
الرسائل األساسية للتوعية 
ين من أجل الحد  والتثقيف العامَّ

من خطر الكوارث
نسخة التشاور 2، آذار/ مارس 2012

التخطيط لتجّنب كل مخاطر الكوارث على األسرة والعائلة

الجفاف/ الزالزل/ الفيضانات/ األوبئة/ حرائق الغابات



الرسائل األساسية للتوعية 
ين من أجل الحد  والتثقيف العامَّ

من خطر الكوارث:

نسخة التشاور 2، آذار/ مارس 2012



3

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
ين من أجل الحد من خطر الكوارث: نسخة التشاور )2(- 2012 الرسائل األساسية للتوعية والتثقيف العامَّ

جدول المحتويات

4 1- مقّدمة الرسائل األساسية للحد من خطر الكوارث       
5 الخلفية               

6 غاية الرسائل األساسية املنّسقة             

7 ُوجهة هذه الوثيقة ومضمونها             

8 نطاق الرسائل األساسية             

10 إطار وشكل الرسائل األساسية             

11 2- منهجّية تطوير الرسائل األساسّية         
12 الخطوة األوىل: البحث والوصول إىل خالصة وافية حول الرسائل املوّحدة للحد من مخاطر الكوارث عاملياً.     

الخطوة الثانية: ورشة عمل حول التوعية العاّمة والتثقيف العام للحد من خطر الكوارث،        

14 وتطوير الرسائل األساسية املنّسقة.            

15 الخطوة الثالثة: إمتام الرسائل األساسيّة- نسخة التشاور األوىل يف اإلنكليزية فقط        

16 الخطوة الرابعة: إمتام الرسائل النصيّة- نسخة التشاور الثانية          

16 الخطوة الخامسة: عملية إثبات الصحة والصوغ واملراجعة.          

19 3- الرسائل األساسية للحد من خطر الكوارث        
20 الرسائل األساسية ملنع كل أخطار الكوارث عىل األرسة والعائلة          

نصائح خاصة بنوع الخطر:  

31 - رسائل أساسية تتعلق بالجفاف            

36 - رسائل أساسية خاصة بالزالزل             

41 - رسائل أساسية خاصة بالفيضانات            

46 - رسائل أساسية خاصة باألوبئة             

50 - رسائل أساسية خاصة بحرائق الغابات            



 .1
الخلفّية



5

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
ين من أجل الحد من خطر الكوارث: مقّدمة الرسائل األساسية للحد من خطر الكوارث الرسائل األساسية للتوعية والتثقيف العامَّ

ــوارث،  ــن لخطــر الك ــاس املعرّض ــات والن ــف املجتمع ــق بتثقي ــل األزل يتعلّ ــد طوي ــر تقلي ــالل األحم ــر واله ــب األحم إن للصلي

حــول التهديــدات التــي يواجهونهــا، وكيــف أن ذلــك يجعلهــم غــر محّصنــن، ومــا الخطــوات التــي ميكــن أن يتخذوهــا أنفســهم 

لزيــادة »الســالمة ورسعــة التغلـّـب عــىل املشــاكل«. وتقــوم الجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر بهــذه املهّمــة 

عــر آليــات تنفيــذ متنّوعــة، تشــمل الحمــالت الوطنيــة العامــة، والــراكات مــع الســلطات التعليميــة مــن أجــل تطويــر مــواد 

تثقيفيــة للمــدارس، وإعــداد شــباب وناشــئي الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر لتعليــم األقــران، وتدريــب وتنظيــم املجتمعــات 

عــن طريــق إجــراءات الحــد مــن خطــر الكــوارث املعتمــدة عــىل املجتمــع، واســتخدام عمليــات االســتجابة للكــوارث كفــرص 

لتحســن التوعيــة بشــأن املخاطــر.

ويشــر تحليــل الدائــرة األخــرة مــن الجمعيــات الوطنيــة حســنة التأهــب إىل أّن مــا ال يقــل عــن 50 جمعيــة وطنيــة للصليــب 

األحمــر والهــالل األحمــر تديــر بعــض أنــواع الرامــج املنظّمــة الخاصــة بالتوعيــة والتثقيــف العــاّم للحــد مــن خطــر الكــوارث. 

ــن  ــر م ــدد كب ــن ع ــات م ــض الحكوم ــب بع ــدارس. وتطل ــوارث، يف امل ــول الك ــع ح ــف املجتم ــاً بتثقي ــا حالي ــوم 38% منه وتق

الجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، ضمــن خططهــا الوطنيــة إلدارة الكــوارث، القيــام بــدور أكــر يف التثقيــف 

للحــد مــن خطــر الكــوارث.

ويف العــام 2011، أصــدر االتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر دليــالً تحــت عنوان »دليــل التوعيــة العامة 

والتثقيــف للحــد مــن خطــر الكــوارث«، الــذي أعــّد بهــدف مســاعدة الجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر 

لتوســيع نطــاق عملهــا املتعلــق بالحمــالت والــراكات والتثقيــف الخــاص بالحــد مــن مخاطــر الكــوارث. وكانــت الخطــوة األوىل 

ــر الرســائل األساســية، التــي اتخــذت إىل جانــب هــذا الدليــل: ملخصــاً لرســائل موّحــدة جمعــت مــن ضمــن الحركــة  يف تطوي

الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر ومــن القطــاع.

 

وبعــد ذلــك، انضــم يف بدايــة العــام 2012 املشــاركون يف ورشــة عمــل عامليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، وبعــض الــركاء 

ــر  ــل 27 خب ــن قب ــة م ــت برسع ــذه الرســائل، أكمل ــه أول نســخة استشــارية له ــز، نتجــت عن ــار وتركي ــد ترشــيح واختي يف جه

مبوضــوع البحــث. أمــا وثيقــة النســخة االستشــارية الثانيــة هــذه، فهــي تجعــل الرســائل األساســية جاهــزة لعمليــة أوســع وأعمــق 

مــن التحســن واملراجعــة.

وقــد أشــر إىل أن املؤيديــن املتزايديــن للحــد مــن خطــر الكــوارث يُطلــب منهــم أن يقولــوا بالضبــط مــا هــو نطــاق ومحتــوى 

هــذا املوضــوع، وتفســر مــا هــو أبعــد مــن العموميــات، ومــا هــي »الرســائل القابلــة للتنفيــذ«. ومــع تقــّدم النقــاش، اســتخدمت 

ثالثــة مصطلحــات لوصــف هــذه الرســائل وهــي:

ــر  ــم مخاط ــة لدع ــة الرضوري ــالمة واملرون ــول الس ــامل ح ــائع والش ــري والش ــوى الجوه ــر إىل املحت ــية: تش ــائل األساس - الرس

ــوارث  ــب الك ــا تجّن ــاً، ميكــن حينه ــذ عاملي ــة للتنفي ــق هــذه الرســائل القابل ــن ومســتدام. ويف حــال تطبي ــوارث بشــكل مت الك

ــوظ. ــكل ملح بش

- الرســائل املتناغمــة: تشــر إىل الجهــد الــذي ينبغــي بذلــه لتحقيــق التطابــق بــن الرســائل التــي تنقــل إىل جمهــور مختلــف، أو 

بــن الرســائل التــي ينقلهــا مســاهمون مختلفــون للجمهــور نفســه. ونأمــل مــن خــالل تحديــد مرجــع مشــرك، كهــذا، بــأن يبــذل 

الناشــطون جهــوداً تطوعيــة مــن أجــل تنســيق الرســائل، واملشــاركة يف نقــاش يف مــا إن كان هنــاك أيــة خالفــات بالــرأي جديــرة 

ــا، هــو تحقيــق الفهــم العــام  وتحقيــق تطابــق يف تطبيــق األفــكار املشــركة،  ــار بشــأن محتــوى الرســائل. والهــدف هن باالعتب

حــول العــامل.

مدخل إلى الرسائل األساسّية 
للحد من الكوارث
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- الرســائل املوّحــدة: تشــر إىل الجهــود املبذولــة لتحقيــق إجــاع حــول مجموعــة مــن الرســائل املوّحــدة لجمهــور معــّن. ومــن 

ــاً عــىل نطــاق وطنــي أو محــي معــّن، مــن املهــم أن تكــون قياســيّة  ــة، وتأثــراً قوي أجــل أن تنــال الرســائل مصداقيــة، ورشعيّ

ومتّســقة، ومدعومــة بإجــاع مســاهمن رئيســين، ومعتمــدة عــىل أفضــل املعرفــة املتوفـّـرة وقتهــا. وبشــكل مثــايل، يجــري إعــداد 

هــذه الرســائل كجــزء مــن جهــد متعــدد املســاهمن مدعــوم مــن برنامــج وطنــي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث و/ أو ُمقــّر مــن 

قبــل الوكالــة الوطنيــة إلدارة الكــوارث.

دة« كمصدر لتطوير رسائل وطنية ومحليّة موّحدة. وتساهم هذه الوثيقة مبا قد يشار إليه بـ »الرسائل األساسيّة املوحَّ

الغاية من الرسائل األساسّية 
الموّحدة

نعــرف مــن خــالل البحــث أن التغيــر بحاجــة لتكــرار متواصــل للرســائل نفســها، وأنــه يف حــال كانــت هــذه الرســائل متناقضــة أو 

متضاربــة أو غــر واضحــة، ينتــج عنهــا ارتبــاك، وعــدم مبــاالة، وارتيــاب، وتــراٍخ. كــا نعــرف بــأن الشــعوب يف كل مــكان يبحثــون 

عــن التأكــد مــن الرســائل عــر مجموعــة واســعة متنّوعــة مــن الســلطات. بالتــايل، فقــد بــات مهــاً التوّصــل إىل إجــاع بشــأن 

الرســائل األساســيّة، واالنســجام بــن طــرق العــرض والتعبــر املختلفــة بعــض الــيء. وتعتــر التغيــرات الدراماتيكيــة الســلوكيّة 

ــن  ــا م ــق عليه ــد وجــود إجــاع واســع ورســائل مواف ــط عن ــة فق ــب عــىل املشــاكل، ممكن ــة التغلّ ــة للســالمة ورسع الرضوري

مصــادر كثــرة، وعندمــا يبــدو أن »الــكل يطبّقهــا«. ومــن أجــل فهــم رســائل التغيــر الســلويك، يحتــاج النــاس لالقتنــاع بفعاليــة 

هــذه اإلجــراءات، والشــعور بالقــدرة عــىل تطبيقهــا. هــم أيضــاً يريــدون ويحتاجــون لفهــم أســباب ســلوك معــّن.

ويصبــح توجيــه الرســائل األساســيّة مهــاً بشــكل خــاص يف عــامل يســهل فيــه التنقــل برسعــة، فينتقــل األشــخاص بــن مناطــق 

ــّوع فيهــا املخاطــر. وقــد عــّر األطفــال الذيــن شــملهم االســتطالع يف كثــر مــن البــالد عــن رغبتهــم يف معرفــة اإلجــراءات  تتن

ــق حتــى باملخاطــر التــي ال تطالهــم مبــارشة. وتعتــر يف هــذا الســياق، املعرفــة املتناســبة املعتمــدة  املناســبة والســلوك املتعلّ

عــىل األدلــة والتــي يجــري تقدميهــا لجمهــور واســع عــىل املســتوى العاملــي أو اإلقليمــي أو الوطنــي، أساســاً للفعاليــة والتأثــر.

ــع املانحــن كــا الحكومــات لرســائل منّســقة مــن املنظــات غــر الحكوميــة والحكومــات الريكــة املنخرطــة يف  ويــزداد توقّ

مشــاريع الحــد مــن الكــوارث. ويحتــاج األمــر لجهــود تبــذل مــن أجــل تحويــل ذلــك مــن لوائــح طويلــة إىل ســلّم مــن الرســائل 

مــع عــدد محــدود مــن الخطــوات األساســية البــارزة. وينبغــي أن يشــتمل التوجيــه عــىل محتــوى واضــح وموجــز ودقيــق علميــاً 

ــلطات  ــة الس ــىل موافق ــول ع ــي الحص ــه ينبغ ــا أن ــة. ك ــايب والفعاليّ ــرّك اإليج ــىل التح ــد ع ــع التأكي ــة(، م ــىل األدل ــد ع )يعتم

ــل وخــالل وبعــد  ــة حيــث يجــدر تشــارك الرســائل املناســبة والقياســية مــع وســائل اإلعــالم لنرهــا كــا ينبغــي قب الحكومي

حــاالت الطــوارئ والكــوارث ) مثــل: رســائل OASIS CAP التــي يتــم رشحهــا يف القســم الالحــق(.

ــة  ــح قاعــدة واســعة مــن الرســائل األساســيّة القابل ــن مــن وضــع وتوضي ــا أن نتمّك ــاش هــي أن علين ــج مــن هــذا النق والنتائ

ــع التنــّوع يف الســياقات واللغــات والثقافــات والســبل املختلفــة والســاح  ــاً، مــع توقّ للتوضيــح، وتنســيق هــذه الرســائل عاملي

ــة متّســقة مــن هــذه الرســائل. وســتكون االختالفــات يف  بذلــك. مــن هنــا، ســيكون علينــا تشــجيع تبّنــي نُســخ وطنيــة ومحليّ

التفاصيــل املســتخدمة لتوضيــح ومــلء وتفســر املبــادئ األساســيّة. وقــد ال يكــون ممكنــاً وال مرغوبــاً الّســعي إىل وضــع مجموعــة 

واحــدة عامليــة مــن الرســائل املوّحــدة، لكــن يؤمــل بــأن توفـّـر الرســائل األساســيّة املنّســقة أساســاً للمســاهمن الوطنيــن لتوحيــد 

الرســائل يف ســبيل ســياقاتهم الخاصــة.
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ــدة كثــرة متعلقــة باإلجــاع يف توجيــه الرســائل املوّحــدة الــذي تلعــب فيــه الجمعيــات الوطنيــة للصليــب  وهنــاك أمثلــة جيّ

األحمــر والهــالل األحمــر دوراً أساســياً ويشــتمل أيضــاً عــىل دوائــر حكوميــة أساســيّة ورشكاء علميــن ومــن املجتمــع املــدين. ومــن 

بــن هــذه األمثلــة:

• تتشــارك جمعيــات الهــالل األحمــر يف آســيا الوســطى الشــعار نفســه للمــواد التثقيفيــة العامــة املهّمــة، مــع وزارات الطــوارئ، 

ــة والدوليــة غــر الحكوميــة التــي تعتمــد  ــة الرائــدة، واملانحــن، وحشــد آخــر مــن املنظــات املحليّ واملعاهــد العلميــة والتقنيّ

املنتجــات نفســها.

• يُقــّدم التثقيــف العــام املوســمي مــن أجــل االســتعداد لألعاصــر، يف منطقــة البحــر الكاريبــي، بشــكل مشــرك بــن الصليــب 

األحمــر والحكومــة.

• تعــاون  »االتحــاد مــن أجــل التثقيــف حــول الكــوارث« الواســع النطــاق يف اندونيســيا عــىل عــرض برامــج موّحــدة للمــدارس 

واملجتمعــات، للتشــارك يف العمــل والتأكــد مــن وصــول الرســائل نفســها إىل الجميــع.

• يصــل التثقيــف العــام ودليــل »تقييــم نقــاط الضعــف والقــوة« )VCA(، باســتمرار يف أمــركا الوســطى، إىل أرجــاء املنطقــة 

عــر منــاذج موّحــدة تتشــاركها الجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، مــع رشكائهــا مــن الــوكاالت الحكوميّــة، 

واملنظــات الحكوميــة الدوليــة، واملنظــات غــر الحكوميــة.

ــّم جَمــع منــوذج مــن حقائــب اإلســعافات األوليــة املوّحــدة وهــي مســاهات مــن الجمعيــات الوطنيــة  • يف جنــوب آســيا  ت

ــاء الحكوميــن وامليدانيــن والخــراء. للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، ومــن نطــاٍق واســعٍ مــن األطب

• جــرى تبنــي الســلطات الصحيّــة يف كثــر مــن البلــدان أو مصادقتهــا عــىل منــاذج )أو مشــتق( مــن برنامــج »الصحــة واإلســعاف 

األويل يف املجتمــع« )CBHFA( كمــواد أساســيّة للتثقيــف العــام يف مجــال الصحــة واإلســعاف األويل.

وجهة هذه الوثيقة 
ومضمونها

إن هــذه الوثيقــة معــّدة يف املقــام األول كمصــدر بنســخته األوىل ونقطــة بدايــة للعاملــن يف مجــال التثقيــف الهــادف للحــد مــن 

مخاطــر الكــوارث، ومؤيديــه، وجمعيــات الصليــب األحمــر الوطنيــة، الرامــج الوطنيــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث، املنظــات 

املعنيــة بــإدارة الكــوارث وحــاالت الطــوارئ، واملنظــات غــر الحكوميــة العاملــة عــىل املشــاريع املدعومــة مــن قبــل املانحــن، 

ليجتمعــوا معــاً بهــدف تطويــر رســائل موّحــدة عــىل أســاس اإلجــاع لنرهــا عــىل املســتوين الوطنــي واملحــي.

ومل تُعــّد الوثيقــة كمجموعــة نهائيــة مــن الرســائل لتنــر بــن أيــة مجموعــة معيّنــة مــن العامــة. وهــي غــر معــّدة، بشــكلها 

الحــايل، للّنســخ للعامــة أو الصحافــة أو املــواد التعليميــة، والســبب هــو أنــه يتــم تصميــم »الرســائل األساســية«  لتكــون عامليــة 

قــدر املســتطاع، يف حــن أن »تفاصيــل التســييق النــي« تشــّكل مجموعــة مــن الرســائل املناســبة يف الســياقات املختلفــة جــداً.
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نطاق هذه الرسائل األساسية

ــب كل  ــط لتجّن ــة »للتخطي ــائل العام ــع، أي الرس ــة للجمي ــك املوّجه ــائل هــي تل ــن هــذه الرس ــة األوىل واألهــم م إن املجموع

مخاطــر الكــوارث عــىل األرسة والعائلــة«. ويحتــوي هــذا القســم عــىل إرشــادات يحتــاج أن يعرفهــا الجميــع مــن أجــل التعامــل 

ــق أيضــاً بالحرائــق املنزليــة، ورســائل عاّمــة عــن التحذيــر املبكــر واإلخــالء  مــع كل أنــواع املخاطــر، مــن بينهــا إرشــادات تتعلّ

كــرٍد عــىل مخاطــر متنّوعــة.

ويجــري إعــداد رســائل إضافيــة تكــون كل منهــا خاّصــة بخطــر معــّن، كمتمــم للمعلومــات العاّمــة حــول »املخاطــر كلّهــا« مــن 

دون تكــرار املعلومــات األساســية التــي ينبغــي أن تصبــح مألوفــة لــدى كل املتلّقــن.

وتتضّمن الرسائل املتّممة الخاصة مبخاطر محّددة:

الجفاف• 

الزالزل• 

الفيضانات• 

األوبئة• 

حرائق الغابات• 

ــاً بســبب وجــود عــدة عوامــل مســاهمة، وهــو يســاعدنا عــىل جمــع املخاطــر التــي تحصــل  ــايل تقريبي ويعتــر التصنيــف الت

مــع بعضهــا، والتــي تدعــو ملجموعــات مشــركة مــن التدخــالت، مــن أجــل تنظيــم مجموعــة مــن الرســائل املحــدودة نســبياً 

ــة املطــاف. والشــاملة يف نهاي

ويشار إىل املخاطر التي يتم التطرق إليها يف هذه الوثيقة، باللون األخرض الغامق يف الجدول التايل.

الطبيعية والتي يصنعها اإلنسان
الجويّةاملائيةاملناخيةالبيولوجيةالجيوفيزيائيّة

العواصف االستوائيّةالفيضاناتالحرارة الحاّدةاألوبئةالزلزال

التسونامي واألمواج الجارفة
األوبئة

األمراض الفروسية املعدية• 

البكتريا• 

الطفيليات• 

الفطريات• 

الجزيء الروتيني• 

موجات الحّر• 

 موجات الرد وظروف الشتاء • 

الحاد

فيضان نهري• 

طوفان مفاجئ• 

فيضان ساحي/ هبوب عاصفة• 

انهيار سدود • 

اإلعصار الحلزوين• 

اإلعصار املداري• 

إعصار التايفون• 

العواصف

الرق• 

الثلج/ الجليد/ الَرَد• 

اإلعصار الُقمعي • 

الحركة الكتلية- جافة

االنهيار الصخري• 

االنهيار األريض• 

االنهيار الثلجي• 

هبوط األرض• 

الحركة الكتلّية- رطبةالجفافغزو الحرات

االنهيار الصخري• 

االنهيار األريض• 

االنهيار الثلجي• 

هبوط األرض• 

تكرّس الجليد• 

العواصف الشمسية

املخاطر- العوامل األولّية املساهمة:
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ومــن الواضــح هنــا عــدم عــرض كثــر مــن املخاطــر املهّمــة بشــكل خــاص يف هــذه الوثيقــة. وفيــا أن أيــاً مــن هــذه املخاطــر 

ــات  ــك التــي ســيي ذكرهــا أولوي ــا، تشــّكل تل ــحة لصــوغ الرســائل األساســية وعرضه ــا قــد تكــون مرّش املذكــورة أعــاله أو كلّه

لتوســيع هــذه الرســائل عندمــا التحقــق مــن فعاليّتهــا.

العواصف )الرق، الثلوج/ الجليد/ الَرَد، اإلعصار الُقمعي(.• 

انبعاث املواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية• 

االنهيارات األرضيّة وتدفق األوحال وذوبان الجليد• 

التسونامي واألمواج الجارفة• 

املوجات املناخيّة الباردة• 

املوجات املناخيّة الساخنة• 

املخاطر التي يتسبب بها اإلنسان

إدارة األمم املتحدة املستدامة للكوارث

املواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية 

)CBRNe( والنووية واملتفجرات

)العرَضيّة أو املقصودة(

أشياء أخرى )طارئة عدا عن الكوارث(النزاعات وحاالت الطوارئ املعّقدة

انبعاث املواد الكيميائية الخطرةالتصّحر

انبعاث مادة بيولوجية

انبعاث اإلشعاعات

االنبعاث النووي

املتفجرات

مزيج بن أي اثنتن أو أكرث من املخاطر 

)خصوصاً املتعلقة بالنزاعات والعنف(

حوادث صناعية أخرى

الذخائر العسكرية غر املنفجرة )األلغام، تلّوث املياه

القنابل العنقوديّة، إلخ..(

نقص املياه

نقص الغذاء

نقص الطاقة أو انقطاع الكهرباء 

)خصوصاً مشكالت التوزيع(

حوادث النقل

االنهيار العمراين

انهيار البنية التحتيّة

اإلرهابتلّوث الهواء

االضطراب املدين

الحرب

الفرار الجاعي

الطبيعية والتي يصنعها اإلنسان
الجويّةاملائيةاملناخيةالبيولوجيةالجيوفيزيائيّة

العواصف االستوائيّةالفيضاناتالحرارة الحاّدةاألوبئةالزلزال

أمراض حيوانيةثوران الراكن

أمراض نباتية

حرائق الغابات

حريق غابة• 

حريق شجر• 

حريق حشائش• 

حرائق املدن• 

اصطدام كوكب باألرض

تآكل الساحل

ارتفاع مستوى مياه البحر



10

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
ين من أجل الحد من خطر الكوارث: مقّدمة الرسائل األساسية للحد من خطر الكوارث الرسائل األساسية للتوعية والتثقيف العامَّ

إطار وشكل الرسائل األساسية

مــن املفهــوم بالنســبة لدعــاة الحــد مــن مخاطــر الكــوارث، أن االســتعداد للكــوارث هــو مســؤولية كل شــخص ويتطلـّـب أفعــاالً 

متنوعــة كثــرة. وبالرغــم مــن أن هــدف هــذه الرســائل األساســية هــو األشــخاص والعائــالت، فــإن إطــار عرضهــا ميكــن تطبيقــه 

عــىل كل املجتمعــات واألحيــاء والقــرى واملــدن والبلــدات، وكذلــك املنــازل واملــدارس وأماكــن العمــل. كــا ميكــن تطبيقــه يف 

املحافظــات والواليــات واألقاليــم والبلــدان واملناطــق.

