
 

وس كورونا )كوفيدDRRمبادئ معالجة الحد من مخاطر الكوارث ) ي ظل وباء فير
 
صلة بالمياه ف

ّ
 ( 19-( المت

بالمياه صلة 
ّ
المت الكوارث  القرارات والمواطنون أن  القادة وصانعو  ُيدِرك  ي ظل  1يجب أن 

 
البلدان والمدن ف ي 

 
الحدوث ف ال تزال وشيكة 

وس كورونا )كوفيد اتيجيات وإجراءات الحد من مخاطر الكوارث )19-وباء فير ي DRR(. ستعمل إسير
مة خصيًصا للوضع الوبائ  ( الُمصمَّ

ي الرسي    ع من الكوارث.   الحالي عىل حماية
 
ي الوباء ومساعدتها عىل تحقيق التعاف

ّ ًرا لتفش 
َ
رة من الكوارث من أن تصبح ُبؤ المناطق المتض 

وس كورونا )كوفيد م المبادئ التالية النصائح العملية إل القادة السياسيير  ومديري الحد من مخاطر الكوارث واالستجابات لفير
ِّ
 (، 19-تقد

المعنيّ  الجهات  ي قد وجميع 
التر بالمياه  صلة 

ّ
المت الكوارث  المبادرات  تواجه هذه  أن  يمكن  اتيجيات واإلجراءات.  ة من أجل وضع اإلسير

صلة بالمياه، فإنها تنطبق عىل األنواع 
ّ
ي ظل أوضاع الوباء. بينما تواجه المبادئ الكوارث المت

ي المستقبل، حتر ف 
ي أي وقت ف 

تحدث ف 

ا. 
ً
 األخرى من الكوارث أيض

)كوفيد كورونا  وس  لفير الحالية  الظروف  ي 
كورونا 19-ف  وس  فير عدوى  حاالت  حدة  من  التخفيف  إل  الفوري  االهتمام  إيالء  تم   ،)

صلة بالمياه وشيكة الحدوث  19-)كوفيد
ّ
لها الكوارث المت

ِّ
ي تشك

( ومعالجة األشخاص الذين ُيصابون به. ومع ذلك، ال تزال األخطار التر

وس كورونا )كوفيد آلن بنفس القدر مثلما  ا م المنافسة والتعقيدات فيما بير  استجابات حاالت طوارئ  19-كان الحال قبل فير
ِّ
(. يمكن أن تضخ

وس كورونا )كوفيد  ي بعض البلدان والمدن. 19-الحد من مخاطر الكوارث واستجابات الرعاية الصحية المتعلقة بفير
 ( اآلثار السلبية ف 

اتيجي ي الوباء الحالي من تدعو الحاجة إل تنفيذ اإلسير
ل العوامل ف 

ِّ
ي تشك

ات الرامية إل الحد من مخاطر الكوارث واإلجراءات الوقائية التر

م المبادئ التال 
ِّ
ًرا أو مجموعات جديدة للوباء. تقد

َ
ا ُبؤ

ً
صلة بالمياه من أن تصبح أيض

ّ
رة من الكوارث المت ية  أجل حماية المناطق المتض 

وس كورونا )كوفيدالنصائح العملية إل القادة السي (، وجميع الجهات  19-اسيير  ومديري الحد من مخاطر الكوارث واالستجابات لفير

امنة الحدوث. بينما تم تحديد هذه  ب تضخيم اآلثار الناجمة عن الكوارث مير 
ُّ
المعنّية بشأن كيفية االستعداد واالستجابة من أجل تجن

صلة بالمياه، فإنها  
ّ
 تنطبق بنفس القدر عىل األنواع األخرى من الكوارث. المبادئ لمواجهة الكوارث المت

 ( خالل الوباء DRR: زيادة وعي القادة بالحد من مخاطر الكوارث )1المبدأ 

 : دمج اإلجراءات إل إدارة مخاطر الكوارث واألوبئة 2المبدأ 

، ولوازم النظافة الصحية عىل نحو م3المبدأ   ستدام خالل الكوارث وبعدها : توفير المياه النظيفة، ومرافق الضف الصحي

وس كورونا )كوفيد4المبدأ   ( 19-: حماية الجهات المعنّية بإدارة مخاطر الكوارث من أخطار فير

 : حماية الموارد الطبية النادرة من أثر الكوارث 5المبدأ 

وس كورونا )كوفيد: 6المبدأ   ( 19-حماية األشخاص الذين تم إجالؤهم من الكوارث من أخطار فير

وس كورونا )كوفيد7المبدأ   ( من أخطار الكوارث 19-: حماية مرض  فير

وس كورونا )كوفيد8المبدأ  ص للمدن والمناطق الخاضعة لإلغالق الكامل بسبب فير  ( 19-: وضع توجيهات اإلجالء المتخصِّ

 

والفيضانات، وحاالت  تعني الكوارث المتّصلة بالمياه في هذا المستند جميع أنواع الكوارث التي تؤثر المياه فيها. وتشتمل على األمطار الغزيرة، والعواصف،  1

(، وحوادث تلّوث GLOFالمرتفع، والتسييل، والفيضانات الناجمة عن تفّجر البحيرات الجليدية )الجفاف، والتدفق الحطامي، وأمواج تسونامي، وتيارات المد 

ل الكوارث المتّصلة بالمياه أكثر من    1000% من بين الـ 90% من جميع الكوارث فيما يتعلق بعدد األشخاص المتضررين. ويتعلَّق أكثر من 95المياه. تشّكِّ

 كارثة الكبيرة الماضية بالمياه. 



