
 

 

ي وقت ما �حدث 
 هل أنت مستعد؟ -��

ة ط��لة سواء لك او لمعارفك؟ هل تعرف أي من المخاطر  ي لف��
هل لد�ك االدوات المناسبة  للتعامل مع انقطاع الت�ار ال�ه��ائئ

ج؟ هذە �ي  ي مقاطعة كرون���ي
غ خالل أسب�ع موجودة �ن ي مقاطعة كرون���ي

ي و�ن
ت ع� المستوى الوطىن ي أث�ي

بعض القضا�ا الى�
 .مايو 12إ�  6التأهب لحاالت الطوارئ من 

ي حال حدوث أزمة 
ي ك�ف�ة ت�فك ��

ي المقاطعة أن �جعلوك تفكر ��
من خالل الحملة ، ي��د ممثلو التأهب لحاالت الطوارئ ��

ي بلد�ات المقاطعة لتسل�ط الضوء ع� القضا�ا واالزمات  .لحما�ة نفسكاجتماع�ة واتخاذ الخطوات المناسبة 
يتم تنظ�م األ�شطة ��
ج 2018خالل أسب�ع الطوارئ  ، سيتم ��� تحل�ل المخاطر ونقاط الضعف لعام  ي مقاطعة كرون���ي

��. 

 

ي عملنا              �منح تحل�ل المخاطر ونقاط الضعف دل�ال للجهات الفاعلة للتأهب لحاالت الطو             -
ي نركز عليها ��     ارئ  حول األجزاء الئ�

ي المقاطعة ، كما �قول     إل�شاء مقاطعة آمنة ، ول�ن أ�ًضا �ع�ي فرصة لرفع مستوى الو�ي حول المخاطر واالستعداد من قبل مواطئ�
 .ما�س هكتور

ا  �خلق األمان بح�ث �مكنك اتخاذ قرارات مبن�ة ع� إن ز�ادة الو�ي بأن األزمات االجتماع�ة �مكن أن تحدث وأن استعدادك له
ي االزمات والتحض�ي لالحت�اجات األساس�ة مثل الغذاء والماء والحرارة واالتصاالت 

ي �جب أن تت�ف بها ��  .الط��قة الئ�

 

ة  األو� لألزمة االجتماع�ة. ن��د أن        -  ي الف��
   نو�ي اهتماًما لمواطنينا بأن      الهدف من الحملة هو أنه �جب عل�ك إدارة نفسك ��

ي   ي بلد�ة ليونجئ�
األزمات االجتماع�ة �مكن أن تحدث وأن كل شخص يتحمل مسؤوليته الخاصة. تقول كار�نا كارلوند ، منسقة األمن ��

ي المقام األول
 .إن موارد المجتمع تذهب إ� من �حتاجون إ� دعم المجتمع ��

 

ي الس
ي ح�ث تم إرسال تعمل معظم الجهات الفاعلة ��

ي العام الما��
��د مع هذە القض�ة وقد تم تط��ر المواد اإلعالم�ة الهادفة  ��

ي الس��د. يوفر ال�ت�ب معلومات حول ما �جب أن تفكر 
كت�ب مساعد  إذا ما ظهرت األزمة أو الحرب وهو موجه إ� جميع األ� ��

 .ف�ه وك�ف �مكنك إعداد نفسك واق��ائك او الناس من حولك

ي 
� أمور أخرى من خالل وضع  Krissamverkan Kronoberg ، تعمل شبكة Kronoberg مقاطعة�� مع مشكالت الطوارئ من بني

ي هذا الس�اق من خالل  التواصل وجمع  المعلومات للسكان
ان المواطن هو  .إجراءات روتين�ة ل��ف�ة عمل الجهات الفاعلة مًعا ��

ي  جزء مهم من إدارة األزمات االجتماع�ة لذلك
ة �� �سلط أسب�ع التأهب لألزمة الضوء ع� مسؤول�ة المواطن ، وهو أمر ذو أهم�ة كب�ي

 .إدارة األزمة االجتماع�ة

غ   اتبع الرابط (رابط) ي مقاطعة كرون���ي
 لمعرفة األ�شطة خالل أسب�ع التأهب للطوارئ ��

 

 

 

 

 


