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تعريف كارثة الفيضان 

هي فيض من المياه تغمر األرض التي عادة ما تكون جافة، 

مستوى من المعاناة يفوق قدرة المجتمع المتضرر على مسببة 

.التكيف معه



من يواجه الكارثة؟ 

تحتاج مواجهة الكارثة الى تضافر الجهود المحلية والوطنية 

.والعالمية

) سوف نركز في هذه االصدارة على دور المجتمع المحلي 

(.لجان المقاومة 



لماذا لجان المقاومة؟

عند وقوع الكوارث الطبيعية كالفيضانات يلعب المجتمع المحلي دورا 
كبيرا في انقاذ اكبر عدد من األرواح، قبل وصول أي مساعدة من أي 

.مكان

لذلك حسن االستعداد والتنظيم في لجان المقاومة يؤدي الى حسن 
.التصرف لحظة وقوع الكارثة ويؤدي الى تقليل اثارها وعواقبها

يهدف هذا المنشور الى تزويد القيادات على األرض ولجان المقاومة 
بالمهارات والخبرات الالزمة لمواجهة كارثة الفيضان الحالي واي كارثة 

طبيعية في المستقبل 



ماهي اطوار الكارثة؟

:مطلوباتهاالكوارث لها ثالثة مراحل، لكل مرحلة 

.لحظة وقوع الكارثة-

.مرحلة التعامل مع اثار الكارثة-

.مرحلة الوقاية من اثار الكارثة وتخفيف عواقبها-



المرحلة األولى 

الفيضانحدوث كارث لحظة 
مواجهة الخوف( أ ) 

مع لحظة وقوع الكارثة يسود الخوف، للسيطرة عليه يجب ان تقوم لجان المقاومة بتفعيل 
لتقوم اللجنة ( ذا غير موجودة يجب عقد اجتماع عاجل وتكوينها)فوري للجنة الطوارئ 

:بسرعة بإعالن تعليمات محددة بواسطة مكبرات الصوت او عبر متطوعين تحتوي على

. منشأ الكارثة وعواقبها المتوقعة خالل الساعات القادمة-

.ما يمكن للشخص عمله لكي يامن على نفسه-

معلومات عن موضوعات أساسية كإخالء المتضررين الى اين؟، الماء، الطعام، المركز -
إلخ...الصحي والمستشفى الذي يستقبل حاالت المصابين، و

.هذا اإلعالن سيشعر المواطنين بان األوضاع تحت السيطرة وسوف يزول الخوف والهلع



ذعمليات االنقا( ب ) 

:مايلييؤدي الفيضان الى حدوث 

الحبس تحت انقاض المباني المنهارة-

الدفن تحت الطين او التراب -

االنعزال بسبب الفيضان -

:غالبا تجري عمليات اإلنقاذ االولى بواسطة األقارب والجيران واألدوات المطلوبة في هذه الحاالت هي

، ألواح خشبية، كشافات ضوءكوريق/، جرافةطورية/سلم، حبال، معاول

:عند انقاذ شخص يجب مراعاة االتي

عدم الدوس على خرائب المباني-

عدم تحريك األنقاض قبل التحقق من ان ذلك لن يؤدي الى زيادة انهيار المبنى او سقوط األشياء-

يفضل استخدام الطرق اليدوية، ويفضل استخدام المعاول والمجارف بحذر شديد-

اذا اصبح من الصعوبة الوصول الى احد الضحايا او توجد خطورة ازدياد انهيار المبنى، األفضل ترك 
(الدفاع المدني، الجيش ، المتطوعين المدربين، عمال إطفاء الحرائق) تخليصه للخبراء 



بعد انقاذ الضحية

:بعد انقاذ أحد الضحايا اتبع االتي

تسهيل عملية التنفس-

م تنظيف منافذ هواء الضحية باستعمال األصابع لتنظيف الف-

.والحلق مع نزع االسنان الصناعية وارخاء المالبس الضيقة

.تغطية الضحية للوقاية من البرد-



كيف تعثر على المعزولين تحت الحطام



الطريقة الصحيحة لحمل الشخص المصاب

االقالل ما امكن من تحريك المصاب -

تكون راس المريض ورقبته وجذعه مستوية في نفس المحور -

(راجع الصورة الالحقة ) 

