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 :المدخل

 

يمتد الوطن العربي على رقعة واسعة في قارتي آسيا وٕافريقيا، وتبلغ مساحة الشق اإلفريقي 
% من مجموع مساحة الوطن العربي، ويبلغ عدد القاطنين به  72بنسبة  ²كم 9.975.508

% من مجموع سّكان الوطن العربي. وتحدث الكوارث الطبيعية في  64نسمة بنسبة  216.603.669
الوطن العربي عموما بشكل غير متكرر، وتبدو غير منتظمة في الشق اآلسيوي ولكنها أكثر تكررا في 

الواقعة  % من الكوارث التي حدثت في البالد العربية تم تسجيلها في البلدان 77الشق اإلفريقي، وٕاّن 
في الشق اإلفريقي. وفي الشق اإلفريقي عادة ما تحدث الزالزل في الجزائر، ومصر، وليبيا، والمغرب، 
والسودان، وتونس. كما تحدث كذلك في الشق اآلسيوي في العراق، واألردن، ولبنان، وفلسطين، 

وفلسطين والسودان  والسعودية، وسورية، واليمن. والفيضانات مألوفة في الجزائر واألردن والمغرب
، ويالزم الجفاف النطاقات الصحراوية في كال الشقين. وقد عانت البلدان واليمن وسورية وتونس

العربية بشكل رئيس من الزالزل والفيضانات واالنزالقات األرضية والعواصف والجفاف واألوبئة. وكما 
ها األكبر كان في المناطق الحضرية حديثة العهد، فإن تأثير الطبيعية هو الحال بالنسبة إلى الكوارث 

حيث توجد تجّمعات سكانية كبيرة تعتمد اعتمادا كليا على البنية التحتية والخدمات المصاحبة لها. إّن 
، وٕاقامة أنواع حديثة من السكان، وتطور األعمال الهندسية النمو الحضري السريع، وزيادة عدد

في مناطق خطرة، كّل ذلك يستحق اهتماما متزايدا  في المناطق الصناعية، وتركيز السكان المباني
وتزيد بشكل فادح  في حجم الخسائر  ألرواحا كبيرة في خسائرنها من الممكن أن تساهم في أل

 .  الطبيعية االقتصادية عند حدوث الكوارث
 

إّن سياسات التخفيف من أخطار الكوارث الطبيعية وآلياتها المؤّسسية قائمة على عدة 
والتأخذ بنظام  لحاالت الطوارئ بشكل رئيس في معظمها في البلدان العربية، ولكنها تستجيبمستويات 

ومن ناحية أخرى فإّن تأثيرها محدود، مما جعل الحاجة ماّسة إلى أسلوب استراتيجي جديد  ،الوقاية
 من بدال الطبيعية على التخفيف من خسائر الكوارث يتم التركيزلتحسين تأثيرها وكفاءتها، بحيث 

خطوة تنموية هامة، الطبيعية  االستجابة للكوارث نفسها. إّن سن القوانين للتخفيف من خسائر الكوارث 
من تلك تعمل على إيجاد الهيكلية التي تمّكن من وضع استراتيجيات يتكامل من خاللها التخفيف 

 خسائر مع التنمية وعملية العودة إلى الوضع الطبيعي.ال
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ات وكذلك إعادة النظر في السياسات يمكن أن يتحّددا بنصوص قانونية. إّن رصد الميزاني 
فيجب أن تمثل العملية القانونية خطوة بّناءة لحشد الدعم المناسب للتخفيف من خسائر الكوارث 

 داخل المجتمع الفاعل وبين أولئك المسئولين عن تطبيق سياساته.الطبيعية 
لتعزيز  منظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الفرصجامعة الدول العربية، من خالل ال تتيحو 

وتشجيع مثل هذا التطور االستراتيجي بدعم من منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (مكتب 
القاهرة)، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة (المكتب اإلقليمي بالمنامة). وقد اتضحت الحاجة إلى مواجهة 

بعد  -في البلدان العربية  الطبيعية وضع استراتيجية للتخفيف من خسائر الكوارث وهي -هذه القضية 
اجتماعين عقدا في مدينتي غريان وطرابلس بليبيا، حيث أبرزت الدراسات المقّدمة أّن التنمية في 
البلدان العربية معّرضة لخطر الكوارث الطبيعية، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ثغرات في القوانين، 

، واالستجابة لحاالت جراءات الوقائيةإلوضعف ا هيكلية اإلدارية، وتحديد المخاطر، وٕادارة المعرفةوال
 الطوارئ.
 

