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دليل: التوعية والتثقيف العام للحد من مخاطر الكوارث

دليل: التوعية والتثقيف 
العام للحد من مخاطر 
الكوارث

إن إســراتيجية حتــى عــام 2020 تجّســد التصميــم الجامعــي لالتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر عــىل املــي قدمــاً يف 

مواجهــة التحديــات الرئيســية التــي تواجــه اإلنســانية يف العقــد املقبــل. وتســعى هــذه اإلســرتاتيجية، بعــد اطالعهــا عــىل حاجــات ونقــاط ضعــف 

شــتى املجتمعــات التــي نعمــل معهــا، وكذلــك الحقــوق األساســية والحريــات لهــذه املجتمعــات، ملســاعدة كل مــن يطلــب املســاعدة مــن الحركــة 

الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، مــن أجــل بنــاء عــامل أكــر إنســانية وكرامــة وســالماً.

وســيكون الرتكيــز الجامعــي لالتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر خــالل األعــوام العــرشة املقبلــة، عــىل تحقيــق األهــداف 

اإلســرتاتيجية التاليــة:

إنقاذ الحياة وحامية مصادر الرزق وتعزيز التعايف من الكوارث واألزمات. . 1

التمكني من أجل حياة صحية آمنة. . 2

تشجيع االندماج االجتامعي وثقافة السالم ونبذ العنف.. 3
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مرسد املصطلحات

ــة أو  ــة أو مادي ــار برشي ــائر وآث ــىل خس ــتمل ع ــع يش ــة أو مجتم ــري يف أداء جامع ــراب خط ــة- اضط الكارث

اقتصاديــة أو بيئيــة واســعة النطــاق تتخطــى قــدرة الجامعــة أو املجتمــع املتــرر عــىل التغلــب عــىل الوضــع 

باســتخدام مــوارده الخاصــة.

الحــد مــن مخاطــر الكــوارث- املفهــوم واملامرســات الالزمــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث عــرب جهــود منظّمــة 

لتحليــل وإدارة العوامــل املســببة للكــوارث، مبــا يف ذلــك مــن خــالل الحــّد مــن التعــرّض للمخاطــر، وتخفيــف 

قابليــة اإلنســان واملمتلــكات للتــرر، واإلدارة الحكيمــة لــأرض والبيئــة، وتحســني مســتوى االســتعداد 

لأحــداث الســلبية.

األخطــار/ املخاطــر: ظاهــرة، أو مــادة، أو نشــاط بــرشي، أو ظــروف، خطــرية ميكــن أن تــؤدي إىل خســارة يف 

األرواح، أو إصابــات، أو آثــار صحيــة أخــرى، أو رضر باملمتلــكات، أو خســارة يف ســبل املعيشــة والخدمــات، أو 

خلــل اقتصــادي واجتامعــي، أو رضر بيئــي. 

التخفيف: التقليل أو الحد من اآلثار السلبية لأخطار والكوارث ذات الصلة.

التأّهــب: املعرفــة والقــدرات املطــّورة مــن قبــل الحكومــات، واملنظــامت الخاصــة بإعــادة التعــايف واالســتجابة 

ــداث أو  ــار أح ــن آث ــال م ــايف الفّع ــتجابة والتع ــب واالس ــل التحّس ــن أج ــراد، م ــات واألف ــة، واملجتمع املحرتف

ظــروف خطــرة مرّجــح وقوعهــا أو وشــيكة أو حاصلــة.

الوقاية: التجّنب الكامل لآلثار السلبية للمخاطر والكوارث ذات الصلة.

التوعيــة العامــة: مــدى املعرفــة العامــة حــول مخاطــر الكــوارث، والعوامــل املؤديــة للكــوارث، واإلجــراءات 

املمكــن اتخاذهــا عــىل املســتوى الفــردي والجامعــي، للحــد مــن التعــرّض أو قابليــة التــرر مــن األخطــار.

القــدرة عــى املواجهــة: قــدرة جهــاز أو جامعــة أو مجتمــع معــرّض للمخاطــر، عــىل مقاومــة آثــار األخطــار  

وامتصاصهــا والتكيّــف معهــا والتعــايف منهــا بطريقــة فّعالــة ومناســبة، مبــا يف ذلــك عــرب حاميــة وتجديــد البنــى 

واملهــام األساســية الروريــة لهــذا الجهــاز أو الجامعــة أو املجتمــع.

املخاطرة: احتامل حصول حادثة، وتداعياتها السلبية.

ــن  ــرر م ــة للت ــا قابل ــكات تجعله ــة أو ممتل ــع أو منظوم ــروف مجتم ــزات وظ ــر: مي ــة الترّضر/التأث قابلي

ــار. األخط

ــوارث  ــر الك ــن مخاط ــد م ــات الح ــن منشــور »مصطلح ــة م ــم مقتبس ــذا القس ــواردة يف ه ــات ال إّن التعريف

ــد  ــة للح ــدة الدولي ــم املتح ــرتاتيجية األم ــع إلس ]Reduction Risk Disaster of Terminology( »]48 ( التاب

مــن الكــوارث.
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.1 
المقّدمة

 ...........

إن للحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر تقليــداً طويــالً يتمثّــل بتثقيــف املجتمعــات املحليــة 

ــم غــري  ــق الحمــالت والتعلي ــة، عــن طري ــدرة عــىل املواجه ــادة الســالمة والق بشــأن مخاطــر الكــوارث، وزي

الرســمي، والتعليــم التشــاريك، والتدخــالت الرســميّة عــىل أســاس املدرســة. وقــد طــّورت الجمعيــات الوطنيــة 

للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، واملنظــامت الوطنيــة، والربامــج مجموعــة واســعة مــن األدوات لدعــم هــذه 

ــد  ــن أصــل 82 ق ــة م ــة وطني ــوام 08 - 2005 أن 50 جمعي ــد وجــد بحــث يف األع ــع، فق األنشــطة. ويف الواق

قامــت بأنشــطة منظّمــة للتوعيــة والتثقيــف العاّمــني بشــأن الحــد مــن املخاطــر، 30% منهــا ارتبطــت باألطفــال 

واملــدارس ]74[، لكــن مل يتوفـّـر مصــدر لتقديــم ملحــة عامــة عــن كل هــذا العمــل مبختلــف أنواعــه، وال تجميــع 

للخــربات الجيّــدة، وال وســائل لتشــارك هــذه الخــربات الوفــرية.

ــة  ــة بالتوعي ــود خاص ــذل جه ــط لب ــىل التخطي ــة ع ــات الوطني ــاعدة الجمعي ــل ملس ــذا الدلي ــم ه ــد صّم وق

ــني  ــم وثيقت ــو يدع ــود. وه ــذه الجه ــر ه ــوارث، وتطوي ــر الك ــن مخاط ــد م ــول الح ــني ح ــف العاّم والتثقي

أساســيّتني لالتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، هــام: »إســراتيجية حتــى عــام 2020 

»]55[، و«إطــار عمــل لســامة املجتمعــات املحليــة ومرونتهــا يف مواجهــة مخاطــر الكــوارث«]56 ]، وسيســاعد 

يف تطبيــق »إطــار عمــل هيوغــو«]47[- الــذي يشــّكل مخططــاً عامليــاً لجهــود الحــد مــن مخاطــر الكــوارث بــني 

األعــوام 2005 و2015- عــرب توفــريه دليــالً عملياتيــاً خاصــاً بتعزيــز الحــد مــن مخاطــر الكــوارث. وهــو مصّمــم 

ــق  ــني مــن أجــل تحقي ــة والتثقيــف العاّم ــة للتوعي ــط للجهــود الرامي ــه التخطي أيضــاً للمســاعدة عــىل توجي

ــق  ــي يتعلّ ــع يف املســتقبل القريــب إىل وضــع إرشــاد تقن ــري. ونتطلّ ــة التأث ــدة النجــاح وعالي محّصــالت متزاي

بالرســائل القياســية واملنّســقة.

مَل الحاجة لهذا الدليل؟

هنــاك تشــديد قــوي حاليــاً عــىل التوعيــة العامــة والتثقيــف العــام بشــأن الحــد مــن خطــر الكــوارث]47، 55، 

56[. وينبثــق هــذا التشــديد مــن أربعــة مجــاالت نشــاط أساســية:

 الصّحة العاّمة:  انبثق هذا املجال أوالً، مظهراً بوضوح إمكانية تغيري السلوك البرشي واجتثاث األمراض. 	 

يف  دراماتكية  تغيريات  العام  التثقيف  فيها  حّقق  التي  الناجحة  الجهود  عىل  الكثرية  األمثلة  وتشمل 

السلوك البرشي: املياه الصالحة للرشب، والرتطيب، وغسل اليدين، وسالمة الطرقات، واألمراض املنتقلة 

يف املاء والهواء، وااللتزام بالعالجات، واإلقالع عن التدخني، ومعالجة داء السل، ووضع حزام األمان.

البيئة. 	  عىل  البرشي  النشاط  تأثري  عىل  الضوء  تسليط  أجل  من  يعملون  ناشطون  عّززه  البيئي:   اإلرشاف 

ل سلوك اجتامعي إيجايب، عىل مستوى املنزل واملجتمع املحيل عىل حد سواء. وأّثر التثقيف  وبالنتيجة، يسجَّ
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1. المقّدمة

أيضاً عىل ضوابط السياسة للمواد الخطرية، والطاقة اآلمنة واملتجددة، واملحافظة عىل املياه.

 علم األرض والجيولوجيا: بدأ علامء األرض والجيولوجيون بتشارك معرفتهم حول آليات املخاطر الطبيعية يف 	 

سبعينات القرن العرشين، ما أدى إىل انطالق واسع النطاق بحلول التسعينات للتوعية حول هذه املخاطر 

عرب مناهج العلوم والجغرافيا الدراسية.

 الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر: لعبت الحركة لكثري من العقود دوراً ناشطاً يف التثقيف 	 

العام  العائلة واملجتمعات املحلّية لالستجابة. وقبل حلول  الذي يركز عىل اإلسعاف األويل وتأهب  العام 

السويدي،  األحمر  الصليب  جمعية  من  بدعم  تثّقف،  البنغالديش  األحمر  الهالل  جمعية  كانت   1966

املجتمعات املحلية عرب إنشاء أجهزة للتحذير املبكر من األعاصري، محورها الناس. وقد منت هذه األنشطة 

القرن العرشين. الكوارث خالل تسعينات  العقد الدويل للحد من مخاطر  بشكل ملحوظ خالل 

ــة خــري مــن قنطــار عــالج-  ــوان »الوقاي وبالنســبة للحركــة فقــد ســّجلت يف منشــورها عــام 1984 تحــت عن
تقريــر عــن الكــوارث البرشيــة والبيئيــة يف العــامل الثالــث«]15 ] القلــق الناشــئ مــن أن املناشــدات الدوليــة 
ــب الكــوارث. وقــد  ــه ال ميكــن تجّن ــاع الخطــأ بأن ــة االنطب ــة كانــت تعطــي للعاّم ــر اإلعالمي الضيّقــة والتقاري
ــة مــن صنــع اإلنســان تلعــب  ــة وهــي أن هنــاك »عنــارص مهّم أعاقــت هــذه الرســائل الرســالة األكــر أهميّ
دوراً يف كل أنــواع الكــوارث«، وأن فهــم هــذا األمــر »هــو رشط مســبق رضوري الجتثــاث األســباب األساســية 
ومنعهــا«. وتكمــل الوثيقــة بالقــول إنــه »عنــد معرفــة هــذا املفهــوم األســايس، يحتــاج األمــر ملزيــد مــن الوعــي 
بشــأن مختلــف الخيــارات ملنــع حصــول الكــوارث. إن التدريــب يف مجــال التوعيــة البيئيــة هــو واحــد مــن 

ــة«.]15 ص. 171، 41[ ــة، غــري أن فهــم النــاس والســلوك البــرشي يــوازي ذلــك أهميّ الجوانــب املهّم

ويشــري كل هــذا، إىل الحاجــة لزيــادة الرتكيــز عــىل رفــع مســتوى التوعيــة العامــة، وتقديــم التثقيــف الــالزم 
مــن أجــل املســاعدة عــىل الحــد مــن خطــر الكــوارث. ولذلــك، فــإن هــذا الدليــل ســيدعم الطواقــم واملتطّوعني 
يف التخطيــط لالســرتاتيجيات والربامــج واألنشــطة املتعلقــة بالتوعيــة العاّمــة والتثقيــف العــام بشــأن الحــد مــن 

مخاطــر الكــوارث.

وقــد ُحــّددت، مؤخــراً، األولويــة الثالثــة لـــ »إطــار عمــل هوغــو« بـــأن تكــون »اســتخدام املعرفــة واالبتــكار 

والتثقيــف لبنــاء ثقافــة الســالمة واملرونــة عــىل كافــة املســتويات«]47[، وأن تكــون وثيقــة الصلــة باملامرســني 

عــىل األرض يف مــا يخــص املســاعدة التنمويــة واالســتجابة اإلنســانية.

ويســعى هــذا الدليــل ملســاعدة الجمعيــات الوطنيــة يف تحقيــق هــذه األولويــة عــرب جمــع كافــة املعلومــات 

التــي تحتاجهــا الجمعيــات، يف موضــع واحــد.
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دليل: التوعية والتثقيف العام للحد من مخاطر الكوارث

الخلفية: املنشورات ذات الصلة

تســعى الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر لجمــع رؤيتهــا عــرب وضــع عــدد مــن الوثائــق التــي 

يحتويهــا هــذا الدليــل »دليــل التوعيــة والتثقيــف العــام للحــد مــن مخاطــر الكــوارث« معــاً.

ــا  ــج عمله ــة دم ــط الحرك ــام 2020« ]55[ خط ــى الع ــراتيجية حت ــل بـــ »اس ــا املتمثّ ــان رؤيته ــف بي ويص

الخــاص بالحــد مــن مخاطــر الكــوارث وتعزيــز الصّحــة ومعالجــة التغــرّي املناخــي، مــع الجهــود العامليــة لبنــاء 

ســالمة املجتمعــات املحليــة وقدرتهــا عــىل املواجهــة. ويف هــذا الســياق، تحــّدد وثيقــة »إطــار عمــل لســامة 

ــق االســتجابة  ــارص األساســية لتحقي ــة مخاطــر الكــوارث«]56[ العن ــا يف مواجه ــة ومرونته املجتمعــات املحلي

ــد محــدد، ووضــع  ــف يف بل ــة والتكيي ــف والحامي ــا أنشــطة التخفي ــا فيه ــغ باملخاطــر مب ــد تبلّ اإلنســانية بع

الربامــج عــىل أســاس القطاعــات.

ــق هــذه  ــة يف تحقي ــل خطــة حيوي ــو ميثّ ــور. فه ــة العمــل املذك ــل النســخة األحــدث لبني ــل هــذا الدلي وميثّ

ــة. ــة ضمــن الســياقات الوطني ــا، عــرب عــرض األنهــج املشــرتكة واألدوات واإلرشــادات والرســائل املعياري الرؤي

وتعــرّب »اســراتيجية حتــى عــام 2012« عــن مهمــة الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر املتمثّلــة 

بـــ »بــذل املزيــد، القيــام باألفضــل، تحقيــق املزيد«، عــرب األهــداف االســرتاتيجية الثالثة:

 إنقاذ الحياة وحامية مصادر الرزق وتعزيز التعايف من الكوارث واألزمات. 	 

 التمكني من أجل حياة صحية آمنة. 	 

 تشجيع االندماج االجتامعي وثقافة السالم ونبذ العنف.	 

ومســألة الحــد مــن مخاطــر الكــوارث هــي رصاحــة جــزء مهــم مــن تفويــض الحركــة عــىل املســتوى العاملــي. 

وتســاهم هــذه الرؤيــا يف التنميــة املســتدامة عــرب تعزيــز قــدرة املجتمعــات املحليّــة عــىل املواجهــة، وتعزيــز 

الصّحــة، والحــد مــن مخاطــر الكــوارث، ومعالجــة التغــرّي املناخــي

رؤيا العام 2020

الهدف االسراتيجي 1

إنقاذ الحياة وحامية مصادر 

الرزق وتعزيز التعايف من 

الكوارث واألزمات

العمل التمكيني 1

إتباع الدبلوماسية اإلنسانية ملنع قابلية الترر 

والحد منها يف عامل معومل

بناء جمعيات وطنية قوية للصليب األحمر والهالل األحمر العمل التمكيني 1 

العمل التمكيني 2

العمل بفعالية كإتحاد دويل

الهدف االسراتيجي 2

التمكني من أجل حياة صحيّة 

آمنة

الهدف االسراتيجي 3

تشجيع االندماج االجتامعي 

وثقافة السالم ونبذ العنف
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1. المقّدمة

ويف العــام 2009، وضعــت الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر وثيقــة » إطــار عمــل لســامة 

املجتمعــات املحليــة ومرونتهــا يف مواجهــة مخاطــر الكــوارث«]56[ )راجــع الصفحــة 7(، التــي شــّكلت أساســاً 

لكافــة برامــج ومشــاريع وتدخــالت الحركــة املصّممــة للمســاهمة يف بنــاء مجتمعــات وطنيــة آمنــة والقــادرة 

عــىل املواجهــة. أمــا العنــارص األساســية لهــذا اإلطــار فهــي:

 االستجابة اإلنسانية بعد التبّلغ عن األخطار.	 

 أنشطة التخفيف والحامية والتكييف الخاصة ببلد محّدد.	 

 وضع الربامج عىل أساس القطاعات.	 

وتشــّكل الحاميــة والتثقيــف والتوعيــة العنــارص الجامعــة التــي تســتهدف كافــة الجهــات الفاعلــة املمكنــة. 

أمــا الركائــز األساســية لهــذه العنــارص، ضمــن الســياقات الوطنيــة، فهــي األنهــج املشــرتكة والحــد األدىن مــن 

ــة. األدوات واإلرشــادات، والرســائل املعياري

وقــد رســم  إطــار عمــل هوغــو، الــذي تبّنتــه 168 دولــة يف العــام 2005، الســياق العاملــي للحــد مــن مخاطــر 

الكــوارث. وتقــي األولويــة الثالثــة مــن هــذا اإلطــار املؤلـّـف مــن خمــس نقــاط »اســتخدام املعرفــة واالبتــكار 

ــم  ــرتاتيجية األم ــك يف إس ــتويات«]47[. وكرشي ــة املس ــىل كاف ــة ع ــالمة واملرون ــة الس ــاء ثقاف ــف لبن والتثقي

املتحــدة الدوليــة للحــد مــن الكــوارث، تنــوي الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر أن تدعــم 

ــة يف القطاعــات  ــة، إضافــة إىل الجهــات الفاعل يف جهودهــا املجتمــع األوســع للمنظــامت اإلنســانية والتنموي

العامــة والخاصــة واملدنيــة، العاملــة عــىل تحقيــق هــذه األهــداف.

كيفية إعداد الدليل
 

ــادات،  ــذه اإلرش ــداد ه ــبيل إع ــر، يف س ــالل األحم ــر واله ــب األحم ــات الصلي ــدويل لجمعي ــاد ال ــرى االتح أج

دراســة استكشــافية ملعرفــة املزيــد عــن األنهــج واالســرتاتيجيات املســتخدمة ضمــن الحركــة الدوليــة للصليــب 

األحمــر والهــالل األحمــر، يف مجــال التثقيــف العــام والحــد مــن الكــوارث. وتضّمنــت الدراســة:

 دراسة مكتبية شاملة ملا يزيد عن 150 وثيقة.	 

 النظر يف ما يزيد عن 150 موقعاً الكرتونياً.	 

 إجراء مقابالت مع 50 طاقاًم يف مكاتب الجمعيات الوطنية بأرجاء العامل.	 

وقــد ُعرضــت هــذه النتائــج إضافــة إىل توجيــه عميــق مــن أبحــاث أجريــت حــول التواصــل يف حــاالت الخطــر، 

والتســويق االجتامعــي، والتثقيــف العــام مــن أجــل التغيــري الســلويك.

ــر،  ــالل األحم ــب األحمــر واله ــات الصلي ــدويل لجمعي ــة األساســية لالتحــاد ال ــة الوثيق وتعــرض القامئــة التالي

إلظهــار كيــف أن هــذا الدليــل ينســجم مــع الســياق األوســع إلرشــادات االتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب 

األحمــر والهــالل األحمــر الخاصــة بالحــد مــن مخاطــر الكــوارث، واإلســرتاتيجية العامليــة.
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دليل: التوعية والتثقيف العام للحد من مخاطر الكوارث

الوثائق املرجعية األساسية لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

 إسرتاتيجية حتى العام 2020 ]55[.	 

 إطار عمل لسالمة املجتمعات املحلية ومرونتها يف مواجهة مخاطر الكوارث]56[.	 

 دليل عميل للحامية والحد من مخاطر الكوارث]57[.	 

 املخطط الوطني للحد من مخاطر الكوارث/ إطار برنامج األداء املقرتح]58[.	 

 كيف يحد الصليب األحمر من املخاطر]59[.	 

 التواصل يف حاالت الطوارئ]60[.	 

 الوقاية خري من قنطار عالج]61[.	 

محتويات الدليل
 

ــة  ــاً تنظيمي ــيل، أنهج ــي أو املح ــتويني الوطن ــىل املس ــورة، ع ــر خط ــوارث األك ــر الك ــة مخاط ــب معالج تتطل

ــل  ــواردة يف الدلي ــتمرة ال ــراءات املس ــزام واإلج ــن االلت ــوع م ــع ن ــاق، م ــع النط ــق واس ــو تطبي ــة نح موّجه

ــة  ــل الجمعي ــن قب ــه إدارة م ــك كلّ ــب ذل ــة ]18[. ويتطلّ ــعافات األولي ــة واإلس ــة املجتمعي ــي للصح التطبيق

الوطنيــة للصليــب األحمــر أو الهــالل األحمــر، أو مــن قبــل منظمــة وطنيــة، والتزامانــاً وإرادة سياســية ورؤيــة 

طويلــة األمــد. وتقــّدم العمليــة الطبيعيــة للتخطيــط للمشــاريع الخاصــة باالتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب 

ــل هــؤالء  ــة. وينبغــي أن يســاعد هــذا الدلي ــاً مبحاســبة داخلي األحمــر والهــالل األحمــر إرشــاداً كامــالً مقرتن

ــة العامــة والتثقيــف العــام للحــد مــن مخاطــر الكــوارث. ــز الجهــود عــىل التوعي ــن يخططــون لرتكي الذي

ويجمــع هــذا الدليــل مجموعــة األنهــج املتّبعــة مــن قبــل الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، 

ــة بحثيــة حيــث أمكــن. وسيســاعد ذلــك  لتقديــم نظــرة شــاملة عــام هــو ُمجــٍد وغــري مجــٍد، مدعومــاً بأدل

ــىل  ــامد ع ــة، واالعت ــج مالءم ــر األنه ــأن أك ــة بش ــة معرفي ــىل بيّن ــي ع ــار املبن ــة يف االختي ــات الوطني الجمعي

املــوارد املوجــودة حيــث أمكــن، وخلــق نظــام أكــر فعاليــة وكفــاءة. ويعــرض الدليــل املذكــور لأنهــج واألدوات 

الخاصــة بالتوعيــة العامــة والتثقيــف العــام بشــأن الحــد مــن مخاطــر الكــوارث، واملســتخدمة بشــكل واســع 

مــن قبــل الجمعيــات الوطنيــة. كــام انــه يجمــع مجموعــة مــن األبحــاث حــول التواصــل يف حــاالت الخطــر، 

والتثقيــف العــام لتغيــري الســلوك، واكتشــافات خاصــة باملامرســني خــالل تطبيقهــم عــىل األرض.

ويركّز الدليل عىل أربعة أنهج أساسية:

 الحمالت	 

 التعليم التشاريك	 

 التعليم غري الرسمي	 

 التدخالت الرسمية عىل أساس املدرسة	 

ويأخــذ الدليــل بعــني االعتبــار األدوات التاليــة مــن أجــل تطبيــق هــذه األنهــج، بينهــا املنشــورات، واملناهــج 

الدراســية، والنــامذج والعــروض، والتعليــم اإللكــرتوين، والفنــون املرسحيــة والثقافيــة، واأللعــاب واملنافســات، 

واملــواد الســمعية والبرصيــة، والصفحــات واألنشــطة اإللكرتونيــة، واإلعــالم االجتامعــي واالتصــاالت الســلكية 

ــة  ــور القويّ ــىل الص ــزاً ع ــودة، مركّ ــة الج ــذه األدوات عالي ــامن أن ه ــة ض ــا كيفي ــرشح بعده ــلكية. وي والالس
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1. المقّدمة

والرســائل املســتخدمة املعــّدة بإتقــان، واملثبتــة واملالمئــة واملتموضعــة. كــام انــه يســلّط الضــوء عــىل املبــادئ 

الروريــة لتطبيــق ذلــك بفعاليــة، والتــي تتضمــن: ضــامن الرشعيــة واملصداقيــة، واالتســاق وتوجيــه الرســائل 

املعياريــة، وقابليــة التوّســع، واالســتدامة.

ومــن خــالل أمثلــة وفــرية يلقــي الدليــل الضــوء، عــىل الخــربات واألنهــج واألدوات املوّحــدة ، حســب املناطــق. 

ــل  ــّددة، والتواص ــة مح ــىل أمثل ــر ع ــق أك ــكل وثي ــالع بش ــارئ لإلط ــة للق ــّدم فرص ــك، أن يق ــأن ذل ــن ش وم

بشــكل مبــارش إن اقتضــت الحاجــة، مــع الفــرق التــي نفذتهــا. ومل يجــِر تصنيــف األمثلــة وفقــاً للمحصــالت، 

إلمكانيــة القــرّاء أن يتعلّمــوا مــن الخــربات التــي مل تلــَق التوقعــات، بالقــدر الــذي ميكنهــم فيــه أن يتعلمــوا 

مــن الخــربات التــي اعتــربت ناجحــة جــداً.

ويف الفصــل األخــري الخــاص بــإدارة املعرفــة، يصــف الدليــل عمليــات املراقبــة والتقييــم، وتشــارك املعرفــة، وبناء 

ــري،  ــة التأث ــق االســرتاتيجيات عالي ــم وتطبي ــة يف تصمي ــزداد أهمي ــا أدواراً ت ــي ســتلعب جميعه ــدرات، الت الق

مســتقبالً.

ــات ســكانية  ــي حاجــات جامع ــم لتالق ــة، وتُصّم ــدأ خجول ــف أن تب ــة والتثقي ــة العام ــج التوعي وميكــن لربام

محــددة، ومجموعــات معرّضــة للخطــر، ومجموعــات مســتهدفة. كــام ميكــن لهــذه األنهــج أن تدمــج ضمن كل 

املبــادرات املوجــودة، متــى وأينــام وجــدت، إذ بإمكانهــا أن تؤســس عــىل حشــد املتطوعــني ودعمهــم، وعــىل 

اتصــاالت النظــري بالنظــري. ولدعــم ذلــك، ســتحتاج لرســائل قويّــة وموحــدة للحــد مــن املخاطــر، ومعلومــات 

هــة، ومــواد تثقيفيــة وتواصليــة. واضحــة وموجَّ

وســتجد يف هــذا الدليــل معلومــات معروضــة يف قوائــم، وجــداول، ورســوم، ودالئــل الخطــوة بخطــوة، ومنــاذج 

عمليــة مــن أجــل إحيــاء النظريــة ومســاعدتك عــىل تطبيــق مــا تتعلمــه، عــىل وضعــك أنــت.

ملّخص عن الفصول
 

1. املقّدمة 

يــرشح هــذا الفصــل ســبب الحاجــة لهــذا الدليــل، ويســلّط الضــوء عــىل املصــادر ذات الصلــة قبــل رشح كيفيــة 

إعــداده وتحديــد محتوياته األساســية.

2. التخطيط: أسئلة تُطرح

ــن؟«، و«كيــف؟«،  ــى وأي ــاذا؟«، و«ملــن؟«، و«مــع مــن؟«، و«مت ــل، »مل ــب هــذا الفصــل عــىل أســئلة مث يجي

ــام عــىل حــد ســواء تدخــالً  ــف الع ــة والتثقي ــة العام ــرب التوعي ــد؟«. وهــو يعت ــاذا ب ــة أدوات؟«، و«م و«وبأي

ــع األنشــطة الســابقة. ــام م ــه، ينبغــي دمجه محــدداً مخططــاً ل

3. األنهج األربعة األساسية

يــرشح هــذا الفصــل كيفيــة تطبيــق األنهــج األساســية األربعــة وهــي: الحمــالت، والتعليــم التشــاريك، والتعليــم 

ــات  ــن التطبيق ــعة م ــة واس ــز مجموع ــو يوج ــة. وه ــاس املدرس ــىل أس ــمية ع ــود الرس ــمي، والجه ــري الرس غ

ــة التخطيــط اإلســرتاتيجية. والطــرق، مــن أجــل تقديــم األفــكار واإلرشــادات لعملي

4. مبادئ التطبيق الفّعال

يعــرض هــذا الفصــل املبــادئ التــي يقــوم عليهــا اإلطــار االســرتاتيجي واألنهــج، وهــي: الرشعيــة، واملصداقيــة، 

واالتســاق، وإمكانيــة التوّســع، واالســتدامة. وميكــن قيــاس االســرتاتيجيات واألفــكار التــي تجــري دراســتها، عــىل 

أســاس هــذه املبــادئ خــالل عمليــة التخطيــط.
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5. األدوات

يصــف هــذا الفصــل املجموعــة الواســعة مــن األدوات املســتخدمة يف تطبيــق هذه األنهــج، مبا فيها املنشــورات، 

واأللعــاب، واملنافســات، واإلعــالم االجتامعــي، ويــرشح فوائد وعيــوب كل منها.

6. ضامن الجودة 

يســلّط هــذا الفصــل الضــوء عــىل املســائل األساســية التــي ينبغــي النظــر فيهــا مــن أجــل ضــامن مبــادرات 

ــوى  ــع، ومحت ــة، وأســلوب جــّذاب ومقن ــان، وصــور قوي ــزاً عــىل رســائل معــّدة بإتق ــة، مرك ذات جــودة عالي

ــز. مالئــم ومركَّ

7. إدارة املعرفة

يتطــرّق هــذا الفصــل لبعــض التحديــات التــي تثريهــا املســاحة املتناميــة إلدارة املعرفــة. وهــو يقــّدم بعــض 

ــن  ــي تتضم ــات املوجــودة الت ــن أجــل تحســني العملي ــم التدخــالت املســتقبلية م ــه األســايس لتصمي التوجي

ــاء القــدرات. ــة وبن ــم  وتشــارك املعرف ــة والتقيي املراقب

وتدعــم الدليــَل الئحــة مــن االختصــارات والكلــامت املركّبــة )الصفحــة 4(، ومــرسد للمصطلحــات )الصفحــة 5(، 

والئحــة مفصلّــة حــول املصــادر )الصفحــة 70(. وتتوفّــر مجموعــة كاملــة مــن املالحــق التــي تعــرض لنــامذج 

مبــادرات مــن قبــل ممثلــني عــن الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، تدمــج التوعيــة العامــة 

والتثقيــف العــام، وتظهــر املبــادئ واألنهــج، واألدوات.

 املناهج الدراسية املنشورات

الفنون املرسحية

الكراريس التدريبية 
والعروض

الصفحات اإللكرتونية 
والنشاطات

اإلعالم االجتامعي 
والتهاتف

التعليم 
اإللكرتوين

األلعاب 
واملنافسات

األدوات الفعالة

  املراقبة والتقييم ← تشارك املعلومات ← بناء القدرات 

املصادر

الفصل الثاين

التخطيط

الفصل الخامس

األدوات

الفصل الثالث

األنهج

الفصل السادس

ضامن الجودة

الفصل الرابع

املبادئ

الفصل السابع

إدارة املعرفة

املالحق

مع ماذا؟

مدعومة بـ؟

املواد السمعية 
والبرصية

الرسائل املعدة 
مالمئة ومتموضعةجّذابة ومثبتةالصور القويةبإتقان

التخطيط واألنهج

ملاذا؟ ← ملن؟ ← مع من؟ ← أين ومتى؟

كيف؟

الحمالت   التعليم التشاريك       التعليم غري الرسمي     التدخالت الرسمية عىل أساس املدرسة

الرشعية واملصداقية ← االتساق ← قابلية التوّسع ← االستدامة
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2. التخطيط: أسئلة ُتطرح

 .2 
 التخطيط:

أسئلة تطرح
.............

إن الخطــوة األوىل لتطويــر وعــي عــام وتثقيــف عــام للحــد مــن مخاطــر الكــوارث، هــي جمــع فريــق صغــري، 

ــيل،  ــي أو املح ــي أو القطاع ــتوى الوطن ــىل املس ــدأت ع ــواء ب ــل. وس ــط عم ــع مخط ــاّلق لوض ــاٍن، وخ ومتف

فــإن هــذا الدليــل سيســاعدك عــىل إرشاك اآلخريــن وتطويــر مخطــط قــوي وفّعــال يحــوز عــىل ثقــة والتــزام 

املنظّمــة.

وتتبــع هــذه العمليــة، الــدورة املألوفــة املطــّورة ضمــن عمليــة تطويــر الربامــج يف الحركــة الدوليــة للصليــب 

األحمــر والهــالل األحمــر. ويف حالــة املبــادرة الخاصــة بالتوعيــة العامــة والتثقيــف العــام للحــد مــن مخاطــر 

الكــوارث، فــإن نقطــة البدايــة األفضــل هــي طــرح مجموعــة األســئلة املألوفــة التاليــة ومراجعــة اإلجابــات.

ما سبب أهمّية هذه املبادرة؟
 

تقــّر الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر بــأن االســتجابة وحدهــا ال تكفــي لتلبيــة املطالــب 

ــارك  ــزم بتش ــايل تلت ــي بالت ــرب. وه ــكانية األك ــات الس ــىل املجموع ــر ع ــار املخاط ــببها آث ــي تس ــدة الت املتزاي

ــدرة عــىل  ــاء الســالمة والق ــد املخاطــر واألخطــار، والتحــرّك لبن ــي ميكــن أن تســاعد يف تحدي ــات الت املعلوم

ــادرة  ــراد ق ــة واألف ــات املحلي ــون املجتمع ــا تك ــادة م ــتقبالً. وع ــر مس ــار املخاط ــن آث ــد م ــة، والح املواجه

ومســتعدة ألن تصبــح رشيكــة يف ذلــك. وميكــن للتوعيــة العامــة والتثقيــف العــام للحــد مــن مخاطــر الكــوارث 

ــاة املســتقبلية. ــن املعان ــة املشــاركة يف الحــد م ــكان مهم ــني يف كل م ــوكل ألشــخاص عادي أن ت

ويقــّدم دليــل »التخطيــط لالســتجابة للكــوارث والحــوادث الطارئــة«]62[ )املنشــور يف العــام 2007 ويخضــع 

للمراجعــة حاليــاً(، الخــاص باالتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، تفاصيــل توجيهيــة 

ــة التــرر والقــدرات. وبالرغــم مــن أن  ــة تحليــل األخطــار، التــي تتضمــن تقييــم املخاطــر وقابلي عــن كيفي

االنتقائيــة تعــد تحديــاً، فإننــا نحتــاج للرتكيــز عــىل تلــك املخاطــر املرّجــح حدوثهــا واألكــر تأثــرياً عــىل أكــرب 

عــدد ممكــن مــن األشــخاص. وقــد يتســبب يف بعــض األحيــان، تكــرار حــدوث أخطــار أصغــر، بآثــار حــادة، 

ــي  ــرصف الصح ــة وال ــري النظيف ــاه غ ــل املي ــة مث ــا املزمن ــّكل القضاي ــرى تش ــاالت األخ ــض الح ــام أن يف بع ك

الســيئ، القضايــا األساســية التــي ينبغــي معالجتهــا. وتضــم املناطــق الحريــة، حاليــاً، مــا يزيــد عــن نصــف 

ســكان العــامل، وهــي تقــع يف صميــم الحيــاة السياســية واالقتصاديــة، وبالتــايل يجــب علينــا أيضــاً االســتعداد 

ملعالجــة هــذه األخطــار بشــكل منهجــي يف ســياقاتها الحريــة. وقــد ترتـّـب حــاالت الطــوارئ املعّقــدة هــذه 

األخطــار واحــدة تلــو األخــرى، مــا يتطلــب أيضــاً أنهجــاً تنظيميــة.

