـّـم عــن املفاهيــم والتوّصــل إىل أفــكاٍر جديــدٍة. 

يف اللعبــة، يتــّم رســم توقًّعــا ممكًنــا ويتــّم التــرصف بحســب األوراق املعــّدة مســبًقا أو مــن تلــك التــي صنعهــا الالعبــون. أنتــج الالعبــون 300 ورقــة عمــل، 

مولّديــن أفــكار جديــدة للقــدرة عــىل االســتجابة. بعــد ذلــك، عــرّف املشــاركون أهــايل إحــدى الجــرز املتــرّضرة حيــث يقــيض العديــد مــن األشــخاص ويعــاين 

اآلخــرون جــرّاء العواصــف املتوقّعــة عــىل هــذه اللعبــة. وشــارك أعضــاء املجتمــع يف مناقشــات وأخــريًا صّوتــوا عــىل النشــاطات واألعــامل التــي متثـّـل الخيــار 

األفضــل بالنســبة إليهــم يف حــال حصــول فيضــان. قــد ال تنقــذ هــذه اللعبــة األرواح، إاّل أنّهــا تــؤّدي دوًرا يف االطّــالع عــىل املخاطــر واالســتعداد لالســتجابة. 

 www.youtube.com/watch?v=Mpj_EbKdwEo :الفيديــو متوفـّـر عــىل الرابــط التــايل

مامرسة سليمة: 

إتّخــذ الصليــب األحمــر يف جــزر ســليامن مقاربــة مبتكــرة لتنــاول املخاطــر الحاليّــة واملســتقبليّة الناجمــة عــن التغــري املناخــّي وبالتــايل اختــرب تقييــم تشــاريكّ 

ــة الخاّصــة باملجتمــع املحــيّل. وتضــّم هــذه العــّدة تقييــم الهشاشــة والقــدرة التابــع للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر مــع  باســم عــّدة الخطــوط األماميّ

ــة الصــادرة عــن منطقــة املحيــط الهــادئ. ويهــدف الربنامــج إىل تحديــد مواطــن الضعــف يف املجتمعــات  العــّدة التابعــة للصنــدوق العاملــّي للحيــاة الربيّ

ومــدى تأثريهــا بتداعيــات التغــري املناخــي والكــوارث باإلضافــة إىل تطويــر النشــاطات للتطــرّق إىل االحتياجــات ذات األّوليّــة وتعزيــز آليّــات التكييــف. 

مامرسة سليمة: 

ــة والكاريبــي، تــّم وضــع لعبــة ألــواح تحــت إســم »ريزوغوالنــد« )أو أرض املخاطــر بدعــٍم مــن األمانــة املشــرتكة بــني الــوكاالت التابعــة  يف أمريــكا الالتينيّ

ــم عــن الكــوارث ومــا  ــة للحــّد مــن الكــوارث واليونيســيف واملكتــب اإلقليمــّي لألمريكيّتــني ومنطقــة البحــر الكاريبــّي( لتســهيل التعلّ لالســرتاتيجيّة الدوليّ

العمــل لالســتعداد بشــكٍل أفضــل قبــل وقوعهــا وخاللهــا. تســمح هــذه اللعبــة التفاعليّــة لــألوالد التــي تــرتاوح أعامرهــم بــني 8 إىل 12 عاًمــا بالتعلّــم عــن 

الكــوارث الطبيعيّــة وكيــف ميكــن لبعــض النشــاطات اإلنســانيّة أن تخّفــف مــن حّدتهــا وكيــف ميكــن لنشــاطات أخــرى أن تزيــد مــن الضعــف. وتــّم تكييفهــا 

مــع الحــاالت املحليّــة مــن قبــل العديــد مــن الــدول داخــل األمريكيّتــني وخارجهــام. ظهــر اإلصــدار األّول للعبــة باللغــات اإلنكليزيـّـة واإلســبانيّة والربتغاليّــة 

وتــّم ترجمتهــا إىل العديــد مــن اللغــات األخــرى مثــل البنغــايل والكريــول والكيشــوا ومايــا كاكتشــيكيل والنيباليّــة والبابيامنتــو ويتــّم أيًضــا ترجمتهــا حاليًّــا 

إىل لغــاٍت أخــرى. 

مامرسة سليمة: 

بفضــل جهــود برنامــج األمــم املتّحــدة اإلمنايّئ-الوكالــة األســرتاليّة للتنميــة الدوليّة\الفيليبــني »مــرشوع التأّهــب لرســم معــامل املخاطــر والتقييــم الفّعــال القائــم 

عــىل املجتمــع إلدارة املخاطــر«، تــّم اســتكامل مثــاين خرائــط ملناطــق الخطــر يف املقاطعــات الخطــرة التاليــة: الغونــا ومدينــة اولونغابــو وفيغــان وايلوكــوس 

ســور وكافيــت وريــزال وإيلويلــو. 

ــن  ــايل، ميك ــيّة. وبالت ــر األساس ــوط املخاط ــاء خط ــدى إنش ــة ل ــة املحليّ ــن املعرف ــة م ــارص مذهل ــر عن ــا تظه ــا م غالبً

ــة مــن برنامــج واســع النطــاق حــول إدارة املخاطــر يف  ــة يف األجــزاء املتتالي ــة الشــعوب األصليّ االســتفادة مــن معرف

ــرضورة.   ــد ال ــا عن ــه ميكــن التشــكيك به ــام أنّ حــاالت الكــوارث ك
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نظم المجتمع المحلّي لإلنذار المبكر: المبادئ التوجيهية

مامرسة سليمة: 

بتوجيــٍه مــن املركــز اآلســيوّي للتأّهــب للكــوارث، اكتُِشــَف أّن بعــض إجــراءات االســتعداد متعلّقــة باملعتقــدات واألفــكار الخرافيّــة يف الفلبــني، فوفًقــا ألحــد 

املعتقــدات، ميكــن لغــرض حــاّد موضــوع عــىل ســطح املنــزل أن يخّفــف مــن رسعــة الريــاح أو يضعــف اإلعصــار عــرب توليــد الــربق. ويضيــف املعتقــد الســائد 

أنـّـه عندمــا يحصــل هــذا األمــر تخــّف حــّدة اإلعصــار وتتوقـّـف األمطــار. 

يؤّدي العنرصان آنًفا إىل مبدئني توجيهيّني متعلّقني باملعرفة حول املخاطر يف ضوء نُظم اإلنذار املبكر:  

املبدأ التوجيهّي حول معرفة املخاطر، 1: 

عىل الرغم من أّن متارين معرفة املخاطر قد تؤّدي إىل إنذارٍ مبكرٍ، ال بد من ترسيخ 

كّل إنذار مبكر يف معرفة املخاطر 

مهــام كانــت نتيجــة معرفــة املخاطــر، ال بــد مــن ربــط الجهــود بأعــامل ملموســة. وهــذا مهــّم ألنّــه مبجــرّد أنّــه تــم 

االســتثامر يف تأديــة تقييــم الهشاشــة والقــدرة أو أي نــوع مــن الجهــود األخــرى املتعلّقــة مبعرفــة املخاطــر يف مجتمــعٍ 

مــا، فهــذا يعنــي أّن املجتمــع بذاتــه عــرّب عــن حاجتــه أو رغبتــه الكبــرية مبداخلــة مــن نــوٍع مــا صبّــت يف اختصــاص 

الصليــب األحمــر أو الهــالل األحمــر أو أي منظّمــة غــري حكوميّــة أخــرى. عــىل الرغــم مــن أّن التعلـّـم عــن املخاطــر قيــمٌّ 

بحــّد ذاتــه، إاّل أنـّـه يقــّدم أيًضــا فرصــة ملتابعــة العمــل للحــّد مــن املخاطــر يف مجتمــعٍ محــيّل معــنّي. قــد ينطــوي هــذا 

العمــل عــىل إجــراءات بســيطة تهــدف إىل الحــّد مــن املخاطــر مثــل إنشــاء فــرق مــن املتطّوعــني لتنظيــف القنــوات 

ــى  ــا أو حتّ ــا تقنيًّ ــة. أو ميكــن أن يشــمل العمــل تدريبً ــات املوضعيّ ــا الحطــام مــا يســبب بالفيضان ــي يرتاكــم فيه الت

مســاعدة قريــة بأكملهــا عــىل االنتقــال مــن منطقــة بحالــة فيضــان مزمــن إىل منطقــة خاليــة مــن املخاطــر. 

ــارش  ــط مب ــل إىل راب ــدرة للتوّص ــة والق ــم الهشاش ــر أو تقيي ــة املخاط ــن معرف ــق متاري ــّم توثي ــاالت، ت ــض الح يف بع

ومســاهم يف تطويــر نظــام اإلنــذار املبكــر عــىل مســتوى املجتمــع املحــيّل. مثـّـة بعــض الحــاالت األخــرى التــي مل يتــم 

ــة التــي تظهــر الرتابــط بــني برمجــة الحــّد مــن مخاطــر الكــوارث.       توثيقهــا عــن العالقــة املهّم

مامرسة سليمة: 

يف النيبــال وبعــد إجــراء عمليّــة مــن نــوع تقييــم الهشاشــة والقــدرة، عملــت الجمعيّــة الوطنيّــة مــع القرويـّـني لوضــع برامــج قامئــة عــىل املجتمــع ملعالجــة 

ــة التشــاركيّة باإلضافــة إىل إســهام القرويّــني يف إحــداث فــرٍق كبــريٍ عــرب أعاملهــم الخاّصــة ســاعدتهم  ــة مثــل الفيضانــات. إّن طبيعــة العمليّ املخاطــر املحليّ

    . عــىل إدراك أنهــم مبقدروهــم التأثــري عــىل الكــوارث وكنتيجــٍة لذلــك مــا عــادوا يعالجــون املخاطــر مــن منظــاٍر حتمــيٍّ

املبدأ التوجيهّي حول معرفة املخاطر، 2: 

تقّبل فكرة أّن أولوّيات املجتمع املحيّل مختلفة عن أولوّياتنا

يعتــرب فهــم املخاطــر عــىل مســتوى املجتمــع املحــيّل فرصــة مهّمــة لالطــالع عــىل املفاهيــم املحليّــة. إن مل تكــن عضــًوا 

ــى متعارضــة مــع  مــن املجتمــع، ميكــن لهــذه املفاهيــم أن تظهــر وكأّن ال أســاس لهــا أو مجــرّدة مــن الصّحــة أو حتّ

واقعــك. عــىل ســبيل املثــال، قــد تكتشــف أنّــه عــىل الرغــم مــن أّن مئــات األشــخاص فقــدوا حياتهــم يف كارثــة كبــرية 

ــة بالنســبة للتحــّدي األســايّس اليومــّي وهــو إطعــام  رضبــت املجتمــع منــذ ســنتني، إاّل أّن هــذه الكارثــة ذاتهــا ثانويّ

األوالد. 

ــالف يف  ــن االخت ــم م ــىل الرغ ــها، ع ــة نفس ــة الكارث ــد ملواجه ــر جدي ــذار مبك ــام إن ــاء نظ ــل إلنش ــتكملنا العم إن اس

املفاهيــم، قــد تكــون النتيجــة غــري كافيــة أو مرضيــة. إّن الطريقــة الوحيــدة التــي متّكننــا مــن مصاهــرة املفهومــني – 
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األّول يعطــي األولويـّـة للكارثــة بينــام الثــاين يوليهــا للتحــدي اليومــّي- هــي تحديــد نشــاط مــدّر للدخــل يلبــّي حاجــات 

ــل  ــٍر محتم ــذار مبك ــام إن ــة لنظ ــرى رضوريّ ــارص أخ ــّدات أو عن ــري املع ــا بتوف ــة ويســاهم أيًض ــع ذات األولويّ املجتم

ــا(.  )مراجعــة دليــل املبــادئ آنًف

نشاطات االستكشاف:

 دعم مترين معرفة املخاطر يستهدف مجتمع محيّل من دون أفكار مسبقة عن نتيجة املجهود، 	 

 املساعدة يف إنشاء خرائط تظهر كّل املخاطر ومواطن الضعف باإلضافة إىل املناطق\املباين التي ميكن إستعاملها 	 

كمالجئ\مآوي خارج املناطق املتوّقع أن تتأّثر بالكارثة. 

 تحديد منازل األرس واألفراد األكرث ضعًفا عىل الخرائط.  	 

 اإلرصار عىل إعطاء املعرفة املحلّية وتلك الخاّصة بالشعب األصيّل مكانتها يف الخّط األسايّس للمخاطر.  	 

 إرشاد املجتمعات املحلّية ملتابعة كّل خطر مستقبيّل ووقعه )جغرافيًّا كان أو إقتصاديًّا وإىل آخره(. 	 

 وصف قامئة من اإلجراءات املمكنة التي تنبع من مفهومكم عن خرائط املخاطر )قد يكون نظام املجتمع املحيّل 	 

لإلنذار املبكر أحدها( والسامح للمجتمع املحيّل بتحديد أّيها األفضل بالنسبة إليه. 

 السعي إلدراج معرفة املخاطر يف القوانني والسياسات املحلّية، إن مل تكن مدرجة قبل. 	 

إثــر االســتفادة مــن األســاس املتــني يف مجــال معرفــة املخاطــر، قــد تجــدون أّن املجتمــع املحــيّل مهتــّم يف الــرشوع يف 

بــذل جهــود هادفــة إىل بنــاء نظــام إنــذار مبكــر. 

املكّون الثاين لنظم اإلنذار: الرصد 
......................................................................................................................................................

ــع أن يرغــب  ــذار املبكــر: أي معرفــة املخاطــر. مــن املتوقّ ــارشًة عــىل املكــّون األّول مــن نظــم اإلن يعتمــد الرصــد مب

املجتمــع املحــيّل برصــد املخاطــر )مواطــن املخاطــر والهشاشــة( التــي أعطيــت األولويـّـة يف متريــن تصنيــف املخاطــر يف 

املكــّون األّول ومراقبتهــا عــن كثــب. 

يف مــا مــىض، كان الرصــد يعتــرب املكــّون األســايّس أو حتـّـى الوحيــد لنظــم اإلنــذار املبكــر. وبالتــايل، ليــس مــن املفاجــئ 

 . أن يكــون هــذا املكــّون قــد حظــي بانتبــاه ومتويــل أكــرث مــن غــريه مــن املكّونــات األربعــة الباقيــة عــىل صعيــٍد عاملــيٍّ

ــى يومنــا هــذا  ولهــذا الســبب، تــّم إحــراز تقــّدم علمــّي يف هــذا املجــال وتٌنســب كّل األرواح التــي تــّم إنقاذهــا حتّ

للرصــد والتوقّــع والتأّهــب.  

مامرسة سليمة: 

تعــود النجاحــات العامليّــة يف مجــال اإلنــذار املبكــر مبعظمهــا إىل التقــّدم املُحــرز يف رصــد الــزالزل والعواصــف عــىل ســبيل املثــال، مــا أّدى إىل إنــذارات آنيّــة 

وناجحــة باإلضافــة إىل عمليّــات اإلخــالء )حتـّـى ولــو مل تكــن شــاملة(.  

تضّم بعض األمثلة ما ييل:  

	 إعصار غوستاف يف العام 2008، يف كوبا. 

	 مريايب يف العام 2001، يف أندونيسيا )بركان(

	 إعصار كروسا يف العام 2007، يف الصني 

	 مت. إوزو وجزيرة ميكاي يف العام 2000، اليابان )بركان(

	 إعصــار ريتــا يف العــام 2005، يف الواليــات املتّحــدة )أكــرب عمليّــة إخــالء شــهدها 

التاريــخ املعــارص يف زمــن الســلم( 

	 بركان تافورفور يف العام 1994 يف بابوا غينيا الجديدة

	 جبل بيناتوبو يف العام 1991، يف الفلبني )بركان(  

	 جبل نرياجونجو يف العام 2002، يف جمهورية الكونغو الدميقراطية )بركان( 

	 هايتشنغ يف العام 1975، يف الصني )زلزال(
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مامرسة سليمة: 

نّســق الصليــب األحمــر النيكاراغــوي مــع املعهــد النيكاراغــوي للدراســات اإلقليميّــة والوكالــة الســويرسية للتنميــة والتعــاون جهــود املجتمــع املحــيّل للرصــد 

املرتبطــة باملــرشوع الــذي يبغــي تعزيــز اعتــامد نظــم اإلنــذار املبكــر املدرجــة يف خطــط املجتمــع لإلســتجابة إىل األعاصــري والفيضانــات. تلّقــت املجتمعــات 

الريفيّــة األكــرث هشاشــًة دعــاًم عــرب أدوات القيــاس واالتصــال. لكــن، إّن إحــدى العــرب املســتخلصة كانــت الفرصــة إلدمــاج نظــم اإلنــذار املبكــر يف إذاعــات 

الراديــو. مــا زالــت الراديــو إحــدى وســائل االتصــال األكــرث هيمنــًة يف املناطــق الريفيّــة ويف معظــم الحــاالت الوســيلة الوحيــدة. يف الواقــع، ميكــن لهــا بــّث 

الرســائل األساســيّة والتعليــامت للتأّهــب واإلســتجابة باإلضافــة إىل املعلومــات األساســيّة يف تطــّور األوضــاع. يف حــال إنــذار إعصــار بيتــا يف أكتوبر\ترشيــن 

األّول مــن العــام 2005، أّدت وســائل اإلعــالم دوًرا أساســيًّا يف بــّث الرســائل للمجتمعــات املحليّــة. بشــكٍل مــواٍز، تتــاح الفرصــة إلدمــاج نظــم اإلنــذار املبكــر 

ــة مــن بــني الصعوبــات األساســيّة. فتعــاين  يف شــبكات الهــواة الناشــطني وبــّث كــّم هائــل مــن املعلومــات املتبادلــة. ويعتــرب غيــاب الربوتوكــوالت املعياريّ

الســلطات مــن عــدم وجــود جــردة باملجتمعــات املحليّــة التــي تضــّم إذاعــات الراديــو، كــام أنّهــا ال ميكنهــا الوصــول إىل الــرتددات وعــرض الحزمــة لتشــغيل 

إذاعــات املجتمــع املحــيّل يف حــاالت الطــوارئ أو الكــوارث وال حتـّـى اللغــات أو الرمــوز املطلوبــة. بــداًل عــن ذلــك، اســتفادت إذاعــات الصليــب األحمــر مــن 

مشــّغل عــىل مــدار 24 ســاعة مــن النهــار.      

ــارص  ــة املخاطــر. إّن عن ــني ملعرف ــاء أســاس مت ــات لبن ــة إىل جمــع البيان ــود األساســيّة الهادف ــرب الرصــد مــن الجه يعت

ــؤ.  ــاس والتنب ــة والقي ــايل: املراقب ــًة هــي كالت ــة األكــرث أهميّ الرصــد الثالث

املراقبة:  استعامل العينني ملتابعة الوضع البيئّي أو غريه. مثاًل: ميكن مراقبة مستوى املياه يف نهٍر ما. 	 