وكان يف بدايــات التثقيــف مــن أجــل الحــد مــن املخاطــر، يتلقــى النــاس قوائــم طويلــة مــن التوصيــات تحتــاج لطريقــة تفكــر 

وتنظيــم مالمئــة، مــن أجــل حفظهــا. ومــن بــن أكــرث األطــر شــيوعاً: إطــارا »قبــل، وخــالل، وبعــد«، و«افعــل وال تفعــل«. وقــد 

جــرى تجّنــب هاذيــن اإلطاريــن بوعــي: األول، ألن مبــدأ الوقــت يبــدو فيــه مخادعــاً فــكل يشء جــرى تعلّمــه وإنجــازه يحصــل 

يف الواقــع قبــل وقــوع الحادثــة، وبالتــايل ال ينتظــر ســوى القليــل أو حتــى ال يشء أبــداً. أمــا املجموعــة الثانيــة مــن اإلرشــادات 

ــر أّي مــن جانبــي  فتركنــا فقــط مــع الئحتــن طويلتــن للحفــظ، فيــا ال يســاعد يف الحقيقــة إطــار اإليجايب/الســلبي عــىل تذكّ

الالئحــة.

ــن  ــط، وم ــم والتخطي ــزون عــىل التقيي ــن يركّ ــن م ــوارث ب ــن مخاطــر الك ــي إىل تقســيم عمــل الحــد م ــع املهن ــه املجتم واتّج

ــن أن  ــم م ــوارث. وبالرغ ــتجابة للك ــّدون لالس ــن يع ــة، وم ــة والطبيعيّ ــات املبني ــر يف البيئ ــن الخط ــف م ــن التخفي ــون م يقوم

ــة، إال أن  ــة واملســتويات املختلفــة للمنظمــة االجتاعي الطريقــة املحــددة لتفعيــل هــذا العمــل مختلفــة بــن الجهــات الفاعل

األفعــال نفســها تنجــز عــىل أصغــر مســتوى مــن املنظمــة االجتاعيــة؛ عــىل مســتوى األرسة والعائلــة، ومــكان العمــل، واملدرســة، 

واملؤسســة، واملجتمــع، وكذلــك عــىل أرفــع مســتويات السياســة. ولقــد بــات ظاهــراً أن كالً مــن هــذه الجهــود تحتــاج ألن تكــون 

متوازنــة ومرتبطــة، عــىل كل مســتوى مــن املجتمــع، مــن أجــل تحقيــق تقــّدم يف مجــال التخفيــف مــن آثــار الكــوارث.

وأظهــر البحــث العلمــي التحليــي للخليــط الواســع مــن أنشــطة الحــد مــن مخاطــر الكــوارث، أنــه باإلمــكان تقســيمها منطقيــاً 

وباســتمرار ضمــن ثــالث مجموعــات هــي:

 تقييم املخاطر )األخطار، وقابليات الترضر، والقدرات(، والتخطيط للحد منها واالستجابة لها.. 1

 اتخــاذ إجــراءات الحــد مــن املخاطــر )البنيويــة، وغــر البنيويــة، واملتعلقــة بالبنيــة التحتيّــة، والبيئيــة( لجعــل البيئــات . 2

املبنية والطبيعية أكرث أماناً.

تطوير قدرة االستجابة للمخاطر، عر تعلّم املهارات وتخزين الحاجيات.. 3

وبالتايل، فإن العناوين الفرعيّة إلطار كل مجموعة من الرسائل األساسية هي:

التقييم والتخطيط

التخفيف من حّدة األخطار

اإلعداد لالستجابة للمخاطر: تطوير املهارات وتخزين الحاجيات

ويعتــر اختصــار الطريــق عــر تحقيــق كل هــذه األمــور، هــو مــا يحتاجــه أخــذ كل أفــراد األرس والعائــالت واملجتمعــات بعــن 

االعتبــار، ومعرفــة الحاجيــات العمليّــة واملختلفــة لألفــراد وإمكانيــة الحصــول عليهــا، مــن األصغــر ســناً حتــى األكــر، وتضمــن 

الحيوانــات لرعايتهــم.



 .2
منهجّية 

تطوير 
الرسائل 

األساسّية
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الخطوة األولى: البحث وتجميع خالصة وافية 
من الرسائل الموّحدة الموجودة عالميًا 

والرامية إلى الحد من مخاطر الكوارث

أكملــت الخطــوة األوىل مــن هــذه العمليــة يف العــام 2011، وهــي البحــث لتجميــع خالصــة وافيــة مــن الرســائل املوّحــدة للحــد 

مــن مخاطــر الكــوارث. وقــد اســتنبطت هــذه الرســائل مــن نطــاق واســع مــن املصــادر املوثوقــة. وكان معيــار االنتقــاء هــو أن 

هــذه الرســائل كانــت نفســها نتيجــة إجــاع بــن الــوكاالت، وأعطيــت الشــعار نفســه، و/أو نــرت بشــكل واســع.

بروتوكــول اإلنــذار املشــرك، النســخة 1.2، معيــار منظمــة تطويــر معايــر املعلومــات البنيويــة، 1 متوز/يوليــو 210 )ص. . 1

)47

الحديث عن الكوارث، تحالف التثقيف بشأن الكوارث، 2007 )ص. 248(. 2

الصليب األحمر األمريك- خطة العائلة للكوارث وقصاصات صحف عن حقائق رسيعة.. 3

املركز اإلقليمي للمرجعية يف شؤون تثقيف املجتمع ملنع مناذج الكوارث، )كوستاريكا(، 2005- حتى اآلن.. 4

برنامج »إميرجينيس رديبالن« لتثقيف املجتمع، الصليب األحمر األسرايل.. 5

ملف حملة »كن مستعداً«، جمعيات الصليب األحمر يف منطقة البحر الكاريبي، 2009.. 6

أ ب ت التوعية األساسية حول الكوارث- مبادرة السالمة من الزالزل يف آسيا الوسطى، 2005- حتى اآلن.. 7

املوقــع اإللكــروين ملركــز املحيــط الهــادئ للكــوارث- املنطقــة املطلـّـة عــىل املحيــط الهــادئ )الدخــول إليــه يف 5 كانــون . 8

الثاين/ينايــر 2011(.

وزارة الداخلية الهندية- املعهد الوطني إلدارة الكوارث )منشورات متنّوعة(.. 9

وثيقــة »أفضــل وســائل الدفــاع عنــك هــي أنــت« اإلرشــادية، االتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل . 10

ــر، 2009. األحم

مروع »مطّلع. جاهز. معاً«، مكتب الصليب األحمر يف االتحاد األورويب )2008(.. 11

معالجــة ميــاه املنــازل والتخزيــن اآلمــن يف حــاالت الطــوارئ: دليــل ميــداين للصليــب األحمــر/ لعنــارص الهــالل األحمــر . 12

واملتطوعــن، االتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، 2008.

13 . ،2006 ،ADPC ــوارث ــر للك ــيوي للتحض ــز اآلس ــي، املرك ــف اإلعالم ــالم- املل ــوارث، واإلع ــار الك ــع ألخط إدارة املجتم

.)204 )ص. 

 تحالف بالد الزالزل- سبع خطوات للسالمة من الزالزل )2011(.. 14

وبعد تجميع الخالصة، أصبحت مجموعات الرسائل الثالث التالية موضع اهتام بالنسبة للمروع، وأخذت بعن 

االعتبار خالل إعداد هذه املجموعة من السائل املوّحدة.

ــب . 15 ــدويل للصلي ــة للمتطوعــن- أدوات العمــل/ أدوات املــرض/ أدوات الرســائل للمجتمــع، االتحــاد ال مكافحــة األوبئ

األحمــر والهــالل األحمــر، )2010(.

العمــل مــن الصفحــة نفســها: رســائل متناســقة لــوزارة الدفــاع املــدين وإدارة الطــوارئ يف نيوزلنــدا )CDEM(، حزيران/. 16

يونيو 2010.

17 ..Infoasaid ،)مكتبة ودليل الرسائل العامة )للمجتمعات املتأثرة باألزمة

سنذكر تالياً تفاصيل عن الخطوات التطويرية التي اتخذت لتطوير هذه الرسائل األساسية املنّسقة:
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ويف حــن  ال تشــكل هــذه بــأي طريقــة مــن الطــرق  الئحــة شــاملة للمصــادر املمكنــة، لكنهــا تكشــف درجــة كبــرة مــن التكــرار 

واإلجــاع العــام، ودرجــة عاليــة مــن التبّنــي غــر املعــرّض للنقــد لهــذه الرســائل يف أرجــاء املناطــق. وقــد لوحــظ أن مجموعــة 

ــامل، مل تعمــل مــن خــالل مجموعــات رســائل  ــر مــن مناطــق الع ــن والداعمــن واملســاهمن يف كث ــة مــن الخــراء املحلي كامل

محــددة.

 وبالرغــم مــن أن النصائــح املتعلقــة باملخاطــر التــي شــملتها املصــادر اآلنفــة الذكــر، تضــم كل مــا ســنذكره تاليــاً، إال أنــه مل يتــم 

اختيــار كل املخاطــر لتغطيتهــا يف هــذه املرحلــة:

اإلعداد العام للعائلة واألرسة لكل املخاطر.• 

التكيّف مع الحاجيات الخاصة والوظيفية. • 

الزالزل• 

الحريق يف أماكن السكن• 

الفقر• 

الفيضانات• 

الجفاف والحفاظ عىل املياه• 

املواد الكيميائية، والبيولوجية، واإلشعاعية، والنووية• 

األوبئة• 

سالمة الغذاء واملاء بعد الكوارث• 

ــي يُتوقــع أن تنرهــا  ــر املبكــرة« الت ــه رســائل التحذي ــر املبكــرة: مل نتطــرّق إىل مســألة »توجي مالحظــة بشــأن رســائل التحذي

وســائل اإلعــالم واملنافــذ الحكوميــة للعامــة، اســتجابة ألنــواع مختلفــة مــن املعلومــات املبكــرة بشــأن مخاطــر وشــيكة. لقــد 

تــم التطــرّق إىل هــذا املوضــوع بشــكل شــامل جــداً خــالل عمليــة استشــارة دوليــة للخــراء، وهــو موجــود يف بروتوكــول اإلنــذار 

املشــرك )CAP(- النســخة 1.2، معيــار منظمــة تطويــر معايــر املعلومــات البنيويــة )OASIS(، 1 متوز/يوليــو 2010، الــذي أعّدته 

املنظمــة وتبّنــاه االتحــاد الــدويل لالتصــاالت )ITU(. ويعتــر هــذا الروتوكــول أكــرث املصــادر املوجــودة شــمولية بالنســبة للرســائل 

النموذجيــة املعتمــدة عــىل مســتوى دويل. وهــو يهــدف لتقديــم إطــار مشــرك لرســائل التحذيــر املبكــرة.

ويســمح هــذا الروتوكــول املفتــوح، ملســؤويل إدارة حــاالت الطــوارئ بتأليــف رســائل التحذيــر بســهولة للتواصــل مــع املواطنــن 

عــر اســتخدام مجموعــة أوســع مــن األجهــزة للوصــول قــدر املســتطاع إىل أكــر عــدد ممكــن مــن النــاس. ويعتــر شــكالً بســيطاً 

لكــن عــام مــن أشــكال تبــادل التحذيــرات الطارئــة والعامــة مــن كل أنــواع املخاطــر عــىل شــتى أنــواع الشــبكات. وهــو يســمح 

بنــر رســالة تحذيــر محكمــة بشــكل متزامــن مــن خــالل أجهــزة تحذيــر مختلفــة كثــرة، وبالتــايل زيــادة فعاليــة التحذيــر مــع 

تبســيط هــذه املّهمــة. ويســّهل هــذا الروتوكــول أيضــاً كشــف أمنــاط ناشــئة مختلفــة األنــواع  يف التحذيــرات املحــي، فهــو قــد 

ــاد عــىل أفضــل  ــة باالعت ــر الفعال ــالً إىل خطــر غــر مكتشــف أو فعــل عــدواين. كــا يقــّدم منوذجــاً لرســائل التحذي يشــر مث

ــذار الروتوكــول  ــل االســتخدام األويل لرســالة إن ــة العــامل الحقيقــي. وميثّ ــة وتجرب ــا األبحــاث األكادميي ــي حددته املارســات الت

)CAP( مدخــالً وحيــداً لتنشــيط كافــة أنــواع التحذيــر وأجهــزة اإلنــذار العــام. ومــن شــأن هــذا أن يخفــف مــن عــبء العمــل 

ــه يســاعد  ــة الجمهــور الهــدف. كــا ان ــة وفعالي ــة التقني ــز االعتادي ــاء تعزي ــذار املتعــددة أثن ــط باســتخدام أجهــزة اإلن املرتب

ــا  ــر. أم ــة التحذي ــا يعــد مفتاحــاً آخــر لفعالي ــل املتعــددة، وهــو م ــة عــر أجهــزة التوصي يف ضــان تناســق املعلومــات املنقول

ــة للجمــع  ــح قابل ــة يك تصب ــرات املســتقاة مــن مصــادر مختلف ــو لتنســيق التحذي ــول )CAP( فه ــوي للروتوك االســتخدام الثان

واملقارنــة عــىل شــكل جــدول أو رســم بيــاين لتســاعد يف التوعيــة الظرفيــة وأمنــاط االكتشــاف.

وســيجري أيضــاً التطــرّق إىل موضــوع التحذيــر املبكــر يف دراســة مقبلــة لالتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل 

األحمــر يف العــام 2012.
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الخطوة الّثانية: ورشة عمل عالمية عن 
التوعية والتثقيف العام للحد من مخاطر 
الكوارث، وتطوير رسائل أساسية منّسقة

طبّقــت الخطــوة الثانيــة يف كانــون الثاين/ينايــر 2012، عندمــا عقــدت دائــرة إعــداد املجتمــع والحــد مــن املخاطــر، ومكتــب 

منطقــة أمــركا التابــع لالتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، ورشــة عمــل عامليــة يف كوســتاريكا لتعميــق 

ــوغ  ــد وص ــدء يف تحدي ــام للب ــا 3 أي ــوارث، وأمضي ــر الك ــن مخاط ــد م ــام للح ــف الع ــة والتثقي ــة العام ــأن التوعي ــة بش املعرف

مجموعــة مــن الرســائل األساســية العامليــة واملنّســقة للتوعيــة والتثقيــف العــام الهــادف للحــد مــن مخاطــر الكــوارث، وتقديــم 

توصيــات لعمليــة تهــدف إىل إعــداد مزيــد مــن الرســائل.

وشــمل املشــاركون يف ورشــة العمــل الحــارضون، أعضــاء وطواقــم وممثلــن مــن النمســا، وبليــز، وكنــدا، وكولومبيــا، وكوســتاريكا، 

ومــر، وفرنســا، وغواتيــاال، وغيانــا، وهاييتــي، وإندونيســيا، ومــالوي، واملكســيك، وناميبيــا، وهولنــدا، ونيكاراغــوا، والرنويــج، 

ــاء  ــة للكهرب ــة الريفي ــة املركزي ــداد وتوباغــو، ومــن مكاتــب الجمعي ــد، وتريني ــا، واســبانيا، وســورينام، وســويرسا، وتايالن وبانام

ــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، يف  ــدويل لجمعي ــة )CREPD(، واالتحــاد ال ــم للتنمي )CREC(، ومركــز البحــث والتعلي

مقــرات األمركيتــن، ومنطقــة البحــر الكاريبــي، وآســيا. كــا شــارك ممثلــون عــن أمانــة األمــم املتحــدة لإلســراتيجية الدوليــة 

للحــد مــن الكــوارث )UNISDR(، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة )UNICEF( )يف األمركيتــن(، ومنظمــة »ريســك 

ــي،  ــاال، وهاييت ــا، وكوســتاريكا، واإلكــوادور، وغواتي ــن، وبوليفي رِد«. وانضــم إىل ورشــة العمــل هــذه 17 مشــاركاً مــن األرجنت

ــر الرســائل األساســية. ــات نقــاش، وقّدمــوا يف األســابيع الالحقــة معلومــات لتطوي واملكســيك، وبانامــا، والبــرو، يف منتدي

وعــر اســتخدام املصــدر الســابق، عمــل املشــاركون عــىل تصفيــة وانتقــاء وجمــع وتبســيط وتحســن الرســائل املتعلقــة بإعــداد 

ــزالزل،  ــي: ال ــددة وه ــر مح ــة مخاط ــة بخمس ــاً املتعلق ــا، وخصوص ــة عليه ــوارث، واإلضاف ــر الك ــكل مخاط ــة ل األرسة والعائل

ــة. ــاف، واألوبئ ــات والجف ــق الغاب ــات، وحرائ والفيضان

وقــد شــمل املنطــق العــام  لتنســيق الرســائل األساســية: الســعي ملزيــد مــن الفهــم املنســجم، وتوجيــه رســائل أبســط، والتخفيــف 

مــن االلتبــاس، وتطبيــق الــدروس التــي جــرى تعلّمهــا، والســعي لتحقيــق مســتويات أعــىل مــن الثقــة، والتقليــل مــن تكــرار 

الجهــد، وزيــادة الفعاليــة والتأثــر.
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الخطوة الّثالثة: إتمام نسخة التشاور )1( حول 
الرسائل األساسية في اللغة اإلنكليزية فقط، 

لتتم مراجعتها بداية من قبل الخبراء المعنيين

اتخــذ خــالل الخطــوة الثانيــة قــرار بــاإلرساع إىل إنشــاء أول نســخة تشــاور باللغــة اإلنكليزيــة، وإعــادة عرضهــا عــىل املشــاركن، 

ومراكــز تنســيق إدارة الكــوارث )DM( والحــد مــن مخاطــر الكــوارث )DRR(، وعــىل مجموعــة واســعة النطــاق مــن الخــراء 

الدوليــن املعنيــن، ملراجعتهــا. وقــد تحقــق ذلــك يف كانــون الثاين/ينايــر وشــباط/فراير 2012.

ــد الخــراء والتواصــل معهــم والحصــول عــىل ردودهــم، ســتعتر هــذه  ــه بســبب قــر املــّدة املتاحــة لتحدي ــاً أن وكان متوقع

املراجعــة أوليّــة فقــط، لكــن كافيــة للتخلّــص مــن أيــة أخطــاء، وتحســن النوعيــة، وإعــداد النســخة الالحقــة مــن أجــل عمليــة 

ــة أكــرث وطويلــة األمــد وإقليميــة إلثبــات صّحــة الرســائل. منهجيّ

ــية ذات  ــائل األساس ــأن الرس ــادر رّد بش ــذه املص ــن ه ــدراً )17 م ــن 27 مص ــوة، م ــذه الخط ــالل ه ــردود خ ــي ال ــرى تلّق وج

الصلــة بالتخطيــط املتعلــق بــاألرسة والعائلــة حــول الكــوارث، وبالــزالزل، و11 منهــا رّد بشــأن الفيضانــات، و8 بشــأن األعاصــر 

ــتاريكا،  ــر، وكوس ــن: الجزائ ــم م ــراء آراءه ــّدم الخ ــة(. وق ــأن األوبئ ــاف، و6 بش ــات والجف ــق الغاب ــأن حرائ ــة، و7 بش الحلزوني

وإنكلــرا، ومــر، والهنــد، وإندونيســيا، وإيــران، واليابــان، وباكســتان، وبانامــا، والفلبــن، وطاجاكســتان، وتايالنــد، ونيكاراغــوا، 

ــن. ــن والعاملي ــة إىل عــدد مــن الخــراء اإلقليمي ــات املتحــدة، إضاف والوالي

وقد قبلت قرابة 85% من الردود وأدرجت يف النسخة الثانية، لكن بعضاً منها مل يجِر اإلجاع عليه.

وإضافــة إىل أفــرع االتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر املختلفــة، والجمعيــات الوطنيــة التــي ترســل 

مشــاركن خــالل الخطــوة الثانيــة، فقــد عــّرت حتــى اآلن املنظــات التاليــة الذكــر رغبتهــا باملشــاركة مــع مــي املــروع قُدمــاً. 

وهــذه املنظــات هــي:

شبكة »آغا خان« للتنمية

مركز االستعداد للكوارث، اندونيسيا

التحالف ألجل التثقيف بشأن الكوارث، الواليات املتحدة

شبكة توسيع التثقيف حول الكوارث، الواليات املتحدة

منظمة »جيوهازاردز انرناسيونال«، الهند

منتدى املخاطر العاملي، دافوس

املنظمة الدولية للمعوقن 

املعهد الدويل لهندسة الزالزل وعلم الزالزل )IIEES(، إيران 

وزارة شؤون إدارة الكوارث، ماالوي

املعهد الوطني إلدارة الكوارث، الهند

منظمة »ريسك رِد«

منظمة »البحث واملساعدة عىل اإلنقاذ يف أحوال الكوارث )SARAID(، إنكلرا

منظمة »إنقاذ الطّفل«، إنكلرا

منظمة »إنقاذ الطّفل«، أسراليا

هيئة املسح الجيولوجي األمريك
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الخطوة الرابعة: إتمام الرسائل األساسية- 
نسخة االستشارة )2(

الخطوة الخامسة: عملية إثبات الصحة 
والصوغ والمراجعة

ــاً يف  ــه قُدم ــع ب ــذي ســيجري الدف ــل إكــال نســخة االستشــارة )2( ال ــارس 2012، وهــي متثّ ــت هــذه الوثيقــة يف آذار/م أكمل

ــة. الخطــوة الالحق

وقــد لوحــظ أنــه يف حــن قــد يكــون مرغوبــاً الســعي إىل عنــوان موّحــد، ينبغــي علينــا أن نبقــى مرنــن ونعــرف باالختالفــات 

الثقافيــة/ البســيطة بــن الرجــات أي:

يفّضل يف اللغة االنكليزية اعتاد عنوان: الرسائل األساسية للتثقيف العام من أجل الحد من مخاطر الكوارث.

ــر  ــن مخاط ــد م ــل الح ــن أج ــام م ــف الع ــة والتثقي ــة العام ــية للتوعي ــائل األساس ــوان: الرس ــاد عن ــبانية اعت ــل يف االس ويفّض

ــوارث. الك

ويف العربية يفّضل اعتاد عنوان: الرسائل األساسية للتوعية العامة من أجل الحد من مخاطر الكوارث.

لقــد أويص بــأن متتــد عمليــة إثبــات الصحــة والصــوغ واملراجعــة لعامــن بــدءاً مــن العــام 2012، بهــدف الحصــول عــىل مجموعــة 

مــن الرســائل املعتمــدة بشــكل واســع التي:

يتفــق عليهــا وتقبــل مــن قبــل أوســع عــدد ممكــن مــن الــركاء يف جهــاز أمانــة األمــم املتحــدة لإلســراتيجية الدوليــة أ. 

.)UNISDR( للحــد مــن الكــوارث

تقــوم مبســاهمة كبــرة باتجــاه تطبيــق األولويــة رقــم 3 مــن »إطــار عمــل هيوغــو«، وباملســاهمة يف إطــار للحــد مــن ب. 

خطــر الكــوارث ملــا بعــد العــام 2013، عــر وضــع املجموعــة الكاملــة مــن الرســائل القابلــة للتنفيــذ املتعلّقــة باملخاطــر، 

واملوّجهــة للعامــة، والتــي إن فُهمــت وُعمــل مبوجبهــا تخفــف بشــكل كبــر مــن آثــار املخاطــر.

تســاهم يف عمــل الرنامــج املواضيعــي للمعرفــة والتثقيــف التابــع ألمانــة األمــم املتحــدة لإلســراتيجية الدوليــة للحــد ج. 