ــة  ــة العام ــال التوعي ــزك يف مج ــات تركي ــب أولوي ــة لرتتي ــة رسيع ــة، طريق ــم )1( التالي ــة رق ــّدم القامئ وتق

ــا  ــة حدوثه ــاً إلمكاني ــة وفق ــورة يف القامئ ــر املذك ــن املخاط ــر يف كل م ــتخدامها، أنظ ــام. والس ــف الع والتثقي

وأثرهــا. وبعدهــا، ضــع كالً مــن املخاطــر ذات الصلــة بســياقك، داخــل الخانــة الخاصــة يف جــدول املخاطــر.
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الوثائق املرجعية األساسية لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

زلزال	 

فيضان	 

حريق	 

موجة حر	 

جفاف	 

إعصار	 

صاعقة	 

بركان	 

آفة أو وباء مثل: فريوس نقص املناعة 	 

املكتسبة البرشية/ اإليدز

ترّسب مواد خطرية	 

عاصفة شتائية أو عاصفة ثلجية	 

برد قارص	 

انهيار ثلجي	 

انهيار أريض	 

انزالق األنقاض	 

إعصار 	  أو  زوبعة  أو  مداري  إعصار 

استوايئ

حوادث نقل	 

حوادث سري	 

اضطراب مدين أو نزاع	 

إرهاب أو عنف	 

نقص يف الغذاء	 

نقص يف الطاقة	 

نقص يف املياه	 

مياه غري صافية أو رصف صحي سيئ	 

ــذا املســتوى  ــىل ه ــيتأثرون ع ــن س ــدد األشــخاص الذي ــع ع ــك أن تض ــار، بإمكان ــن األخط ــب كل م وإىل جان

)مثــل، املــوت أو اإلصابــة أو التــرشد أو ســبل املعيشــة أو املجتمــع املحــيل(. وتذكّــر دامئــاً التعريــف الكالســييك 

للكارثــة وهــو »اضطــراب خطــري يف أداء جامعــة أو مجتمــع يشــتمل عــىل خســائر وآثــار برشيــة أو ماديــة أو 

اقتصاديــة أو بيئيــة واســعة النطــاق تتخطــى قــدرة الجامعــة أو املجتمــع املتــرر عــىل التغلــب عــىل الوضــع 

باســتخدام مــوارده الخاصــة«]48[.

يشــار إىل أن العناويــن التــي توضــع يف الخانــات الزهريــة والحمــراء ينبغــي أن تعالــج كمســائل ذات أولويــة 

قصــوى.

الرسم رقم 1: جدول األخطار

املنطقة الجغرافية املغطاة:

ث
امل الحدو

احت

مثال:عاٍل

حوادث السري	 

مثال:

فيضانات سنوّية	 

أمثلة:

 زلزال يرب مدينة	 

 حريق ييل الزلزال	 

 دخان السجائر	 

أمثلة:متوّسط

 حادث نقل	 

 نقص يف الطاقة	 

أمثلة:

 عاصفة شتائية حادة	 

 موجة حر	 

أمثلة:

 نقص يف املياه	 

 فيضان داخل مدينة	 

مثال:منخفض

إعصار	 

عاٍلمتوسطمنخفض

التأثري

وميكننــا مــن النــامذج التــي ذكــرت يف جــدول األخطــار املعــروض، أن نــرى أن الــزالزل، أو الحرائــق بعــد الــزالزل، أو دخــان الســجائر هــي املجــاالت 

الثالثــة التــي ينبغــي الرتكيــز عليهــا.
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من تستهدف هذه املبادرة؟
 

ــأيت يف النقطــة  ــة العامــة والتثقيــف العــام كاألمــواج الصغــرية يف بركــة. في ــات املســتهدفة بالتوعي ــد الفئ متت

ــة  ــان وقابلي ــر أم ــم أك ــني به ــهم واملحيط ــل أنفس ــىل جع ــات ع ــون بثب ــن يعمل ــخاص الذي ــة األش املركزي

للمواجهــة. لكــن هــذه النقطــة املركزيــة )وخصوصــاً الطواقــم واملتطوعــني املتحمســني( ميكنهــا دامئاً االســتفادة 

مــن توســيع  نفســها.

ــم يحتاجــون  ــن يفكــرون بالتحــرّك لكنه ــني والذي ــأيت األشــخاص املتلّق ــة ي ــوراً بعــد هــذه النقطــة املركزي وف

ملعلومــات داعمــة ومزيــد مــن الثقــة ليتحرّكــوا. وبعدهــم يــأيت األشــخاص الذيــن ســمعوا عــن جهودكــم، وهــم 

يبــدأون بالتفكــري والحديــث عــن القضايــا. ومــن ثــم تــأيت مجموعــة أكــرب تبــدو مقاومــة للتحــرّك، أو تفتقــد 

للــامل الــكايف، ويكــون األشــخاص ضمــن هــذه الفئــة عــىل علــم غامــض باملســائل لكــن ال نيّــة لديهــم للتحــرّك 

بعــد. وغالبــاً مــا يعــرّف عنهــم خطــأ بـــ »الجربيــني«.

وأخــرياً، هنــاك الكثــريون الذيــن مل يســمعوا أبــداً عــن مخاطرهــم، أو مل يفكــروا كثــرياً مبــا ميكنهــم فعلــه يف 

هــذا الشــأن. 

من هنا، تحتاج جهود التوعية العامة والتثقيف العام للوصول إىل كل من هذه الفئات وتدفعها باتجاه النقطة 

املركزية.

الجزء الناشط من 

ثقافة السالمة

الوصول إىل الناس ودفعهم أقرب، من التوعية باتجاه التثقيف، ثم باتجاه ثقافة 

السالمة عرب استخدام األنهج اإلسراتيجية وأدوات الجودة

تخطط للتحرك

بحاجة للمزيد من الدعم

عى علم فقط

ال نّية للتحرّك

مل يتم الوصول إليها بعد

التوعية العامة، التثقيف العاماألنهج االسراتيجية واألدوات الفعالة
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وكــام يشــري الرســم يف األعــىل، فــال يوجــد يف الواقــع »جمهــور عــام« واحــد، بــل هنــاك كثــري مــن الجامهــري 

املختلفــة، يتأثــر كل منهــا مبجموعــة واســعة مــن الديناميكيــات ونقــاط الضعــف ]9، 12، 52[. ومــن الــروري 

ــة  ــة املختلف ــن أجــزاء الســوق العام ــرار حــول أي م ــاذ ق ــط، اتخ ــة التخطي ــن عملي ــرة جــداً م ــرتة مبك يف ف

ستســتهدف املبــادرة. كــام أنــه ينبغــي أيضــاً النظــر يف األنهــج التــي يُنــوى أن تكــون جاذبيتهــا واســعة، وفقــاً 

لــكل جــزء مســتهدف.

دليل الخطوة بخطوة: التعرّف عى أجزاء سوقك

الخطــوة األوىل: ســّجل يف الئحــة كافــة املجموعــات املختلفــة املســتهدفة التــي تخطــر ببالك، واذكــر مجموعات 

فرعيــة منهــا. عــىل ســبيل املثــال، أنظر يف:

 املوقع الجغرايف )مبا يف ذلك األحياء الحرية، القرى، املناطق النائية، األحياء الفقرية، والضواحي(.	 

 الجنس	 

 العمر	 

 مستوى التعليم	 

 اللغة واملجموعات اإلثنية	 

 نوع مكان العمل	 

وضّمــن الئحتــك، أصحــاب اإلعاقــات، املهاجريــن الجــدد، النازحــني أو املرشّديــن، األميــني، أطفــال الشــوارع، 

والشــباب العامــل. وحــّدد الطــرق الخاصــة للوصــول إىل هــذه األجــزاء املهّمشــة مــن جمهــورك )راجــع قامئــة 

التدقيــق التاليــة ]5[(.

الخطــوة الثانيــة: ســّجل يف الئحــة أنــواع املنظــامت والجمعيــات واملجموعــات التــي ينتمــي إليهــا األشــخاص. 

ــط  ــة ورواب ــادات املهني ــادة واالتح ــدارس ودور العب ــل وامل ــن العم ــي وأماك ــات الح ــك جمعي ــن الئحت وضّم

ــات. ــوادي والفــرق، والعصاب الخريجــني، والن

ــة: أنظــر يف كيفيــة تواصــل األشــخاص ضمــن شــبكاتهم االجتامعيــة. وناقــش وســّجل الفــرص  الخطــوة الثالث

والعوائــق التــي متثلهــا.

ــورك  ــن جمه ــة م ــات املختلف ــبة للفئ ــج واألدوات املناس ــار األنه ــاً يف اختي ــة الحق ــذه املعرف ــاعدك ه وستس

ــتهدف. املس
ضــم املجموعــات املهّمشــة: ســهل القــراءة )أســرتاليا(، ولــذوي 

اإلعاقــات )الواليــات املتحــدة األمريكيــة(.
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الئحة تدقيق: تتضمن املجموعات املهّمشة

 حاول تنظيم اجتامعات النساء والرجال يف أماكن أو أوقات مختلفة. هل سيساعد تأمني رعاية لأطفال؟	 

 هل ينبغي أن تنظم االجتامعات بلغات مختلفة، ويف حال ذلك، هل تحتاج ملرتجمني؟	 

 أنظر يف إمكانية التوعية داخل املنازل ويف الشارع.	 

 تأكد من أن األنشطة تتضمن األطفال والشباب وتتناسب مع أعامرهم.	 

م.	   أّمن مرتجمني متخصصني بلغة اإلشارة من أجل الصُّ

 نظّم االجتامعات يف أماكن ميكن وصول كرايس املقعدين إليها.	 

 وفّر املواد املطبوعة واملذاعة بكل اللغات الرورية.	 

 تأكد من أن املادة السمعية والبرصية توصل الرسائل من دون االعتامد عىل مهارات القراءة.	 

 استخدم البث اإلذاعي للوصول إىل املناطق النائية واملجموعات املنعزلة اجتامعياً.	 

 تأكّد من أن أية تعليقات يف املواد البرصية، ترد يف عدة لغات كام تقتي الحاجة.	 

 تأكّد من أن الصفحات اإللكرتونية ميكن أن تُقرأ وترتجم بواسطة األنظمة اإللكرتونية.	 

ماذا ميكن أن تحتوي هذه املبادرة؟
 

ــة  ــة البرشي ــل املعرف ــة العامــة والتثقيــف العــام للحــد مــن مخاطــر الكــوارث لتحوي ــادرة التوعي تســعى مب

املتوفّــرة، إىل تحــرّك محــيل محــّدد للحــد مــن مخاطــر الكــوارث. إنهــا تحشــد األشــخاص مــن خــالل الرســائل 

الواضحــة املدعومــة مبعلومــات مفّصلــة.

وال تدفــع املعرفــة عــن الخطــر وحدهــا مبــارشة النــاس إىل اتخــاذ إجــراءات الحــد مــن الخطــر ]25، 27، 31، 

33[، فقــد وجــد الباحثــون أن النــاس يتحرّكــون فقــط عندمــا:

 يعرفون أية إجراءات محّددة ميكن أن تتخذ للحد من مخاطرهم.	 

 يقتنعون بأن هذه اإلجراءات ستكون فّعالة.	 

 يؤمنون بقدرتهم الشخصية عىل القيام باملهام]27، 29[.	 

ــال، إن  ــط الناجــح للتثقيــف العــام. فعــىل ســبيل املث ــا بالتخطي ــج األبحــاث األساســية أن تبلغن وميكــن لنتائ

ــداً: ــة جي ــة مثبت الحقائــق التالي

 يحتاج الناس إىل تحفيز للبحث عن املعلومات ]25،29[.	 

والخرباء، 	  األصدقاء،  )مثل  كثرية  مصادر  من  األمور  صحة  عن  ويتحققون  اإلجامع  عن  الناس   يبحث 

والسلطات العامة، وقادة املجتمعات املحلية ذوي االحرتام، والراديو، والتلفزيون، واملواقع اإللكرتونية(، 

التحرّك ]25،29، 32[. قبل 

 يتامىش الناس مع ما يظنون أن اآلخرين يفعلون ]7[. )يعني هذا أنه من املهم الرتكيز عىل كل النامذج 	 

اإليجابية واملحلية: ال تجدي التهديدات السلبية نفعاً(.

 يطلق ثالثة أنواع من الناس »وباء اجتامعياً إيجابياً« وهم: املوصلون الذين يجمعون الناس، واملختصون 	 

باملعلومات )مبعنى آخر، الخرباء(، والبائعون الذين لديهم القدرة عىل اإلقناع]13[.

املتوّقعة 	  وغري  البسيطة  القصص  من  املستخلصة  تلك  هي  النسيان،  لعدم  قابلية  األكر  الدروس   إن 
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والعاطفية]16[. واملوثوقة  والدقيقة 

 تتحرّك العملية التدريجية للتغري السلويك من التأّمل إىل التخطيط، وبعدها إىل التحرّك، ونهاية إىل مرحلة 	 

الّصون ]1، 6، 39، 41، 49[.

والجديــر بالذكــر أن البــدء باألمــور الســهلة والصغــرية، هــو الــذي يحــدث فارقــاً ويســاعد النــاس عــىل اختبــار 

وتوثيــق ومشــاركة نجاحاتهــم. ومــن املهــم مواجهــة ومعالجــة اإلجــراءات الفيزيائيــة والبيئيــة التــي تحــد مــن 

املخاطــر- مثــل تثبيــت أثــاث املنــزل بإحــكام لعــدم االهتــزاز عنــد وقــوع زلــزال، أو تنظيــف املجــاري الصحيّــة 

منعــاً لفيضانهــا. كــام أنــه ال ميكــن لإلســعافات األوليــة أن تســد الهــّوة يف حــال عــدم فتــح منشــآت الرعايــة 

الصحيــة بســبب عــدم اتخاذهــا اإلجــراءات املاديــة للحــد مــن املخاطــر ضــد الريــاح وهــزات األرض. ويحتــاج 

األشــخاص املعرضــني لخطــر الفيضانــات والعواصــف والــزالزل ملعرفــة أســس البنــاء املقــاوم للكــوارث. وإن كان 

التخفيــف مــن هــذه املخاطــر يتطلـّـب خــربة ليســت متوفـّـرة بعــد، فقــد حــان الوقــت اآلن للحصــول عليهــا.

وميكــن للقفــز مبــارشة مــن التوعيــة بشــأن املخاطــر إىل مهــارات التأهــب لالســتجابة، أن يقــوي وجهــة النظــر 

ــد  ــو التحــرّك بع ــه ه ــاس فعل ــن للن ــذي ميك ــد ال ــيء الوحي ــوارث، وأن ال ــب الك ــّذر تجّن ــه يتع ــة بأن القائل

وقوعهــا ]11، 23، 31[. وميكــن لهــذا أن يدعــم غــري قصــد الســلوك الجــربي]51[.

مع من ينبغي لنا العمل؟
 

تعــّد الــرشاكات مهّمــة لنجــاح جهــود التوعيــة العامــة والتثقيــف العــام. وتنمــو االســرتاتيجيات الجيّــدة مــن 

املشــاركات، يف حــني أن التعــاون رضوري إلعــداد رســائل متّســقة ومتناســقة ومعياريــة تــزداد وتتكــّرر بشــكل 

كاف لتصبــح معرفــة ســائدة. وتتطلـّـب عــادة الــرشاكات املجديــة قــراراً باالســتثامر يف بنــاء عالقــة متتــد لفــرتة 

ــام  ــة، في ــات الوطني ــع الجمعي ــارك م ــتعداد للتش ــة االس ــراف املعني ــن األط ــري م ــدي كث ــة. ويب ــة طويل زمني

تتطلــب عمليــة التعــارف املتبــادل، وتطويــر الثقــة، وجمــع املــوارد تكريســاً طويــل األمــد.

وإن بدأتــم كمجموعــة صغــرية، ميكنكــم أن تــزدادوا وتتقدمــّوا معــاً بنجــاح تلــو اآلخــر. فقــد اكتشــف برنامــج 

خــاص مبرحلــة مــا بعــد الكــوارث، مــع طاقمــه املســؤول عــن التوعيــة يف قطاعــات منفصلــة، أن الفريــق نفســه 

كان فّعــاالً أكــر عندمــا تشــارك العنــارص مــع بعضهــم مــن أجــل إشــباع منطقــة جغرافيــة واحــدة يف وقــت 

واحد.

ــاركتك  ــك مبش ــاطة، فإن ــذل. وببس ــد يب ــة كّل جه ــات الوطني ــود الجمعي ــروري أن تق ــن ال ــه م ــر أن وتذكّ

وتقدميــك الجهــد واملصداقيــة، ميكــن أن تلعــب دوراً يف كســب التأييــد العــام لأهــداف املشــرتكة. إن قيادتــك، 

ــة. أو مجــرّد وجــودك عــىل الطاولــة، هــو تأييــد قــوي للقضيّ

ويف النهايــة، فــإن رشكاءك األساســيني يف »التحقــق 

مــن صــدق البيانــات عــىل األرض« )جمــع البيانات 

ــات  ــن املعلوم ــد م ــىل األرض للتأك ــكان ع ــن امل م

املســتقاة مــن مصــادر بعيــدة(، هــم ممثلــون عــن 

كل املنتفعــني الذيــن تســتهدفهم. فأدخــل هــؤالء 

األشــخاص يف عمليــة تطويــر الســبل واألنهــج، 

ومراجعــة الربامــج واملواد، إذ أن مجلســاً استشــارياً 

ــل  ــىل محم ــه ع ــيأخذ وظيفت ــوع س ــذا الن ــن ه م

مــن الجــد ويســاعد يف تعزيــز أهدافــك.

ضــم املجموعــات املهّمشــة: ســهل القــراءة )أســرتاليا(، ولــذوي 

اإلعاقــات )الواليــات املتحــدة األمريكيــة(.

مرسحية دمى لأطفال مبرحلة الحضانة يف لوس أنجلوس، الواليات املتحدة
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الجدول رقم 1: الرشاكة

ملاذا؟من؟

األحمر،  والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  الحركة  متطّوعو  أنفسنا: 

والطواقم. والشباب، 

إرشاد  قبل  الواقع  أرض  عىل  املشكالت  ونحل  ونخترب  منوذجاً،  لنمثّل 

اآلخرين.

الحكومات الوطنية: خصوصاً الربامج الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، 

وكل الوزارات املعنية، أو الهيئات، أو اإلدارات.

معيارية،  رسائل  وتطوير  اإلجامع،  وبناء  والدعم،  اإلذن  عىل  للحصول 

ممكن. عدد  أكرب  إىل  والوصول  األشخاص  من  أمكن  ما  وجذب 

وإضفاء الحكومة املحليّة: البلدية وإدارات املقاطعة وهيئاتها. الجهود  وتعزيز  القدرات،  وبناء  والدعم،  اإلذن  عىل  للحصول 

عليها. املؤسيس  الطابع 

املجتمعات املحلية، والقرى، واألحياء املدنية: املنطق التي يعيش ويعمل 

فيها متطوعو الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

لضامن بذل الجهود واختبارها، وزرعها واستمرارها يف املجتمعات املحلية. 

ليصبح املنتفعون مصدراً جديداً للمتطوعني.

املجموعة  رشائح  كل  من  مختارون  ممثلون  املستهدفة:  الجامهري 

باملنفعة. املقصودة  السكانية 

لتشجيع الحوار من اجل الحصول عىل رؤى وتعليقات يف عملية تطوير 

الربامج، وملراجعة واختبار املواد.

الحكومات: مجموعة واسعة من الهيئات واإلدارات عىل كافة املستويات 

بإدارة  والخاصة  والتعليمية  الصحية  السلطات  ذلك  يف  مبا  الحكومية، 

والتخطيطية. والبيئية،  الطوارئ،  حاالت 

األساس  وضع  أجل  من  والحكومة  الحركة  بني  املساعدة  عالقة  لتطوير 

الكوارث. من  للحد  العام  التثقيف  مجال  يف  وثيقة  لرشاكات 

بإمكانهم  الذين  األشخاص  واملحلية:  والتقنية  العلمية  املعرفة  خرباء 

التخصصات،  من  واسع  مجال  ضمن  مواضيع  بشأن  الخربة  تقديم 

والتسويق،  والتعليمية،  والصحية،  والهندسية،  الفيزيائية،  العلوم  بينها 

واالتصاالت. والتصميم، 

صوغ  أجل  من  والخربة،  املعرفة  من  مرشوعة  مصادر  عىل  للحصول 

الرسائل والتحقق من صّحتها واإلرشاد. وإن القدرة عىل تبادل املعارف 

عىل  واإلطالع  للتنفيذ،  قابلة  معلومات  إىل  وتحويلها  واملحلية،  التقنية 

األبحاث وإبالغها باملعلومات، كلّها أمور رضورية إلحراز تقّدم يف مجال 

املخاطر. من  الحد 

القطاع املدين: كل األشخاص الذين يتشاركون األهداف نفسها، ويعملون 

الحكومية  غري  املنظامت  يتضّمن  وقد  متداخلة.  جغرافية  مناطق  يف 

واألساتذة،  املدارس،  ومدراء  وتجارية،  مهنية  ومنظامت   ،)NGOs(

واألهل.

للمساعدة يف مجموعة من الطرق. فاملساهمة أكر فعالية من املنافسة. 

وسيعمل بعض من هؤالء الرشكاء كجسور مهّمة بني أجزاء مختلفة من 

الجمهور املستهدف. وقد تكون بعض الرشاكات رسمية، يف حني البعض 

اآلخر قد يكون بسيطاً وغري رسمي.

العامة،  املنفعة  ذات  املؤسسات  بينها  الرشكات،  كربى  الخاص:  القطاع 

واألعامل  الحجم،  متوسطة  واألعامل  اإلعالم،  ووسائل  التأمني،  ورشكات 

األفراد. األعامل  ورجال  الحجم،  صغرية 

واضحة  برسائل  الجامهري  من  واسع  عدد  إىل  الوصول  عىل  للمساعدة 

ذات  لتكون  للرشكات  االجتامعية  املسؤولية  تصميم  وميكن  وبسيطة. 

من  ذلك  يعّزز  قضية،  األعامل  أصحاب  يدعم  وعندما  متبادلة.  منفعة 

مصداقيتهم.

األطفال والشباب: إن الشباب الصغار، والشباب بشكل عام، هم محرّكون 

مؤثرون لسلوك الوقاية من الكوارث.

تحّسن  وضامن  واملهارات،  الثقة  وتطوير  والرفاهية،  الصّحة  لتعزيز 

املستقبل. يف  استثامر  مبثابة  والعمل  والخدمات،  السياسات 

ويعترب الشباب الصغار األكر فعالية يف التواصل مع أهلهم، فيام يعترب 

الشباب األكرب سناً األكر فعالية يف التواصل مع أقرانهم.

الرشكاء الدوليون: الجهات الفاعلة الحكومية، والحكومية الدولية، وغري 

الحكومية، والرشكات.

للحصول عىل الخربات الخارجية وتبادلها واالعتامد عليها.

واملدنية،  والخاصة،  الدولية،  والحكومية  الحكومية  املنظامت  املانحون: 

واألفراد.

أرجحية  تزيد  إنجازه،  يجري  الذي  العمل  وقّدروا  املانحون  فهم  كلام 

دعمهم لكم يف جهودكم طويلة األمد واملستمرة يف مجال التثقيف العام 

املخاطر. للحد من 
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متى وأين تكون املبادرة مناسبة؟
 

ــا فرصــة جاهــزة لدمــج  ــر أغلبه ــي يوفّ ــة يف مجموعــة واســعة مــن األنشــطة الت ــات الوطني تشــارك الجمعي

التوعيــة العامــة والتثقيــف العــام للحــد مــن الكــوارث. وميكــن للتخطيــط االســرتاتيجي املســاعدة يف االســتفادة 

بشــكل كامــل مــن هــذه األنشــطة، وتحديــد الفــرص الخاصــة لجعــل التثقيــف العــام والتوعيــة هدفــاً أساســياً، 

والوصــول إىل املناطــق واملجتمعــات عاليــة الخطــورة.

ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــة للحرك ــية التقليدي ــطة األساس ــة لأنش ــوط املختلف ــج الخي ــاً، تندم ــجها مع ــد نس وعن

األحمــر والهــالل األحمــر لجعــل املجتمعــات أكــر ســالمة وقــدرة عــىل املواجهــة، مســاهمة بذلــك يف عمليــة 

ــّزز يف  ــوارث إيجــاد دور مع ــن الك ــام للحــد م ــف الع ــة والتثقي ــة العام ــع للتوعي ــة املســتدامة. ويتوق التنمي

ــة،  ــاه النظيف ــر املي ــي تعــّزز املــأوى اآلمــن، وتوفّ ــري مــن اإلجــراءات الت ــرب كث ــة مســتقبالً. وتعت هــذه العملي

وتحّســن الــرصف الصحــي، وتعــّزز النظافــة والصحــة واإلصــالح البيئــي واألمــن الغــذايئ وحاميــة ســبل العيــش، 

ــة  ــكل الخــربة التقنيّ ــاك حاجــة ل ــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث. وهن ــا الروري الســلوكيات األساســية ذاته

املجّمعــة مــن هــذه القطاعــات، إضافــة إىل املعلومــات املســتقاة مــن تقييــم األخطــار املتعــددة واإلجــراءات 

الخاصــة بالتخفيــف مــن املخاطــر، وحــل مشــكلة تداخــل التخصصــات.

ويظهر الجدول رقم 2 التايل الفرص الكثرية لدمج التثقيف العام والحد من الكوارث.

الجدول رقم 2: دمج التثقيف العام للحد من الكوارث

األنشطة املدعومة بالتثقيف االجتامعيالنشاط األسايس

التقييم والتخطيط

 تحديد املخاطر	 قابلية الترر وتقييم القدرات

 تقييم قابلية الترر والقدرات	 

 رسم خرائط ملناطق الخطر وقابلية الترر واملصدر	 

 التخطيط للتأهب للكوارث عىل األساس املجتمعي	 التخطيط والتأييد

 التخطيط املجتمعي املتكامل	 

 التخطيط الستخدام آمن لأرض	 

 التخطيط الستمرارية األعامل	 

 التخطيط الستمرارية التثقيف	 

 التأييد الترشيعي	 

 التخطيط للتأمني	 

 أجهزة اإلنذار املبكر من نهاية لنهاية	 أجهزة اإلنذار املبكر

 صوغ رسائل التحذير املبكر وإطالقها وتأكيدها	 

 التخطيط لإلجالء	 
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تخفيف اآلثار البدنية والبيئية

 إجراءات االستخدام اآلمن لأرض	 السالمة الهيكلية وغري الهيكلية

 البناء املقاوم للكوارث )منازل، مدارس، منشآت صحيّة(	 

 تعديل البناء الحايل	 

 بناء وصيانة املالجئ واملآوي اآلمنة	 

 إحكام تثبيت املفروشات الطويلة والثقيلة ضد هزات الزالل	 

 إحكام تثبيت إمدادات األجهزة واللوازم للحامية ضد االهتزاز	 

 التأكد من أن األبواب تفتح لجهة الخارج	 

 رفع اإلمدادات واملمتلكات أعىل من مستويا الفيضانات	 

 تأييد تطوير وفرض قانون للبناء	 

ذلك  يف  مبا  التحتية،  البنية  سالمة 

الصحي والرصف  املاء 

 إخالء مسار البناء	 

 إدارة األوساخ الصلبة	 

 تنظيف القنوات الفائضة	 

 التخفيف من حدة االنزالق األريض	 

 إمدادات املياه املنزلية ومعالجتها	 

املياه 	  تدفق  وأحواض  الجوفية،  املياه  وتغذية  األمطار،  مياه  ذلك حصاد  )مبا يف  املاء   الحفاظ عىل 

الرملية(. والسدود  السطحية، 

 تنظيف مستجمعات املياه	 

 املعالجة البيئية ملياه الرصف الصحي 	 

 حفظ الطاقة	 

 طاقة نظيفة ومتجددة للتدفئة والطهي واإلنارة )تشمل املضخات الشمسية والهوائية واملائية(.	 

 استصالح األرايض الساحلية الرطبة.	 حامية األمن الغذايئ وسبل العيش

 التشجري وإعادة التحريج.	 

 اختيار املحاصيل للتكيّف مع الجفاف	 

 الحدائق املدرسية والعامة	 

 التدريب املهني	 

 تعزيز الصحة العامة والرصف الصحي	 الصّحة

 مراقبة الصحة البيئية	 

 التوعية من أجل الوقاية من األمراض املنتقلة عرب الهواء واملاء	 

 الناموسيات املعالجة باملبيدات	 

 الوقاية من املالريا وعالجها	 

 التثقيف بشأن إعادة التمييه عن طريق الفم	 

 توزيع العازل الذكري	 
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التأهب واالستجابة والتعايف

النفيس  والدعم  التأّهب،  مهارات 

واإلسعاف  املجتمعي  األساس  عىل 

األويل

 مناورات، وتدريبات عىل سيناريوهات تدار عىل طاولة الخرائط، وتدريبات متثيلية	 

 االمتثال للتحذير املبكر واإلخالء	 

 تنظيم االستجابة	 

 البحث واإلنقاذ الخفيف	 

 مهارات اإلسعاف األويل	 

 فرز اإلصابات الجامعية	 

 اإلسعاف األويل النفيس	 

 مهارات الحياة وحل النزاعات	 

 دروس سباحة	 

 التواصل الالسليك	 

 إمدادات ونقص ماء الرشب واألغذية يف حاالت الطوارئ	 وضع مخصصات االستجابة

 إمدادات اإلسعاف األويل )مثل حقيبة إسعافات أولية قياسية(	 

 سرتات النجاة وأجهزة التعويم	 

 معدات االتصاالت يف حاالت الطوارئ	 

 إمدادات املأوى يف حاالت الطوارئ	 

 السالمة الهيكلية

)الصني(

مواد إرشادية لالستجابة والتعايف وكذلك التنمية

 السالمة غري الهيكلية

)تركيا(

 حامية البيئة

)اندونيسيا(
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كيف ميكننا تحقيق املبادرة؟ 
 

ــة عامــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث.  ــق وعــي عــام أو ثقاف ــل الطــرق األساســية لتحقي يعــرض هــذا الدلي

ــي ميكــن اســتخدامها: ــواع مــن األنهــج الت ــث الضــوء عــىل أربعــة أن ويســلّط الفصــل الثال

 الحمالت	 

 التعليم التشاريك	 

 التعليم غري الرسمي	 

 التدخالت الرسمية عىل أساس املدرسة	 

وهــذه األنهــج ليســت حرصيــة، بــل الفكــرة إيجــاد األنســب بــني الغايــات، والجامهــري املســتهدفة، والقــدرات 

واملــوارد املتوفـّـرة. وقــد تســتخدم الربامــج الناجحــة كثــرياً مــن األنهــج، واإلعــدادات، واألدوات لتكــرار رســائلهم 

مــن أجــل تحقيــق أقــى تأثــري ممكــن.

وهناك ثالثة مبادئ مهمة مرشدة لهذه الجهود )راجع الفصل الرابع(:

 االّتساق والرسائل املعيارية	 

 الرشعية واملصداقية	 

 قابلية التوّسع	 

 االستدامة	 

وتنطبق كل القواعد املهنية املعيارية للتخطيط للربامج، عىل هذه العملية وتشمل:

 الحاجة لتحديد املؤرشات	 

 حاجات الطواقم واملتطوعني	 

 الحاجات من املوارد	 

 وصف مفّصل ملنهجية التطبيق	 

 املراقبة والتقييم	 

وهذه اعتبارات مهمة أخرى:

 الدروس املستخلصة من محاوالت سابقة- عىل املستويني املحيل والعاملي.	 

االجتامعي، 	  والتسويق  الخطر،  حاالت  يف  التواص  من  الخربات  أفضل  حول  األبحاث  نتائج  من   األدلة 

العامة. الصحية  والتقاليد 

 جدوى البدء يف املنزل )حرفياً( ويف مكان العمل.	 

ما الوسائل التي ينبغي علينا استخدامها؟
 

ــن األدوات  ــة م ــار مجموع ــة اختي ــوة الالحق ــون الخط ــيتّبع، تك ــذي س ــج ال ــأن النه ــرار بش ــاذ الق ــد اتخ عن

ــس  ــا املنشــورات، وكراري ــارات، بينه ــن الخي ــة واســعة م ــرش الرســائل. ويصــف الفصــل الخامــس مجموع لن

التدريــب، والعــروض، ومناهــج التعليــم اإللكــرتوين، ومــواد املناهــج التعليميــة الرســمية، والفنــون املرسحيــة، 

واأللعــاب، واملنافســات، واملــواد الســمعية والبرصيــة، والصفحــات واألنشــطة اإللكرتونيــة، واإلعــالم االجتامعي، 

واالتصــاالت الســلكية والالســلكية.
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وميكن لهذه الوسائل أن تقّسم ضمن ثالثة أنواع مختلفة من التواصل:

 البث باتجاه واحد )من مصدر واحد إىل مجموعة واسعة من الجمهور(	 

 التواصل وجهاً لوجه باتجاهني 	 

 التواصل »من كثريين إىل وكثريين« )كام يف حالة التشبيك االجتامعي باستخدام الهاتف وأدوات الشبكة 	 

العنكبوتية(.

ــة  ــواع التواصــل هــذه هــو الطريقــة األفضــل لدعــم عملي ــج مــن هــذه أن ــة أن اســتخدام مزي وتظهــر األدل

التغيــري الســلويك الجاريــة]41[. وع تعامــل النــاس مــع كل الكميــات املتزايــدة مــن املعلومــات، يبــدو واضحــاً 

أن شــبكات لتواصــل االجتامعــي ســتواصل لعــب دور مهــم يف التعليــم االجتامعــي.

ــذه  ــة ه ــد نوعي ــرة. وتعتم ــوارد املتوف ــج، وامل ــتهدف، واألنه ــور املس ــىل الجمه ــار األدوات ع ــيعتمد خي وس

األدوات عــىل رســائل معــّدة بإتقــان، وصــور قويــة، وعــىل القــدرة عــىل إرشاك الجمهــور، والدليــل االجتامعــي 

عىل قيمتها، وحسن إعدادها وموضعتها  )adapted and localized(. وبات الدعم املهني من كليات الهندسة 

الكمبيوتر،  عرب  النرش  أدوات  جعلت  أن  بعد  مهامً،  املحرتفة  اإلعالن  رشكات  من  وحتى  املحلية،  واالتصاالت 

وتصميم املواقع اإللكرتونية، وإنتاج الفيديو، كلّها نوعية اإلنتاج عملية أكر للهواة.

وللحصول عىل إرشادات حول تعزيز نوعية هذه األدوات، راجع الفصل السادس.

ماذا علينا أن نأخذ أيضاً يف االعتبار؟
 

إن التأثريات املتوقعة للتوعية العامة والتثقيف العام من أجل الحد من الكوارث، تتوافق مبارشة مع التأثريات 

املتوقعة إلسرتاتيجية حتى العام 2020. ويأخذ أفضل دليل عىل النجاح شكل الكوارث املحتملة التي تم تجّنبها. 

ويعني هذا أن األحداث الواقعية يف املستقبل )رسيعة وبطيئة البدء( ستشكل االختبارات القصوى.

لكن، يف الوقت الحايل نحتاج ملساعدة أنفسنا عىل إيجاد سبل التعليم والحشد األكر فعالية للحد من مخاطر 

الكوارث. ويعترب التقييم املنهجي مهم لتطوير ثقافة الوقاية، كام أن إدارة املعرفة تزداد أهمية عىل أصعد ضامن 

النوعية، وبناء القدرات الحاصل، واالستدامة.