القياس: تدوين املعلومات لوصف ما مّتت مراقبته ومتابعة أثره )ميكن تسجيل األرقام والكلامت أو حّتى االستعانة 	 

برسٍم بسيٍط(. مثاًل: ميكن تدوين الرقم الذي يشري إىل مستوى املياه الحايّل بواسطة آلة القياس.  

التنّبؤ: أو التوّقع أي ما ميكن توّقعه يف املستقبل بناًء عىل التوجّهات املدروسة. ويتضّمن ذلك التحليل واالتفاق عىل 	 

عتبات أو مستويات معّينة فإن تّم تخّطيها سيدفع ذلك بنشاٍط ما. وُيستمّد التحليل من املفاهيم املحلّية حول 

العوامل السياقّية. مثاًل: بناًء عىل االرتفاع الرسيع ملستوى مياه النهر خالل الساعات القليلة املاضية باإلضافة إىل 

سقوط األمطار الغزيرة، تتوّقعون أن يصبح الوضع خطرًا عىل املجتمع املحيّل... قد تحتاجون إىل اتخاذ إجراءاٍت 

لحامية األرواح وسبل العيش. 

ميكن حفظ هذه السلسلة تحت ثالثة أحرف »ر- س – ح«: راقب – سّجل – حلّل.

ــة. بالنســبة للــزالزل، األمــر الــذي ينطبــق أيًضــا يف  ميكــن رصــد كّل املخاطــر والتهديــدات مــع اختــالف املهــل الزمنيّ

بعــض األحيــان عــىل مخاطــر أخــرى، عــىل الرغــم مــن أّن التنبّــؤ يحصــل قبــل ثــواٍن معــدودة مــن وقــوع الزلــزال، إاّل 

أنـّـه ينقــذ األرواح يف بعــض الحــاالت املعيّنــة. كــام وأنـّـه مــن املتّوقــع إحــراز تقــّدم يف الســيزمولوجية وتحســني التنبّــؤ 

خــالل الســنوات القليلــة املقبلــة. ومتيــل معظــم املجتمعــات املحليّــة إىل رصــد املخاطــر التاليــة: الفيضانــات والجفــاف 

ــم  ــاه الضــوء عــىل هــذه املخاطــر مــع تقدي ــان النزاعــات. يســلّط الجــدول 10 أدن ــة ويف معظــم األحي ــزالق الرتب وان

أمثلــة عــن املامرســات الســليمة والــدروس املســتخلصة مــن كّل أنحــاء العــامل.  
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الجدول 10: الرصد الصادر مبارشًة عن املجتمعات املحلّية 

مؤرّشات معّدات الرصد 

املشرتكة لكّل خطر
الدروس املستخلصةاملامرسات السليمة

الفيضانات

	 آلة قياس سقوط األمطار 

	 آلة قياس نسبة املياه

الصليب األحمر الكمبودّي: تفّرعت مؤرّشات مرحلة 

الفيضان إىل مرشوع يعّزز الرصد املحيّل عرب استعامل آالت 

قياس مستوى مياه النهر التابعة للعاملني.   

 النيبال: تعترب فيضانات األنهر التي تسببها جبال الجليد 

خطرًا متزايًدا يف املنطقة إذ أنّه ال ميكن توقّعها )بسبب 

األمطار الغزيرة املفاجئة( ولكن يتّم البحث يف رصد نظام 

اإلنذار املبكر.   

الجفاف 

	 آلة قياس سقوط األمطار

	 رفاه املاشية 

	 األسعار

	 مستويات املياه الجوفيّة 

	 حالة املحاصيل وإنتاجها 

بحثت منظّمة أوكسفام يف الفيتنام يف إمكانيّة ترجمة 

نجاحها يف نظم املجتمع املحيّل لإلنذار املبكر يف مجال 

الفيضانات إىل الجفاف بواسطة البّث عربإذاعة الراديو.  

كمبوديا: عرفت مقاطعة سفاي رينغ 16 سنة من الجفاف 

بدأت يف العام 1982 وبالتايل تبحث الجمعيّة الوطنيّة 

يف إمكانيّة التخفيف من حّدته عرب إرشاك املجتمعات يف 

عمليّة صنع القرار املحيّل بناًء عىل تحسني التنبؤ بحالة 

الطقس.

إنزالق الرتبة 

	 آلة قياس سقوط األمطار

	 الغطاء النبايتّ 

	 سفح املنحدر 

النيبال: مّولت املديريّة العاّمة للمعونة اإلنسانيّة والحامية 

املدنيّة-التأّهب للكوارث مرشوًعا بتوجيٍه من الصليب 

األحمر الدامناريكّ  وحّددت ثالثة مؤرّشات لقياس املخاطر. 

تساعد عّدة بسيطة املجتمعات املحليّة عىل فهم السبب 

وقياس الخطر والتأهّب.

 أندونيسيا: طّورت قاعدة البيانات التفاعليّة للحّد من 

الكوارث مع جامعة غادجا مادا معّدات بسيطة ومتدنية 

الكلفة )مزّودة بصّفارة إنذار( للرصد. وقامت مجتمعات 

محليّة نائية يف خمس مقاطعات برتكيبها وتشغيلها 

وصيانتها.  

رسيالنكا: شهدت منطقة راتنابورا واملقاطعات املحيطة بها 

أسوأ حالة من انزالق للرتبة منذ 50 عاًما يف شهر أيّار\مايو 

من العام 2003 ما أثّر عىل حياة خمس مئة ألف شخٍص. 

ومل يتّم إصدار أي إنذار.

النزاع

	 الجرائم 

	 األسعار 

	 مثن املاشية

رسيالنكا: أثبتت مؤّسسة العيش املشرتك عن حضور قوّي 

ملراقبني عىل مستوى القاعدة. وينطوي ذلك عىل 30 مراقبًا 

ميدانيًّا يعملون جميعهم يف منطقة النزاع.  
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يعتــرب الرصــد مكــّون نظــام اإلنــذار املبكــر األكــرث ارتباطـًـا بالعلــم. فمــن الــرضورّي أن يتــم ترســيخ البيانــات واملعلومات 

ــة متينــة. كــام أنّــه مــن املهــّم إرشاك أصحــاب املصلحــة  املفيــدة والتــي ميكــن التــرصّف عــىل أساســها يف أســٍس علميّ

ــة وطريقــة الرصــد األنســب ملنطقــة  ــز بإملــاٍم علمــّي يف مســألة املخاطــر وفهــم البيئــة املحليّ والســلطات التــي تتميّ

معيّنــة يف عمليّــة تصميــم الجهــود الهادفــة إىل الرصــد والقامئــة عــىل املجتمــع املحــيّل. فيــام يتعلـّـق بالفيضانــات، مــن 

املفيــد التكلـّـم مــع أخصــايّئ هيدرولوجيــا محــيّل وللجفــاف مــع عــامل لألرصــاد الجويـّـة ولألوبئــة مــع طبيــب وللنزاعــات 

ــة  ــات ذات الصل ــي تجمــع البيان ــة الت ــا أن تتحــىّل املؤّسســات الحكوميّ ــّم أيًض ــون. مــن امله ــاذ القان ــط إنف مــع ضاب

ــه  بالتفويــض والقــدرة عــىل تقديــم معرفــة حــول املخاطــر وتلقيهــا كجــزٍء مــن مســؤوليّات الرصــد. هــذا اليعنــي أنّ

ليــس باســتطاعة املجتمعــات املحليّــة املشــاركة والتوجيــه بفعاليّــة يف عمليّــة الرصــد.  

يقــوم األفــراد مبراقبــة عفويـّـة وعاليــة الجــودة مبفردهــم وخــري دليــٍل عــىل ذلــك هــو قدرتهــم عــىل البقــاء عــىل قيــد 

الحيــاة. فعــىل ســبيل املثــال، يعلــم املزارعــون متــى تســوء أوضــاع املحاصيــل كــام يعلــم البائعــون متــى تتــدىّن نســبة 

مبيعاتهــم والصيّــادون يدركــون متــى ترتاجــع كميّــة الســمك التــي يصطادونهــا يوميًّــا وغالبًــا مــا يــرون رابطـًـا واضًحــا 

مــع تدهــور الظــروف البيئيّــة. كذلــك، يعمــل أي نــاٍج مــن كارثــة كبــرية أضــاع بــدوره أحــد األحبّــاء أو ممتلــكات مثينــة 

بالنســبة إليــه عــىل رصــد األحــوال تلقائيًّــا خوفًــا مــن وقــوع كارثــة مامثلــة. عوًضــا عــن ترســيخ عمليّــة الرصــد هــذه 

مببــادئ علميّــة، تُقــام عــىل تجــارب أو خــربات غــري موثّقــة ومعاشــة، ويف العديــد مــن األحيــان تعتمــد العمليّــة عــىل 

ــذار  ــد تصميــم نظــم اإلن ــة عن ــروة املعرفــة التجريبيّ ــا عــن جــّد. مــن الــرضورّي االســتفادة مــن ث خــربات تتناقــل أبً

املبكــر. ميكــن للرصــد التجريبــّي واآلخــر العلمــّي أن يشــّكال وصفــة ناجحــة. 

نشاطات االستكشاف:  

التجريبّي 	  الرصد  تعتمدها إلجراء  التي  الطرق  لتحديد  الهّشة  املحلّية  للمجتمعات  التابع  املعرفة  نظام  مراجعة 

 . التلقائّية  واملؤرّشات 

معرية تقنّيات الشعوب األصلّية للرصد مع العلم. 	 

والسياسات 	  القوانني  املحيّل وتضمينه يف  املجتمع  الرصد عىل مستوى  املبكر  اإلنذار  أن تحرتم نظم  الحرص عىل 

املحلّية  إن مل يدرج مسبًقا. 

الدرس املستخلص:

يف جنــوب غــريب ســاحل بنغالديــش وإثــر إعصــار ســيدر الــذي رضب البــالد يف الخامــس عــرش مــن نوفمرب\ترشيــن الثــاين مــن العــام 2007، تبــنّي أّن الشــعب 

ــى عندمــا بلغــت نســبة اإلنــذار عــرشة نقــاط. وذلــك ألنّهــم مل يختــربوا إعصــاًرا بهــذا الحجــم منــذ العــام 1970 ومل  تــرّدد يف االســتجابة إىل اإلنــذارات حتّ

يّصدقــوا اإلنــذار. فخــالل إعصــار ســيدر، انتظــر الســّكان حتّــى تدخــل امليــاه إىل منازلهــم قبــل مغادرتهــا. 

مامرسة سليمة: 

أجــرت مؤّسســة غول\مــالوي )املمّولــة مــن املديريـّـة العاّمــة للمعونــة اإلنســانيّة والحاميــة املدنيّة-التأّهــب للكــوارث( جــردة عــىل مــؤرّشات اإلنــذار املحليّــة 

وتلــك التــي يعتمدهــا الشــعب األصــيّل املعــرتف بهــا والتــي يســتعملها املجتمــع املحــيّل ووظّفــت عــامل لدراســتها وتعليــل صّحتهــا علميًّــا أو ضحضهــا.  
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يُرفق هذا املكّون بأربعة مبادئ توجيهيّة معيّنة: 

املبدأ التوجيهّي حول الرصد،1:
ال ميكن ملتلقي املعلومات غري الناشط إنقاذ األرواح

يف العديــد مــن الحــاالت، وبخاّصــٍة يف الــدول املتقّدمــة، تــوكل مهّمــة الرصــد للفنيّــني أو العلــامء عــىل مســتوى مركــزي 

)عاملــي أو إقليمــّي أو وطنــّي(. ويعتــرب مركــز خدمــات األرصــاد الجويـّـة الوطنــّي الكيــان املشــرتك الــذي يرصــد املخاطــر 

ــات  ــع القياس ــة( م ــامر الصناعيّ ــور األق ــل ص ــة )مث ــا املتقّدم ــع التكنولوجي ــرب جم ــز ع ــادًة املرك ــب ع ــة. ويراق البيئيّ

ــة(. عندهــا، تخضــع  ــة  اآلليّ ــات األرصــاد الجويّ ــل محطّ ــة )مث ــٍت الحــٍق مــن املرافــق املحليّ ــا يف وق املعــّدة لجمعه

ــم الوقــت  ــا – إلعطائه ــٍة م ــني لخطــٍر أو كارث ــالغ هــؤالء املعرّض ــّم إب ــب ويت ــل وتوضي ــات الناجمــة إىل تحلي املعلوم

الــكايف لالســتعداد أو اتخــاذ التدابــري واإلجــراءات املناســبة. ويعتــرب ذلــك نظــام إنــذار مبكــر تنــازيّل تقليــدّي حيــث 

ــة الرصــد.          تكــون املجتمعــات مبثابــة متلقــّي غــري مشــارك يف عمليّ

لــيك يتــّم إدراج العمليّــة يف نطــاق نظــام املجتمــع املحــيّل لإلنــذار املبكــر، ال بــد مــن أن يكــون أحــد مكّونــات النظــام 

األربعــة »فاعــاًل« يف املجتمــع. وفًقــا لتعريــف نظــام املجتمــع املحــيّل لإلنــذار املبكــر )مراجعــة الفصــل أ(، إن مل يــؤّد 

املجتمــع أي نشــاطات مراقبــة ويســجل املعلومــات، عليــه عــىل األقــّل تحليــل املعلومــات التــي يتلّقاهــا مــن الخــارج. 

إن كان املجتمــع يعتمــد بشــكٍل كامــٍل عــىل املعلومــات التــي يتلّقاهــا مــن مصــادر خارجيّــةـ مــن املهــّم أيًضــا لهــؤالء 

الــذي يتلقــون املعلومــات أن يكــون لهــم حــّق امللكيّــة فيهــا ويــؤّدي التحليــل إىل ذلــك. يصــف الجــدول 11 الجهــود 

ــة الرصــد الناشــط أو عــىل األقــّل التحليــل الناشــط لرصــد املعلومــات  التــي بذلــت يف كّل أقطــار العــامل إلظهــار ملكيّ

مــن قبــل أّول املتلقــني عــىل مســتوى املجتمــع املحــيّل. 

الجدول 11: املراقبون الناشطون و\أو أّول املتلقني لعلميّة رصد اإلنذار املبكر 

املمّول\املنظّمة غري الحكومّية املخاطر ووصفهاإسم املراقب واملتلقي األّولالبلد

الوكالة اليابانية للتعاون الدويلالتسوناميالعائالت املراقبة رسيالنكا

الحكومةإنزالق الرتبة متطّوعي مراقبة املخاطر الجغرافيّةالصني

الحكومةالفيضاناترجل املراقبةالهند

الحكومةالفيضاناتقرّاء الخورأسرتاليا

براكتكل آكشنالفيضاناتقرّاء آالت القياسالنيبال

اإلدارة الوطنيّة للمحيطات والغالف الجوّي\العواصف وسقوط األمطارراصدي األحوال الجويّة لربنامج ساي ورنالواليات املتّحدة األمريكيّة

الوكالة الفيدراليّة إلدارة الطوارئ

األفراد أو الحكومة الفيضاناتحرّاس الحّي من الفيضانات اململكة املتّحدة 

نشاطات االستكشاف:

التأّكد سواء كانت املعلومات التي سبق وأن تّم رصدها يف منطقٍة ما ذات صلة ومناسبة لتغطية املخاطر التي 	 

األولوّية.  وأعطاها  املجتمع  حّددها 

مّد جسور التواصل بني نظام اإلنذار املبكر الوطنّي أو الرسمّي )أي الفنّيون أو العلامء الذين يأّدون عملّية الرصد( 	 

واملجتمع املحيّل. 

تفسري ما آلت إليه معلومات الرصد عىل املستوى املحيّل بعبارت بسيطة للمجتمع املحيّل وكيف يستعمل العلامء 	 

هذه املعلومات. 

إطالق حوار مع السلطات والعلامء للبحث يف اآللّية واألسباب التي تجعل من املعلومات التي تّم رصدها قادرة أو 	 

ال عىل تلبية حاجات املجتمعات الهّشة. 
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البحث عن سبل لتقوية الرصد املستمّر وتحسينه عىل مستوى املجتمع املحيّل. 	 

ملئ الثغرات عرب إضافة محّطات قياس مزّودة بتكنولوجيا قدمية وربطها بنظام اإلنذار املبكر الوطنّي والحرص 	 

عىل أن تقع تحت إدارة املجتمع املحيّل.

الوطنّية 	  السلطات  أو  القرى  من  املعلومات  يتلقون  الذين  املحيّل  املجتمع  مستوى  املتلقني عىل  أّول  تحديد 

رسمّي.  إنذار  إىل  تتحّول  أن  قبل  أساسها،  ويترّصفون عىل  ويحّللونها 

تدريب أّول املتلقني حول كيفّية تحليل املعلومات التي تّم رصدها والتي تلقيت من خارج املجتمع. 	 

مامرسة سليمة: 

رفعــت منظّمــة غــري حكوميّــة محليّــة يف أندونيســيا تدعــى »ج كيوغــاين GKiogani معلومــات علميّــة إىل الحكومــة ووضعــت إســرتاتيجيّة بالتعــاون مــع 

ــة املعلومــات الحيويّــة اآلتيــة مــن  الســلطات املحليّــة حــول رصــد األوضــاع وتحديــد املناطقــة الخطــرة. كــام وحرصــت عــىل أن تتلّقــى املجتمعــات املحليّ

ــة هــذا النظــام عندمــا حصــل زلــزال يف أيلول\ســبتمرب مــن العــام 2010 وعــرف الجميــع مــا يجــب القيــام بــه  ــة. وتــّم التحقــق مــن فعاليّ مصــادر خارجيّ

وأخلــوا منازلهــم لالنتقــال إىل مناطــق آمنــة عنــد إصــدار اإلنــذارات.  

املبدأ التوجيهّي حول الرصد،2:
بعض املجتمعات املحلّية بحاجة إىل تحريك نظم اإلنذار البكر

إّن بعض املجتمعات املحليّة بحاجة إىل تحريك نظم اإلنذار املبكر

عــىل الرغــم مــن االلتــزام العــايل املســتوى والجهــود الهائلــة الالزمــة لبنــاء نظــام إنــذار مبكــر يقــوده املجتمــع املحــيّل 

واســتدامته، تــربز يف بعــض الحــاالت أهميّــة الرصــد منــذ نقطــة البدايــة مــن قبــل املجتمــع املحــيّل بنفســه. تتضّمــن 

الحــاالت التاليــة: 

 غياب نظام إنذار مبكر وطنّي أو أي سلطة أخرى ذات صلة مثل مركز خدمات األرصاد الجوّية. 	 

 ليس بإمكان نظام اإلنذار املبكر الوطنّي أو أي سلطة معنّية بالحّد من مخاطر الكوارث أو إدارتها إصدار إنذارات 	 

واضحة وآنّية للمجتمعات املحلّية املعرّضة لخطٍر ما. 