المساهمة في ب يتجلىّ وانطالقا من االهتمامات المذكورة أعاله، فإّن الهدف من االستراتيجية 
اتجاه تخطيط ب عيةالطبي تحقيق التنمية المستدامة بتوجيه إجراءات التخفيف من خسائر الكوارث

من  الخطط المالئمة التي سوف تمّكنالتنمية. والمؤمل أن يستفاد من هذه االستراتيجية في تحديد 
 تحقيق األهداف المرجّوة.

، في الطبيعية االستراتيجية، التي غايتها بناء مجتمعات متكّيفة مع الكوارث اتجاهاتوتتمثل 
 :اآلتي
 .الطبيعية خسائر الكوارث زيادة االلتزام السياسي للتخفيف من -
 .الطبيعية رفع الوعي الشعبي للتخفيف من خسائر الكوارث -
وتقوية إدارة المعارف للتخفيف من  الطبيعية تحسين أساليب تحديد وتقييم أخطار الكوارث -

 ، واعتماد االبتكار والتعليم لبناء ثقافة السالمة والتكيف على جميع المستويات.خسائرها
 .الطبيعية سات التخفيف من خسائر الكوارثتحسين إدارة مؤسّ  -
مع تخطيط التنمية ومع االستجابة  الطبيعية تكامل جهود التخفيف من خسائر الكوارث -

للطوارئ بهدف التخفيف من الخسائر البشرية واالقتصادية والبيئية بسبب المخاطر 
 الطبيعية. 

ك التوّسع في شبكات تبًني شراكة متعددة التخّصصات ومتشاركة األطراف بما في ذل -
 .في الوطن العربي الطبيعية التخفيف من خسائر الكوارث

وما اعتمدته من  ومن المؤمل أن تتمّكن جامعة الدول العربية، من خالل هذه االستراتيجية،
في توفير القيادة ورسم الخطوط اإلرشادية للتخفيف من خسائر  فعالّ دور ب القياممن  آليات ومراجع،
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الحكومات الوطنية على زيادة االهتمام  باإلضافة إلى حثّ  في البلدان العربية، يعيةالطب الكوارث
 بقضايا التخفيف من خسائر الكوارث، وتوحيد مواقفها والدفاع عن مصالحها في المحافل الدولية.
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 . تمهيد1

رين، حدثت كوارث طبيعية قوية خالل القرن العشرين وكذلك في بدايات القرن الحادي والعش
في أجزاء متفّرقة من العالم وفي عدة دول متقدمة ونامية، متسّببة في خسائر بشرية واقتصادية فادحة. 
وقد تعّددت أنواع األحداث الطبيعية التي أدت إلى هذه الكوارث من الزالزل إلى الفيضانات الموسمّية 

ات التطور البطيء، مثل الجفاف والتآكل البيئي، فقد والعواصف المتكّررة. أما األخطار األخرى ذ
أثرت على عدد أكبر من الناس مخّلفة خسائر كبيرة وبتكاليف وانعكاسات أعلى على مستقبلهم. 

ل من أهمية الكوارث الطبيعية ورّكز في نهاية القرن العشرين قد قلّ  اإلعالموعالوة على ذلك، فإّن 
االجتماعية لهذه األحداث. وقد تّم اقتراح العقد الدولي للتخفيف من على التداعيات البشرية واألبعاد 

ألول مرة أثناء المؤتمر العالمي الثامن لهندسة الزالزل من قبل فرانك بريس  الطبيعية خسائر الكوارث
 ). وقد القى هذا التحّرك استحسانا من المجتمع العلمي الدولي.1984(
 
 الطبيعية لية للتخفيف من خسائر الكوارثتطّور االستراتيجية الدو مسارات . 2

 .مقدمة1.2
ازداد عدد الكوارث ووقعها على مدى العقود الثالثة إلى األربعة الماضية، فقد حدث  وبينما