عدد  )مثل  األنشطة  بعدد  إما  تقاس  والتثقيف  العامة  التوعية  نشاط  ومؤرشات  محصالت  كانت  وتاريخياً، 

املشاركني يف التدريب أو عدد نسخ النرشات املوزّعة(، أو املعارف املكتسبة، لكن طريقة أخرى لتقييم التأثري 

لالستجابة،  والتأهب  املواجهة  عىل  بالقدرة  املرتبطة  السلويك  التغيري  مؤرشات  قياس  بالثقة، هي  أكر  جديرة 

التأييد. وأنشطة  املخاطر  من  الحد  وإجراءات 

األنهج  ظهور  ومع  الطريق.  منتصف  يف  واألدوات  األنهج  تنقيح  من  متكننا  كونها  رضورية،  املراقبة  وتعترب 

تشّكل  أن  الضعف ميكن  ونقاط  النجاحات  كون  تقييمها  املهم  التأثري، سيكون من  عالية  واألدوات  املدروسة 

دروساً للمستقبل. غري أن الدروس املوثّقة ميكن فقط أن تصري دروساً مستخلصة عندما تصبح جزءاً من الذاكرة 

املؤسسية. وإلمتام هذا، تعترب إدارة املعلومات املنهجية، ضمن الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر 

الوطنية، رضورية. والجمعيات  املناطق  وضمن 

الثقافية،  والحواجز  اللغة،  اختالفات  القدرات،  وبناء  املعلومات  تشارك  أمام  تقف  التي  التحديات  وتتضمن 

والدولية  اإلقليمية  املعلومات  مراكز  وتلعب  لالتصاالت.  تحتية  بنية  عىل  الحصول  قدرة  يف  الكبري  واالختالف 

دوراً حيوياً يف تشارك املعلومات، وتصفيتها، وضامن نوعيتها، وبناء القدرات. ويعالج الفصل السابع بعد سبل 

ــدرات  ــر الق ــات وتطوي القيام بذلك وهو يهدف إىل تحفيز النقاش حول السبل ملواصلة تحسني تشارك املعلوم

واســتخدام أدوات العــرص الرقمــي وتحســينها.
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.3 
األنهج األساسية األربعة

...............

يعــرض هــذا الفصــل أربعــة أنهــج أساســية للتوعيــة العامــة أو التثقيــف العــام للحــد مــن مخاطــر الكــوارث 

وهــي:

 الحمالت	 

 التعليم التشاريك	 

 التعليم غري الرسمي	 

 التدخالت الرسمية عىل أساس املدرسة	 

ولــكل مــن هــذه األنهــج، يعــرض الدليــل معلومــات أساســية، وأدوات مفيــدة )مثــل قوائــم املراجعــة 

والنــامذج(، ومزايــا وعيــوب النهــج، واألدوات التــي ميكــن اســتخدامها يف هــذا النهــج.

النهج األول: الحمالت
 

تركّــز الحمــالت عــىل إحــراز تأثــري موّحــد وواســع النطــاق عــرب الرســائل املعياريــة. وهنــاك الكثــري مــن النــامذج 

لحمــالت التوعيــة العامــة الوطنيــة والدوليــة واســعة النطــاق، التــي أّدت إىل تغيــري اجتامعــي كبــري. وتتضمــن 

ــود  ــيارة، والقي ــان يف الس ــة األم ــع أحزم ــة، وض ــة الطفول ــراض يف مرحل ــد األم ــم ض ــامذج التطعي ــذه الن ه

املفروضــة عــىل التدخــني.

وتشتمل الحمالت عىل مجموعة من األنشطة التي قد تتضمن:

املعلومات، 	  وبطاقات  واملجالت،  والصحف،  اإلعالنية،  وامللصقات  اإلعالن،  لوحات  بينها   املنشورات، 

والكتّيبات. املفّضلة،  االنرتنت  وصفحات  اإلعالنية،  والنرشات 

 املناهج، والكراريس التدريبية، والعروض، بينها عروض الرشائح والعروض الشفهية.	 

 التعليم اإللكرتوين	 

 الفنون املرسحية والثقافية	 

 األلعاب واملنافسات 	 

 املواد السمعية والبرصية	 

 الصفحات واألنشطة اإللكرتونية 	 

 اإلعالم االجتامعي واالتصاالت السلكية والالسلكية	 

وميكن تقسيم هذه األنشطة إىل مكّونات أساسية ومتغرّيات لهذا النهج تظهر يف الجدول رقم 3 ]41[.
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الجدول رقم 3: املكونات األساسية للحمالت واملتغرّيات

املتغرّياتاملكونات األساسية

 رسالة واحدة أو عدة رسائل	 الرسالة

 كلها معاً أو بشكل منفصل	 

 وطني	 املتلّقي

 عىل مستوى املقاطعات	 

 محلياً	 

 االنطالق	 اإلسرتاتيجية

 أيام الرتكيز، مثل عيد أو ذكرى سنوية	 

 يوم وطني أو أسبوع للتأهب 	 

 يوم أو أسبوع للصليب األحمر والهالل األحمر	 

 يوم دويل للحد من الكوارث )يف ترشين األول/أكتوبر(	 

 أحداث أو أنشطة أسبوعية أو شهرية 	 

 جوائز أو منافسات	 

 مظاهرات	 

املدى: قصري  أم طويلالتوقيت

املدة: سنوية أو فصلية

التواتر: مرة واحدة أم متكرر

 

ــق باســتخدام  ــودون الطري ــة( يق ــات الوطني ــل الجمعي ــل« )مث ــون األوائ إن النمــط الســائد هــو أن »املتقبّل

حامســتهم وطاقتهــم يف إقنــاع »الغالبيــة املتقّدمــة« )الجامهــري املقصــودة والخاصــة( بااللتحــاق بهــم. 

ــة أســهل.  ــري السياســة العام ــق تغي ــح تطبي ــال الطوعــي، يصب ــم الشــعبي واالمتث ــاء الدع ــع بن ــاً، م وتدريجي

وميكــن للقواعــد واملحّفــزات أن تســاعد يف جــذب »الغالبيــة املتأخــرة«. ونهايــة، ســيكون هنــاك »املتخلفــون 

ــات. ــد يقاومــون إىل حــني وجــود عقوب ــن ق ــب« الذي عــن الرّك

وتحتــاج أكــر الحمــالت نجاحــاً، إىل مجموعــة مســتدامة ومتكــررة ومتّســقة مــن الرســائل يتــم تكرارهــا عــىل 

مــدى فــرتة طويلــة مــن الزمــن عــرب أنشــطة يف القطاعــات العامــة والخاصــة واملدنيــة والتثقيفيــة. وغالبــاً مــا 

ــاً )مثــل حالــة  ــة واحــدة. ويتكــّرر بعضهــا فصلي تبنــى هــذه الرســائل مــن قبــل تحالــف موّحــد تحــت مظلّ

ــرة  ــرّي ســنوياً، أو مفّك ــاً يتغ ــاً فرعي ــار موضوع ــا اآلخــر يتواصــل ويخت ــة(، يف حــني أن بعضه األعاصــري الفصلي

شــهرية فيهــا 10-12 رســالة يف الســنة.

ــا وأطلقــت بطــرق  ــرّب عنه ــم، ُع ــد ودائ ــراً حــول شــعار واحــد موّح ــد بنيــت أقــوى وأكــر الحمــالت تذكّ وق

خاّلقــة عــّدة عــرب منافــذ متوقَّعــة ومتكــّررة، ومفاجــآت جديــدة أيضــاً. ومثــال جيّــد عــىل ذلــك شــعار »اســمع 

صــوت الحــزام وأنــت تضعــه عنــد كل رحلــة  )Clunk Click Every Trip(، الــذي كان يف قلــب الســالمة عــىل 

ــاري  ــع الخــاص باالســتخدام اإلجب ــذ العــام 1971، ووضــع أســاس الترشي ــات املتحــدة من ــات  يف الوالي الطرق

   .) http://en.wikipedia.org/wiki/Clunk_Click_Every_Trip( 1983 ــام ــدر ع ــذي ص ــان ال ــزام األم لح
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وتتميّــز بعــض الحمــالت باســتمراريتها، ففــي الواليــات املتحــدة أطلــق »الــدب ســمويك« شــعار »فقــط أنــت ميكنــك منــع حرائــق الغابــات« منــذ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Only_you_( .العــام 1944. وقــد تعــرّف 95% مــن الراشــدين و77% مــن األطفــال عــىل هــذا الــدب ورســالته

.)can_prevent_forest_fires

وعندمــا تكــون الحمــالت قصــرية املــّدة ومحــدودة الوقــت بســبب تحقيقهــا أهدافهــا بنجــاح )مثــل حملــة القضــاء عــىل مــرض الحصبــة يف تايالنــد(، 

ميكــن حينهــا لــأدوات التــي طــّورت أن تعــّدل وتســتخدم يف وقــت أو مــكان آخريــن عنــد الحاجــة لتدّخــل مامثــل.

وألن الحمــالت تحتــاج إىل لحظــات ذات أهميــة إخباريــة وظهــور عــاٍل، ترتكّــز املشــاركة غالبــاً حــول أيــام محــّددة، مثــل ذكــرى ســنوية، أو متريــن 

مجتمعــي واســع النطــاق، أو مهرجــان، أو معــرض، أو عــرب مظاهــرات ومواقــف متثيليــة. وبــني هــذه األحــداث املركزيــة، يواصــل املتطوعــون إيصــال 

رســائلهم األساســية عــرب التفاعــالت االجتامعيــة الحيّــة. وقــد يحصــل هــذا مبجموعــة مــن الوســائل، مثــل:

 يف املجالس املدرسية وأنشطة ما بعد املدرسة.	 

 يف جلسة توعية بسوق املزارعني املحليني.	 

 خالل فعاليات تتعلق بالفنون املرسحية والثقافية	 

 خالل زيارات التوعية والتأييد.	 

وإضافــة إىل متطوعــي الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، فــإن جهــات فاعلــة مثــل اإلئتالفــات املجتمعيــة، واملســتطلعني، ومنظامت 

الدفــاع املــدين، وطــالب الجامعــات، وأعضــاء الروابــط املهنيــة، تكــون غالبــاً مــن املشــاركني املتحّمســني. وميكــن أيضــاً للحمــالت أن تحســن اســتخدام 

أنهــج التعليم التشــاريك.

استخدم النموذج البسيط التايل للتخطيط لحملة، ليساعدك يف االنطالق. ]41[

القامئة رقم 2: منوذج للتخطيط لحملة

ملحة عامة عن التخطيط لحملة

اسم الحملة: .............................................................................................................................................................................................

املنّسقون: .................................................................................................................................................................................................

املدة: .......................................................................................................................................................................................................

ملحة عامة عنها: ........................................................................................................................................................................................

األهداف والغايات: ....................................................................................................................................................................................

رسائل الحملة: ...........................................................................................................................................................................................

الجامهري املستهَدفة: ..................................................................................................................................................................................

إسرتاتيجية التواصل: ...................................................................................................................................................................................

الرشكاء واملسؤوليات: .................................................................................................................................................................................

امليزانية واملساهامت العينية: .....................................................................................................................................................................
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ويستعرض الجدول رقم 4 التايل منافع ومساوئ نهج الحمالت

الجدول رقم 4: إيجابيات وسلبيات نهج الحمالت

السلبياتاإليجابيات

 يصل إىل أكرب عدد من األشخاص برسائله املعيارية.	 

 يجذب انتباه وسائل اإلعالم	 

 يزيد قدرات كل الرشكاء	 

 يجب أن يكون خاضعاً للتخطيط الدقيق والتفكري العميق.	 

 يتطلّب تنظيامً ممتازاً	 

 يتطلّب دعامً قوياً من الرشكاء	 

 يتطلّب قدرة عىل التحمل: ينبغي عدم انتهاء الحمالت إىل حني 	 

تحقيق النجاح

وبعد استعراض نهج الحمالت، ننتقل اآلن إىل النهج الثاين وهو: التعلم التشاريك.

النهج الثاين: التعّلم التشاريك
 

ــا  ــاً عندم ــا، وخصوص ــلٍّ فيه ــهم يف ح ــم أنفس ــاركون ه ــي يش ــج الت ــاص باألنه ــكل خ ــخاص بش ــز األش يُحفَّ

يعتقــدون بأنهــا فكرتهــم الخاصــة. ويهــدف التعلّــم التشــاريك إىل إرشاك النــاس يف اكتشــاف وحــل املشــكالت 

مــن أجــل الحــد مــن مخاطــر الكــوارث. وتــأيت يف خضــّم كل هــذه األنشــطة خــربة املجتمــع املحــيل الخاصــة 

بالتمكــني.

ويتطلـّـب هــذا اســتخدام اللغــة، والقصــص، واألغــاين، والعــادات لتعزيــز ثقافــة الوقايــة الطارئــة. وينجــز هــذا 

عــادة عــرب أدوات مثــل: 

 البحوث العملية مثل تقييم قابلية الترر والقدرات.	 

 التخطيط إلدارة الكوارث	 

 تطبيق اإلجراءات للحد من املخاطر	 

 مراقبة وتحسني الخطط عرب التامرين واملحاكاة.	 

وميكن لهذه العنارص األربعة من التعلّم التشاريك أن تطبَّق عىل ثالثة مستويات:

 املستوى التنظيمي- املقرات، األفرع، املدارس، األعامل، أماكن العمل، واملنازل.	 

ع نطاقها ليصل إىل القرى، والبلدات، واملدن، وأنظمة املدارس، واملناطق.	   املستوى املجتمعي- ُيوسَّ

 املستوى السّكاين- متتّد العنارص لتدمج كامل املجموعات السكنية الحرية، عرب االستفادة من األدوات 	 

التي تعتمد عىل االنرتنت واإلعالم االجتامعي.

وميكن لأدوات املوازية الخاصة الستخدامها مع األطفال والسكان املهّمشني، أن تكون قّيمة أيضاً.	 

وتشمل األدوات الخاصة بهذا النهج:	 

 املنشورات، مثل الكتّيبات	 

 املناهج، والكراريس التدريبية، والعروض	 

 األنشطة التشاركية مثل: مشية القطع بالعرض، رسم خريطة للمخاطر واألصول، رزنامة فصلية، نقاش 	 

مجموعات، متارين، محاكاة، وسيناريوهات تدار عىل الطاولة.
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 املواد السمعية والبرصية، بينها الفيديوهات، واملقاطع السمعية واألغاين أو موسيقى أخرى	 

 الصفحات واألنشطة اإللكرتونية، مثاًل يف أماكن العمل.	 

 اإلعالم االجتامعي واملبادرات عىل أساس الهاتف، مثل إرسال الرسائل الخطية والتصويت.	 

تقييم قابلية الترضر والقدرات

لــدى مــا يزيــد عــن 60 جمعيــة وطنيــة بعــض الخــربة بشــأن تقييــم قابليــة التــرر والقــدرات، مســتخدمة 

يــن، ومجموعــات أدوات مســاعدة الســتخدامها  يف  أدوات تقليديــة مدمجــة يف كتيبــات تدريــس للميرسِّ

ــة. ــة الريفي ــات املحليّ املجتمع

 مشية القطع بالعرض	 

 وضع خريطة ملخاطر املجتمع املحيل والقدرات.	 

 الرزنامة الفصلية	 

 مناقشات املجموعة الخاضعة للرتكيز	 

ويف اإلبداعــات الجديــدة، اســتخدمت الجمعيــات الوطنيــة، مثل باراغواي واندونيســيا ورسيالنــكا والصني تقييم 

قابليــة التــرر والقــدرة بشــكل فعــال مــن أجــل حــدٍّ موّحــد للكــوارث عــىل األســاس املجتمعــي. ويف الوقــت 

عينــه، يكتشــف الطاقــم واملتطوعــون مجموعــة واســعة مــن األدوات مــن خــالل تقييــم الخطــر املجتمعــي 

 )www.provenctionconsortium.org موجــود عــىل املوقــع اإللكــرتوين(ProVention Consoritum مــن قبــل

ــة )يف كوســتاريكا  ــدادات الحري ــر أدوات لإلع ــي وتطوي ــة لتبن ــاً فعال ــة طرق ]63[، وهــم يكتشــفون بفعالي

وغواتيــامال وهنــدوراس والواليــات املتحــدة(، وأدوات توّحــد الهواجــس املتعلقــة بالتغــري املناخــي.

ويف تقييــم قابليــة التــرر والقــدرات، يكــون الرتكيــز يف التعلّــم عــىل تحديــد وترتيــب التهديــدات واملخاطــر 

ــن  ــد م ــرّك للح ــط للتح ــدء بالتخطي ــدها، والب ــدرات وحش ــوارد والق ــىل امل ــرّف ع ــات، والتع ــن األولوي ضم

ــام املجتمــع املحــيل مبــا يــيل: ]64[ ــة قي املخاطــر. وقــد ينتــج عــن هــذه العملي

 تطبيق املهمة بأنفسهم وجعل مجتمعهم املحيل أكر أمانا )تغيري(.	 

 تعبئة الدعم من البلدية أو أي من املنظامت األخرى )الدعوة إىل أو التأثري من أجل التغيري(.	 

دعم 	  إىل  أيضاً  يقود  قد  وهذا  )تحّول(.  األمد  طويلة  عملية  وسيتطّلب  جداً  معّقد  الحل  بأن   اإلقرار 

ترشيعي.

دليل التعليم التشاريك- تقييم قابلية الترر والقدرات
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التخطيط التشاريك إلدارة الكوارث

ــة التــرر والقــدرات خطــوة إىل األمــام عــرب  ــم قابلي ــط التشــاريك إلدارة الكــوارث بنهــج تقيي يدفــع التخطي

ــة للتخطيــط للحــد مــن املخاطــر واالســتجابة لهــا. ــة األمــد الجاري ــة طويل تشــكيل منــوذج للعملي

دليل خطوة بخطوة: التخطيط التشاريك إلدارة الكوارث

الخطوة األول: تطوير مواد إرشادية وتدريبية

تعترب املواد اإلرشادية والتدريبية رضورية لأسباب التالية:

 تقييم وتطبيق اإلجراءات الوقائية الجسدية و/أو البيئية املناسبة.	 

 الحد من املخاطر	 

 تطوير مهارات استجابة للمخاطر	 

الخطوة الثانية:

تعلّم ومامرسة املهارات

تجري عملية التعلم التشاريك مع تعلّم املهارات ومامرستها، كام يف الحقول التالية عىل سبيل املثال:

 التخطيط لسري عملية اإلجالء	 

 بناء وصيانة املأوى الخاص باألعاصري والفيضانات	 

 بناء قنوات رصف ملياه األمطار، وتجميع مياه األمطار	 

 تثبيت األثاث واألجهزة ضد االرتجاج الذي تتسبب به الزالزل	 

 متارين تحايك عملية االستجابة	 

الخطوة الثالثة: توفري التدريب

إن الحاجة ملهارات االستجابة للكوارث قد تُلبّى عرب التدريب يف  مجاالت:

 اإلسعاف األويل املجتمعي	 

 فرز الخسائر البرشية الكبرية	 

 تنظيم االستجابة	 

 البحث الخفيف واإلنقاذ	 

 إخامد النريان	 

 االتصاالت يف حاالت الطوارئ	 

 الدعم النفيس	 

 مل شمل العائالت	 

الخطوة الرابعة: القيام بتدريبات ومحاكاة

إن التدريبــات واملحــاكاة تقــّدم للمســتجيبني املحرتفــني يف أفضــل الحــاالت أكــر بكثــري مــام تقدمــه حادثــة 

ــار  ــراء اختب ــاس إلج ــة الن ــة لعام ــر فرص ــا توفّ ــام أنه ــم. ك ــة مخططاته ــم ومراقب ــة مهاراته ــيطة، ملامرس بس

ــور. ــار املخاطــر بالظه ــدء آث ــل ب ــدروس قب ــا يســمح باســتخالص ال حقيقــي، م
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وأهــم جــزء مــن التدريبــات هــو املشــاركة الكاملــة للمجتمعــات املحليــة، 

ــا  ــات، م ــد التدريب ــدأ بع ــذي يب ــرّك ال ــط للتح ــدد التخطي ــكاس وتج وانع

ــل يف املخطــط.  يفــي إىل تعدي

وميكــن للتدريبــات الســنوية واســعة النطــاق والشــاملة للمجتمــع املحــيل 

ــالل  ــن خ ــل م ــم الحاص ــة والتعلّ ــة العام ــز التوعي ــع، تعزي ــكل واس بش

ــا. إجرائه

ــريكا  ــن أم ــان م ــاكاة يأتي ــات واملح ــىل التدريب ــازان ع ــالن ممت ــاك مث وهن

 Práctica Para la Realizatión de Simulaciones y Guia( الالتينيــة

)]Simulacros ]75  والواليــات املتحــدة )راجــع املوقــع اإللكــرتوين لزلــزال 

.)www.shakeout.org ــري ــا الكب كاليفورني

وأدرجت منافع ومساوئ هذا النهج يف الجدول رقم 5 التايل.

الجدول رقم 5: إيجابيات وسلبيات نهج الحمالت

السلبياتاإليجابيات
 يبدأ هذا النهج مع تحديد املجتمعات بنفسها للتهديدات وقابلية 	 

الترر، مطّوراً توعية قوية بشأن املخاطر.

 يؤدي تحديد املوارد والقدرات إىل ثقة أكر واكتفاء ذاتياً.	 

 يبني ُملكية محلية وشخصية.	 

والرصف 	  واملاء  والصحة  املخاطر  من  الحد   لدمج  فرصة   يقّدم 

املناخي. التغري  مع  والتكيف  العيش  سبل  وحامية  الصحي 

الخاصة 	  بياناتها  لها  تكون  أن  املشاركة  املجتمعات  من   يتطلب 

. وخططها

بدالً من 	  الناس  العمل مع  والفروع من  الوطنية  الجمعيات   ميّكن 

لهم. تعمل  أن 

 يجذب متطوعني اجتامعيني، بانياً قدرة تنظيمية ومحّسناً العالقات 	 

بني كل الرشكاء.

املجتمعية 	  األدوات  من  واسعة  مجموعة  عىل  يعتمد  أن   ميكنه 

تبنيها. ليتم  املتوفرة  املخاطر  لتقييم 

 ميكن لتالمذة املدارس والشباب املشاركة يف عمليات مامثلة.	 

 إن تحديد املخاطر من دون القيام بأنشطة أخرى ال يؤدي تلقائياً 	 

إىل معرفة الحلول.

 قد يتطلب كثافة عاملية لخلق أثر عىل مجموعة صغرية من الناس.	 

التشاريك، 	  البحث  سبل  عىل  متني  تدريب  إىل  امليرّسون   يحتاج 

وديناميكية  الفريق،  وبناء  الثقايف،  والشعور  بالثقافة  والشعور 

واملرتجمة. املسّجلة  والبيانات  املجموعة، 

التزاماً 	  الشاملة لقابلية الترر والقدرات  التقييم   تتطلّب عمليات 

بالوقت من قبل املتطوعني واملشاركني من املجتمع. ملحوظاً 

 قد تكون الحلول معّقدة.	 

 يتطلب التطبيق يف األماكن الحرية تعديالت.	 

املانحني 	  أولويات  املحيل  املجتمع  وأولويات  حاجات  تتخطى   قد 

الدعم. عىل  اإلقليمية  اللجان  وقدرة 

 تتطلب أنشطة التخفيف من اآلثار مجموعة من املواد اإلرشادية 	 

الجودة. عالية  التدريب  وبرامج 

 قد تواجه أعامل التأييد التي ُدعي إليها  مقاومة وتحتاج إىل مهارات 	 

إضافية ومزيد من الدعم. 

النهج الثالث: التعليم غري الرسمي
 

إن التعليــم غــري الرســمي يركّــز عــىل االنتفــاع مــن اللحظــات الوجيــزة ويجابــه مــن أجــل الحــث عــىل التفكــري 

وإدخــال األشــخاص يف استكشــاف التحــركات والســلوكيات مــن أجــل زيــادة األمــان والقــدرة عــىل املقاومــة. 

ويعتــرب التعليــم غــري الرســمي يف املجتمعــات املحليــة واملــدارس أكــر األنهــج مرونــة يف مــا يخــص اإلعــداد، 

والجمهــور، واإلطــار الزمنــي.

الواليات املتحدة األمريكية أمريكا الالتينية
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ويظهر الجدول رقم 6 األنواع املختلفة املتوفّرة من التعليم غري الرسمي.

الجدول رقم 6: أنواع التعليم غري الرسمي

األشخاص متفرقوناملجموعةالجمهور

العملاملدرسةاملنزل

اإلنرتنتاإلذاعةالتلفاز

يوم أو يومانبضع ساعاتبضع دقائق

عنارص عفوية أو ُمعّممةمضاف إىل املشاريع الجاريةمعّد بشكل خاص

وتشمل األدوات الخاصة التي ميكن استخدامها يف التعليم غري الرسمي ما ييل:

وكتب 	  والكراريس  املوجزة  والكتيبات  اإلعالنية  والنرشات  والدالئل  اإلعالنية  امللصقات   املنشورات- 

األنشطة والنامذج الورقية والكتب الفكاهية والكتب القصصية وكتب التلوين وُعدد التجميع واملصادر 

باملعلمني. الخاصة 

 املناهج والكراريس التدريبية والعروض- ملخصات املعلمني والتدريب املجتمعي.	 

 التعليم اإللكروين- مناهج التعلم الذايت.	 

 الفنون املرسحية والثقافية- ألعاب ورقصات وقصائد شعرية وأغان ومسارح الشارع ومسارح الدمى.	 

 األلعاب واملنافسات- ألعاب ورق الشدة وألعاب الورق املقوى وألعاب تعاونية وأنشطة لعب األدوار 	 

ومسابقات يف الرسم ويف الكتابة ومباريات ومسابقات إذاعية.

 املواد البرصية والسمعية- مقاطع فيديو قصرية وبرامج إذاعية وتلفزيونية.	 

 الصفحات والنشاطات الشبكية- مواقع شبكية وألعاب ومسابقات عىل اإلنرتنت.	 

 اإلعالم اإلجتامعي ووسائل اإلتصاالت السلكية والالسلكية- الرسائل النصية القصرية والرسائل التحذيرية 	 

املبكرة.  

ينطــوي التعليــم غــري الرســمي عــىل نــرش الرســائل املعياريــة مــع إضفــاء ســمة املرونــة عليهــا لتمّكنهــا مــن 

ــىل نحــو خــاص، ألن  ــاالً، ع ــرب هــذا فع ــه. ويعت ــور املحــيل املحــدد واهتاممات ــع حاجــات الجمه ــف م التكي

املعلومــات النديــة والربهــان اإلجتامعــي والدعــم اإلجتامعــي كذلــك هــي عنــارص حيويــة يف مــا يتعلــق بتغيــري 

ســلوك اإلنســان. فاملتطوعــون هــم مبثابــة قــادة ومثــل عليــا يقدمــون منــاذج مؤثــرة بقــوة مــع قيامهــم بــإرشاك 

رشيحــة أكــرب مــن الجمهــور. وقــد ركــزت األدوات عــىل الحــث باتجــاه اإلكتشــاف وحــل املشــكالت، مــا يفتــح 

األفــق أمــام نشــاطات ومــواد ال نهايــة لهــا الجتــذاب رشائــح متنوعــة مــن الجمهــور املســتهدف.

والعديــد مــن أدوات التيســري التــي توفرهــا مبــادرة »الصحــة املجتمعيــة واإلســعافات األوليــة« التابعــة لإلتحاد 

 .]65[ » الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر هــي منــاذج مألوفــة، مبــا فيهــا »دليــل امليــرسِّ

ومــن بــني األمثلــة األخــرى تــربز عــدة حملــة »األفضــل أن تكــون جاهــزاً«]66[ التابعــة لجمعيــات الصليــب 

األحمــر الكاريبــي و«توقــع مــا هــو غــري متوقــع: دليــل امليــرّس« الــذي أعــّده الصليــب األحمــر الكنــدي ]67[. 

وهــي تتضمــن:

  عروض	 

 نقاش موّجه	 

 إيضاحات، عنارص برصية مساندة	 



35

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
3. األنهج األساسّية األربعة

 لعب أدوار	 

 رسد قصص	 

 دراسات حاالت 	 

 استثارة أفكار	 

 نقاشات بني مجموعات صغرية	 

 صندوق لأسئلة    	 

 َمرْسَحة	 

 محاكاة	 

ــة، عــىل غــرار »كتيــب  ــة اإلجتامعي ــي تســتخدم يف التعبئ ــاك عــدد مــن األدوات الت ــل، هن وعــىل نحــو مامث

ــن  ــن واملتطوعــني الذي ــل امليرسي ــن قب ــة م ــة« ]68[، مألوف ــة واإلســعافات األولي املتطــوع للصحــة املجتمعي

تلقــوا تدريبــات تتعلــق بربنامــج الصحــة املجتمعيــة واإلســعافات األوليــة )CBHFA(. وتتنــاول هــذه األدوات 

ــاء العالقــات وتنظيــم املجتمعــات وتوعيتهــا وتعبئتهــا. ــة التواصــل وبن عملي

ــم غــري  ــة التعلي ــان واألوالد. فجاذبي ــدى كل مــن الراشــدين والفتي ــة متســاوية ل ــة النشــاطات الندي إن فعالي

الرســمي املعــّد عــىل أحســن وجــه هــي عابــرة لأجيــال. وغالبــاً، تشــكل عوامــل الطاقــة والحــامس والفضــول 

التــي يبديهــا األوالد والفتيــان العاّلقــة التــي تجــذب الراشــدين للمشــاركة. وميكــن لــأدوات، ال بــل ينبغــي، أن 

تكــون الفتــة لالنتبــاه وجاذبــة وتشــاركية وعمليــة، بحيــث يصبــح التعلــم واملامرســة متطابقــني.

ــاطات  ــن نش ــزءاً م ــوارث ج ــر الك ــن مخاط ــد م ــق بالح ــمي املتعل ــري الرس ــدريس غ ــم امل ــّكل التعلي ــد ش وق

الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر منــذ الســبعينات. وتتــم مامرســته عــىل نحــو واســع. والســبب يف ذلــك، إىل 

حــد مــا، هــو أن اعتــامده أســهل مــن اعتــامد التعليــم الرســمي، وألنــه ال يُزاحــم املنهــاج النظامــي. فاملــدارس 

ــة  ــة لتنمي ــدم فرص ــدارس تق ــإن امل ــك ف ــاً. وكذل ــرح أيض ــض امل ــون ببع ــالب يرحب ــاعدة، والط ــب باملس ترح

ــا الصغــار والشــبان- مــا يؤمــن مصــدراً متجــدداً مــن  مجموعــات للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر قوامه

األعضــاء واملتطوعــني الجــدد.

ــورة  ــات املتط ــذه املجموع ــادة ه ــدارس لقي ــل امل ــني داخ ــني معلم ــم تعي ــال ت ــالً، يف ح ــك فع ــق ذل ويتحق

ــا: ــن بينه ــدة، م ــكاالً ع ــذ أش ــدارس أن يتخ ــمي يف امل ــري الرس ــم غ ــن للتعلي ــتمرار. وميك باس

 نرش املنشورات     	 

 تقديم العروض	 

 لعب األدوار	 

 مشاريع خدماتية مجتمعية	 

 أندية ما بعد الدوام املدريس	 

ومــن بــني نقــاط القــوة التــي يتمتــع بهــا التعليــم املــدريس غــري الرســمي هــو أن بإمــكان املدرســة أن تلعــب 

دور املحــور لجــذب املجتمــع األوســع، وذلــك عــرب تنظيــم برامــج خاصــة، مــن خــالل عــرض أعــامل الطــالب 

وإرســال الرســائل إىل املنــازل عــن طريقهــم.

ومتامــاً كــام اإلســرتاتيجيات األخــرى، فــإن الفوائــد املحتملــة للتعليــم غــري الرســمي ميكــن تحقيقهــا مــن خــالل 

التوســيع والرســائل املتســقة والرتكيــز عــىل تغيــري الســلوك.
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إيجابيات وسلبيات هذه املقاربة مبيّنة يف الجدول 7 يف ما ييل.

الجدول رقم 7: إيجابيات وسلبيات مقاربة الحمالت

السلبياتاإليجابيات

 املرح للمتطوعني	 

 املرح للمشاركني	 

 من شأنها أن تدعم وتقوي الحمالت األوسع نطاقاً	 

ومن 	  املتطوعني  لدى  القوة  نقاط  من  كامل  بشكل   تستفيد 

مهاراتهم

 تضم األوالد األصغر سناً 	 

 من شأن املدارس أن تشكل محوراً لجذب األهايل	 

 ميكن لأوالد الصغار أن يرشكوا أهاليهم	 

 ميكن للشبان أن يرشكوا بعضهم البعض	 

والرجال، 	  النساء  إىل  تصل  بحيث  النشاطات،  إعداد   ميكن 

ما،  عجزاً  يعانون  الذين  واألشخاص  والفتيات،  والفتيان 

املتعددة اللغات  ذات  واملجموعات 

نقطة 	  يشكل  أن  املدارس  يف  الرسمي  غري  التعليم  شأن   من 

رسمي بشكل  املنهاج  إىل  للدخول  انطالق 

 

 اخرتاقات متفاوتة عرب الجغرافيا والزمان	 

 التخطيط للتوسيع واالستدامة ينطوي عىل تحديات	 

 يجب أن ال يكون هناك محاولة للمشاركة يف اإلدارة املدرسية للكوارث 	 

أو يف املنهاج املدريس من دون رضا السلطات الرتبوية

فإن 	  مشابهة،  مدرسية  برامج  بتقديم  أخرى  منظامت  تقوم   حيثام 

االتساق لتحقيق  مطلوب  الوكاالت  بني  التنسيق 

 قد يكون هناك حاجة لطريقة تواصل خاصة من أجل الوصول إىل األوالد 	 

والشبان الذين هم خارج املدارس 

املقاربة 4: التدخالت املدرسية الرسمية
 

يشــمل محــور التدخــالت املدرســية الرســمية مجالــني اثنــني: اإلدارة املدرســية للكــوارث والحــد مــن مخاطــر 

الكــوارث يف املنهــاج املــدريس. ويعــّد هــذان املجــاالن رســميّني ألن املســاءلة واملســؤولية يف مــا يتعلق بالســالمة 

املدرســية واملناهــج الدراســية تعــودان حــرصاً إىل الســلطات الرتبويــة، وبالتــايل، هــام يتطلبــان الدعــم مــن أجل 

التخطيــط عــىل املــدى البعيــد وبنــاء القــدرات. وســواء كانــت هنــاك ســلطة واحــدة أو عــدد مــن الســلطات 

أو مل يبــُد أن هــذا النــوع مــن الســلطات متوفــر حقــاً، تبقــى القضايــا اإلحرتازيــة هــي نفســها.

ومــا مل يتــم تجربــة أو اختبــار الجهــود بشــكل رســمي أو نظامــي، فقــد يــؤدي التضــارب إىل تقويــض الهــدف 

بــدل تدعيمــه.

وبــرصف النظــر عــن كيفيــة تنظيــم املــدارس، فعنــد اإلمــكان، يجــب إطــالق مقاربــة مالمئــة مــع مجموعــة 

مــن املنظــامت غــري الحكوميــة واملنظــامت الحكوميــة التــي تبــدي اهتاممــاً، فيجــري التواصــل مــع الســلطات 

ــة واحــدة داخــل الربنامــج.  ــد نقطــة مركزي ــم الدعــم وتحدي ــروح مــن التعــاون، يف ســبيل تقدي املدرســية ب

فالتوقــع بــأن تناضــل املــدارس عــىل نحــو منفصــل، باعتــامد مشــاريع وبرامــج متعــددة وغــري منّســقة، يضــع 

عبئــاً عــىل كاهــل الســلطات املدرســية، فضــالً عــن أنــه غــري منتــج يف آخــر املطــاف. فالهــدف ليــس العمــل 

ــل  ــدرات داخ ــة الق ــل تنمي ــن أج ــاعدة م ــم واملس ــم الدع ــىل تقدي ــل ع ــل العم ــواز، ب ــام مت ــىل إدارة نظ ع
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األنظمــة الرتبويــة العامــة املوجــودة. كــام يتعــني عــىل الفريــق أيضــاً التواصــل مــع الســلطات املختصــة بــإدارة 

الكــوارث الوطنيــة وإرشاكهــا. 