وس كورونا )كوفيد : تم 9المبدأ   ي ظل فير
 
ب وقوع كارثة اقتصادية 19-ويل إجراءات الحد من مخاطر الكوارث ف

ُّ
 ( بفعالية من أجل تجن

ي وجه إعادة بناء عالمنا  10المبدأ 
 
امنة القائمة ف ي لهذه التحديات المير 

ّ
: تعزيز التضامن العالمي والتعاون الدولي من أجل التصد

 بشكل أفضل 

وس كورونا )كوفيد ا بسبب التخفيف من حدة فير
ً
ي من كارثة فيضان أو جفاف يزدادان تعقيد

اض أن االستجابة للكوارث والتعاف  -بافير

 (، والعكس صحيح. 19

 ( خالل الوباء DRR: زيادة وعي القادة بالحد من مخاطر الكوارث )1المبدأ  

صلة بالمياه ⚫
ّ
ا أن الكوارث المت

ً
ي  كن مدرك

 
وس كورونا )كوفيد  وشيكة الحدوث ف (. بينما  19-البلدان والمدن خالل مواجهتها وباء فير

القرارات   صنع  عملية  م 
ِّ
قد
ُ
ست وُمرِبكة،  معقدة  واألوبئة  الكوارث  من  كل  من  رة  المتض  المناطق  ي 

 
ف األوضاع  تكون  أن  يمكن 

ا 
ً
ا. سُيساِعد صنع قرارات  واإلجراءات التدريجية المساعدة. عىل الرغم من أن المهام قد تبدو هائلة ومعقدة جد

ً
، ال تستسلم أبد

ب حدوث اضطراب فيما بعد. 
ُّ
، والعكس صحيح، عىل تجن ي

 الحد من مخاطر الكوارث مع مراعاة الوضع الوبائ 

اء الحد من مخاطر   ⚫ ي تضّم خير
كة التر اتيجيات وإجراءات إدارة مخاطر الكوارث واألوبئة. اجَمع األفرقة المشير احِرص عىل دمج إسير

وس كورونا )كوفيدالكوار  خذ القرارات الحاسمة  19-ث وفير
َّ
( لتقديم النصائح بناًء عىل حوارهم المستمر ونصائحهم المتكاملة. وات

 من خالل إجراء المشاورات معهم. 

صلة بالمياه، فحافظ عىل استمرار تقديم الخدمات أو استعادتها بأرسع ما يمكن، مثل الكهرباء، ووسائل ال ⚫
ّ
نقل،  إذا حدثت كارثة مت

ي الحد  
ي ذلك حماية موظف 

امنة، بما ف  اكمة الناتجة عن الكوارث المير  ات المير والمياه، والنظافة الصحية لمنع انتشار المرض والتأثير

. وألجل ذلك، اطلب من مديري الحد من مخاطر الكوارث   ي ي القطاع الطتر
من مخاطر الكوارث والموظفير  األساسيير  العاملير  ف 

ال  التدابير  خاذ 
ِّ
الطوارئ  ات حاالت  إمدادات  وترتيب  الحيوية  األساسية  للهياكل  الطارئة  للحماية  التخطيط  مثل  مسبقة، 

. اطلب من مديري الحد من مخاطر الكوارث إنشاء نظام لحشد الموظفير  والمعدات برسعة عند الحد من   ي
بمواد/معدات التعاف 

يتيرسَّ  ال  قد  أنهم  إل  نظًرا  الطوارئ؛  حاالت  ي 
ف  الكوارث  ف  مخاطر 

َّ
وتتوق العمل  ورديات  ي 

ف  المسؤولون  يعمل  حيث  توافرهم   

وس كورونا )كوفيد  (. 19-األشغال العامة بسبب فير

الوضع   ⚫ ي ظل 
ف  الكوارث  مخاطر  إدارة  الكوارث وضع خطط  مخاطر  من  الحد  مديري  من  الفور  اطلب عىل  اللحظة،  هذه  منذ 

ي إعطاء
ي من أجل االستعداد لنتائجه المحتملة. ينبغ 

األولوية لحماية المستشفيات والمرافق الطبية وموظفيها. من منظور    الوبائ 

وس كورونا )كوفيد ي ظل وباء  19-الحد من مخاطر الكوارث والوقاية من فير
ي خطط الحد من مخاطر الكوارث ف 

ِّ
(، يجب أن تلتر

)كوفيد كورونا  وس  الس19-فير وكبار  واألطفال  والشباب  والنساء  للرجال  الخاصة  االحتياجات  اإلعاقة (  ذوي  واألشخاص  ن 

اليومية،   وعّمال  الجنسية،  عديمي  واألشخاص  داخلًيا،  دين  َّ المرس  واألشخاص  الالجئير   مثل  دين،  َّ المرس  والسكان  والمهاجرين 

)كوفيد كورونا  وس  بفير لإلصابة  الُعرضة  واألشخاص  لهم،  مأوى  ال  الذين  واألشخاص  ة،  الفقير األحياء  مثل  19-وسكان   ،)

وس كورونا )كوفيداألشخاص الُمصا رين من فير فة عن األشخاص المتض 
َّ
( والكوارث  19-بير  بأمراض مزمنة. اجَمع البيانات المصن

دة كما هو مذكور أعاله حتر يمكن  
َّ
حسب الجنس والعمر والعرق واإلصابة/عدم اإلصابة باألمراض المزمنة والمجموعات المحد

 ( والكوارث. 19-وس كورونا )كوفيدوضع الخطط المتكاملة الفعالة لمكافحة كل من فير 

الطوارئ   ⚫ لحاالت  التنفيذية  الخطط  الطوارئ  حاالت  ي 
ف  الطبية  والخدمات  ي 

المدئ  الدفاع  سلطات  لدى  يكون  أن  عىل  احِرص 

وس كورونا )كوفيد ي الوقت نفسه من أجل تحقيق التوازن بير  مسؤولياتها الجسيمة برسعة حيث إنها  19-لمواجهة الكارثة وفير
( ف 