ــداد  ــم إع ــة )يونســكو(، يف دع ــم والثقاف ــة والعل ــم املتحــدة للربي ــة األم ــوارث )UNISDR(، وعمــل منظم ــن الك م

ــق األمــر مبحتــوى املناهــج الدراســية؟« اإلجابــة عــىل ســؤال »مــا هــو الحــد مــن مخاطــر الكــوارث عندمــا يتعلّ
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والتوصيات األساسيّة لعملية إثبات صحة الرسائل هي:

استخدام نسخة التشاور )2( باإلنكليزية كأساس للرجمة، والتشاور، وإثبات صّحة الرسائل األساسية.. 1

ترجمة الرسائل األساسية للتثقيف العام من أجل الحد من مخاطر الكوارث، إىل كل اللغات الرسمية للحركة.. 2

إعداد لجنة عاملية صغرة لتوجيه هذه العملية، وتضم:. 3

ممثلن مناطقين )والبعض إقليمين( من حركة الصليب األحمر/الهالل األحمر.• 

ــوارث •  ــن الك ــد م ــة للح ــراتيجية الدولي ــدة لإلس ــم املتح ــة األم ــية: أمان ــاهمة األساس ــات املس ــن املنظ ــن ع ممثل

 ،)WMO( واملنظمــة العامليــة لألرصــاد الجويّــة ،)UNICEF( ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة ،)UNISDR(

ــة  ــة األمركي ــاد األورويب )DipECHO(، الوكال ــة لالتح ــانية التابع ــة اإلنس ــوارث إلدارة املعون ــب للك ــج التأّه برنام

ــات  ــن الجمعي ــون ع ــوارث )DRR( )ممثل ــر الك ــن مخاط ــد م ــل الح ــة عم ــة )USAID(، مجموع ــة الدولي للتنمي

ــة(. ــة الريك الوطني

ممثلــن عــن املجتمعــات املارســة )أي: شــعبة الحــد مــن مخاطــر الكــوارث/ إدارة مخاطــر الكــوارث عــىل األســاس • 

املجتمعــي، مجتمــع الصّحــة، املختصــون يف التواصــل والشــؤون العامــة مــن كامــل حركــة الصليــب األحمــر/ الهــالل 

األحمــر.

ــل يســتخدم . 4 ــاً واحــداً عــىل األق ــة، يضــم متحدث ــن لدعــم وتســهيل هــذه العملي ــب طاقــم صغــر مــن القيادي تدري

اإلنكليزيــة كلغــة ثانيــة أو لغــة األم إضافــة إىل إحــدى اللغــات الرســمية )قــد يكــون طاقــاً أو مستشــارين(. وينبغــي 

ــات  ــرض املراجع ــىل ع ــل ع ــركة(، ويعم ــة املش ــود املرجعي ــة )البن ــخة لغوي ــى كل نس ــد لرع ــخص واح ــد ش تحدي

ــاً. ــاً ووطني ــاً وإقليمي ــة مناطقي ــاءات املمكن ــا عــر كل اللق ــام به ــا والدعــوة للقي والتشــجيع عليه

البــدء بأنفســنا: الرويــج لتبنــي مخطــط الكــوارث املتعلــق بــاألرسة والعائلــة والرســائل األساســية املنّســقة الخاصــة، . 5

كالتــزام واســع بالحركــة، ودمــج ذلــك مــع جهــود بنــاء القــدرات، والتنميــة التنظيميــة، والتخطيــط للطــوارئ

ــات . 6 ــه عــر جلســات تشــاركية خاصــة، أو ورشــات عمــل، أو فعالي ــم املوضــوع والتشــجيع عــىل مراجعت عــرض ودع

ــل:  ــة مث ــة مقبل ــة أو عاملي ــة أو مناطقي ــات إقليمي ــة خــالل اجتاع جانبي

املركز الدويل ألبحاث التنمية )IDRC(، دافوس  آب/أغسطس 2012• 

 •)DRR( مجموعة عمل الحد من مخاطر الكوارث

 •.)UNISDR( اللقاءات اإلقليمية ألمانة األمم املتحدة لإلسراتيجية الدولية للحد من الكوارث

اللقاءات اإلقليمية واملناطقية للصليب األحمر.• 

 •.)DipECHO( رشكاء برنامج التأّهب للكوارث إلدارة املعونة اإلنسانية لتابعة لالتحاد األورويب

الصليب األحمر الرنويجي  غواتياال.• 

برامج الحد من مخاطر الكوارث برعاية الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر الريكة.• 

جنوب افريقيا  نهر زامبيزي، مبادرة 8 بلدان.• 

الشبكات الصحيّة• 

الشبكة املشركة بن الوكاالت للتثقيف يف حاالت الطوارئ• 

كتلة التثقيف يف حاالت الطوارئ• 

الرامج الوطنية• 

املنظات الوطنية إلدارة الكوارث• 

الخراء املعنيون باملسألة ومنظاتهم الدولية• 

عامة الشعب )من كل املستويات الثقافية واألعار(.• 

إعــداد قنــوات مراجعــة وتطبيــق عمليــة تأليف/تعليــق تعاونيــة، واســتخدام وســائل التواصــل التقنيــة املتاحــة )مثــل: . 7

.)»wiki« شــبكات التعليــم/ املجتمعــات املارســة/ ومــا إىل ذلــك(. وإعــداد نســخة متزامنــة ثانيــة يف كل لغــة )مثــل

ــل . 8 ــن قب ــة م ــاريع مدعوم ــع مش ــاون م ــاً بالتع ــارة، وخصوص ــة مخت ــات وطني ــل جمعي ــن قب ــات م ــادة املراجع قي

ــة  ــب للكــوارث إلدارة املعون ــج التأّه ــل: برنام ــب األحمــر والهــالل األحمــر الريكــة )مث ــة للصلي ــات الوطني الجمعي

.)DipECHO اإلنســانية لتابعــة لالتحــاد األورويب

البحــث عــن ســبل إلعــداد رســم للصــور أو رســومات بيانيــة لتقديــم صــور واضحــة عــىل األقــل هادفــة لتفســر الرســائل . 9

ــك عــر جهــود املشــاورة واملنافســة والتطــّوع. وتعتــر صــور املخاطــر املوجــودة عــىل  ــام بذل األساســية. وميكــن القي

غــالف هــذه الوثيقــة، ودليــل غســل األيــدي الظاهــر يف مــا يــي، منــاذج عــىل ذلــك. وقــد يتطلـّـب األمــر عمليــة إثبــات 

للصّحــة تطبّــق عــىل أرض الواقــع مــن قبــل الجمعيــات الوطنيــة، الختبــار فهمهــا مــن قبــل املســتخدمن الهــدف، وقــد 

تتطلــب أيضــاً درجــة مــن األقلمــة.
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ــاج النســخة )2( يف كل لغــة، . 10 ــرات، وإنت ــاوت وتنســيق التغي ــد مــدى تف ــز تنســيق اللغــة لتحدي ــق مرك ــاع فري اجت

لتحقيــق أوســع تطبيــق عاملــي قبــل املؤمتــر العاملــي العــارش إلطــار عمــل هيوغــو لإلجــراءات )HFA(، حــول الحــد 

مــن مخاطــر الكــوارث.

ــية . 11 ــر النفس ــوارث: املخاط ــة بالك ــر املرتبط ــن املخاط ــد م ــائل الح ــة لرس ــة املحتمل ــاً يف الحاج ــتقبالً أيض ــر مس النظ

ــة. ــر املعيش ــة، ومخاط ــر التغذي ــأوى، ومخاط ــر امل ــة، ومخاط واالجتاعي

التوصية بالقيام بعملية مراجعة وتحديث للوثيقة عىل أساس منتظم.. 12

نــر وتبنــي الرســائل األساســية قبــل املؤمتــر العاملــي إلطــار عمــل هيوغــو، الــذي ســيعقد بعــد مــي عــر ســنوات . 13

عــىل إعــداده، يف العــام 2015.

وإن مل تكن مشاركاً يف هذه العملية، وتوّد املشارك، يرجى التواصل مع  مارجوري ستوفرانكو

.>marjorie.sotofranco@ifrc.org< :عر الريد اإللكروين



.3
الرسائل 

األساسية
للحد من

مخاطر الكوارث
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ستجد يف الصفحات التالية رسائل أساسية حول:

الرسائل األساسية ملنع كل أخطار الكوارث عىل األرسة والعائلة• 

الجفاف• 

الزالزل• 

الفيضانات• 

األوبئة• 

حرائق الغابات• 

نسخة التشاور 2

يتطرق هذا القسم إىل: التخطيط لتجّنب كل مخاطر الكوارث عىل األرسة والعائلة.

وهذه الرسائل التأسيسيّة ستعتر مشركة لإلعداد لكل األخطار.

يرجى االنتباه إىل أن األقسام املنفصلة تقّدم رسائل تكميلية تتعلق بالجفاف، والزالزل، والفيضانات، واألوبئة، وحرائق 

الغابات.

الرسائل األساسية لمنع كل أخطار الكوارث 
على األسرة والعائلة

الكارثة هي اضطراب خطر يف سر عمل جاعة أو مجتمع، يتسبب بخسائر وآثار واسعة النطاق عىل اإلنسان، أو املادة، 

أو االقتصاد، أو البيئة، تتجاوز قدرات الجاعة أو املجتمع املتأثر عىل التعامل مع الوضع عر استخدام موارده الخاصة. 

وتتضمن آثار الكوارث الخسائر يف األرواح واإلصابات واألمراض وغرها من اآلثار السلبية عىل حالة اإلنسان الجسدية والعقلية 

واالجتاعية، إىل جانب األرضار التي تلحق باملمتلكات ودمار األصول، وفقدان الخدمات، واالضطراب االجتاعي واالقتصادي 

والتدهور البيئي. )مصطلحات UNISDR املتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، 2008(

وكلّا كان بإمكان كل أرسة أن تخطط للمستقبل، وتخفف من مخاطرها )عر اإلجراءات البنيوية وغر البنيوية واملتعلقة بالبنية 

التحتية والبيئة«، وتطّور مهارات استجابة، وتخزّن املؤن- زادت إمكانية التغلّب برسعة عىل املشاكل. وميكن عر اتباع هذه 

اإلرشادات أن تحمي األرس والعائالت نفسها، وتتعاىف برسعة، وتساهم يف تعاف رسيع ملجتمعاتها بحيث ميكن لكل أرسة أن 

تشكل جزءاً من الحل بدالً من أن تكون جزءاً من املشكلة. ويبدأ هذا العمل مع كل فرد منا.

منع كل أخطار الكوارث عىل األرسة والعائلة باختصار:

اكتشف ما قد يحصل. كن عىل اطاّلع.. 1

أعّد مخطط طوارئ أرسي آخذاً بعن االعتبار كل فرد من أرستك.. 2

خفف من املخاطر البنيوية ، وغر البنيوية، والبيئية، داخل وحول املنزل.. 3

تعلّم مهارات االستجابة، وطبّق مخططك.. 4

أعّد مؤناً كافية لقرابة أسبوع، وأعّد حقائب اإلجالء.. 5

اعمل مع زمالئك يف العمل، ويف املدارس، والجوار، واملجتمع املحي عىل تقييم مخاطركم، والتخطيط للحد منها، . 6

واإلعداد لالستجابة عليها.
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التقييم والتخطيط

التفاصيل التسييقيةالرسائل األساسية

ــة الحصــول  ــة وكيفي ــات الخاصــة والعملي أنظــر يف الحاجي

عليهــا، وأعــّد شــبكة دعــم

أنظــر يف الحاجيــات الفرديــة الخاصــة والعمليــة لــكل مــن أفــراد أرستــك خــالل حصــول أي كارثــة. وإن 

كان أي منهــم بحاجــة للمســاعدة، ألي ســبب كان، خطــط اآلن لشــبكة مــن الجــران واألصدقــاء وزمــالء 

العمــل ليقدمــوا املســاعدة وقــت الطــوارئ.

استخدم مخيّلتك وشبكتك لحل املشاكل التي قد تواجهك.

تأكد من أن شبكتك تعرف كيفية تشغيل أي جهاز شخي قد تحتاجه يف حالة الطوارئ.

اتفقوا عىل أماكن آمنة للقاء داخل املنزل، وخارجه، وخارج الحّي.أعّد خططاً للم الّشمل

أعِط تخويالً مسبقاً لالتصاالت الطارئة من حافالت املدرسة ومراكز رعاية األطفال.

حّدد جهة تواصل أوليّة احتياطية خارج املنطقة، لتعمل كـ “مركز للمعلومات” ألرستك وعائلتك.

حــاالت  يف  االتصــال  جهــات  عــن  املعلومــات  اجعــل 

دامئــاً متوّفــرة  الصحّيــة  الحالــة  وعــن  الطــوارئ، 

اجعــل البطاقــات التــي تحتــوي عــىل معلومــات عــن جهــات االتصــال يف حــاالت الطــوارئ، وعــن الحالــة 

الصحيّــة متوفـّـرة دامئــاً مــع كل فــرد مــن األرسة )خصوصــاً األطفــال أثنــاء بعدهــم عــن املنــزل أو املدرســة، 

وأي شــخص ذا حاجيــات خاصــة أو وظيفيــة(.

ــبكة  ــع ش ــاركها م ــوارئ، وتش ــوارث أو الط ــاالت الك ــه يف ح ــول إلي ــن الوص ــكان ميك ــخة يف م ــع نس ض

ــك. دعم

ــن تعرّف عىل مخارج مبناك السكني ــة م ــواع مختلف ــدوث أن ــال ح ــا يف ح ــاً منه ــرث أمان ــار األك ــن االعتب ــذ بع ــى، وخ ــارج املبن ــّدد مخ ح

ــر. املخاط

أجعل سبل الخروج جميعها مفتوحة دامئاً.

حّدد مكاناً آمناً، بعيداً عن مبناك.

ضــع خططــاً خاصــة باألخطــار، تحــدد إن كنــت “ســتبقى أو 

تذهــب”، ومــكان لجوئك.

قــد تعطيــك املخاطــر املختلفــة والظــروف مجــاالً عــدة أيــام بعــد التحذيــر املبكــر، وقــد ال يكــون هنــاك 

مجــال أبــداً. وبالتــايل ناقــش مختلــف الســيناريوهات املحتملــة، وقــّرر أفضــل ملجــأ لــك، و/أو خيــارات 

اإلجــالء لــكل فــرد.

جّهز األماكن اآلمنة يف منزلك، أو خارجه، أو بعيداً عنه.

تعــرّف عــىل أجهــزة التحذيــر املبكــر يف مجتمعــك وشــارك 

فيهــا

ــل، شــارك يف  ــاز ماث ــر املبكــر يف مجتمعــك. ويف حــال مل يكــن يف مجتمعــك جه ــزة التحذي اعــرف أجه

تشــكيل واحــد، مــع االنتبــاه إىل مســألة أن الرســائل ســيتلقاها الجميــع ويفهمهــا، وخصوصــاً مــن هــم 

األكــرث عرضــة للخطــر.

خــذ التحذيــرات عــىل محمــل مــن الجــد حتــى وإن كانــت متكــررة. إحــذر مــن التغيــرات يف الظــروف، 

كــون األخطــار قــد تــزداد منــذ إطــالق التحذيــر املبكــر.

اتبع التوجيهات املتعلّقة باإلجالء من دون ترّدد.

ال ترجع إىل املنزل إىل حن إخبارك من قبل السلطات املحليّة بسالمة القيام بذلك.
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أعّد خطة لإلجالء محدداً:

مكان اللجوء

الطريق الذي ستتبعه

وسيلة النقل

حــدد األماكــن اآلمنــة حيــث ميكنــك التوّجــه يف حــال احتجــت إىل ملجــأ، أو كان عليــك إجــالء املــكان. 

وعــىل كل فــرد مــن أرستــك أن يعــرف أيــن ســيذهب، وأيــن ســيلتقون إن كان عليهــم املغــادرة.

خطــط لطــرق ووســائل إجــالء بديلــة، وجربهــا، واعمــل مــع شــبكتك عــىل تحديــد وســيلة النقــل يف حــال 

كان اإلجــالء رضوريــاً.

اسأل مدير الطوارئ املحي بشأن الخطط املعّدة لإلجالء املوّجه، وخيارات النقل املتوفّرة.

اتفق مع األقارب أو األصدقاء عىل سكن مؤقت بعيد عن املنطقة املهّددة.اعرف مكان امللجأ، أو املخابئ اآلمنة، أو السكن املؤقت

ــات  ــة حاجي ــر أي ــكان توفّ ــد إن كان باإلم ــك. وتفّق ــة لجاعت ــئ اآلمن ــئ أو املخاب ــكان املالج ــرف م اع

ــأ. ــكان ملج ــدد م ــف تح ــرف كي ــبقاً، اع ــة مس ــذه األمكن ــة به ــدم  املعرف ــال ع ــة. ويف ح خاص

خطط ألن تلتقوا مجدداً هناك، من دون أي التفاف أو تأخر.

ــة املعــدة لإلجــالء، ومــع شــخص بعيــد عــن احتفظ بنسخة عن الوثائق الشخصية املهمة احتفــظ بنســخ عــن وثائقــك الشــخصية املهمــة يف الحقيب

املنطقــة، ويف صنــدوق الحفــظ اآلمــن، والكرونيــاً )مثــل: الحوســبة الحاســوبية، والقــرص الصلــب، 

ــرة(. ــة الذاك ورشيح

ضــّم الحيوانــات األليفــة، وخدمــة الحيوانــات واملاشــية، يف 

مخططــك

خطط كيف ستعتني بحيواناتك.

استخدم األطواق، أو الرقائق االلكرونية، أو األوشام للتعرّف عىل حيواناتك إن فقدتها.

خذ صورة مع حيوانك األليف.

تابع أجدد اللقاحات، واحتفظ بأحدث التقارير، واصطحبها معك عند اإلجالء.

حدد من قبل كيف وأين بإمكانك اإلعداد ملالجئ مؤقتة.

اشــرِ إن أمكــن تأمينــاً أو أنشــئ صنــدوق تأمــن ذايت مــع مجموعــة كبــرة . وتحقــق إن كانــت التغطيــة اجمع مخاطرك املالية

تتضمــن كل األخطــار التــي تواجههــا، واحتفــظ ببيــان عــن أمــالكك يف مــكان آمــن بعيــد عــن املنطقــة.

ــك  ــع جريان ــط م ــك- خط ــل تخطيط ــرك- واص ــع دوائ وّس

ومجتمعــك املحــي

تعرّف عىل جرانك.

تعرّف عىل خطط الطوارئ والكوارث يف املدرسة والعمل.

ــل  ــم الحاص ــم التقيي ــاريع لدع ــرق أو املش ــة أو الف ــات املحلي ــتك أو املنظ ــك أو مدرس ــارك يف عمل ش

ــا. ــتجابة له ــداد لالس ــر واإلع ــن املخاط ــد م ــطة الح ــط وأنش ــدرات والتخطي ــف والق ــاط الضع لنق

شارك اآلخرين ما تعرفه.
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اعــرف النــوع البنيــوي ملنزلــك )مثــالً: بنــاء خشــبي، أو حجــري، أو مــن االســمنت املســلّح، اعرف مبناك

ــان متشــابكة وأغصــان مغطــاة بالطــن عــىل  ــف مــن قضب ــي، أو يتأل أو فــوالذي، أو طين

شــكل تقليــدي، أو مســتخدمة فيــه األنقــاض.

ــاء،  ــادة البن ــاء، وإع ــتخدام األرض، وبالبن ــة باس ــة املتعلق ــات املحليّ ــىل التنظي ــرّف ع تع

ــركام. ــص مــن ال ــق والتخلّ ــع مــن الحري ــاظ عــىل ســالمة املواق والحف

ــاك الســكني إن أمكــن مــن قبــل مهنــدس إنشــاءات محــرف. يذكــر  ــر يف تقييــم مبن فّك

ــل.  ــة أفض ــر العري ــون املعاي ــد تك ــاء، وق ــن اإلنش ــة بزم ــاء خاص ــح البن ــا أن مفاتي هن

ــة. ــذه الحال ــل ينصــح به فالتعدي

تعرّف عىل الخيارات التي تجعل منزلك آمناً من األخطار التي تواجهها.

خذ األخطار املمكنة بعن االعتبار، قبل اختيار موقع منزلك.أنشئ بيتك يف مكان آمن يتطابق مع تنظيامت البناء   

تعرّف عىل مفاتيح البناء يف املنطقة قبل البدء باإلنشاء.

صّمــم وابــِن وحافــظ عــىل منزلــك مبــا يتالقــى مــع تنظيــات البنــاء وأفضــل املارســات 

الدوليــة واملحليّــة لحايتــه مــن االنــزالق األريض، ومــن الريــاح، وامليــاه، والطقــس الحــاد.

ــن  قم بإجراءات صيانة سنوية ملنزلك إلبقائه آمناً ــرضر م ــة للت ــرث عرض ــك أك ــي تجعل ــروف الت ــالح الظ ــد وإص ــنوياً لتحدي ــه س افحص

الحريــق، واالنــزالق األريض، والريــاح، وامليــاه، والطقــس الحــاد.

تأكد من إمكانية فتح النوافذ من الداخل، ومن أن مخارج الطوارئ ليست مقفلة.

تخلّص من أخطار الحرائق.

افحص وأصلح األنظمة الكهربائية.

نظّف املزاريب، ومصارف املياه.

قم بصيانة أجهزة التدفئة واملواقد.

استبدل بطاريات جهاز إنذار الحريق.
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ال تسمح بالتدخن يف الرسير أو أثناء االستلقاء.قم بوقاية منزلك من الحريق

ضــع دامئــاً الثقــاب والوالعــات واملنتجــات القابلــة لالشــتعال بعيــداً عــن متنــاول األطفــال 

وعــن مصــادر الحــرارة.

ال ترك أبداً ناراً أو شمعة مشتعلة من دون وجود شخص يف املكان.

تجّنب تحميل الدوائر الكهربائية أكرث من طاقتها.

افحــص األســالك يف منزلــك، وأصلــح الكابــالت املكســورة، أو األســالك املهرئــة، أو املقابــس 

غــر املتينــة. وال متــد األســالك الكهربائيــة تحــت الســجاد.

افحص وقم بصيانة الوصالت املستخدمة يف األجهزة التي تعمل عىل الغاز.

أبعد املواد املشتعلة عن الفرن وأماكن املدافئ.

احتفظ بكاشفات دخان عاملة، يف أماكن النوم ويف كل املستويات باملنزل.

تخلّص من الرماد بوضعه يف وعاء معدين ونقعه باملاء.

استخدم املدافئ املصّدق عىل سالمتها واتّبع توجيهات املصّنع.

ال تستخدم فرن املطبخ لتسخن املنزل.

ال تشّغل أو تعيد ملء املولدات الكهربائية بالوقود داخل املنزل.

ــا. وخــزّن املنتجــات الســاّمة خّزن املواد الخطرية بشكل آمن ــا وافصله ــص منه ــا، وتخلّ ــواد الخطــرة، واعزله حــّد مــن امل

والقابلــة لالشــتعال بشــكل آمــن يف خزائــن حديديــة مقفلــة لتجّنــب حــدوث أيــة حرائــق 

عرضيــة، وأي اندمــاج ســام، وبــّث ملــواد خطــرة.

ــة بالطريقــة نفســها التــي احِم حيواناتك  ــد مــن أن ملحقــات املنــزل، أو املراعــي، أو الزرائــب محميّ تأكّ

تحمــي بهــا منزلــك.

اغسل يديك جيداً باستخدام الصابون واملاء أو الرمل.حافظ جيداً عىل النظافة والتعقيم

ــة. وال  ــن األوســاخ البري ــص م ــة أخــرى للتخلّ ــة طــرق صحيّ ــات أو أي اســتخدم الحّام

ــاه. ــن مصــادر املي ــرب م ــق أو بالق ــواء الطل تغــوط يف اله

احِم إمدادات املاء والغذاء من التلّوث.