اإلدارة املدرسية للكوارث

ــة  ــني ومواصل ــالب واملوظف ــالمة الط ــامن س ــوارث يف ض ــية للك ــإلدارة املدرس ــية ل ــداف األساس ــل األه تتمث

ــة  ــة التشــاركية واملتواصل ــاع العملي ــيك تكــون اإلدارة املدرســية للكــوارث مســتدامة، ينبغــي اتب ــم. ول التعلي

املعهــودة التــي تتعلــق بتحديــد األخطــار واملخاطــر وتخفيفهــا والحــد منهــا وتنميــة قــدرات اإلســتجابة. ومــن 

أجــل ضــامن الفعاليــة، تحتــاج هــذه العمليــة إىل أن تــدار مــن قبــل موظفــي املدرســة وأن تتلقــى الدعــم مــن 

خــالل السياســات املتســقة اآلتيــة مــن جميــع الســلطات القامئــة.

ويجــب للخطــة املرتبطــة بــاإلدارة املدرســية للكــوارث، واملعــّدة عــىل مســتوى املدرســة، أن تشــكل الوثيقــة 

الحيــة التــي تعــرّب عــن كل ذلــك. كــام يجــب أن تكــون كل التدابــري املعياريــة الفاعلــة متســقة. وكذلــك فــإن 

التدريــب عــىل مهــارات االســتجابة هــو أمــر أســايس. ويف مــا يــيل بعــض العنــارص الروريــة يف هــذا الصــدد: 

 اعتامد نظام من نوع أنظمة السيطرة عىل الحوادث لتنظيم االستجابة املحلية       	 

 إخامد الحرائق	 

 الدعم النفيس اإلجتامعي	 

 التصحح	 

 اإلخالء	 

 اإلسعافات األولية املجتمعية	 

 فرز اإلصابات الجامعية	 

 البحث واإلنقاذ عند وقوع أرضار خفيفة	 

 اإلتصاالت	 

 امللجأ	 

 التغذية	 

 التدابري املتعلقة بلّم شمل الطالب واألرس	 

ويظهــر التخطيــط العاملــي الــذي رســمته مبــادرات حركــة الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر مؤخــراً أن العديد 

مــن عنــارص اإلدارة املدرســية للكــوارث متــت تجربتهــا بشــكل ناجــح، مبــا فيها:

 حملة »مدارس أكر أماناً«	 

 مواد تدريبية تتعلق باإلدارة املدرسية للكوارث مخّصصة للمعلمني والطالب	 

 املدارس كمراكز لإلخالء يف حاالت الطوارئ	 

 اإلسعافات األولية املدرسية	 

 الصيانة املجتمعية للمدارس	 

كام أن مواد الرتشيد الخاصة باملدارس آخذة بالظهور وهي ستلعب دوراً مهامً.
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التدريبات املدرسية

ــة  ــدم تجرب ــي تق ــوارث، وه ــية للك ــة اإلدارة املدرس ــن عملي ــاً م ــزءاً حيوي ــية ج ــات املدرس ــكل التدريب تش

ــل كل  ــن قب ــم م ــل والتقيي ــالل التأم ــن خ ــات م ــذه التدريب ــة ه ــم متابع ــي أن يت ــة. وينبغ ــة مكثف تعليمي

أعضــاء املجتمــع املــدريس. فيتــم إدراج الــدروس املســتفادة يف الخطــة الخاصــة بــاإلدارة املدرســية للكــوارث، 

ــد مــن  ــاك العدي ــة. واســتناداً إىل الخطــر املُواجــه، هن ــرة التالي وتوضــع األهــداف إلجــراء التحســينات يف امل

ــا: ــي ميكــن تطبيقه ــات األساســية الت ــواع التدريب أن

 إخالء املباين )يف حال كان املبنى غري آمن(	 

 إخالء املوقع )يف حال كان املوقع غري آمن(	 

 االحتامء يف أمكنة التواجد )وهو تدبري لالحتامء يف حال كانت األمكنة يف الخارج غري آمنة(	 

 مالزمة املكان )إبقاء الطالب يف الداخل يف حال كان هناك أي هجامت عنفية(.	 

كــام ميكــن تطبيــق العديــد مــن املهــارات واإلجــراءات الفرديــة بشــكل منفصــل، وكجــزء مــن تدريبــات أكــر 

اكتــامالً عــىل محــاكاة األوضــاع الخطــرة:

 تدابري إطالق رساح الطالب )مّل شمل األرسة بشكل آمن(	 

 الهبوط واالحتامء والصمود )أثناء الزالزل(	 

 ارتداء سرتات النجاة ومامرسة تدابري السالمة من الغرق )أثناء الفيضانات أو موجات التسونامي(	 

 إخامد الحرائق الصغرية	 

 البحث واإلنقاذ عند وقوع أرضار خفيفة	 

 فرز غري طبي لإلصابات الجامعية	 

 التواصل بشأن حاالت الطوارئ	 

 التنظيم املرن وتعيني أدوار االستجابة	 

 العالقات العامة واإلتصاالت والتوثيق	 

 التوقف والهبوط والتدحرج )عند االحرتاق(	 

 السالمة من الصواعق	 

 اإلسعافات األولية	 

 أنظمة السيطرة عىل الحوادث	 

 توفر تدابري اإلستجابة اإلحتياطية 	 

 املواصالت والتدابري الخاصة باملواقع البعيدة عن املدارس	 

 اإلخالء املعاكس إىل داخل األبنية	 

ــايل  ــة يف الصنــدوق الت ــاين كتلــك املبيّن ــاج املــدارس إىل أن تتقــن تطبيــق القواعــد املتعلقــة بإخــالء املب وتحت

ــة طــوارئ. ــاك أي حال لضــامن اســتجابة املوظفــني والطــالب بشــكل آمــن يف حــال وقعــت هن
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القواعد املدرسية للتدريب عى إخالء املباين

 ال تتدافعوا، ال تركضوا، ال تتكلموا، ال ترتاجعوا	 

 عىل املعلمني أن يتعاونوا، مع تقدم بعضهم أمام الصفوف وبقاء البعض اآلخر يف الخلف	 

 عند الخروج، إبتعدوا عن املبنى من أجل السالمة	 

 تجمعوا بهدوء وقدموا تفسرياً لكل الطالب	 

   

العمل املرتبط باملناهج

يتخذ العمل املدريس املرتبط باملناهج ثالثة أشكال، كل واحد منها يتالءم مع سياق مختلف:

 حلقات تعليمية مستقلة	 

 دمج كراريس تدريبية قصرية )مواضيع محددة ومراحل صفية معينة(	 

 إدخال إضافات إىل املنهاج )مواضيع متعددة، باستخدام قراءات وأمثلة ومسائل ونشاطات(	 

وتُصّنف أدوات هذا املجال يف فئة املناهج والكراريس التدريبية والعروض، مبا فيها:

 الكتب املدرسية	 

 دراسات الحاالت	 

 املواد التعليمية التفاعلية	 

 أدوات التعليم غري الرسمي، كام تم إدارجها مسبقاً يف هذا الفصل )راجع صفحة 29(	 

 الكراريس التدريبية	 

 التامرين	 

ــه مــن الصعــب جــداً دمجهــا  ــاء« فيهــا، إال أن ــة املســتقلة كثــرياً مشــاركة »الغرب وتســّهل الحلقــات التعليمي

ــادة خــرباء  ــاً تسلســل الخطــوات نفســه وقي ــب كل األشــكال تقريب ــاج. وتتطل ــاح يف املنه ضمــن الوقــت املت

ــاه: ماهريــن باملناهــج، كــام هــو مبــنّي أدن

الدليل التدريجي: إنشاء حلقة تعليمية مستقلة

الخطــوة 1: تحديــد النقــاط املركزيــة لتطويــر املنهــاج الرتبــوي العــام وكذلــك خــرباء املضامــني الذيــن ميكــن 

العمــل باالشــرتاك معهــم.

الخطــوة 2: التعــرف عــىل املنهــاج املــدريس القائــم، أو التدقيــق فيــه، ملعرفــة الجوانــب التــي تتعاطــى فعــالً 

ــن  ــي ميك ــب الت ــر، والجوان ــن املخاط ــف م ــاخ والتخفي ــع املن ــف م ــوارث والتكي ــن الك ــد م ــا الح ــع قضاي م

ــاج. ــا إىل املنه ــا أو إدخاله تطويره
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الخطوة 3: تبيان نطاق وتسلسل نتائج الكفاءة، والتوافق عليهام.

الخطوة 4: تطوير املضامني للطالب.

الخطــوة 5: تطويــر مــواد داعمــة و/أو مــواد لتدريــب املعلمــني )التعلم-الــذايت، أثنــاء الخدمــة، و/أو التدريــب 

عــن طريــق كليــات أو جامعــات تدريــب املعلمــني(     

تختــرب األنظمــة الرتبويــة املطــّورة بشــكل جيــد دورات لتبنــي املناهــج. وهــي تــدوم، عــىل نحــو منوذجــي، مــن 

خمــس إىل عــرش ســنوات. وينظــر املعلمــون اإلحرتافيــون يف نطــاق وتسلســل املعرفــة والكفــاءات واملهــارات 

يف كل مجــال مــن مجــاالت املواضيــع الدراســية، مــع تنظيــم النشــاطات املتصلــة بالقــراءة وحــل املشــكالت 

ــة أو تطويرهــا مــن أجــل تقديــم  ــة املطبوعــة والرقمي واالكتشــاف. وينبغــي أن يتــم تحديــد املــواد املنهاجي

ــدد  ــق مبوضــوع مح ــا يتعل ــدة يف م ــة جدي ــس تدريبي ــج كراري ــي أن دم ــذا يعن ــة. وه ــذه العملي ــم له الدع

ومرحلــة صفيــة معينــة، أو ضــامن إدخالهــا يف املنهــاج لتطــال العديــد مــن املراحــل الصفيــة واملواضيــع، هــي 

مهمــة بعيــدة املــدى.

ــام يجــب أن  ــة، ك ــه الحيوي ــه تبعــث في ــاج بطريق ــم املنه ــه يجــب تصمي ــن املعلمــني أن ــري م ــد الكث ويعتق

يكــون مرنــاً مبــا يكفــي ليشــتمل عــىل املعــارف املحليــة بشــأن الحقائــق املحليــة. مثــالً، يف حــني أن الحلقــات 

التعليميــة الخاصــة بالعلــوم والجغرافيــا غالبــاً مــا تتضمــن معلومــات حــول املخاطــر الطبيعيــة، فإنــه ميكــن 

تنظيــم هــذه املعلومــات، بحيــث يربطهــا املعلمــون باملخــاوف املحليــة، مثــل:

 التعريف بنذر انهيارات الرتبة	 

 دمج عملية مراقبة كمية األمطار املحلية يف عملية إعداد وتقديم أنظمة اإلنذار املبكر املتمحورة حول 	 

الناس

 طرح سبل لتثبيت املنحدرات ومنع حدوث انهيارات الرتبة	 

 التخطيط الستخدام األرايض	 

 التعرف عىل ممرات وتدابري اإلخالء اآلمنة 	 

وبتعبري آخر، فإن التوعية البسيطة بشأن املخاطر والتعليم النظري للعلوم والجغرافيا هام غري كافيني. 

ويف البــدء، ميكــن ملجموعــة مــن املوظفــني أو املتطوعــني مــن ذوي الكفــاءة أن يعملــوا عــىل بنــاء القــدرات 

لــدى املعلمــني عــن طريــق اعتــامد أحــد النــامذج املتدرّجــة. غــري أن االســتدامة تتطلــب أن يتــم بنــاء القــدرات 

مــن خــالل مؤسســات رســمية موجــودة باســتمرار لتدريــب املعلمــني. كــام قــد يتــم تطويــر التعليــم اإللكرتوين، 

ليتخــذ شــكل حلقــات تعليميــة رقميــة للتعلــم الــذايت لــكال املعلمــني والطــالب، فيصبــح متوفــراً عــن طريــق 

األقــراص الرقميــة املرئيــة أو اإلنرتنــت، حيثــام تســمح املــوارد بذلــك. 
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إن إيجابيات وسلبيات هذه املقاربة مبينة يف الحدول 8، يف ما ييل:

الجدول رقم 8: إيجابيات وسلبيات مقاربة املناهج

السلبياتاإليجابيات

 دمج عملية الحد من الكوارث يف املنهاج يضمن التعليم املستدام 	 

عرب األجيال

 توضيح املواضيع ال يرتك مجاالً للشك يف أهميتها	 

 إن نقاط الدخول إىل املناهج محددة بسهولة ضمن املناهج القامئة 	 

العلوم  فيها  مبا  املواضيع،  من  العديد  ويف  الصفية  املراحل  كل  يف 

الطبيعية والبيئة والجغرافيا والتاريخ والدراسات اإلجتامعية واللغة 

واألدب والصحة والسالمة والرتبية املدنية

 ميكن تطوير مواد الكراريس التدريبية بسهولة نسبياً	 

 من دون إضافتها إىل املنهاج، ميكن االستفادة من أمثلة الحد من 	 

والحساب  والكتابة  األدب  مجاالت  يف  األهداف  لدعم  الكوارث 

التعاوين والتعليم  املشكالت  وحل  النقدي  والتفكري 

قدرات 	  بناء  عملية  الدراسية  املناهج  يف  املواد  إدخال  يتطلب   ال 

موّسعة، إذ أنه يتم التعريف باملضمون عىل نحو حاذق من خالل 

املواضيع     من  العديد 

 قد تشعر السلطات الرتبوية واملعلمون بأنه ليس باإلمكان إجراء أية 	 

إضافة عىل املنهاج املكتمل بالفعل

اختيارية 	  أنها  عىل  املستقلة  التعليمية  الحلقات  تقديم  يتم   قد 

ليس إاّل، كام قد يتم االستفادة من الكراريس التدريبية عىل أساس 

مهتمني معلمني  قبل  من  فحسب  طوعي 

 قد ال يشعر املعلمون بأنهم قادرون عىل تعليم مواد غري مألوفة، 	 

وقد يتطلب األمر دعامً واسعاً

 العمل مع السلطات الرتبوية يف سياق دورات تبني املناهج يتطلب 	 

التزاماً طويل األمد من قبل معلمني احرتافيني وخرباء باملضامني

املُدخلة 	  املواد  متييز  الصعب  من  يكون  قد  اإلدخال،  يتم  إن   ما 

إليها  واإلشارة 

...........
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 .4 
مبادئ التطبيق الفّعال 

 .............

يبــنّي هــذا الفصــل أربعــة مبــادئ أساســية يتوجــب تطبيقهــا يف إطــار التوعيــة العامــة والتثقيــف العــام بشــأن 

الحــّد مــن مخاطــر الكــوارث:

 االتساق والرسائل املعيارية	 

 الرشعية واملصداقية	 

 قابلية التوّسع	 

 االستدامة	 

كل واحدة منها موّضحة تباعاً.

املبدأ 1: االتساق والرسائل املعيارية
 

ــرّكات  ــز التح ــل تعزي ــن أج ــة م ــة مطلوب ــىل املواجه ــدرة ع ــالمة والق ــة بالس ــية املرتبط ــائل األساس إن الرس

العاجلــة يف صفــوف الجمهــور العــام عــىل اتســاعه. ويجــب أن تكــون هــذه الرســائل معياريــة ومتســقة لــيك 

ــري القــوي. كــام ينبغــي أن تلقــى اإلســناد مــن خــالل إجــامع األطــراف  ــة والتأث ــة والرشعي تحظــى باملصداقي

ــة املتاحــة.  ــة عــىل أســاس أفضــل املعــارف العلميــة واملحلي ــة األساســيّة حولهــا، وأن تكــون مبنيّ املعنيّ

وتعتــرب الرســائل املعياريــة هدفــاً ملحــاً يف مــا يتعلــق بالتثقيــف املتعلــق بالحــد مــن الكــوارث، وهــي تكتســب 

أهميــة خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بتوســيع الجهــود يف ســبيل خلــق ثقافــة للســالمة. فــإذا بــدت الرســائل 

غــري متســقة أو واضحــة، فــإن النتيجــة املبــارشة لذلــك هــي اإلربــاك والتشــكيك وعــدم االكــرتاث والرتاخــي. 

ولكــن عندمــا تــأيت نفــس هــذه الرســائل مــن مصــادر موثوقــة ومتنوعــة، يصبــح مــن األســهل بكثــري اتخــاذ 

قــرار بتطبيــق الخطــوات العمليــة اإليجابيــة املــوىص بهــا. ]10، 32[ 

وقــد يرتبــط محتــوى الرســالة املعياريــة مبســألة التخفيــف مــن املخاطــر والتأهــب وســلوك اإلســتجابة، إمــا يف 

مــا يتعلــق بــكل األخطــار أو بأخطــار محــددة. كــام وميكــن تطويــر املعايــري عــىل الصعــد العامليــة واإلقليميــة 

والوطنيــة، مبــا يزيــد مــن اإلفــادة. ومبــا أن هــذه الرســائل موّجهــة إىل جمهــور عريــض، فإنهــا متيــل إىل عــدم 

احتــواء أيــة إرشــادات محــّددة أليــة فئــة خاصــة.

وأحــد األمثلــة عــىل الرســائل املعياريــة التــي تــم اعتامدهــا بشــكل ناجــح عــىل النطــاق العاملــي، جــاء يف إطــار 

ــزا  ــزا أ )H1N1( )الشــائع تســميته بـ«إنفلون ــريوس اإلنفلون ــاء يســبّبه ف ــادي انتشــار وب ــي لتف ــد العامل الجه
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الخنازيــر« عــام 2009(. وقــد تــم صــوغ رســائل اإلتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر 

)IFRC( بالتــاميش مــع املبــادئ التوجيهيــة املوضوعــة مــن قبــل »منظمــة الصحــة العامليــة«. كــام تــم صوغهــا 

بعنايــة يف ظــل الشــعار الجــاذب »دفاعــك األفضــل هــو أنــت«. وقــد شــّددت التعليــامت الخمــس البســيطة 

املوّجهــة إىل الجامهــري كافــة، يف كل مــكان، عــىل الســلوك الفــردي: 

 إغسل يديك.	 

 غِط فمك.	 

 حافظ عىل مسافة بينك وبني اآلخرين.	 

 إفصل أفراد عائلتك املصابني.	 

 تخلص من نفاياتك.	 

والتعليمة األخرية كانت »ملزيد من املعلومات، إتصل بهذا الرقم ...«.

ــواد  ــة وم ــددة تفاعلي ــائط متع ــارص لوس ــىل عن ــة ع ــة للحمل ــة التابع ــات اإللكرتوني ــتملت الصفح ــذا واش ه

ــة للتحميــل. وتكمــن قيمــة هــذه الرســائل يف اســتذكارها وتطبيقهــا، كل واحــدة عــىل حــدة.  مطبوعــة قابل

ومعــاً، تشــكل الرســائل الخمــس مقاربــة شــاملة وفعالــة للوقايــة مــن األمــراض املنقولــة جــواً. وقــد اســتطاعت 

العديــد مــن الجمعيــات الوطنيــة تطبيــق الربنامــج مــن خــالل إجــراء تعديــالت خاصــة بــكل واحــدة منهــا.

وعــىل نحــو مشــابه، تشــتمل الرســائل املعياريــة املتصلــة بالتأهــب العــام للكــوارث، التــي يعّدهــا الصليــب 

ــىل  ــم، ع ــىل عل ــعار »ع ــة ش ــت مظل ــزة تح ــوات، موج ــرش خط ــىل ع ــاد األورويب، ع ــب اإلتح األحمر/مكت

ــب«. ــاً إىل جن ــتعداد، جنب اس

املعايري اإلقليمية   

بــرزت الحاجــة إىل وجــود معايــري إقليميــة يف إحــدى الحــاالت التــي تجلــت يف جنــوب آســيا. فقــد أصيــب 

املتطوعــون يف الصليــب األحمــر باإلحبــاط، ألنــه وعــىل الرغــم مــن أن اإلســعافات األوليــة تعتــرب فعالــة مــن 

حيــث التكلفــة، وســبيالً آمنــاً وبســيطاً للحفــاظ عــىل األرواح وعــىل الرغــم مــن أن الجميــع مــوىص باالحتفــاظ 

بـ«عــدٍة لإلســعافات األوليــة«، غــري أنــه مل يكــن هنــاك مــن إرشــادات أبــداً حــول مــا يجــب أن تحتويــه هــذه 

العــدة بالضبــط.

 

وقــد قــام مطلقــو مبــادرة »بنــاء مجتمعــات أكــر أمانــاً«، باتخــاذ قــرار يقــي باالشــرتاك مــع كل جمعيــات 

ــعافات  ــدة لإلس ــدة موّح ــكيل ع ــادات لتش ــع إرش ــيا لوض ــوب آس ــر يف جن ــالل األحم ــر واله ــب األحم الصلي

األوليــة. كــام أنهــم ســعوا للحصــول عــىل معلومــات مــن شــبكة تبــادل املعلومــات الواســعة التابعــة لأمــم 

ــد  ــا مجل ــا جميعه ــرِّف به ــة، يع ــدد منوذجي ــع ع ــر أرب ــذه إىل تطوي ــاور ه ــة التش ــت عملي ــدة. فأفض املتح

ــة« ]69[   ــعافات األولي ــدد اإلس ــية لع ــري القياس »املعاي
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 عدة اإلسعافات األولية لأرسة	 

 عدة اإلسعافات األولية للمتطوعني املتدربني	 

عدة اإلسعافات األولية للمدارس	 

 	)SAR( عدة البحث واإلنقاذ 

هــذا وتــم أيضــاً وضــع إرشــادات حــول الحاميــة والنظافــة الشــخصية عــىل حــد ســواء. وعنــد الــرورة، تجــوز 

املوضعــة، بهــدف مواجهــة بعــض التهديــدات، كلدغــات األفاعــي. 

ويف إطــار هــذا املثــال، يعتــرب املعيــار اإلقليمــي نافعــاً بصــورة خاصــة يف مجــال الرتشــيد العــام. فهــذا يقــدم 

ــة  ــة والحامي ــا الصح ــة بقضاي ــلطات املعنيّ ــتكون الس ــد، س ــه يف كل بل ــة، إذ أن ــة وطني ــكل جمعي ــاً ل منوذج

ــات.  ــري أو التوصي ــي حــول هــذه املعاي ــن إجــامع وطن ــة أطــراف رشيكــة هامــة يف تكوي ــة مبثاب املدني

ــائل  ــالق للرس ــة اإلنط ــاألرسة نقط ــة ب ــوارث الخاص ــة الك ــكل خط ــا تش ــاً م ــي، غالب ــتوى الوطن ــىل املس وع

ــىل  ــداً ع ــاالً جي ــرتايل مث ــر األس ــب األحم ــة للصلي ــة« )RediPlan( التابع ــة الجهوزي ــرب »خط ــة. وتعت املعياري

ــامً. ضــع خطــة. إحصــل  ــا الرســالة. »خــذ عل ــع خطــوات بســيطة تتكــون منه ــك، فهــي ترتكــز عــىل أرب ذل

www.redcross.org.au/ourservices_acrossaustralia_( ،»ــك ــىل جريان ــرّف ع ــوارئ. تع ــدة للط ــىل ع ع

ــالً مــن النشــاطات  ــاً كام emergencyservices_prepare.htm(. والرســالة شــاملة مبــا يكفــي لتغطــي نطاق

الهادفــة إىل الحــّد مــن الكــوارث يف مــا يتعلــق بأيــة أخطــار ميكــن مواجهتهــا. كــام أن الخطــوات قصــرية بقــدر 

يســمح لهــا بــأن تعلــق يف الذاكــرة، وهــي مبثابــة دعــوة للتحــرك. ويتــم إرســال كل مــن الرســائل األربــع مــع 

رمــز ملــّون داعــم، معــزز مبعلومــات مفّصلــة متوفــرة بســهولة. وعــىل نحــو ســلس، تُدمــغ الرســائل بالســمة 

ــة، بواســطة كلمــة »Redi«، مــن دون إقصــاء أو إبعــاد أّي مــن األطــراف الرشيكــة.  املطلوب

ويحتــاج اإلتســاق عــادة إىل رشاكات. ففــي الغالــب، يقــوم املانحــون بتمويــل العديــد مــن املنظــامت للعمــل 

عــىل النشــاطات الهادفــة إىل الحــد مــن مخاطــر الكــوارث يف بلــد معــنّي. وهنــا، يســهم التعــاون يف مــا يتعلــق 

ــة  ــة والخاص ــواد التثقيفي ــات وامل ــن املعلوم ــرتك م ــال مش ــاء مج ــق بإنش ــا يتعل ــة، ويف م ــائل املعياري بالرس

باإلتصــاالت، مــع طــرح شــعارات متعــددة، عــىل نجــاح كل املقاربــات.

فعــىل مــدى عــدة عقــود مــن الزمــن، خلقــت الرســائل املعياريــة الداعيــة إىل التأهــب للكــوارث يف الواليــات 

املتحــدة ثقــة عامــة ألنهــا حملــت شــعارات ثــالث مؤسســات معروفــة: الصليــب األحمــر األمــرييك، والوكالــة 

الفيدراليــة إلدارة حــاالت الطــوارئ، والجمعيــة الجيولوجيــة األمريكيــة. ويف الســنوات األخــرية، جمــع منتــدى 

عــرف باســم »ائتــالف املنظــامت للتعليــم املتعلــق بالكــوارث« 25 وكالــة حكوميــة ومنظــامت تعليميــة غــري 

ربحيــة تعنــى باملصلحــة العامــة مــن أجــل التوافــق عــىل مجــال واســع مــن الرســائل التــي تتصــل بالتوعيــة 

والتثقيــف يف مــا يتعلــق بالتأهــب للكــوارث، وهــو مــا تــم تحديثــه تحــت عنــوان »التحــدث عــن الكــوارث: 

دليــل للرســائل املعياريــة«]8[.
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ــع  ــرباء املواضي ــوم خ ــب. ويق ــت مناس ــة وذات توقي ــقة ودقيق ــائل متس ــداد رس ــة إع ــذه الوثيق ــن ه وتضم

ــاً.  ــامت طوع ــا املنظ ــي تتبعه ــائل الت ــول الرس ــامع ح ــق اإلج ــة لتحقي ــذه املجموع ــاعدة إىل ه ــم املس بتقدي

ــي.  ــالف الطوع ــذا االئت ــم ه ــت لتنظي ــني الوق ــرييك للموظف ــر األم ــب األحم ــر الصلي ــدوره، يوف وب

ــز  ــد لتعزي ــام باملزي ــة، ميكــن القي ــه عــىل املواجه ــط بســالمة املجتمــع وقدرت ويف ســياق إطــار العمــل املرتب

ــة- يف املســتقبل. ــة كاف ــة والوطني ــة واإلقليمي ــد العاملي ــة- عــىل الصع الرســائل املعياري

املبدأ 2: الرشعية واملصداقية
 

الرشعيــة، عمومــاً، هــي خاصيّــة اإلنســجام مــع املبــادئ. واملصداقيــة هــي خاصيــة أن تكــون جهــة مــا موضــع 

ثقــة أو تصديــق. يركــن بعــض النــاس إىل املفهــوم البســيط بــأن رشعيــة »الحركــة« ومصداقيتهــا ناتجــان بشــكل 

أســايس عــن عالقتهــا الفريــدة بالحكومــة ودورهــا الفعــال يف االســتجابة للكــوارث. غــري أن الدليــل املتــأيت مــن 

املتطوعــني املنتمــني إىل القاعــدة اإلجتامعيــة األساســية، والذيــن يشــكلون رشيــان الحيــاة للجمعيــات الوطنيــة، 

ــن كل العمــل املنجــز  ــا ناشــئة ع ــا، ومصداقيته ــار الحــي ملبادئه ــن اإلظه ــا ُمســتمدة م ــأن رشعيته يوحــي ب

لتمكــني املجتمعــات والحــد مــن معانــاة البــرش.

ومــع علــم »الحركــة« بــأن تأثــريات الكــوارث والفقــر وانعــدام املســاواة وانعــدام األمــن والتغــري املناخــي هــي 

أكــرب بكثــري مــن قدراتهــا عــىل االســتجابة لهــذه الظــروف، ومــع إمكانهــا الحصــول عــىل املعــارف املطلوبــة 

لتحقيــق الســالمة والقــدرة عــىل املواجهــة، فهــي ملتزمــة مببادئهــا بتشــارك وتطويــر هــذه املعــارف. وبالتــايل، 

فــإن التثقيــف العــام ذا النطــاق الواســع هــو أســايس لرشعيتهــا ومصداقيتهــا. ويتجــىل أحــد املظاهــر األساســية 

ــة  ــات الوطني ــىل الجمعي ــراه«. إذاً، يتوجــب ع ــوّد أن ت ــذي ت ــري ال ــون التغي ــة يف »أن تك ــة واملصداقي للرشعي

واملوظفــني واملتطوعــني أن يترصفــوا كمثــل عليــا لجميــع مــا عداهــم. وبالنســبة لأفــراد، قــد يعنــي هــذا:

 التربع بالدم   	 

 مامرسة النظافة الشخصية وغسل اليدين	 

 التقيد برشوط السالمة عىل الطرق ووضع أحزمة األمان	 

 اتباع اإلرشادات  الصحية	 

 عدم التدخني يف أماكن العمل    	 

                  

ومن الناحية التنظيمية، يعني هذا:

 التأكد من أن كل املقرات ومكاتب الفروع متموضعة ومبنية بشكل ميّكنها من مقاومة الزالزل	 

 اإلبقاء عىل ممرات الخروج سالكة لعمليات اإلخالء	 

 تشييد أبواب تفتح لجهة الخارج	 

 تثبيت التجهيزات واألثاث يف املراكز الصحية، يف املناطق املعرضة للخطر الزلزايل	 

 تنفيذ التدريبات بشكل منتظم.	 
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وإذا كان أولئــك املتواجــدون يف املقــرات والفــروع ال يصدقــون رســائل التخفيــف مــن املخاطــر وال يعملــون 

مبضمونهــا هــم أنفســهم، إذاً فــإن الجهــود التثقيفيــة للعامــة لــن يكــون أمامهــا ســوى فرصــة ضعيفــة للنجــاح. 

ومتامــاً كــام نتلقــى التعليــامت عــىل مــن أيــة طائــرة »إذا هبــط الضغــط يف القمــرة... ضعــوا أقنعتكــم أوالً«، 

فعــىل املوظفــني واملتطوعــني أن يدركــوا أنهــم إذا أرادوا أن يكونــوا فعالــني يف حاميــة مــن هــم أكــر ضعفــاً، 

عليهــم أن يعتنــوا بأنفســهم أوالً. 

ففــي حــني قــد يبــدو هــذا جليــاً، إال أن األبحــاث وجــدت أنــه حتــى عندمــا يفهــم النــاس مخاطــر الكــوارث 

املحيطــة بهــم بشــكل عــام، فــإن التفــاؤل املنحــاز يجعــل الجميــع مييلــون إىل التفكري بــأن »اآلخرين ســيتأثرون 

ــات  ــة والجمعي ــة واالجتامعي ــن املنظــامت الدولي ــاز ضم ــة هــذه اإلنحي ــا«. ]50[  وميكــن رؤي ــي أن ــر من أك

الوطنيــة كذلــك. 

يف ما ييل عدد من األمثلة الحديثة عن برامج ساهمت يف تعزيز الرشعية:

 تم تحديث وتعديل مقر »الصليب األحمر الياباين« بشكل يوفر له السالمة من الزالزل، كام تم تخزين 	 

كميات من الغذاء واملاء تكفي 400 موظفاً لثالثة أيام يف املقر. 

 يجهد »الصليب األحمر الكولومبي« إليجاد مكتب خال من األوراق من أجل الحد من النفايات وتدهور 	 

البيئة.

 أصدر عدد من الجمعيات الوطنية بيانات تعيد التأكيد عىل النصيحة القائلة »إهبط واحتِم واصمد« 	 

خالل الزلزال، وذلك من أجل مكافحة املعلومات املضللة – نصائح ضعيفة املستوى ال متلك أي أساس 

مرتكز عىل اإلثبات العلمي، يتم نرشها بواسطة الربيد اإللكرتوين ويعمد إىل متريرها برسعة مئات اآلالف 

من الناس، بنوايا طيبة ولكن بتأثريات مرة.

ومــع تنفيــذ الجمعيــات الوطنيــة لعمليــات تقييــم للمخاطــر ونشــاطات هادفــة إىل التخفيــف منهــا، نتوقــع 

أن نــرى املزيــد مــن هــذه األمثلــة.

وتعتمــد املصداقيــة أيضــاً عــىل الجــودة واإلجــامع حــول رســائل التثقيــف العــام. فاالتحــاد الــدويل لجمعيــات 

ــدروس  ــه البحــوث وال ــت إلي ــا توصل ــج آخــر م ــاً لدم ــه عاملي ــّول علي ــالل األحمــر مع ــب األحمــر واله الصلي

ــه بتحويــل الرســائل  املســتفادة األكــر حداثــة مــع عمليــة اإلرشــاد الراهنــة. فهــو يف موقــع فريــد يســمح ل

ــالت  ــذارات«، و«التعدي ــال لإلن ــل »التواصــل بشــأن املخاطــر« و«اإلمتث ــة مث ــات األكادميي ــدة )املوضوع املعق

املنزليــة ملواجهــة املخاطــر«، و«علــم األوبئــة الناجمــة عــن القتــىل والجرحــى«( إىل رســائل مفهومــة وقابلــة 

ــق.  للتطبي

املبدأ 3: قابلية التوّسع
 

ــية يف  ــدى األركان األساس ــد« )إح ــل املزي ــه »فع ــن خالل ــن م ــذي ميك ــدى ال ــع إىل امل ــة التوّس ــزى قابلي تُع

»اســرتاتيجة 2020«( عــرب نــرش النشــاطات إىل عــدد أكــرب مــن النــاس. وأيــاً تكــن اإلســرتاتيجيات واملقاربــات 
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ــا عــىل نطــاق واســع مبــا  ــا إذا كان ميكــن تطبيقه ــات األساســية هــو م ــإن أحــد التحدي ــاة، ف واألدوات املنتق

ــاس.        ــا الن ــي يواجهه ــاة الت يكفــي للحــد مــن الكــوارث واملعان

ــث التكلفــة. فمــن  ــة مــن حي ــوالً فعال ــة التوســع، وكالهــام يتطلــب حل ــام قابلي ــن أم ــني خطريي ومثــة تحدي

جهــة، يعيــش أكــر مــن نصــف ســكان العــامل اليــوم يف املــدن. وتواجــه معظــم مــدن العــامل الضخمــة )بكثافــة 

ســكانية تزيــد عــن 10 ماليــني نســمة( أخطــاراً زلزاليــة جديــة. كــام أن عــدة مئــات مــن املــدن تواجــه أخطــار 

الفيضانــات والعواصــف الدوريــة. وهنــاك حاجــة ملحــة للوصــول إىل هــذه الرشيحــة الضخمــة مــن الســكان 

الحريــني املتواجديــن يف املــدن اإلقتصاديــة والسياســية املركزيــة. ومــن جهــة أخــرى، فــإن اإلنتشــار الجغــرايف 

الواســع للســكان الريفيــني يف مواقــع نائيــة ال ميكــن الوصــول إليهــا يفــرض مجموعــة مختلفــة مــن التحديــات 

أمــام عمليــة التوســع.