والتخفيف من خسائرها. وتتم  الطبيعية تقّدم مواز في البحوث والممارسات المتعلقة بإدارة الكوارث
كالحماية المدنية (الدفاع المدني)، ومساعدات الطوارئ، ممارسة إدارة الكوارث بعدة أشكال، 

أو الطبيعية      واالستجابة للكوارث، والغوث، والمساعدات اإلنسانية، والتخفيف من آثار الكوارث 
أهميته.  الطبيعية الوقاية من خسائرها. ومن هذه الفعاليات يستمّد نشاط التخفيف من خسائر الكوارث

يكون دائما على االستعدادات وعلى تقوية اإلمكانات المتحركة الستجابة أكثر  ولكن التركيز المعتاد
فاعلية عند وقوع حادثة متوقعة أو توفير المتطلبات األساسية للحياة خالل فترة الغوث ومساعدات 

وشدتها وكذلك المعرفة العلمية  الطبيعية الطوارئ بعد وقوع الكارثة. وبالمقابل، فإّن تكرر الكوارث
بيعتها وعالقتها بالمخاطر وما يحيط بها والقابلية للتأثر، كل ذلك يؤدي تدريجيا إلى اعتراف عدد لط

القرار والسياسيين والمؤّسسات العامة والمهنيين واألكاديميين ورجال األعمال  صناعو شطين امن الن
قتصادية والبيئية بأن هناك حاجة إلى جهود مستدامة للتخفيف من الخسائر البشرية واالجتماعية واال

للكوارث. وقد أّدى ذلك إلى تركيز أكبر على تطبيق استراتيجيات تساهم في تقليل خسائر األرواح 
البشرية وتساهم في حماية الممتلكات والموارد من األخطار الطبيعية. وبذلك فإن توّجها أكثر شموال 

 مبدأ التخفيف من الكوارث اتجاهب بلورته تقد تم ،يرّكز على القابلية للتأثر وعلى عوامل الخطر
دوليا إلى استراتيجية  الطبيعية أو إدارة خسائرها. لقد وصل التخفيف من خسائر الكوارث الطبيعية
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شاملة تواجه أوضاعا وممارسات إقليمية وشبه إقليمية ووطنية ومحلية. وقد تم وضع تصور مختصر 
 لهذه االستراتيجية فيما يلي:

 
 )(IDNDRخفيف من خسائر الكوارث الطبيعية العقد الدولي للت 2.2 

الذي ينّص على  42/169تبّنت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار رقم  1987في ديسمبر 
). (IDNDRالعقد الدولي للتخفيف من خسائر الكوارث الطبيعية  1999-1990أن تمثل الفترة من 

صادية واالجتماعية الناجمة عن الكوارث فقد تّم تخصيص هذا العقد لتوعية أكبر بالتّبعات االقت
في  الخسائرالعقد، ُبذلت جهود دولية مشتركة لتقليل  ذلكالطبيعية وبأهمية إدارة الكوارث. وخالل 

األرواح والممتلكات ومقّومات الحياة ولتفادي تعطيل الحياة االقتصادية واالجتماعية الذي تسّببه 
هو تأكيد التحول من التوّجه السلبي نحو الكوارث  الدولي عقد. لقد كان الهدف من الالطبيعية الكوارث

 العقد إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسة هي: ذلكالطبيعية إلى توجه أكثر إيجابية. وقد سعى 
تحسين قدرات كل دولة لتخفيف آثار الكوارث الطبيعية مع اهتمام خاص بمساعدة الدول النامية  •

 تصميم المباني المقاومة للكوارث. في تقييم نظم اإلنذار المبّكر وفي 
تطوير الخطوط اإلرشادية واالستراتيجيات المناسبة لتطبيق المعارف العلمية والتقنية المتاحة،  •

 مع األخذ في االعتبار التنوع الثقافي واالقتصادي لمختلف الدول.

يف من تبّني نشاطات علمية وهندسية هدفها سد الثغرات الحرجة في المعرفة من أجل التخف •
 الخسائر في األرواح والممتلكات. 

نشر المعلومات التقنية القديمة والحديثة المتعلقة بمقتضيات التقييم والتنبؤ والتخفيف من آثار  •
 الكوارث الطبيعية. 

للتقييم والتنبؤ والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية من خالل برامج فاعلة تطوير معايير  •
والتعليم والتدريب الموجهة إلى  ،والمشاريع االختبارية ،تكنولوجياونقل ال ،المساعدات التقنية

 كوارث أو مواقع بعينها. 
 