وس كورونا )كوفيدتستجي  (. 19-ب بالفعل لفير

الكوارث   ⚫ الصحي خالل  الضف  ومرافق  المياه  إمدادات  استدامة  إل  والمالية  ية  البرس  الموارد  لتخصيص  القصوى  األولوية  ح 
َ
امن

كورونا  وس  فير انتشار  احتواء  ي 
ف  األهمية  بالغة  العنارص  أحد  اليدين،  غسل  وخصوًصا  الصحية،  النظافة  عد 

ُ
ت حيث    وبعدها، 

 (. 19-)كوفيد



الجهات   ⚫ جميع  من  واطلب  والمجتمعية.  الوطنية  الكوارث  مخاطر  من  الحد  ي خطط 
 
ف المستند  هذا  المبادئ  ي 

 
ف العنارص  أدِرج 

تضيف   استمرارية  خطط  ي 
 
ف المبادئ  ي 

 
ف العنارص  إدراج  الخاصة،  القطاعات  ذلك  ي 

 
ف بما  الكوارث،  مخاطر  من  بالحد  المعنّية 

 (. BCPأعمالها )

اض أن ا وس كورونا )كوفيدبافير ي الحد من مخاطر الكوارث والتخفيف من حدة فير
( بحاجة إل التنسيق للوصول 19-لجهات الفاعلة ف 

سم بالفعالية والكفاءة. 
َّ
 إل استجابة تت

 : دمج اإلجراءات إىل إدارة مخاطر الكوارث واألوبئة2المبدأ  

ي نظام إدارة المخاطر المتكام ⚫
 
ه من المبادئ التوجيهية  أدِرج القطاع الصحي بالكامل ف ُهج األساسية إلطار ِسنداي وغير

ُّ
ل. استخِدم الن

)كوفيد وس كورونا  فير وباء  ي ظل 
 
ف الكوارث  مخاطر  من  الحد  إدارة  لتقوية  الكوارث  مخاطر  من  للحد  ُهج  19-الدولية 

ُّ
الن مثل:   ،)

لمواج الشامل  هج 
َّ
والن الشاملة،  الطوارئ  وإدارة  المخاطر،  تقييم  عىل  عىل  القائمة  ز 

ِّ
يرك الذي  الشامل  هج 

َّ
والن األخطار،  جميع  هة 

واالعتبارات   ، الكىلي الصحي  النظام  عىل  القائم  هج 
َّ
والن التخصصات،  ومتعدد  القطاعات  متعدد  والتعاون  والمجتمع،  األشخاص 

رة عىل التكّيف مع المخاطر  األخالقية. يتعيرَّ  مراجعة تعاون الحد من مخاطر الكوارث وبروتوكوالت اإلجراءات وتعديلها لتعزيز القد

ي ذلك المخاطر البيولوجية. 
 من جميع األنواع، بما ف 

وس كورونا )كوفيد ⚫ ي ظل أوضاع فير
ي حدثت ف 

ة من األمطار الغزيرة والفيضانات واألعاصير التر (  19-شاِرك برسعة الحاالت األخير

ي هذه المبادئ. 
 واستخِلص الدروس المستفادة منها. تنعكس العديد من هذه الدروس ف 

قة بحاالت محددة وأنش ِ  الحلقات الدراسي ⚫
ّ
ع المبادئ التوجيهية المتعل

َ
ي أوضاع  ض

ُهج الحد من مخاطر الكوارث ف 
ُ
ة الشبكية حول ن

وس كورونا )كوفيد ي إجراء تدريبات  19-فير
ي تعِكس ظروفك المعّينة االجتماعية والثقافية والجغرافية واالقتصادية. انظر ف 

إدارة  ( التر

ي ظل 
صلة بالمياه بواسطة مديري الحد من مخاطر الكوارث والجهات المعنّية ف 

ّ
وس كورونا )كوفيد   الكوارث المت  (. 19-أوضاع فير

الخرائط  ⚫ ارِسم  الكوارث.  وقوع  قبل  الصحية  والمرافق  المستشفيات  إل  الكوارث  مخاطر  من  الحد  ونصائح  األخطار  م خرائط 
ِّ
قد

وس كورونا )كوفيد رة من الكارثة/فير ن  (. يمكن تقليل مخاطر كل من العدوى والكوارث ع19-المتداخلة للمناطق والمرافق المتض 

ات   التأثير إل  نظًرا  األمن  انعدام  األخطار عىل  تشتمل خرائط  أن  ا 
ً
أيض يجب  للخطر.  ضة  الُمعرَّ المناطق  إل  الزيارات  ب 

ُّ
تجن طريق 

ي عىل مستوى األرس المعيشية. 
 المزدوجة للكارثة والوباء، وانعدام األمن المائ 

نها حتر يمك ⚫ وس  راِجع أنظمة اإلنذار المبكر واإلجالء الحالية وحسِّ نها تلبية متطلبات كل من اإلجالء اآلمن والوقاية من اإلصابة بفير

(. قم بإعداد رسائل التواصل الموجزة والواضحة بشأن "اإلنذار المبكر" ذات الصلة باإلجالء وعنارص االستجابة  19-كورونا )كوفيد

ي سياق قيود الوباء وتوجيهاته. 
iاألخرى من الكارثة الطبيعية ف 

 

وس كورونا )كوفيد ⚫ الكوارث وفير بالحد من مخاطر  المتعلقة  بالمخاطر  للتوعية  كة 
المشير الحمالت  م 

ِّ
الوعي بقيمة  19-نظ ز  (. عزِّ

ي ذلك األوبئة الصحية، سعًيا لالستعداد عىل نحو أفضل عن طريق  
بة للمخاطر، بما ف  زيادة قدرة تكّيف الكوارث مع العوامل المسبِّ

وتحسير  المعرفة بزيادة القدرة عىل التكّيف مع الكوارث. باِدر بإجراء تقييم المخاطر ونقل المعلومات عن   تنفيذ إجراءات الوقاية

ي المناطق عالية المخاطر. 
امنة الحدوث ف   الكوارث مير 

لمعالجة   ⚫ المبذولة  إليها، والجهود  الكوارث واالستجابات  أعقاب  الكوارث عىل شفافية  إدارة  أفرقة  أن تحافظ  مسائل  احِرص عىل 

)كوفيد كورونا  وس  المعلومات  19-فير عىل  الحصول  من  الكوارث  من  رون  المتض  واألشخاص  الجمهور  ن 
َّ
يتمك أن  ي 

ينبغ   .)