ــني  ــا املحظوظ ــني الضحاي ــها ب ــر نفس ــالل األحم ــر أو اله ــب األحم ــات الصلي ــد جمعي ــر، تج ــني آلخ ــن ح وم

ــام  ــة، ك ــات يف 20 مدرس ــىل الطرق ــالمة ع ــة للس ــة حمل ــة الوطني ــت الجمعي ــوريا، أطلق ــي س ــا. فف لنجاحه

ــة«  ــم املتحــدة للطفول ــة األم ــع »منظم ــاون م ــة الســالمل واألفاعــي« بالتع ــة هــي »لعب ــة جاذب ابتكــرت لعب

ــيع  ــم توس ــت أن يت ــة طلب ــة أن الحكوم ــداً إىل درج ــة ج ــة ناجح ــذه التجرب ــت ه ــد كان )UNICEF(. وق

ــالً،  ــب قائ ــني إىل التعقي ــع أحــد املوظف ــا دف ــا 13،000-14،000، م ــغ عدده ــج ليشــمل مدارســها البال الربنام

ــت؟‘». ــتفعل إن نجح ــاذا س ــك، ’م ــأل نفس ــك أن تس »علي

ــم الناجــح ألي برنامــج يجــب أن  ــة. فالتصمي ــام التوســع هــو الكلف ــر تثبيطــاً أم ــق األك ــادة، يكــون العائ ع

ــن أن  ــرية أرسع م ــة، ألن الحاجــات تتضاعــف بوت ــرار ميســور التكلف ــاً عــىل اســرتاتيجيات للتك يشــتمل دامئ

ــي. ــج التجريب ــول الربنام ــق حل تســمح بتطبي

يوضح الجدول 9 بعض السبل الشائعة لتوسيع نطاق النتائج.

الجدول 9: سبل توسيع نطاق النتائج

إرشادات حول كيفية التطبيقالسبيل

إجعلها سهلة اإلكتشاف علىالن اإلنرتنت ومتوفرة بأشكال ولغات متعددة نرش األدوات بحرية

لطباعة تشارك التكاليف املساعدة  لتقديم  املحلية  الخاص والحكومة  القطاع  أدعو رعاة من 

املواد وتوزيع 

هؤالء إستخدام أمناط تدريب متعاقبة يدرّب  ثم  بني،  املدرِّ بتدريب  للقيام  تدريب  أساتذة  إستخدم  أوالً، 

بون أناساً آخرين وهكذا دواليك. وتحتاج كل مجموعة يف السلسلة إىل  املدرِّ

أن تكون قادرة، وأن تلتزم باألهداف املصبو إليها. يجب مراقبة عنرص الجودة.   

ماليني اإلذاعة والتلفاز إىل  العام  الطابع  ذات  واألخبار  واإلعالنات  الرتفيهية  الربامج  تصل 

التفاوض  ينبغي  وعليه،  مرة.  كل  يف  وحسب  دقائق  لبضع  ولكن  الناس- 

اقرتاحات  تقديم  العام من خالل  الطابع  البث ذات  أوقات  لتحسني رشوط 

رضوري.       والتكرار  اإلعالم.  وسائل  إىل  الجهات  لكل  رابحة 
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يف حال تم إعداده جيداً، فمن املثبت أنه فعال بقدر التعليم يف الصفوف، إذ التعليم اإللكرتوين

أنه مبقدور الناس أن يحصلوا عليه ملدة 7/24، كام أنهم ال يتعرضون لإلحراج 

عدد  يف  قصور  مثة  كان  حال  يف  األنفع  فهو  وكذلك،  األخطاء.  ارتكاب  عند 

املدّربني املاهرين أو كان التمويل محدوداً. وهو يحد من الحاجة إىل السفر، 

مع ما يرافق ذلك من فوائد لها عالقة بالبيئة والكلفة والوقت.  

بواسطة هذه املقاربة، يتم نقل الرسائل األساسية إىل جامهري كبرية. ويجب اللوحات والالفتات اإلعالنية

أن تكون جودتها ممتازة ليك ترتك تأثرياً، وبالتايل ينبغي التعلم من اآلخرين 

املواصالت  اإلعالنات عىل وسائل  نفعاً. حاول وضع  األكر  ما هو  واكتشاف 

العامة. 

للتثقيف بشأن الحد من الكوارث يف كل فرصة- خصوصاً عندما يعلو االستفادة من االستجابة والتعايف رّوج 

اإلجابات.  عن  الناس  ويبحث  املالحظات  منسوب 

املبدأ 4: اإلستدامة
 

تعــزى اإلســتدامة إىل اســتمرارية جهــود التدخــل يف مــا يتعلــق بالتوعيــة العامــة والتثقيــف العــام عــىل مــدى 

فــرتة زمنيــة طويلــة تكفــي لتحقيــق تحــّول يف ثقافــة الســالمة.

التحديات أمام االستدامة هي:

 التسارع يف النمو السكاين والتمدن والهجرة	 

 التكنولوجيات الجديدة التي توّلد مخاطر أكرب )كمواد ومامرسات إعامرية معينة(	 

 القصور يف وعي التكنولوجيات املتوفرة للحد من املخاطر	 

 املدة الزمنية الطويلة التي تفصل بني بعض اآلثار الطبيعية الخطرية )مثل الثورات الربكانية، والزالزل، 	 

وموجات التسونامي، وفيضانات الـ 100 عام(

 تأثريات التغري املناخي	 

 فقدان الذاكرة الجامعية للمعرفة الخاصة ببلد ما، أو عدم القدرة عىل مالءمتها	 

 تراجع عملية انتقال املعرفة بني األجيال	 

 أمناط التمويل قصري املدى للمشاريع عن طريق املانحني	 

 توقعات املانحني بإطالق مقاربات »جديدة« بدالً من مقاربات »محّسنة ومستدامة«	 

 النقص يف املوارد املالية للتوسيع	 

 تعب املتطوعني	 

 اإلخفاق يف قياس التقدم	 

ميكن تعزيز االستدامة من خالل:

 تحديد النشاطات التي ميكن تكرارها يف فرتات زمنية منتظمة من دون أن تشكل عبئاً	 

 إيجاد فرص لالبتكار واإلبداع	 

 جعل النشاطات جزءاً من توقعات املتطوعني والشباب يف ما يتعلق بالعضوية 	 

 استخدام هذه النشاطات لتنمية قاعدة املتطوعني	 
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 تشارك امللكية مع األطراف الحكومية الرشيكة من أجل مأسسة الجهود	 

 تشارك امللكية مع السلطات الرتبوية من أجل تعميم الجهود	 

 تشارك امللكية مع منظامت غري حكومية أخرى من أجل تشارك املسؤوليات	 

 التفكري يف املستقبل ووضع العمليات يف موضعها الصحيح من أجل إتاحة القيام بالتعديالت والتحسينات 	 

للحفاظ عىل الزخم ومواصلته

 إدخال عنرص تنافيس )كمنح الجوائز والتقديرات(	 

 قياس النجاحات واإلعالن عنها	 

 إنتقاء قيادات قادرة	 

 تشارك العمل وتقدير مساهامت كل األطراف 	 
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يبنّي هذا الفصل كالً من األدوات التالية بالتفصيل:

 املنشورات 	 

 املناهج والكراريس التدريبية والعروض	 

 التعليم اإللكرتوين	 

 األداء والفنون	 

 األلعاب واملنافسات 	 

 املواد السمعية والبرصية	 

 مصادر الشبكة العنكبوتية	 

 اإلعالم اإلجتامعي	 

 اإلتصاالت السلكية والالسلكية	 

وهــو يقــّدم أمثلــة عــن النشــاطات التــي تقــام ضمــن كل فئــة، ويعايــن اإليجابيــات والســلبيات لــكل منهــا 

ــة  ــني أدوات مختلف ــة الجمــع ب ــم ينظــر يف أهمي ــن ث ــام. وم ــف الع ــة والتثقي ــة العام باعتبارهــا أداة للتوعي

بهــدف إنتــاج تغيــري يف الســلوك.    

املنشورات

عــىل مــدى فــرتة طويلــة مــن الزمــن، كانــت املنشــورات هــي الوســيلة املفضلــة لنــرش رســائل التوعيــة العامــة 

والتثقيــف العــام. ومبرونتهــا الالمتناهيــة كــام يبــدو، ميكــن للمنشــورات أن تأخــذ شــكل مــواد مطبوعــة أو 

ــات  ــام يف اللوح ــث )ك ــتخدامها للب ــكان اس ــه باإلم ــام أن ــة. ك ــام مختلف ــكال وأحج ــدر بأش ــة، وأن تص رقمي

ــددة.  ــرى متع ــف أخ ــة إىل وظائ ــة(، باإلضاف ــاب تدريبي ــواد أو ألع ــل )كم ــة(، وللتواص ــات اإلعالني وامللصق

فالخيــارات العديــدة مــع أهدافهــا املختلفــة، والجامهــري املســتهدفة املحتملــة، وكذلــك نطــاق النــرش، كلــه 

ــنّي يف الجــدول 10، يف األســفل. مب

الجدول 10: أنواع املنشورات

.5 
األدوات

.............
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النرشالجمهور املستهدفالنوع

الجمهور 

العام

بكميات األوالدالشباب

كبرية

كام يسمح 

التمويل

بطبعات 

محدودة

إلكرتونياً

الصفحات املفضلة- تذكِّر 

بالرسائل األساسية واملعلومات 

املتعلقة بالتواصل

●●●●

نرشات البيانات، النرشات 

اإلعالنية، الكتّيبات املوجزة- 

رسائل الحملة األساسية

●●●●●

الكتّيبات- إرشادات مخففة، 

ملخصات، تعليامت معيارية

●●●●●

بطاقات املعلومات- بطاقات 

صغرية قابلة للطّي تذكِّر 

باألساليب واإلجراءات األساسية 

كاإلخالء، واملمرات املستخدمة 

يف حاالت الطوارئ، وفرز 

األولويات، واإلسعافات األولية، 

وإنعاش القلب والرئتني، واملياه 

والتصّحح   

●●●●●●

خطة الكوارث لألرسة ورسائل 

أساسية أخرى- مواد للرتشيد 

والتحفيز عىل تغيري السلوك 

●●●●●

كتّيبات ودالئل- مواد شاملة 

تتضمن تلك املخّصصة لكال 

املدّربني واملتدربني

●●●●

كراريس للتامرين وكراريس 

للنشاطات- مواد تفاعيلة 

لتعزيز التعلم

●●●●●

مخططات توضيحية- مواد 

ذات بنية متامسكة ومتحركة 

وموثوقة، يستخدمها املدربون 

للتعليم املبارش

●●●●

دراسات الحاالت- مواد توثق 

الدروس واملصادر وتطرحها 

للمشاركة

●●●

املفكرات- هي مفيدة للتذكري 

والتحفيز بشأن 12 رسالة أو 

أكر عىل نحو متواصل  

●●●●●

امللصقات اإلعالنية- إعالنات 

ً إخبارية إمنا غري مفّصلة كثريا

●●●●
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الفتات وإشارات- إعالنات 

ذات تأثري قوي ونطاق واسع، 

لحدث ما

●●●●

لوحات إعالنية- الرسائل 

األساسية والواسعة النطاق، يف 

حملة ما، التي تكون ذات تأثري 

قوي ومعدة بعناية إمنا غري 

مشِتتة لالنتباه 

●●●●

مجالت- سواء صدرت لطرح 

موضوع كامل، أو كعدد خاص، 

أو لتقديم مضامني ملواضيع 

متنوعة

●●●●

كتب فكاهية- سلسلة فكاهية، 

روايات تصويرية، قصص قصرية، 

مواد ترفيهية تعليمية

●●●●

كتب تلوين- الرتشيد للتأهب، 

الرتفيه التعليمي

●●●

قصص قصرية- حقيقية أم 

خيالية

●●●●

ألعاب بواسطة الورقة والقلم، 

ألعاب بواسطة ورق الشدة، 

ألعاب الورق املقّوى، مناذج- 

ميكن صناعتها أو الحصول عليها 

مطبوعة ومعبأة يف صندوقها 

بشكل احرتايف   

●●●●

عدة إعالمية- حزم للصحافيني 

واملذيعني )مطبوعة أو مسموعة 

أو برصية(

●●●

مصادر األقراص الرقمية املرئية 

)DVD( واألقراص املضغوطة، 

ورشائح الذاكرة- جمع بني املواد 

بأشكال متنوعة 

●●●●●

عنارص محفزة أصغر حجامً- 

أوراق الصقة، أحجار مغناطيس، 

أوشام مؤقتة، أقالم رصاص، 

ممحاة، مفكرات، لوازم لحاالت 

الطوارئ

●●●●

عنارص محفزة أكرب حجامً- 

قمصان، قبعات، حقائب تسوق 

قابلة إلعادة االستخدام، قناين 

مياه قابلة إلعادة االستخدام، 

أغطية وسادات، مصابيح يدوية، 

عدد اإلسعافات األولية  

●●●●
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يعتمد القرار حول النوع األكر مالءمة من املواد املنشورة عىل:

 الجمهور املستهدف 	 

 مقدار املحتوى الذي ينبغي نقله	 

 العدد املطلوب للتوزيع	 

 أساليب النرش	 

 املدة الزمنية املطلوبة للمنَتج	 

وميكــن إتاحــة كل املــواد املنشــورة لرشيحــة 

ــات  ــكل صفح ــىل ش ــور ع ــن الجمه ــعة م واس

إلكرتونيــة ميكــن تصفحهــا عــىل اإلنرتنــت أو 

ــطة  ــل، بواس ــة للتحمي ــق قابل ــكل وثائ ــىل ش ع

األقــراص الرقميــة املرئيــة واألقــراص املضغوطــة 

ورشائــح الذاكــرة. كــام ميكــن تعزيــز جــودة 

بعــض الرســائل إىل الحــد األقــى لنرشهــا عــىل 

الهواتــف الجوالــة واألجهــزة املحمولــة.

ــاه.  ــة، فاملنشــورات تتنافــس لجــذب اإلنتب ــة مــن املعلومــات املنشــورة واملــواد التعليمي ــة هائل ــاك كمي وهن

ــة  ــن الناحي ــني م ــني وجاذب ــم مقنع ــوى والتصمي ــون املحت ــب أن يك ــع، يج ــار واس ــق انتش ــايل، لتحقي وبالت

البرصيــة. كــام يجــب األخــذ بعــني اإلعتبــار كيــف ومتــى يُتوقــع مــن النــاس أن يقبلــوا عــىل اســتخدام هــذا 

املنتــج، ومــا الفعــل املطلــوب منهــم القيــام بــه نتيجــة قراءتهــم لــه. إضافــة إىل ذلــك، يجــب وضــع أهــداف 

واضحــة لهــذه املــواد، واختبارهــا قبــل إنتــاج كميــات كبــرية منهــا. ورمبــا يبــدو هــذا اإلختبــار كتأجيــل غــري 

ــة يســتحق الوقــت والجهــد.     ــه اســتثامر شــديد األهمي رضوري، غــري أن

نرشة بيانات )الواليات املتحدة األمريكية(

لعبة لوحية مسطحة

ملصقات إعالنية من الفليبني وتركيا

كتيّبات موجزة )الجزائر(

وســواء طُبــع املنشــور أو نـُـرش إلكرتونيــاً، ينبغــي أن يكــون إخباريــاً ومقنعــاً وجديــراً بــأن يُذكــر. فكلــام كانــت 

املــواد جاذبــة أكــر، كلــام كانــت فعاليتهــا أكــرب يف إرشاك القــارئ بالعمــل ويف تعزيــز عمليــة تغيــري الســلوك. 

ــد تتضمــن رســائل أساســية أو  ــم املنشــورات للتوجــه إىل جمهــور مســتهدف محــدد وهــي ق وميكــن تصمي

معلومــات أكــر تعمقــاً تهــدف إىل تدريــب املعلمــني أو إىل التعلــم الــذايت. وقــد يتــم إعــداد بعضها لالســتخدام 

مــرة واحــدة فقــط، يف حــني أن غريهــا قــد يُســتخدم مــرات متكــررة.   
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الجدوالن 11 و12، أدناه، يوضحان إيجابيات وسلبيات املنشورات املطبوعة والرقمية.

الجدول 11: إيجابيات وسلبيات املنشورات املطبوعة

املنشورات املطبوعة

السلبياتاإليجابيات

	 الجميع يحبون أشياء ميسكون بها ويلمسونها

	 تشّد اإلنتباه وتلفت األنظار

	 ميكن أن تكون مفيدة وأن يتم االحتفاظ بها وأن تتسم باالستدامة

	 ميكن توجيهها لجامهري مختلفة

	 ميكن أن تكون تفاعلية وأن تعزز تغيري السلوك

	 لها تأثري عىل البيئة، مبا يف ذلك األشجار يف صناعة األوراق والشحن

	 قد ال تُقرأ

	 إذا مل يتم اختبار التأثريات، فستبقى غري معلومة

	 قد تكون ذات نوعية رديئة أو تغفل األسلوب املخفف أو ترتك انطباعاً 

خاطئاً 

الجدول 12: إيجابيات وسلبيات املنشورات الرقمية

املنشورات الرقمية

السلبياتاإليجابيات

	 تقلص تكاليف الطباعة والشحن

	 ميكن نقلها عرب اإلنرتنت )وبالتايل من دون تكلفة(

	 ميكن نقلها عرب األقراص املضغوطة واألقراص الرقمية املرئية )بتكلفة 

أدىن من تكلفة الطباعة(

	 ميكن تحديثها وتعديلها من دون تكبّد تكاليف للطباعة والتوزيع

	 ميكن أن تحتوي كمية أكرب من املواد

	 ميكن ترتيبها يف أقسام من أجل استطالع أكر تعمقاً

	 يستخدم الشباب اإلعالم الرقمي عندما يكون متاحاً

	 ميكن الوصول إليها عرب سّد الفجوة بني الناس يف املجتمع

	 قابلة لالكتشاف والبحث بسهولة 

األقراص  جهاز  استخدام  مبقدورهم  ليس  الذين  ألولئك  متاحة  غري   	

املرئية الرقمية 

	 غري متاحة ألولئك الذين ليس مبقدورهم استخدام جهاز الكمبيوتر أو 

ال ميتلكون املهارات الخاصة به 

	 قد ال تكون متاحة ألولئك الذين ليس مبقدورهم استخدام اإلنرتنت

املناهج والكراريس التدريبية والعروض

ــارف  ــن املع ــم م ــدار ضخ ــع مق ــة لجم ــائل تقليدي ــروض وس ــة والع ــس التدريبي ــج والكراري ــرب املناه تعت

واملعلومــات تحــت غــالف رســمي ومعيــاري وموّحــد. وغالبــاً مــا يتــم نقــل املعلومــات الهامــة خــالل األحــداث 

ــز  ــم وتعزي ــل لتنظي ــئت يف األص ــي أنش ــت، الت ــدوات اإلنرتن ــورش ون ــدوات وال ــات والن ــة كاإلجتامع املهم

ــام أن  ــع. ك ــني واملعلمــني والطــالب وأعضــاء املجتم ــني واملتطوع ــاً لوجــه، للموظف ــارشة وجه ــات، مب التدريب

العنــارص الجديــدة، كالتامريــن التفاعليــة والتعلــم باملامرســة والتشــبيك اإلجتامعــي، تجعــل هــذه املقاربــات 

ــة. أكــر إرضــاًء وقيمــة مــن حيــث املغــزى والفعالي
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يتم إعداد هذا النوع من املواد عادة للغايات التالية:

 مساعدة املشارك الذي يتلقى تعليمه يف حلقة تعليمية مبارشة 	 

 املساعدة عىل تسهيل التدخل املجتمعي	 

 توفري الرتشيد املستقل للمستخدمني	 

العروض

ميكــن تقديــم العــروض عــىل نحــو بســيط للغايــة، عن طريــق خطيــب مــزّود ببضع بطاقــات تحــوي مالحظات 

أو مخططــات توضيحيــة أو عــرب لــوٍح للعــرض مــع مســالط فوقــه، أو مــن خــالل برنامــج عــرض رقمــي، رمبــا 

يدمــج بــني مقاطــع الفيديــو والرســوم املتحركــة. وقــد تكــون فّعالــة كمقّدمــات مســتقلة ملوضوعــات متنوعــة، 

وميكــن أيضــاً أن تكــون عبــارة عــن مناهــج شــاملة معــّدة للتقديــم.

الكراريس التدريبية

ــهر  ــة األش ــس التدريبي ــدي. والكراري ــتوى التمهي ــن املس ــد م ــاب أبع ــّدة للذه ــة مع ــس التدريبي إن الكراري

هــي الكراريــس املتنوعــة التــي تتنــاول »الصحــة املجتمعيــة واإلســعافات األوليــة« والتــي تســتخدم يف أرجــاء 

العــامل باإلضافــة إىل العديــد مــن الكراريــس التدريبيــة للمتطوعــني يف مــا يتعلــق باالســتجابة للكــوارث. كــام 

ــد خضــع  ــدرات« )VCA( هــو شــائع االســتخدام، وق ــب الضعــف والق ــم جوان ــي »تقيي ــراس التدريب أن الك

للعديــد مــن املالءمــات اإلقليميــة. وتجــري العديــد مــن الجمعيــات الوطنيــة )مبــا فيهــا جمعيــات الصليــب 

األحمــر الكمبوديــة والفليبينيــة( حلقــات تعليميــة معياريــة، موضوعهــا الحــد مــن مخاطــر الكــوارث، إلعــداد 

املوظفــني واملتطوعــني. ويقــوم العديــد غريهــا بتطويــر كراريــس تتنــاول العمليــة املجتمعيــة املتكاملــة للحــد 

مــن املخاطــر. ويف بعــض الحــاالت، تكــون الكراريــس غــري متاحــة إال ألولئــك املشــاركني املســجلني يف التدريــب.

وقــد تــم تطويــر الكراريــس التدريبيــة ملســاعدة معلمــي املــدارس عــىل تعريــف الطــالب عــىل موضوعــات 

التوعيــة بشــأن الكــوارث. ومثــة نطــاق أوســع يهــدف إىل تطويــر كراريــس تدريبيــة تخاطب جامهري مســتهدفة 

محــدّدة، كاملرافــق الصحيــة أو املؤسســات التجاريــة.

كــام أن الجهــود النظاميــة الراميــة إىل تشــارك بعــض الكراريــس التدريبيــة األكــر جــودة بإخضاعهــا ملالءمــات 

أكــرب بــدأت تأخــذ حيــزاً. فعــىل ســبيل املثــال، يقــوم املركــز اإلقليمــي املرجعــي الخــاص بالتعليــم املجتمعــي 

للوقايــة مــن الكــوارث )CCREC( بنــرش كراريســه التعليميــة الـــ13 باإلســبانية والربتغاليــة واإلنكليزيــة. 

ــري الرســمي يف  ــق غ ــي أو للتطبي ــف املجتمع ــدء للتثقي ــا يف الب ــم إعداده ــي ت ــس الت ــام أن بعــض الكراري ك

املــدارس، إزدادت تطــوراً لتتحــول إىل مصــادر للمناهــج املدرســية الرســمية. وتشــتمل املــواد املنهجيــة التــي 

ــة، مثــل:  تتبناهــا املــدارس رســمياً عــىل متطلبــات إضافي

 نطاق وتسلسل، لتحديد النطاق الكامل للمعرفة واملهارات والكفاءات من أجل إيصاله يف كل مرحلة 	 

صفّية.

متطوع يف الصليب األحمر يقدم عرضاً ألعضاء املجتمع

كراريس املناهج )أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي(
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 املواءمة مع املنهاج القائم، من أجل تحديد نقاط اإلدراج املالمئة يف ما يتعلق باملوضوعات واملراحل 	 

الصفّية.

وقــد تــم تطويــر مــواد منهاجيــة لدمجهــا يف مناهــج دراســية يف كل مــن ســويرسا وموزمبيــق وأنغــوال، بطريقــة 

تغطــي ســتة مخاطــر إقليميــة أساســية. ويف فيتنــام، تــم إعــداد أول مــواد تتنــاول الســالمة مــن الفيضانــات 

ــم اســتخدام هــذه املــواد مــن قبــل 0.5  ــع والخامــس. كــام ت ــأوالد يف الصفــني الراب واألعاصــري عــام 1999 ل

مليــون تلميــذاً مدرســياً، ولهــا يعــزى الفضــل يف تنفيــذ عمليــات إخــالء واســعة وناجحــة جــراء األعاصــري، مــا 

أنقــذ الكثــري مــن األرواح. وحاليــاً، تــم تحديــث هــذه املــواد. أمــا يف فيجــي، فقــد صادقــت الســلطات الرتبويــة 

عــىل منهــاج الجمعيــة الوطنيــة.     

ويف كنــدا، يقــّدم برنامــج تابــع للجمعيــة الوطنيــة تحــت اســم »توقــع مــا هــو غــري متوقــع« منهجــاً للحــد مــن 

الكــوارث متعــددة املخاطــر مــن خــالل ثالثــة عناويــن:

 ميكن أن تحدث، كن جاهزًا ]70[  )7-8 سنوات(	 

 ملواجهة ما هو غري متوقع، كن متأهبًا ]71[ )10-11 سنة( 	 

 كن جاهزًا، كن آمنًا )12-13 سنة( ]72[	 

وبحلول العام 2008، كان الربنامج قد وصل إىل 750,000 ولداً.

ــه يف وقــت الحــق ليناســب  ــر منشــور، متــت مالءمت ــدي بتطوي ــر الكن ــب األحم ــة الصلي ــام قامــت جمعب ك

الواليــات املتحــدة، تحــت مســّمى »مواجهــة الخــوف«]73[ وقــد جــرى تصميمــه مــن أجــل مســاعدة مــن 

ــاب  ــوارث يف أعق ــة الك ــل ملواجه ــكل أفض ــون بش ــم متأهب ــعور بأنه ــىل الش ــني 5-16 ع ــم ب ــرتاوح أعامره ت

ــاً  ــح هــذا املصــدر حالي ــي وقعــت يف 9 أيلول/ســبتمرب 2001 يف واشــنطن. وقــد أصب ــة الت الهجــامت اإلرهابي

ــدة.    ــات املتح ــوارث« يف الوالي ــتري يف إدارة الك ــاج »املاجس ــاً يف منه مدرج

يبنّي الجدول 13، أدناه، إيجابيات وسلبيات املناهج والكراريس التدريبية والعروض.

الجدول 13: إيجابيات وسلبيات املناهج والكراريس التدريبية والعروض

محتوى املنهاج )فيتنام(

السلبياتاإليجابيات

	 تؤمن نطاقاً وتسلسالً منطقيني وشاملني لكمية ضخمة من املعلومات

	 تؤمن جودة واتساقاً يف تقديم الخدمات 

	 تؤمن أساساً مشرتكاً للموظفني واملتطوعني

	 ميكن طرحها بشكل مطبوع أو رقمي

	 قد يكون نرشها مكلفاً

	 قد يكون مكلفاً إيصالها بشكل مبارش 

	 قد تستبعد الربامج التدريبية الكثري من األشخاص جراء القيود املتعلقة بالزمان 

واملكان
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التعليم اإللكروين

ــب  ــريئ( أو التدري ــي م ــرص رقم ــر وق ــاز كمبيوت ــب جه ــذي يتطل ــر )ال ــىل الكمبيوت ــز ع ــب املرتك إن التدري

املرتكــز عــىل شــبكة اإلنرتنــت )الــذي يتطلــب جهــاز كمبيوتــر إضافــة إىل إمكانيــة اســتخدام اإلنرتنــت( هــام 

ــايل  ــنّي، يف مج ــعة، وتب ــة واس ــرتوين لدراس ــم اإللك ــع التعلي ــد خض ــاوين. ولق ــم التع ــق التعل ــيلتان لتحقي وس

التعليــم العــايل واملؤسســات التجاريــة، أن الطــالب الخاضعــني للتعليــم اإللكــرتوين قــد حققــوا أداء أفضــل مــن 

أولئــك الذيــن يتعلمــون يف حلقــات تعليميــة مبــارشة.

والفوائد الرئيسية للتعليم اإللكرتوين، حيث يكون استخدام اإلنرتنت متاحاً وميسور التكلفة، هي:

 مرونة يف إمكانية دراسة املواد 7/24    	 

 إمكانية أن يعمد املدربون ذوي الكفاءة العالية إىل مشاركة معرفتهم عىل نطاق واسع	 

 خيار التعلم الذايت، الذي يالئم املتطلبات الفردية	 

الفرد	  كان  )سواء  املختلفة  التعليمية  األمناط  بني  للتوفيق  والبرصية  والسمعية  املكتوبة  املواد    توفر 

يستوعب التعليم بشكل أفضل من خالل الوسائل السمعية أو البرصية أو املكتوبة أو الحسّية الحركية(.    

 تكلفتها متدنية للغاية بالنسبة لكل طالب.	 

وقــد شــهد التعليــم اإللكــرتوين تطــوراً رسيعــاً خــالل العقــد املنــرصم، إذ قدمــت منتجــات التعليــم اإللكــرتوين 

ــاً مبســارات تعليميــة  األّوليــة، والتــي عرفــت مبنهــاج الجيــل األول، أســلوب تعليــم تدريجــي منظــم مصحوب

ــارص  ــان مــع مشــاهدات لصفحــات جامــدة يتخللهــا عن ــا املعلمــون، ويف أغلــب األحي مســتقيمة يتحكــم به

ــذه  ــزال ه ــني. وال ت ــا منفصل ــق بقي ــة والتطبي ــي(. إال أن النظري ــح رقم ــرض رشائ ــالً، ع ــمعية-برصية )مث س

ــن  ــن م ــري والتمّك ــة واملعاي ــا املطابق ــرب فيه ــي تعت ــات الت ــع املحتوي ــناً م ــيل حس ــتقيمة تب ــات املس املقارب

ــارص مهمــة.  ــارات عن امله

ــا  ــر انســياباً، تدفعه ــة أك ــة تعليمي ــاين، تجرب ــل الث ــاج الجي ــت باســم منه ــة، عرف ــة الحق ــم أنتجــت مقارب ث

قدمــاً اهتاممــات املتعلمــني وحاجاتهــم. وغالبــاً مــا يُشــار إىل هــذا النظــام بصفــة »املُقّســم«، بحيــث يتمكــن 

ــذايت  ــم ال ــا إىل التقيي ــم هن ــي تهّمهــم. ويســتند التقيي املتعلمــون مــن التوغــل بعمــق أكــرب يف املجــاالت الت

ــة.   ــة واملامرســة التأملي والتجــارب املتعاقب

وبشــكل خــاص، تــزداد جــودة فعاليــة هــذه املقاربــات املتمحــورة حــول املتعلــم، عندمــا يكــون االكتشــاف 

ــلوب  ــج األس ــن دم ــات. وميك ــي األولوي ــكالت ه ــل املش ــة وح ــة واملرون ــة القيادي ــدي والتنمي ــري النق والتفك

ــني  ــط ب ــاين أن ترب ــل الث ــة الجي ــن ألنظم ــام ميك ــاً. ك ــم مع ــىل املتعل ــم ع ــر القائ ــم واآلخ ــىل املعل ــم ع القائ

التعليــم الــذايت والتعليــم املرتكــز عــىل املشــاريع. وميكــن قيــاس نتائــج التعليــم ومراقبتهــا وتقديــر اإلنجــازات 

ــم. ــة وتشــاركها داخــل الجامعــات الخاضعــة للتعلي واكتســاب املعرف
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وقد استند منهاج التعليم اإللكرتوين إىل مجموعة واسعة من املضامني، من بينها:

 دروس )سواء من خالل الدرس الذايت أو الدرس املحكوم بوقت معني(  	 

 نشاطات وألعاب تفاعلية	 

 مسابقات واختبارات تحت إدارة ذاتية )بأشكال متنوعة، وعالمات توضع أوتوماتيكياً(	 

 أفالم مرئية وسمعية قصرية	 

 مناقشات متزامنة )صفوف ومحادثات إفرتاضية( وغري متزامنة )منتديات( تتواصل من خاللها الجامعات 	 

املتواجدة عىل اإلنرتنت، مع أن الصفوف اإلفرتاضية تتطلب تسهيالت.

 أدوات كاملدّونات وصفحات الوييك، الكتساب املعرفة ونرشها	 

باإلنرتنت وعدم 	  اإلتصال  كلها أصبحت ميرّسة عرب خيارات  والتوجيه،  والتدريب  الخصويص   التدريس 

به اإلتصال 

 اإلدارة واملتابعة )مبا يف ذلك منح الشهادات(.	 

إن مــن بــني أهــم فوائــد تطويــر منهــاج التعليــم اإللكــرتوين هــو القــدرة عــىل تيســري إعــادة اســتخدام مضمــون 

التعليــم اإللكــرتوين ومالءمتــه. وهــذا يتطلــب إنشــاء مســتودع لأغــراض التعليميــة )أو اتحــاد لهــا( لتشــارك 

املحتويــات املطابقــة للمعايــري. 

ــرة عــىل شــكل  ــة متوف ــس التدريبي ــة الكراري ــات الوطني ــت بعــض الجمعي ــد املــايض، جعل عــىل مــدى العق

ــد مــن الكراريــس  ــل العدي ــاٍم بتحوي ــامم متن ــوم اهت ــاك الي ــذايت. وهن ــم ال ــراص مضغوطــة للتعل ــو وأق فيدي

التدريبيــة إىل أشــكال للتعليــم اإللكــرتوين بحيــث يصبــح باإلمــكان توصيلهــا عــن طريــق القــرص املضغــوط أو 

القــرص الرقمــي املــريئ أو اإلنرتنــت.

ويقــوم اإلتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر حاليــاً بتجربــة اســتخدام نظــام إلدارة 

التعليــم مــن أجــل متكــني دمــج العديــد مــن الجهــود التدريبيــة. ويســعى النظــام، بعنــوان »صليــب أحمــر 

واحــد«، إىل الســامح للمتطوعــني بــأن يديــروا بأنفســهم مســار دراســة املهنــة التــي اختاروهــا هــم- خصوصــاً 

يف مجــايل اإلســعافات األوليــة واالســتجابة للكــوارث. كــام أن هنــاك حلقــة تعليميــة ذاتيــة ملــدة 20 دقيقــة 

حــول التأهــب لفــريوس اإلنفلونــزا أ )H1N1(  متوفــرة للجمهــور العــام.   

وتقــوم جمعيــة الصليــب األحمــر األمــرييك بتجريــب »برنامــج تقييــم الجهوزيــة« مــع املؤسســات التجاريــة 

وغريهــا مــن املنظــامت مبــا فيهــا املــدارس. ويأخــذ الربنامــج يف الحســبان مســتوى املؤسســة وإدارة الكــوارث 

مــن خــالل اإلجــراءات، جامعــاً دعــامً مبــارشاً مــن الفــروع املحليــة.  

 الربنامج التعليمي لالتحاد الدويل عىل 

 https://ifrc.cyberu.com/client/ifrc/default.aspx

»برنامج تقييم الجهوزية« التابع لجمعية الصليب األحمر األمرييك 

 للمؤسسات التجارية واملنظامت واملدارس متوفر عىل:

www.readyrating.org/splash.aspx
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الجدول 14، أدناه، يوضح إيجابيات وسلبيات التعليم اإللكرتوين.