 )1994استراتيجية وخطة عمل يوكوهاما ( 3.2
المنعقد في يوكوهاما باليابان  الطبيعية تبّنى أول مؤتمر عالمي حول التخفيف من الكوارث

، الطبيعية عمل للتخفيف من خسائر الكوارثاستراتيجية وخطة عمل لعالم أكثر أمنا، ووضع برنامج 
مؤكدا الحاجة إلى عمل إداري فاعل وأولوية مطلقة للتخفيف من خسائر الكوارث الطبيعية وفي أعلى 
مستوى من القرار السياسي، وكذلك المشاركة واالهتمام النشط للمجتمع المدني في إدارة التخفيف من 

راتيجية وخطة عمل يوكوهاما من أجل عالم أكثر أمنا . وقد أكدت "استالطبيعية خسائر الكوارث
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)، على أن تتحّمل كل دولة مسئوليتها لحماية مواطنيها من الكوارث الطبيعية، مع إعطاء 1994(
 األولوية للدول النامية. 

 
 

 وتشمل مبادئ استراتيجية يوكوهاما ما يلي:
ة وناجحة للتخفيف من خسائر تقييم المخاطر كخطوة ضرورية لتبّني سياسات وٕاجراءات مناسب •

 الكوارث الطبيعية.

ذات أهمية قصوى في تقليل االحتياج  ومواجهتهاأ الطبيعية الكوارث لوقاية منلالجهوزية  تعتبر •
 .الطبيعية إلى إغاثة منكوبي الكوارث

  والوقاية منها جزءًا ال يتجزأ من سياسة التخطيط الطبيعية الجهوزية لمواجهة الكوارث اعتباريجب  •
 والتنمية في المستوى الوطني واإلقليمي والثنائي ومتعدد األطراف والعالمي. 

ذات أولوية قصوى ينبغي  الطبيعية تعّد التنمية وتقوية القدرات للوقاية أو التخفيف من الكوارث •
 استيفاؤها خالل هذا العقد لتزّودنا بأساس قوّي لمتابعة نشاطاته.

المتوّقعة واإلعالم الفّعال باستعمال وسائل االتصاالت، بما في  الطبيعيةاإلنذار المبكر للكوارث  •
 أو الوقاية منها.  الطبيعية ذلك الخدمات اإلذاعية عوامل مهّمة للجهوزّية الناجحة لمجابهة الكوارث

تكون اإلجراءات الوقائية أكثر تأثيرا عندما تحظى بمساهمة جميع مستويات المجتمع المحّلي،  •
 الوطنية إلى المستويات اإلقليمية والدولية. مرورا بالحكومات 

يمكن التخفيف من قابلية التأثر بتطبيق برامج ونماذج تنموية مناسبة موّجهة إلى مجموعات  •
 لمجتمع. لمحددة عن طريق التعليم والتدريب المناسبين 

خفيف من يقبل المجتمع الدولي الحاجة إلى توفير التكنولوجيا الضرورية من أجل الوقاية أو الت •
 ، مجانا وبدون تأخير كجزء ال يتجزأ من التعاون التقني بين الدول.الطبيعية الكوارث

حماية البيئة، كمكّون من مكّونات التنمية المستدامة مع القضاء على الفقر إجراءات ضرورية في  •
 تخفيف الكوارث الطبيعية والوقاية منها. 

تها التحتية ومقّوماتها الوطنية األخرى من آثار تتحّمل كل دولة مسئولية حماية مواطنيها وبني •
 الكوارث الطبيعية.

يجب على المجتمع الدولي أن يظهر إرادة سياسية قوية لحشد المصادر المناسبة واستعمالها  •
االستعمال األمثل، بما في ذلك اإلمكانيات المالية والعلمية والتكنولوجية ذات الصلة بمجال 

الطبيعية، واضعا في االعتبار حاجة الدول النامية مع إعطاء أولوية  التخفيف من خسائر الكوارث
 للدول األقل نموا. 