ا إىل درجة أّنه ال ميكن حّتى ألقوى نظام إنذار مبكر وطنّي أن يستشعر بالخطر )مثاًل: 	   تكون املخاطر متموضعة جدًّ

دفق متموضع ملجرى مايّئ أو فيضانات جارفة متموضعة وانهيار الرتبة الناتج عن نشاط زلزايّل واالنهيارات الطينّية 

الناجمة عن إزالة الغابات وسقوط األمطار املتموضع(. 

 يقّدم نظام اإلنذار املبكر أو أي سلطة أخرى عىل أّي مستوى كان معلومات ال يثق بها املجتمع املحيّل بسهولة.	 

 إّن التخفيف من حّدة الكارثة أو التواصل وحدهام قد يكونان كافيني لحامية املجتمعات املحلّية. يف بعض الحاالت، 	 

ميكن لتمكني املجتمع عىل تنظيف مجاري املياه وإزالة الركام أن يكون كافًيا ملنع الفيضانات السنوّية. وإن كانت 

املجتمعات املحلّية واقعة عىل مجرى املياه أو باتجاهه ، يكفي التشجيع عىل تطوير قنوات اتصال مناسبة. يف هاتني 

الحالتني بخاّصٍة وغريهام عىل العموم، قد يعترب إنشاء نظام إنذار مبكر يقوده املجتمع املحيّل مرسًفا.  

 بغض النظر عاّم ذكرناه آنًفا، يشعر أعضاء املجتمعات املحلّية بالحاجة التي تدفع بهم إىل حامية أرواحهم وسبل 	 

عيشهم  من املخاطر عرب إصدار منتجات مكّملة لعملّية الرصد أو الفائضة عن الحاجة.  

مهــام اختلفــت الحــاالت التــي قمنــا بتعدادهــا آنًفــا، ال بــد مــن متكــني املجتمعــات املحليّــة ال لتلقــي الرســائل )عنــد 

ــا  ــا. عنده ــاركة فيه ــّل املش ــىل األق ــد أو ع ــة الرص ــادة عمليّ ــا لقي ــل أيًض ــط، ب ــها فق ــىل أساس ــرصّف ع ــا( والت توفّره

ــذار مبكــر يقــوده املجتمــع« منطلــق مــن القاعــدة.   ســنتوّصل فعــاًل إىل »نظــام إن
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مامرسة سليمة: 

يف الكاريبــي وأمريــكا الوســطى، تقــّدم نظــم اإلنــذار املبكــر التــي يقودهــا املجتمــع املحــيّل آالت منخفضــة الكلفــة لقيــاس مســتوى امليــاه  يف العديــد مــن 

املجتمعــات. تعتــرب أجهــزة الرصــد البســيطة هــذه الوســائل التــي ميكــن لألفــراد االســتعانة بهــا ملراقبــة الفيضانــات عــرب قيــاس ســقوط األمطــار أو مــن دونــه. 

يقــّدم هــذا الجهــاز العديــد مــن املزايــا مبــا أنّــه مربــوط بصّفارة\مصبــاح يف منــزل »القــارئ« املعــنّي ويســمح بالرصــد عــىل مــدار 24 ســاعة. ويعنــي ذلــك 

أنـّـه ليــس مــن الــرضورّي أن يقــرأ أحدهــم الجهــاز ولكــن عــىل هــذا الفــرد أن يبقــى يف املنــزل ملراقبــة األوضــاع عــن كثــب بخاّصــٍة عنــد صــدور توقّعــات 

بســقوط أمطــار غزيــرة. وتــّم إدخــال بعــض التحســينات عــىل النظــام األســايّس وأهّمهــا هــو إدراج االتصــال التلقــايّئ يف نظــام اإلنــذار ليتــّم توليــد إتصــال 

هاتفــي )ثابــت أو عــرب النظــام العاملــي للمواصــالت الجوالــة( إلنــذار »قــارئ آلــة القيــاس«. تتــوىّل وكالــة الكاريبــي إلدارة الحــاالت الطارئــة للكــوارث مهّمــة 

تنســيق هــذه الجهــود وتحظــى بدعــم الوكالــة اليابانيّــة للتعــاون الــدويّل مبشــاركة جامعــة وســت إينديــز يف ترينيــداد وتوباغــو. 

نشاطات لالستكشاف:

 مراجعة الرشوط آنًفا للتأّكد من أّن نظام اإلنذار املبكر الذي يقوده املجتمع املحيّل هو فعاًل الخيار املناسب للحّد 	 

من نسبة املخاطر التي يتعرّض لها املجتمع املحيّل. إن توّفرت خدمة وطنّية لألرصاد الجوّية أو نظم إنذار مبكر 

وطنّي، ال بد من استشارتها والحرص عىل إرشاكها بشكٍل كامٍل يف العملّية. 

 تحديد أعضاء املجتمع املحيّل املشاركني يف مترين بناء املعرفة حول املخاطر والذين يعتقدون أّنه ال ميكن االستغناء 	 

عن نظام إنذار مبكر يقوده املجتمع املحيّل. والتأّكد مًعا من أّن مستويات املخاطر وتواتر و\أو عدد املتطّوعني 

املهتّمني يجعل من الرشوع يف جهٍد يحّركه املجتمع خيارًا مستداًما. 

 تطوير لجان معنّية باإلنذار املبكر عىل مستوى املجتمعات املحلّية مثل لجنة فرعّية أو لجان معنّية بالكوارث التي 	 

ترضب القرى. 

 تدريب املتطّوعني حول نظام اإلنذار املبكر، حيث يحدد املجتمع املحيّل املؤرّشات التي يجب رصدها لكل خطر 	 

مهّم. كام أّنه عىل التمرين أن يتضّمن مناذج عن املكّونات األخرى التابعة لنظام اإلنذار املبكر.  

مامرسة سليمة: 

تقــارب إدارة األبحــاث الغذائيّــة والزراعيّــة يف أفريقيــا املوضــوع عــرب تحديــد املجموعــات املوجــودة أصــاًل يف مجتمــع همــر املحــيّل )أثيوبيــا( والتــي تتحّمــل 

مســؤوليّة جمــع معلومــات لإلنــذار املبكــر وإســداء النصائــح يف مجــال االســتجابة للكــوارث. وال ميكــن ألّي فــرٍد مــن املجتمــع أن يبــدأ أعــامل زراعيّــة قبــل 

الحصــول عــىل موافقــة »الغــودي« الــذي يطلــب مــن اللــه أن متطــر الســامء قبــل بدايــة زراعــة املحاصيــل. أّمــا »الدونــزا«، فهــم مــن الحكــامء الكبــار يف 

الســّن الذيــن يســدون النصائــح املتعلّقــة بالكــوارث. مثـّـة أيًضــا العديــد مــن املتنبئــني والعرافــني الذيــن يقّدمــون النصائــح للمجتمــع املحــيّل )مثــاًل، يصــدر 

ــأ  ــيك يتنبّ ــأ باملســتقبل وينظــر »كوميــو« يف أمعــاء الحيوانــات ل ــيك يتنبّ ــا »مــورا« فريمــي األحذيــة يف الهــواء ل »متئيــد« توقّعاتــه عــىل أســاس النجــوم، أّم

ــذار  ــة اإلن ــة لجن ــا لهــا، فينــدرج حكــاًم يف خان ــذ القــرارت وفًق ــة ويتّخ باملســتقبل(. نظــرًا إىل أّن مجتمــع همــر املحــيّل يؤمــن بهــذه املؤّسســات التقليديّ

املبكــر الفرعيّــة. 

املبدأ التوجيهّي حول الرصد،3:
ميكن للرصد العلنّي تحفيز املجتمع املحيّل  

بغيــة تحديــد التوّجهــات، ال بــد مــن مالحقــة معلومــات الرصــد. ويرُتجــم تحليــل التوّجهــات إىل تنبّــؤ جــوّي أّواًل والحًقا 

إىل إنــذارات. ولنــرش التوّجهــات التــي رصدهــا نظــام اإلنــذار املبكــر، ال بــد مــن عرضهــا للعلــن. ليــس بالــرضورّي لهــذا 

العــرض أن يعّمــم اإلنــذارات بحــّد ذاتهــا ولكنــه يهــدف إىل التذكــري بأهميّــة املعلومــات وأنّهــا تعــّزز التغــرّي اإليجــايّب. 

ــن  ــة يف األماك ــر واملوضوع ــذار املبك ــن نظــم اإلن ــات ع ــي تحمــل معلوم ــات الت ــة وامللصق فيمكــن للوحــات اإلعالنيّ

العاّمــة أن تــؤّدي إىل ازديــاد االهتــامم يف هــذا املوضــوع. وبهــذه الطريقــة، سيشــعر أعضــاء املجتمــع الذيــن مل يســبق 

لهــم وأن شــاركوا يف بنــاء معرفــة املخاطــر أو التدريــب عــىل الرصــد أو أي نشــاطات أخــرى بالرغبــة يف االطــالع عــىل 

       . املعلومــات بشــكٍل عــامٍّ
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ــىل  ــد ع ــّط الي ــة بخ ــام املكتوب ــن األرق ــلة م ــن سلس ــارًة ع ا وعب ــدًّ ــيطة ج ــة بس ــات اإلعالنيّ ــذه اللوح ــون ه ــد تك ق

ملصقــات موضوعــة خــارج دار البلديـّـة. وعنــد توفـّـر مــوارد إضافيّــة، يتــّم االســتعانة بالســبورات القريبــة مــن األســواق 

أو بالفتــات تســجيل النقــاط املتطــّورة لعــرض املعلومــات املتعلّقــة بالرصــد. 

نشاطات لالستكشاف:

 إختيار املؤرّشات املناسبة من بني تلك التي رصدها املجتمع املحيّل أو اللجنة املعنّية أو تلّقاها من الخارج لالستهالك 	 

العام، يف حال مل تكن جميعها مناسبة. 

 مناقشة التأثري الذي يحمله العرض عىل املجتمع املحيّل وتوثيق كيفّية قياسه. 	 

 تحديد املواد األكرث فعالّيًة من حيث التكلفة واملتوّفرة محليًّا إلنتاج العرض والضغط للحصول عىل التمويل الكايف 	 

و\أو جمعه. 

 خلق مسؤولّيات وطنّية للمتطّوعني أو السلطات املحلّية للمداورة يف نرش معلومات جديدة.  	 

مامرسة سليمة: 

ــة الصليــب األحمــر يف ســرياليون والــذي تــّم وضعــه يف بومبونــا مــن رصــد خطريــن وموطــن  متّكــن نظــام املجتمــع املحــيّل لإلنــذار املبكــر التابــع لجمعيّ

ضعــف وســّجل البيانــات عــىل جــدول متتــايل الصفحــات يف وســط القريــة. 

مامرسة سليمة: 

وضعــت جمعيّــة الصليــب األحمــر الكمبــودّي برنامــج يعتمــد عــىل نظــام تواصــل مــن جهــاز إرســال واســتقبال ال ســليّك يســمح ملتطّوعــي الصليــب األحمــر 

بإرســال بيانــات عــىل مســتوى النهــر إىل لجنــة نهــر امليكونــغ وتلقــي التنبــؤات. وقــع االختيــار عــىل 38 قريــًة وفًقــا ملعايــري مقــّررة ســلًفا مبــا فيهــا الهشاشــة 

التاريخيّــة تجــاه الفيضانــات الســنويّة واملســافة الفاصلــة بينهــا ومحطـّـات قيــاس منســوب ميــاه نهــر امليكونــغ ووجــود متطّوعــي الصليــب األحمــر ومــدى 

اهتــامم املجتمعــات والســلطات املحليّــة. وتقــّدم الالفتــات واللوحــات اإلعالنيّــة أربــع عبــارات: »البارحــة« و«اليــوم« و«الغــد« و«بعــد غــد«. وتصــدر وزارة 

الهيدرولوجيــا وأشــغال النهــر توقّعــات األرصــاد الجويـّـة. تــّم تطويــر مســتويات اإلنــذار واإلســتجابات املتطابقــة مبشــاركة املجتمعــات املحليّــة. ويعتــرب نظــام 

ــة الصليــب األحمــر الكمبــودّي الخاّصــة بالحــّد مــن مخاطــر  ــة وتلــك التابعــة لجمعيّ ــا وتــّم إدخالــه يف االســرتاتيجيّات الوطنيّ اإلنــذار املبكــر مثــااًل إيجابيًّ

الكــوارث، إاّل أنـّـه واجــه بعــض املشــاكل خــالل اآلونــة األخــرية منــذ نهايــة الربنامــج املمــّول مــن الخــارج.            

مامرسة سليمة: 

أنشــأت وحــدة املخاطــر والكــوارث التابعــة لــوزارة الداخليّــة بالتعــاون مــع منظّمــة »كــري« CARE غــري الحكوميّــة نظــم إنــذار مبكــر عــىل مســتوى الشــعب 

يف مدغشــقر. اختــارت الســلطات املحليّــة مؤرّشاتهــا وأعــّدت ألــواح الكتابــة وعلّقتهــا يف األماكــن العاّمــة لتدويــن تقــّدم كّل املــؤرّش.  

املبدأ التوجيهّي حول الرصد،4:
مع تطّور املخاطر، ال بد من التقّدم يف عملّية الرصد

يف هــذه الحقبــة التــي تشــهد تغــرّيًا مناخــّي حــاّد، تتطــّور املخاطــر إىل األســوء وبالتــايل ملواكبــة هــذا التطــّور ال بــد مــن 

إحــراز تقــّدم يف عمليّــة رصــد املعلومــات. بعــد كّل فصــل أو حــدث كاريّث، عــىل اللجنــة املعنيّــة بنظــم اإلنــذار املبكــر 

العــودة إىل املعلومــات التــي تــّم جمعهــا ومراجعتهــا وتحليــل الوضــع. 

أسئلة تطرح:  

 هل املؤرّشات التي تّم رصدها هي فعاًل تلك التي تسمح باتخاذ التدابري اآلنّية؟ 	 

 هل تّم وضع أجهزة وآالت للرصد يف األماكن املناسبة؟ وهل هي شّغالة؟ 	 

 هل كان تحليل املجتمع املحيّل للرسائل املرصودة خارجيًّا نافًعا ومناسًبا؟ 	 

 هل تّم استعامل العتبات للرشوع يف العمل أو إصدار اإلنذارات املناسبة؟ 	 
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 هل خدم العرض العلنّي للمعلومات املرصودة غايته؟ هل ميكن تحسينه؟ من بحاجة أيًضا إىل تلقي هذه املعلومات؟ 	 

الدرس املستخلص:

يشــري تقريــر »الخطــأ الناجــم عــن عــدم إصــدار مراجعــة: حالــة يف نارومايــن يف نيوســاوث ويلــز” عــن الفيضانــات يف أســرتاليا إىل رضورة املراجعــات. خــالل 

الســبعينيّات، تــّم تحديــد املســتوى األصــيّل “للفيضــان الصغــري الحجــم” عــىل أنـّـه االرتفــاع عــىل املقيــاس املحــيّل الــذي يــؤّدي إىل انغــالق الجــرس املنخفــض 

الــذي يربــط جزئــني مــن املجتمــع املحــيّل. ويف وقــٍت الحــٍق، تــّم اســتبدال الجــرس بآخــٍر أكــرث ارتفاًعــا إاّل أّن مراجعــة مســتوى “الفيضــان الصغــري الحجــم” 

مل تحصــل قبــل العــام 2000. وكنتيجــٍة لذلــك، اســتمرّت الوكالــة املعنيّــة بتنبّــؤ األحــوال الجويـّـة بإصــدار بحصــول فيضانــات غــري مناســبة تجاهلهــا املجتمــع. 

إن حصــل فيضــان أكــرب حجــاًم بعــد وقــٍت قصــري، لــكان املجتمــع غــري متأّهــب ملواجهــة مخاطــره.   

ا مــن  ــة لرصــد املخاطــر مختلفــة جــدًّ ــني الرصــد والتواصــل ألّن املهــارات واملعــّدات الرضوريّ ــل ب يفصــل هــذا الدلي

ــع  تلــك الالزمــة إلصــدار اإلنــذارات )املكــّون 3(. وإن كان أحدهــم ماهــرًا يف الرصــد والقيــاس والتحليــل، قــد ال يتمتّ

مبهــارات تواصــل جيّــدة يخّولــه نقــل اإلنــذارات والعكــس صحيــح. بشــكٍل مــواٍز، إّن املعــّدات التــي تُســتعمل لقيــاس 

الفيضانــات خــالل الرصــد شــأنها شــأن تلــك املســتعملة إلصــدار رســائل اإلنــذار. 

املكّون الثالث لنظم اإلنذار املبكر: القدرة عىل االستجابة 
......................................................................................................................................................

ــة التــي تســاعد  إن شــبّهنا نظــام اإلنــذار املبكــر بجســٍم متعــاٍف، فلشــّكلت القــدرة عــىل االســتجابة األعضــاء الحيويّ

عــىل التأّهــب ملواجهــة املخاطــر وتبعــد الجســم مــن مــكان الخطــر. فــإن قمنــا بتحســني قــدرة الدمــاغ عــىل التكييــف 

وإرســال اإلشــارات )بإشــارٍة إىل معرفــة املخاطــر والرصــد( مــن دون تأّهــب األعضــاء األخــرى فلــن يســتفيد املجتمــع 

املحــيّل. ونظــرًا ألهميّــة القــدرة عــىل االســتجابة، ســنكرّس هــذا الفصــل ملناقشــتها.  

السؤال األّول الذي يطرح نفسه يف مجال القدرة عىل االستجابة هو: »إىل ماذا نستجيب؟« 

املبدأ التوجيهّي حول القدرة عىل االستجابة ،1:
يستجيب نظام اإلنذار املبكر لإلنذارات وال الكوارث 

يتعــنّي عــىل املجتمعــات املحليّــة االســتعداد لالســتجابة إن أصبــح الخطــر حقيقــًة، وهكــذا تكــون اإلســتجابة إلنــذار وال 

للكارثــة. تذكّــروا أنـّـه ميكــن منــع حصــول الكــوارث ويعتــرب نظــام اإلنــذار املبكــر إحــدى الوســائل التــي تخّولنــا منعهــا. 

فنحــن بحاجــة إىل االســتعداد لالســتجابة يف حــال علمنــا أّن خطــراً مــا أو حدثــاً معيّنــاً يتوّجــه نحونــا. وعــرب إصــدار 

إنــذار مبكــر، نــدّق ناقــوس الخطــر مــا يدفــع بنــا إىل االختيــار بــني مجموعــة مــن املعــّدات املجّهــزة ســلًفا لالســتجابة 

ــا لوقــع الخطــر أو الكارثــة أو تخّفــف مــن  يف حــال وقــوع أي كارثــة. تضــّم القــدرة عــىل االســتجابة إجــراءات تعّدن

حّدتهــام. ويُعتــرب املجتمــع »قــادٌر عــىل اإلســتجابة« إن كان أفــراده مطّلعــني عــىل الوســائل التــي تخّولهــم اإلســتجابة 

بشــكٍل مناســٍب وســبق لهــم وأن مترّنــوا عــىل اســتعاملها. 