حافظ عىل املوارد البيئية الثمينة ضمن مبدأ: خّفف، أعد االستخدام، وأعد التدوير.احِم بيئتك

راقب استخدامك للطاقة واملاء وقلل من ذلك.
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تعــرّف عــىل موقــع ووقــت وكيفيــة إغــالق مرافــق )امليــاه، الغــاز والكهربــاء(، وجّهــز طريقــاً واضحــاً قّم بإغالق املرافق

ملــكان وجودهــا، يســهل الوصــول عــره إىل هــذه الخدمــات يف حــاالت الطــوارئ.

وحيث يتناسب، أدخل صامات تغلق وتفتح عند الحاجة.

ــادة فتــح أو إغــالق  ــرة مــن أجــل زي وإن اقتضــت الحاجــة، احتفــظ مبفتــاح أو أجهــزة أخــرى متوفّ

املرافــق.

ــن  ــة م ــايئ، اتخــذ إجــراءات الوقاي ــار الكهرب ــاع التي ــال انقط يف ح

ــق الحري

ــاب أو  ــجائر أو أثق ــب )ال س ــيء له ــعل، وال ت ــئ كّل الش ــايئ، أطف ــار الكهرب ــاع التي ــال انقط يف ح

ــة. ــد حصــول كارث شــموع( بع

اســتخدم فقــط القناديــل/ واملشــاعل/ واملصابيــح اليدويــة العاملــة عــىل البطاريــة، إىل حــن التأكــد 

مــن عــدم وجــود خطــر تــرّسب للغــاز أو الوقــود.

أبعد الناس الذين يواجهون خطراً فورياً، عن املكان إن أممكن.تعلّم كيفية التعامل مع الحريق

تأكد من إغالق النوافذ واألبواب لحجز الحريق والدخان.

أنذر اآلخرين بشأن الحريق/ فّعل جهاز إنذار الحريق

اتّصل بجهاز طوارئ الحرائق، لتلقي املساعدة

حاول إخاد الحرائق الصغرة.

اســتعّد إلخــاد الحرائــق الصغــرة خــالل الدقيقتــن األولتــن مــن االشــتعال، عــر حرمانهــا مــن الوقــود أخمد الحرائق الصغرية

أو الهــواء أو الحــرارة.

احتفــظ مبطفئــة للحريــق )ABC(، أو دلــواً مــن الرمــل، أو بطانيــة للحريــق، وتعلّــم كيفيــة 

اســتخدامها. وتذكّــر أن تخضــع طفايــة الحريــق التــي بحوزتــك للصيانــة.

ــن  ــدام ع ــد 6-8 أق ــىل بع ــف ع ــروب. ق ــق اله ــة طري ــرك إىل جه ــق: ِدر ظه ــك للحري ــل مكافحت قب

ــق عــر  ــأة الحري ــاً يتبعــك مــن أجــل الســالمة. واســتخدم مطف ــب صديق ــق. وإن أمكــن اجل الحري

ــة: ــاع الخطــوات التالي اتب

اسحب مسار األمـــان باملطفـأة .

وجه فوهة املطفأة إىل قاعدة اللهب.

اضغط عىل املقبض لتشغيل املطفـأة.

حرّك مواد اإلطفاء عىل قاعدة النار مييناً ويساراً.

وعنــد احــراق املدفــأة، غطّهــا ببطانيــة للحريــق أو قطعــة قــاش مبلّلــة )ليســت رطبــة( ومــن ثــم 

اســحب الغطــاء، وأبعــده عــن الجــزء املشــتعل. ودع املدفــأة مغلقــة ملــدة ســاعة.

ال تستخدم املاء أو الرغوة املطفئة أبداً عىل حريق نفطي أو كهربايئ.
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استخدم مطفأة الحريق املناسبة:استخدم مطفئة الحريق املناسبة

ــون، البالســتيك،  ــورق، الكرت ــة”: احــراق الخشــب، ال ــق العاديّ ــة )أ(- “الحرائ ــاء/ للفئ ــأة امل 1- مطف

واألقمشــة.

ــت،  ــراق الزي ــتعال”: اح ــة لالش ــوائل القابل ــة )ب(- “الس ــون/ للفئ ــيد الكرب ــاين أكس ــأة ث 2- مطف

احــراق البنزيــن، والطــالء والشــحوم، وللفئــة )ج(- “االلتــاس الكهربــايئ”: حريــق الكهربــاء ، احــراق 

الحواســيب.

3- مطفأة البودرة الكيميائية الجافة/ للفئات أ/ب/ج.

إن شــممت أو رأيــت حريقــاً، أنــذر اآلخريــن، واخــرج برسعــة، وســاعد اآلخريــن، واطلــب املســاعدة اعرف ما تفعل عند رؤية أو شم رائحة حريق

مــن الجهــات املختّصــة.

إن ظهــر دخــان يف الغرفــة، أخــرج برسعــة فــإن استنشــاق الدخــان أو الغــازات الســامة يقتــل كثــراً 

ــدك،  ــر ي ــه بظه ــاب واملســاحة حول ــض الب ــس مقب ــه الحــروق. تحّس ــا تفعل ــرث م مــن األشــخاص، أك

لكــن ال تفتحــه إن شــعرت بســخونته. أغلــق األبــواب والنوافــذ وأطفــئ األجهــزة مــع خروجــك مــن 

كل مــكان.

اســتخدم قطعــة قــاش مبلّلــة عــىل األنــف والفــم للتخفيــف مــن استنشــاق الدخــان أثنــاء اإلخــالء 

أو انتظــار اإلنقــاذ.

استخدم تقنية “اوقّف، ارقد، وتدحرج” إلخاد النار إن كان أحد يحرق.

يف حــال عــدم التمكــن مــن الخــروج، أغلــق األبــواب، وابــق راقــداً، وافتــح نافــذة بعــض الــيء لطلــب 

املســاعدة. احــِم يديــك، ووجهــك بقــاش مبلل.

ضع منشفة رطبة أسفل الباب منعاً لدخول الدخان.

ابَق متنبهاً واستجب لإلنذارات الطارئة.استجب لإلنذار الحقيقي

اعرف جهاز اإلنذار الذي سيستخدم ونّفذ استجابتك.

اعرف خيارات املخارج الطارئة.

إن نصحت باإلخالء، غادر فوراً.

خذ حيواناتك معك إن أمكن.

أّمن عىل ممتلكاتك إن كان لديك الوقت.

ــك مــدرّب عــىل تعلّم مهارات اإلسعاف األويل ــراد أرست ــم مهــارات اإلســعاف األويل. تأكــد مــن أن واحــداً عــىل األقــل مــن أف تعلّ

ذلــك.

قــم أو شــارك بتدريبــات عــىل اإلجــالء يف حــاالت الطــوارئ )مبــا يف ذلــك يف املنــزل(، عــىل األقــل مرتــن قم بتدريبات منتظمة تتعلق حول حاالت الطوارئ 

السنة. يف 

قــم أو شــارك يف تدريبــات حــول األخطــار، مبــا يف ذلــك محــاكاة كاملــة لالســتجابة لحــاالت الطــوارئ، 

مــرة عــىل األقــل يف الســنة

تأكد من أن تشمل هذه التدريبات كل أفراد األرسة.
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التفاصيل التسييقيةالرسائل األساسية 
أخِل املبنى باكراً مع حيواناتك، أو تأكد من حاية املباين امللحقة، أو املراعي، أو الزرائب.استجب لحاجيات حيواناتك

ــا  ــرك له ــاين. وات ــا يف املب ــل عليه ــة أو مقف ــا مربوط ــك، ال تركه ــرك حيوانات ــىل ت ــراً ع ــت مج إن كن

ــاً. ــاً جاف طعام

اســتخدم كل هواتفــك أقــل قــدر ممكــن، مــن أجــل أن تبقــى جاهــزة الســتخدامها لطلــب املســاعدة استخدم الهواتف فقط يف حاالت الطوارئ

ــف غــر مشــغولة مــن  ــق خطــوط الهات ــة الجســدية واألرضار فقــط. اب ــة يف حــاالت اإلصاب الخارجي

أجــل حــاالت الطــوارئ.

تعــرّف عــىل أرقــام هاتفيــة لإلبــالغ عــن حريــق أو حــاالت طارئــة أخــرى. احتفــظ بهــذه األرقــام معــك 

ــىل هاتفك. أو ع

ــىل  ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــن م ــدر ممك ــل ق ــتخدامه ألق ــاول اس ــك، وح ــال مع ــك النق ــظ بهاتف احتف

ــه. بطاريت

اســتخدم الرســائل النصيّــة بــدالً مــن الصوتيــة، وفقــط مــن أجــل املعلومــات الحيويــة الطارئــة )وليــس 

ــاء حريتك. إلرض

أرسل رسالة نصية قصرة فقط عر هاتفك النقال لإلبالغ عن حالتك لجهة خارج املنطقة. 

تعلّم عالمات املربّع الخاصة بالحاالت الطارئة الستخدامها يف الرسائل االجتاعية الطارئة.

تأكــد مــن أن املســتجيبن للحــاالت الطارئــة ميكنهــم تقديــم املســاعدة لــك: تأكــد مــن أن إشــارات حافظ عىل التواصل

الســر وأرقــام املنــزل مشــار إليهــا بوضــوح.

ابــَق عــىل اطّــالع عــر االســتاع إىل راديــو نقــال يعمــل عــىل البطاريــات، أو تلفــاز مــن هــذا النــوع ابَق عىل اطاّلع

مــن أجــل الحصــول عــىل املعلومــات الطارئــة وإرشــادات الســالمة.

اعرف تردد إذاعتك املحلية التي تصدر التحذيرات الطارئة.

أثر ما بعد املخاطر: 

ساعد من حولك

أوالً تحقــق مــن أمنــك وســالمتك الخاصــة، وبعدهــا مــن أمــن وســالمة مــن حولــك، قبــل التحــرّك أو 

التوّجــه ملســاعدة اآلخريــن.

ــروح  ــن بج ــخاص املصاب ــك األش ــاول تحري ــروح. وال تح ــم ج ــن إن أصابته ــك، واآلخري ــص نفس تفّح

ــن الجــروح. ــد م ــة مبزي ــوراً أو اإلصاب ــوا تحــت خطــر املــوت ف خطــرة إال إن كان

إن كان عليك تحريك شخص فاقد للوعي، ثبّت أوالً رقبته وظهره وبعدها اطلب املساعدة.

ــح  ــيء، وفت ــض ال ــىل بع ــه إىل األع ــع ذقن ــع رف ــىل األرض م ــدده ع ــس، م ــة ال يتنف إن كان الضحي

ــي. ــس االصطناع ــراء التنف ــف، إج ــالق األن ــة وإغ ــالك الهوائي املس

حافــظ عــىل حــرارة جســم معتدلــة )ال بــاردة جــدة وال حــارة(، وارفــع الرجلــن قرابــة 20-30 ســم 

)7-112 إنشــاً( )أي فــوق مســتوى القلــب(.

أوقف النزيف عر الضغط والرفع فقط.
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التفاصيل التسييقيةالرسائل األساسية 
أثر ما بعد املخاطر:

افحص عن األرضار

الغــاز: تفقــد إن كان هنــاك تــرسب. إن شــممت رائحــة أو ســمعت صــوت نفــخ أو تــرسب أو رأيــت 

أنبــوب غــاز مكســور، افتــح النافــذة وأخــرج الجميــع بعيــداً عــن املــكان برسعــة. واطلــب مســاعدة 

متخصصــن. أطفــئ وال تشــعل أيــة شــعلة مــن أي نــوع كان. وال تلمــس مفاتيــح الكهربــاء.

الكهربــاء: ال تلمــس الدوائــر الكهربائيــة أو أي جهــاز كهربــايئ إن كان جســمك أو الجهــاز عــىل 

متــاس مــع املــاء. ال تلمــس األســالك الكهربائيــة املتــرضرة. وإن أمكــن، أطفــئ الكهربــاء مــن صنــدوق 

التحكــم الخــاص، وتفقــد األرضار. وإن كان التيــار الكهربــايئ منقطعــاً، أطفــئ كل األجهــزة األساســية 

لحايتهــا مــن اندفــاع التيــار عنــد عــودة الكهربــاء.

وإن كانت غر آمنة، اتركها واطلب املساعدة.

ميــاه املجــاري: إن اشــتبهت بخلــل، تجّنــب اســتخدام الحامــات وميــاه الصنبــور. وافحــص خزانــات 

الــرف الصحــي.

امليــاه: إن اشــتبهت بوجــود رضر، أغلــق صــام امليــاه الرئيــيس، وتجنــب اســتخدام امليــاه، مــا عــدا 

تلــك املنبعثــة مــن الســّخانات غــر املتــرضرة، أو قطــع الثلــج املعــّدة قبــل الحادثــة.

الترسبــات: نظــف الترسبــات بعنايــة. ضــع الحاويــات يف مــكان جيّــد التهوئــة. ضــع الســوائل القابلــة 

ــن،  ــل: البنزي ــة لالشــتعال مث ــداً للســوائل القابل ــه جي ــن مصــادر الحــرارة. وانتب ــداً ع لالشــتعال بعي

ــق الدهــان، ومــا إىل ذلــك.  ومرقّ

أثر ما بعد املخاطر: 

ادعم االستجابة لحاالت الطوارئ، والتنظيف، والتعايف

ساعد يف ترسيع التعايف عر إظهار التضامن مع جرانك والعمل معاً بطريقة منظمة.

تطّوع يف املساعدة عىل االستجابة للكوارث محلياً عر:

فتح الطرق املغلقة أمام وسائل النقل الخاصة بالطوارئ.• 

التحقــق مــن األرضار الالحقــة بخطــوط نقــل املــاء والــرف الصحــي والغــاز والكهربــاء، واإلبــالغ • 

عنهــا.

تقديم اإلسعافات األولية• 

كبح الحرائق )مثل: تشكيل سلسلة برية(.• 

ــات البحــث •  ــل: قطــع األشــجار يف عملي ــن )مث ــم الدعــم اللوجيســتي للمســتجيبن املحرف تقدي

ــاين(. ــار املب واإلنقــاذ يف حــاالت انهي

خلق املالجئ• 

إعداد ونر املاء والغذاء.• 

اإلرشاف عىل األطفال• 

معالجة الحيوانات الهاربة• 

تجهيز مراحيض نظيفة وخاصة.• 

التأكد من حصول كافة األشخاص ذوي الحاجات الخاصة عىل املأوى واملاء والغذاء.• 
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أثر ما بعد املخاطر:

الدعم املتبادل

ــة، يف  ــور طبيعي ــا أم ــادي، كله ــر الع ــلوك غ ــار الس ــب وانتش ــرب واألىس والغض ــزن والك ــر الح يعت

ــه. ــل مع ــرق التعام ــر، وط ــة لآلخ ــات املختلف ــم الحاجي ــاً وتفه ــن مرن ــة. فك ــر طبيعي ــروف غ ظ

خفف من حدة اإلجهاد عر قضاء الوقت مع األحباء، والحديث معهم، واالهتام بنفسك.

اعملوا معاً من أجل استعادة أمناط العيش واألدوار واملسؤوليات العادية.

نظّم أو شارك يف إحياء ذكرى أشخاص إن كنت تشعر بأن ذلك قد يساعدك.

واصلوا االستعدادات معاً للكوارث.

االستعداد لالستجابة لحاالت الطوارئ: تخزين المؤن
التفاصيل التسييقيةالرسائل األساسية

بالنســبة للهواتــف األرضيــة العاديـّـة: أعــّد هاتفــاً غــر كهربــايئ والســليك الســتخدامه يف حــاالت انقطــاع افحص هواتفك

ــار الكهربايئ. التي

بالنسبة للهواتف الخلوية: احتفظ ببطارية إضافية، أو شاحناً يدوياً أو شمسياً.

ــاه النظيفــة والطعــام غــر القابــل للتلــف ليبقــى صالحــاً ومتوفــراً لقرابــة خّزن املاء والغذاء خــزّن مــا يكفــي مــن املي

أســبوع.

4 ليرات )غالون واحد(×7 أيام لكل فرد من األرسة.

نصف هذه الكميّة تقريباً هو للرب/الطبخ، والنصف اآلخر للتنظيف.

ضح املياه يف حاويات نظيفة ومغلقة.

املنــزل  يف  للكــوارث،  باالســتجابة  الخاصــة  اإلمــدادات  خــّزن 

واملدرســة والعمــل، 

ضع هذه اإلمدادات الخاصة بالكوارث يف مكان آمن، خارج املنزل إن أمكن:

معلومات عن جهة االتصال يف حالة الطوارئ ونسخة عن السجالت الحيوية.

امليــاه: 25 لــراً )7 غالونــات( للشــخص الواحــد. وهــذه الكميــة كافيــة للشــخص ملــدة أســبوع، يف حــال 

رشب ليريــن واســتخدم ليريــن آخريــن للتنظيــف. وكافيــة أيضــاً للحيوانــات. )اســتبدلها كل 6 أشــهر(.

ــر  ــام. وتذك ــن 7 أي ــل ع ــدة ال تق ــاً مل ــى صالح ــف أي يبق ــل للتل ــر قاب ــون غ ــب أن يك ــذاء: يج الغ

ــة كل 6  ــخ الصالحي ــن تواري ــق م ــات. )تحق ــر الحيوان ــة. وتذك ــة الخاص ــال الغذائي ــات األطف حاجي

ــهر(. أش

صندوق اإلسعافات األولية واألدوية التي تعطى بوصفات طبية.

قناع واق من الغبار لتصفية الهواء امللّوث.

مصباح: شميس أو يدوي أو له بطاريات إضافية.

سائل تبييض لتصفية املياه.

رشيط الصق، ونايلون الصق.

أوراق وأقالم تحديد.

أداة متعددة االستعاالت.

 ثقاب.

صّفارة: لإلشارة من أجل تلقي املساعدة.

هاتف:  وبطاريات إضافية أو مخزن للطاقة

ثياب ومستلزمات أخرى: لوازم املطر، ثياب داخلية، أحذية متينة، قفازات عمل.

مفارش ومناشف.

ــزة  ــال األجه ــبيل املث ــىل س ــن ع ــن األرسة )وتتضم ــرد م ــات كل ف ــة حاجي ــخصية: لتلبي ــراض ش أغ

املســاعدة(.
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افحص حقيبة )حقائب( اإلخالء:أعّد “حقيبة ذهاب” لإلجالء

املياه والغذاء لحاالت الطوارئ: مياه، غذاء عايل الطاقة

جهاز تواصل: راديو نقال )شميس، أو يدوي، أو مزّود ببطاريات إضافية(.

صندوق اإلسعافات األولية واألدوية التي تؤخذ بوصف طبية.

أدوات: مصباح )شميس، يدوي، أو له بطاريات إضافية(، وأداة متعددة االستعاالت، وأثقاب.

ثياب: لوازم املطر، ثياب داخلية، أحذية متينة، قفازات للعمل.

بطانية

مستلزمات شخصية

معلومات عن جهة لالتصال بها يف حاالت الطوارئ، ونسخة عن السجالت الحيوية.

مبلغاً من املال.

خذ حقيبة اإلخالء معك وقت اإلجالء.

حتى وإن بدت املاء نظيفة، فهي قد تكون ملّوثة. إن كان املاء موضع تساؤل بشأن نقائها:صفِّ املياه

أزل الرسبات عر تصفية املياه برقعة قاش، أو دعها تستقر وصبّها الحقاً يف حاوية نظيفة.

اغِل املياه بعدها ملدة ال تقل عن دقيقة أو إىل حن ظهور فقاعات كبرة، ودعها ترد.

بيّضهــا وامزجهــا جيــداً ودعهــا تســتقر ملــدة 30 دقيقــة )نقطــة واحــدة مــن الســائل املبيّــض لــكل لــر 

مــن املــاء( )8 نقــاط للغالــون الواحــد( )كأس واحــد لقنينــة 20 لــراً(

أو

ضع املاء يف قنينة نظيفة، شفافة بالستيكية أو زجاجية، تحت أشعة الشمس ملدة 6 ساعات.

يف كل الحاالت، خزن املاء يف حاوية نظيفة ومغلقة.

افحص صالحية األغذية املخزنة يف الراد، ويف حال الشك ارمها.تخلّص من املاء والغذاء امللّوث

تجّنب رشب املاء امللوث أو استعاله يف إعداد الطعام.
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الرسائل األساسية للفيضانات

نسخة التشاور )2(- 2012

يغطي هذا القسم: الفيضانات

يُرجى املالحظة أن الرسائل التأسيسية ُمضّمنة يف الرسائل األساسية للتخطيط لتجّنب كل مخاطر الكوارث عىل األرسة 

والعائلة. كا توجد هناك رسائل منفصلة للجفاف، والزالزل، واألوبئة، والحرائق الهائلة.

ميكــن للفيضانــات أن تكــون أحداثــاً شــديدة التأثــر. وعــىل الرغــم مــن أن الفيضــان ظاهــرة طبيعيــة مرافقــة منــذ زمــن بعيــد 

بازديــاد خصوبــة الربــة، فــإن ســكن اإلنســان واملارســات املتعلقــة باســتخدام األرايض يؤديــان إىل آثــار عكســية. وعــىل مســتوى 

ــة.  ــات بوتــرة أقــل ولكــن متوقعــة يف الوقــت نفســه، بســبب التفاعــل بــن العوامــل الطبيعــة والبري العــامل، تحــدث فيضان

تتضمــن العوامــل الطبيعيــة، األمطــار الكثيفــة جــداً أو التــي تســتمر طويــالً، والعواصــف، وُعــرام العواصــف، والذوبــان املفاجــئ 

للثلــج أو الجليــد، والتحــرر املفاجــئ للميــاه التــي يحتجزهــا أو يحــرف مســارها الجليــد أو أكــوام الحطــام، والجفــاف. وتشــمل 

العوامــل التــي هــي مــن صنــع البــر، اإلخفــاق يف احتــواء امليــاه وأنظمــة ميــاه الــرف الصحــي، والنفايــات التــي يرميهــا البــر 

ــان الســطحي للقنــوات، والتصحــر، واإلدارة غــر املســتدامة لــألرايض، واإلســمنت الحــرضي والغطــاء  يف مجــاري األنهــر والجري

اإلســفلتي.     

يتســم الفيضــان الغامــر بالبــطء )يتنامــى خــالل ســاعات أو أيــام(، أمــا الفيضــان املفاجــئ فيحــدث مــن دون إنــذار، ويف أماكــن 

ال تحتــوي عــىل جــداول، وهــو يحــدث عمومــاً يف غضــون 6 ســاعات مــن هطــول األمطــار، أو بعــد انهيــار ســد أو حاجــز. وتشــهد 

معــدالت الفيضانــات ارتفاعــاً يف حــن ال ميكــن تعميــم أيــة إجــراءات  اســتباقية.

أنواع الفيضانات الرئيسية هي:

فيضــان األنهــار- حــدث طبيعــي ألي نهــر، خليــج صغــر أو جــدول عندمــا تتلقــى ُمســتجَمعات امليــاه فيــه كميــات 	 

مــن املــاء أكــر مــن العــادة. التطــورات يف الســهل الفيضــاين والتبــدالت التــي تطــرأ عــىل أرض الســهل مــن شــأنها أن 

تتســبب بحــدوث فيضــان أو أن تزيــده ســوءاً، وقــد يصبــح بطيئــاً أو رسيعــاً.  

ــق 	  ــر يف مناط ــاه البح ــال باتج ــن الجب ــة م ــاه املتدفق ــع املي ــد تتجم ــاً- ق ــرث ارتفاع ــن أرض أك ــطحي م ــان الس الجري

ــق. ــاين« متدف ــطح فيض ــئة »س ــطحة، منش ــة أو مس منخفض

الفيضــان الســاحي- وهــو غمــٌر تســببه ميــاه البحــر التــي تتجــاوز تيــارات املــد والجــزر العــادي. وقــد تكــون األســباب 	 

اندفــاع الريــاح ملــدة طويلــة أو بشــكل قــوي عــىل الشــاطئ، ُعــرام العواصــف، وتيــارات مــد وجــزر ضخمــة، أو موجــات 

التســونامي الناتجــة عــن الــزالزل التــي تحــدث تحــت ســطح البحــر.  