 
 )ISDR(الطبيعية . االستراتيجية الدولية للتخفيف من الكوارث 4.2
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 الطبيعية االستراتيجية الدولية للتخفيف من الكوارث 2000 عامتبّنت الجمعّية العامة لألمم المتحدة  
). ونظرا إلى أّن هذه UN 2002(56/195) وUN 2000a(54/219رقم من خالل قراريها 

، فقد أّكدت على IDNDRاالستراتيجية قد حّلت محّل العقد الدولي للتخفيف من الكوارث الطبيعية 
ناء مجتمعات متكّيفة إلى ب الحماية ضد المخاطر والتقليل من القابلية للتأثر، ساعيةً 

ألهم الذي تهدف إليه االستراتيجية الدولية للتخفيف من ). إن التحسن اUN/ISDR,2002(معها
، بالمقارنة مع العقد الدولي واستراتيجية يوكوهاما وخطة عملها لعالم أكثر أمنا، الطبيعية الكوارث

داخل إطار  الطبيعية يتمثل في تأسيس نظام متعدد التخّصصات للتخفيف من خسائر الكوارث
). وتهدف االستراتيجية الدولية إلى زيادة الوعي UN/ISDR,2004أوسع من التنمية المستدامة (

المخاطر عالميا. ومن المكّونات األساسية لالستراتيجية الدولية للتخفيف القابلية للتأثر و  قاللوإ العام 
ضمان االلتزام السياسي بالتنمية وتطبيق سياسات التخفيف من خسائر  الطبيعية من الكوارث

التي هي أكثر احتماال من البلدان ل كل الحكومات، وعلى األخص من قب الطبيعية الكوارث
 . لمثل هذه المخاطرللتعّرض 

 وتهدف االستراتيجية الدولية إلى:    
 تقليل المخاطر، وتقليل القابلية للتأثر بالكوارث الطبيعية الناجمة عن التكنولوجيا أو البيئة.  •

طريق زيادة الوعي بأهمية التخفيف من خسائر  عن الطبيعية بناء مجتمعات متكّيفة مع الكوارث  •
كجزء ال يتجزأ من التنمية المستدامة، غايتها في ذلك التخفيف من الخسائر  الطبيعية الكوارث

 البشرية واالقتصادية والبيئية الناجمة عن الكوارث الطبيعية. 

 
مسؤولية كل فرد  ها تعدتلخص بأنالطبيعية إن فلسفة االستراتيجية الدولية للتخفيف من الكوارث   

 من خالل التواصل والتعاون. وتركز االستراتيجية على:
 دعم تطوير السياسة واالستراتيجية. •

 الحماية والوعي العام. •

 تقاسم المعلومات وتبادل المعرفة. •

 إقامة شبكة االتصاالت واالنضمام إلى جهود تطبيق التخفيف من خسائر الكوارث  •
آلية من أربعة الطبيعية الدولية للتخفيف من الكوارث  راتيجيةاالست. وقد تبّنت الطبيعية

مستويات لتطبيق االستراتيجية: فريق عمل الوكالة الدولية لألمم المتحدة للتخفيف من 
وسكرتارية الوكالة الدولية  ؛وهو المسؤول عن القرار السياسي الطبيعية خسائر الكوارث

ومؤّسسات األطراف المعنية والمراكز اإلقليمية  ؛لألمم المتحدة وهي المسؤولة عن التنسيق
واللجان الوطنية وهي المسئولة عن  ؛وهي المسئولة عن التطبيق على المستوى اإلقليمي

 على المستوى الوطني. الطبيعية تطبيق استراتيجيات التخفيف من خسائر الكوارث
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خطة عمل  2001سنة  طبيعيةال سكرتارية االستراتيجية الدولية للتخفيف من الكوارث توقد وضع 

 لتطبيق االستراتيجية تتضّمن األهداف اآلتية:
 .الطبيعية زيادة الوعي العام لفهم األخطار والقابلية للتأثر والتخفيف من خسائر الكوارث •
 .الطبيعية دعم التزام السلطات العامة بالتخفيف من خسائر الكوارث •
بما في ذلك التوّسع في شبكات التخفيف من الحث على الشراكة متعددة األطراف والتخّصصات  •

 . الطبيعية خسائر الكوارث

تحسين المعرفة العلمية حول أسباب الكوارث الطبيعية وكذلك آثار المخاطر الطبيعية والكوارث  •
 التكنولوجية والبيئية على المجتمعات البشرية.