ي أن يضطلع فريق إدارة الكوارث بدور الُميرسِّ لالستفادة من التعاون االجتماعي عن طريق المواءمة بير   
ثة. ينبغ 

َّ
الصحيحة والمحد

يانات( وتقديم المساعدة )من الجمهور( وخصوًصا لجمع األموال من أجل مكافحة الوفاة. أنش   برنامج  االحتياجات )بناًء عىل الب 

 تعاون يمكن من خالله التوفيق بير  المساعدة واالحتياجات برسعة. 

ك ⚫ وس  فير انتشار  والتعاون الحتواء  بالتضامن  المطالبة  بهدف  الكوارث  مخاطر  من  للحد  الحالية  الشباب  مجموعات  ط 
ِّ
ورونا  نش

إدارة  19-)كوفيد ي 
ف  الشباب  مجموعات  مع  تعاَون  الوفاة.  عىل  السيطرة  ي 

ف  حاسًما  عنًضا  عد 
ُ
ت الشباب  سلوكيات  إن  حيث  (؛ 



وس كورونا )كوفيد ي ظل وباء فير
 
ي ف

 
(، مع االستفادة من قدراتهم الخاصة، عىل سبيل المثال،  19-الكوارث، وأنشطة اإلغاثة والتعاف

ي تكنولوجيا المعلومات
 
. ICTواالتصاالت ) ف  ( واالبتكار وحشد نظرائهم المحليير 

وس كورونا )كوفيد عد عنارص بالغة األهمية للوقاية من فير
ُ
، ولوازم النظافة الصحية ت اض أن المياه، ومرافق الضف الصحي (  19-بافير

ي الرسي    ع من الكوارث. 
 والتعاف 

، ولوا3المبدأ    زم النظافة الصحية عىل نحو مستدام قبل الكوارث وخاللها وبعدها: توفير المياه النظيفة، ومرافق الرصف الصحي

ي الجهود المبذولة للتخفيف من   ⚫
 
ي توافر المياه، ما قد يؤثر ف

 
ا أن المخاطر الطبيعية غالًبا ما تؤدي إل حدوث اضطرابات ف

ً
كن مدرك

)كوفيد كورونا  وس  فير تؤث19-حدة  قد  المياه،  ي 
 
ف الحادة  الندرة  ذات  المناطق  ي 

 
ف وإدارة  (.  اليدين،  تطبيق غسل  ي 

 
ف الكوارث  ر 

وس كورونا )كوفيد انتقال فير ي تهدف إل الوقاية من 
ها من الممارسات التر ( من إنسان إل آخر. يجب إيالء  19-النفايات، وغير

احتواء   إل  الرامية  الجهود  ِعيق 
ُ
ت قد  المياه  ندرة  إن  حيث  الجفاف؛  حاالت  عن  الناجمة  بالمخاطر  الخاص  األزمات  االهتمام 

 الصحية. 

ي استخدام المصادر البديلة غير الملّوثة، ومن بينها   ⚫
ر ف 

ِّ
ي مصادر المياه. فك

احِم الهياكل األساسية للمياه من التلوث، وخصوًصا ف 

 تجميع المياه، وإعادة استخدام المياه المستعملة للوقاية من المخاطر الجانبية للكارثة والوباء. 

مي خدمات المياه عىل آثار المخاطر الطبيعية فحسب، بل آثار األوبئة  يجب أال تشتمل خطط الحد من م ⚫
ِّ
خاطر الكوارث لمقد

ي جميع مراحل العملية  
ي جودة تقديم الخدمات. يجب إدراج تعزيز النظافة الصحية ف 

، ومن ثم ف  ي الموظفير 
ر األوبئة ف 

ِّ
ا. ستؤث

ً
أيض

ي الطوارئ. من خالل القنوات المختلفة، مثل المراكز الطبية، ونقاط ال
، وموظف   وصول إل المياه/خدمات الضف الصحي

وس كورونا )كوفيد ⚫ ع إجراءات األبحاث واالستطالعات الكتشاف آثار فير رة  19-شجِّ ي المجتمعات المتض 
ي المياه المستعملة ف 

( ف 

الجديدة، ُهج 
ُّ
الن استكشاف  يجب  الكوارث.  وقوع  أوقات  ي 

ف  وخصوًصا  المخاطر،  منع  أجل  من  وس  الفير األوبئة    من  علم  مثل 

وس كورونا  WBEالقائم عىل المياه المستعملة ) ا فعالة ورسيعة للتنبؤ باالنتشار المحتمل لفير
ً
ُهج طرق

ُّ
(. يمكن أن تكون هذه الن

. 19-)كوفيد  ( من المياه ونظام الضف الصحي

ي خطط استمرارية تضيف األعمال    اطلب من مرافق المياه تعزيز دور األدوات الرقمية واألنظمة اآللية/أنظمة المراقبة عن  ⚫
ُبعد ف 

التحكم،   ومراكز  المستعملة،  والمياه  األساسية  المياه  ي 
ف  العاملة  التنفيذية  األفرقة  باستثناء  الجميع  يعمل  أن  بها. يجب  الخاصة 