ــد مــن 	  ــة مــن األعاصــر التــي تزي ــاح اآلتي ــارات املــّد والجــزر والري فيضــان مصــب النهــر- يحــدث جــراء اشــتداد تي

شــدة العواصــف.

الفيضان العنيف- ينتج عن انهيار غر متوقع للسدود أو الجليد.	 

ــا 	  ــرث م ــان الســطحي x 6-2 أك ــن الجري ــم )اإلســمنت واإلســفلت( م ــد غطــاء األرض املُحك الفيضــان الحــري- يزي

يكــون عليــه يف األرض الطبيعيــة. وميكــن للشــوارع الحرضيــة أن تصبــح أنهــاراً تتحــرك برسعــة بينــا تجمــع الطبقــات 

األرضيــة والجســور امليــاه.   

ــة والجســور  ــر األبني ــع األشــجار، تدم ــات، تقتل ــات أن تُدحــرج الجلمــود واملركب ــا وشــدتها ميكــن للفيضان واســتناداً إىل حجمه

تقطــع الطاقــة الكهربائيــة، تغطــي الطرقــات، متــأل الطبقــات األرضيــة وتصعــد إىل طبقــات عــدة. وقــد  يصــل علــّو ميــاه الفيضــان 

ــاه الفيضــان أن  ــات  خطــرة للحطــام. ميكــن للحطــام املوجــود يف مي ــد تتســبب بانزالق ــاً( وهــي ق ــراً )10-20 قدم إىل 3-6 م

يتجمــع يف ممــرات ضيقــة، مــا يــؤدي إىل تدفــق شــديد للــاء فــوق مــكان اإلنســداد وتدفــق مفاجــئ تحتــه عندمــا تتكــرس أكوام 

الحطــام تلــك. ويف مناطــق املنافــذ الســاحلية ميكــن مليــاه الفيضــان أن تتحــرك برسعــة تصــل إىل 10-15 كلم/الســاعة )6-10 ميــل 

يف الســاعة( منتــرة بقــدر مــا تســمح لهــا األرض. 
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تشــمل آثــار الفيضــان وقــوع وفيــات، وجرحــى، وأرضار يف امللكيــات والبنــى التحتيــة، وتــآكل حــاد، وعــدم اســتقرار يف األرض، 

ــدان  ــات إىل فق ــؤدي الفيضان ــد ت ــرب. وق ــاه ال ــوث مي ــة وتل ــص يف األطعم ــى، ونق ــول والح ــول والرم ــن الوح ــبات م وترس

ــة لإلنقــاذ وتدمــر املجتمــع. ــة التحتي ــل البني املســكن وســبل العيــش، وتعطي

االستعداد لالستجابة لحاالت الطوارئ: تخزين المؤن

التفاصيل التسييقيةالرسائل األساسية
إعــرف طبيعــة األرض، مصــادر امليــاه، مســاحة مســتجمعات امليــاه وأمنــاط الطقــس لتفهــم األخطــار التــي إعرف مخاطر تعرّض منطقتك للفيضان

تربــص بــك بشــكل أفضــل.    

ــهول،  ــذه الس ــد ه ــن أح ــك ضم ــا إذا كان موقع ــق م ــة، تحق ــهول الفيضاني ــة للس ــع خريط ــم وض إذا ت

واحصــل عــىل معلومــات حــول مــدى ارتفــاع امللكيــة واألبنيــة الخاصــة بــك نســبة إىل مســتويات الفيضــان 

املتوقعــة.

فكــر يف عوامــل الخطــر، كالتواجــد بالقــرب مــن األنهــار، الســدود والخطــوط الســاحلية، انســداد القنــوات 

أو األخاديــد املائيــة، البنيــة التحتيــة الحرضيــة.

استقِص عن التجربة التاريخية وكذلك األثر املحتمل للتغر املناخي يف منطقتك. 

ــة  ــات وكيفي ــة للفيضان ــك معرّض ــت منطقت ــا إذا كان ــرف م ــران لتع ــة والج ــلطات املحلي ــدث إىل الس تح

ــا. ــع مخاطره ــي م التعاط

حــدد النشــاط الصناعــي الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إىل انبعــاث مــواد خطــرة ويهــدد بإحــداث تلــوث، يف 

حــال تعــرّض للفيضــان. 

إحتفــظ باألغــراض القيّمــة واملــواد الخطــرة فــوق مســتويات 

امليــاه املحتملــة

أبــِق األوراق املهمــة، التجهيــزات، املــواد األوليــة وغرهــا مــن األغــراض القيّمــة فــوق مســتويات الفيضــان 

املحتملــة، مــع اســتخدام املســتوعبات املقاومــة للــاء عنــد اإلمــكان.

احتفظ بالكياويات الخطرة فوق مستويات الفيضان املتوقعة. 

ــة االنتقــال أو التخفيــف مــن حــدة  خــذ يف الحســبان إمكاني

األخطــار والتكيــف

إذا كنــت تعيــش يف مــكان هــو عرضــة لفيضانــات متكــررة أو خطــرة، خــذ يف االعتبــار إمكانيــة اإلنتقــال، 

تشــييد أبنيــة تخزيــن مرتفعــة، أو اســتخدام املالجــئ العامئــة. 

فكر يف اإلخالء الوقايئ للموايش والحيوانات األليفة.خطط لحاية حيواناتك

كــن عــىل درايــة بطرقــات اإلخــالء املتوقعــة عنــد حــدوث أي 

فيضــان يف منطقتــك

حــدد طرقــات اإلخــالء اآلمنــة، باســتخدام أي شــكل مــن أشــكال النقــل املتــاح لــك، أو حتــى ســراً عــىل 

األقــدام.

التخفيف من حدة األخطار: الجسدية أو البيئية

التفاصيل التسييقيةالرسائل األساسية
تفادى البناء أو العيش ضمن 200 مراً من أي خط ساحي يشهد تيارات مد وجزر عالية.اخر موقع آمن لبنائك 

ــن  ــة، إال إذا زدت م ــة، والســهول الفيضاني ــد املائي ــر، األخادي ــاف األنه ــش عــىل ضف ــاء أو العي ــادى البن تف

ــة(.   ــا حيــث تكــون ضفــاف األنهــر عــىل أراٍض عالي ــه. )باســتثناء مناطــق الدلت ــك ودّعمت ارتفــاع منزل

إبــِن منزلــك وقــم بصيانتــه مــع إبقــاء الفيضانــات حــارضة يف 

الذهــن 

إذا كنت تعيش يف سهل فيضاين، قم ببناء أساس مالئم ملنزلك وارفع علّوه.

قم بتشييد حفر عميقة ومراحيض يف األماكن اآلمنة، فوق مستويات الفيضان املتوقعة.

ويف حــال تطلبــت ظروفــك الخاصــة ذلــك، قــم بتثبيــت صّامــات إرتجاعيــة يف األنابيــب مــن أجــل منــع 

ميــاه الفيضــان مــن التجمــع يف قنــوات ميــاه الــرف الصحــي.  

عندمــا تجــّدد أو تغــّر تقنيــات مقاومــة الفيضانــات، إخــر مــواد مقاومــة ألرضار الفيضانــات للمناطــق التــي 

تصلهــا امليــاه يف العــادة، إرفــع الدوائــر الكهربائيــة )120 ســم فــوق األرض(، ضــع األجهــزة عــىل دعامــات، 

وصّمــم جدرانــاً بحيــث يتــم تريــف ميــاه التجويفــات.  

إذا غّرت املسار الطبيعي لنهر أو جدول ما، تأكد من أن القدرة عىل استيعاب املياه مل تراجع.قم بصيانة القنوات املائية

أبِق قنوات املاء، أنابيب املجارير، واملزاريب خالية من أي حطام.   
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التفاصيل التسييقيةالرسائل األساسية
ــاء، مــن أجــل شيّد الحواجز للحؤول دون دخول مياه الفيضان إىل املبنى ــق مــع أنظمــة البن ــاه الفيضــان مبــا يتواف ــاً الســتيعاب مي ــِن ســدوداً، حواجــز، أو جدران إب

ــك.  ــاء الخــاص ب ــاه الفيضــان إىل البن الحــؤول دون دخــول مي

إكتشــف الســبل الفضــىل ملنــع املــاء مــن الدخــول إىل منزلــك، اســتناداً إىل نــوع وموقــع البنــاء. ويف حــال 

اإلمــكان، أنشــئ حاجــزاً أمــام أبــواب منزلــك )واملنافــذ( إلبقــاء امليــاه خــارج املنــزل. إحصــل عىل اإلمــدادات 

والوقــت لتنفيــذ حلولــك.

ــة أو غرهــا مــن الحلــول  ــة مثبت ــواح الغســيل، أكيــاس الرمــل، صفائــح بالســتيك ثقيل ــالً، اســتخدام أل )مث

التــي لهــا صلــة بالحواجــز املؤقتــة مــن أجــل توجيــه امليــاه بعيــداً عــن البنــاء الخــاص بــك.(

ــو  ــة وتنج ــن املحارب ــتقلع ع ــى س ــبق مت ــت مس ــرر يف وق ــز، ق ــان بالحواج ــة الفيض ــت ملحارب إذا خطط

ــان.  ــة للفيض ــة املعرّض ــن املنطق ــتخرج م ــف س ــرف كي ــك. إع بحيات

إذا كنــت متلــك ماشــية أو حيوانــات ضخمــة يتعــذر نقلهــا، هيّــئ مــأوى عــاٍل، ومدخــالً إليــه، بحيــث ميكــن أّمن مأوى عاٍل للحيوانات

انتقــال الحيوانــات إىل أرض أعــىل عنــد حــدوث الفيضــان.   

االستعداد لالستجابة: طّور المهارات والتدابير الخاصة بالتخزين

التفاصيل التسييقيةالرسائل األساسية
عــىل أفــراد األرسة أن يعلمــوا إىل أيــن يتجهــون عنــد اإلخــالء، أي طريــق يعــرون، وأيــن يلتقــون تدرّب عىل طرق اإلخالء

ببعضهــم يف حــال كان عليهــم املغــادرة.  

إبَق عىل اطالع:

أرصد الطقس،

إستمع إىل الراديو،

واتبع التعليات

ــك.  ــه يف منطقت ــل حدوث ــاً يُحتم ــي أن فيضان ــاه تعن ــة: إنتب ــب. )مالحظ ــن كث ــس ع ــد الطق أرص

ــك.(  ــاً يف منطقت ــيحدث قريب ــل أو س ــدث بالفع ــان يح ــي أن الفيض ــر تعن تحذي

إذا أشر عليك باإلخالء أو إذا كنت تظن أنك يف خطر، أخِل املكان فوراً.

يف حــال أعطيــت تعليــات بذلــك، أو كان لديــك وقــت قبــل اإلخــالء، أقفــل قواريــر الغــاز وافصــل 

ــزة الكهربائية.   األجه

خــالل الفيضــان، “اســتدر باالتجــاه املعاكــس، ال تغــرق”. إبــق خــارج 

ميــاه الفيضــان وأخــِل مكانــك بشــكل عامــودي.

ال تحــاول الســر، الســباحة، أو القيــادة عــر امليــاه الرسيعــة عــىل اإلطــالق. إذا عرت امليــاه املتدفقة 

ملــا يتخطــى كاحليــك، توقــف، اســتدر، واذهــب يف اإلتجــاه اآلخــر. ميكــن للميــاه الرسيعــة التــي ال 

يتجــاوز عمقهــا 15 ســم أن تتســبب بوقــوع أي شــخص برسعــة. ال تتوقــع أن تتخطــى رسعــة امليــاه 

التــي قــد تجــري برسعــة 10-20 كلــم يف الســاعة )6-10 ميــالً يف الســاعة(. 

إذا مل تتمكــن مــن إخــالء املنطقــة، أخــل مكانــك عاموديــاً، بالصعــود إىل أســطح أرضيــة أعــىل أو 

إىل أرفــع الطبقــات يف املبنــى.  
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التفاصيل التسييقيةالرسائل األساسية
أثنــاء حــدوث الفيضــان، إذا كنــت يف مركبــة مــا، تفــادى الظــروف غــر 

اآلمنة.

ال تحاول أبداً عبور أي مياه متدفقة أو طرقات أو جسور مغمورة باملياه.

ال تقد حول السدود، التي هي موجودة يف األصل من أجل سالمتك.

غر اتجاهك وجد طريقاً آخر.

إبــق بعيــداً عــن األنفــاق. فعمــق امليــاه غــر واضــح. وقــد متتلــئ األنفــاق مبيــاه يصــل ارتفاعهــا 

ــاً(. إىل 1.5-2 م )5-6 قدم

قــد تكــون امليــاه الراكــدة مشــحونة بالكهربــاء بفعــل خطــوط كهربائيــة موجــودة تحــت األرض 

أو غارقــة. 

تجنب السفر ليالً.

انتقــل إىل ســطح أريض أعــىل مــن األنهــار، الجــداول، الخلجــان الصغــرة، قنــوات مجــاري الــرف 

الصحــي. 

ــك  ــدر 20 ســم )6 إنشــات( بفقدان ــت بق ــو كان ــى ول ــاه حت ــن املي ــة م ــة قليل ــد تتســبب كمي ق

ــك. ــىل مركبت ــيطرة ع الس

ومقــدار 50 ســم )قدمــن( مــن امليــاه املندفعــة مــن شــأنه أن يجــرف معظــم أنــواع املركبــات مبــا 

فيهــا الشــاحنات. 

إذا تبللــت مركبتــك باملــاء، إفحــص املكابــح عــىل رقعــة صافيــة مــن الطريــق برسعــة متدنيــة. ويف 

حــال مل تكــن املكابــح تتوقــف كــا ينبغــي، جففهــا عــر الضغــط بلطــف عــىل دواســة املكبــح مــع 

املحافظــة عــىل مســتوى الرسعــة.

يف حال توقفت مركبتك يف املياه، اتركها واصعد إىل سطح أريض أعىل.

إذ أن إعادة تشغيل محرك سيارتك قد يتسبب بأرضار يتعذر إصالحها.      

إذا غمرت سيارتك باملاء، إفتح النوافذ للهرب.  

إبق بعيداً عن املناطق املنخفضة.بعد الفيضان، إحرس من مياهه 

ال ترب من املياه التي خلفها الفيضان وال تلعب بها أو تسبح فيها.

ــه مــن األفاعــي الســامة، خصوصــاً حــول األشــجار والشــجرات. اســتخدم عصــا لوكــز أكــوام  إنتب

الحطــام. 

تجنب ملس األسالك الكهربائية املبللة، أو أي مياه عىل متاس مع هذه األسالك.

ــاء بعد الفيضان، أخرج مياه الفيضان من الطوابق األرضية تدريجياً ــن امل ــاً، )حــوايل 3/1 م ــا الفيضــان تدريجي ــي أىت عليه ــة الت ــق األرضي ــاء مــن الطواب أخــرج امل

يوميــاً( لتفــادي انهيــار جــدران هــذه الطوابــق جــراء ضغــط الربــة املشــبعة بامليــاه يف الخــارج. 

ــا  ــه عندم ــك وتجفيف ــاه مــن منزل ــف املي ــدأ بتري بعــد الفيضــان، إب

ــاه يتوقــف املطــر وتراجــع املي

قد يستغرق التجفيف عدة أسابيع وقد يستغرق الرميم الكامل عدة أشهر. 

يصعب القيام بإزالة آثار مياه املجارير والتلوث السام.

أنقل كل يشء مبلل إىل الخارج )يف حال سمح الطقس بذلك(.

رّصف املياه املوجودة تحت املنزل.

ــة  ــذ مفتوح ــرك النواف ــرة، أت ــام املمط ــو. ويف األي ــام الصح ــة يف أي ــذ مفتوح ــواب والنواف ــق األب أب

ــاً.  جزئي

أوقد املدافئ عند اإلمكان.

ــدأ مــن األســفل وتقــدم يف  ــم عقمــه. إب ــك تعــرض للفيضــان ومــن ث إغســل كل جــزء مــن منزل

العمــل مــع تأمــن تهوئــة جيــدة واســتخدام دلويــن )واحــد للتنظيــف وآخــر للشــطف بامليــاه(. 

اســتبدل ميــاه الشــطف بشــكل متكــرر. أعــد الكــرّة بعــد 8-24 ســاعة لقتــل الجراثيــم والقضــاء 

عــىل الرائحــة.

أزل العفونة.         
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التفاصيل التسييقيةالرسائل األساسية
قم بإعداد أنظمة خدمة صحية يف أرسع وقت ممكن.بعد الفيضان، اتخذ اإلجراءات الوقائية الصحية  

تحقق من وجود أي تلوث يف مياه الرب قبل االستخدام. 

اســتخدم معــدات حائيــة لــكل املهــات )جزمــات عاليــة الســاق، رساويــل طويلــة، أكــام طويلــة، 

وقايــة للعن، قفــازات(.

إغسل اليدين قبل تناول الطعام، الرب أو التدخن.

استخدم املعقم عند التنظيف.

عقم التشققات واحفظها بقطع قاش مقاومة للاء.

ادفن بقايا الراز برسعة. 

الورق والصور:بعد الفيضان، نظف بحذر

مــن أجــل حايــة الــورق، اغســلها وجّمدهــا أو ضعهــا يف مســتوعب مغلــق مــع البلــورات املقاومــة 

للعــث أوكّدســها بــن صفائــح مــن الشــمع واحفظهــا يف كيــس بالســتييك مختــوم. التجميــد يبطــئ 

مــن رضر زوال الجليــد والجفــاف الحقــاً.

ضــع الصــور املبللــة أو املجّمــدة منفصلــة يف ميــاه بــاردة نظيفــة. ال تغســلها باملــاء أو متســحها. أزل 

األوســاخ بتحريكهــا بلطــف يف حــوض املــاء.

إنسخها فوتوغرافياً بأرسع وقت ممكن.

ــا )بواســطة مجفــف الشــعر/ ــا مــن مــكان حفظه ــا أو إخراجه ــد عنه ــان الجلي ــور ذوب ــا ف جففه

الــورق النّشــاف(.

ال تفصل األوراق عن بعضها بقوة. جففها حتى تنفصل عن بعضها بسهولة.

ابحث عن مساعدة من محرفن للكتب، الصور، ومجموعات الطوابع الريدية.

أسطوانات الكمبيوتر:

إغســلها وضعهــا يف كيــس بالســتيك واحفظهــا يف الثالجــة إىل حــن إمــكان الحصــول عــىل مســاعدة 

مــن خبــر لتجفيفهــا. 

الثياب والبياضات:

أزل عنها األوحال، إغسلها من األوساخ بخرطوم املاء، إغسلها يف الغسالة مباء ساخن ومعقم.

األثاث واألجهزة:

يف حــال كانــت األجهــزة مبللــة، أطفــئ الكهربــاء مــن علبــة قاطــع الكهربــاء الرئيــيس أو فاصلــة 

الدائــرة الكهربائيــة. إفصــل األجهــزة ودعهــا تجــف. أخضــع  النظــام الكهربــايئ واألجهــزة للفحــص 

مــن قبــل خبــر قبــل وصلهــا بالكهربــاء واســتخدامها.

نظف األجهزة مبياه رشب نظيفة.

تأكد من أن خط الرف الصحي يعمل قبل استخدامه. 

تخلص من كل األطعمة التي تعرضت لالحتكاك مع املاء.

تخلص من أدوات املطبخ البالستيكية وذات املسام.

نظــف الــرادات وغرهــا مــن األجهــزة وعقمهــا، باملــاء الصالــح للــرب وباملعقــات. )قــد ال تكــون 

الــرادات والثالجــات قابلــة لإلنقاذ(.

استخدم املاء الساخن لغسل القدور، املقايل، الصحون واألواين. عقمها وجففها بالهواء.

أزل ظهور قطع األثاث من أجل الساح للهواء باالنتشار.

ال تدفع األدراج واألبواب الخشبية املفتوحة. دعها تجف أوالً.       

إذا كنــت تعيــش يف منطقــة تشــهد فيضانــاً، أبــِق املعــدات يف متنــاول اليــد لحايــة منزلــك. )مثــالً، احتفظ باملعدات لحاية منزلك

ــة البالســتيكية، املســامر، املطرقــة واملنشــار، املخــل، الرمــل، الرفــش،  الخشــب الرقائقــي، األغطي

وأكيــاس الرمــل(.

إشرِ أو اصنع وسيلة عوم شخصية لكل فرد يف األرسة.احتفظ باملعدات لحايتها من الغرق ولصنع وسائل نقل عامئة

احتفظ بسلم أو حبل للهرب إىل السقف.

احتفــظ بقــارب قابــل للنفــخ أو أعــّد برنامــج عــوم جاعــي مرتجــل )مثــالً، مــع زجاجــات املــاء 

ــة(. املقفل
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التفاصيل التسييقيةالرسائل األساسية
خــالل حــدوث الفيضــان، أحــرض حيواناتــك األليفــة واهتــم بهــا داخــل 

مــكان مغلــق  

حافظ عىل السيطرة املبارشة عىل حيواناتك وخذها معك إذا أخليت املكان.

ــود  ــزان وق ــق خ ــان، أب ــدوث الفيض ــات ح ــر وأوق ــم املط ــالل موس خ

ــاً  ــك ممتلئ مركبت

إذا كنت متلك مركبة، أبق خزان وقودها ممتلئاًَ يف حال أصبح اإلخالء رضورياً. 

إمأل عبوات بالستيكية مباء نظيف للرب.عندما تسمع تحذيراً بوقوع فيضان، خزن كمية إضافية من املياه

إمــأل أحــواض االســتحام واملغســالت باملــاء مــن أجــل االحتياجــات األخــرى املتعلقــة بالتنظيــف 

والصحــة.

الرسائل األساسية للجفاف

نسخة التشاور )2(- 2012

يغطي هذا القسم: الجفاف

يُرجى املالحظة أن الرسائل التأسيسية ُمضّمنة يف الرسائل األساسية للتخطيط لتجّنب كل مخاطر الكوارث عىل األرسة 

والعائلة. كا توجد هناك رسائل منفصلة للزالزل، الفيضانات، األوبئة ، والحرائق الهائلة.

الجفــاف هــو ظاهــرة بطيئــة الحــدوث تنتــج عــن فــرة طويلــة مــن معــدالت متدنيــة غــر طبيعيــة مــن األمطــار، الثلــوج، أو 

ــرك  ــايئ. وي ــاط امل ــاه الســطحية، و/أو معــدالت اإلحتي ــة، املي ــاه الجوفي ــؤدي إىل تراجــع يف مســتوى املي ــا ي ــد، م ــان الجلي ذوب

ــات املحافظــة عــىل الزراعــة، املــوايش، وســبل  ــراً عــىل إمكان ــري أث ــاه ال ــاه الــرب، نظــام الــرف الصحــي، ومي النقــص يف مي

العيــش، كــا ميكــن أن يــؤدي إىل انعــدام األمــن الغــذايئ، انتشــار األمــراض، ســوء التغذيــة، املجاعــة، النــزوح، الرحيــل إىل أمكنــة 

جديــدة، وإىل خســارات اقتصاديــة. وميكــن للجفــاف أيضــاً أن يؤثــر ســلباً عــىل توليــد الطاقــة، النقــل، واالحتياجــات التجاريــة 

ــة.  أو الصناعي

ــا  ــؤ به ــن التنب ــاخ، وميك ــدوث يف املن ــررة الح ــة ومتك ــمة عادي ــي س ــة ه ــر الطبيعي ــاف غ ــرات الجف ــن أن ف ــم م ــىل الرغ وع

ــر أســوأ  ــح رسعــة التأث ــاء الســدود، والتغــر املناخــي. تصب ــألرض، بن ــر أيضــاً باســتخدام اإلنســان الفاســد ل ــا تتأث ــاً، إال أنه غالب

بفعــل الضغــوط التــي ميارســها الســكان، انعــدام األمــن الغــذايئ، األنظمــة اإلقتصاديــة التــي تعتمــد متامــاً عــىل الزراعــة، البنــى 

التحتيــة الضعيفــة )للــري، اإلمــداد باملــاء، وأنظمــة الــرف الصحــي(، الظــروف الصحيــة، فصــول الســنة، غيــاب أنظمــة التحذيــر، 

وظــروف اقتصاديــة وسياســية متزامنــة أخــرى.
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قّيم وخّطط

التفاصيل التسييقيةالرسائل األساسية
إعلم التوقعات بعيدة املدى املتعلقة بالطقس شهرياً وفصلياً وما الذي ميكن أن تعنيه يف منطقتك.كن عىل اطاّلع

تعرف عىل قنوات اإلتصال للتحذير املبكر بشأن الجفاف يف مجتمعك.