 
 ية:وبتتّبع األهداف المذكورة، يمكن تلخيص الخطة في االهتمامات اآلت

ضّم ذوي القابلية الخاصة من المجموعات الفقيرة والمهّمشة اجتماعيا الستراتيجيات التخفيف من  •
 . بدورهمواالعتراف  الطبيعية خسائر الكوارث

 التقييم البيئي واالقتصادي واالجتماعي مع اهتمام خاّص بالصّحة وتأمين الغذاء. •

) ألهداف إعالن األلفية 21( -برنامج  إدارة النظم البيئية، مع إعطاء أهمية خاصة لتطبيق •
MDG. 

تخطيط وٕادارة استعمال األراضي بما في ذلك االستعمال المقّنن لألراضي في المناطق الريفية  •
 والجبلية والساحلية، وكذلك المناطق الحضرية خارج مخّططات المدن الكبرى وكذلك الصغرى. 

 .الطبيعية يف من خسائر الكوارثالتشريع الدولي واإلقليمي والوطني فيما يخص التخف •
 
 . مؤتمر القّمة العالمي للتنمية المستدامة: خطة التنفيذ5.2  
قد ) WSSD,2002مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ ( إنّ    

لقضاء . وتلتزم خطة عمل جوهانسبرغ باالطبيعية من تعزيز برامج التخفيف من خسائر الكوارثزاد 
على الفقر وبالتنمية المستدامة في إفريقيا من خالل جهود ومحاوالت على جميع المستويات. 

الجهود تبدد المكتسبات و  تدمرعلى األخص بفاعلية الكوارث الطبيعية التي  هذه الخّطةوتجابه 
 الموجهة نحو التنمية المستدامة.

 

 2005: إطار عمل هيوقو لطبيعيةا . المؤتمر العالمي الثاني للتخفيف من الكوارث 6.2
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الذي أقّرت فيه  58/214القرار رقم  2003تبّنت الجمعية العامة لألمم المتحدة في ديسمبر   
. فمسوّدة إعالن وٕاطار عمل الطبيعية عقد المؤتمر العالمي الثاني للتخفيف من خسائر الكوارث

 مي حول التخفيف من الكوارثالمتبّنيان من قبل المؤتمر العال HFA (2005-2015هيوقو   (
، وعلى الطبيعية ينبهان إلى التداعيات االقتصادية واالجتماعية المتعلقة بخسائر الكوارث الطبيعية

األخص تهديد استثمارات التنمية ومكتسباتها التي كانت صعبة المنال. ولمواجهة المشاكل 
لمي حول الكوارث بالتخفيف ، فقد التزم المؤتمر العاالطبيعية الناجمة عن خسائر الكوارث

الجوهري للخسائر البشرية والمقّومات االقتصادية واالجتماعية والبيئية للدول والمجتمعات، خالل 
 سنوات، كما جاء في إعالن. 10

 
 ولتحقيق الفوائد المتوّقعة، فإّن إطار وخطة عمل هيوقو يبرزان ثالث أولويات:

التي تضّر سياسات التنمية  الطبيعية سائر الكوارثالتكامل األكثر فاعلية بهدف التخفيف من خ •
المستدامة والبرمجة والتخطيط عند كل المستويات مع تركيز خاص على الوقاية من الكوارث 

 والتخفيف من آثارها والجهوزّية  لمواجهتها وتقليل القابلية للتأثر بها. الطبيعية 

المستويات وباألخص على المستوى  تطوير وتقوية المؤّسسات واآلليات والقدرات على جميع •
 المحّلي، مّما يسهم في بناء المرونة الالزمة بشكل منظم. 

بما يفضي إلى تصميم وتنفيذ استعدادات الطبيعية التكامل المنظم للتخفيف من خسائر الكوارث  •
 الطوارئ وبرامج االستجابة والمعافاة في إعادة بناء المجتمعات المتضّررة. 

ة العمل هذه االنتباه بشكل خاص إلى الدول األقّل نموا وٕالى دول الجزر لقد لفتت خط   
الصغيرة ألنها أكثر قابلية للتأثر والرتفاع مستوى األخطار بها، وألّن قدرتها غير كافية لالستجابة 

 والمعافاة منها.  الطبيعية لوقع الكوارث
 

 تحّدد خطة العمل خمس أولويات ذات أهمية:
ل أولوية وطنية ومحّلية لها قاعدة يشكّ  الطبيعية التخفيف من خسائر الكوارثالتأكيد على أّن  •

 مؤّسسية قوية.