الجدول 14: إيجابيات وسلبيات التعليم اإللكروين

السلبياتاإليجابيات

	 فعاليته بقدر فعالية التعليم يف الصفوف

	 كلفته بالنسبة للفرد أدىن من كلفة التعليم يف الصفوف

	 ميكن نرش الخربة عىل نطاق واسع

	 ذايت

	  ال يعتمد عىل الزمان واملكان

	 ميكن ربطه باملشاريع القامئة عىل العمل

	 ميكن مراقبة النتائج عىل نطاق واسع

	 يتطلب إمكانية استخدام جهاز األقراص الرقمية املرئية أو الكمبيوتر

	 يتطلب إمكانية استخدام اإلنرتنت من أجل الفعالية التاّمة 

املهارات  إلكرتوين مجموعة جديدة من  إنشاء منهاج تعليم  	 يتطلب 

واألدوات

معقداً  والتشاركية  باملرونة  يتسم  تنموي  برنامج  إعداد  يكون  قد   	

مكلفاً و

	 قد يكون ذا طابع إجتامعي أقل، إال إذا تم تنظيمه للتفاعل الجامعي 

الشخيص أو اإللكرتوين

أو  املحدود  التفاعل  جراء  املوظفني،  لدى  الرضا  من  متدين  مستوى   	

املسافة بعيد 

 األداء والفنون

يؤمــن األداء والفنــون فرصــاً خالقــة متنوعــة إليصــال رســائل هامــة وجديــة مــن خــالل تجــارب غنيــة، غالبــاُ 

مــا تكــون حيّــة. وتتضمــن األمثلــة:

 مرسح الشارع والقراءات الدرامية والتمثيليات واملرسحيات	 

 عروض الدمى	 

 إلقاء الشعر	 

 الرقص	 

 نشاطات الفالش موب يف مواقع مدنية واسعة )مجموعة من األشخاص الذين يتجمعون فجأة يف مكان 	 

عام، ويؤدون عماًل غري اعتيادي ومن ثم يتفرقون(

 االستفادة من التقاليد الشفهية كرسد القصص واملوسيقى والغناء	 

 صنع اللوحات الجدارية وغريها من الفنون التفاعلية ونشاطات الرسوم الفنية	 

وميكــن لــكل تلــك النشــاطات أن تنجــح يف إرشاك املتطوعــني وأعضــاء املجتمعــات، ســواء كمؤديــن أو كأفــراد 

مــن الجمهــور. فاملــؤّدون املاهــرون يجــدون الطــرق الخالقــة لجعــل جمهورهــم يشــارك.
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ميكــن االســتفادة مــن األداء والفنــون يف األماكــن التــي يجتمــع فيهــا النــاس ألي غاية كانــت: أكشــاك املعلومات 

ــة،  ــارض واملناســبات املدرســية واملجتمعي ــوان الصحــة والســالمة واملع ــام تحــت عن ــي تق ــات الت يف املهرجان

وكذلــك يف الحدائــق العامــة. وغالبــاً مــا يكــون الشــباب، عــىل وجــه الخصــوص، مســتعدين للمشــاركة يف كل 

مــن هــذه األحــداث. كــام أن إدخــال عنــرص تنافــيس مــا يبعــث عــىل البهجــة مــن شــأنه أن يســاعد عــىل 

اجتــذاب املزيــد مــن األشــخاص. والجديــر تذكّــره هــو أن كل األفــراد املشــاركني ســيقّدرون معاملتهــم باحــرتام 

وامتنــان.

مغٍن/مؤلف أغاين يف كولومبيا
يف مخيم الشباب السنوي الذي تقيمه جمعية الصليب األحمر الكولومبي، كان أمام أعضاء 

كل فريق 02 دقيقة ليبتدعوا عرض دمى خاص بهم من أجل نقل التوعية بشأن التغري 

املناخي لزمالئهم يف املخيم، باستخدام شخصيات دمى ابتُكرت خصيصاً لهذه الغاية ومرسح 

قابل للنفخ.      

ــني،  ــات، ويف الفليب ــاه ملخاطــر الفيضان ــدن اإلنتب ــة إحــدى امل ــن األدايئ يف حديق ــني، جــذب الف ــي األرجنت فف

نجــح نــوع مــن الفــن األدايئ يُشــار إليــه باســم »مــرسح البنــاء« يف تحويــل أبنيــة قــادرة عــىل مواجهــة الكوارث 

ــع  ــاء الطاب ــا إىل إضف ــاين يف كولومبي ــو األغ ــون ومؤلف ــد املغن ــك، يعم إىل حــدث للمشــاهدة. ويف غضــون ذل

الشــعبي عــىل األغــاين الخاصــة بالحفــاظ عــىل البيئــة. 

يظهر الجدول 15، أدناه، إيجابيات وسلبيات األداء والفنون.

الجدول 15: إيجابيات إيجابيات األداء والفنون 

السلبياتاإليجابيات

	 يتسم بالفرح ويجذب الحشود ويضفي تأثرياً إيجابياً عىل املواضيع الجدية التي 

يحاول الناس تفاديها  

	 ميكن االستفادة من اإلبداع الالمتناهي

	 يجد الشباب املتطوعون متعة يف قيادة هذه النشاطات

	 قد تضيع الرسالة

	 قد يتطلب األمر معززات إضافية إليصال الرسالة

	 الطابع غري الرسمي قد يشكل تحدياُ أمام توسيع نطاق هذه النشاطات
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األلعاب واملنافسات

ــة  ــن طباع ــي«. وميك ــه التعليم ــاً بـ«الرتفي ــرف أحيان ــا يُع ــر مل ــبيل إرشاك آخ ــات س ــاب واملنافس ــر األلع توف

ــّواة، أو ميكــن إعــداد  ــا عــىل شــكل أقمشــة مق ــورق املقــّوى إلرشاك مجموعــات صغــرية، أو نفخه ألعــاب ال

تصميــم يُرســم عــىل إســفلت فنــاء املدرســة مــن أجــل تأمــني مشــاركة أكــرب، إن كان مــن الناحيــة الجســدية 

ــاهدة. أو باملش

كــام ميكــن تنظيــم مباريــات لفنــون أدائيــة تنافســية )أنظــر يف األعــىل(، بــني الفــرق املدرســية أو اإلقليميــة، 

مــن أجــل توســيع املشــاركة إىل أقــى حدودهــا. وميكــن كذلــك إقامــة مباريــات مثــرية لالهتــامم يتحــدى فيهــا 

املتبــارون بعضهــم يف تصميــم ملصقــات إعالنيــة أو يف امتحــان معلوماتهــم أو إعــداد مقــاالت أو أغــاٍن أو شــعر 

أو مرسحيــات أو شــعارات. ومتــى مــا تــم اســتعراض وتقديــر أعــامل األوالد أو الشــبان، فمــن املؤكــد أن يحــر 

األهــل وأعضــاء املجتمــع ملشــاهدتها. كــام أنــه غالبــاً مــا يتــم اســتخدام اإلذاعــة والتلفزيــون بنجــاح إمــا لبــث 

املنافســات نفســها أو للرتويــج لهــا. 

وقــد تكــون لألعــاب فعاليــة كبــرية أيضــاً عندمــا ميارســها الراشــدون، فينغمســون يف اللعبــة ويتعلمــون أكــر 

متــى يســتخدمون جســدهم بشــكل كامــل يف الوقــت الــذي ميرحــون فيــه. ورمبــا يكــون األمــر بســيطاً للغايــة، 

بحيــث يُطلــب مــن األفــراد القيــام مــن مقاعدهــم والتجــول يف الغرفــة والتفاعــل يف لعبــة »الزوايــا األربــع« 

ملعرفــة القواســم املشــرتكة بينهــم، أو اإلمســاك بكــرة أو بالونــة قبــل االســتجابة ملعضلــة مــا. كــام قــد يُطلــب 

منهــم متثيــل دور مــا وإيجــاد حلــول للمشــكالت ومحاكاتهــا. وقــد تبــنّي أن هــذه »األلعــاب الجديــة« فعالــة 

للغايــة يف املســاعدة عــىل فهــم املعلومــات املعقــدة. وهنــاك حاجــة إىل املزيــد مــن العمــل لجمــع األمثلــة عــن 

هــذه الجهــود املبتكــرة والقابلــة للتكــرار بســهولة وإىل اختبــار نتائجهــا. 

وبالنســبة للمتنافســني، فــإن بعــض األلعــاب متنــح فرصــة نيــل الحوافــز والجوائــز. فالنــاس غالبــاً يحبــون ربــح 

يشء مــا، وإن كان بســيطاً، فالقمصــان والقبعــات واألســاور وغريهــا، تعتــرب مــن األغــراض التــي تلقى استحســان 

املتطوعــني والجمهــور بشــكل عــام. ومــن أبــرز التحديــات يف هــذا الصــدد، أن تكــون هــذه األغــراض صديقــة 

ــة. وتشــتمل  ــز الرســائل التثقيفي ــة أخــرى لتعزي ــا تقــّدم فرصــة قيّم ــدة، مــا يجعله ــة جي ــة وذات نوعي للبيئ

األغــراض صغــرية الحجــم عــىل:

 أوراق الصقة	 

 أوشام مؤقتة 	 

 عالمات املرجعية	 

 شارات	 

لعبة تتناول الحد من مخاطر الكوارث )أندونيسيا(

لعبة للتوعية بشأن التغري املناخي )كولومبيا(

جوائز وحوافز )كولومبيا(
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وقد يتم تخصيص بعض األفراد أو األرس أو الجامعات بأغراض أعىل كلفة ، مثل:

 قناين مياه قابلة إلعادة اإلستخدام	 

 حقائب للتسوق	 

 عدة لتزيني أغطية الوسائد	 

 ورق شدة	 

 عدد لإلسعافات األولية	 

 مصابيح تعمل عىل الطاقة الشمسية	 

 حقائب ظهر تستخدم يف عمليات اإلخالء	 

 مكربات للصوت	 

 مذياع يعمل بالطاقة البرشية أو الشمسية	 

    

ــه يف املنافســات  ــام أن ــن. ك ــراض للفائزي ــب بعــض هــذه األغ ــني يف وْه ــاة التجاري ــض الرع ــب بع ــد يرغ وق

ــا  ــز، إذ أنه ــة حواف ــريات مبثاب ــف أو كام ــن هوات ــارة ع ــون عب ــد تك ــي ق ــز الت ــرب الجوائ ــة، تعت ــر ضخام األك

متنــح الشــباب وســيلة لالشــرتاك يف حمــالت التوعيــة، أو يف إنتــاج مــواد تثقيفيــة خاصــة بهــم. كــام قــد يتــم 

ــة. ــادة التوعي ــب لزي ــز اليانصي االســتفادة مــن جوائ

الجدول 16: إيجابيات وسلبيات األلعاب واملنافسات  

السلبياتاإليجابيات

	 تشاركية وجاذبة ومحفزة إىل حد بعيد 

	 تحث عىل حل املشكالت

	 تحفز الحوار بني األقران

	 تحّسن عملية اكتساب املعرفة والحفاظ عليها

	 مفيدة ملعالجة املوضوعات املعقدة ذات النهايات املفتوحة

املسافات  عرب  ببعض  بعضهم  الناس  تربط  أن  املنافسات  شأن  من   	

الواسعة الجغرافية 

	 بإمكان ألعاب الكمبيوتر واإلنرتنت أن ترشك الناس من دون أية تكلفة 

من عىل بعد مسافات  

	 تحتاج إىل البحوث وإىل تصميم مدروس

	 تتطلب حّس املرح

	 ميكن لألعاب الرسدية واملحاكاة الواقعية أن تكون مكلفة من ناحية 

واالختبار التطوير 

	 تتطلب ألعاب الكمبيوتر عدداً كبرياً من أجهزة الكمبيوتر للمشاركني 

  

املواد السمعية والبرصية   

هنــاك سلســلة متصلــة واســعة مــن اإلنتاجــات الســمعية والبرصيــة. فمــن جهــة، هنــاك اإلنتاجــات املعــّدة 

بشــكل احــرتايف واملكتوبــة ســلفاً، بحيــث تكــون الرســائل مضبوطــة إىل حــد بعيــد. ومــن جهــة أخــرى، هنــاك 

مقاطــع الفيديــو التشــاركية، املعــّدة بشــكل فــردي أو جامعــي مبــواد مأخــوذة بصــورة أكــر عفويــة، بواســطة 

كامــريات فيديــو وأجهــزة تســجيل زهيــدة الكلفــة.
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وتعتــرب مقاطــع الفيديــو املنتجــة بشــكل احــرتايف مهمــة للتوثيــق وعمليــات التواصــل مــع املانحــني والعالقــات 

العامــة، يف حــني ميكــن لإلنتاجــات البرصيــة األقــل رســمية أن تكــون وســيلة مهمــة لالســتفادة مــن املعرفــة 

األهليــة وتحفيــز اإلبــداع املحــيل وتشــارك القصــص ونــرش التعليــم النــّدي. ويف مــا يتعلــق مبقاطــع الفيديــو 

ــز  ــو تحفي ــدف األســايس ه ــون اله ــع ك ــة، م ــة تعليمي ــا تجرب ــد ذاته ــاج بح ــة اإلنت ــح عملي التشــاركية، تصب

الحــوار املحــيل وحــل املشــكالت. 

ومتتلــك الوســائل اإلذاعيــة والتلفزيونيــة قــدرة ال نظــري لهــا عــىل نــرش املعلومــات إىل كل بيــت فعليــاً. وحتــى 

وقــت قريــب، كانــت عمليــة اإلنتــاج والتوزيــع محصــورة بيــد املالكــني مــن القطــاع العــام أو الخــاص فحســب، 

ــري  ــورة تتغ ــذه الص ــري أن ه ــون. غ ــىل املضم ــدودة ع ــيطرة مح ــة إال س ــات الوطني ــن للجمعي ــايل مل يك وبالت

مــع تحــّول اإلنتــاج إىل أن يكــون أكــر بســاطة وأقــل كلفــة، فقــد أصبــح هنــاك اليــوم قنــوات نــرش إضافيــة 

بإمكانيــات هائلــة.   

وتتفاوت األنواع األساسية لإلنتاجات السمعية والبرصية بحسب املدة وقنوات النرش واحرتافية اإلنتاج:

 بيانات الخدمة العامة اإلذاعية والتلفزيونية قصرية )إعالنات(	 

 نرشات سمعية وبرصية قصرية	 

 إنتاجات سمعية وبرصية أطول مدة  	 

كل واحدة منها ُمبيّنة يف األسفل.

بيانات الخدمة العامة اإلذاعية والتلفزيونية القصرية )إعالنات(

يحتــاج العديــد مــن البلــدان إىل وســائل إعــالم مــن أجــل نــرش رســائل الخدمــة العامــة عــىل املوجــات الهوائيــة 

العامــة، و يقــوم البعــض بذلــك طوعــاً مــن بــاب اعتبــار األمــر مســؤولية اجتامعيــة مشــرتكة. وعــادة، تبلــغ 

مــدة اإلعالنــات 20 أو 30 أو 50 ثانيــة. وينبغــي أن تكــون قصــرية وجديــرة بــأن تعلــق يف الذاكــرة، وأن تطلــع 

ــهل  ــرتوين س ــوان إلك ــي أو عن ــم هاتف ــطة رق ــة )بواس ــات إضافي ــىل معلوم ــول ع ــة الحص ــىل كيفي ــاس ع الن

الحفــظ(. وتعتــرب أصــوات املشــاهري والشــعارات الجاذبــة والنــربة اإليجابيــة واملتفائلــة كلهــا عنــارص مســاِعدة.

وميكــن أن يكــون للخــرباء املحرتفــني يف مجــايل التصميــم واإلتصــاالت أهميــة كبــرية يف تنفيــذ اإلعالنــات مبهــارة، 

ــام  ــث أو القي ــة للب ــا قابل ــات خاصــة بجــودة تجعله ــاج إعالن ــه يف الوقــت الراهــن، مــن املمكــن إنت غــري أن

مبالءمــة أحــد املصــادر الدوليــة أو الوطنيــة، مبســاعدة صغــرية مــن أحــد املتطوعــني. واإلعالنــات األكــر طلبــاً 

هــي التــي تعــرض يف أثنــاء ســاعات الــذروة، بعــد انقضــاء يــوم العمــل، قرابــة ســاعة إذاعــة األخبــار املســائية. 

فاإلعالنــات املنتجــة بشــكل جيــد والتــي تتنــاول قضايــا اجتامعيــة هامــة مــن شــأنها أن تحــدث فرقــاً كبــرياً، 

وبالتــايل مــن املفيــد إنشــاء عالقــات حميــدة مــع وســائل اإلعــالم.
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ــرية  ــة القص ــة والتلفزيوني ــة اإلذاعي ــة العام ــات الخدم ــلبيات بيان ــات وس ــاه، إيجابي ــدول 17، أدن ــر الج يظه

ــات(.  )اإلعالن

الجدول 17: إيجابيات وسلبيات اإلعالنات

السلبياتاإليجابيات

	 واسعة اإلنتشار، جمهور عريض

	 رسائل معيارية متسقة

	 تجذب اإلنتباه وتخلق اإلدراك

	 ميكن إجراء املفاوضات ليك تعرض مجاناً

	 ميكن إعدادها ملوسم ما أو لخطر ما

	 ميكن إنتاجها عىل شكل مسلسل، لتؤمن التدخل املستدام

	 تستطيع حث الناس عىل البحث عن مزيد من املعلومات

	 قد يتم طمسها خالل وقت متأخر من الليل أو يف فرتة النهار

	 فعاليتها تكمن يف فهمها جيداً

	 قد ال تقوم املؤسسات اإلذاعية ببث اإلعالن من منطلق أنه للخدمة عامة 

بل قد يرونه مصدراً للدخل

    

رسائل تحذيرية مبكرة: نصائح أساسية

.................................................................................................................
 املصدر- من املهم إنشاء أنظمة اتصاالت موثوقة مع خطوط اتصال واضحة، ولكن ال يجب التعويل عىل 	 

مصدر وحيد وإن كان رسمياً- وبدل ذلك، ينبغي وضع جدول من املصادر املوثوقة املتنوعة، يف وقت 

مسبق، من أجل التوافق عىل الرسائل التحذيرية املبكرة.

 املحتوى- يجب التأكد من أن الرسائل توضح بالضبط من يتعنّي عليه أن يقوم مباذا، ومتى. أرسم صورة 	 

بسيطة، وكن محدداً. وارشح العواقب املُنتظرة لهذه األخطار.

 األسلوب- كن واضحاً باستخدام تعابري بسيطة ال اصطالحية. كن دقيقاً وغري مبهم. عرّب عن القطعية. 	 

أوضح أن الحدث هو مرّجح الحدوث، بحيث يتوجب عىل الجميع الترصف اآلن.

 الدقة- فّكر يف ما سيفهمه الناس من خالل رسالتك.	 

 اإلتساق: كن متسقاً داخل الرسائل وعربها. ال تِعّد رسائل تناقض بعضها البعض أو تسبّب اإلرباك.	 

نرشات سمعية وبرصية قصرية 

ــة  ــلفاً وموزع ــّجلة س ــائط ُمس ــددة الوس ــة أو متع ــمعية أو برصي ــات س ــي مقطوع ــرية ه ــرشات القص إن الن

عــىل اإلنرتنــت مــن أجــل تشــغيلها عــىل أي جهــاز محمــول يدويــاً أو عــىل أي جهــاز كمبيوتــر. وغالبــاً، يقــوم 

مســتخدمو الكمبيوتــر القــادرون عــىل اإلتصــال باإلنرتنــت باإلطــالع عــىل النــرشات الســمعية والبرصيــة التــي 

ال تتجــاوز مدتهــا الخمــس دقائــق، إمــا يف غضــون اإلســرتاحات القصــرية أو يف أثنــاء تصفــح الربيــد اإللكــرتوين 
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ــا  ــاً م ــق(، فغالب ــن عــرش دقائ ــر م ــدة )أك ــرشات الســمعية األطــول م ــا الن ــي. أم ووســائل اإلعــالم اإلجتامع

يجــري تحميلهــا لالســتامع إليهــا عــىل األجهــزة الســمعية املحمولــة. ومهــام كان طــول مدتهــا، فهــي يجــب أن 

تكــون مقنعــة وأن تســتحوذ عــىل اإلنتبــاه.

 ،)www.youtube.com( ويوفــر »يوتيــوب«، الوســيلة األكــر شــعبية ملشــاركة ومشــاهدة النــرشات البرصيــة

العديــد مــن املزايــا املرغــوب فيهــا، مــن ضمنهــا:

 إظهار مدة الفيديو وعدد مرات مشاهدته  	 

 متكني املشاهدين من إضافة الفيديو إىل قوائم التشغيل الخاصة بهم وتشاركها مع اآلخرين	 

 منح املشاهدين خيار التعليق عىل الفيديو وتصنيفه، ما يسمح ملقاطع الفيديو هذه بأن ُتدرج تبعاً 	 

مشاهداتها.  وعدد  لشعبيتها 

غري أن »اليوتيوب« غري متاح يف بعض البلدان، ما يعني أن مثة حاجة لوسائل مشاهدة بديلة.

ويبقــي اإلتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر عــىل ثــالث قنــوات عــىل »اليوتيــوب« 

ــت  ــراً. ومت ــوايل 75,000 زائ ــاة ح ــتقبلت القن ــام 2009، إس ــة الع ــو. وبنهاي ــع الفيدي ــن مقاط ــات م ــع املئ م

ــد شــوهد  ــرداً. وق ــراد املســّجلني 1.000 ف ــغ عــدد األف ــو وبل ــا مجموعــه 750,000 مقطــع فيدي مشــاهدة م

الفيديــو األكــر مشــاهدة 130,000 مــرة. وتعــرض بعــض مقاطــع الفيديــو عاليــة التصنيــف عمليــات إعــامر 

منــازل مــن الخيــزران يف أندونيســيا إضافــة إىل منــازل خشــبية يتــم بناؤهــا بطــرق أكــر أمانــاً بحيــث تكتســب 

ــر  ــالل األحم ــر أو اله ــب األحم ــات الصلي ــون يف جمعي ــوم املتطوع ــام يق ــري. ك ــة األعاص ــىل مقاوم ــدرة ع ق

ــو قصــرية. ــات مقاطــع فيدي باســتخدام »اليوتيــوب« لرفــع محتوي

ومــن بــني األمثلــة عــىل ذلــك، سلســلة مــن املــواد الخالقــة والجاذبــة عــىل نحــو اســتثنايئ، أنتجتهــا مجموعــة 

مــن الشــبان الكولومبيــني لتقديــم رســائل ذات طابــع عــام تتعلــق بحاميــة البيئــة، وقــد تــم بثهــا يف 

برنامــج )un Minuto al Aire( »دقيقــة عــىل الهــواء«. كــام يعتــرب فيديــو )Casa Inundada( »املنــزل 

www.youtube.com/( ًاملغمــور بامليــاه« التابــع لجمعيــة الصليــب األحمــر األرجنتينــي محفــزاً أيضــا

  .)watch?v=5bZKCT7aonE

ــات  ــدويل لجمعي ــاد ال ــة لالتح ــات اإللكرتوني ــن الصفح ــد م ــىل العدي ــو ع ــع الفيدي ــاهدة مقاط ــن مش وميك

الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر والجمعيــات الوطنيــة. وتوفــر جمعيــة الصليــب األحمــر اإلســباين إىل جانــب 

ــو تقــدم  ــة خاصــة مــع مقاطــع فيدي ــا صفحــات إلكرتوني ــة التابعــة له ــة الوطني ــي والجمعي منطقــة الكاريب

مجموعــة متنوعــة مــن الرســائل الجيــدة جــداً يف إطــار الحــد مــن الكــوارث.

ــن  ــذر م ــي تح ــات الت ــاص يف املجتمع ــكل خ ــتخدم بش ــة، تُس ــاريك أداة فعال ــو التش ــع الفيدي ــرب مقط ويعت

اإللتــزام مــع الســلطات أو املنظــامت غــري الحكوميــة. كــام أن املجتمعــات األكــر ضعفــاً تفتقــر إىل الســلطة، 

إال أن اإلنتاجــات البرصيــة والســمعية عــىل الســواء متّكــن هــذه املجموعــات مــن ســامع الرســائل بأصــوات 

أفرادهــا، األمــر الــذي قــد يبعــث عــىل القــوة ويســمح بوصــول هــذه الرســائل بشــكل أكــر فعاليــة.
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الجدول 18 يف األدىن، يبنّي إيجابيات وسلبيات النرشات السمعية والبرصية القصرية.

الجدول 18: إيجابيات وسلبيات النرشات السمعية والبرصية القصرية 

السلبياتاإليجابيات

	 ميكن إنتاجها وتحديثها برسعة وسهولة 

	 ميكن توزيعها عن طريق اإلنرتنت

	 ميكن تشاركها بسهولة بواسطة الشبكات اإلجتامعية

	 ميكن نرش السمعية منها عرب اإلذاعة

	 ميكن أن يفهمها األميّون

	 ميكن إنتاجها من خالل مستويات عالية من املشاركة

	 ميكن إنتاجها بكلفة متدنية للغاية

	 ميكن أن تكون جزءاً من مسلسل أو من قناة 

	 ميكن أن تسهم يف تكوين اإلدراك

	 ميكن أن تكون معارصة وذات صلة باملوضوع

	 ميكن أن توصل أمثلة وإيضاحات مفّصلة

	 فعالة من حيث التكلفة، يف ما يتعلق بعمليات التواصل الندية عرب 

املسافات

	 ميكن للنرشات البرصية أن تشمل األشخاص ضعاف السمع من خالل 

إرشاك مرتجم لغة إشارات

	 وسيلة تلقى استحساناً يف أوساط الجيل الشاب  

املعلومات املضللة-  أو  التحريف  لتفادي  التحقق منها بعناية  	 يجب 

وهي عملية يتم التغايض عنها أحياناً يف هذا الوسط

	 يجب إنتاجها بشكل جيد حتى تكون فعالة

	 قد يتم تجاهلها

	 تتطلب ترويجاً عرب الشبكات اإلجتامعية

	 يتطلب التوزيع درساً وتخطيطاً

تفاعلية  وتأثريات  وتعاوناً  ومامرسة  تدريباً  التشاريك  اإلنتاج  يتطلب   	

متسقة 

إنتاجات سمعية وبرصية أطول مدة 

ــج  ــل الرتوي ــن أج ــع، م ــاق واس ــىل نط ــرتايف، ع ــكل اح ــا بش ــم إنتاجه ــي يت ــو الت ــع الفيدي ــتخدم مقاط تس

لـ«الحركــة« واســتقطاب الهبــات وتأمــني التغطيــة والتوثيــق للمشــاريع أو القضايــا الهامــة. ومــن بــني 

اإلســتخدامات التثقيفيــة األكــر ابتــكاراً ونجاحــاً هــي سلســلة املرسحيــات اإلذاعيــة )روايــات إذاعيــة قصــرية( 

التــي شــاعت يف أمــريكا الالتينيــة. فـ«الوقايــة خــري مــن النحيــب« )باإلســبانية( تتألــف مــن سلســلتني مــن 25 

حلقــة. ويغطــي »املوســم القــايس« )باإلنكليزيــة( األخطــار الطبيعيــة املتكــررة يف منطقــة الكاريبــي. ويتألــف 

مــن سلســلة واحــدة مــن عــرش حلقــات مــدة كل منهــا 15 دقيقــة.

ــة يف  ــة واملنتظم ــة الحي ــة والتلفزيوني ــة اإلذاعي ــج الحواري ــن الربام ــاح م ــتفادة بنج ــت االس ــد مت ــك فق وكذل

ــة، فتبــث  ــو مداخلــة منتظمــة عــىل اإلذاعــة الوطني أوغنــدا. كــام تجــري جمعيــة الصليــب األحمــر يف توفال

الرســائل حــول التأهــب للكــوارث وحــول الصحــة والتغــري املناخــي والبيئــة والحفــاظ عــىل امليــاه خــالل موســم 

الجفــاف. هــذا وتســتخدم املنافســات مــن أجــل زيــادة الوعــي بــني طــالب املــدارس. 
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يظهر الجدول 19 يف األسفل إيجابيات وسلبيات اإلنتاجات السمعية والبرصية األطول مدة 

الجدول 19: يف ما ييل إيجابيات وسلبيات اإلنتاجات السمعية والبرصية األطول مدة 

السلبياتاإليجابيات

	 بإمكانها أن تروي قصة كاملة

	 بإمكانها أن تعزز املساءلة

	 اإلذاعة هي قناة للنرش متوفرة عىل نطاق واسع

	 املرسحيات اإلذاعية ميكن أن تكون مقنعة

	 ميكن أن تكون عبارة عن بث إذاعي منتظم

للمشاهدة  تستخدم  التي  املرئية  الرقمية  األقراص  أجهزة  تعترب   	

نسبياً  متدنية  كلفة  ذات 

	 يتطلب نرشها التخطيط والجهد من أجل تحقيق أوسع نسبة مشاهدة

	 يتطلب الفيديو إنتاجاً احرتافياً

ومذيعني  جدياً  تخطيطاً  املنتظمة  اإلذاعي  العرض  مسلسالت  تتطلب   	

بالنشاط مفعمني 

	 تتطلب املرسحيات اإلذاعية أفكاراً وكتابات ومضامني عالية الجودة

ومبــا أن لـ«الحركــة« قاعــدة ضخمــة هــي مســؤولة عنهــا، فثمــة حاجــة إليــالء اهتــامم كبــري إلنتــاج التقاريــر 

ــاً- ليــس ألغــراض  ــة مهــامُ يف كل األماكــن تقريب ــو املحلي ــة. ويبقــى التقــاط الصــور ومقاطــع الفيدي اإلخباري

توثيقيــة فحســب، بــل أيضــاً الســتخدامها يف التوعيــة وكمــواد تثقيفيــة. كــام ميكــن، ال بــل يتوجــب، اســتخدام 

مقاطــع الفيديــو بشــكل متزايــد ألغــراض إخباريــة.

املصادر اإللكرونية )الشبكية(  

يعتــرب واحــداً مــن بــني الســيل األبســط واألقــل كلفــة إلظهــار الشــفافية واملســاءلة واالتســاق اعتــامد الصفحــة 

اإللكرتونيــة املشــرتكة للجمعيــات الوطنيــة مــن أجــل الرتويــج للتثقيــف العــام املرتبــط بالحــد مــن الكــوارث. 

واملهــم هــو أنــه يســهل إيجــاد هــذه الرســائل، فهــي ليســت إال عــىل بعــد نقــرة واحــدة فقــط مــن الصفحــة 

الرئيســية أو الصفحــة املقصــودة، مــا يتيــح الرتويــج لأعــامل املتعلقــة بالحــد مــن مخاطــر الكــوارث وتســليط 

الضــوء عليهــا باعتبارهــا أعــامالً متواصلــة تــرشك الجميــع، وال تبقــى املعلومــات مدفونــة يف مــكان يصعــب 

إيجــاده.

ــرة لتنــرش كل املصــادر املتاحــة مهــام كانــت، إذ ينبغــي أن تكــون أداة نــرش  ويجــب أن تكــون املواقــع مؤث

ــائل  ــني الوس ــن ب ــام. وم ــور الع ــك إىل الجمه ــام وكذل ــروع واألقس ــة إىل الف ــات الوطني ــن الجمعي ــية م رئيس

ــدة:  املفي

 أخبار RSS، التي متّكن املشرتكني من تتبع التغيريات والتحديثات	 

مواقعهم 	  عىل  الرسائل  ترويج  من  اآلخرون  يتمكن  بحيث  اإللكرتونية،  والشارات  الودجت   خاصية 

اإلجتامعي اإلعالم  شبكات  وعرب  اإللكرتونية 

 إنتقاء لغة الواجهة )ما ميّكن املستخدمون من انتقاء اللغة التي يفضلون تصفح املوقع من خاللها(.	 
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ويف ما ييل بعض األمثلة عىل املواقع الغنية باملصادر: 

من 	  ثروة  املوقع  ويوفر   -http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/  

املوقع  من   )DMIS( الكوارث«  إدارة  حول  املعلومات  »نظام  إىل  الدخول  أيضاً  وباإلمكان  املصادر. 

اليمنى( الزاوية  )أعىل  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  جمعيات  التحاد  الجديد  اإللكرتوين 

 	http://www.ifrc.org/en/what-we-do/health/diseases/pandemic-influenza/your- 

 /best-defence-is-you- يزيد املوقع اإللكرتوين الخاص بفريوس اإلنفلونزا أ )H1N1( التابع التحاد 

اإللكرتوين،  للتعليم  موجزة  كراريس  نرش  عرب  الفائدة  من  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  جمعيات 

اإللكرتونية والشارات  الودجت  وخاصيات  اإلعالنات  وتشارك  العامة(،  الخدمة  )إعالنات  فيديو  ومقاطع 

األمريكيتني	  يف  للكوراث«،  والتأهب  للتعليم  املرجعي  اإلقليمي  »املركز  من  للمصادر  شامل    موقع 

بالشباب: خاصاً  قساًم  املناخ«  لـ«مركز  اإللكرتوين  املوقع  يتضمن   -www.climatecenter.org  

  www.climatecenter.org/site/youth

 www.informedprepared.eu- وهو موقع لجمعية الصليب األحمر األورويب، باإلنكليزية والفرنسية 	 

 واألملانية واإلسبانية والبولندية والرتكية يرّوج للشعار املوّحد »عىل علم. عىل استعداد. جنباً إىل جنب«.

 يقدم مخططات الدروس التابعة لجمعية الصليب األحمر الربيطاين حول »قرارات التعايف«، التي تزّود 

الطالب بسيناريوهات لها عالقة بالوقاية من الكوارث واالستجابة لها، ويسلط الضوء عىل التعقيدات 

الخنازير  الفيضانات وانفلونزا  تتناول  التي  الدروس  القرارات. وتحتوي كل مخططات  باتخاذ  املحيطة 

و«خمس سنوات بعد التسونامي« عىل رسائل تثقيفية قوية.

ُوضع 	  الذي  الفرنيس،  األحمر  الصليب  بجمعية  الخاص  املصدر   http://pirac.croix-rouge.fr- هذا 

بالتعاون مع منطقة الكاريبي، يتضمن فهرساً للتوعية بشأن الكوارث الطبيعية- وهو عبارة عن قاعدة 

بيانات وثيقة الصلة مبواد تعليمية مستقاة من مختلف أنحاء املنطقة.    

 يقوم الصليب األحمر األسرتايل باستخدام موقعه اإللكرتوين لنرش مجلة »شباب الصليب األحمر«- وهي 	 

مجلة إلكرتونية تعنى بقضايا مثل التغري املناخي، وتتضمن قصصاً محلية ودولية. 

 http://adsoftheworld.com/media/online/red_cross_colombia_game- تعترب جمعية 	 

الصليب األحمر الكولومبي يف طليعة املبادرين إلنشاء لعبة عىل اإلنرتنت ترفع الوعي يف ما يتعلق 

بالتربعات لبنك الدم ملواجهة العنف.

 www.redcross.org- يقدم الصليب األحمر األمرييك سلسلة من »وقائع التأهب«، يسهل الدخول 	 

إليها من الصفحة املقصودة.

 www.redcrossroommates.org/en- يقدم فرع الصليب األحمر يف منطقة الخليج األمرييك سلسلة 	 

من ست حلقات تستخدم فيها رسوم متحركة تفاعلية بسيطة متثل شخصيات أربعة رفقاء يف حجرة 

ببطاقات،  واالحتفاظ  الخاصة  وضع خططهم  عىل  ويساعدونهم  املستخدمني  إعجاب  يثريون  واحدة، 

ميكن إبقاؤها يف محفظة الجيب، تحتوي عىل املعلومات الهامة.  
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الجدول 20 يف األسفل، يوضح إيجابيات وسلبيات النشاطات اإللكرتونية.

الجدول 20: إيجابيات وسلبيات النشاطات اإللكرونية

السلبياتاإليجابيات

	 ميكن أن تكون شاملة للمصادر

	 ميكن أن تعزز املساءلة والشفافية

أنواع  تناسب مختلف  التي  النسخ  للعديد من  أن تتسع  	 ميكنها 

واألفضليات اللغات  ومختلف  املستهدفة،  الجامهري 

	 ميكن أن يتم تدعيمها مبواد برصية

	 ميكن أن تبنّي املصادر وتحث عىل مزيد من اإلستفسارات

	 ميكن أن يتابعها املستخدمون بحثاً عن محتويات جديدة

	 ميكن أن تتحول إىل مصدر موثوق من املعلومات

	 ميكن أن تعزز املعلومات املخترصة وتقوي املصداقية  

	 تتطلب تصميامً احرتافياً سهل اإلستعامل

	 تتطلب تصميامً وأدوات جيدة للبحث والتصفح 

	 تتطلب إضافات دورية ملحتويات جديدة 

	 قد يكون من الصعب الدخول إليها بواسطة نطاق ترددي ضيق

	 قد يكون من الصعب أو من املكلف الدخول إليها

	 يجب تصميمها مع أخذ النطاق الرتددي الضيق يف االعتبار

	 يجب تصميمها بطريقة تسمح بنقلها إىل متصفحات مختلفة

	 يجب مالءمتها مع األجهزة املحمولة والهواتف النقالة إضافة إىل أجهزة 

الكمبيوتر   

اإلعالم اإلجتامعي

ــن  ــبيك م ــل والتش ــاس بالتواص ــمح للن ــي تس ــت الت ــي كل أدوات اإلنرتن ــالم اإلجتامع ــائل اإلع ــمل وس تش

دون الحاجــة إىل املســاعدة التنظيميــة التقليديــة. وميكــن اســتخدامها لبنــاء الثقــة والرتابــط والتواصــل مــع 

اآلخريــن. فالثــورة يف اإلتصــاالت الرقميــة تجعــل مــن الســهل جــداً ومــن غــري املكلــف ملجموعــات مــن النــاس 

أن تؤلــف وتشــارك وتعمــل مــن أجــل أهــداف مشــرتكة. 