إعمــل أنــت وجرانــك ومجتمعــك عــىل الوقايــة مــن آثــار 

الجفــاف

شارك يف وضع الخرائط املجتمعية الخاصة باملخاطر والقدرات ويف رصد الجفاف.

إعمل مع السلطات املحلية عىل تطوير خطة للتخفيف من الجفاف.

إعمل مع مؤّمني املياه املحلية عىل تطوير خطة لحفظ املياه.   

ــاً. يجــب أن شارك يف التخطيط لتقنن وتوزيع املياه والطعام ضــع خطــة لتنظيــم حصــص أساســية أوليــة تتألــف مــن 2100 كيلــو كالــوري عــىل األقــل يومي

ــح،  ــق القم ــالً، أرز، ذرة، دقي ــية )مث ــة أساس ــارص غذائي ــكان: عن ــدر اإلم ــة بســيطة ق ــون الحصــة الغذائي تك

خليــط الذرة/صلصــة فــول الصويــا(، مصــدر مركّــز مــن الطاقــة )زيــت أو مصــدر دهــون آخــر( ومصــدر مركّــز 

مــن الروتــن )مثــالً، الحبــوب(*.

تعرف عىل الناس األكرث رسعة للتأثر يف مجتمعك، من وأين هم، وكيف ميكنك مساعدتهم.     

ــاس  ــىل أس ــة ع ــع خط ــاً وض ــورداً مجتمعي ــاه م ــر املي اعت

ــك  ذل

إعمل مع السلطات املحلية، حيثا كان ممكناً، عىل التخطيط للحد من آثار النقص يف املياه.

حدد املوارد املائية وكيفية الحفاظ عليها وتوسيعها. 

ضع خطة لطريقتك الخاصة باستخدام األرايض مع إبقاء الحفاظ عىل املياه ضمن اعتباراتك.

إبق عىل تواصل مع من يؤمن لك الرعاية الصحية األساسية احصل عىل معلومات حول:قيّم املخاطر الوبائية وخطط للوقاية منها

• إبقاء املاء نظيفاً أو تنقيته.

• االهتام الصحي الجيد واملارسات املتعلقة بالنظافة الشخصية.

• برامج التحصن املتاحة.

• األخطار املنقولة جواً، املنقولة عن طريق املياه، أواملنقولة بناقل التي ميكن أن تواجهها. 

• أي نوع من املعلومات ميكنك نقله.

إشر تأميناً عىل املحاصيل.خطط لتحسن أمن أرستك الغذايئ

إزرع حدائق يف الفناء الخلفي.

أعّد بنكاً للحبوب.

خزن األطعمة الستخدامها عند الندرة.

التخفيف من حدة األخطار: الجسدية أو البيئية

التفاصيل التسييقيةالرسائل األساسية
إحِم مساحات املستجمعات املائية من التبخر والتلوث )مثالً، مبيدات الحرات(، وقلل من النفايات.شارك يف اإلدارة املجتمعية للمورد املايئ

إحِم مساحات املستجمعات املائية من التصحر.إمنع التصحر وطبق املارسات الخاصة بإعادة التحريج

أعد تحريج مساحات املستجمعات املائية.
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التفاصيل التسييقيةالرسائل األساسية
ــات  ــتدامة ومارس ــة املس ــة بالزراع ــاه يف الرب ــظ املي إحف

ــجر التش

إزرع األشجار )التي تحتاج إىل كمية قليلة من املاء(. أنرث أوراق الشجر أو القش حول األشجار.

اســتخدم التغطيــة بــاألوراق وغرهــا مــن أغطيــة املحاصيــل مــن أجــل حجــز املــاء أو الحفــاظ عليهــا والحــد 

مــن التبخــر.

أعد تدوير مياه الري.

حدد وازرع املحاصيل التي تنضج باكراً والقادرة عىل تحّمل الجفاف. 

قلــل مــن الجريــان الســطحي وحّســن عمليــة تــرّسب ميــاه األمطــار عــر زرع نباتــات تعمــل كحواجــز )مثــل 

نجيــل الهنــد، عشــب الليمــون، الصبــار األمــريك(.

ــة  ــة عــر تكمل ــة الغل ــا مــن أجــل تحســن نوعي ــا بالقــرب مــن بعضه ــل وازرعه ــع يف املحاصي اعتمــد التنوي

ــا البعــض. ــا لبعضه ــا البعــض ومؤازرته ــات لبعضه النبات

تجنب تقنية »القطع والحرق« الزراعية.

طبــق مفهــوم »الزراعــة املحاِفظــة عــىل املــوارد« )1. الحــد األدىن مــن اإلزعــاج امليكانيــيك للربــة مــن أجــل 

ــة  ــج األرض الزراعي ــاه )»مــن دون حــرث«(. 2. عال ــع فقــدان املي الحفــاظ عــىل املعــادن، وقــف الحــّت ومن

ــل بأكــرث مــن  ــن املحاصي ــاوب ب ــات. 3. اعتمــد التن ــم يســمح بنمــو الكائن ــرايب عضــوي دائ إلنشــاء غطــاء ت

نوعــن(.

عــزز خصوبــة الربــة وحفــظ املــاء عــر االســتفادة مــن الحيوانــات، الســاد املخلّــط، وزرع األســمدة إلضافــة 

مغذيــات ومــواد عضويــة للربــة.

ه إىل جذور النباتات منعاً للهدر.     إستبدل أنظمة املرشات بالري بالتنقيط، الذي يَوجَّ

إستخدم مؤرش رطوبة الربة ملعرفة متى يكون هناك حاجة للري. 

إرِو الحديقة أو الغطاء النبايت يف وقت مبكر من اليوم )وليس يف األيام العاصفة(.

استخدم الطرق الخرضاء واإلسفلت الذي يسمح للاء بالنفاذ بدل اإلسمنت.

تحقق من وجود أي ترسيب يف األنابيب والحنفيات خارج املنزل، وأصلحها.إحفظ املياه- قلل من استخدامها يف الخارج

خزن املياه مبا يتناسب مع مستوى األرسة

قم بتغطية األبرة للحد من التبخر

جّمــع ميــاه األمطــار يف خزانــات فــوق األرض أو تحتهــا )مالحظــة: قــد تحتــاج إىل التنقيــة قبــل أن يصبــح مــن 

اآلمــن رشبهــا(.

إستخدم البدائل عن املاء )مثالً، الرمل للغسل(.

تجنب اإلفراط يف رعي املاشية. تدبر معّدل رعي املاشية وتأثرها عىل املراعي.

أعــد تدويــر ميــاه اإلســتخدام املنــزيل لالســتفادة منهــا عنــد اســتخدام املرحــاض والــري ومــن أجــل الحدائــق 

املنزليــة. أعــد تدويــر ميــاه أحــواض األســاك للنباتــات. 

ــة،  ــق الصخري ــاء والحدائ ــن امل ــل م ــاج إىل القلي ــات تحت ــن خــالل تشــجر نبات ــاه م ــن اســتهالك املي ــل م قل

ــد هطــول املطــر. ــئ املرشــات عن وأطف

ــو،  ــاء(؛ غســل الســيارة بالدل ــس بامل ــس )ولي ــة املشــاة باملكان ــف أرصف ــر تنظي ــارج ع ــاه يف الخ ــظ املي إحف

ــر. ــا للتبخ ــواض تجنب ــة األح وتغطي

إعزل أنابيب املياه الساخنة. 

تحقق من وجود أية ترسيبات يف األنابيب، الحنفيات، واملراحيض، وأصلحها.إحفظ املياه- قلل من االستخدام املنزيل

إحفــظ امليــاه الجاريــة يف املنــزل عــر إقفــال حنفيــات املــاء عنــد تنظيــف األســنان أو الحالقــة؛ االســتحام يف 

ــب حنفيــات ذات ثقــوب التهوئــة ورؤوس الــدش التــي متنــع تدفــق املــاء الرسيــع؛ إغســل  وقــت أقــر؛ ركّ

ــن  ــن بالدهــون مبنظــف لليدي ــن امللوثت الخــرضوات يف األحــواض وليــس تحــت املــاء الجــاري، إغســل اليدي

مــن دون مــاء.

أنشــئ مرحــاض ســادي، أو مراحيــض صغــرة جــداً يف الحجــم، أو ضــع حجــارة أو أكيــاس مقفلــة مــن املــاء 

يف خــزان املرحــاض لتخفيــف تدفــق املــاء.

ــيل يف  ــة الغس ــة وكمي ــداد الحمول ــن إع ــق ب ــاري، واف ــاء الج ــدل امل ــون، ب ــل الصح ــان لغس ــتخدم حوض إس

ــالة.  ــة الغس ــئ حمول ــا متتل ــيل إال عندم ــم بالغس ــالة، أو ال تق الغس
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التفاصيل التسييقيةالرسائل األساسية
أقفل النوافذ واألبواب إلبقاء الحرارة يف الخارج.إحِم نفسك وأرستك

أنشئ نظام انتشار للتهوئة داخل املنزل.

إرشب كمية وافرة من املاء.

قلل من استخدام األفران ومعدات الطهي. 

االستعداد لالستجابة: طّور المهارات والتدابير الخاصة بالتخزين

التفاصيل التسييقيةالرسائل األساسية
إحفظ وخزن الطعام الجاف، األطعمة املعلبة، والحبوب التي تدوم لـ 3-12 شهراً.إحفظ الطعام وخزنه عىل مدار السنة

خــزن الخمــرة، الســكر، املربيــات، الصلصــات، مــرق التوابــل، أوراق الشــاي، الفســتق، الزبــدة، والبســكويت 

املجففــة.

خزن املنتجات إلنتاج الطعام الطازج يف املنزل، مثالً:

اللنب )بودرة الحليب، ماء، قليل من اللنب(

األعشاب

براعم الحبوب )نبتات الفاصولياء، بذور البصل، إلخ.(

وّسع النظام الغذايئ باستخدام الحدائق يف الفناء الخلفي وبالتاس املؤن.
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التفاصيل التسييقيةالرسائل األساسية
يف الظروف العادية، يجب عىل الراشد أن يرب ليرين من املاء يومياً.تعلم مبادئ التغذية الجيدة

وقد تقل هذه الكمية أو تزداد وفقاً لظروف مختلفة.

أي حصــة غذائيــة أساســية مؤلفــة مــن 2100 كيلــو كالــوري يوميــاً يجــب أن تكــون بســيطة قــدر اإلمــكان: 

عنــارص غذائيــة أساســية )مثــالً، أرز، ذرة، دقيــق القمــح، خليــط الذرة/صلصــة فــول الصويــا(، مصــدر مركّــز مــن 

الطاقــة )زيــت أو مصــدر دهــون آخــر( ومصــدر مركّــز مــن الروتــن )مثــالً، الحبــوب(*.

للتغذية الجيدة، يجب تناول كالً من مجموعات األغذية األربعة التالية كل يوم:

املجموعة )1(

خرضاوات مجففة، فواكه مجففة• 

خرضاوات معلبة، فواكه معلبة• 

خرضاوات وفواكه نيئة• 

عصر الخرضاوات والفواكه• 

أعشاب مجففة• 

عجينة الطاطم• 

منتجــات ميكــن تخزينهــا )يف مــكان بــارد ومظلــم( لوقــت طويــل نســبياً، كالثــوم، البصــل، البطاطــا، • 

التفــاح، الليمــون بأنواعــه، الجــزر، امللفــوف، إلــخ.

املجموعة )2(

البازيالء، الفاصولياء، العدس• 

الفاصولياء املعلبة• 

بودرة الحليب )كامل الدسم(*، الحليب املكثف• 

الحليب املعقم بالحرارة الفائقة• 

الجبنة االتي تصمد خارج التريد• 

اللحوم املجففة، األساك املجففة• 

اللحوم املعلبة، األساك املعلبة• 

املجموعة )3(

الحبوب )الذرة الرفيعة، الدخن، األرز، الذرة، القمح، إلخ(• 

الكسافا، البطاطا، نبات لسان الحمل، إلخ• 

املعكرونة، الحبوب، الدقيق• 

الخبز، خبز الحبة الكاملة • 

البسكويت الرقيق• 

العصائبية• 

منتجات رسيعة التحضر، خليط بطاطا بوريه• 

املجموعة )4(

الزيت• 

البذور )السمسم، ودوار الشمس(• 

يف حــال مل يكــن باإلمــكان الحصــول عــىل أطعمــة طازجــة، عندهــا يــوىص بتنــاول املكّمــالت الغذائيــة مــن 

الفيتامينات.

استخدم امللح والتوابل لجعل الطعام حلو املذاق.

*الدليل حول كيفية تأمن الغذاء وسبل العيش 

للمجتمعات يف ظل اإلنفلونزا الوبائية، »اإلتحاد 

الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل 

 ،)A. kadihasanoglu( األحمر«، أ.قاديحسنأوغلو

2009



41

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
ين من أجل الحد من خطر الكوارث: الرسائل األساسّية للحد من الكوارث الرسائل األساسية للتوعية والتثقيف العامَّ

الرسائل األساسية للزالزل

نسخة التشاور )2(- 2012

يغطي هذا القسم: الزالزل

يُرجى املالحظة أن الرسائل التأسيسية ُمضّمنة يف الرسائل األساسية للتخطيط لتجّنب كل مخاطر الكوارث عىل األرسة 

والعائلة. كا توجد هناك رسائل منفصلة للجفاف، الفيضانات، األوبئة ، والحرائق الهائلة.

ــزالزل فجــأة ومــن دون  ــألرض يســبّبه تحــرّك الصخــور تحــت ســطح األرض. تــرضب ال ــع ل ــزاز مفاجــئ ورسي ــزال هــو اهت الزل

ــار الــزالزل وقــوع وفيــات، جرحــى  إنــذار. وهــي ميكــن أن تحــدث يف أي وقــت مــن الســنة، يف النهــار أو يف الليــل. تشــمل آث

وأرضار يف امللكيــات، فقــدان املــأوى أو ســبيل العيــش، تعطيــل البنــى التحتيــة املهمــة أو الخاصــة »باإلنقــاذ« وتدمــر املجتمــع.

ــار األبنيــة إضافــة إىل املخاطــر  تعــّد الــزالزل مــن بــن املخاطــر الطبيعــة األكــرث فتــكاً، وتعــزى معظــم حــاالت الوفــاة إىل انهي

»الثانويــة« كانــدالع النــران، موجــات التســونامي، الفيضانــات، اإلنزالقــات األرضيــة، وانبعــاث الكياويــات واملــواد الســامة. أمــا 

حــاالت وقــوع الجرحــى فتكــون جــراء أرضار أقــل شــدة يف األبنيــة، ســقوط أو تكــرس أجــزء أو محتويــات مــن األبنيــة، واإلخفــاق 

يف اتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة أثنــاء الهــزات الالحقــة.   

ــنة،  ــدث كل س ــوة يح ــدل الق ــزال معت ــف زل ــن أل ــرث م ــاً وأك ــزاالً قوي ــوة و135 زل ــديد الق ــزاالً ش ــاك 15 زل ــن أن هن ويف ح

يتــم اإلبــالغ عــن نحــو 70-75 منهــا بأنــه تســبب بوقــوع أرضار. وتتفــاوت آثــار الــزالزل بشــكل كبــر وتعتمــد إىل حــد بعيــد 

ــي  ــاء الت ــن البن ــد بقوان ــال وعــدم التقي ــر عــدم اإلمتث ــة. وتشــمل عوامــل رسعــة التأث ــة املناطــق املأهول ــة وجهوزي عــىل مرون

ــاء يف مواقــع  ــرديء الســتخدام األرايض، البن ــط ال ــزاز املتوقعــة، التخطي ــة لشــدة اإلهت ــم إنشــاؤها مــن أجــل اســتيعاب األبني ت

غــر آمنــة، بنــى تحتيــة مهمــة غــر محميــة، تدابــر غــر بنيويــة تفتقــر إىل األهليــة لحايــة محتويــات األبنيــة والتجهيــزات، 

ــم واملارســة. ــا التنظي ــي ينقصه واالســتجابة الت

ــورات  ــة بأخطــار موجــات التســونامي، إال أن هــذه األخــرة ميكــن أن تنشــأ أيضــاً بفعــل الث ــزالزل مصحوب ــا تكــون ال ــراً م كث

ــق بغــض  ــا ميكــن أن تكــون صالحــة للتطبي ــة املشــار إليهــا هن ــر الوقائي ــة تحــت املــاء. والتداب ــة أو اإلنزالقــات األرضي الركاني

النظــر عــن الســبب. 



42

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
ين من أجل الحد من خطر الكوارث: الرسائل األساسّية للحد من الكوارث الرسائل األساسية للتوعية والتثقيف العامَّ

قّيم وخّطط

التفاصيل التسييقيةالرسائل األساسية
ً حــدد األماكــن األكــرث أمنــاً يف مبنــاك، ويف كل غرفــة. هــذا يعنــي، أن تبقــى يف موقــع بعيــد عــن الجــدران حدد األماكن األكرث أمنا

الخارجيــة، جــدران التقســيم غــر اآلمنــة، النوافــذ، الزجــاج، األغــراض الضخمــة والثقيلــة، التــي ميكــن أن 

تســقط، تنزلــق، أو ترتطــم، وأغــراض أخــرى كاملدفــآت واملواقــد املفتوحــة التــي ميكــن أن تتســبب بانــدالع 

النــران.

ــة مــن األماكــن املرتفعــة أو  ــاً هــي تلــك البعيــدة عــن املخاطــر اآلتي وخــارج املبنــى، األماكــن األكــرث أمن

مــن تحــت األرض.  

ــة بجــروح  حــدد األشــياء التــي قــد تــؤدي إىل الوفــاة واإلصاب

ــة ضــان أمنهــا واكتشــف كيفي

ــول  ــى وح ــل املبن ــزال داخ ــوع الزل ــالل وق ــم خ ــق، أو ترتط ــقط، تنزل ــن أن تس ــي ميك ــياء الت ــدد األش ح

ــا. ــان أمنه ــىل لض ــة الفض ــد الطريق ــا أو ج ــن مكانه ــا م ــه. أنقله محيط

أنقل أو أّمن األغراض التي قد تسّد املخارج.

ــات،  ــة، الخراف ــات الخاطئ ــراء املعلوم ــل ج ــرض للتضلي ال تتع

ــاعات أو اإلش

يجب أن ترتكز املعلومات املتعلقة بالسالمة عىل اإلثباتات العلمية.

ال تنــر اإلشــاعات أو الخرافــات العاريــة عــن الصحــة. فالعديــد مــن الحكايــات الشــعبية ال تســاندها أيــة 

معطيــات علميــة.  

التخفيف من المخاطر: الجسدية أو البيئية

التفاصيل التسييقيةالرسائل األساسية
إعرف من السلطات املحلية أين تتعاظم أخطار الزالزل يف منطقتك املحلية.إخر موقعاً آمناً لبنائك

ــرف  ــر متكــرسة تع ــة وغ ــالً، صخــور عميق ــة، )مث ــة، وجاف ــة عــىل أرض مســتقرة، صلب ــع األبني ــّن موق ع

بصخــور األديــم(. تجنــب مخاطــر التجــاور، عــر تــرك مســاحة كافيــة بــن األبنيــة، بحيــث ال تُســحق وراء 

ــزال. بعضهــا البعــض خــالل وقــوع الزل

تجنــب البنــاء عــىل منحــدرات أو مواقــع غــر مســتقرة معرّضــة للتســييل، اإلنهيــارات الثلجيــة أو للغمــر يف 

حــال حــدوث تســونامي، فيضانــات أو انهيــار ســدود.

تجنب البناء عىل مسافة قريبة من صدوع زلزالية معروفة.  

قــم بتشــييد وصيانــة بنائــك مــع إبقــاء الــزالزل ضمــن 

اعتباراتــك

ــواد،  ــوي، امل ــا البني ــم نظامه ــا، تصمي ــع عليه ــي تق ــىل األرض الت ــزالزل ع ــالل ال ــة خ ــة األبني ــد حرك تعتم

ــد  ــاً، بحيــث ال يقــع عن ــاً لكــن مرن ــاء أن يكــون قوي ــه ينبغــي للبن ــا الهــدف فهــو أن ــاء. أم ــل البن وتفاصي

ــزاز. االهت

إتبع مبادئ البناء املقاوم للزالزل:

إتبع بدقة قوانن البناء املضاد للزالزل يف منطقتك.

 إخر نظام اإلنشاء املالئم لتضاريس األرض، ظروف الربة، ونوع البناء.

إخر شكالً متناظراً بسيطاً للبناء )عادة مستطيالً بسيطاً(.

ــة بانتظــام، ومرابطــة  ــة، موزع ــات، جــدران( متصل ــوي )أعمــدة، دعام ــن أن أجــزاء النظــام البني ــد م تأك

ــداً.  جي

إستخدم نوعية وكمية مواد مالمئتن.

إحِم بناءك من رضر املياه والرطوية.

راجع رشوط السالمة العامة للبناء عىل نحو دوري.
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ــة أجِر اإلصالحات والتعديالت من أجل سالمة الحياة ــا لتحســن الســالمة البنيوي ــام به ــك القي ــاك أمــور بإمكان ــزل أو مســتأجراً، هن ــكاً للمن ســواء أكنــت مال

ــة بجــروح. ــه لتدعيــم منزلــك قــد يحــّد مــن مخاطــر الوفــاة أو اإلصاب ملنزلــك. فــأي عمــل تقــوم ب

عنــد اإلمــكان، قــم باستشــارة مهنــدس أو خبــر ماهــر ليســاعدك عــىل تحديــد مواطــن الضعــف يف بنائــك 

ــّص  ــا يخ ــاً يف م ــوءاً متام ــتخدمه كف ــذي تس ــخص ال ــون الش ــىل أن يك ــرص ع ــا. إح ــارش يف إصالحه وأن يب

ــة، ويتبعهــا بدقــة. ــاء املضــاد للــزالزل، وعــىل اطــالع كامــل باألنظمــة املحلي ــات البن تقني

تحقــق مــن وجــود: أساســات غــر مالمئــة، جــدران غــر مدّعمــة، أعمــدة أو دعامــات متقطعــة، إســمنت 

ــة”  ــات الضعيف ــن “الطبق ــتعلم ع ــة. إس ــب هش ــب، أنابي ــة يف الخش ــّوى، عفون ــر مق ــاء غ ــرضر، بن مت

ــرة”. ــدة القص و”األعم

تحقق من وجود إضافات أو تبديالت قد تكون أثرت سلباً عىل سالمة البناء.

نفذ حتى ولو الحد األدىن من التعديالت، الفعالة يف منع اإلنهيار الكامل لألبنية حفاظاً عىل األرواح.   

أعد البناء تبعاً لقوانن البناء املحلية بالتشاور مع مهندس كفوء.عند إعادة البناء، حافظ عىل السالمة البنيوية لبنائك

إذا أعــدت بنــاء منزلــك، إحــرص عــىل عــدم إزالــة أي جــزء مــن العنــارص الحاملــة للــوزن أو إلحــاق الــرضر 

بهــا )أعمــدة، دعامــات، جــدران(. فمــن شــأن ذلــك أن يضعــف البنــاء ويؤثــر عــىل كل مــن فيــه.  