ــني يصــّب يف  ــز العامل ــائًعا، كان معظــم تركي ــوارث« ش ــر الك ــن مخاط ــّد م ــح »الح ــح اســتعامل مصطل ــل أن يصب قب

خانــة اإلســتجابة للكــوارث. فتشــري اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث واالنتعــاش وإعــادة التأهيــل وإعــادة البنــاء كلّهــا إىل 

ــات املناســبة لالســتجابة للكــوارث. ولكــن يختلــف  االســتجابة للكــوارث. وبالتــايل، تكــرث الدالئــل حــول األدوات واآلليّ

ــتجابة  ــة إىل اإلس ــل الحاج ــا يقلّ ــر م ــذار املبك ــرب اإلن ــوارث ع ــول الك ــع حص ــي من ــه يبغ ــل، إذ أنّ ــذا الدلي ــدف ه ه

ــع وقــوع الكــوارث.   ــذرة ملن ــذار املبكــر للرســائل املن للكــوارث. يســتجيب اإلن
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أّمــا الســؤال الثــاين الــذي يطــرح نفســه يف مجــال القــدرة عــىل االســتجابة هــو »مــا هــي خيــارات االســتجابة املعياريـّـة 

عنــد ســامع إنــذار أو تلقيــه؟«. وتعتمــد اإلجابــة كثــريًا عــىل الخطــر ومهلــة اإلنــذار أي الوقــت الفاصــل بــني تلقــي 

اإلنــذارات ووقــوع الكارثــة. 

ــات  ــًة عــىل هــذا الســؤال هــي املشــاركة يف متريــن مثــل ذلــك الــذي اقرتحــه إتحــاد جمعيّ وإّن اإلجابــة األكــرث فعاليّ

ــني يف مجــال إدارة مخاطــر  ــة والعامل ــًة )املجتمعــات املحليّ ــب األحمــر والهــالل األحمــر عــىل املســتويات كافّ الصلي

الكــوارث وصانعــي القــرارات والجهــات املانحــة(. وهنــا يجــدر التذكــري أّن املبــدأ التوجيهــّي 6 يف الفصــل ب بحــث يف 

مختلــف املهــل الزمنيّــة املناســبة التــي يجــب االســتعداد لالســتجابة يف خاللهــا. ويشــّجع متريــن االســتجابة بنــاًء عــىل 

ــة التــرصف اليــوم إن علمــت مثــاًل أنــك ســتتأثّر ســلبًا بجفــاف  جــدول زمنــّي عــىل التفكــري بشــكٍل منهجــّي يف كيفيّ

بعــد ســتّة أشــهر أو 10 أيـّـام أو 12 ســاعًة. مــاذا ميكــن لــك وللمجتمــع املحيــط بــك أن تفعلــوا إن ســمعتم بــأّن النهــر 

ســيفيض بعــد ســنة أو خــالل املوســم أو األســبوع املقبــل أو بعــد مثــاين ســاعات أو خمســة عــرش دقيقــة؟  

الجدول 12: االستجابة بناًء عىل جدول زمنّي 

عىل أن متأله 

املجتعات املحلّية 

املهلة الزمنّية 

للرسالة:

2. اإلجراءات املناسبة التي ميكن 1. مفاد رسالة اإلنذار املبكر

تطبيقها اليوم:

3. اإلجراءات املبكرة والتي 

تستوجب دعاًم:   

السنوات

األشهر

األسابيع

األّيام

الدقائق )اآلن( 

يرشــد هــذا التمريــن املجتمــع املحــيّل لتخصيــص جــدول لــكّل خطــٍر مثــل جــدول رقــم 12. ويقــّدم امللحــق أمثلــة عــن 

متاريــن تــّم اســتكاملها حــول االســتجابة بنــاًء عــىل جــدول زمنــّي  )لألعاصــري وفيضانــات األنهــر والجفــاف والتســونامي 

ــىل  ــرده وع ــٍر مبف ــكلِّ خط ــتجابة ل ــراءات االس ــّي يف إج ــكٍل منهج ــري بش ــة(. إّن التفك ــات املفاجئ ــني والفيضان والرباك

ــّون.  ــذا املك ــن ه ــن م ــو التمّك ــيّة نح ــوة أساس ــود 2( خط ــة  )العم ــوارد إضافيّ ــن دون أي م ــوب م ــتوى املطل املس

ويدفــع بنــا العمــود 3 إىل التفكــري يف مســتقبل برمجــة الحــّد مــن مخاطــر الكــوارث. وميكــن لتمريــن االســتجابة بنــاًء 

عــىل جــدوٍل زمنــّي أن يرشــد العاملــني واملامرســني عــىل كّل املســتويات إلعــداد املزيــد مــن املداخــالت املهّمــة )التــي 

تســتويف دعــاًم( والضغــط للحصــول عليهــا بغيــة عــزل املجتمعــات املحليّــة عــن املخاطــر مثــل البنــى التحتيّــة والحلــول 

ــة إن لــزم األمــر.        التكنولوجيّ

نظــرًا إىل أّن هــذا التمريــن يعمــل عــىل إرشاك املجتمعــات املحليّــة، مــن املفّضــل أن متألهــا بنفســها مــن دون اإلخــالل 

يف أجوبتهــم )قــد يجــد مديــرو الحــّد مــن مخاطــر الكــوارث أنـّـه مــن األســهل ملــئ العمــود املخّصــص لإلنــذار املبكــر 

ــب  ــا بحس ــة أو تصنيفه ــك املطروح ــد تل ــاعدة لتحدي ــض املس ــاركون إىل بع ــيحتاج املش ــاركني(. س ــن املش ــًة ع نياب

ــة  ــؤات األحــوال الجويّ ــا تنبّ ــي تفرضه ــود الت ــا يقــّدم بعــض التوجيهــات حــول القي ــه أيًض ــا. لعلّ جدواهــا أو مالءمته

وفهــم إحتــامل حصــول مختلــف النتائــج وإمكانيّتهــا. كــام أنـّـه ميكــن إلرشاك املجتمعــات املحليّــة يف هــذا التمريــن أن 

يــؤّدي إىل ظهــور العديــد مــن الحلــول املبتكــرة التــي تســاعد عــىل التكييــف مبــا فيهــا االســتجابة الرضوريــة للتخفيــف 

مــن الخســائر واألرضار. وعنــد تحديــد خيــارات االســتجابة، ســتدفع جلســات التامريــن والنشــاطات الرتبويـّـة والعــرض 

العلنــّي للمعلومــات باألفــراد بالتفكــري يف املخاطــر، مــا قــد يحــّض األجيــال املســتقبلية عــىل تطويــر خيــارات مبتكــرة. 
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تضــّم إجــراءات التخفيــف البســيطة التــي ميكــن إجراؤهــا عــىل مســتوى املجتمــع املحــيّل )مــع مهلــة ســاعات أو أكــرث( 

دعــم ضفــف األنهــار بواســطة أكيــاس مــن الرمــل )اســتعداًدا للفيضانــات( أو وضــع األغــراض الثقيلــة عــىل ســطوح 

ــرة( أو  ــاه )اســتعداًدا لألمطــار الغزي ــاء مقاومــة تشــبّع األرض باملي ــاح( أو اســتعامل مــواد بن ــازل )اســتعداًدا للري املن

إزالــة الحطــام مــن القنــوات واألماكــن الســكنيّة )مــا يحــّد مــن مخاطــر الفيضانــات والحرائــق(. وميكــن أيًضــا رفــع كّل 

نقــاط امليــاه فــوق مســتوى الفيضــان ملنــع امليــاه مــن التلــّوث. 

مامرسة سليمة: 

ســاعد الصليــب األحمــر الكمبــودّي القرويـّـني يف كانــدال وكاريت وبــراي فنــغ عــىل رفــع مســتوى منازلهــم ونقــل املاشــية إىل أرٍض مرتفعــة اســتعداًدا ملوســم 

الفيضــان يف الســنة الالحقــة. ومل يكــن القرويّــون قــد فّكــروا يف دعــم الرتبــة عــىل ضّفــة النهــر حتّــى بــدأ املــرشوع بتعميــم األســاليب البســيطة للتأّهــب 

للفيضانــات.  

عــىل نظــم اإلنــذار املبكــر أن تتضّمــن وســيلة تخــّول اســتقاء آراء أفــراد املجتمــع املحــيّل، وبنــاًء عــىل الســياق الثقــايّف، 

ــة أو جمــع  ــرة عــىل مواقــع الكرتونيّ ــدوق اقرتاحــات أو منــاذج اتصــاالت متوفّ ميكــن أن يرُتجــم هكــذا نظــام إىل صن

ــه  ــون خالل ــذة يجمع ــع تالم ــاط م ــم نش ــني تنظي ــن للمتطّوع ــاًل: ميك ــة )مث ــج الرتبويّ ــن الربام ــزٍء م ــات كج املعلوم

ــة للتطبيــق(.  ــارات االســتجابة القابل ــق بخي ــزيّل فيــام يتعلّ املعلومــات يف منازلهــم عــىل شــكل واجــب من

نشاطات لالستكشاف:

 تحضري أوراق متعّلقة بتمرين االستجابة بناًء عىل جدول زمنّي  لكل خطر )ملئ العامود األّول بالرسائل املناسبة 	 

السياق(.  بحسب 

 تنظيم اجتامع عىل مستوى )مؤّسسة أو مجتمع محيّل( للعمل ضمن مجموعات صغرية مللئ األوراق.  	 

 تخصيص الوقت الكايف ملناقشة كّل فكرة. ال تتجاهلوا أي مسألة من دون مناقشتها أو أخذها باالعتبار.  	 

 إرشاك املراهقني والكبار يف السّن. ميكن لهذا النشاط أن يثري اهتاممهم كام أّنهم يتمّتعون بحّس ابداع بالفطرة أكرث 	 

من الكبار ويشكّلون مصدر للحلول املبتكرة. وإن كانت التقاليد الثقافّية تسمح، ميكن أيًضا إجراء التمرين للنساء 

والرجال عىل حدة. 

يف بعــض األحيــان، قــد يــؤّدي متريــن االســتجابة بنــاًء عــىل جــدوٍل زمنــيٍّ إىل كــمٍّ هائــٍل مــن اإلجــراءات املمكنــة إىل 

درجــة أنّــه يصعــب التفريــق بــني الجيّــدة واألقــّل نفًعــا أو أيّهــا تعطــى األولويّــة. إحــدى القواعــد األساســيّة األخــرى 

هــي التاليــة: 

املبدأ التوجيهّي حول القدرة عىل االستجابة ،2:
السعي لتنظيم إجراءات استجابة متينة وال تفسح املجال أمام الندم 

ــى أوســع. إّن  ــة، لكــن يف املجــال العلمــّي للكلمــة معن ــّوة والصالب ــني عــىل الق ــّي لكلمــة مت يشــري االســتعامل اليوم

اجــراءات االســتجابة املتينــة  يف االنــذار املبكــر هــي تلــك النافعــة ال املرسفــة حتـّـى ولــو كانــت الكارثــة مختلفــة عــن 

املتوقـّـع )مثــل اإلنــذار الــكاذب(. وإّن االســتثامر يف إجــراءات متينــة خــاٍل مــن املخاطــر فمهــام كان الثمــن أو الكارثــة، 

مــن املحتّــم أّن اإلجــراءات ســتخدم غايــة أخــرى. 

يعنــي أيًضــا مصطلــح متــني، اإلجــراءات التــي ميكــن تطبيقهــا واالســتفادة منهــا عــىل أكــرث مــن خطــٍر واحــٍد. وميكــن 

ــن  ــد م ــة أن تزي ــات اليوميّ ــة إىل الحاج ــر باإلضاف ــتجيب إىل املخاط ــراءات تس ــر إج ــة تطوي ــة بغي ــود املبذول للجه

أهميّتهــا ومتانتهــا واســتدامتها حتـّـى يف حــال إنــذار كاذب. ال بــّد مــن إعطــاء األولويـّـة إلجــراءات االســتجابة املتعــّددة 

االســتعامل وفيــام يــيل، نقــّدم بعــض األمثلــة عــن االســتجابة املتينــة:  
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مامرسة سليمة: 

ــة  جــزء مــن الجهــود الهادفــة لتحســني قــدرة األّمــة  ــة للحــّد مــن هشاشــة مبــاين املــدارس للكــوارث الطبيعيّ ــة الوطنيّ يف أنتيغــوا وبربــودا، تشــّكل الخطّ

ــا مــا يتــّم اســتعامل املــدارس كمالجــئ خــالل الكــوارث ولذلــك، ال بــد مــن أن تحــرتم مجموعــة مــن الــرشوط األساســيّة للتخفيــف  عــىل االســتجابة. وغالبً

مــن مســتوى هشاشــتها. لكــن، مثـّـة ميــل الســتعامل املــدارس كمــالٍذ أخــري لــيك يتمّكــن التالمــذة مــن مواصلــة تحصيلهــم العلمــّي. وإّن الخطـّـة مثــرة جهــود 

حكومــة أنتيغــوا وبربــودا ومنظّمــة البلــدان األمريكيّــة والوكالــة األمريكيّــة للتنميــة الدوليّــة واملديريـّـة العاّمــة للمعونــة اإلنســانيّة والحاميــة املدنيّــة وتهــدف 

إىل إرشاك املجتمــع الوطنــّي يف أوجــه تقييــم الهشاشــة وصنــع السياســة واإلجــراءات املتّخــذة واملحافظــة عــىل صيانــة املرافــق التــي يســتعملها األطفــال يف 

حــال وقــوع كارثــة. 

مامرسة سليمة: 

نظـّـم رشكاء املديريـّـة العاّمــة للمعونــة اإلنســانيّة والحاميــة املدنيّــة يف مدغشــقر املجتمعــات لبنــاء مالجــئ لالختبــاء مــن العواصــف وهــي تُســتعمل أيًضــا 

كمكاتــب إداريّــة للجــان املعنيّــة بــإدارة مخاطــر الكــوارث. 

مامرسة سليمة: 

يف مــالوي، يســاعد املــرشوع املمــّول مــن املديريّــة العاّمــة للمعونــة اإلنســانيّة والحاميــة املدنيّة-التأّهــب للكــوارث والــذي يهــدف إىل أن تكــون كّل نقــاط 

امليــاه يف املــدارس مرتفعــة كامــل االرتفــاع )أعــىل ارتفاًعــا مــن مســتوى الفيضــان( عــىل حاميــة امليــاه مــن التلــّوث خــالل الفيضانــات. وأيًضــا يف مــالوي، أنشــأ 

رشكاء املديريـّـة العاّمــة للمعونــة اإلنســانيّة والحاميــة املدنيّــة للتأّهــب للكــوارث مالجــئ للمجتمــع املحــيّل ميكــن اســتعاملها يف الوقــت نفســه كمــدارس. 

للمحافظــة عــىل فعاليّــة اإلجــراءات، ال بــد مــن االعتــامد عــىل معرفــة املجتمــع املحــيّل واملــوارد املتوفـّـرة محليًّــا. ال ميكــن االســتغناء عــن التمويــل الخارجــّي يف 

مرحلــة معيّنــة ولكــن ال ميكــن للمجتمعــات االعتــامد عليــه دامئـًـا إذ أنـّـه قــد يصبــح غــري متوفـّـر يف املســتقبل وبالتــايل ال بــد مــن النظــر يف خيــارات التمويــل 

الداخليّة. 

عند ترتيب إجراءات االستجابة بحسب األولويّة، يجب إدراجها يف خطّة وتوكيل الفاعلني مهّمة تطوير اسرتاتيجيّة وتسجيل إجراءت التشغيل. 

املبدأ التوجيهّي حول القدرة عىل االستجابة ،3:
ا مع روابط للتمويل ترسيخ خيارات االستجابة يف خطط الطوارئ املستحدثة سنويًّ

ــع املحــيّل. عــىل  ــا عــىل مســتوى املجتم ــاوض عليه ــا بانتظــام والتف ــّم تحديده ــوارث ويت ــري مخاطــر الك ــة بالنســبة ملدي إّن خطــط الطــوارئ وســيلة مهّم

اإلجــراءات التشــغيليّة املوحــدة التابعــة لخطّــة الطــوارئ أن تكــون مبثابــة جــردة واضحــة عــن مــن يــؤدي املهــام ومتــى وكيــف خــالل حالــة طــوارئ. وال بــد 

ــم عــن اإلنــذار املبكــر بتفاصيلــه والبحــث مبــن يــؤدي املهــام ومتــى وكيــف لالســتجابة  ــة الطــوارئ برصاحــة للتكلّ مــن تكريــس فصــٍل كامــٍل يف بدايــة خطّ

ــكّل خطــٍر.  ــة  ل ــة و\أو الثالث ــذارات األوىل والثاني لإلن

ال بــد مــن تطبيــق اإلســقاطات البعيــدة املــدى للمناطق\بلــدان املتوفّــرة حاليًّــا عــىل منتديــات التغيــري املناخــّي للتأقلــم مــع مســتقبٍل متغــرّيٍ. وال ميكــن بنــاء 

خطــط الطــوارئ وتلــك املعنيّــة بــإدارة مخاطــر الكــوارث عــىل أســاس الخــربات املاضيــة بــل عــىل مبــدأ »توقـّـع مــا ال ميكــن توقّعــه«.  

مــن املحبّــذ وضــع خطــط طــوارئ واســتجابة لتغطيــة حاجــات كّل املجتمــع املحــيّل وخطــط اســتجابة أيًضــا لــألرس إذ أّن إرشاك األهــايل واألطفــال يف استكشــاف 

أفضــل االســتجابات مــن منازلهــم ســيضفي طابًعــا شــخصيًّا عــىل التجربــة. وميكــن اســتخدام الرســائل األساســيّة حــول الحــّد مــن مخاطــر الكــوارث الهادفــة 

إىل نــرش الوعــي والتثقيــف العــام لهــذه الغايــة بالتحديــد. ويعمــل االتحــاد الــدويّل لجمعيّــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر  عــىل نــرش الوعــي والتثقيــف 

العــام حــول الحــّد مــن مخاطــر الكــوارث مــع الرتكيــز عــىل الرســائل األساســيّة املتعلّقــة باملخاطــر كافـّـة والتــي تســتهدف األرس واملجتمعــات املحليّــة. 