إن إدارة املجموعــات، الصغــرية أو الكبــرية، التــي تقــوم بالنــرش والتعــاون وتشــارك املعرفــة والوســائط املتعددة 

والتقييــم الجامعــي هــو أمــر ســهل، مــا يســمح بإجــراء التجــارب ملعرفــة الســبل األكــر نفعــاً. ومــع تلقــف 

الشــباب لهــذه األشــكال الجديــدة بطريقــة بديهيــة، فإنهــم يتحولــون بشــكل متزايــد إىل ممــر مهــم للغايــة 

لتوصيــل التوعيــة العامــة والتثقيــف العــام.
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الجدول 21 يف األسفل يوضح أنواع وسائل اإلعالم اإلجتامعي ونقاط قوتها واألمثلة عليها.

الجدول 12: نقاط قوة وسائل اإلعالم اإلجتامعي ونقاط قوتها واألمثلة عنها  

أمثلةمفيد لـالنوع

www.ifrc.org، جمعيتك الوطنيةاتصاالت فردية وجامعيةالربيد اإللكرتوين

اتصاالت جامعية عرب الربيد اإللكرتوين، نرشات قوائم الربيد اإللكرتوين

إخبارية

الشبكة الخاصة بالنوع اإلجتامعي والكوارث

من شبكات التواصل اإلجتامعي  تشبيك  إعالمي،  تشارك  متزامن،  غري  بث 

لصديق   صديق 

فايسبوك، ماي سبايس، لينكد إن

www.facebook.com

www.myspace.com

 www.linkedin.com

www.blogspot.comنرش اآلراء واألخبار واألسئلة والنقاشاتاملدونات ومنتديات النقاش

www.wordpress.com

املامرسات جامعات املامرسات املعتدلة جامعات  خربات  من  االستفادة 

املشرتكة، وتسجيلها، من أجل تسهيل االكتشاف

التابعة لأمم املتحدة  مجموعة تبادل الحلول 

يف الهند 

نينغالتشبيك عرب الحدود الجغرافيةالجامعات

www.ning.com

مستندة محتويات زاخرة باملصادر توصيات  وتوسعتها،  الرسائل  تصفية 

الجمهور« »حكمة  إىل 

ديغ 

www.digg.com

تشارك املصادر عىل اإلنرتنت وتنظيمها املواقع اإلجتامعية املفضلة

)تصفية وتوسيع(

ديليشز، دراليرباري

www.del.i.cio.us.com

www.drrlibrary.org

فليكر، بيكاساتنويع املصادر، التنظيم، تجميع مصادر الصورتشارك الصور

www.flicker.com

www.picassa.google.com

ويكيبيديا، غوغلتأليف جامعيالوييك

www.wikipedia.org

www.docs.google.com

تشارك وتنظيم وتصفية وتوسيع مقاطع تشارك مقاطع الفيديو

الفيديو

يوتيوب، تيد فيديو

www.youtube.com

www.ted.com



71

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
5. األدوات

مييت أب، دودل، فالشموب، تربلتلقاءات وتحركات خاصة باملواقعاملوقع

www.meetup.com www.doodle.com

www.flashmob.com

www.triplt.com

تويرت، تويرلرسائل نصية واسعة االنتشارمايكروميديا والرسائل النصية

www.twitter.com

www.twhirl.com

رسائل صوتية بحسب الطلبالرسائل الصوتية

)الشّد والدفع(

آي يف آر أس

IVRS )متنوع(

نرش وتشارك الوثائق والعروض والربامج تشارك الوثائق واملناهج

املنهجية

سكربد، ساليدشري، »إتحاد الربامج املنهجية 

 The Open Courseware( »املفتوحة

))Consortium

www.scribd.com

www.slideshare.net

www.ocwconsortium.org

وقــد بــدأ اإلتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر والعديــد مــن الجمعيــات الوطنيــة 

باســتثامر وســائل اإلعــالم اإلجتامعــي مــن أجــل التوعيــة العامــة والتثقيــف العــام. فحملــة اإلتحــاد الــدويل 

حاليــاً »Move Your«،«تحــرّكك«، لهــا تواجــد عــىل الـ«فايســبوك« والـ«يوتيــوب« و«فليكــر« و«تويــرت« كام أن 

لهــا مدّونــة خاصــة. وكذلــك فــإن حركــة »شــباب الصليب األحمــر والهــالل األحمر« تســتفيد من الـ«فايســبوك« 

و«تويــرت«. وهــذا الحضــور يســّهل عــىل جمعيــات الصليــب األحمــر أو الهــالل األحمــر واملتطوعــني الشــباب 

تشــارك الرســائل التنظيميــة الرســمية بواســطة الشــبكات اإلجتامعيــة الخاصــة بهــم. 

الجدول 22، يف األسفل، يوضح إيجابيات وسلبيات اإلعالم اإلجتامعي.

الجدول 22: إيجابيات وسلبيات وسائل اإلعالم اإلجتامعي  

السلبياتاإليجابيات

مثل  النطاق  واسعة  النرش  قنوات  من  اإلستفادة  تعزز  متدنية  كلفة   	

و«تويرت« »فايسبوك« 

	 ميكن تشاركها- ترُشك املتطوعني، وتنقل املعلومات شفهياً وعرب إذاعة 

الصيت لزيادة اإلنتشار

	 لديها القدرة عىل سوق حركة التواصل إىل مصادر أخرى مثل مواقع 

واملقاالت واملدونات  اإللكرتونية  والصفحات  الحمالت 

	 متّكن من إنشاء عملية اتصاالت منتظمة تساعد عىل بناء العالقات

	 تسمح بالدفع املنتظم للرسائل القصرية

	 يجب تحديث املحتوى دورياً

	 تحتاج إىل نظام لردود الفعل من أجل التفاعل مع الجمهور

	 تحتاج إىل مواكبة التكنولوجيا

	 تتطلب التزاماً بالوقت وبالقدرة عىل اإلبداع
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اإلتصاالت السلكية والالسلكية

توفــر النشــاطات املرتبطــة باإلتصــاالت الســلكية والالســلكية مجموعــة مــن الفــرص. فباإلمــكان إعــداد أنظمــة 

آليــة مــن أجــل دفــع )إرســال( الرســائل النصيــة وحــث املســتخدمني عــىل شــّدها )االتصــال الختيــار الرســائل 

املســجلة(. ويعتــرب اســتخدام أنظمــة املعلومــات املســتندة إىل الهواتــف والرســائل النصيــة، حتــى اآلن، غــري 

شــائع عــىل نحــو واســع يف »الحركــة«، عــىل الرغــم مــن أنــه يتــم يف رسيالنــكا إجــراء تجربــة واعــدة تتمحــور 

حــول تطويــر أنظمــة اإلنــذار املبكــر مــن خــالل هــذا املجــال.

ــة املبكــرة. كــام ميكــن اســتخدامها واختبارهــا  ــة إرســال الرســائل يف إيصــال الرســائل التحذيري تكمــن أهمي

ــي تعمــل  ــف الت ــق بالتأهــب. ويســمح النظــام نفســه، مــن خــالل الهوات بانتظــام مــع رســائل أخــرى تتعل

باللمــس وأنظمــة الــرد الصــويت التفاعــيل )IVRS(، للمســتخدمني باالتصــال، واالختيــار مــن قامئــة الخيــارات 

املختلفــة وتلّقــي معلومــات مســّجلة ســلفاً. فيمكــن للمتصلــني أن يختــاروا لغتهــم يف البــدء، وبعدهــا ميــّرون 

بقامئــة قصــرية تحــوي مواضيــع عامــة، ثــم ينتقلــون إىل ســامع رســالة مســجلة ســلفاً تحتــوي عــىل املعلومــات 

املحــددة التــي يريــدون معرفتهــا.

وتتــم هــذه التقنيــة بواســطة خــادم متصــل باإلنرتنــت، ميكــن تشــغيله مــن أي مــكان. ويكــون أولئــك الذيــن 

ــف  ــم الهات ــرش رق ــم ن ــد يت ــذا وق ــاً(. ه ــات أو فردي ــكل مجموع ــىل ش ــا ع ــّجلني )إم ــائل مس ــون الرس يتلق

ــات. ــني عــن املعلوم ــاره املصــدر األول للباحث ــص للرســائل عــىل نطــاق واســع باعتب املخّص

الجدول 23 أدناه يوضح إيجابيات وسلبيات وسائل اإلتصاالت السلكية والالسلكية.

الجدول 23: إيجابيات وسلبيات وسائل اإلتصاالت السلكية والالسلكية     

السلبياتاإليجابيات 

	 تزيل الحاجة إىل الرد املبارش عىل العديد من الباحثني عن املعلومات

	 متوفرة 7/24، وهي متاحة عاملياً تقريباً

	 ميكن نرش رقم هاتفي عىل نطاق واسع العتامده كخط توجيه

	 متاحة لأشخاص التي ال يستطيعون القراءة

	 ميكن إعدادها بلغات متعددة

	 وسائل متدنية التكلفة لتوصيل رسائل متعددة اللغات

	 ميكن التحقق من الرسائل التحذيرية املبكرة بواسطة مصدر موثوق

	 ميكن للرسائل أن تكون قصرية ومعّدة بحسب الحاجات الفردية

	 خالل الكوارث وحاالت الطوارئ، قد تريح املنظامت من التساؤالت 

الكثرية

	 تزيد من املساءلة والشفافية

	 اإلستثامر األويل هو يف اإلعداد لها

	 قد تتطلب رقم مجاين

	 يف حال استخدام النظام يف حاالت الطوارئ، قد يحتاج إىل أن يُجّهز 

الستقبال عدد هائل من اإلتصاالت

	 يف حال استخدام النظام للتثبّت من املعلومات، يجب تحديث الرسائل، 

حتى عند الرد عىل اإلنذارات الخاطئة والطقس اليسء وما إىل ذلك

مصلحة  مع  التنسيق  يجب  املبكر،  لإلنذار  الرسائل  استُخدمت  إذا   	

الجوية األرصاد 
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ــني  ــة الجمــع ب ــرة، نلقــي نظــرة اآلن عــىل أهمي ــا نظــرة عــىل كامــل مجموعــة األدوات املتوف ــا ألقين وبعدم

ــة األكــر مالءمــة. ــي املقارب ــن أو أكــر، مــن أجــل ضــامن تبن خياري

الجمع بني األدوات 

ــر بأســلوب  ليــس هنــاك وســيلة أكــر فعاليــة مــن نــرش رســائل التثقيــف العــام. فــكل شــخص يتعلــم ويتذكّ

ــه. نحــن  ــذوق أو الشــّم لدي ــى حاســة الت ــا باســتخدام نظــره أو ســمعه أو ملســه أو حت ــك إم ــف، وذل مختل

نــأكل وننــام بــني أفــراد األرسة ونتنقــل بــني األحيــاء وأماكــن العمــل وغــري ذلــك مــن املجتمعــات مــع األصدقــاء 

والجــريان والزمــالء وغريهــم. إذاً، غالبــاً مــا نجــد النجــاح يف الجمــع الفّعــال بــني األمنــاط. ويف مــا يــيل بعــض 

النــامذج مــن حــول العــامل.

مناذج عن تدخالت تجمع بني املقاربات املختلفة

.................................................................................................................
 النبال- مرسح وأغاين شعبية وبرامج إذاعية ولقاءات جامعية وتعليم نّدي وتواصل مع القادة الدينيني	 

النبال إضافة إىل امللصقات اإلعالنية واملخططات 	  تبيانها يف حالة  التي تم   بنغالدش- كل املقاربات 

التوضيحية

األولية 	  اإلسعافات  وتدريب يف مجاالت  لأرس  وزيارات  ومتارين  اإلخالء  ملمرات  الفتات   إندونيسيا- 

واإلنقاذ والبحث  والصحة  والتصحح  واملياه 

ومناسبات 	  جامعية  ولقاءات  ويافطات  إعالنات  ولوحات  ومنشورات  إعالنية  ملصقات   رسيالنكا- 

لليانصيب وسحوبات  مدرسية 

 كولومبيا- أغاٍن ومقاطع فيديو وعروض دمى تشاركية وألعاب يف الهواء الطلق من أجل رفع التوعية 	 

بشأن التغري املناخي عند الشباب

 األرجنتني- فن أدايئ تعليمي يف الحدائق العامة	 

يف 	  وإعالنات  إعالنية  ونرشات  إعالنية  وملصقات  إذاعية  وإعالنات  إذاعية  دراما  الكاريبي-   منطقة 

األعاصري السالمة يف موسم  الصحف، من أجل نرش رسائل 

 الواليات املتحدة- تعليم عىل اإلنرتنت يُضاف إليه توعية املتطوعني. تحافظ الفروع، بشكل روتيني، 	 

عىل تواجدها يف مهرجانات الصحة والسالمة

 تركيا- التواصل مع مسؤويل األحياء املختارين والقادة الدينيني واملعلمني  	 

تعتــرب كل مبــادرة مــن املبــادرات املبيّنــة ســابقاً وســيلة للتعليــم، وهــي كلهــا ســبل مناســبة لتعزيــز رســائل 

التثقيــف العــام.

بعــد أن ألقينــا نظــرة عــىل األدوات املتنوعــة املتاحــة التــي ميكــن اســتخدامها، ننتقــل اآلن لننظــر يف مســألة 

الجــودة.    
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هنــاك إثبــات قــوي ]4، 11، 25، 33، 41، 46[ عــىل أن كل األدوات التــي تــم عرضهــا يف الفصــل 5 ميكــن اســتخدامها مــن 

أجــل رفــع مســتوى التوعيــة وتأمــني التثقيــف. ولكــن لضــامن فعاليتهــا، يجــب أن تكــون ذات جــودة عاليــة. 

يــرشح هــذا الفصــل املكّونــات األساســية األربعــة للفعاليــة. 

 رسائل معّدة بإتقان 	 

 أسلوب تصويري قوي	 

 أسلوب جاذب ومقنع	 

 محتوى مالءم وموضعي	 

رسائل معّدة بإتقان

تتسم الرسائل املعّدة بإتقان باملواصفات التالية:

	 إنهــا واضحــة ومتســقة- يحتــاج الجمهــور إىل معرفــة مــن هــو الــذي يف خطــر، ومــا هــي الخســائر الجســدية 

واإلقتصاديــة والشــعبية والرتاثيــة الثقافيــة املتوقعــة، باإلضافــة إىل اإلطــار الزمنــي املحــدد الــذي ســيحدث كل 

ذلــك يف خاللــه، باإلضافــة إىل الخطــوات التــي يجــب القيــام بهــا للتحســني مــن الوضــع. وعندمــا يتــم إبــالغ 

النــاس وبوضــوح مبــا يتوجــب عليهــم فعلــه مــن أجــل الحــد مــن املخاطــر التــي ترتبــص بهــم )قبــل الكارثــة، 

ويف أثنائهــا، وبعدهــا(، يصبحــون قادريــن إىل حــد بعيــد عــىل فهــم األساســيات وتذكّرهــا.

ومثة حاجة إىل رسائل واضحة تجيب عىل أسئلة مثل:

 »ما هو الخطر؟«	 

 »ما الرر الذي ميكن أن يسّببه؟«	 

 »ما التأثري الذي أصابنا بسبب هذا الخطر يف السابق؟« 	 

 »كيف سنتأثر به يف املنزل ويف العمل ويف املدرسة؟« 	 

 »هل بإمكاين فعل أي يشء لتفادي هذه التأثريات؟«	 

 »إىل أي مدى األمر معقد؟«	 

 »ما مدى كلفته؟«	 

 »هل سبق وقام به أٌي ممن أعرفهم؟«	 

 »ما الذي أحتاج إليه ليك أبدأ؟«	 

.6 
ضمان الجودة

.............
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ــة بواســطة مصطلحــات غــري  ــات الصعب ــم رشح الظواهــر املعقــدة واملعلوم ــوم- يت ــة يف كل ي ــا اللغــة املحكي ــتخدم فيه 	 تُس

تقنيــة، عــرب اســتخدام املصطلحــات واملفاهيــم املفهومــة عــىل نطــاق واســع. وألن األرجحيــات تشــتمل عــىل مفاهيــم رياضيــة 

معقــدة، فــإن العديــد مــن النــاس يجــدون أن مــن الصعــب فهمهــا، ولذلــك ينبغــي تفاديهــا ]29، 43[. ولكــن حتــى األشــخاص الذيــن 

مل يتلقــوا تعليــامً رســمياً، بإمكانهــم فهــم مصطلحــات املخاطــر التــي تــرتك تأثــرياً كبــرياً وال تتكــرر كثــرياً )مثــل الــزالزل( وكذلــك 

التغيــريات بطيئــة الحــدوث وغــري املؤكــدة )مثــل الطقــس(، وهــم مســتعدون لتطبيــق هــذه املعرفــة يف إطــار التخطيــط بعيــد 

املــدى.

	 تشــجع عــى اإلجــراءات الفعالــة- مــن املهــم تبيــان عواقــب الرتاخــي وكذلــك فعاليــة التــرصف اإلســتباقي. فالجهــود التــي 

ترمــي إىل إخافــة النــاس لحثهــم عــىل اتخــاذ الخطــوات ميكــن أن تــأيت بنتائــج عكســية وأن تفــي إىل التكذيــب والتهــرّب ]11، 26[. 

لذلــك، يجــب أن تبقــى إيجابيــاً وأن تكــون محــّدداً، عــرب تقديــم األمثلــة الدقيقــة والعمليــة، وأن توضــح أنــه ميكــن إنجــاز العمــل 

بخطــوات بســيطة )مثــالً، يف أوقــات مختلفــة مــن الســنة، أو أســبوعاً بعــد أســبوع(. وســترتك الرســائل تأثــريات عــىل مســتويات 

متنوعــة: عــىل املســتفيدين املبارشيــن الذيــن يلتزمــون فــوراً، وعــىل املســتفيدين غــري املبارشيــن الذيــن يتلقــون الرســائل بشــكل 

غــري مبــارش، وعــىل أولئــك الذيــن يتلقــون معلومــات غــري واضحــة ويكونــون أكــر انفتاحــاً يف املســتقبل. 

أسلوب تصويري قوي

حتــى مــع األشــخاص املتعلمــني إىل حــد بعيــد، فــإن صــوت الصــور يعلــو فــوق صــوت الكلــامت. فالنــاس غالبــاً 

ــو،  ــة أو مقاطــع الفيدي ــة أو الرســوم املتحرك ــة، كالصــور أو الرســومات البياني ــائل البرصي ــرون الرس ــا يتذك م

بصــورة أوضــح مــن النصــوص. فحــني يــرى النــاس اإلثبــات البــرصي لفعاليــة تدابــري الحــد مــن الكــوارث، عــىل 

شــكل صــورة أو مقطــع فيديــو، فإنهــم يقتنعــون أكــر بكثــري مــن حــال ســامعهم بهــا أو قراءتهــم عنهــا. مثــالً، 

يســهم اختبــار هــّز الطاولــة إلظهــار تأثــري هــزة الــزالزل عــىل األبنيــة القــادرة عــىل املقاومــة مقابــل األبنيــة غري 

القــادرة عــىل ذلــك يف خلــق تصميــم دائــم عــىل تغيــري الســلوك. ودامئــاً مــا تكــون صــور النــاس فعالــة يف إرشاك 

الجامهــري، حيــث أنهــا تجعــل املســألة أقــرب إىل الواقــع املُعــاش.

 فاألمثلــة اإليجابيــة تنجــح يف تحفيــز النــاس أكــر مــام يفعــل الخــوف. إذاً، مــن املهــم تقديــم صــور برصيــة 

مبــارشة ودقيقــة مــن أجــل توضيــح الســلوك اإلســتباقي املطلــوب، ومــن أجــل التشــجيع عــىل حــل املشــكلة 

]23، 31[. وإذا كنــت بحاجــة إىل إظهــار صــورة وقــوع خطــب مــا، تأكــد مــن أنــه ُمشــار إليــه بشــكل بــارز 

ــر أن صــور املــوت  ــالً، بعالمــة x كبــرية حمــراء أو بوجــه متجهــم، مــن دون االعتــامد عــىل النــص(. تذكّ )مث

والدمــار قــد تــرتك أثــراً صادمــاً، ومــن شــأنها أن تعــزز الشــعور بقلــة الحيلــة بــدل جعــل النــاس يشــعرون 

بالتحفيــز.

ويعتــرب التنظيــم البــرصي مثــل اســتخدام الرتميــز امللــّون واأليقونــات والرمــوز والتصاميــم والنــامذج الطباعيــة 

مهــم يف مســاعدة أي جمهــور عــىل  إيجــاد املعلومــات وفهمهــا. فالرمــوز املفهومــة عــىل نحــو واســع ميكــن 

أن تكــون مفيــدة للغايــة، كوضــع إشــارة خطــأ عــىل مــا هــو غــري صائــب وإشــارة صــح عــىل مــا هــو صائــب، 

واســتخدام ألــوان إشــارات املــرور الضوئيــة، عــىل أن يعنــي األحمــر التوقــف أو الخطــر، واألصفــر اإلبطــاء أو 

توخــي الحــذر واألخــر املــي قدمــاً أو األمــان. إال أنــه يجــب إجــراء اختبــار مــع الجمهــور قبــل اســتخدام 

هــذه الوســائل، فقــد تُفاَجــأ بطريقــة تفســريه للرمــوز، إذ أن العديــد مــن األفــراد، مثــالً، ال يفهمــون العــروض 

التــي تســتخدم فيهــا صــور شــخصيات مرســومة بالخطــوط والنقــاط وكذلــك الصــور الخشــبية التــي تتخــذ 

شــكل أعــني، كــام يجــب رشح الجــداول والرســوم البيانيــة مثــل املخططــات الدائريــة لــيك يســهل فهمهــا. 
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كــام ميكــن أن تكــون الخرائــط مفيــدة جــداً، طاملــا تتوفــر فيهــا نقــاط اســتدالل يســهل فهمهــا وتظهــر فيهــا 

الحــدود السياســية وطــرق املواصــالت الرئيســية ومفتــاح الخريطــة بشــكل واضــح. وتعتــرب األلــوان التقليديــة 

هــي األفضــل- بتعبــري آخــر، األزرق للــامء، واألخــر للنباتــات، والبنــي للرتبــة وهكــذا. ولكــن، يجــب اإلنتبــاه 

دامئــاً إىل أنــه عندمــا يتــم تحميــل الوثائــق وطباعتهــا عــىل اإلنرتنــت، فإنهــا عــادة مــا تطبــع باألبيــض واألســود. 

ــدة أو  ــور جام ــة بص ــات مليئ ــوي صفح ــق ال تح ــن الوثائ ــة م ــخ املطبوع ــن أن النس ــد م ــب التأك ــذا يج ل

رســومات بيانيــة ملونــة. كــام ميكــن اســتخدام التظليــل أو النقــاط أو التظليــل املتعــارض، بحيــث يتــم فهــم 

الرســومات البيانيــة حتــى مــن دون ألــوان.

ويجــب األخــذ بالحســبان حاجــات الجمهــور املســتهدف املحــددة ولغاتــه وثقافاتــه، مــن خــالل تقديــم أمثلــة 

إيجابيــة ومحّفــزة عــن النســاء واألطفــال واألقليــات والســامح للجمهــور بالتفاعــل إيجابيــاً مــع هــذه األمثلــة.     

أسلوب جاذب ومقنع

تكــون الوقايــة مــن الكــوارث، يف معظــم األحيــان، بالتفكــري باألمــور التــي يجــب تفاديهــا. لــذا، مــن املهــم، عىل 

نحــو خــاص، أن تكــون املــواد التثقيفيــة جاذبــة والفتــة وتفاعليــة. كــام ميكــن أن تكــون ممتعــة أو فكاهيــة 

أو مفاجئــة أو حتــى موســيقية- فهــذا قــد يســاعد أيضــاً. وتنجــح العديــد مــن النشــاطات املختلفــة- كمــلء 

قوائــم التدقيــق أو اإلســتامرات أو الغنــاء أو اإلجابــة عــىل أســئلة اإلمتحانــات أو كتابــة مونولــوغ مرسحيــات 

ــن  ــامل م ــّرج يف أع ــات- يف إرشاك املتف ــاركة يف التدريب ــة أو املش ــات إعالني ــم ملصق ــة أو تصمي ــى هزلي دم

شــأنها أن تعــزز مضمــون الرســالة. وهــذه األســاليب فعالــة أكــر بكثــري مــن مجــرد تقديــم قوائــم توجيهيــة. 

فاأللعــاب والدمــى والنــامذج ومقاطــع الفيديــو واألمثلــة الحيّــة والرمــوز والشــعارات الجاذبــة ميكــن أن تكــون 

فعالــة أيضــاً يف زيــادة اإلهتــامم ]27، 44[.   

وتعمــد املبــادرات التعليميــة عاليــة الجــودة إىل إرشاك النــاس بشــكل فعــال، مســتخدمة »الربهــان اإلجتامعي« 

)االفــرتاض بأنــه إذا كان مــن حولهــم يقومــون بعمــل مــا، فهــم يقومــون بــه لســبب وجيــه، وبالتــايل ينجــح 

ذلــك يف أن يكــون مثــاالً(.

وعادة، ينزع الناس إىل اتباع املعايري اإلجتامعية، التي ميكن أن تقسم إىل وجهني:

 ما الذي يجب أن نقوم به وما الذي يجب أن منتنع عن القيام به، بحسب التوجيهات؟ 	 

 ما الذي نقوم به يف الحقيقة؟	 

مــن أجــل تغيــري الســلوك، يحتــاج النــاس لرؤيــة كل مــن هذيــن الوجهــني يف مكانهــام الصحيــح. فالنــاس عــادة 

مييلــون إىل القيــام بــكل مــا يظنــون أن أناســاً آخريــن يقومــون بــه، لــذا يتوحــب لفــت اإلنتبــاه إىل مــا يقــوم 

النــاس بــه بالفعــل، وليــس إىل مــا ال يقومــون بــه، ]7[ بــدالً مــن مناشــدة حــّس املســؤولية اإلجتامعيــة لديهــم 

أو الرغبــة التــي يكّنونهــا بادخــار األمــوال أو حتــى أملهــم يف حاميــة األرض مــن أجــل أجيــال املســتقبل. كــام 

أن اإلســتهزاء بالســلوك غــري اإلجتامعــي بطريقــة فكاهيــة ميكــن أن يكــون فعــاالً.
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يحتــاج الجميــع إىل القــدوة، واتبــاع مثــال جيــد هــو أســهل بكثــري مــن ابتــداء مقاربــة جديــدة. وإىل حــني 

ــن  ــه م ــاس أن ــم الن ــيعتقد معظ ــا، س ــالً علي ــم مث ــم باعتباره ــن تقليده ــن ميك ــخاص آخري ــاد رّواد وأش إيج

ــرصف  ــم أن يت ــن امله ــبب، م ــذا الس ــى. له ــة حت ــتحق املحاول ــه ال يس ــري أو أن ــق التغي ــداً تحقي ــب ج الصع

موظفــو الجمعيــات الوطنيــة واملتطوعــون فيهــا كمثــل عليــا يحتلــون الواجهــة األماميــة. فــإذا فعلــوا شــيئاً، 

ــم  ــؤالء يف منازله ــا ه ــي يجريه ــالت الت ــراز التعدي ــم إب ــال ت ــرون. إذاً، يف ح ــم اآلخ ــل أن يتبعه ــن املحتم م

ومكاتبهــم بشــكل إيجــايب، فمــن املحتمــل أن تتحــول هــذه التعديــالت إىل معيــار وأن تنتــرش بوتــرية أرسع.

ميكــن االســتفادة مــن قــدوات وخطبــاء متنوعــني. ومــن بــني الشــخصيات التــي تصلــح، عــىل وجــه الخصــوص، 

ــة هــي الشــخصيات املحرتمــة الكبــرية يف الســن واألفــراد املعروفــون يف املجتمــع  ــا فعال ــالً علي ألن تكــون مث

واألســاتذة املحبوبــون ]42[. كــام ميكــن للخطبــاء املشــهورين أيضــاً، كاملمثلــني أو الرياضيــني، أن يلعبــوا دور 

القــدوة- مــن خــالل وضــع أســامئهم يف الربيــد اإللكــرتوين أو يف الرســالة، أو تنظيــم مناســبات يظهــرون فيهــا 

أو وضــع صورهــم عــىل اللوحــات اإلعالنيــة أو إجرائهــم ملداخــالت عــىل التلفــاز أو اإلذاعــة. ويتطلــب اختيــار 

خطيــب مشــهور عنايــة خاصــة، إذ أن الفضائــح الشــخصية ميكــن أن تؤثــر عــىل الحملــة أيضــاً. كــام أن القيــام 

ببعــض التخطيــط الطــارئ أو إحضــار رمــوز خاصــة )شــخصية أو حيــوان أو غــرض خيــايل ميكنــه أن ميثــل رمــزاً 

ملنظمتــك أو قضيتــك( كالهــام خطوتــني حكيمتــني ميكــن اتخاذهــام.

محتوى ُمالءم وموضعي

 إن إنشــاء مــواد تعليميــة عاليــة الجــودة هــو عمــل شــاق، لــذا مــن املنطقــي التأســيس عــىل املــوارد املوجودة، 

ــواد  ــر امل ــة وتطوي ــة وموضع ــؤولة ملالءم ــة مس ــي مقارب ــل تبن ــن أج ــزم. وم ــا ال يل ــت مب ــة الوق ــدل إضاع ب

التعليميــة املتعلقــة بالحــد مــن مخاطــر الكــوارث باللغــات املحليــة، يجــب طــرح األســئلة التاليــة:

	 مــا الــذي تتوجــب مالءمتــه؟ لقــد تــم إنشــاء مــواد تعليميــة ممتــازة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث يف كل 

أنحــاء العــامل، وهــي تتوجــه إىل جامهــري متنوعــة. والعديــد مــن هــذه املــواد خــاٍل مــن حقــوق النــرش، أو أنــه 

يف بعــض األحيــان تكــون املنظــامت املســؤولة عــن إنشــائها مســتعدة لتشــاركها. فثمــة ثــروة مــن املــواد داخــل 

»الحركــة« ميكــن االســتفادة منهــا. 

ــا إىل  ــا ونقله ــي ترجمته ــنّي ال ينبغ ــياق مع ــاؤها يف س ــم إنش ــي ت ــواد الت ــه؟ إن امل ــب مالءمت ــاذا تتوج 	 مل

مــكان آخــر مــن دون توخــي الحــرص الشــديد ومــن دون مالءمتهــا لــيك تناســب حاجــات الجمهــور الجديــد. 

ــد  ــاً للح ــة محلي ــري املتاح ــة التداب ــرية ومعرف ــة الخط ــاع املحلي ــة إدراك األوض ــان طريق ــروري تبي ــن ال فم

مــن املخاطــر والتجــارب املحليــة الســابقة، كــام أنــه مــن املهــم اســتخدام اللغــة والصــور مــن أجــل تحفيــز 

الجمهــور املقصــود، مــع األخــذ باالعتبــار عوامــل معينــة كالســن واإلثنيــة والديــن واهتاممــات هــذا الجمهــور. 

ــون  ــد ال يك ــة، أو ق ــات القامئ ــتخدام املصطلح ــيطة يف اس ــة البس ــح الرتجم ــد ال تنج ــابه، ق ــو مش ــىل نح وع

املرتجــم عــىل درايــة باملصطلحــات الجديــدة التــي تــم وضعهــا موضــع االســتعامل اســتناداً إىل إجــامع واســع 

مــن قبــل األطــراف املعنيــة.      

	 مــن الــذي يجــب أن يشــارك يف العمليــة؟ يتوجــب إعــداد مجموعــة عمــل مــن خمســة إىل عــرشة أشــخاص، 

ميثلــون الــوكاالت واملجموعــات األساســية املعنيــة. ويف أفضــل األحــوال، يجــب أن يكــون مــن ضمــن األعضــاء:

املناخ يتغري- فامذا عنك؟  
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 مرتجم يتم اختياره بدقة	 

 املنظمة الوطنية إلدارة الكوارث	 

 الجمعية الوطنية للصليب األحمر/الهالل األحمر	 

 خرباء أكادمييون أو علميون يحظون باحرتام واسع	 

 ممثلون عن وزارة الرتبية و/أو الوكاالت الحكومية املعنية	 

 ممثلون عن منظامت غري حكومية أخرى أو منظامت احرتافية معنية	 

 معلمون ماهرون	 

 ممثلون عن مجموعات الجامهري املستهدفة	 

ويجــب أن تضــم املجموعــة عضــواً أو عضويــن عــىل األقــل ممــن لديهــم إملــام كبــري باللغــة املصــدرـ واألهــم 

أن يكونــا مــن الناطقــني األصليــني باللغــة الهــدف.

ــل  ــوا الدلي ــادر، راجع ــة املص ــة مالءم ــول كيفي ــل ح ــىل رشح مفّص ــول ع ــه؟ للحص ــام ب ــب القي ــف يج 	 كي

ــفل. ــي يف األس التدريج

الدليل التدريجي: مالءمة املوارد القامئة

الخطوة 1: تشكيل فريق لرشيد مسعى املالءمة

يجــب الحصــول عــىل التــزام مــن املنظــامت املشــاركة واألفــراد املُعيّنــني الذيــن سيســجلون أســامءهم عــىل 

النســخة املالءمــة. وعــىل نحــو مثــايل، ســيوافق الــرشكاء عــىل إضافــة الشــعارات الخاصــة بهــم عــىل املنتــج 

النهــايئ كذلــك. وقبــل القيــام بــأي أمــر إضــايف، يتعــني عــىل الفريــق توضيــح الغايــة والجمهــور املســتهدف مــن 

املــواد، والتأكــد مــن أن اآلخريــن كلهــم )مرتجمــون ومعــّدون ومحــررون وغــري ذلــك( عــىل درايــة باألمــر كجــزء 

مــن املعلومــات املوجــزة التــي يتلقونهــا.

الخطوة 2: إعداد مسودة للرجمة

يتعــنّي عــىل املرتجــم وقائــد الفريــق تحضــري قامئــة باملصطلحــات األساســية يك تخضع للمناقشــة، باللغــة املصدر 

ــاً باســتمرار ميكــن اســتخدامه  وباللغــة الهــدف عــىل الســواء. وميكــن تطويــر القامئــة لتصبــح مصــدراً ُمحّدث

ــدة، فــإن إجــامع  ــم جدي ــاك حاجــة إىل إدخــال مفاهي ــة واملســتقبلية. ويف حــال كان هن يف الرتجــامت الراهن

األطــراف املعنيــة عــىل ذلــك مهــم إىل حــد بعيــد. ومــا إن تبــدأ الرتجمــة، يتوجــب عــىل املرتجمــني أن يضعــوا 

ــم  ــامت أو املفاهي ــادوا الكل ــة، وأن يتف ــة الحرفي ــامد الرتجم ــة، ال اعت ــم مرادف ــاد مفاهي ــم إيج ــب أعينه نص

املبهمــة والجمــل الطويلــة التــي تتألــف مــن أجــزاء متعــددة. كــام يحتــاج املرتجــم إىل التأكــد مــن أن النســخة 

مقــروءة بطريقــة تالئــم النــوع اإلجتامعــي والفئــات العمريــة يف الجمهــور املســتهدف، مــع مراعــاة املعايــري 

الثقافيــة األخــرى. ]76[
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الخطوة 3: املراجعة والتنقيح

مــا إن تتــم ترجمــة النــص، يتوجــب عــىل أعضــاء الفريــق مراجعــة وتنقيــح الوثيقــة. ويســتلزم هــذا األمــر 

املهــام التاليــة:

 التحضري واملراجعة من خالل أخذ املالحظات حول املسودة األوىل للرتجمة اإلحرتافية	 

 مراجعة الوثيقة معاً، فقرة تلو فقرة، ومقطعاً تلو مقطع، وسطراً تلو سطر، بحسب ما يقتي األمر	 

الجهود، كام تقتي الرورة، لتطوير مواد إضافية	  املناسبة. تقسيم    إلغاء و/أو استبدال املقاطع غري 

 طرح اإلستفسارات عىل مؤلفي املادة األصليني لتوضيح كل ما هو ملتبس

أو 	  إمكانية إضافة رشوحات بني قوسني  اإلعتبار   مناقشة املصطلحات والتوافق عليها، مع األخذ بعني 

املألوفة أو غري  الجديدة  الكلامت  أمثلة لرشح 

والتجارب 	  واألمثلة  التاريخية  واملعطيات  والقوانني  والخرائط  املخاطر  عىل  لتدّل  املحتويات   مالءمة 

ومناسباً. ممكناً  ذلك  كان  حيثام  املحلية،  والحلول  واملواد  واملقاييس  واألسامء  واإلقتباسات 

الخطوة 4: معاينة الرسومات البيانية

ــن الســهل  ــون م ــي أن يك ــام ينبغ ــة املســتهدفة، ك ــذاب الثقاف ــة يف اجت يجــب أن تنجــح الرســومات البياني

ــرة بشــكل أفضــل مــام ســتفعله النصــوص. وينبغــي  ــة. فهــي سرتســخ يف الذاك ــا بدق ــا وفهمه التفاعــل معه

كذلــك تحديــد مــا إذا كان ميكــن- أو يجــب- مالءمتهــا أو إعــادة تصميمهــا. ومــن الــروري اختبــار الرســومات 

البيانيــة مــع أفــراد مــن املجموعــات املســتهدفة ملعرفــة املعــاين التــي يســتخلصونها مــن تلــك األمثلــة. ويجــب 

ــة هــي دقيقــة وواضحــة، بحيــث تتمكــن مــن ترشــيد  ــح تقني ــة التــي تقــدم نصائ التأكــد مــن أن كل األمثل

الســلوك بشــكل ناجــح، وأن الرمــوز املســتخدمة، أيــاً كانــت، مفهومــة عــىل نطــاق واســع. 