ــزال أّمن ممتلكاتك ــق، أو ترتطــم خــالل الزل ــاث التــي ميكــن أن تســقط، تنزل ــرة وقطــع األث إضمــن أمــن األغــراض الكب

ــايل تتســبب بتهشــيم أو جــروح حــادة. وبالت

خياراتك هي أن: تنقل إىل مكان آخر، أن تزيل أو تصلح، أو تثبّت، تقوي، أو تؤّمن:

• تقــّوي خزانــات الكتــب، تســند الخزانــات وغرهــا مــن قطــع األثــاث الطويلــة والثقيلــة إىل الحائــط. ضعها 

بعيــداً عــن أي مــكان ميكــن أن تســّد فيــه الطــرق نحــو املخــارج.  أّمــن أي غــرض ميكــن أن يســقط عــىل 

أي شــخص أثنــاء نومــه.

ــة  ــزة الغازي ــن األجه ــا م ــارج، وغره ــود يف الخ ــات الوق ــاز، خزان ــاه، أســطوانات الغ ــخانات املي ــن س • أّم

ــة.  والكهربائي

• أقفل الخزائن واألدراج باألقفال.

• علّــق األغــراض الثقيلــة، كالصــور واملرايــا، بعيــداً عــن أبــواب املخــارج، األرسّة، األرائــك، وأي مــكان ينــام 

أو يجلــس فيــه النــاس.

• ثبّت أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون.

• أّمن طفايات الحريق.

أنقل األرسّة بعيداً عن النوافذ 

االستعداد لالستجابة: طّور المهارات والتدابير الخاصة بالتخزين

التفاصيل التسييقيةالرسائل األساسية
تــدرب عــىل حــدوث الــزالزل جســدياً وكـ”متريــن فكــري” يف مواقــع مختلفــة. خــذ يف االعتبــار أثــر االهتــزاز تدرّب عىل حدوث الزالزل يف مواقع مختلفة 

القــوي. خــذ يف االعتبــار التحــركات األكــرث أمنــاً يف كل مــكان.

ثق بحواسك. إفرض أن أول هزة تشعر بها هي زلزال. عندما تشعر بالهزة اتخذ إجراء فورياً

إبتعد عن النوافذ، الزجاج، الجدران الخارجية، واألغراض غر الثابتة والثقيلة.

أطفئ كل ما هو مشتعل.

إذا كنت بالقرب من باب الخروج، إفتحه قليالً، فإذا كان مترضراً لن يُغلق بإحكام.
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إهبــط عــىل ركبتيــك، وقلّــص حجمــك. غــِط رأســك وعنقــك واحــِم وجهــك. اصمــد مــع هــذا الغطــاء أو خالل الهزة، إذا كنت داخل املنزل، إهبط، إحتِم، واصمد

تحــرك معــه، حتــى تتوقــف الهــزة. ال تحــاول أن تركــض. 

إهبــط، إحتــِم، واصمــد هــي اختــزال للخيــارات املتاحــة يف »موقــع الزلــزال« التــي تحميــك مــن الجــروح 

ــاً  ــك هدف ــإن هــذا يجعل ــة. ف ــك محمي ــك، وحنجرت ــاء رأســك، عنق ــن خــالل إبق ــرث ســوءاً وشــيوعاً م األك

أصغــر حجــاً عندمــا تســحب يديــك، ذراعيــك، قدميــك، ورجليــك، ويضعــك يف موضــع تكــون فيــه مســتعداً 

للزحــف إىل موقــع أكــرث أمنــاً.

إذا كنــت بالقــرب مــن طاولــة الــدرس، إنــزل تحتهــا وتشــبث برجــل الطاولــة بيــد واحــدة واحــِم عينيــك 

باليــد األخــرى.

إذا كنت يف رسيرك، إبَق هناك، واحِم رأسك بوسادة.

إذا كنت قريباً من األريكة، إنزل بجانبها، واستخدم الوسادة لحاية رأسك وعنقك.

إذا كنت جالساً يف مرسح أو عىل مقعد يف أحد املدرجات، ثبّت نفسك مع حاية رأسك وعنقك.

إذا كنــت يف كــريس متحــرك، أحكــم قفلــه. وإذا مل يكــن بإمكانــك االنخفــاض، ثبّــت نفســك واحــِم رأســك 

وذراعيــك. 

إذا مل يكن بإمكانك الهبوط إىل األرض، إبَق حيث أنت، وثبّت نفسك يف مكانك.

إبق داخل املنزل إىل حن توقف الهزة والتأكد من أن الخروج أصبح آمناً.    

حافظ عىل هدوئك عن طريق العّد أو أخذ أنفاس بطيئة وعميقة لتهدئة نفسك.خالل الهزة، حافظ عىل هدوئك

أنظر حولك لتقيّم الوضع قبل التحرك.

خــالل الهــزة، إذا كنــت يف الداخــل، يف الطايــق الســفي ملنــزل 

مــن الطــوب النــيء مــع ســقف ثقيــل، أخــرج برسعــة

إذا كنــت يف الداخــل، يف الطابــق الســفي ملنــزل مــن الطــوب النــيء مــع ســقف ثقيــل، وإذا كان بإمكانــك 

الخــروج إىل مســاحة خاليــة، أخــرج برسعــة وبحــذر فــور شــعورك بالهــزة. إهبــط، إحتــِم، واصمــد بعيــداً 

عــن املبنــى وأي أخطــار مــن أيــة أماكــن مرتفعــة. )مالحظــة: هــذه الحالــة اإلســتثنائية الوحيــدة لقاعــدة 

البقــاء يف الداخــل، إىل حــن توقــف الهــزة. األســقف خفيفــة الــوزن ال تشــكل خطــراً كبــراً(. 

إذا كنــت يف الخــارج، جــد بقعــة خاليــة بعيــدة مــن مخاطــر األماكــن املرتفعــة، مبــا فيهــا األبنيــة، األشــجار، خالل الهزة، إذا كنت يف الخارج، جد لك بقعة خالية

ــوق  ــاز ف ــاء، خطــوط الغ ــر العلوية/الطــرق الســفلية لخطــوط الكهرب ــارة يف الشــوارع، املعاب ــدة اإلن أعم

األرض. إهبــط إىل األرض وابــَق هنــاك حتــى تتوقــف الهــزة. إبــق يف الخــارج ويف مســاحات مفتوحــة بعيــدة 

عــن األخطــار. 

خــالل الهــزة وبعدهــا، كــن حــذراً إذا كنــت يف مبنــى متعــدد 

الطبقــات 

بعد توقف الهزة، تحقق من سالمة السالمل أو املنافذ الخارجية املخصصة للحرائق قبل استخدامها.

ال تستخدم املصاعد عىل اإلطالق.

خــالل الهــزة، إذا كنــت داخــل مركبــة، إركــن إىل موقــع خــاٍل 

وتوقــف

إبــق داخــل الســيارة إىل حــن انتهــاء الهــزة، تفــادى الجســور، األشــجار، خطــوط الطاقــة، األعمــدة، إشــارات 

الســر، املعابــر العلويــة، األنفــاق، وغرهــا مــن األخطــار اآلتيــة مــن مســتويات عاليــة أو متدنيــة.

فــور توقــف الهــزة، تقــدم بحــذر. تجنــب الجســور، الطــرق املرتفعــة، الطــرق املنحــدرة، واألنفــاق التــي قــد 

تكــون تــرضرت جــراء الزلــزال. 

بعــد توقــف الهــزة القويــة، إذا كنــت يف الداخــل، تحــرك 

ــى ــِل املبن ــذر وأخ بح

إنتعل حذاء متيناً قبل التجول. إذا كان هناك ظالم، إستخدم املصباح اليدوي.

إنتقــل إىل مــكان التجمــع املحــدد ســابقاً داخــل املبنــى أو خارجــه، بعيــداً عــن األبنيــة. إلحــظ األرضار أثنــاء 

خروجك.

إذا شــعرت بهــزة قويــة، أخــرج مــن املبنــى تبعــاً لقواعــد إخــالء األبنيــة القياســيّة: ال تركــض، ال تتكلــم، ال 

تدفــع. ســاعد اآلخريــن عــىل إخــالء املبنــى.

خذ معك “حقيبة اإلخالء” عندما تخي املكان.

يجب إخالء مباين املدارس واستكال املعاينة البرية قبل الساح بإعادة إشغالها.

ــغ  ــاين األخــرى العامــة والخاصــة أن يكــون لديهــا خطــط طــوارئ. وعــىل اإلدارة أن تبل وينبغــي عــىل املب

ــة إشــارات عــىل وقــوع رضر  ــة البري ــك. وإذا أظهــرت املعاين ــن إمــا باملغــادرة أو بغــر ذل كل املتواجدي

متوســط أو جســيم، يجــب إخــالء املبنــى، وينبغــي أن ال يعــاد إشــغاله إال بعــد معاينتــه مــن قبــل مهندســن 

كفوئــن. 
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ــَق خــارج  ــن وجــود أرضار واب ــق م ــزة، تحق ــف اله ــد توق بع

ــرضرة  ــة املت األبني

ــن  ــة ومخاطــر أخــرى م ــر ثابت ــراض غ ــة أغ ــن أي ــق م خــذ أقــى درجــات الحــذر. تحــرك بحــذر وتحق

ــذر. ــن بح ــواب الخزائ ــورات وأب ــح املقص ــك. إفت حول

إبــَق خــارج األبنيــة املتــرضرة وبعيــداً عــن املناطــق املتــرضرة. هيّــئ مــالذاً مؤقتــاً بــدل البقــاء داخــل األبنيــة 

املتــرضرة. يف حــال تعــرض مبنــاك ألي أرضار، فقــد يحتــاج إىل الخضــوع للمعاينــة مــن قبــل خبــر لتحديــد 

مــا إذا ميكنــك العــودة إىل داخلــه.

إنتبه من خطوط الطاقة التي سقطت أو خطوط الغاز املكسورة وتفاداها.

)راجع الخطة لتجّنب كل مخاطر الكوارث عىل األرسة والعائلة(.    

بعــد توقــف الهــزة، أطفــئ كل مــا هــو مشــتعل وأخمــد 

الحرائــق الصغــرة

تحقــق مــن وجــود أيــة حرائــق صغــرة وأطفئهــا. فالحرائــق هــي خطــر شــائع بعــد الــزالزل. يف املناطــق 

التــي تضــم أبنيــة خشــبية، قــد تتســبب الحرائــق التــي تعقــب الــزالزل بــأرضار أكــر مــن الــزالزل نفســها.

بعــد توقــف الهــزة، إذا كنــت يف منطقــة ســاحلية أو بالقــرب 

مــن أحــد الروافــد، إبتعــد عــن امليــاه إىل مســتوى أرض أكــرث 

ارتفاعــاً

ــزة،  ــف اله ــا تتوق ــد. وعندم ــِم، واصم ــط، إحت ــزال، إهب ــاك زل ــدث هن ــاحلية وح ــة س ــت يف منطق إذا كن

إبتعــد برسعــة عــن الســاحل أو الروافــد، إىل أرض أكــرث ارتفاعــاً، تجنــب األبنيــة، الجســور وخطــوط الطاقــة 

الســاقطة. اصطحــب حيواناتــك معــك، إن اســتطعت. إن مل تســتطع التوجــه إىل مناطــق داخليــة، إصعــد إىل 

طبقــات أعــىل يف أقــوى املبــاين املتوفــرة. ال تعــد إىل الشــاطئ، فقــد تســتمر األمــواج يف الوصــول لســاعات. 

ــو. فقــد تكــون التســونامي قــد  ــاك ترقــب ملوجــات التســونامي، إبــق عــىل اطــالع عــر الرادي إذا كان هن

ــم، وكــن مســتعداً لإلخــالء  ــق عــىل عل ــدت، وقــد تحــدث يف وقــت قريــب جــداً أو بعــد ســاعات. إب تول

إذا تــم إطــالق تحذيــر بقــدوم تســونامي. إذا شــعرت بهــزة زلــزال قــوي دام لـــ20 ثانيــة أو أكــرث بالقــرب 

مــن الســاحل، أو إذا رأيــت امليــاه تنكفــئ عــىل الشــاطئ، قــد ال يكــون أمامــك ســوى دقائــق فقــط قبــل 

وصــول التســونامي. ال تنتظــر تحذيــراً رســمياً بحــدوث التســونامي. معظــم موجــات التســونامي تتكــون 

مــن موجتــن أو ثــالث وقــد تكــون هنــاك عــرات الدقائــق تفصــل بــن وصــول هــذه املوجــات. 

إذا كنــت عــىل مــن قــارب أو ســفينة يف البحــر، ال ترجــع إىل املرفــأ. إبــق فيــه أو إنتقــل إىل ميــاه عميقــة 

ــغ مــدى قــرب األمــواج الضخمــة مــن  إن كان لديــك وقــت. إبــق عــىل تواصــل مــع ســلطات املوانــئ لتبلّ

الشــاطئ، وقبــل العــودة إىل املينــاء. 

إذا كنت يف منطقة جبلية أو بالقرب من منحدرات أو جروف غر مستقرة، إنتبه لـِ: بعد توقف الهزة، إذا كنت يف منطقة جبلية، إبق متيقظاً

• الصخور املتساقطة وغرها من الحطام

• األصوات غر اإلعتيادية، كتكرس األشجار

• االنخفاض أو اإلرتفاع املفاجئ يف مستويات املياه يف الجداول

• السدود، الحواجز، العوائق املحلية التي قد تكون معرضة للرضر أو التدمر

كن منسجاً مع نظامك للتحذير املبكر

كــن متيقظــاً لإلنزالقــات األرضيــة واإلنهيــارات الثلجيــة التــي يحدثهــا الزلــزال، والتــي مــن شــأنها أن تحطــم 

ســدود الجــداول أو األنهــار أو تتســبب بثــوران يف البحــرات الجليديــة. وتحطــم هــذه الســدود مــن شــأنه 

أن يعــرّض املناطــق الواقعــة مبحــاذاة تيــار مجــرى النهــر لخطــر الفيضــان، حتــى بعــد أســابيع مــن الزلــزال.

بعــد توقــف الهــزة، إذا كنــت بالقــرب مــن منحــدرات أو 

جــروف غــر مســتقرة، أو تلقيــت تحذيــراً مــن انــزالق أريض أو 

ــك  فيضــان، غــادر املــكان إذا كان مــن اآلمــن فعــل ذل

إصغِ إىل التحذيرات من اإلنزالقات األرضية أو الفيضانات.

فكر يف مغادرة املنطقة إذا كان ذلك آمناً.

إذا كان التحذير يتضمن طلباً باإلخالء، قم باإلخالء عىل الفور.

إذا تم إطالق تحذير من انزالق أريض وكانت هناك أمطار قوية، غادر فوراً إىل مالذ آمن. 

ــة  ــرات املائي ــاذاة املم ــدود ومبح ــن الس ــرب م ــادة بالق ــد القي ــاً عن ــق متيقظ ــات واب ــن الفيضان ــه م إنتب

ــة.  املنتفخ

تكــون الهــزات الالحقــة متكــررة خــالل الســاعات واأليــام األوىل التــي تعقــب الزلــزال، وتتضــاءل تدريجيــاً بعد توقف الهزة الرئيسية، توقع حدوث هزات الحقة

مــن حيــث عــدد املــرات والشــدة.

وعــىل نحــو اســتثنايئ، قــد تحــدث الهــزات الالحقــة بعــد أيــام أو حتــى أســابيع عقــب الزلــزال الرئيــيس. 

ويف خــالل الهــزات الالحقــة، اتبــع الســلوك نفســه الــذي اتبعتــه خــالل الزلــزال. )ميكــن للهــزات الالحقــة أن 

تتســبب بــأرضار أو انهيــارات إضافيــة للمبــاين(.  
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أطفئ كل ما هو مشتعل عىل الفور.إبحث عن املخاطر التي قد تتسبب بالحرائق واتِق منها

ال تشــعل أي عــود ثقــاب، شــمعة، قداحــة، شــعلة، أو ســيجارة حتــى تتأكــد مــن أنــه مــا مــن خطــر لتــرسب 

الغاز.

ال تستخدم أي مفتاح كهربايئ، أجهزة، أو أي نوع من الهواتف إذا كان هناك أي خطر لترسب الغاز.

تحقــق مــن وجــود أي تــرسب للغــاز وأطفــئ كل الوصــالت الخاصــة بالغــاز. إذا كان هنــاك أي شــك، أقفــل 

الوصــالت الرئيســية.

أخل املكان فوراً إذا سمعت أو شممت الغاز ومل تتمكن من تحديد املصدر وإقفاله عىل الفور.

ــان  ــازات الروب ــن غ ــواب، ولك ــذ واألب ــن النواف ــرج م ــن أن يخ ــد وميك ــي يتصاع ــاز الطبيع ــر أن الغ تذك

ــفلية. ــق الس ــس يف الطواب ــن أن تُحب ــط وميك ــون تهب ــيد الكرب ــن، وأول أكس ــال، الكروس املس

ــداً عــن خطــوط الطاقــة التــي ســقطت. ال تلمــس األســالك املوجــودة عــىل األرض، املعلقــة، أو  إبــق بعي

األغــراض التــي هــي عــىل متــاس مــع تلــك األســالك. 

إفصــل الطاقــة مــن املفتــاح الكهربــايئ الرئيــيس إذا اشــتبهت بوجــود أي رضر بشــبكة األســالك الكهربائيــة 

يف املنــزل.

ال تِعد تزويد املولدات الكهربائية بالوقود يف الداخل. واحرس حن متسك بوقود قابل لالشتعال.  

الرسائل األساسية المتعلقة باألوبئة

نسخة التشاور )2(- 2012

يغطي هذا القسم: موضوع األوبئة

يرجى االنتباه إىل أن الرسائل التأسيسيّة موجودة يف قسم التخطيط لتجّنب كل مخاطر الكوارث عىل األرسة والعائلة. 

وتتوفّر رسائل منفصلة أيضاً حول الجفاف، والزالزل، والفيضانات، وحرائق الغابات.

ــه. هــو يشء  ــى العــامل برّمت ــارات متعــددة، أو حت ــة واســعة، وق ــر، يف أرجــاء منطق ــن الب ــٍد ب ــاء هــو انتشــار ملــرض مع الوب

بإمكانــه أن يصيــب ويتســبب باملــرض للبــر، وهــو قــادر عــىل االنتشــار بســهولة تاّمــة. وتصبــح األوبئــة كــوارث عندمــا ترتبــط 

بأعــداد كبــرة مــن الوفيــات، واألمــراض.

وقــد تــأيت أخطــار التلــوث التــي تتســبب باألوبئــة مــن مصــادر تنتقــل عــر الهــواء )مثــل األنفلونــزا، وحّمــى التيفوئيــد، والســل، 

وااللتهــاب الرئــوي الالمنطــي الحــاد SARS(، وتنتقــل عــر الســوائل الجســدية )مثــل شــلل األطفــال، واإليــدز(، وعــر الطعــام، 

والربــة، والنواقــل )أي ينتقــل املــرض مــن الحيوانــات إىل البــر مثــل حــاالت أنفلونــزا الخنازيــر، واملالريــا، والحمــى القطبيّــة(.

وقد شملت األوبئة السابقة: الكولرا، والجدري، والجذام، والحصبة، وشلل األطفال، والحمى الصفراء.

وتجــري الوقايــة مــن األوبئــة عــر إجــراءات متنوعــة مثــل مارســة التعقيــم الجيّــد والنظافــة الشــخصية مــن قبــل عامــة النــاس، 

وحصولهــم عــىل ميــاه نظيفــة، وغســل األيــدي، وتلقــي اللقاحــات، واملراقبــة الوقائيــة، والســيطرة عــىل النواقــل.

ويعــد فــروس نقــص املناعــة املكتســبة )HIV( املســبب ملــرض اإليــدز، وبــاء حاليــاً، فهــو قــد يقتــل بحلــول العــام 2025 أكــرث 

مــن 150 مليــون شــخص. 

ــة  ــة املقاوم ــات الذهبي ــية، والعنقودي ــة الفروس ــى النزفي ــا الحم ــتقبالً بينه ــارها مس ــن انتش ــة ممك ــن أوبئ ــق م ــاك قل وهن

.)H5N1( للمثســلن، وااللتهــاب الرئــوي الالمنطــي الحــاد، واالنفلونــزا
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التقييم والتخطيط

التفاصيل التسييقيةالرسائل األساسية
احِم مصادر املياه النظيفة

احتفظ ببطاقات التلقيح الخاصة مبواليدك وأطفالك.لّقح األطفال ضّد األمراض القاتلة

حافظ دامئاً عىل تحديث اللقاحات.

شارك يف حمالت التلقيح.

لقحهم ضد شلل األطفال والخناق الحصبة.

ال تعد استخدام اإلبر املستعملة.

فّكر بشأن األرسة وحيّك ومجتمعك.حّدد تهديدات الوباء

استعّد لالستجابة: طّور مهاراتك وخّزن حاجياتك

التفاصيل التسييقيةالرسائل األساسية 
ينبغي استخدام مصادر املياه بعناية والحفاظ عىل حالتها الجيّدة.استخدم مصادر نظيفة ومحميّة للمياه

ــض، دخــول  ــات الــرف الصحــي واملراحي ــب خزان ــة، ترسي ــاه غــر املحميّ عوامــل الخطــر هــي: مصــادر املي

ــقوط  ــه، وس ــاه نفس ــدر املي ــر ملص ــات  والب ــتخدام الحيوان ــع، اس ــار والينابي ــة إىل اآلب ــة امللّوث ــاه الجاري املي

ــار. أجســام يف اآلب

احفظ املياه من التلّوثحافظ عىل نظافة املياه

استخدم األواين النظيفة والحاويات املقفلة للنقل والتخزين.

حافظ عىل نظافة املياه خالل جمعها، ونقلها وتخزينها.

خــذ ميــاه الــرب مــن أواين التخزيــن عــر اســتخدام مغرفــة نظيفــة يك ال تتلــّوث باليديــن أو األكــواب أو أيــة 

أجســام أخــرى.

أزل املياه الراكدة التي قد تجذب الحرات وتصبح ملّوثة.

تعلّم ومارس طرقاً موثوقة لتنقية املياه ملنزلك.نّقي املياه

تعلّم كيفية غسل اليدين جيداً عر استخدام املاء النظيفة والصابون.اغسل يديك جيداً بالصابون

اغسل دامئاً يديك بعد استعال املرحاض، وقبل وبعض مسك الطعام وأكله.

تخلّص من النفايات بطريقة آمنة عىل البر والحيوانات والبيئة.تخلّص من النفايات البرية بطريقة آمنة

استخدم املراحيض بدالً من التغّوط خارجاً، منعاً النتشار األمراض الخطرة.

يف حال عدم وجود املراحيض، تغّوط بعيداً عن املنازل، ومصادر املياه، وأماكن لعب األطفال. 

اطمر الراز فوراً، أو غطّه بالراب أو الرمل أو الرماد.

يجب أن تكون حفر املراحيض بعيدة عن مصادر املياه، وأن يحافظ عىل نظافتها.

ينبغــي إفــراغ مرحــاض الحفــرة أو اســتبداله بانتظــام مــن قبــل أشــخاص متدربــن وبواســطة أجهــزة ميكانيكيــة 

وحاميــة، وليــس يدويــاً.

تخلّص من أية أوساخ تجذب الذباب والحرات.طبّق األصول الصحيّة

تخلّص من األوساخ بالشكل املناسب، ومن دون تلويث املياه أو الربة.
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لألمراض املنقولة عرب الهواء:

ً اغسل يديك جيداً عر استخدام املاء النظيفة والصابون.اغسل يديك جدا

إن غسل اليدين قبل وبعد التواصل مع أشخاص مريضن، هو أمر ذو أهميّة حّساسة.