عــىل خطّــة الطــوارئ أن تنطــوي عــىل تفاصيــل حــول كيفيّــة املطالبــة بإنشــاء صنــدوق خــاّص لحــاالت الطــوارئ. ويتزايــد عــدد الفــرص التــي تفســح املجــال 

ــا الحــّل الثــاين األقــّل تــداواًل فهــو  أمــام املطالبــة بهكــذا صنــدوق قبــل أن تقــع الكارثــة لالســتجابة إىل اإلنــذار بخاّصــٍة إن كانــت مهلــة التنفيــذ طويلــة. أّم

، يدفــع تأمــني املــزارع مبلًغــا متّفــق عليــه ســابًقا للمســاعدة  التأمــني حســب املــؤرّش، أي فــور مــا يصــل مــؤرّش رصــد ســقوط األمطــار املبكــر إىل معــّدٍل معــنّيٍ

عــىل إيجــاد الحلــول. 
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ــاًء عــىل  ــراج عــن أمــوال بن ــا اإلف ــه مبوجبه ــة لحــاالت الكــوارث عــىل أحــكاٍم ميكــن ل ــة الطارئ ــدوق اإلغاث ــّص صن ين

اإلنــذارات املبكــرة الخاّصــة ببعــض املخاطــر الوشــيكة املتوقّــع حصولهــا يف غضــون أيّــاٍم أو أســابيع. ميكــن اســتعامل 

ــات  ــة داخــل املناطــق املعرّضــة لخطــر بنــاًء عــىل طلــب الجمعيّ أمــوال الصنــدوق لتغطيــة بعــض التكاليــف الرشعيّ

ــة مبــا يف ذلــك »تفعيــل نظــم املجتمــع املحــيّل لإلنــذار املبكــر« )العــودة إىل ورقــة موقــف صنــدوق اإلغاثــة  الوطنيّ

ــة(. يف مــا يــيل، مثّــة أمثلــة حــول الصنــدوق وغــريه مــن الصناديــق:  لحــاالت الكــوارث واملبــادئ التوجيهيّ

مامرسة سليمة: 

يف حــوض نهــر زامبيــزي، طلــب الصليــب األحمــر يف ناميبيــا الدعــم مــن صنــدوق اإلغاثــة الطارئــة لحــاالت الكــوارث يف آذار\مــارس مــن العــام 2011 بنــاًء 

عــىل رصــد معــّدالت النهــر املوجــودة أصــاًل. عــرب االســتقاء مــن االرتفــاع الحــاّد يف معــّدالت الفيضــان، عمــل أعضــاء الصليــب األحمــر عــىل إخــالء العائــالت 

مــن بعــض املناطــق املعرّضــة للخطــر وإعــداد املالجــئ. بعــد مــرور شــهر، تــّم إعــالن حالــة طــوارئ يف البــالد وتــّم إطــالق نــداء الطــوارئ. 

مامرسة سليمة: 

ــة اتخــاذ »إجــراءات مبكــرة« فّعالــة لالســتجابة إىل »اإلنــذارات املبكــرة« يف شــهر كانــون األّول\ديســمرب مــن  ــة الصليــب األحمــر املوزمبيقيّ متّكنــت جمعيّ

ــا يف الثانيــة ووصــول منســوب نهــر بــوزي  العــام 2007 – التــي تشــري إىل ارتفــاع معــّدل الترصيــف يف ســّد كاهــورا باســا يف زامبيــزي إىل 4450 مــرتًا مكّعبً

إىل معــّدل “خطــر”. اســتغّل الصليــب األحمــر املوزمبيقــّي كّل لحظــة ومتّكــن فريــق إنقــاذ مــايّئ مــن ســّد النقــص يف مخــزون الوقــود بالتنســيق مــع املشــاة 

البحريـّـة املوزمبيقيّــة واضعــني اللمســات األخــرية عــىل جهــود اإلخــالء يف نهــر بــوزي حتـّـى قبــل شــهر كانــون األّول\ديســمرب مــا يثبــت مــرًّة أخــرى أنـّـه ليــس 

مــن الــرضورّي أن تكــون تداعيــات الكارثــة مأســاويّة. 

مامرسة سليمة: 

ــذارات األعاصــري املبكــرة والتأّهــب ملعالجــة  ــاول موضــوع إن ــة واســعة النطــاق تتن ــة تربويّ ــة يف حمل ــامت غــري الحكوميّ ــة املنظّ ــد، أرشكــت الدول يف الهن

مســألة الــرصف الصحــّي يف فــرتة مــا بعــد اإلعصــار. كــام أّن خطّــة الطــوارئ حــّددت طــرق اإلخــالء بشــكٍل مفّصــٍل واملناطــق التــي تتواجــد فيهــا املالجــئ 

ومخــازن األدويــة املعــّدة ســلًفا وأصــدرت أوامــر موّحــدة وشــّكلت مجموعــات إنقــاذ محــّددة مســبًقا وأخــرى معنيّــة بالصحــة يف حــاالت الطــوارئ عــىل أن 

يتــّم إرســالها يف حــال حصــول إعصــار.  

نشاطات لالستكشف:
 االستقاء من قامئة مترين االستجابة بناًء عىل جدوٍل زمنيٍّ وتحديد األولوّيات مع أعضاء املجتمع املحيّل. 	 

 إدراج إجراءات االستجابة التي أعطيت األولوّية يف خطط الطوارئ وتحديد دور كّل فرد والتوقيت وطريقة التنفيذ. 	 

 تشجيع األرس عىل النظر يف خطط االستجابة الفردّية: قد ال تكون خطط مكتوبة إاّل أّنه ميكن التدرّب عليها وإعادتها 	 

)مثل املكان الذي ميكن االلتقاء فيه إن حصلت عاصفة عند تواجد األوالد يف املدرسة، إىل آخره(. 

 تحديد الصناديق املتاحة ملواجهة الكوارث والضغط عىل الجهات املانحة لربط جزء منها مع اإلنذار املبكر ملنع 	 

الكوارث.  وقوع 

 السعي للحرص عىل إدراج هذه النشاطات يف السياسات والقوانني املحلّية، إن مل تكن مدرجة سلًفا.  	 

 االتصال بالسلطات املحلّية واملنظاّمت غري الحكومّية والقطاع الخاّص لتعزيز الجهود عىل املستوى املحيّل. 	 
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املبدأ التوجيهّي حول القدرة عىل االستجابة، 4:
توصل املامرسة إىل الكامل: اختبار اجراءات االستجابة

ال بــد مــن إجــراء املنــاورات واملحــاكاة الختبــار مــدى فعاليّــة خيــارات االســتجابة وخطــط الطــوارئ والحــرص عــىل أنّهــا 

ــد مــا إذا كان املجتمــع املحــيّل مســتعد عــىل اســتعاملها بشــكٍل فّعــال. كــام أنّــه علينــا تحليــل نتائــج  مناســبة والتأكّ

ــة لتحســني هــذا املكــّون ونظــام  ــة عنــد وقــوع حادث ــاورات أو تلــك الناجمــة عــن إجــراءات االســتجابة الحقيقيّ املن

اإلنــذار املبكــر ككّل. مــن املهــّم أن نتذكّــر أنـّـه عــىل الرغــم مــن وجــود خطــٍر خــالل الحــدث الحقيقــّي )بخاّصــٍة خــالل 

املخاطــر التــي تحصــل يف فــرتة تنفيــذ قصــرية(، إاّل أّن املامرســة تجعــل مــن األشــخاص قادريــن عــىل مواجهــة مخاوفهــم 

وترّســخ   ردود فعــل وروتينــات تســاعدهم عــىل إنقــاذ أرواحهــم.   

ــؤّدي دوًرا  ــة وت ــت مهّم ــا زال ــا م ــة، إاّل أنّه ــة وال خاّلق ــن أّن بعــض إجــراءات االســتجابة ليســت متين ــم م ــىل الرغ ع

فاعــاًل كجــزٍء ال يتجــزّء مــن حزمــة نظــم اإلنــذار املبكــر. ويعتــرب اإلخــالء أحــد هــذه اإلجــراءات. ويُقــال أنـّـه إن مل يكــن 

باســتطاعتك الســيطرة عــىل خطــٍر مــا، فمــن الــرضورّي التكيّــف معــه )تدعيــم بنيــة املنــزل أو رفعــه( مــا يعــزز املرونــة 

تجــاه املخاطــر املتواتــرة. وإن مل يكــن باســتطاعك التكيّــف معــه، عندهــا املــالذ األخــري يكمــن يف الهــرب. ففــي بعــض 

األحيــان، يكــون اإلخــالء والبحــث عــن ملجــأ يف مــكاٍن آمــٍن أفضــل اســتجابة لإلنــذار. كــام أّن إنشــاء طــرق لإلخــالء يف 

حــاالت الطــوارئ واإلشــارة إليهــا بشــكٍل واضــٍح وبنــاء املالجــئ املتعــّددة االســتعامل وصيانتهــا وإقنــاع األفــراد بــرضورة 

مغــادرة منازلهــم وماشــيتهم تُعتــرب أهــّم إجــراءات اســتجابة. تصــف بعــض النصــوص األخــرى املكتوبــة إرشــادات حــول 

عمليّــة اإلخــالء كجــزٍء مــن مجموعــة االســتجابة، ولــن يتــّم البحــث فيهــا يف هــذا الدليــل. 

مامرسة سليمة: 

يف األرجنتــني، تــّم إجــراء مناورة\محــاكاة ناجحــة يف العــام 2010 كجــزٍء مــن الجهــود املبذولــة بغيــة تعزيــز قــدرة املجتمعــات املحليّــة الضعيفــة يف أمربكاثيون 

عــىل االســتجابة إثــر سلســلة مــن الجهــود التــي بُذلــت لنــرش الوعــي. وعمــل الفاعلــون بتنســيٍق بــني بعضهــم البعــض إلخــالء 485 شــخًصا إثــر إصــدار مركــز 

العمليّــات لحــاالت الطــوارئ أمــرًا باإلخــالء. كــام أّن إصــدار عضــو »راصــد« للفيضــان يف الحقــل الخــاّص بــه إنــذار بهــذا الشــأن عنــرًصا أخــر مثــريًا لالهتــامم. 

وإّن هــذا النظــام جــزٌء مــن الجهــود املبذولــة ضمــن مــرشوع املديريـّـة العاّمــة للمعونــة اإلنســانيّة والحاميــة املدنيّــة VI مــع الصليــب األحمــر األرجنتينــّي.  

مامرسة سليمة: 

ــة املقيمــة إجــراءات تأّهــب فّعالــة وتتــدرّب عــىل وســائل لتحــّد مــن تداعيــات مختلــف املخاطــر ســنويًّا. وخــالل  يف شــنغهاي، تتّخــذ املجتمعــات املحليّ

ــع العمــيّل  ــة والطاب ــوكاالت الحكوميّ ــة اســتجابة قامئــة عــىل املجتمــع املحــيّل املقيــم بدعــٍم مــن ال ــم ّ عــرض عمليّ موســم األعاصــري مــن العــام 2005، ت

ــن  ــن األعاصــري م ــّي ع ــذار تجريب ــن إلن ــّم إجــراء متري ــارس 2005 ت ــال، يف 23 أذار\م ــم. فعــىل ســبيل املث ــع املحــيّل املقي ــة عــىل املجتم الســرتاتيجيّة قامئ

تنظيــم SMRC. وبــارشت األقســام اإلداريـّـة يف تنفيــذ الخطــط املعــّدة للحــّد مــن تداعيــات مختلــف املخاطــر. وفيــام يتعلـّـق بتلقــي اإلنــذار، أبلــغ املديــرون 

ــارات اإلنــذار. وهكــذا، بــدأ املقيمــون باالســتعداد للخطــر واإلخــالء.     ــة وصّف املقيمــون عــرب شاشــات إلكرتونيّ

مامرسة سليمة: 

نظـّـم الصليــب األحمــر الهنــدّي يف أوريســا منــاورات تأّهــب يف املالجــئ املحليّــة املعــّدة لالحتــامء مــن األعاصــري وذلــك بغيــة التأكّــد مــن أّن املجتمــع املحــيّل 

يــدرك كيفيّــة التــرصّف عنــد حصــول عاصفــة. 
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نشاطات لالستكشاف:

 تنظيم املناورات أو املحاكاة قبل كّل موسم أعاصري، عىل األقّل مرّة كّل سنة ما يؤّمن مشاركة متنّوعة من املجتمع 	 

املحيّل. 

 تعيني أدوار مختلفة لكّل املشاركني وإرشاكهم يف املناورات\املحاكاة خالل جلسات التدريب. 	 

 توثيق التجارب املستقاة من املناورات واملحاكاة باإلضافة إىل الخربات املعاشة للتخفيف من إمكانّية تكرار الخطأ 	 

نفسه مرًّة أخرى. 

 إن كان من املستحيل اختبار النظام ككّل، عندها ُينصح بتجزيئه قبل اختباره وإدراج املعلومات يف وقٍت الحٍق. 	 

تهدف القدرة عىل االستجابة إىل التخفيف من حّدة املخاطر عند الكشف عن مواطن الخطر والهشاشة املتصاعدة. 	 

وبالتايل، ال بّد من أن تكون القدرة عىل االستجابة مرتبطة بشكٍل وثيٍق مع نرش اإلنذار: إذ أّن اإلنذار الذي ال يؤول 

إىل نتيجة، جهد عديم الفائدة.  

الدرس املستخلص:

يذكّرنــا “كالم” وهــو مــزارع يبلــغ 42 ســنة مــن ســاحل جزيــرة ســاندويب يف بنغالديــش باألمــور املهّمــة خــالل إنــذار اإلخــالء لالحتــامء مــن األعاصــري قائــاًل: 

»كنــت أرى أعاصــري كّل ســنة يف هــذه املنطقــة ولكــن مل أميّــز أيّهــا خطــر. كنــُت أعمــل يف حقــل األرّز وأشــّغل يف بعــض األحيــان عاملــني مياومــني للعمــل يف 

الحقــل وكان عــيّل أن أدفــع لهــم أجرهــم فأنــا بحاجــة إىل عملهــم يف املقابــل. لذلــك، ال ميكننــي أن أتخــىّل عــن العمــل فــور ســامع إنــذار. فأنــا مســؤول عــن 

كســب املعيشــة لزوجتــي وأطفــايل األربعــة وأوليــايئ الكبــار يف الســّن. أنــا أريب أيًضــا بقرتــني لحــرث املحاصيــل. فعــيّل الحــرص عــىل إطعامهــام لــيك تتمّكنــا 

مــن خدمتــي يف املســتقبل. ليــس مثـّـة أي ملجــأ قريــب مــن منــزيل لالحتــامء مــن األعاصــري أو مــكان مرتفــع إليــواء الحيوانــات األليفــة. أفّضــل االتــكال عــىل 

مشــيئة اللــه، فأنــا مؤمــن أّن قــدري املكتــوب ســيتحّقق.« 

املكّون الرابع لنظم اإلنذار املبكر: نقل اإلنذار 
......................................................................................................................................................

يشــّكل نقــل اإلنــذار رابطـًـا أساســيًّا بــني الرصــد والقــدرة عــىل االســتجابة. إن شــبّهنا مــرًّة أخــرى نظــام اإلنــذار املبكــر 

بجســٍم متعــايف فيشــّكل التواصــل الفــم. عندمــا يرســل الدمــاغ الرســالة )بإشــارٍة إىل الرصــد(، عــىل الفــم أن ينقلهــا ملــن 

يحتــاج إىل ســامعها قبــل أن تتــرصّف اليديــن والرجلــني عــىل أساســها )بإشــارٍة إىل القــدرة عــىل االســتجابة(. وتصــّب 

املعلومــات التــي تــّم جمعهــا خــالل الرصــد مبــارشًة يف صلــب عمليّــة نقــل اإلنــذار عــرب توفــري املــواد التــي ستســمح 

بصياغــة رســائل واضحــة واســرتاتيجيّة تواصــل كاملــة.   

يقــّدم اإلنــذار املبكــر القابــل للتنفيــذ رســالة آنيّــة ســهلة الفهــم تصــل إىل الســكان املعرضــني للخطــر وميكــن التــرصّف 

عــىل أساســها. فيعتــرب التواصــل العنــرص الرئيــيّس لهــذا املكــّون، باإلضافــة إىل الخــرباء يف هــذا املجــال الذيــن ميكــن 

االســتفادة مــن مهاراتهــم  عنــد إعــداد الرســائل وشــّن حملــة تواصــل لنقــل الرســائل.  

الفاعلون الرئيسّيون يف عملّية نقل اإلنذار

ليك يتكلل التواصل بالنجاح، مثّة عىل األقّل ثالثة فاعلني وهم كالتايل: 

الكاتب: املسؤول عن صياغة مضمون رسالة اإلنذار وجمعها )عادًة يكون فنّي أو خبري تقنّي يف مجال األرصاد . 1

الجوّية مثاًل أو الهيدرولوجيا أو الصحّية ويف بعض األحيان من املجتمع املحيّل(. 

الوسيط: يتلّقى رسائل اإلنذار من املستلمني املعروفني أيًضا بأجهزة اإلرسال أو أّول املتلقني ويجمعها ويعيد . 2

صياغتها وتوزيعها. عليه املحافظة عىل املعلومات األولّية مع القيام بتعديالٍت أساسّية إىل مضمون الرسالة أو 

املغّلف. ونادرًا ما تصل الرسالة من الكاتب إىل املتلقي أو املستلم من دون وسيط. 

املتلقي: وهو “مستهلك” رسالة اإلنذار أي الجمهور. . 3
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ــٍد.  إّن املشــكلة األهــّم املرتبطــة باإلنــذار املبكــر هــي أّن نــادًرا مــا يعلــم الكتّــاب جمهورهــم أي املتلقــني بشــكٍل جيّ

فغالبًــا مــا يكــون األشــخاص نفســهم املســؤولني عــن الرصــد أو الخــرباء العلميــني والفنيّــني وليــس بالــرضورة أن يكونــوا 

ماهريــن يف نقــل البيانــات بلغــٍة يفهمهــا الجميــع. بالتــايل، عندمــا يتلّقــى الجمهــور الرســالة غالبـًـا مــا يجــد نفســه غــري 

ــة التــي ال تجــذب  ــة أو اللغــة العلميّ قــادر عــىل فهمهــا كامــاًل إذ أّن املعنــى الحقيقــّي يضيــع يف املصطلحــات التقنيّ

ــا. تعطــي هــذه األمــور دوًرا مهــامًّ للوســيط. وبصفتــك خبــري يف  انتبــاه القــارئ العــادّي أو لهجــة غــري مفهومــة محليًّ

ــذار  ــك املتعلِّقــة بالوســاطة وتفســري رســائل اإلن مجــال التخفيــف مــن\إدارة مخاطــر الكــوارث، عليــك صقــل مهارات

املبكــر. 

غالبًــا مــا ال يثــق املتلقــون باإلنــذارات. ويعــود هــذا األمــر إىل امليــل البــرشّي لتجاهــل مــا قــد يبــدو غــري مناســب يف 

وقتهــا أو ســوء فهــم الرســالة أو خيبــة األمــل الناجمــة عــن إنــذار كاذب. عنــد تطويــر نظــام رســمّي لإلنــذار املبكــر، 

ــذارات واملعتقــدات  ــرّد عــىل اإلن ــار وتجاربهــم الســابقة يف مجــال ال ــم املتلقــني باالعتب ــني أخــذ مفاهي عــىل املخطّط

الســائدة وســلوكهم تجــاه الكــوارث. 