وس كورونا )كوفيد ي ظل وباء فير
ات عن ُبعد ف  ي المختير

ا. بالنسبة إل العاملير  19-وموظف 
ً
ي المجال، يجب  (، إذا كان ذلك ممكن

 ف 

عوا بإمكانية الوصول إل معدات الوقاية الشخصية  
َّ
، ويجب أن يتمت إسناد ورديات عمل مختلفة لألفرقة مع مراعاة الحجر الصحي

(PPEوس كورونا )كوفيد ي ظل فير
 (. 19-( الالزم استخدامها ف 

االستجابة   ورية خالل  ية رص  وأصول برس  أساسية حيوية  أنه توجد هياكل  اض  ي ظل بافير
ف  منها  ي 

والتعاف  الجفاف  للفيضانات وحاالت 

 .  مواجهة وباء حالي

وس كورونا )كوفيد4المبدأ    (19-: حماية الجهات المعنّية بإدارة الكوارث من أخطار فير

وس كورونا )كوفيد ⚫ الكوارث بشأن فير بالحد من مخاطر  المعنّية  للجهات  ي  اتيحر القدرات بشكل إسير بالتثقيف وبناء  (.  19-باِدر 

ب العدوى إل مسؤولي ومتطوعي إدارة الكوارث. عىل سبيل  
ُّ
م توجيهات يسُهل الوصول إليها وموجزة وواضحة عن كيفية تجن

ِّ
قد

النصائح، ات  نرس  استخِدم  ي    المثال، 
ف  االجتماعي  التباعد  تعليمات  أدِرج   . الكثير ذلك  وغير  الشبكية،  الدراسية  الحلقات  م 

ِّ
وقد

ي األدلة وقائمة المراجعة اليومية. 
 أنشطة الحد من مخاطر الكوارث ف 

ي ذلك المتطوعون، بوسائل الحماية القياسية من فير  ⚫
د من تزويد الجهات المعنّية بالحد من مخاطر الكوارث، بما ف 

َّ
وس كورونا  تأك

ا، فاحتِفظ  19-)كوفيد
ً
ي منها. وإذا كان ذلك ممكن

ي أنشطة االستعداد للكوارث/الوقاية منها/التعاف 
(، مثل األقنعة، عند المشاركة ف 

 ( الشخصية  الوقاية  باإلضافة إل معدات  الحماية  وس كورونا  PPEبمخزون احتياطي من وسائل  ي ظل فير
الالزم استخدامها ف   )



ا19-)كوفيد ي 
 
ف مخاطر  (  من  الحد  ي 

لموظف  الشخصية  الوقاية  معدات  تخزين  الفّعال  من  سيكون  العدوى.  شديدة  لحاالت 

ات بير  موجات الوباء عندما يوجد إمداد احتياطي بمعدات الوقاية الشخصية لالحتياجات غير الطبية. 
ي الفير

 
 الكوارث ف

الكوار  ⚫ إدارة  ي 
لموظف  اليومية  الذاتية  الطبية  الفحوصات  إجراء  الزمالء  اطلب  مع  تعاملهم  عند  العدوى  انتقال  احتمالية  لمنع  ث 

 واألشخاص الذين تم إجالؤهم. 

وس كورونا   ⚫ رة من فير ب انتقال المرض بير  المناطق المتض 
ُّ
ي الرسي    ع من الكوارث وتجن

 
ق التوازن بير  الحاجة إل الوقاية/التعاف

ِّ
حق

ًرا عن طريق سفر الجهات الم 19-)كوفيد ي ذلك المتطوعون. ( والمناطق األقل تض 
 
 عنّية بالحد من مخاطر الكوارث، بما ف

للموظفير    ⚫ الصحي  الحجر  يؤثر  قد  حيث  عليها؛  والحفاظ  بشأنها  والتنبيهات  الكوارث  مراقبة  جودة  من  التحقق  عىل  احِرص 

 المسؤولير  فيها. 

 : حماية الموارد الطبية النادرة من أثر الكوارث 5المبدأ  

والم ⚫ المستشفيات  تعيير   ب 
َّ
ي  تجن

 
ف صة  المخصَّ اإلجالء  أماكن  من  والمرافق  ي 

المبائ  هذه  بإزالة  قم  لإلجالء.  كأماكن  الطبية  رافق 

 خرائط األخطار وخطط الحد من مخاطر الكوارث. 

⚫  :  والمرافق والمعدات الطبية من تأثير الكوارث عن طريق ما يىلي
ح األولوية لحماية الموظفير  الطبيير 

َ
 امن

األسا ➢ الطاقة  توليد  معدات  وتوفير  نقل  ذلك(  إل  وما  )الفيضانات  بالمياه  صلة 
ّ
المت الكوارث  من  اآلمنة  المناطق  إل  سية 

 معدات توليد الطاقة المساِعدة إل المستشفيات والمراكز الصحية الفرعية والمرافق الطبية، 

ي إدارة المخاطر إل المستشفيات والمراكز الصحية الفرعية والمرافق الطبي ➢
ة لضمان إسداء المشورة  اإلرسال المبكر لموظف 

 المناسبة فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث، 

ي مرحلة مبكرة، ➢
 نقل المعدات والمواد الطبية األساسية إل الطوابق العليا ف 

ي عير  االعتبار، ➢
، مع أخذ المناطق المعدية ف   وضع الخطط إلجالء المرض  والموظفير  الطبيير 

الفرعية   ➢ الصحية  والمراكز  المستشفيات  إل  الصحية  النظافة  ولوازم   ، الصحي الضف  ومرافق  المياه،  لتوفير  األولوية  منح 

 والمرافق الطبية إذا انقطعت إمدادات المياه وخدمات الضف الصحي بسبب الكوارث، 

ة األجل   تحديد المواقع اآلمنة للمرافق الصحية االحتياطية الالزمة لالستجابة لألوبئة ➢ ب بناء مستشفيات قصير
ُّ
من أجل تجن