ــة أو غّط فمك ــد العطــس والســعال. واعطــس واســعل يف كوعــك أو مســتخدماً وشــاحاً أو محرم ــاً غــطِّ فمــك عن دامئ

ــوراً. ــاء ف ــون وامل ــك اغســلها بالصاب ــواء، وإن عطســت وســعلت يف يدي ــك يف اله ــل ذل ــالً. وال تفع مندي

عنــد وجــود أمــراض معنيــة حولــك، ابــِق مســافة آمنــة لــك عــن اآلخريــن، وتجّنــب األماكــن املزدحمــة قــدر حافظ عىل مسافة مع اآلخرين

املســتطاع. ابــَق بعيــداً بــن مــر أو اثنــن عنــد الحديــث مــن األشــخاص. وال تســلّم باليــد أو تقبّــل النــاس كنــوع 

مــن الرحيــب.

من أجل الحد من انتشار املرض بن األرسة:افصل الفرد املريض واعِن به

قــّدم الرعايــة ألفــراد األرسة املــرىض وافصلهــم يف غرفــة واحــدة أو يف زاويــة يف املنــزل أو خارجــاً إن كان الطقــس 

ــمح بذلك. يس

اســتخدم معــِن واحــد فقــط، ويفّضــل بــأن يكــون فــرداً مــن العائلــة غــر معــرّض للخطــر كثــراً. وينبغــي عــىل 

ــن  ــرث م ــه أك ــد قرب ــا، وعن ــد توفره ــة عن هــذا الشــخص أن يســتخدم إجــراءات الســالمة، أي يســتخدم كّام

مــر مــن املريــض، ويضــع ثيابــاً واقيــة يف الغرفــة ويخلعهــا عنــد الخــروج. ويغســل يديــه بعــد تقديــم العنايــة 

للمــرىض.

ينبغي عىل أفراد العائلة اآلخرين مراقبة أنفسهم يومياً بخصوص الزكام والسعال.

ينبغي عىل األطفال الصغار والحوامل واملصابن بأمراض أخرى طلب الرعاية الطبيّة إن مرضوا.

تخلـّـص مــن نفاياتــك. تخلـّـص بأمــان مــن املــواد املكشــوفة. تأكــد مــن التخلــص بالشــكل املناســب مــن األقنعــة تخلّص من نفاياتك

واملناديــل الورقيــة املســتعملة، عــر وضعهــا يف كيــس وإقفالــه أو حرقــه أو دفنــه. 

افتح النوافذ لجعل الهواء املنعش يدخل، والجراثيم الهوائية تخرج.استخدم التهوية الجيدة

لألمراض املنقولة عرب سوائل الجسم:

ً اغسل يديك جيداً عر استخدام املاء النظيفة والصابون.اغسل يديك جدا

إن غسل اليدين قبل وبعد التواصل مع أشخاص مريضن، هو أمر ذو أهميّة حّساسة.

ال تقم بنشاط جنيس من دون وقاية.مارس “الجنس اآلمن”

ال تدخل سوائل أجسام اآلخرين يف فمك.

استخدم الواقي.

لألمراض املنقولة عرب النواقل )الحيوانات(

ال تلمس الحيوانات املريضة أو امليتة من دون وقاية.كن حذراً خالل التعامل مع الحيوانات وذبحها

نَم تحت الناموسيات
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االستعداد لالستجابة: تطوير المهارات وتخزين الحاجيات

التفاصيل التسييقيةالرسائل األساسية
األقنعةاستخدم أجهزة الحاية الشخصية

نظارات الحاية

القفازات

املئزر

الصابون أو املعّقم كحويل األساس لغسل اليدين

حافظ عىل النظافة الشخصيةاعِن بنفسك

ابــِن مناعتــك عــر اتبــاع حميــة مناســبة، والقيــام بالتاريــن الرياضيــة املنتظمــة، وأخــذ الفــرة الكافيــة مــن 

الراحــة.

خفف من اإلجهاد، وتجّنب التدخن.

ضع قناع وجه مناسب عند الحاجة للتواجد قريباً من أشخاص مرىض أو معدين.

التزم املنزل إن كنت تشكو من أعراض معدية.

خفف حرارة الجسم وارشب الكثر من السوائل.معالجة الحّمى

حــرّض ســائالً إلعــادة التمييــه يؤخــذ عــر الفــم مــن أجــل 

معالجــة الجفــاف واإلســهال

يتألــف ســائل التمييــه الفمــوي مــن: لــر واحــد مــن املــاء، و8 مالعــق صغــرة مــن الســكر، و5 مالعــق صغــرة 

مــن امللــح.

ارضعي لتغذية طفلك بالغذاء غر امللوث.للنساء: ارضعن طبيعياً

استخدم املراحيض النظيفة واملناسبة للصحة وللحاية من األمراض.استخدم املراحيض

استحم دامئاً عر استخدام املاء والصابون أو الرمل املنظّف.استحم بانتظام

علـّـم غــرك كيفيــة االعتنــاء بأنفســهم واملحافظــة عــىل مارســات صحيّــة. هــذا سيســاعد عــىل تجّنــب انتشــار تشارك املعلومات مع اآلخرين

األمــراض واألوبئــة.

ــة أي شــخص ال ميكــن معالجتــه يف  ــة الطبي اطلــب العناي

املنــزل

توّجه إىل أقرب عيادة طبيّة أو مستشفى لتلقي املساعدة

اتبع إجراءات معالجة املياه عىل مستوى املنزل إن كانت املياه غر نظيفة، والتخزين غر مناسب.كن عىل اطالع بطرق معالجة املياه املنزلية لتنقيتها

التنقية: عر قطن نظيف، وهي أول خطوة مهمة.

ــل كل  ــة يقت ــار عالي ــق عــىل ن ــدة 3 دقائ ــة، أو مل ــار خفيف ــة عــىل ن ــدة دقيق ــاء مل ــم- الغــي: غــي امل التعقي

ــم. الجراثي

التعقيــم- الشــميس: عــرّض البالســتيك أو الزجــاج ألشــعة الشــمس، ملــدة 5 ســاعات عنــد الظهــر يف املناطــق 

املداريــة، وضعــف هــذا الوقــت يف املناطــق املاطــرة أو الغامئــة.

التعقيم- الكيميايئ: استخدام كبسوالت الكلور، أو الكلور السائل )اتبع التعليات(.

الرسيب- طريقة األوعية الثالث.

الرسيب- الطريقة الكيميائية: استخدام جهاز “ووترماكر” أو “بور”.

التصفية- الشمعية: مصفاة السراميك

التصفيــة – الرمليــة: ســهلة، ورسيعــة وغــر مكلفــة. تســتخدم املصــايف الحيويــة، لكنهــا ليســت فعالــة يف بدايــة 

حــاالت الطــوارئ الرسيعــة.

انظر يف نوع عدم االستقرار الغذايئ الذي قد تواجهه:خزّن األطعمة الرضورية

مكتٍف ذاتياً: وجود دخل دائم وسبل أخرى للعيش وحصول آمن عىل الغذاء الكايف.

ــاً: وجــود دخــل دائــم وســبل عيــش أخــرى، لكــن مــن دون إمكانيــة الحصــول عــىل الغــذاء  غــر آمــن غذائي

ــاك يف الســوق. ــكايف بســبب االرتب ال

غــر آمــن غذائيــاً ومعيشــياً: األكــرث تعرضــاً للخطــر، مــن دون دخــل دائــم، ويف الوقــت نفســه ال ميكنــه الحصــول 

عــىل الغــذاء الكايف.
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الرسائل األساسية للحرائق الهائلة

نسخة التشاور )2(- 2012

يغطي هذا القسم: الحرائق الهائلة

يُرجى املالحظة أن الرسائل التأسيسية ُمضّمنة يف الرسائل األساسية للتخطيط لتجّنب كل مخاطر الكوارث عىل األرسة 

والعائلة. كا توجد هناك رسائل منفصلة للجفاف، والزالزل، والفيضانات، واألوبئة.

يتطلــب الحريــق الهائــل )الــذي يعــرف أيضــاً بحريــق الغابــات، حريــق األغصــان، حريــق األشــجار، وغرهــا مــن األســاء( ، ككل 

الحرائــق، ثالثــة عنــارص: األكســجن، والحــرارة، والوقــود. الحريــق الهائــل هــو حريــق ضخــم، خــارج عــن الســيطرة، يُحتمــل أن 

يكــون مدمــراً، ينتــر برسعــة، قــد يُغــر اإلتجاهــات وفســحات الهــرب. ميكــن لهــذه الحرائــق أن تؤثــر عــىل كال املناطــق الريفيــة 

والحرضيــة. وميكــن ألي حريــق هائــل أن يبــدأ يف غضــون بضــع ثــواٍن، نتيجــة أســباب طبيعيــة مختلفــة )مثــل الــرق( وال مبــاالة 

اإلنســان )مثــالً، ســيجارة مرميّــة(. ويعتمــد امتــداده عــىل التضاريــس، والوقــود، والطقــس. وميكــن للنباتــات الجافــة واألخشــاب 

اليابســة الكثــرة وغــر املزالــة أن تكــون مبثابــة برميــل بــارود افــرايض. وقــد يتحــول أي حريــق صغــر إىل جحيــم رسيــع االنتشــار 

يف غضــون دقائــق، خصوصــاً يف حالــة الظــروف العاصفــة.    

وميكــن للحرائــق الهائلــة أن تتســبب بــأرضار جســيمة، كــا ميكنهــا أيضــاً أن يكــون لهــا آثــار مفيــدة عــىل الغابــات واملســاحات 

الريــة. وتشــمل آثــار الحرائــق الهائلــة وقــوع وفيــات، جرحــى وأرضار يف امللكيــات، فقــدان املســكن وســبيل العيــش، تعطيــل 

ــة،  ــدان املَواطــن الري ــة ســلبية كفق ــاك عواقــب بيئي ــد يكــون هن ــاذ وتدمــر املجتمــع. كــا ق ــة الخاصــة باإلنق ــة التحتي البني

ــق  ــات املكاِفحــة للحرائ ــر الكياوي ــآكل. وتؤث ــاد احتــاالت الت ــوع البيولوجــي، تدهــور أوضــاع األرايض، أو ازدي ــدات للتن تهدي

عــىل املــوارد املائيــة الطبيعيــة.

التقييم والتخطيط

التفاصيل التسييقيةالرسائل األساسية 
تحقــق بانتظــام مــن وجــود أيــة أخطــار قــد تتســبب 

بوقــوع حرائــق يف منزلــك وملكيتــك 

ــة أخطــار قــد تتســبب بوقــوع حرائــق مثــل حطــب وقــود، أوراق، وأغصــان مركومــة، أو  تحقــق مــن وجــود أي

ــة مكشــوفة. ــة ومتدلي فــروع أشــجار ميت

إفحص مزاريب مياه األمطار إلخالئها من الحطام القابل لالشتعال.

إفحص أنظمة الري لضان الحصول عىل املاء.

تحقق من وجود مساحات بن القرميد يف السقف أو يف البناء حيث ميكن للجمرات املحرقة أن تستقر.

ــدات  ــة أو املبي ــمدة الطبيعي ــا األس ــا فيه ــن )مب ــو آم ــىل نح ــة ع ــتعال مخزن ــة لالش ــواد القابل ــن أن امل ــد م تأك

الحريــة(.

تحقق من أن كل املخارج املخصصة للحرائق وطرق الخروج من املنزل خالية من أي عوائق.      

أبلغ رجال اإلطفاء املحلين عن الحاالت الخطرة التي قد تتسبب بحريق هائل، فوراً.أبلغ عن الحاالت الخطرة

ســّهل عــىل فــرق إطفــاء النــران مهمــة إيجــاد منزلــك 

والدخــول إليــه 

ــه عــر  ــك ومســاحات التحويــالت الخاصــة ب ــة إىل منزل ســهل عــىل ســيارات اإلطفــاء الدخــول إىل الطــرق املؤدي

تعليمهــا بوضــوح )شــيد طريــق دخــول بوســع 3.5 مــراً )12 قدمــاً( مــع فســحة فارغــة عاموديــة بوســع 4.5 مــراً 

)15 قدمــاً( 
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التخفيف من حدة األخطار: الجسدية أو البيئية

التفاصيل التسييقيةالرسائل األساسية

ال ترِم أعقاب السجائر عىل األرض أبداً.إتِق الحرائق الهائلة

ال ترك ناراً مشتعلة يف الخارج من دون رقابة.

تأكد دامئاً من أن نران التخييم قد أطفئت بالكامل بعد استخدامها

تخلص من القوارير الزجاجية يف سالت إعادة التدوير املغلقة.

نظف املساحات الخارجية من أي زجاج منكرس  

شيد بناءك عىل قسم مسطح من األرض )تنتر النران برسعة أكر، حتى عىل املنحدرات الفرعية(. إخر موقعاً آمناً لبنائك

شــيد بنــاء مــن طابــق واحــد يبعــد عــىل األقــل 10 أمتــار عــن أيــة قمــة جبــل أو منحــدر. )زد مــن املســافة يف حالــة 

األبنيــة األكــرث علــواً(.

ــر  ــالً، معاي ــة )مث ــة أو الدولي ــر املحلي ــاً للمعاي ــو بالحــد األدىن، تبع ــة ول ــن األبني إضمــن وجــود مســاحة مالمئــة ب

ــن مالجــئ الطــوارئ( املجــال ب

ــاء  ــك مــع إبق ــة أبنيت ــم، تشــييد، وصيان ــم بتصمي ق

ــك  ــن اعتبارات ــة ضم ــق الهائل الحرائ

قــم بالتصميــم وازرع أشــجار لديهــا قابليــة متدنيــة لالشــتعال )منــط بنــاء »firewise« الخــاص بالحرائــق( مــن أجــل 

الحــد مــن وقــود الحرائــق الهائلــة.

قم بتصميم وتشييد األبنية من أجل الحد من إمكانية اشتعالها وانكشافها للنران.

إستخدم مواد مقاومة للنران أو غر قابلة لالحراق عند اإلمكان.

لتشييد السقف، استخدم الطن النضيج، الطن، املعادن، األردواز، اإلسمنت، أو اإلسفلت )صنف أ(، البالط.

للجدران الخارجية، استخدم الجّص أو الطوب بدالً من الفينيل أو الخشب.

عالج الخشب أو املواد القابلة لالحراق مبعوقات رسعة النران.

إستخدم الزجاج السميك املصلد للنوافذ الكبرة واألبواب الزجاجية املنزلقة.

مّد الخطوط الكهربائية تحت األرض، إن كان ذلك ممكناً.

قم بركيب وصيانة موانع الصواعق.

ــبب  ــرة والتس ــزاء الكب ــت األج ــؤول دون تفل ــن للح ــران يف املداخ ــار الن ــع انتش ــي متن ــزة الت ــب األجه ــم بركي ق

ــق.   ــتعال حري باش

وفّر بابن كحد أدىن مبستوى أريض للخروج السهل واآلمن، ووسيلتن للهرب من كل غرفة )أبواب أو نوافذ(.           

نظف األسقف واملزاريب بانتظام، وأزل األغصان امليتة، أوراق األشجار، األوراق املسننة والحطام.أبعد املواد القابلة لالشتعال عن ملكيتك

أزل كل الحطب امليت والنباتات الكثيفة من مساحة تصل إىل سبعة أمتار عىل األقل حول منزلك.

شّذب أغصان األشجار والشجرات األكرث دنواً من األرض. 

تخلص من الجذاذات والحطام.

أزل قطع األثاث الخشبية.

قم بصيانة نظام الري.قم بصيانة مصادر املاء ملكافحة النران

حدد املصادر املائية الخارجية وقم بصيانتها )مثالً، بركة، حوض، برئ، حوض سباحة، صنبور(.

إحرص عىل أن تكون الخراطيم طويلة كفاية لتصل إىل أي جزء من املبنى.

أّمن صنبور ضخ منفصل، أو استخدم مضخات أحواض السباحة لغمر امللكية.

قــم بتأمــن منافــذ خارجيــة مخصصــة للميــاه ومضــادة للتجمــد يف جانبــن مــن املنــزل ومنافــذ إضافيــة بعيــدة 15 

مــراً )50 قدمــاً( عــن املنــزل ميكــن لرجــال اإلطفــاء أن يســتخدموها. 

خــذ احتياطاتــك يف مــا يتعلــق باملــواد القابلــة 

لالشــتعال

تجنب إشعال النار يف الهواء الطلق، خصوصاً خالل موسم الحرائق.

ضع خزانات غاز الروبان فوق األرض عىل مسافة 9 أمتار )30 قدماً( عىل األقل من املبنى.

 تخلص من الرماد يف دلو معدين، وانقعه يف املاء ليومن، ثم ادفنه يف الربة املعدنية.
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استعد لالستجابة، طور المهارات وخّزن الحاجيات

التفاصيل التسييقيةالرسائل األساسية
ــذي  ــي ال ــن الح ــروج م ــن للخ ــط لطريقت ــم بالتخطي ق

ــا ــدرب عليه ــه وت تقطن

قد يتعرض طريق الهرب الرئييس لالنسداد. تعرف عىل طرق أخرى للمغادرة، يف حال احتجت إليها.

خــالل الحريــق الهائــل، غــادر املــكان إذا رأيــت أنــه 

ــك ــلطات بذل ــك الس ــك، أو إذا أبلغت ــك ذل ــي علي ينبغ

إذا أشــر عليــك باإلخــالء أو إذا ظننــت أنــك يف خطــر، أخــِل املــكان فــوراً. فقــد تنتقــل النــران برسعــة كبــرة 

بحيــث ال يتمكــن املســؤولن الرســمين مــن إصــدار أوامــر باإلخــالء.

ــد  ــارشة، فالتأخــر ق ــادر مب ــك. غ ــل، ال تخاطــر بحيات ــق الهائ ــة الحري ــت وتجهــزت ملواجه ــد تدرب ــت ق إذا كن

ــاً. يكــون مميت

 تأكد من أن كل األدوات التي لها عالقة بالنار يف الخارج والحصول عليها سهل.

إذا كانــت منطقتــك تعتمــد سياســة “البقــاء أو املغــادرة” 

وقــد تلقيــت التدريــب عليهــا، ميكنــك أن تقــرر البقــاء

إذا خططــت للبقــاء، إحــرص عــىل االحتفــاظ بــأدوات إخــاد الحريــق وبتعلــم طريقــة اســتعالها: محــراك جمــر، 

فــأس، منشــار يــدوي أو منشــار سلســي، دلــو، رفــش، ســلم، ودلــوان مــن الرمــل. 

قد يتعّن عليك مكافحة حرائق صغرة قبل وصول املساعدة اإلحرافية.

 قد ال يكون ضغط املاء الطبيعي متوفر لديك.

خــالل الحريــق الهائــل، راقــب الظــروف، إبــق عــىل 

اطــالع، إســتمع إىل الراديــو، واتبــع التعليــات

إستمع إىل الراديو املحي والتلفزيون بانتظام، للحصول عىل املعلومات والتعليات املحّدثة.

إبَق عىل تواصل مع الجران، عند اإلمكان.

إبق متيقظاً للتحذيرات الطارئة واستجب لها.خالل الحريق الهائل، إستجب إىل التحذيرات املبكرة

تعرف عىل نظام التنبيه الذي سيتم استخدامه وطبق طريقة االستجابة.

إذا أشر عليك باإلخالء، غادر فوراً.

خذ حيواناتك األليفة أو الحيوانات املساِعدة معك.

إتصل مبعارفك خارج املنطقة إلعالمهم بوجهتك التي تتجه إليها.  

إذا كنــت متتلــك مــوايش أو أحصنــة، أكنــس القــش وغــره مــن األعــالف القابلــة لالشــتعال بعيــداً عــن الحظــرة خالل الحريق الهائل، إحِم حيواناتك

أو اإلســطبل.

أقفل النوافذ واألبواب ملنع الجمر من الدخول إىل األبنية.

فكر يف فتح أبواب الحظرة وأسيجتها للساح للحيوانات بالهروب.

األليفــة  الحيوانــات  إحجــز  الهائــل،  الحريــق  خــالل 

املســاِعدة والحيوانــات 

إحجز الحيوانات األليفة والحيوانات املساِعدة يف غرفة واحدة.

أخِل الحيوانات يف وقت مبكر.

وّجه املركبة باتجاه طريق الهرب.أبِق املركبة مليئة بالوقود ومستعدة لالنطالق

أقفل أبواب السيارة، وارفع زجاج النوافذ. أبِق مفاتيحك جاهزة، أو اتركها يف مفتاح اإلشعال.

إنتعل أحذية متينة، رساويل طويلة من القطن أو الصوف، قمصاناً ذات أكام طويلة، وقفازات.خالل الحريق الهائل، إرتِد ثياباً للحاية

احتفظ مبنديل رطب لحاية وجهك.

إحمل مناشف مبللة لتغطية الرأس، الجلد العاري، أو األقدام، يف حال الحاجة إىل الهرب. 

ــق، إن كان  ــك للحري ــئ منزل ــل، هي ــق الهائ خــالل الحري

لديــك وقــت 

أقفل مصادر الغاز.

أغلق صامات خزانات الروبان

إفتح صامات املدافئ

ــل  ــة لالشــتعال. اســتخدم القــاش املبل ــذ غــر القابل ــة النواف ــواب، الســتائر، أغطي ــذ، األب ــذ، املناف ــق النواف أغل

لســّد أي فتحــات.

أنقل قطع األثاث القابلة لالشتعال إىل وسط البيت بعيداً عن النوافذ و األبواب.

ضع األغراض القيّمة يف الحوض أو الركة يك ال تترضر.   

أخرج األغراض القابلة لالشتعال من حول املنزل.

أوصل الخراطيم بحنفيات خارجية.

إجمع األدوات الخاصة بالحرائق.
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إذا احتجــزت بســبب الحريــق، أربــض يف بركــة أو نهــر، 

أو حــوض

إذا مل يكــن هنــاك أي جســم مــن املــاء، إبحــث عــن مــالذ يف منطقــة خاليــة ضمــن قاعــدة مــن الصخــور. إســتلِق 

بشــكل مســتو، وجهــك إىل األســفل، وغــِط جســمك بالربــة. تنفــس بالقــرب مــن األرض.

ال ميكنك تخطي رسعة الحريق.

إحذر من البقع أو األغراض الساخنة املحرقة وكن متنبهاً من احتال اإلشتعال من جديد.بعد الحريق الهائل، إحرس من األخطار

إحرس من األخطار كاألشجار املحرقة، أعمدة الكهرباء، األسالك الساقطة، وحفر الرماد.

إحصل عىل إذن قبل الدخول إىل املنطقة مجدداً.

تحقق من وجود أية أرضار وابق خارج األبنية املترضرة.  

بعــد الحريــق الهائــل، خــذ التدابــر الوقائيــة أثنــاء 

ملكيتــك تنظيــف 

قلــل مــن األخطــار الصحيــة الناجمــة عــن املــواد الخطــرة كالدخــان الســام مــن املــواد يف الحديقــة أو املــرآب، 

الحريــر الصخــري املحــرق، وجزيئــات الغبــار الدقيقــة. إســتخدم قطــع القــاش الرطبــة لتغطيــة الوجــه للحــد 

مــن الجزيئــات املحمولــة جــواً وتنقيتهــا. 

أبق األوالد بعيدين عن مواقع التنظيف.

ــار مــن خــالل تبليــل الحطــام، واســتخدم قنــاع  ــار الصحيــة الناجمــة عــن تنفــس جزيئــات الغب قلــل مــن اآلث

ــاء التنظيــف. ــة ذات نعــال ســميكة أثن ــة، وأحذي ــار، مريــالت، قفــازات جلدي ــات الغب ــة مــن جزيئ الحاي

استخدم قفازات املطاط أثناء التنظيف.

إبحث عن املساعدة يف التنظيف والتخلص من املواد الخطرة.  
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مالحظات
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