ــات  ــن للجمعيّ ــة، ميك ــة للحكوم ــذارات اآلنيّ ــدار اإلن ــيّة يف إص ــؤوليّة األساس ــود املس ــاف تع ــة املط ــه يف نهاي ــع أنّ م

الوطنيّــة واملنظـّـامت غــري الحكوميّــة تأديــة دور داعــم. يف الواقــع، ميكنهــا تأديــة دور الوســيط بــني العلــامء والتقنيــني 

مــن جهــٍة واملتلقــني مــن جهــٍة أخــرى واملســاعدة عــرب تفســري معلومــات متعلّقــة باإلنــذار املبكــر وإعــادة صياغتهــا. 

وعــىل الجهــود املبذولــة بغيــة بنــاء القــدرة عــىل تأديــة دور الوســيط أن تكّمــل املعرفــة املحليّــة والقــدرة املتعلّقتــني 

باإلنــذارات املبكــرة للكــوارث. 

املبدأ التوجيهّي حول نقل اإلنذار، 1:
تفويض واضح ملسؤولّية اإلنذار أو الوساطة 

ا تحديــد  مــن يــأّدي دور الكاتــب والوســيط، بخاّصــٍة املخاطــر ذي مهلــة إنــذار طويلــة. عــىل الرغــم  مــن املهــّم جــدًّ

مــن أن الكاتــب قــد ال ينتمــي إىل املجتمــع املحــيّل )أينــام يتــّم إجــراء الرصــد(، إاّل أنّــه عــىل الوســيط أن يكــون فــرد 

مــن املجتمــع املحــيّل الــذي تصلــه الرســالة أّواًل، ويف بعــض األحيــان نشــري إليــه بــأّول املتلقــني. ويســتفيد هــؤالء مــن 

تدريــب خــاّص يف تفســري توقّعــات األرصــاد الجويّــة والتواصــل والوســاطة – إلعــادة صياغــة الرســائل ونقلهــا بشــكٍل 

آيّن. وإّن الهــدف هــو دراســة الجمهــور بدقّــة وعنايــة وتعزيــز حــوار جــاري ومتبــادل بــني الكاتب-الوســيط-املتلقي.  

إذا كان مكــّون التواصــل التابــع لنظــام اإلنــذار املبكــر فّعــال، فعليــه تحديــد أكــرث مــن متلقــي أو وســيط واحــد. ووفًقــا 

ــرٍد  ــّم تدريــب أكــرث مــن ف ــًدا عــن املجتمــع املحــيّل أو مريــض. إن ت ــرتداد، قــد يكــون املتلقــي األّول بعي لقاعــدة ال

واحــٍد، ميكــن للوســطاء ملــئ الفــراغ يف حــال مل يتمّكــن الغــري مــن تأديــة الواجــب. كــام أّن صعوبــة تحديــد الوســطاء 

قــد تعيــق االبتــكار الفردّي\املخّصــص. وبغــض النظــر عــن ذلــك، تُنقــل الرســائل عــرب القنــوات املحليّــة وكأنّهــا مســتقلّة 

ــة وتأكيــد الوســاطة لــيك تصــل املعلومــات الرضوريّــة إىل األكــرث  بعــض الــيء. وبالتــايل، مــن مهّمتنــا ترسيــع العمليّ

عرضــًة لــيك تتســنّى لهــم الفرصــة بفهمهــا والتــرصّف عــىل أساســها. 

ــة التفاعــل مــع نظــام  قــد يؤثّــر ذلــك يف نظــام اإلنــذار املبكــر أو ال، ولكــن مــن املفيــد اإلطــالع عــىل القوانــني وكيفيّ

ــذار مبكــر  ــة أّي دوٍر كان يف نظــام إن ــا أّن تأدي ــر دامئً ــا أّن نتذكّ ــا، علين ــه آنًف ــا إلي ــّي. كــام أرشن ــذار املبكــر الوطن اإلن

رســمّي قــد ال يــؤّدي إىل مســؤوليّة سياســيّة وأخالقيّــة تحــّث عــىل تحّمــل املســؤوليّات بشــكٍل مناســٍب وحســب، بــل 

أيًضــا إىل الخضــوع إىل محاســبة قانونيّــة إن وجــدت قصــور. لذلــك، إّن استشــارة محامــي قبــل الــرشوع يف تطويــر دور 

الجمعيّــة الوطنيّــة يف هــذا املجــال يعطــي صــورة عاّمــة عــن املخاطــر املحتملــة. 

ــاء  ــا لألعض ــة ضمًن ــذار موكل ــدار اإلن ــؤوليّة إص ــون مس ــد تك ــر، ق ــذار املبك ــيّل لإلن ــع املح ــام املجتم ــبة  لنظ بالنس

ــا وليســوا  ــؤّدون دور الوســيط طبيعيًّ ــد ي ــر ق ــذار املبك ــر الخــربة أّن فاعــيل نظــام اإلن ــع. وتظه األساســيّني يف املجتم

بحاجــة إىل دوافــع إضافيّــة أو تفويــض أحــد. فــال تتطلـّـب الوســاطة أي شــكليّات، بــل تســخري املعرفــة حــول الفاعلــني 
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ــة قويّــة. وميكــن أيًضــا  لالســتفادة مــن طاقتهــم يف نظــام اإلنــذار املبكــر أو إســرتاتيجيّة التواصــل مــا يخلــق ديناميكيّ

ــّي كلــام أمكــن.  ــذار املبكــر الوطن االســتفادة مــن هــذه الوســاطة عــرب إدماجهــا يف نظــام اإلن

مامرسة سليمة: 

يف جزر ساموا، عند رؤية البحريات الضحلة فارغة بعد زلزال يبدأ الكبار يف السّن بتحذير اآلخرين وتشجعيهم عىل إخالء املنطقة.

مامرسة سليمة: 

يف مــايل، عمــل برنامــج بيزينــي )Pesinet( – وهــو شــبيه بنظــام اإلنــذار املبكــر ألمــراض األطفــال التابــع لليونيســيف والــذي يعتمــد الرســائل القصــرية عــىل 

بنــاء نظــام يضــّم مجموعــات مــن العاملــني يف القطــاع الصحــّي املعنيّــني بالرصــد )زيــارة األطفــال أســبوعيًّا والتحقــق مــن العنــارص التــي تقــرر أوضاعهــم 

الصحيّــة( واإلنــذار يف الوقــت نفســه )نقــل النتائــج املرصــودة عــرب خدمــة الحزمــة العاّمــة الراديويـّـة “جــي يب آر إس” وتحذيــر الغــري إن حصلــت أي تغــرّيات 

مقلقــة يف حالــة األطفــال الصحيّــة(. أّمــا عــىل مســتوى أعــىل، تتلّقــى مجموعــة أخــرى بيانــات رســائل قصرية\جــي يب آر إس )مرطبتــة بــكّل طفــٍل(، وتحلـّـل 

التغــرّيات وتــؤّدي دور الوســيط مــع العائــالت وتبلــغ الطبيــب إن أظهــر الطفــل عــن أعــراض مثــرية للقلــق. 

مامرسة سليمة: 

تعتمــد جمعيّــة الصليــب األحمــر املوزمبيقيّــة عــىل لجــان محليّــة تعنــى باملخاطــر حــول نهــر زمبيــزي والتــي تســتعني باألعــالم امللّونــة والصّفــارات ومكــرّبات 

الصــوت إلبــالغ الســّكان عــن الفيضانــات واألعاصــري الوشــيكة. وتصــدر املعلومــات يف نفــس الوقــت مــن محطّــة األرصــاد الجويـّـة الوطنيّــة وجهــود الرصــد 

 . ملحليّة ا

الدرس املستخلص:

جذبــت حرائــق الغابــات املدّمــرة واملتكــّررة )كانبــريا 2003 وحرائــق الســبت األســود يف فكتوريــا 2009( االنتبــاه الوطنــّي إىل مســؤوليّة الســلطات القانونيّــة 

»إلصــدار اإلنــذارات وتقديــم املعلومــات للمجتمــع املحــيّل... بغيــة حاميــة األرواح واملمتلــكات.« وأحيلــت قضايــا متعلّقــة باإلهــامل العــام وعــدم تحذيــر 

الســّكان إىل الســلطات القضائيّــة ولكــن ال بــد مــن التأكّــد أّن مختلــف الســياقات )الواجــب والفشــل ومــا إن كان اإلنــذار ألحــدث فرقـًـا( ســترّبر املســؤوليّة. 

تتعلّــق املســائل التاليــة بالعنــارص التــي تجعــل مــن رســالة إنــذار جيّــدة، وسنستكشــف فيــام يــيل املضمــون ومعــرية 

رســائل اإلنــذار. 

مضمون الرسالة

عىل رسالة إنذار مبكر أن تتضّمن العنارص الستة التالية:

التوقيت: متى ستقع الكارثة؟ . 1

املكان: ما هي املناطق التي ستتأّثر؟ . 2

القياس: ما هو حجم الكارثة؟ )مثاًل، منسوب املياه ورسعة الرياح وغريها( . 3

الوقع: ما هي تداعيات الكارثة عىل املجتمعات املحلّية والبيئة؟ . 4

إحتامل: ما هي إمكانّية حصول ذلك؟ . 5

االستجابة: كيف ميكن للسكان املعرّضني للخطر الترّصف لحامية أنفسهم؟ . 6

ــر العنــارص الســتّة عــرب حفــظ العبــارة التاليــة: »متّكــن مــن القيــام بواجــب حلــم ســعيد.« إذ أّن الحــرف  ميكــن  تذكّ

األّول مــن كّل كلمــة يعيدنــا إىل عنــرص مــن العنــارص الســتة. 
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مامرسة سليمة: 

تتأثـّـر أنهــار بوزي\ســايف يف املوزمبيــك بالفيضانــات املدّمــرة واملنتظمــة. ومنــذ العــام 2007، تــّم تنظيــم منــاورات تدريبيّــة حــول كيفيّــة اإلخــالء لــيك تصبــح 

أدوات اإلنــذار ومضمــون رســائل اإلنــذار مألوفــة بالنســبة ألفــراد املجتمــع املحــيّل ولــيك يتعلّمــوا كيفيّــة إخــالء الجرحــى. 

لهجة الرسالة

ــة املشــاعر يف رســالة اإلنــذار. يف الواقــع ويف بعــض الحــاالت،  تتعــارض اآلراء الــواردة يف البحــوث الحديثــة عــن أهميّ

قــد تنجــح الرســائل املفعمــة باملشــاعر بالوصــول إىل املتلقــي وإقناعــه. باإلضافــة إىل ذلــك، عــىل الرســائل أن تتضّمــن 

»مفــردات« تشــبه لغــة املجتمــع املتلقــي: أي اللغــة واللهجــة واختيــار الكلــامت املعــرّبة.  

معرية الرسالة

مــن املهــّم الســعي للوصــول إىل تــوازن بــني االتســاق والســياق للحــرص عــىل أاّل تكــون الرســائل متعارضــة أو مربكــة. 

دع اللغــة واملرادفــات والثقافــة ترشــد صياغــة الرســالة ولهجتهــا. ولكــن، ال تخضــع رســائل اإلنــذار إىل قاعــدة الثالثــني 

ــه يُنصــح بإعــداد  ــًة، كــام أنّ ــة. بالتــايل، مــن األفضــل تقديــم القّصــة كامل ثانيــة التــي تخضــع لهــا اإلعالنــات الدعائيّ

رســائل طويلــة قبــل وقــوع الكارثــة والحــرص عــىل أنّهــا دامئـًـا تتكيّــف مــع كّل ســياٍق وميكــن أيًضــا إرفاقهــا يف امللحــق 

التابــع لخطّــة الطــوارئ. 

ــن  ــث ميك ــة حي ــة الرسيع ــم بالحرك ــذي يتّس ــامل ال ــذا الع ــٍة يف ه ــة، بخاّص ــة خاّص ــدة أهميّ ــائل املوّح ــدي الرس وترت

لألفــراد التنّقــل بســهولة بــني املناطــق ومشــاهد املخاطــر. بالتــايل، تعتــرب »الرســالة الرئيســيّة لالتحــاد الــدويّل لجمعيّــات 

الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر للتوعيــة العاّمــة والتعليــم العــاّم حــول الحــّد مــن مخاطــر الكــوارث« وثيقــة مفيــدة 

تســاعد عــىل التوّصــل إىل تحليــل ســليم للرســائل. 

باإلضافــة إىل ذلــك، ميكــن االســتعانة أيًضــا بربوتوكــول اإلنــذار املوّحــد كمصــدر لنــامذج مــن الرســائل املعــّدة ســلًفا 

ــول  ــرب الربوتوك ــع، يعت ــنّي. يف الواق ــة بســياٍق مع ــة رســائل خاّص ــا كخــّط أســاس لصياغ ــتفادة منه ــن االس ــي ميك والت

مصــدر موثــوق بــه للرســائل املوّحــدة عــىل املســتوى الــدويّل، إنّــه أســاس إطــار عمــل موّحــد لرســائل اإلنــذار املبكــر 

ــق ببعــض املخاطــر.  عــىل الرغــم مــن أنّهــا غــري محّدثــة بالكامــل فيــام يتعلّ

إسرتتيجّية التواصل

اآلن وقــد أصبحــت الرســالة جاهــزة ومتّــت صياغتهــا كــام يجــب آخذيــن باالعتبــار وضــع املتلقــني املعرّضــني للخطــر 

ووجهــة نظرهــم، يكمــن التحــدي يف ترسيــع وصولهــا إليهــم. وإلطــالق الرســالة، نحــن بحاجــة إىل إســرتاتيجيّة تواصــل 

ــًة:  ناجحــة تخطــط لــكّل الخيــارات املمكنــة لــيك نتمّكــن مــن تحديــد األكــرث فعاليّ

األجهزة: أي التكنولوجيا امُلستعملة لنقل الرسائل. فيام ييل، سنكتشف الخيارات التكنولوجّية املتدنّية واملتوّسطة 	 

والعالية املستوى امُلستعملة يف نقل اإلنذار. 

النرش أو القنوات: تدفق بّث الرسائل وترّددها وتكرارها. 	 

املبدأ التوجيهّي حول نقل اإلنذار، 2:
ال تقع يف رشك أجهزة اإلنذار املتكّلفة

ــة أنّــه ميكــن االتــكال عــىل األجهــزة الحديثــة والتكنوقراطيــة أكــرث مــن  نعنــي بهــذا الــرشك طريقــة التفكــري العرصيّ

ا إذ أنّهــا قــد تــؤّدي إىل اســتعامل غــري مناســب للتكنولوجيــا. ففــي  غريهــا. إاّل أّن هــذه الفكــرة الخاطئــة خطــرة جــدًّ

نظــم اإلنــذار املبكــر الوطنيّــة وتلــك التابعــة للمجتمــع املحــيّل يف جميــع أنحــاء العــامل، أّدت سياســة رفــض التكنولوجيــا 

املتدنيّــة املســتوى إىل نتائــج مرضيــة مــن حيــث نقــل الرســائل.  
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ال تكنولوجيا: يف بعض املجتمعات املحلّية، للتعامل مع األمّية، تأخذ رسائل اإلنذار شكل رسوٍم معرّبة )محّددة سلًفا 	 

أو ال( تعّزز الفهم الرسيع. يحمل العّداؤون الرسائل برسعة من مكاٍن إىل آخر وينقلها منادي البلدة من دون أي 

تكنولوجيا بل بواسطة صوته وحسب. وبالتايل، يتّم اعتبار امللصقات وكّل ما يتّم توثيقه عىل األوراق وسيلة غري 

تكنولوجّية. 

باألصوات 	  االستعانة  مّتت  لطاملا  الصوت.  ومكرّبات  والصّفارات  واأللواح  األعالم  أي  املستوى:  متدنّية  تكنولوجيا 

اإلنذار.   لرسائل  كوسطاء\نواقل  التقليدّية  واألجهزة 

مامرسة سليمة: 

إّن الكنونغكونــغ عبــارة عــن آلــة موســيقيّة مصنوعــة مــن البامبــو وهــي ُمســتعملة تقليديًّــا لالتصــال بأفــراد املجتمــع املحــيّل للتجّمــع يف قاعــة القريــة أو 

تحذيــر الســّكان أو دعــوة األطفــال إىل التوّجــه نحــو منازلهــم. وبالتــايل، أحــي نظــام اإلنــذار املبكــر الخــاّص بالفيضــان واملوضــوع يف مثــاين قــرى يف مدينــة 

داجوبــان يف الفلبــني اســتعامل هــذه اآللــة مــع آالت للقيــاس التابعــة للعاملــني كمــؤرّشات للفيضــان يف قــرى املدينــة. 

مامرسة سليمة: 

يف بعــض األحيــان يف باكســتان، يحصــل وأن يتواجــد الرعــاة يف الوقــت املناســب واملــكان املناســب لنقــل خطــر الفيضــان املفاجــئ والوشــيك للمجتمعــات 

املحليّــة املنخفضــة املســتوى. فهــم يرصخــون الرســالة إىل راٍع آخــر يف مرعــى منخفــض االرتفــاع أو ألقــرب قريــة. باإلضافــة إىل ذلــك، كان البعــض منهــم يعلــم 

كيفيّــة اســتعامل »البــوق« املصنــوع مــن قــرن ثــور التبيــت أو املاعــز. 

مامرسة سليمة: 

يف نهــر زمبيــزي يف زامبيــا، كان يعتمــد الشــعب الــذي يســكن عــىل طــول نهــر زمبيــزي عــىل الطبــول لنقــل املعلومــات حــول حالــة النهــر لعــّدة عصــور. 

ولكــن، ذهــب هــذا التقليــد مــع الريــح واآلن، يعمــل الصليــب األحمــر عــىل إحيائــه يف ضــوء نظــام املجتمــع املحــيّل لإلنــذار املبكــر الخــاّص بالفيضانــات. 

مامرسة سليمة: 

ــة توقّفــت الحكــامت عــن  ــات ورواة القصــص. فمنــذ بدايــة األعــامل العدائيّ أحيــت منظّمــة أوكســفام تقليــد “الحكــامت” يف إقليــم دارفــور وهــي املغنيّ

مامرســة نشــاطاتها املهّمــة التــي تنقــل مبوجبهــا الرســائل للمجتمعــات املحليـّـة بواســطة األغــاين وميكنهــا أن تضطّلــع بــدوٍر أســايّس يف التحذيــر مــن الجفــاف 

والرصاعــات.   

تكنولوجيا متوّسطة املستوى: الرسائل النصّية القصرية )الرسائل املوّحدة للزالزل( والهاتف وأجهزة الراديو العادّية 	 

وأجهزة الراديو العالية الرتّدد تؤّمن كّلها البّث عرب الراديو.  

مامرسة سليمة: 

بدعــم مــن الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، متّكنــت كولومبيــا وهايتــي ونيكاراغــوا مــن دمــج الرســائل النصيّــة القصــرية يف جهودهــا الهادفــة إىل تقويــة 

نظــم اإلنــذار املبكــر الوطنيّــة واملحليّــة. ومّكنــت تكلفــة الجــّوال املتدنيّــة وتغطيتــه الواســعة النطــاق عــىل التوّصــل إىل مســتوى مــن التواصــل ال ســابق لــه. 