وس كورونا )كوفيد ضة للكوارث، مثل سهول الفيضانات، 19-إضافية لمواجهة فير ي المناطق الُمعرَّ
 ( ف 

تثقيف الموظفير  الطبيير  المسؤولير  عن إدارة حاالت الطوارئ بالمعرفة األساسية عن الحد من مخاطر الكوارث قبل أن   ➢

 ك الحدوث. تكون الكارثة عىل وش

وس كورونا )كوفيد اض أن مجموعات المخاطر من المخاطر الطبيعية وفير ي األرواح 19-بافير
 ( يمكن أن تؤدي إل ارتفاع الخسائر ف 

وس كورونا )كوفيد6المبدأ    ( 19-: حماية األشخاص الذين تم إجالؤهم من الكوارث من أخطار فير

النظافة   ⚫ وتسهيل   ، االجتماعي بالتباعد  ام  االلير  لضمان  الفور  حها عىل 
ِّ
نق أو  المكّيفة  المالجر   تشتمل عىل  ي 

التر اإلجالء  ع خطط 
َ
ض

د  
ِّ
/مرافق اإلجالء للوقاية من إصابة المجموعات بالعدوى. حد ي

الصحية، وإجراءات اإليواء الجيد. احِرص عىل التهوية المناسبة لمبائ 

واألماك ي 
من  المبائ  إجالؤهم  تم  الذين  األشخاص  لحماية  الخاصة  االحتياجات  لتلبية  ورية  تكون رص  قد  ي 

التر للمالجر   اإلضافية  ن 

وس كورونا )كوفيد . ومن الناحية 19-فير ي
ي الحجر الصحي الذائر

(، مثل التباعد االجتماعي واألماكن المنفصلة للمرض  المعزولير  ف 

صة لم وس كورونا )كوفيدالمثالية، يجب إنشاء المالجر  المخصَّ /مرافق مناطق 19-رض  فير ي
ي تحتوي عىل المرافق الطبية ومبائ 

( التر

 . ي
ي الحجر الصحي الذائر

 اإلجالء المنفصلة للمرض  المعزولير  ف 

ي أو العلوي  ⚫
ي ذلك إجالء الطابق الثائ 

ا. ويعت 
ً
ع اإلجالء الرأسي باعتباره طرق اإلجالء ذات األولوية كلما وحيثما كان ذلك ممكن من    شجِّ

وإدارة   الحوادث،  وقوع  لتفادي  وري  رص  األمر  هذا  ا. 
ً
آمن كان  إذا  ي 

السكت  حّيهم  مبت   أو  إجالؤهم  يتم  الذين  األشخاص  مبت  

ي  
وس ف  بالفير ل من مخاطر اإلصابة 

ّ
يقل ا باألشخاص، ما 

ً
المواجهات مع الكوارث خالل اإلجالء، وجعل مالجر  اإلجالء أقل اكتظاظ



ي ي 
ي المناطق التر

 
. ف ي المنخفضة المنبسطة، ناِقش مع المجتمع المحىلي أمر  المالجر 

كون اإلجالء الرأسي غير ممكن فيها، مثل األراض 

ب اكتظاظ األشخاص الذين يتم إجالؤهم. 
ُّ
ي والمالجر  واألماكن المرتفعة لتجن

ايد من المبائ   اإلخالء المبكر للعدد المير 

⚫  
ً
ط لإلجالء المبكر ورعاية الفئات األكير ضعف

ِّ
د وخط

ِّ
، من المخاطر المتفاقمة، مثل كبار السن،  حد هج اإلدماج االجتماعي

َ
باع ن

ِّ
ا، مع ات

، والنساء الحوامل، والمرض  الُمصابير  باألمراض المزمنة.   والُمعاقير 

م كميات وافرة من المياه النظيفة، والصابون، واللوازم الصحية، والفوط الصحية لألشخاص الذين تم إجالؤهم.  ⚫
ِّ
 قد

 ت الطبية األساسية، مثل قياس درجة حرارة األشخاص الذين تم إجالؤهم. أجِر الفحوصا ⚫

)كوفيد ⚫ كورونا  وس  بفير ق 
ّ
متعل تميير   أي  ع 

َ
عن  19-امن اإلعالن  عىل  حاِفظ  بينهم.  وفيما  إجالؤهم  تم  الذين  األشخاص  ضد   )

)كوفيد كورونا  وس  وفير الكوارث  ات  وتأثير حالة  حول  الدقيقة  ت19-المعلومات  بطرق  ها  ونرس  إن  (  حيث  بالشفافية؛  سم 
َّ
ت

ي ظل حاالت الذعر. 
 
 المعلومات المضللة واألخبار المزّيفة تميل إل االنتشار برسعة وعىل نطاق واسع ف

ي مجموعات لوازم اإلجالء   ⚫
انَصح المواطنير  بوضع األقنعة والمناديل المبللة والصابون والمناشف وأجهزة قياس درجة الحرارة ف 

 قبل وقوع الكوارث. 

ي كل جانب من جوانب   ⚫
ونًيا ف  ع تحويل األموال إلكير ي قد تصبح ملّوثة بسبب الوباء. شجِّ

 من المواد التر
ً
عات النقدية بدال اطلب التير

وس كورونا )كوفيدم  ( من خالل األموال النقدية. 19-عامالت الدفع للحد من مخاطر الكوارث لتقليل خطر اإلصابة بفير

وس كورونا )كوفيد7المبدأ    ( من أخطار الكوارث 19-: حماية مرض  فير

وس كورونا )كوفيد ⚫ د  (:  19-احِرص عىل إعطاء األولوية العليا المتكاملة للحد من مخاطر الكوارث وفير
ِّ
ي تهد

ب المخاطر التر
َّ
تجن

 حياة األشخاص. 