الخطوة 5: االختبار والتنقيح والتصديق

ــتهدف  ــور املس ــع الجمه ــاً م ــا ميداني ــب اختباره ــام يج ــخ. ك ــدار وبتاري ــم إص ــة برق ــد الوثيق ــب تزوي يج

وتنقيحهــا. وبذلــك، تكــون النســخة التاليــة »جديــدة ومحّســنة«، تُذكــر فيهــا مصــادر املــواد األصليــة ويصــادق 

عليهــا املؤلفــون، وتحتــوي عــىل شــعارات كل األطــراف الرشيكــة التــي تســمح بتضمــني شــعاراتها. كــام يجــب 

تشــارك نســخ مــن الوثيقــة الجديــدة مــع املؤلفــني األصليــني والبقــاء عــىل اتصــال معهــم. 

بعــد التأمــل باملكّونــات األساســية ألي مبــادرة فعالــة، منــي اآلن إللقــاء نظــرة عــىل كيفيــة إدارة املعرفــة التــي 

تــم تجميعهــا مــن خــالل هــذه التجــارب.  
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بعــد العمــل عــىل ضــامن مصــادر عاليــة الجــودة، حــان الوقــت للنظــر يف كيفيــة إدارة املعرفــة والتجربــة التــي 

تــم اكتســابها عــىل مــّر الوقــت.

يلقي هذا الفصل الضوء عىل ثالثة مجاالت من العمل:

 املراقبة والتقييم	 

 تشارك املعرفة	 

 بناء القدرات	 

املراقبة والتقييم

تعتــرب املراقبــة والتقييــم عــىل قــدر كبــري مــن األهميــة يف مــا يتعلــق باملســاءلة والتحســني. فقيــاس الجهــود 

التــي بذلــت والنســخ التــي أصــِدرت وعــدد األشــخاص الذيــن تــم الوصــول إليهــم، كلهــا أمــور مثــرية لالهتــامم 

ولكــن غــري كافيــة. فالتأثــري والفعاليــة يجــب أن يخضعــا للقيــاس مقابــل األهــداف الســلوكية التــي تــم وضعهــا 

خــالل عمليــة التخطيــط، بالتــوازي مــع البيانــات األساســية. وعــن طريــق البحــوث التــي أجريــت يف مجــال 

الحــد مــن الكــوارث، نعلــم أن الــرشوط األساســية الواجــب توفرهــا يف إجــراءات الحــد مــن الكــوارث هــي:  

 توفري املعرفة املحددة واملطلوبة للحّد من املخاطر	 

 االقتناع بأنها ستكون فعالة	 

 املعرفة بأنك قادر عىل القيام بها	 

 اإلميان بأن »الجميع يقومون بها«	 

وبتعبري آخر، إن مهمتنا هي تعميم الترصفات واإلجراءات الحامئية والوقائية.

وينبغــي أن تزيــد التقييــامت املجتمعيــة والتدابــري األساســية تركيزهــا عــىل نــرش املعرفــة املحــددة والســلوك 

ــد ترغــب  ــي ق ــم. ومــن األســئلة الت ــز عــىل املُــدركات أو املواقــف أو القي ــدالً مــن الرتكي ــنّي املنشــود، ب املع

بطرحهــا:

 هل يعلم الناس ممرات اإلخالء واملالجئ التي يجب أن يقصدوها؟	 

 هل إن املالجئ اآلمنة مزودة باإلمدادات الرورية؟	 

	هل تم اختبار نظام اإلنذار؟	 

 كم هو عدد األشخاص الذين يعرفون كيفية منع اإلصابة بالنزيف أو كيفية فتح مسالك هوائية؟	 

 ما هي نسبة املنازل التي تم اتخاذ التدابري فيها للحؤول دون سقوط األثاث عىل األفراد أو األطفال أثناء 	 

 .7 
إدارة المعرفة

.............



81

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
7. إدارة المعرفة

النوم؟

 هل يعرف من يتولون مهمة بناء منازلهم بأنفسهم األسباب الرئيسية الثالثة لفشل عمليات البناء؟ وهل 	 

يقومون بتنفيذ أساليب البناء التي تسمح مبقاومة الكوارث؟

 كم هو عدد األرس التي حرصت عىل ضّم رعاة أطفالها يف خطة مّل الشمل الخاصة بها؟	 

ولنقــل، عــىل ســبيل املثــال، إن البيانــات األساســية تفــرتض بــأن النــاس يف مدينــة مــا يجهلــون طريقــة البنــاء 

اآلمــن ملقاومــة الــزالزل. عندهــا، ســيكون الهــدف مــن وراء الحملــة التعليميــة تعليــم املســتفيدين مــا يجــب 

أن يفعلــوه ومــا يجــب أن ال يفعلــوه للحصــول عــىل بنــاء آمــن. فأحــد أهــداف املقاربــة التــي يتــم اختيارهــا 

هــو تعليــم املســتفيد ثالثــة تدابــري فعالــة للتخفيــف مــن أي خطــر مفــرتض. فالفعاليــة ســتقيس، أوالً، مــدى 

اســتحضار املســتفيدين لهــذه املعرفــة الجديــدة وتعبريهــم عنهــا، وثانيــاً، مــدى ارتــكاز ســلوكهم عــىل هــذه 

املعرفــة. وال ينبغــي أن يتــم القيــاس عــىل أســاس »كل يشء أو ال يشء«، إذ ميكــن اعتبــار أن تقدمــاً محــدوداً 

ــس  ــن خم ــف م ــذي يتأل ــلوك، ال ــري يف الس ــتمرارية التغي ــة اس ــالل مالحظ ــن خ ــه م ــم قياس ــامً ت ــن مه ولك

مراحــل متميــزة مبيّنــة يف الصــورة 3. 

الصورة 3: خمس مراحل لتغيري السلوك

  

 

باســتخدام هــذه الهيكليــة، يصبــح باإلمــكان توخــي الدقــة أكــر لناحيــة التخطيــط وقيــاس تأثــريات الربامــج، 

وســترتاجع احتــامالت اإلستســالم قبــل الوصــول إىل الهــدف. 

ويف حــني أن عمليــة التجريــب هــي مبثابــة اســرتاتيجية قيّمــة وأساســية لرصــد املقاربــة وتعديلهــا، فإنــه يجــب 

التخطيــط لهــا مــع نيــة التوســيع، بــدل اعتبارهــا غايــة بحــد ذاتــه. وبتعبــري آخــر، تحتــاج عمليــة التجريــب 

نفســها إىل أن تصــل إىل مجموعــة كبــرية مــن النــاس لــيك تنتــرش.

إن مــدى نجــاح أيــة مقاربــة يف زيــادة املعرفــة وتغيــري الســلوك يعتمــد إىل حــد بعيــد عــىل األدوات التعليميــة 

املســتخدمة. ومبــا أن تطويــر وإنتــاج ونــرش األدوات هــو عمــل مكلــف وهــادر للوقــت، يف حــني قــد ال تبــدي 

الجامهــري املســتهدفة اهتاممــاً كبــرياً، فــإن األدوات نفســها تتطلــب اختبــاراً دقيقــاً ومتواصــالً. وهــي يجــب 

أن تخضــع أوالً لتقييــم الخــرباء باملضامــني، مــن أجــل التأكــد مــن أن الرســالة الجوهريــة والتفاصيــل املســاندة 

لهــا هــي دقيقــة تقنيــاً. ومــن ثــم، ميكــن اختبارهــا مــع مجموعــات مركّــزة مــن الجمهــور املســتهدف. كــام أن 

قيــاس املعرفــة املكتســبة والنيــة للعمــل والرضــا عــن املــواد كلهــا أمــور مفيــدة. 

وتكون املواد مرضية إذا الحظت التايل:

 املضمون-  واضح، بسيط، يحوي رسائل متسقة، دقيق؛ وثيق الصلة باملوضوع؛ يالئم الفئات العمرية؛ 	 

عىل مستوى اإلهتامم

 التصميم- جاذب؛ يستسيغه املستخدم؛ مثري لالهتامم؛ يسري اإلستعامل؛ مفهوم؛ شكله مالئم	 

 عملية اإلرشاك- خصائص تعزز التفاعل واملشاركة؛ تحفز عىل السؤال؛ تقرتح خطوات؛ متتاز بالحيوية 	 

واإلبداع واملرح واملتعة.           

املداومةالعملالتخطيطالتأّملقبل التأّمل



82

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
دليل: التوعية والتثقيف العام للحد من مخاطر الكوارث

قــد تســتغرق دورة إنتــاج املــواد الجديــدة وقتــاً طويــالً، لــذا مــن الحكمــة االســتفادة مــن املــواد وتحســينها يف 

إطــار مشــاريع متعــددة. فإجــراء التجــارب مــن خــالل تغيــري التصاميــم والعــروض وكميــات املــواد، مــن شــأنه 

أن يســاعد عــىل تطويــر مــواد تعليميــة فعالــة بشــكل متزايــد عــىل مــّر الزمــن. 

تشارك املعرفة 

يــدرك اإلتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر جيــداً حاجتــه الســرتاتيجية متامســكة، إمنــا 

ــادل التجــارب والخــربات واألدوات التعليميــة ]77[. ومثــة أربــع آليــات لتشــارك املعرفــة  ــة، لتجميــع وتب مرن

مــن شــأنها أن تقــدم مســاهامت مهمــة يف مجــال التثقيــف العــام والتوعيــة العامــة: 

 اآلليات املبارشة	 

 جامعات املامرسات املشرتكة	 

 الكلامت املكتوبة والتسجيالت املنشورة	 

 أدوات إدارة املعلومات 	 

كل من هذه اآلليات مبنّي أدناه.

اآلليات والرويج املبارش

إن املقاربــات األكــر شــيوعاً لتشــارك املعرفــة تشــتمل عــىل اإلجتامعــات املبــارشة عــىل كافــة الصعــد العامليــة 

واإلقليميــة واملحليــة. وهــي تتضمــن:

 الشبكات اإلقليمية وشبه اإلقليمية التابعة لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر	 

 إجتامعات وورش عمل ومنتديات داخل »الحركة« ومع أطراف دولية رشيكة أخرى مثل »برنامج التأهب 	 

و«االسرتاتيجية   )DIPECHO( األوروبية«  املفوضية  يف  اإلنسانية  املساعدات  لدائرة  التابع  للكوارث 

.)UNISDR( »الدولية لأمم املتحدة للحد من الكوارث

 شبكات وبرامج عاملية وإقليمية ووطنية للحد من مخاطر الكوارث ومناقشة املخاطر املشرتكة ووضع 	 

خطط لها )كـ«لجنة ميكونغ« شبه اإلقليمية التي تهدف إىل تحقيق تعاون أفضل ودعم مشرتك يف مجال 

التأهب للفيضانات(.

جامعات املامرسات املشركة 

ــاً خــارج املناســبات  ــات والعمــل مع ــادل املعلوم ــات املامرســات املشــرتكة املشــاركني عــىل تب تشــجع جامع

الحيّــة ويف مــا بينهــا. ويف داخــل »الحركــة« نفســها، تبــدأ العديــد مــن املجموعــات الناشــئة باســتخدام وســائل 

اإلتصــاالت الرقميــة مــن أجــل العمــل معــاً عــرب املناطــق واألمــم والفــروع.
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ــات  ــات املامرس ــطة أو جامع ــة الناش ــات التعاوني ــن املجموع ــد م ــاك العدي ــة«، هن ــى »الحرك ــا يتخط ويف م

املشــرتكة التــي لهــا حضــور ســبق تاريخــه تاريــخ الربامــج الوطنيــة الراميــة إىل الحــد مــن مخاطــر الكــوارث، 

أو لهــا ثقــل أكــرب مــن الهيئــات الوطنيــة هــذه. ومــن بــني هــذه املجموعــات التــي تشــارك فيهــا الجمعيــات 

الوطنيــة:

 اللجنة اإلقليمية إلدارة الكوارث يف جنوب رشق آسيا     	 

 مجموعة العمل إلدارة الكوارث يف جنوب آسيا	 

 املجموعة األساسية إلدارة حاالت الطوارئ يف منطقة املحيط الهادئ	 

 منتدى الحد من مخاطر الكوارث يف كمبوديا	 

 شبكة التأهب للكوارث يف النيبال	 

 إتحاد التعليم الخاص بالكوارث يف إندونيسيا	 

ــئت  ــال، أنش ــبيل املث ــىل س ــة. فع ــا فّعال ــري أنه ــاطة، غ ــرتكة بالبس ــات املش ــات املامرس ــض جامع ــم بع تتس

»املكتبــة املخّصصــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث« DRR( www.drrlibrary.org( بــكل بســاطة مــن أجــل 

إضافــة وتشــارك عناويــن املواقــع اإللكرتونيــة الخاصــة بالحــد مــن مخاطــر الكــوارث. وميكــن لهــذه املجموعــة 

أن تســتفيد عــىل نحــو تبــاديل مــن املشــاركة الواســعة ألعضــاء الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، كــام قــد 

تفعــل مجموعــات عديــدة أخــرى مــن ضمنهــا:

 	www.desaprendre.org »مجموعة »ديسابرندر 

 	 http://cogssdpe.ning.comائتالف املدارس العاملية للتثقيف بشأن السالمة والوقاية من الكوارث 

 	»Edu4DRR« http://edu4drr.ning.com شبكة املعلمني 

 	 www.ineesite.org الشبكة املشرتكة بني الوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئ 

والتفاصيــل بشــأن مجموعــات أخــرى )منظمــة بحســب املوضــوع واملخاطــر( متوفــرة عــىل »شــبكة الوقايــة« 

http://www.preventionweb.net/english/professional/networks/

الكلمة املكتوبة والتسجيالت املنشورة

ــن  ــام ميك ــرب م ــور أك ــو الوصــول إىل جمه ــريئ واملســموع( ه ــه امل ــا في ــرش )مب ــة والن ــن الكتاب ــدف م إن اله

الوصــول إليــه وجهــاً لوجــه. فدراســات الحــاالت والكراريــس التدريبيــة وعــدد األدوات كلهــا آليــات أساســية 

ــز  ــن أجــل تعزي ــىل النشــاطات التشــبيكية م ــد ع ــدة هــذه املنشــورات تعتم ــري أن فائ ــة. غ لتشــارك املعرف

ــني مــن العمــل: مجال

 التشارك والتوسيع	 

 التصفية واالستطالع	 

كل من هذه املجاالت مبنّي يف األسفل.
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النرش والتوسيع 

ــة إىل  ــز، باإلضاف ــاب التميّ ــة واكتس ــات تجاري ــدار عالم ــة بإص ــت الرغب ــدة، أفض ــنوات عدي ــدى س ــىل م ع

ــة  ــات الوطني ــل الجمعي ــخصية إىل جع ــش الش ــبل العي ــة س ــة وحامي ــة الفكري ــة بامللكي ــاوف املتعلق املخ

حريصــة عــىل متييــز منتجاتهــا وحاميتهــا. غــري أنــه يف عاملنــا رسيــع التغــرّي واملعــرّض للكــوارث بشــكل متزايــد 

ــق  ــري التغــري املناخــي، والفشــل يف تطبي ــة الخطــورة، وتأث ــة الســكانية يف املناطــق عالي ــد الكثاف )نظــراً لتزاي

ــي  ــة الت ــة تجعــل اإلنتاجــات املعرفي ــوة اإلتصــاالت الرقمي ــإن ق ــة لتخفيــف املخاطــر54(، ف ــري املعروف التداب

ميكــن تخزينهــا بســهولة تبــدو باليــة. ومــن بــني أهــم األدوار التــي تلعبهــا املؤسســات اإلنســانية اليــوم هــي 

تلــك الخاصــة بجمــع املعــارف املتاحــة وتصفيتهــا ومــن ثــم توســيعها. وقــد بــرزت أســاليب جديــدة لحقــوق 

النــرش )تعــرف بالحقــوق املرتوكــة واملشــاع اإلبداعــي- راجــع http://en.wikipedia.org/wiki/copyleft و 

www.creativecommons.org( للمســاعدة عــىل حفــظ ســالمة املــواد وجودتهــا ومــن أجــل تســهيل تشــارك 

املعلومــات بدرجــة أكــرب.

وتواجــه الجمعيــات الوطنيــة واإلتحــاد الــدويل والحكومــات واملنظــامت غــري الحكوميــة يف كل مــكان تحديــات 

بــارزة أثنــاء محاولتهــا االحتفــاظ بســجل املــواد واملصــادر التعليميــة التــي أنشــأتها. ويســعى مصــدر جديــد 

تحــت مســّمى »مجموعــة املــواد التعليميــة والتدريبيــة يف شــبكة الوقايــة التابعــة لالســرتاتيجية الدوليــة لأمــم 

املتحــدة للحــد مــن الكــوارث )UNISDR(« إىل التعاطــي مــع هــذا املوضــوع، عــرب تأمــني أرشــيف شــامل لــكل 

املــواد التعليميــة املنشــورة بهــدف الحــد مــن مخاطــر الكــوارث حــول العــامل.

وميّكــن هــذا املوقــع املســتخدمني مــن رفــع ملفــات رقميــة يصــل حجمهــا إىل 5 ميغــا بايــت، مــن أجــل إنشــاء 

مصــدر شــامل لأفــراد ولـ«الحركــة« وملعلمــي مــواد الوقايــة مــن الكــوارث حــول العــامل. كــام أن املوقــع يواكب 

ــات  ــود املتعلقــة بحــق النــرش وحــق الــرتك، وهــو يحــدد مواقــع النســخ املطبوعــة ويقــوم بنــرش البيان القي

ومعلومــات اإلتصــال، مقدمــاً بذلــك أداة للمراقبــة واإلخبــار. ويســهم القســم املتعلــق بـ«التأهــب والحــد مــن 

ــة اإلقليميــة والجمعيــات الوطنيــة  املخاطــر يف املجتمــع« التابــع لإلتحــاد الــدويل يف تشــجيع املواقــع املركزي

عــىل تزويــد املوقــع بــكل روابــط املنشــورات واملــواد التعليميــة املوجــودة.   

التصفية واالستطالع

مــع تنفيــذ املزيــد واملزيــد مــن العمــل، فــإن االســتفادة مــن التجــارب الســابقة تــزداد صعوبــة. تقــدم األدوات 

التاليــة طريقــة إضافيــة للتصفيــة واالســتطالع:

ــم  ــة لأم ــرتاتيجية الدولي ــة لالس ــة التابع ــبكة الوقاي ــة يف »ش ــة والتدريبي ــواد التعليمي ــة امل ــم مجموع 	 تض

املتحــدة للحــد مــن الكــوارث )UNISDR(« حاليــاً نحــو 2،000 مــن املــواد املنشــورة التــي ميكــن البحــث عنهــا 

عــن طريــق تحديــد نــوع الخطــر واملوضــوع والبلــد واللغــة والجمهــور. وميكــن إجــراء بحــث محّســن عــن 

طريــق تحديــد نــوع املــادة واملنطقــة ونــوع املنظمــة كذلــك. كــام وميكــن الوصــول إىل النتائــج مــن خــالل 

إجــراء بحــث عــام عــن طريــق تحديــد املؤلــف والنــارش والعنــوان. وتبقــى املجموعــة مواكبــة لــكل مــا هــو 

جديــد مــن خــالل مســاهامت املســتخدمني. وكل جمعيــة وطنيــة هــي مدعــّوة لتقديــم منشــوراتها الجديــدة 

بشــكل منهجــي لــيك تصبــح جــزءاً مــن مجموعــة مشــرتكة عــىل الصعيــد العاملــي.   
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	 تقــدم »شــبكة تقييم املخاطر املجتمعية التابعة التحاد الوقاية اإلستباقية« التي يهتم اإلتحاد الدويل بالحفاظ 

 )VCA( »عليها حالياً، مجموعة دولية قيّمة تتألف من عدد كبري من أدوات »تقييم جوانب الضعف والقدرات

www.proventionconsortium. .والدالئل التطبيقية ودراسات الحاالت التي يتشاركها املامرسون حول العامل

org/?pageid=32&projectid=8

	 تلعب املراكز املرجعية دوراً مهامً من خالل زيادة فعالية التصفية واالستطالع ومن خالل الجمع بني الخربة 

www.cruzroja.org/desastres/redcamp/crrec.htm - www.cruzroja.org/ .الرقمية البرشية واألدوات 

desastres/redcamp/crepd.htm

 	 استطاع موقع إلكرتوين مدعوم من قبل جمعية الصليب األحمر الفرنيس يف منطقة الكاريبي جمع العرشات 

 من أدوات التثقيف العام التي تنطوي عىل أهمية خاصة بالنسبة للمنطقة.

http://pirac.croix-rouge.fr//

أدوات إدارة املعرفة

ــا املعلومــات مــن أجــل إدارة املصــادر  ال زال مــن املطلــوب تحقيــق مزيــد مــن التطــور يف مجــال تكنولوجي

متعــددة اللغــات، بحيــث ميكــن أن يســتفيد منهــا كل املســتخدمني بســهولة. وســتنظم هــذه األدوات عمليــة 

تطويــر املــواد التعليميــة مــن خــالل تســهيل إعــادة اســتخدام املــواد األوليــة ومتكــني التأليــف التعــاوين وإدارة 

مســارات عمــل املتعاونــني يف مختلــف املواقــع.   

ــن  ــامً م ــراً مه ــاركها مظه ــدة وتش ــار أدوات جدي ــة واختب ــة تجريبي ــاذ مقارب ــكل اتخ ــك، يش ــون ذل يف غض

 Google( »ــق غوغــل ــة القــدرات. فيمكــن للمجموعــات الصغــرية أن تجــرّب اســتخدام »وثائ مظاهــر تنمي

docs.google.com( )Docs( مــن أجــل تحقيــق التعــاون. كــام ميكــن لأفــراد اســتخدام رشيــط أدوات 

»غوغــل ترانســاليت« )GoogleTranslate( الســتطالع املواقــع اإللكرتونيــة بلغــات مختلفــة ولتوســيع آفاقهــم 

ــة  ــر »بواب ــل تطوي ــن أج ــم م ــرييك الدع ــر األم ــب األحم ــدم الصلي )#/http://translate.google.com(. ويق

ــن  ــرشكاء قادري ــيكون ال ــث س ــة، حي ــراض التعليمي ــزون األغ ــارك مخ ــة لتش ــز )DREAMS(« التجريبي درمي

عــىل الوصــول إىل املــواد املصدريــة )مبــا فيهــا النصــوص والرســومات البيانيــة واملقاطــع املرئيــة واملســموعة 

والنــامذج الطباعيــة( مــن أجــل تطويــر املــواد التعليميــة املتعلقــة بالحــد مــن الكــوارث والربامــج املنهجيــة 

عــىل اإلنرتنــت.

بناء القدرات 

ــل  ــاالت العم ــع مج ــي م ــام إىل التعاط ــف الع ــة والتثقي ــة العام ــال التوعي ــة يف مج ــة القيادي ــاج التنمي تحت

ــة: التالي

 التخطيط اإلسرتاتيجي 	 

 تطوير واختبار وتحسني املواد التعليمية	 

 تناقل وتعزيز إجراءات الحد من مخاطر الكوارث	 

 تطوير ونقل املعرفة التقنية الخاصة بتدابري التخفيف من املخاطر	 
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ــة  ــرار ومعقول ــة للتك ــون قابل ــة« إىل أن تك ــا »الحرك ــي تجريه ــدرات الواســعة الت ــة الق ــة تنمي ــاج عملي تحت

التكلفــة، كــام ينبغــي أن تحافــظ عــىل املعايــري املتســقة، فضــالً عــن رضورة أن تكــون وثيقــة الصلــة بالوضــع 

ــة  ــة الجامعي ــي الحكم ــة تراع ــة إقليمي ــي مقارب ــة تبن ــىل أهمي ــد ع ــا يؤك ــذا م ــه. وه ــة مع ــيل ومتالمئ املح

واقتصاديــات الحجــم وتســتفيد مــن مــواد تدريبيــة أساســية موحــدة وأدوات إلكرتونيــة إلدارة املعرفــة مــن 

أجــل تحقيــق تشــارك مســتدام للمعلومــات. 

ويعتــرب »املركــز اإلقليمــي املرجعــي للتعليــم والتأهــب للكــوراث« أحــد األمثلــة عــىل عمليــة تنميــة القــدرات 

هــذه، وهــو قــد اســتضيف مــن قبــل جمعيــة الصليــب األحمــر الكوســتارييك يف الســنوات الســت املاضيــة. 

ويقــدم املركــز حزمــة متامســكة مــن خدمــات بنــاء القــدرات، فهــو يعمــل بشــكل نظامــي مــع الجمعيــات 

الوطنيــة يف مجــال الوقايــة املجتمعيــة مــن الكــوارث يف أمــريكا الوســطى مــن أجــل تأديــة وظائــف الشــبكة 

التقليديــة املتعلقــة بتصفيــة املعلومــات وتوســيعها.  

وقــد جمــع املركــز معلومــات وأدوات وتجــارب وقــام بتحليلهــا مــن أجــل التأكــد مــن وثاقــة صلتهــا باملواضيــع 

املطروحــة، موليــاً أهميــة كــربى ملســألة اإلتســاق، وذلــك مــن أجــل تطويــر منــوذج موحــد يف أمــريكا الوســطى. 

ــاً، غطــت  وقــد أنتجــت إحــدى العمليــات اإلستشــارية التنمويــة سلســلة قيّمــة جــداً مــن 14 كراســاً تدريبي

قســامً واســعاً مــن املعــارف واإلجــراءات املجتمعيــة للتخفيــف مــن الكــوارث. ويقــدم املركــز محــوراً خاصــاً 

بالتنميــة القياديــة، مــن خــالل تدريــب املعلمــني وإجــراء تبــادل ناشــط للمعــارف عــن طريــق تنظيــم زيــارات 

ملتدربــني مــن بلــدان مختلفــة. وقــد تــم اقــرتاح إنشــاء مراكــز إقليميــة مامثلــة يف مناطــق أخــرى، يكــون كل 

واحــد منهــا متخصصــاً وحائــزاً عــىل فرصــة تطويــر مركــز متميــز.       

كــام نجحــت بعــض برامــج بنــاء القــدرات املبتكــرة األخــرى يف تحديــد فجــوات معينــة واســتهدافها، إذ تعاطت 

جمعيــة الهــالل األحمــر الســوري، بدعــم مــن قســم اإلعــالم يف جامعــة دمشــق، مــع مســألة بنــاء القــدرات 

مــن خــالل وســائل اإلعــالم، فأمضــت مجموعــة مــن املتطوعــني أســبوعاً يف تدريــس موضوعــات مثــل: 

 النشاطات التحريرية	 

 التسويق اإلجتامعي	 

 تقييم الرأي العام	 

 كيفية التواصل مع الصحافيني	 

 تصميم اإلعالنات	 

 تنظيم الحمالت اإلعالمية	 

ــدم  ــج يق ــم برنام ــدة يف تنظي ــات الرائ ــع إحــدى الجامع ــرتيك م ــر ال ــب األحم ــال آخــر، إشــرتك الصلي ويف مث

ــات  ــة وتقني ــزالزل )أدوات تعليمي ــف غــري اإلنشــايئ ألخطــار ال ــاً للمعلمــني يف مجــال التخفي منهاجــاً وتدريب

ــات وتحســني اســتمرارية األعــامل(. يف غضــون  ــة مــن وقــوع اإلصاب ــاين للوقاي ــزات املب ــاث وتجهي لتثبيــت أث

ذلــك، أســهمت مشــاريع إعــادة اإلعــامر بعــد الكــوارث، يف الصــني وهايتــي، يف تطويــر قــدرات بنــاء مالجــئ 

آمنــة. ويف املســتقبل، لــن يتمكــن املوظفــون واملتطوعــون يف الجمعيــات الوطنيــة مــن االســتغناء عــن مهــارات 

التخفيــف مــن الكــوارث هــذه واملزيــد غريهــا.
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........
موجز

........
تــم إعــداد هــذا الدليــل العمــالين مــن أجــل دعــم الجمعيــات الوطنيــة يف تطويــر وتحســني جهودهــا لنــرش 

ــام بشــأن الحــد مــن مخاطــر الكــوارث، عــىل نطــاق واســع. واســتقيت كل  ــف الع ــة والتثقي ــة العام التوعي

ــة يف ســائر أنحــاء العــامل.  ــات الوطني ــة مــن املامرســات القامئــة يف الجمعي األمثل

فالعمليــة تبــدأ بوضــع تخطيــط اســرتاتيجي وباالســتفادة مــن أي نــوع مــن الجمــع بــني املقاربــات املعياريــة 

ــية  ــادئ األساس ــاع املب ــك باتب ــمي، وذل ــمي والرس ــري الرس ــم غ ــاريك والتعلي ــم التش ــالت والتعل ــع: الحم األرب

ــة التوســع واالســتدامة. ــة وقابلي ــة واالتســاق والرســائل املعياري ــة واملصداقي األربعــة الخاصــة بالرشعي

ــام  ــا. ك ــلبيات كل منه ــات وس ــن اســتخدامها، وإيجابي ــي ميك ــن األدوات الت ــة واســعة م ــا مجموع ــد رأين وق

ويشــدد الرتشــيد املتعلــق بضــامن الجــودة عــىل أهميــة الرســائل املعــّدة بإتقــان واألســلوب التصويــري القــوي 

واملحتــوى الجــاذب واملُثبــت الــذي ميكــن مالءمتــه وموضعتــه. ويف النهايــة، رأينــا مجموعــة مــن املامرســات 

الواعــدة يف مجــال إدارة املعرفــة، مبــا يف ذلــك املراقبــة والتقييــم، وتشــارك املعرفــة وبنــاء القــدرات.

ــر ومراجــع  ــالل األحم ــر واله ــب األحم ــات الصلي ــاد جمعي ــية التح ــق األساس ــنّي قســم »املراجــع« الوثائ ويب

األبحــاث التــي ســتكون مبثابــة نقطــة اإلنطــالق لــكل مــن يبــدي اســتعداداً للتوغــل بشــكل أعمــق يف هــذه 

املــواد. 

أخــرياً، إن الدليــل مــع ملحقاتــه متوفــر للتحميــل عــىل http://preventionweb.net/go/20158. ويف 

ــة  ــن األمثل ــد م ــط للعدي ــع رواب ــة م ــال إىل الخطــوة التالي ــات، ســتجد مصــادر تســاعدك عــىل اإلنتق امللحق

ــر  ــن مخاط ــد م ــة الح ــج عملي ــدف إىل دم ــوداً ته ــن جه ــي تتضم ــة«. وه ــاء »الحرك ــن كل أرج ــوذة م املأخ

ــع  ــات األرب ــي للمقارب ــتخدام منوذج ــة إىل اس ــة، باإلضاف ــات الوطني ــرى للجمعي ــات أخ ــع أولوي ــوارث م الك

املوضحــة يف األعــىل، مبــوازاة أمثلــة عــن االســتخدام الناجــح لــكل نــوع مــن األدوات املبيّنــة يف الدليــل )مجدداً، 

ــات  ــرتدد باالتصــال بالجمعي ــن هــذا، ال ت ــاً ألي م ــويل اهتامم ــت ت ــإذا كن ــاً للمناطــق(. ف ــمة وفق هــي مقّس

ــد مــن املعلومــات.  ــب مزي الشــقيقة لطل
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املبادئ األساسية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

اإلنســانية  إنبثقــت الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر مــن الرغبــة بتقديــم املســاعدة، ومــن دون متييــز، إىل 

الجرحــى الــذي يســقطون يف ســاحات القتــال. وهــي تجهــد، بــكل قدراتهــا الدوليــة والوطنيــة، للحــؤول دون وقــوع أيــة معانــاة 

إنســانية وللتخفيــف منهــا أينــام وجــدت. هــدف الحركــة هــو حاميــة الحيــاة والصحــة وضــامن احــرتام اإلنســان. وهــي تعمــل 

عــىل تعزيــز التفاهــم املشــرتك والصداقــة والتعــاون والســالم الدائــم بــني كل الشــعوب.

ــة أو الطبقــة أو اآلراء  ــز ســواء كان عــىل أســاس الجنســية أو العــرق أو املعتقــدات الديني عــدم التحيــز  إنهــا ال متــارس التميي

السياســية. وهــي تجهــد للتخفيــف مــن معانــاة األفــراد، الذيــن متثــل حاجاتهــم املرشــد األوحــد لهــا، وإلعطــاء األولويــة لحــاالت 

التــأزم األشــّد إلحاحــاً.

الحيــاد  مــن أجــل التمتــع بثقــة الجميــع، ال ميكــن لـ«الحركــة« أن تنحــاز خــالل األعــامل العدائيــة إىل أي طــرف أو أن تشــرتك يف 

أي وقــت كان يف النزاعــات ذات الطابــع الســيايس أو العرقــي أو الدينــي أو األيديولوجــي.

اإلســتقاللية  تتمتــع »الحركــة« باالســتقاللية. ويف حــني أن الجمعيــات الوطنيــة هــي جمعيــات مســاِعدة لحكوماتهــا يف مجــال 

الخدمــات اإلنســانية وتخضــع لقوانــني الــدول املتواجــدة فيهــا، إال أنهــا ينبغــي دامئــاً أن تحافــظ عــىل اســتقاللها الــذايت، بحيــث 

تكــون قــادرة يف كل األوقــات عــىل التــرصف وفقــاً ملبــادئ »الحركــة«.

الخدمة الطوعية  إنها حركة طوعية تعنى باإلغاثة، وهي ال تنساق بأي شكل من األشكال وراء الرغبة بكسب األرباح. 

   

الوحــدة  قــد يكــون هنــاك جمعيــة واحــدة فقــط للصليــب األحمــر أو للهــالل األحمــر يف إحــدى الــدول. فينبغــي أن تكــون 

منفتحــة عــىل الجميــع، وأن تتابــع أعاملهــا اإلنســانية يف كل أرجــاء املنطقــة التــي تتواجــد فيهــا.

العامليــة  إن »الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر«، والتــي تتســاوى فيهــا كل الجمعيــات مــن حيــث املنزلــة، 

وتتقاســم مســؤوليات وواجبــات متســاوية لجهــة مــؤازرة بعضهــا البعــض، هــي منتــرشة يف ســائر أنحــاء العــامل. 