تكنولوجيا عالية املستوى: رسالة نصّية قصرية تلقائّية )االشرتاك باإلنذارات التلقائّية( والتلفاز واإلنرتنت واألدوات 	 

الشّغالة عىل األقامر الصناعّية. 

التكرار: ميكن لالعتامد الكامل عىل جهاٍز واحٍد فقط أن يتسبب مبشاكل.
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نظم المجتمع المحلّي لإلنذار المبكر: المبادئ التوجيهية

الدرس املستخلص:

يف مــايل، ركّــز نظــام املجتمــع املحــيّل لإلنــذار املبكــر الخــاّص بالصحــة عــىل تخفيــف معــّدل الوفيّــات بــني األطفــال بســبب األمــراض املعديــة إاّل أنـّـه فشــل 

بســبب االعتــامد فقــط عــىل نــرش اإلنــذارات عــرب الرســائل النصيّــة القصرية\الرســائل املوّحــدة باإلضافــة إىل رداءة خدمــة اإلنرتنــت. ولــكان الحــّل املناســب 

لهــذه املســألة يف تدفّــق رســائل مكــّررة عــرب اســتعامل التكنولوجيــا املناســبة. 

املبدأ التوجيهّي حول نقل اإلنذار، 3:
استعامل اإلنذارات املنّظمة )املستويات واأللوان( يف النرش 

غالبًــا مــا يتــّم إصــدار اإلنــذارات يف مرحلــة متقّدمــة مــن حالــة الطــوارئ وعــىل إســرتاتيجيّة التواصل\النــرش أن تطــّور 

ــر  ــا الشــبيهة باإلنــذارات املنظّمــة. فمثــاًل، تتوفّ ــم للمعلومــات. ومثّــة العديــد مــن األمثلــة املعاشــة يوميًّ ــق منظّ تدفّ

ــة املــرور واألصفــر للتيّقــظ واألحمــر  إشــارات املــرور بثالثــة ألــوان مــع بعــض اإلســتثناءات: يشــري األخــرض إىل إمكانيّ

للتوقّــف. ومثــل آخــر هــي لعبــة »إســتعّد وانطلــق« التــي تســمح بتأّهــب العّدائــني الذيــن يتقّدمــون خلــف وســيط 

ــة األخــرى يف الســياق  ــد مــن األمثل ــا إيجــاد العدي ــر. ميكــن أيًض ــة املــرور وهــو مســتدير الظه ــة حرك مزعــوم ملراقب

املحــيّل. 

وتكــون اإلنــذارات املبكــرة عــادًة قامئــة عــىل ثــالث مراحــل مــع ازديــاد أهميّــة الثانيــة عــن األوىل والثالثــة عــن الثانيــة 

ــا مــا تكــون أجهــزة التواصــل الخاّصــة باإلنــذار ملّونــة بشــكٍل ينســجم مــع  مثــاًل: املراقبــة واإلنــذار والتحذيــر. وغالبً

املراحــل الثالثــة: األخــرض واألصفــر واألحمــر حيــث أّن اللــون األخــري يشــري إىل أهــّم مرحلــة. عــىل الرغــم مــن االختــالف 

يف الثقافــات، أصبــح اللــون األحمــر متعــارف عليــه إذ أنـّـه يرمــز إىل رضورة “الهــروب” أو “االحتــامء فــوًرا”. إنتبــه مــن 

ــوان )يف  ــوان مــن قبــل املصابــني بعمــى األل ــة مــن حيــث املعــاين والتفســريات التــي تحملهــا األل االختالفــات الثقافيّ

العمــوم 4 إىل 8 باملئــة مــن الســّكان مــع النســبة املتدنيّــة يف أفريقيــا(.

ميكــن أيًضــا نســخ اإلنــذار املنظّــم لحالــة الطــوارئ املتصاعــدة يف اللهجــة املُســتعملة عــىل مكــرّبات الصــوت أو عــرب 

ــا مــا ينقــل الصــوت املرتفــع والرسيــع الــذي يــرّدد الرســائل التوتّــر واإللحــاح.  إذاعــة الراديــو. يف الواقــع، غالبً

مامرسة سليمة: 

يف أندونيســيا، تــّم تكييــف املعلومــات التــي أعّدهــا العلــامء إلدراجهــا يف رســوٍم بيانيّــة ســهلة الفهــم باألحمــر واألصفــر واألخــرض لتحديــد مناطــق الخطــر 

وطــرق اإلخــالء. تــّم تقديــم املعلومــات العلميّــة يف رســائل ســهلة الفهــم ميكــن للشــعب إســتيعابها والتــرصّف عــىل أساســها. 

مامرسة سليمة: 

يف هايتــي، يســتعني مــرشوع نظــام اإلنــذار املبكــر بالرمــوز املميّــزة بلــون عندمــا يتــّم اســتعامل أعــالم اإلنــذار لنقلــه إىل املجتمعــات املحليّــة. وهكــذا، تــّم 

اكتشــاف مشــاكل يتســبّب بهــا املفهــوم املحــيّل لألعــالم الربتقاليّــة والحمــراء وذلــك بســبب الصلــة التــي تربطهــا مــع شــعوذة الفــودو وبالتــايل تــّم تكييــف 

ــة. ويعمــل هــذا التكييــف عــىل تقويــة التنســيق بحســب املســتويات إذ أنّــه يســمح باســتعامل  أعــالم اإلنــذار مــع التقاليــد عــرب الكتابــة باللغــة الكريوليّ

األلــوان نفســها عــىل املســتوى الوطنــّي )3: األصفــر والربتقــايّل واألحمــر( وعــىل مســتوى املجتمــع املحــيّل )2: الربتقــايّل واألحمــر(. وتــّم اختبــار هــذا النظــام 

خــالل إعصــار تومــس يف العــام 2010 وعاصفتــي إمييــيل وأيريــن )2011( ووفــرّت املنظـّـامت واملؤّسســات التاليــة التمويــل الــكايف: امليديريـّـة العاّمــة للمعونــة 

اإلنســانيّة والحاميــة املدنيّــة وبرنامــج األمــم املتّحــدة اإلمنــايّئ والوكالــة األمريكيّــة للتنميــة الدوليّــة. 
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ج. ممارسة على مستوى المجتمع المحلّي: المبادئ التوجيهّية لكّل مكّون من نظم اإلنذار المبكر

نشاطات االستكشاف يف نقل اإلنذار: 

 تحديد كاتب ضمنّي أو وسطاء من املجتمع املحيّل. واكتشاف الهندسة الخاّصة باإلنذار املوجودة أصاًل: من أّدى 	 

هذا الدور خالل األحداث السابقة؟ اكتشف كيف ميكن استعامل الرتتيبات الضمنّية كقاعدة أوىل لتأمني التواصل 

ضمن نظام املجتمع املحيّل لإلنذار املبكر. 

 العمل مع لجان نظام اإلنذار املبكر التابعة للمجتمع املحيّل لوضع الرسائل املوّحدة يف سياقها والحرص عىل أّنها 	 

تحتوي عىل سّتة أو سبعة عنارص واّنها مدرجة يف خطط الطوارئ املحلّية. 

 توجيه املجتمع املحيّل ومساعدته عىل اختيار نظام ممّيز بلون مناسب له نظرًا للسياق املحيّل. 	 

إىل 	  يحتاج  من  إىل  الرسائل  لنقل  املحلّية  والقنوات  التواصل  أجهزة  لكّل  جردة  إجراء  إىل  املحيّل  املجتمع   دعوة 

املسّجلة.  والوسائل  األجهزة  حيث  من  املستضعفة  الفئات  حاجات  تلبية  من  وتأّكد  سامعها. 

لوضع 	  آنًفا  املذكورة  الجردة  من  والقنوات  األجهزة  تضّم  تركيبة  أفضل  الستخالص  املحيّل  املجتمع  مع   العمل 

املتلقني و\أو  أّول  يتّم إرشاكهم؟ ما هو وضع\حالة\توّفر  الذين  إسرتاتيجّية وهندسة تواصل: كم عدد األشخاص 

الوسطاء؟   

 إنشاء الروابط بني الفاعلني يف مجال الرصد والوسطاء أو أّول املتلقني عىل مختلف املستويات لتأمني تدّفق َسِلس 	 

لرسائل اإلنذار يف املجتمع املحيّل. فعرب معرفة بعضنا البعض، يصبح بّث اإلنذار أكرث أهمّيًة. 

 عند الرضورة، مارس الضغط للحصول عىل التكنولوجيا املطلوبة لتأدية دور الوسيط يف إرسال الرسائل. 	 

 إغتنام الفرصة بعد كّل كارثة لتقييم ما فهمه األفراد من كّل رسالة وكيف ميكن تحسينها. 	 

 السعي للتأّكد أّن القوانني والسياسات ذات الصلة تنّص عىل هذه النشاطات، إن مل تكن مدرجة أصاًل. 	 

يف هــذه املرحلــة، إستكشــفتم كّل العنــارص األربعــة التــي تؤلـّـف نظــام اإلنــذار املبكــر عــىل مســتوى املجتمــع املحــيّل. 

ويهــدف الدليــل قبــل كّل يشء إىل تقديــم اإلرشــاد اإلســرتاتيجّي حــول املامرســات الســليمة وبالتــايل ســيعطيكم الفصــل 

التــايل بعــض النصائــح عــن خطــوط توجيهيّــة عملياتيّــة.  
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د. األوجه العملياتّية لنظم اإلنذار المبكر وتلك التابعة للمجتمع المحلّي  

...........

د. 
األوجه العملياتّية لنظم اإلنذار المبكر وتلك 

التابعة للمجتمع المحلّي 
...........

ــٍت  ــر يف أرسع وق ــذار مبك ــاء نظــام إن ــود بن ــارشة يف جه ــل واملب ــن هــذا الدلي ــدف هــذا الفصــل إىل االنطــالق م يه

ــذار املبكــر.    ــة عــىل بعــض األســئلة البســيطة عــىل اإلبحــار نحــو مغامــرة اإلن ممكــٍن. باختصــار، ستســاعدكم اإلجاب

1. من أين البداية؟
......................................................................................................................................................

ابــدأ بجمــع أدلـّـة حــول جهــود هادفــة إلنشــاء نظــام إنــذار مبكــر عــىل املســتوى الخــاّص بــك. ويف مــا يــيل، نقــّدم لــك 

بعــض األســئلة التــي ميكــن استكشــافها:

األسئلة التي تطرح عىل كّل املستويات... جمع األدلّة
من هم الفاعلون؟ ما هي العوامل )السياسّية 

والقانونّية واملؤّسسّية والتقنّية( املوجودة 

ملساعدتهم عىل تأدية تفويضهم؟ 

مراجعة معرفة املخاطر عىل املستوى الخاّص بك وتقرير عىل أي مستوى إنشاء نظام اإلنذار املبكر. ما 

هي الكيانات التي تتمتّع بتفويض يف املنطقة التي تعمل ضمنها ما ميّكن من تسخري السياسات واملوارد 

يف جهود نظام اإلنذار املبكر؟ )مراجعتها ومقارنتها بتلك املقرتحة يف هذا الدليل واملعروضة فيه( ما هي 

الكيانات املهتّمة والحاصلة عىل قدرة تقنيّة ضمن النظام؟ ما هي التدبريات املؤسسيّة املوجودة ليك 

تؤّمن التواصل بني مختلف املستويات والوكاالت؟

هل خضعت املجتمعات املحليّة\املقاطعات\البلدان األكرث عرضًة للخطر إىل توجيٍه مناسٍب ضمن تكوين معرفة عن املخاطر

جهوٍد شاملة هادفة إىل تكوين معرفة عن املخاطر؟ هل عرّبت عن حاجتها للمزيد من املعلومات اآلنيّة 

للمساعدة عىل التأّهب ملواجهة املخاطر الوشيكة؟ إن كانت اإلجابة نعم، فستشّكل هذه األماكن إنطالقة 

جيّدة لتطبيق كّل ما تعلّمتموه من هذا الدليل.

ما هي املعلومات املرصودة واملتوقّعة واملتوفّرة لهذا املستوى ولكن رمّبا مل يتّم االستفادة منها بعد؟ الرصد

هل تستهدف الجهود املبذولة حاليًّا مختلف املخاطر؟ هل تأخذ باالعتبار املخاطر البطيئة الظهور؟ هل 

تراقب الهشاشة؟

كيف تترصّف هذه املجتمعات املحليّة\املقاطعات\البلدان فور تلقي اإلنذار؟ كيف ميكن لها أن تتحّسن؟ القدرة عىل االستجابة 

من هي الجهة الداعمة؟ 

ما هي فعالّية اإلنذارات املوجودة أصاًل من حيث تلبية حاجات األفراد واملجتمعات املحلّية األكرث عرضًة التواصل

للمخاطر؟

أي واحد من املكّونات األربعة التي تؤّلف نظام اإلنذار املبكر تبدو وكأّنها ستشّكل التحدي األكرب عىل ما هي الثغرات؟

املستوى الخاّص بك؟ أي مجتمع محيّل\منطقة\بلد أقّل تقّدًما من حيث نظام اإلنذار املبكر؟ ملاذا 

)لإلجابة عىل كال السؤالني(؟ 
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2. وبعدها، ما العمل؟
......................................................................................................................................................

ــات  ــول املامرس ــكار ح ــع األف ــل لجم ــذا الدلي ــتعامل ه ــا واس ــوف آنًف ــريّي املوص ــل التحض ــن العم ــاء م ــور االنته ف

ــىل  ــن أصحــاب املصلحــة ع ــدد كاف م ــت لجــذب ع ــا يحــني الوق ــا، فعنده ــي يجــب تجّنبه ــرثات الت الســليمة والع

ــرتك.  ــل مش ــرتاح متوي ــدار إق ــة إلص ــول الطاول ــوس ح ــم إىل الجل ــك ودعوته ــاّص ب ــتوى الخ املس

ال تنــى رضورة استكشــاف االقرتاحــات املتعلّقــة بنظــام اإلنــذار املبكــر املطروحــة عــىل كّل مســتوى مــن املســتويات 

وإحضــار املمثّلــني عــن الجهــود إىل الجلــوس معكــم عــىل طاولــة الصياغــة. يكمــن هدفــك األســايّس يف إصــدار اقــرتاح 

متــني ميــأل الثغــرات املحــّددة أعــاله عــرب االســتفادة مــن كّل النظــم املوجــودة والفاعلــني آخذيــن باالعتبــار العوامــل 

التاليــة: 

كيف ميكن مّد الجسور بأفضل طريقة بني العلم واملجتمعات املحلّية املعرّضة للخطر؟ وبني مختلف مستويات نظام اإلنذار املبكر؟ مّد الجسور

ما هي القدرات الرضورّية؟ من هي الجهة الداعمة؟ 

ما هي الرشاكات التي ميكن استكشافها عىل كّل املستويات إلحراز تقّدم يف نظام اإلنذار املبكر؟ الرشاكة

عىل كّل جهد من الجهود املقرتحة أن يظهر عالقة مبارشة تربطه مبصدر متويل مستدام )عرب النشاطات املدرّة للدخل أو إدراجها يف االستدامة

امليزانّية الوطنّية واملحلّية وإىل آخره(. 

3. املنارصة لتحسني قوانني وإجراءات نظام اإلنذار املبكر 
......................................................................................................................................................

باإلضافــة إىل تطبيــق نظــام املجتمــع املحــيّل لإلنــذار املبكــر، نشــّجعك عــىل املنــارصة إىل جانــب الحكومــة للتوّصــل إىل 

قوانــني وإجــراءات نظــام إنــذار مبكــر رســمّي داعــم ملبــادرات املجتمــع املحــيّل. ويتطلّــب نظــام إنــذار مبكــر رســمّي 

أدواًرا ومســؤوليّات واضحــة تضطلــع بهــا الحكومــة عــىل كّل املســتويات باإلضافــة إىل املؤّسســات التقنيّــة التــي تقيــس 

البيانــات املتعلّقــة باملخاطــر ونرشهــا عــىل النحــو املذكــور أعــاله. كــام أنّــه عليهــا أن تكــون مســتعّدة وقــادرة عــىل 

التفاعــل مــع نظــم املجتمعــات املحليّــة لإلنــذار املبكــر وتقييــم مســاهامتها.   

ا إدراج العنــارص أعــاله  يف وقــٍت ميكــن إحــراز تقــّدم كبــري عــرب التواصــل الســليم والعالقــات الحســنة، مــن املهــّم جــدًّ

ــني الرســميّة والحــرص عــىل أن تؤخــذ عــىل محمــل الجــّد وتطبيقهــا باســتمرار مــع مــرور  يف السياســات و\أو القوان

الوقــت. عــىل ســبيل املثــال، يف غيــاب قواعــد واضحــة متّصلــة بهــذا املوضــوع، قــد ال تتــاح البيانــات التــي جمعهــا 

ــة بانتظــاٍم ويف الوقــت املناســب.  بالتــايل، قــد تشــعر املجتمعــات  نظــام اإلنــذار املبكــر الرســمّي للمجتمعــات املحليّ

املحليّــة بالحاجــة امللّحــة لجمــع البيانــات الخاّصــة بهــا مــا يتطلّــب الكثــري مــن الوقــت واملــوارد. ويف حــاالٍت أخــرى، 

قــد تكــون املجتمعــات املحليّــة كّونــت معرفــة أفضــل عــن املخاطــر، إاّل أّن نظــام اإلنــذار املبكــر الرســمّي مل يأخذهــا 

ــة األخــرى.  يف االعتبــار، مــا يعنــي أّن املعرفــة  ال تنــرش عنــد املجتمعــات املحليّ

ــميّة،  ــر الرس ــذار املبك ــم اإلن ــة لنظ ــات املحليّ ــات املجتمع ــة حاج ــن تلبي ــة ع ــل التنظيميّ ــر العم ــّذر أط ــا تتع عندم

نشــّجعك عــىل املطالبــة بهكــذا تفاويــض، مبوجــب القــرار 7 الصــادر عــن املؤمتــر الــدويل الواحــد والثالثــني مــن العــام 

ــر  ــن مخاط ــّد م ــّزز الح ــي تع ــوك الت ــف الصك ــن مختل ــّك م ــا ص ــىل أنّه ــة ع ــات املحليّ ــدد الترشيع ــذي ح 2011 ال

الكــوارث عــىل مســتوى املجتمــع املحــيّل. تتمثّــل عنــارص التفاويــض املؤسســيّة املتّصلــة بإنشــار الروابــط بــني نظــم 

ــة:    ــذار املبكــر بالحاجــات التالي ــذار املبكــر الرســميّة ونظــم املجتمــع املحــيّل لإلن اإلن

 جعل من نظم اإلنذار املبكر أولوّية للنشاطات عىل مستوى املجتمع املحيّل مبا أّنها عنرص أسايّس للحّد من مخاطر 	 

الكوارث. 