وس كورونا )كوفيد ⚫ قة لعمليات التخفيف من حدة فير خذ اإلجراءات المنسَّ
َّ
( بناًء عىل مبادئ المراقبة الطبية  19-تحلَّ بالفهم وات

  : ( حماية  3نتقال،  ( قطع مسار اال 2( القضاء عىل مصدر العدوى،  1لألمراض المعدية. تشتمل هذه المبادئ الطبية عىل ما يىلي

 المجموعات الضعيفة. 

وس كورونا )كوفيد ⚫ ن: وسائل  19-أنش ِ  خطط حماية مرض  فير ي تتضمَّ
صة التر ي أو المرافق المخصَّ

ي مرافق الحجر الصحي الذائر
( ف 

ي بعد اإلجالء.   التواصل وتبادل الرسائل، وخطط اإلجالء إل مرافق الحجر الصحي اآلمنة من الكوارث، والدعم الطتر

وس كورونا )كوفيد8مبدأ  ال ص للمدن والمناطق الخاضعة لإلغالق الكامل بسبب فير  (19-: وضع توجيهات اإلجالء المتخصِّ

م اإلنذار المبكر الخاص للمناطق الخاضعة لإلغالق الكامل لضمان تنفيذ اإلجالء الفعال وضمان السالمة من الكوارث ومنع   ⚫
ِّ
قد

ة للذعر.   التضفات المثير

ع خطط اإلج ⚫
َ
ي  ض

ي حاالت الطوارئ ألوضاع اإلغالق الكامل لمنع إثارة الذعر وتعزيز انتشار العدوى. يتعيرَّ  النظر ف 
الء االحتياطية ف 

ي مناطق معّينة. 
دة المفروضة ف 

َّ
ي والمتضّمنة رفع القيود المحد

 خطط االستجابة للكوارث القائمة عىل الخط الزمت 

ي حال وقوع الكوارث خالل اإلغالق الكامل. احِرص عىل التنسيق مع السلطات المحلية لتعيير   ⚫
  مناطق آمنة ومسارات إجالء ف 

وس كورونا )كوفيد ي ظل فير
اض أن التعامل مع الكوارث بشكل صحيح ف  ر تريليونات الدوالرات عىل الصعيد العالمي 19-بافير

ِّ
 ( سيوف

)كوفيد9المبدأ   كورونا  وس  فير ظل  ي 
 
ف الكوارث  مخاطر  من  الحد  إجراءات  تمويل  كارثة 19-:  وقوع  ب 

ُّ
تجن أجل  من  بفعالية   )

 اقتصادية 

انية وأموال احتياطية للتعامل مع الكارثة والمخاطر   ⚫ ي الوقت نفسه بمير 
م التمويل الكامل لنداءات تمويل الوباء مع االحتفاظ ف 

ِّ
قد

اقت  كارثة  وقوع  ب  تسبِّ قد  المتفاقمة  المخاطر  أن  االعتبار  عير   ي 
ف  األخذ  مع  بالمناخ،  صلة 

ّ
ب  المت

ِّ
رت إصالحها.  يمكن  ال  صادية 

كات التأمير  حتر يمكنها الحصول برسعة عىل األموال لالستجابة للكوارث.   اتفاقيات التمويل االحتياطي مع المصارف و/أو رس 



التخطيط   ⚫ من  الكوارث  مخاطر  من  الحد  ي 
 
ف الفاعلة  الجهات  ن 

ِّ
تمك ي 

التر والضف  التمويل  ي 
 
ف المرونة  تحقيق  عىل  احِرص 

وس كورونا )كوفيد واالستجابة ي ظل أوضاع فير
 
 (. 19-للمخاطر المتعددة رسيعة الظهور والتغيرّ ف

األسعار،   ⚫ عن  البيانات  تقديم  مع  البيانات،  إل  ومستندة  ورقمية  عالمية  خطة  لتشكيل  الكوارث  مخاطر  إدارة  قدرات  ث 
ِّ
حد

للت األساسية  والخدمات  السلع  اء  رس  ومواصفات  الزمنية،  والمهل  دين،  الالزمة  والمورِّ الخطط  ع 
َ
ض والوباء.  الكوارث  مع  عامل 

والمزدحمة،   الطويلة  اإلمدادات  وسالسل  التصنيعية،  القدرة  إل  االفتقار  ي 
 
ف المثال،  سبيل  عىل  لة، 

ِّ
المتمث التحديات  لمواجهة 

 . ين المنافسير 
 والمشير

الع ⚫ الكوارث من خالل مدفوعات  الحد من مخاطر  ي معامالت 
 
الرقمي ف الدفع  آلية  ع  القائمة  شجِّ الرقمية  الرقمية والعمالت  ملة 

ق أفريقيا لمنع انتشار   ي رس 
 
ي الوقت الحالي بواسطة مؤسسة الصليب األحمر لضحايا الكوارث ف

 
ي تم توزيعها ف

عىل الهاتف، مثل التر

وس كورونا )كوفيد  ( من خالل العدوى بسبب المخالطة. 19-فير

عد   يُ العزلة  من   
ً
بدال العالمي  التضامن  أن  اض  )كوفيدبافير كورونا  وس  فير ضد  بالمعركة  للفوز  أساسًيا  امنة  19-أمًرا  مير  والكوارث   )

 الحدوث. 

بناء عالمنا  10المبدأ   إعادة  ي وجه 
 
القائمة ف امنة  المي   التحديات  لهذه  ي 

ّ
التصد أجل  الدوىلي من  العالمي والتعاون  التضامن  : تعزيز 

 بشكل أفضل

ها مع  عندما تحدث كارثة ضخمة، فإنه يجب عليك مشاركة   ⚫ ي الوقت المناسب عن الكارثة وتأثير
المعلومات الدقيقة والمتاحة ف 

ر   المتض  البلد  لحكومة  العالمية  الثقة  لتقديم  وذلك  منتظم،  أساس  عىل  والمسؤولية  بالشفافية  سم 
َّ
تت بطرق  الدولي  المجتمع 

 واقتصاده. 