بعد وضعه في النقالة يجب السير بالنقالة الى االمام بحيث-

.تكون راس المصاب في المقدمة

(، االرتطام، اإلمالة المفاجيءالتوقف ) تجنب الهزات العنيفة -



حمل الشخص المصاب



تقييم ذاتي 

على األسئلة ادناه يمكن ان تقييم كل لجنة مقاومة درجة استعدادها باالجابة
:للتعامل مع المرحلة األولى من الكارثة

في المنطقة؟طواريءهل تم تشكيل لجنة 

هل تم تنظيم فرق انقاذ واغاثة؟

هل تم اجالء السكان من المباني الخطرة؟

هل اتخذت ترتيبات للمصابين وارسالهم الى المستشفيات؟

المأوى، الماء : هل تم اتخاذ خطوات لحل المشكالت العاجلة بحق المنكوبين
، الطعام؟

هل اتخذت خطوات للتعرف على الموتى؟

هل تم انشاء لجنة للمعلومات واالعالم؟



المرحلة الثانية

اثار الكارثةمرحلة 
لجنة التنسيق

من اجل تنظيم الجهود في هذه المرحلة وجعلها اكثر فاعلية يتم تكوين لجنة
.تنسيق وظيفتها مواجهة االثار التي ترتبت على الفيضان

:تجمع لجنة التنسيق المعلومات وتركز على االتي

مباني منهارة، مواطنين معزولين ) هل هناك مواطنين يحتاجون إلنقاذ -
؟ النقاذهموأين مواقعهم؟ وماهي الوسائل األفضل ( بالمياه

الى اين تنقل االسر المتضررة بالفيضان؟ وماهي التجهيزات : المأوى-
المطلوب توفيرها؟ وكيف يتم توفيرها؟الماوىالالزمة في 

هل هناك نقص؟ كيف يتم توفيره؟ وكيف يتم توزيعه؟: الطعام-



تقسيم لجنة التنسيق 

:يمكن ان تقسم لجنة التنسيق الى

لجنة عمليات اإلنقاذ-

عالج المصابين وتوفير االدوية: لجنة الصحة-

لجنة االخالء وااليواء -

الماء والطعام : لجنة االمداد-

لجنة التواصل مع الجهات الحكومية األعلى والداعمين-

يفضل تقييم لجنة التنسيق احتياجاتها وتخطر بها الجهات الحكومية وتسعى لتوفيرها وفي ذلك
:ان تقوم اوال باالتي

تقدير عدد الضحايا والمصابين-

والماء والطعاملاليواءعدد المحتاجين -

تقييم انواع الخسائر المادية ومداها وخطورتها-



تقييم ذاتي 

األسئلة ادناه يمكن ان تقييم كل لجنة مقاومة درجةعلى باالجابة

:من الكارثة الثانية استعدادها للتعامل مع المرحلة 

هل تم تكوين لجنة تنسيق؟-

هل يتم تنسيق اعمال المتطوعين المحليين؟-

المؤقتة؟للمالجيءهل تم اختيار مكان مناسب -

المياه، الطعام، : هل تم حل المشكالت األساسية للمتضررين-

إلخ؟...المالبس، 



المرحلة الثالثة

شدتهامن عواقب الكارثة والتخفيف من الوقاية 

للمناطق المنكوبةالتاهيلوضع خطة إعادة -

تحليل الوضع بعد االنتهاء من الكارثة واخذ الدروس والعبر -
. من ذلك

اذا كانت ) التعريف بالخطة الوطنية لمواجهة الكوارث -
نشرها بين أوساط لوالتنسيق مع الدفاع المدني ( موجودة

المواطنين في المنطقة وخاصة في المدارس واألسواق 
والمساجد، حتى يكون المجتمع جاهزا في المرة القادمة لمواجهة 

.أي كارثة جديدة بشكل افضل



تقييم ذاتي

األسئلة ادناه يمكن ان تقييم كل لجنة مقاومة درجةعلى باالجابة

:الكارثةمن الثالثة استعدادها للتعامل مع المرحلة 

المادية وتقييمها؟لالضرارهل تم الحصر 

؟التاهيلالعادةهل وضعت خطة 

؟للطواريءهل تم تنظيم تدريب للمواطنين لالستعداد 



اللهم احفظ السودان وأهله