 تعزيز التخطيط للكوارث عىل مستوى املجتمع املحيّل. 	 

 تعزيز وصول املجتمعات املحلّية إىل معرفة املخاطر ورصد البيانات. 	 

 تعزيز إرشاك ممثيل املجتمع املحيّل والجمعّيات الوطنّية وفاعلني آخرين من املجتمع املديّن والقطاع الخاّص يف 	 

نظم اإلنذار املبكر عىل مستوى املجتمع املحيّل. 
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 تخصيص متويل مناسب للنشاطات املتعّلقة بنظم اإلنذار املبكر عىل مستوى املجتمع املحيّل.  	 

 تعزيز املحاسبة واملساءلة للتوّصل إىل نتائج مرضية يف نظام اإلنذار املبكر عىل مستوى املجتمع املحيّل. 	 

4. النصيحة األخرية 
......................................................................................................................................................

اآلن، أصبح بإمكانك تكوين فكرة واضحة عن اإلعتبارات اإلسرتاتيجّية واملبادئ التوجيهّية واألمثلة عن املامرسات السليمة 

التي سرتشدك جميعها لتجّنب الثغرات بينام تكتشف نظام إنذار مبكر عىل املستوى الخاّص بك. 

ولالرتقاء باهتامماتِك والسيطرة عىل زمام األمور، ميكن اللجوء إىل أدوات أخرى تقّدم مبادئ توجيهّية عملياتّية حول 

األدوات  بعض هذه  أدناه  املبكر. نصف  اإلنذار  نظم  املحيّل يف  املجتمع  املتطّوعني يف  أو  العاملني  تدريب  أو  املعايري 

توّفرت(:  )إن  لإلنرتنت  روابط  تقديم  التدريب مع  وحزمات 

وكالة الطوارئ املدنّية السويدّية »أم أس يب« MSB والصليب األحمر السويدّي واالتحاد الدويّل لجمعّيات الصليب 	 

األحمر والهالل األحمر عّدة لتطوير نظم املجتمع املحيّل لإلنذار املبكر: دليل | حزمة ميدايّن )ة( كامل )ة( حول 

تدريب املدّربني عىل أن توضع اللمسات النهائّية يف العام 2012: يتّم تنظيم ثالث جلسات لتدريب املدّربني خالل 

نشاطات متتّد عىل سبعة أّيام، مع حضور املجتمع املحيّل شخصًيا ألربعة أّيام يف كّل نشاط وذلك بغية إنشاء نظام 

ُتنّظم ملرّة واحدٍة وتتمحور حول نظام املجتمع  املجتمع املحيّل لإلنذار املبكر. إّن النوع األّول عبارة عن جلسة 

نظام  يعني  فهو  الثاين،  النوع  أّما  وفّعال.  وطنّي  مبكر  إنذار  نظام  من  تستفيد  أن  ميكن  املبكر  لإلنذار  املحيّل 

الثاين  النوع  املجتمع املحيّل لإلنذار املبكر الذي يتطّلب جلستني متعّمقتني أو أكرث. ويقّدك الجزء األّول )أ( من 

تحديد املؤرّشات وجمع البيانات. أّما الجزء الثاين )ب( فينظر يف كيفّية تحويل  البيانات إىل رسائل أساسّية لإلنذار 

التدريب حول نظام اإلنظار املبكر عىل شكل عّدة مرفقة  واالستجابة للمجتمع املحيّل. وتّم وضع نوعي وجزيئ 

بأهداف تربوّية وجدول زمنّي وتخطيط للجلسات ومتارين مفّصلة باإلضافة إىل املواد الرضورّية إلعطاء جلسات 

ا بها وتكرارها. يتناول هذا الدليل امليدايّن مختلف املخاطر ويستفيد من العمل  »التكييف والهروب« سياًقا خاصًّ

امُلحرز يف غرب أفريقيا منذ العام 2008 حّتى 2012 كام أّنه سريفق بقامئة تضّم أسامء كّل املتخّرجني الذين تلقوا 

التدريب. 

 براكتكل آكشن ومرييس كور: إنشاء نظام إنذار مبكر قائم عىل املجتمع املحيّل: دليل للميرسين وكتّيب 	 

 للمامرسني )متّت صياغته يف العام 2010(

www.preventionweb.net/.../19892_19867cbewsfacilitatorsguide1.pdf 

إّنها سلسلة ممتازة من التامرين من متويل املديرّية العاّمة للمعونة اإلنسانّية والحامية املدنّية-التأّهب للكوارث 

وتّم تطويرها يف النيبال لحاالٍت خاّصة مثل الفيضانات )يتّم تكييفها حاليًّا لالستعامل يف إنزالق الرتبة(. الدالئل 

امُلعّدة للميرسين واملامرسني. تتوّفر أيًضا سلسلة تضّم سّتة سندات ومراجعات مهّمة عن جهود براكتكل آكشن 

يف مجال اإلنذار املبكر منذ العام 2002 حّتى 2008. 

 إدارة األبحاث الغذائّية والزراعّية يف أفريقيا: الخطوات األساسّية للحّد من مخاطر الكوارث بإدارة املجتمع 	 

 املحيّل يف رعايا منطقة جنوب أومو 

 )صياغة إي جاكسون يف العام 2010(

 www.farmafrica.org.uk/resources/Community%20Managed%20Disaster%20Risk%20

Reduction.pdf 

ميكن لهذا الدليل العميّل أن يكون مبثابة منوذج حول كيفّية تطوير نظام إنذار مبكر مع املجتمعات املعرّضة 

للجفاف يف املناطق التي تشهد ندرة مياه. كام أّنه يقّدم مفاهيم معيارّية للمساعدة عىل االرتقاء باللجان الفرعّية 

املعنّية بنظام اإلنذار املبكر وربطها بخطط الطوارئ ومستويات حكومّية أخرى باإلضافة إىل التمويل املخّصص 

لالستجابة. إّنه أساس صلب لبناء نظام املجتمع املحيّل لإلنذار املبكر وترسيخه يف سياٍق آخر يعنى بالجفاف أيًضا. 

بتمويٍل من املنّظمة الكاثوليكّية لإلغاثة والتنمية )كورديد(، تستقي الخطوات املوصوفة يف املبادئ التوجيهّية من 

خربات املنّظمة الربيطانّية »أنقذوا األطفال« ومنّظامت غري حكومّية أخرى.   
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 نظام إنذار مبكر خاّص مبستجمعات املياه #11 متوّفر باللغتني اإلسبانّية واإلنكليزّية	 

 http://cruzroja.org/desastres/redcamp/crrec/modedu-en.htm إّنه أحد الدالئل من سلسلة »من 

األفضل التأّهب« )Better be ready(. يقّدم الدليل رقم 11 للمجتمعات املحلّية أمثلة عن مامرسات سليمة يف 

مجال اإلنذار املبكر باإلضافة إىل كيفّية تطويرها وتطبيقها بتكلفة إقتصادّية متدنّية تاركني وقًعا كبريًا. صياغة 

مركز الصليب األحمر املرجعي للوقاية من الكوارث الواقع يف كوستاريكا. 

اإلنذار املبكر-العمل املبكر: مبدأ توجيهّي إقليمّي لاللتزام الفّعال يف آسيا 	 

https://docs.google.com/a/email.arizona.edu/viewer?url=http://www.climatecentre.org/ downloads/

 File/EWEA/IFRC%2520EWEA%2520Guidelines.pdf Developed by IFRC

حزمة التدريب حول الكوارث الطبيعّية واإلنذار املبكر لتدريب املدّربني يف كينيا التابعة لألمانة املشرتكة بني 	 

 الوكاالت التابعة لالسرتاتيجّية الدولية للحّد من الكوارث 

 www.unisdr.org/files/26445_trainingpackageonnaturalhazardslow.pdf  مراجعة الوحدة 9: التأّهب 

للكوارث واإلنذار املبكر
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الملحق 1.
القائمة الكاملة للمبادئ التوجيهّية 

مواضيع جامعة: املبادئ التوجيهّية 
......................................................................................................................................................

املبدأ التوجيهّي1- إدراجه ضمن الحّد من مخاطر الكوارث: إّن نظام اإلنذار املبكر غري مستقّل 

املبدأ التوجيهّي- 2 السعي للتوّصل إىل تآزر بني املستويات: عىل مستوى املجتمع املحيّل والوطنّي واإلقليمّي\العاملّي 

املبدأ التوجيهّي- 3 الرتكيز عىل نظام إنذار مبكر ملختلف املخاطر 

املبدأ التوجيهّي- 4 إدراج الهشاشة بشكٍل منهجّي 

املبدأ التوجيهّي- 5 تصميم مكّونات النظام مع الحرص عىل تزويدها بعّدة وظائف 

املبدأ التوجيهّي- 6 التوفيق بني مختلف املهل الزمنيّة 

املبدأ التوجيهّي- 7 تبّني مختلف نظم املعرفة 

املبدأ التوجيهّي8- التأّهب للمخاطر املتزايدة وانعدام األمان 

املبدأ التوجيهّي- 9 تنظيم اإلنذار املبكر من دون حدود: استهداف الهشاشة الكاملة ومواطن الضعف 

املبدأ التوجيهّي- 10 املطالبة بالتكنولوجيا املناسبة 

املبدأ التوجيهّي11- املطالبة مبؤرّشات وقنوات تواصل إحتياطيّة 

املبدأ التوجيهي12- إستهداف الفئات املستهدفة والهّشة واملحاولة للوصول إليها 

املبدأ التوجيهي13- بناء الرشاكات وااللتزام الفردّي

مامرسة عىل مستوى املجتمع املحيّل: املبادئ التوجيهّية لكّل عنرص من نظام اإلنذار املبكر
......................................................................................................................................................

معرفة املخاطر

املبدأ التوجيهّي ك-1 مع أّن متارين معرفة املخاطر قد ال تؤّدي إىل إنذار مبكر، ال بد من ترسيخها يف معرفة املخاطر 

املبدأ التوجيهّي ك-2 قبول اختالف أولويّات املجتمع املحيّل عن أولويّاتك. 

الرصد

املبدأ التوجيهّي م-1 ال ميكن ملتلقي املعلومات غري الناشطني إنقاذ األرواح 

املبدأ التوجيهّي م-2 تحتاج بعض املجتمعات املحليّة إىل تحريك نظام اإلنذار املبكر الخاّص بها 

املبدأ التوجيهّي م- 3 ميكن لعرض الرصد العلنّي أن يحّفز املجتمعات املحليّة 

املبدأ التوجيهّي م-4 مع تطّور املخاطر، ال بد من التقّدم يف عمليّة الرصد  

القدرة عىل اإلستجابة

املبدأ التوجيهّي ص-1 يستجيب نظام اإلنذار املبكر إىل اإلنذارات وال الكوارث 

املبدأ التوجيهّي ص-2 السعي لتنظيم إجراءات استجابة متينة وال تفسح املجال أمام الندم 

املبدأ التوجيهّي ص-3  ترسيخ خيارات االستجابة يف خطط الطوارئ املستحدثة سنويًّا مع روابط للتمويل 

املبدأ التوجيهّي ص-4 توصل املامرسة إىل الكامل: اختبار إجراءات االستجابة

نقل اإلنذار

املبدأ التوجيهّي ج-1  تفويض واضح ملسؤوليّة اإلنذار والوساطة 

املبدأ التوجيهّي ج-2 ال تقع يف رشك أجهزة اإلنذار املتكلّفة 

املبدأ التوجيهّي ج-3 إستعامل اإلنذارات املنظّمة )املستويات واأللوان( يف النرش 
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الملحق 2.
قائمة من الممارسات السليمة لكّل منطقة\بلد 

ما يزيد عن 50 
بلداً

الفصل ج: مامرسة عىل مستوى املجتمع املحيّلالفصل ب: مبادئ توجيه عاّمة 

الرصد معرفة املخاطر املبادىء التوجيهّية- -1 13 املنطقة
القدرة عىل 

االستجابة
نقل اإلنذار 

أفريقيا )19 بلًدا 

باإلضافة إىل غرب 

أفريقيا والقرن 

األفريقّي( 

أثيوبيا املبدأ التوجيهّي2: غرب أفريقيا، سرياليون\ 

ليبرييا

املبدأ التوجيهّي 4: القرن األفريقّي وأوغاندا 

والنيجر

املبدأ التوجيهّي 5: مالوي، موزمبيق، مدغشقر 

املبدأ التوجيهّي 8: كينيا ومايل واملوزمبيق واملبدأ 

التوجيهّي 9: مالوي )2(، الصومال وأثيوبيا، 

موزمبيق وكينيا\ أوغاندا

املبدأ التوجيهّي 11/ كينيا، تنزانيا

املبدأ التوجيهّي 12: غرب أفريقيا

املبدأ التوجيهّي 13: ليبرييا 

جمهورّية السنغال

الكونغو 

الدميقراطّية 

 مالوي

 أثيوبيا

سرياليون 

مدغشقر

الفنّيني والفنّيني 

املتخّصصني

الفنّيني والفنّيني 

املتخّصصني

 األمريكّيتني )9 بلدان 

باإلضافة إىل أمريكا 

الوسطى والكاريبي(

املبدأ التوجيهّي1: نيكاراغوا

املبدأ التوجيهّي 4: الربازيل

املبدأ التوجيهّي 5: أمريكا الوسطى 

املبدأ التوجيهّي 6: هايتي  

املبدأ التوجيهّي 8: كولومبيا

املبدأ التوجيهّي 10: أمريكا الوسطى

املبدأ التوجيهّي 13: جزر كاميان والواليات املّتحدة 

األمريكّية )2( والوسطى )6 دول(  

جمهورّية السنغال

الكونغو 

 الدميقراطّية

 مالوي

 أثيوبيا

 سرياليون

مدغشقر

الفنّيني والفنّيني 

املتخّصصني

الفنّيني والفنّيني 

املتخّصصني
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آسيا واملحيط الهادئ

)21 بلًدا باإلضافة إىل 

اإلقليمّي( 

املبدأ التوجيهّي 2: منغوليا

املبدأ التوجيهّي 3: رسيالنكا وفيتنام، أندونيسيا )2( 

والفلبني

املبدأ التوجيهّي 4: منغوليا

املبدأ التوجيهّي 5: رسيالنكا

املبدأ التوجيهّي 6: بنغالديش

املبدأ التوجيهّي 7: تايالندا وأندونيسيا والهند وجزر 

سليامن )2(  كرييبايت ونيبال )2( وساموا )2(

املبدأ التوجيهّي 8: باكستان وجزر سليامن )2( 

وأسرتاليا وفوجي والصني

املبدأ التوجيهّي 9: نيبال

املبدأ التوجيهّي 10: ميامنار وأندونيسيا

املبدأ التوجيهّي 11: الوس

املبدأ التوجيهّي 12: نيبال وأندونيسيا والفيتنام 

املبدأ التوجيهّي 13: رسيالنكا )2( ونيبال 

وأندونيسيا )2( وباكستان وفيتنام والفلبني

الفلبني )2(،

جزر سليامن،

باكستان،

نيبال

الفلبني )2(،

اليابان، 

أندونيسيا )3(،

كمبوديا )3(،

نيبال )3(،

فيتنام،

رسيالنكا )4(،

بنغالدش )2(،

الصني )2(،

الهند،

اسرتاليا )2(

كمبوديا )2(

الصني )2(

بنغالدش )2(

الهند )2(

اندونيسيا

فيتنام

أسرتاليا

ساموا )2(

نيبال

اندونيسيا

الفلبني

باكستان

أوروبا )بلدان 

باإلضافة إىل أوروبا 

الغربّية( 

املبدأ التوجيهّي 3: فرنسا

املبدأ التوجيهّي 4: أوروبا الغربّية وفرنسا

اململكة املّتحدة

 الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا )بلد 

واحد( 

املبدأ التوجيهّي 13: مرص



ــر  ــالل األحم ــر واله ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــت الحرك ــانية انبثق اإلنس
ــم. وهــي تواصــل  ــز بينه ــة جرحــى الحــرب دون متيي ــة يف إغاث عــن الرغب
جهودهــا عــىل الصعيديــن الــدويل والوطنــي للوقايــة والتخفيــف مــن آالم 
اإلنســان أينــام كانــت وحاميــة الحيــاة والصحــة وضــامن احــرتام الكرامــة 
ــني  ــم ب ــالم الدائ ــاون والس ــة والتع ــم والصداق ــز التفاه ــانية وتعزي اإلنس

ــع شــعوب العــامل. جمي

ز الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر  عــدم التحيــز ال تـُــَميِّ
بــني القوميــات أو األجنــاس أو الطبقــات أو األديــان أو العقائــد السياســية 
ــاة اإلنســان وتعطــي األولويــة للحــاالت  ــة معان فهــي ال تهــدف إال إىل إزال

التــي تتطلــب عمــالً عاجــالً.

الحيــاد لالحتفــاظ بثقــة الجميــع ، متتنــع حركــة الصليــب األحمــر والهــالل 
األحمــر عــن االشــرتاك يف أي أعــامل عدائيــة أو يف مجــاالت متعلقــة 

ــة. ــة واإليديولوجي ــة والعرقي ــية والديني ــائل السياس باملس

ــالل األحمــر مســتقلة. ورغــم أن  ــب األحمــر واله ــة الصلي االســتقالل حرك
ــام  ــة في ــلطات العام ــاعدة للس ــزة مس ــل كأجه ــة تعم ــات الوطني الجمعي
تضطلــع بــه مــن نشــاطات إنســانية وتخضــع للقوانــني الســارية يف بالدهــا 
، فإنــه يجــب عليهــا أن تحافــظ دامئــاً عــىل اســتقاللها حتــى تســتطيع أن 
تتــرصَّف مبوجــب مبــادئ حركــة الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر يف 

ــع الحــاالت. جمي

الخدمــة التطوعيــة الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر حركــة لإلغاثــة 
التطوعيــة ال تســعى لتحقيــق أي ربــح.

ــر  ــب األحم ــط للصلي ــدة فق ــة واح ــن جمعي ــرث م ــد أك ــدة ال توج الوح
والهــالل األحمــر يف كل بلــد. ويجــب أن تكــون خدماتهــا متاحــة للجميــع 

ــر. ــاء القط ــة أنح ــاملة لكاف وش

ــة  ــر حرك ــالل األحم ــر واله ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــة إن الحرك العاملي
ــها وتلتــزم بالتعــاون  عامليــة تتمتــع كل الجمعيــات بنفــس الحقــوق يف ظلـِّ

فيــام بينهــا.

املبادئ األساسية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر



ــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر،  ــة لجمعّي للمزيــد مــن املعلومــات حــول منشــورات الحركــة الدولّي

الرجــاء االتصــال ب: 

االتحاد الدويّل لجمعّيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

secretariat@ifrc.org :الربيد اإللكرتويّن

الهاتف: 22 42 730 22 41+

الفاكس: 95 03 733 22 41+ 