اك المنظمة العالمية لألرصاد  ⚫ الجوية ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر   اطلب من وكاالت الطقس/المناخ، من خالل إرس 

وس كورونا )كوفيدUNDRRالكوارث ) ي جميع أنحاء العالم التنسيق بفعالية مع أفرقة العمل المعنّية بفير
م لها  19-(، ف 

ِّ
( حتر تقد

الكوارث   وقوع  باحتمالية  لتنبيهها  بالطقس  صلة 
ّ
المت والمخاطر  للتحديد  القابل  بالمناخ  الخاصة  ي  التنبؤات 

ف  بالمياه  صلة 
ّ
المت

 مناطق معّينة. 

والمعدات. خالل حاالت فرض  ⚫ اإلنسانية  المساعدة  ي 
الدولي وموظف  الكوارث  مخاطر  من  الحد  لتيسير  فاستعد  األمر،  لزم  وإذا 

  القيود عىل الدخول، قد يحتاج الحد من مخاطر الكوارث الدولي وموظفو المساعدة اإلنسانية والمعدات إل بروتوكوالت معمول 

ات، وترخيص   ، مثل إصدار التأشير تيبات التيسير
ط لير

ِّ
ا وتخط

ً
رة. يجب أن تنظر البلدان مسبق بها لدخول البلدان والمناطق المتض 

، وبروتوكوالت المساعدة اآلمنة خالل الوباء. يجب تزويد األفرقة الوافدة بمجموعات لوازم   ، والتخليص الجمركي الحجر الصحي

اإلح تقديم  )كوفيدالحماية. ويجب  وس كورونا  رة من فير المتض  المناطق  قبل دخول  الدولية  المساعدة  الطبية ألفرقة  -اطات 

الكوارث  19 ي حاالت 
ف  األولي  واإلنعاش  لإلغاثة  الدولية  المساعدة  وتنظيم  المحىلي  التيسير  "توجيهات  استخدام  تعزيز  ي 

ينبغ   .)

 (" بواسطة االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. IDRL)توجيهات 

الحد من مخاطر   ⚫ ي 
الواردة ف  باع األمثلة 

ِّ
ات التنظيمية، مع  الوباء ولوائحه  دة من سياسات 

َّ
إقليمية محد تأسيس مجموعات  ناِقش 

 ( ق آسيا  أمم جنوب رس  بلدان رابطة  تناولت  لقد  المثال،  والتعاون  ASEANالكوارث. عىل سبيل  العابرة للحدود  المشكلة  ( هذه 

مخاطر  من  للحد  /الدولي  فتح   اإلقليمي إعادة  مناقشة  عند  ورية  اآللية رص  هذه  عد 
ُ
وت  . إقليمي مركز  تأسيس  طريق  عن  الكوارث 

 . ّ ي األوضاع رسيعة التغير
 الحدود وتشجيع تبادل السلع األساسية واألشخاص بطرق قادرة عىل التكّيف ف 

وس كورونا )كوفيد ⚫ ي الحذر من فير
ي وضع بروتوكول خاص وتوج ّ

 من ال19-يجب النظر ف 
ً
قرارات بحظر الدخول بسببه،  (، بدال

ها من الحاالت الطارئة.      لألشخاص والالجئير  المهاجرين نظًرا إل الكوارث وغير

ف بالحدود أو السياسات.   ⚫ د المخاطر من منظورات عديدة واعمل بطريقة تعاونية وعابرة للحدود، حيث إن المخاطر ال تعير
ِّ
حد

الم مثل:  القطاعات،  مختلف  ي 
ف  الحلول  والصحة  استكِشف  والتعليم،  والطاقة،  الصحية،  والنظافة   ، الصحي والضف  ياه، 

 والتغذية، وُسُبل المعيشة، وحماية الطفل والحماية االجتماعية، والمأوى والمسكن، واألماكن المفتوحة العامة.  



⚫  
ُ
ي وت

ّ ي تكافح من أجل التصدي لحاالت التفش 
م الدعم الدولي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التر

ِّ
دِرك أن كل ما تحتاج إليه  قد

دنا جميًعا. كن  
ِّ
ا منا يهد

ً
د واحد

ِّ
ي المقام األول. إن الخطر الذي يهد

 
ي بلدها الخاص ورفاههم ف

 ووضع سالمة مواطت 
ً
هو الحضور أوال

وس كورونا )كوفيد ي مواجهة فير
 
سم بقوة أضعف حلقاتنا ف

َّ
ا أننا نت

ً
 ( والكوارث. 19-مدرك

ا لفهم ⚫
ً
ق بع نهًجا منسَّ

َّ
وس كورونا )كوفيد  ات ( الحاجة إل نهج  19-المخاطر وتقليلها عير الحدود وداخل الحكومات. لقد أثبت فير

ي ذلك وكاالت إدارة مخاطر الكوارث الوطنية. 
 
 حكومي شامل يستفيد من قدرات جميع الوزارات المعنّية، بما ف

ي اآلن إلعادة بناء عالمنا بشكل أفضل. يجب عىل ا ⚫
 
ي الحسبان األخطار ابدأ التخطيط للتعاف

 
لحكومات الوطنية والمحلية أن تأخذ ف

ل التحديات  
ِّ
اتيجيات الحد من مخاطر الكوارث الوطنية والمحلية )هدف إطار ِسنداي )ـه((. ستشك ي إسير

 
والمخاطر البيولوجية ف

ي تطرحها هذه الكارثة أساس الخطط والتصميمات الجديدة لضمان اكتساب األنظمة العامة والخاصة
القدرة عىل التكّيف عند    التر

 مواجهة األخطار المستقبلية. 
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