 وتقوية المعرفة المبّكرة بها.  الطبيعية تحديد وتقييم ومراقبة خسائر الكوارث •

 استعمال المعرفة واالبتكار والتعليم لبناء ثقافة السالمة والتكيف على جميع المستويات. •

 وامل المؤدية إلى األخطار المتوقعة.التخفيف من الع •

 تقوية الجهوزية للكوارث بما يحّقق استجابة فّعالة على جميع المستويات.  •

 
 ي إفريقيا الطبيعية ف. االستراتيجية اإلفريقية للتخفيف من أخطار الكوارث 7.2



 13 

مثل هذا ) الفرصة لتعزيز NEPADوشراكته الجديدة لتنمية إفريقيا ( يتيح االتحاد اإلفريقي  
بشكل متكامل قد  الطبيعية التغير االستراتيجي. وفعال، فإن الحاجة إلى مواجهة قضية الكوارث

برزت إلى الواجهة خالل تطوير سكرتارية النيباد لبرامجها التنفيذية الذي كان حافزا لتطوير 
 ).2004( الطبيعية استراتيجية إقليمية إفريقية للتخفيف من خسائر الكوارث

 
وير هذه االستراتيجية، فقد تم القيام بدراسة لتحديد الوضع الحقيقي للتخفيف من خسائر ولتط  

في إفريقيا. وقد ُوجد من الدراسة أن التنمية واالستثمار هما في خطر بسبب  الطبيعية الكوارث
، وبشكل رئيس لوجود ثغرات في المواقع اآلتية: األطر المؤّسسية، تحديد الطبيعية الكوارث

 طر، إدارة المعارف، الحاكمية، االستجابة للطوارئ، المعافاة. المخا
 

مما سبق، يتضح أن الهدف من االستراتيجية هو المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة   
 في خطط التنمية.الطبيعية والقضاء على الفقر بدمج عملية التخفيف من خسائر الكوارث 

 
 في التالي: وتتمّثل أهداف االستراتيجية اإلفريقية

 
 .الطبيعية زيادة االلتزام السياسي لقضية التخفيف من خسائر الكوارث •
 .الطبيعية تحديد وتقييم خسائر الكوارث عمليات تحسين •
 .الطبيعية توسيع إدارة معرفة التخفيف من خسائر الكوارث •
 .الطبيعية زيادة الوعي العام بالتخفيف من خسائر الكوارث •
 .الطبيعية الكوارث سات التخفيف من خسائرتحسين الحاكمية على مؤسّ  •
 مع إدارة االستجابة للطوارئ والمعافاة. الطبيعية تكامل التخفيف من خسائر الكوارث •

 
وبالرغم مّما تّم التوصل إليه من قبل المجتمع الدولي، بما فيه الدول العربية، حول إدارة    

ات ووكاالت األمم المتحدة وما بذلته من جهود الكوارث والذي سنأتي إلى ذكره الحقا، وٕالى دور منظم
غياب أّي وكالة متخّصصة ترّكز نسّجل هنا  في هذا الشأن وتركيزها حول أنشطة الغوث، فإننا

. إن عدم فعالية نظام الغوث الدولي والمساعدات اإلنسانية الطبيعية ويتمحور عملها على الكوارث
وارث الطبيعية يتطلب التفكير جديا في إجراءات بديلة الخسائر المستمرة التي تسببها الكلمجابهة 

 لتحقيق المطلوب. 

 
 :. السياق3
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وتحقيق  الطبيعية إن الهدف الرئيس من هذه االستراتيجية هو التخفيف من خسائر الكوارث   
التنمية المستدامة. ويشمل ذلك تقليل الخسائر في األرواح والممتلكات واألضرار بالتنمية في الدول 

 . إن الحاجة إلى مجابهة قضية التخفيف من خسائر الكوارثالطبيعية عربية نتيجة للكوارثال
في  الطبيعية بشكل متكامل قد تصدرت الواجهة خالل اجتماعين حول إدارة الكوارث الطبيعية

) بليبيا، وأشرف على 2005) وطرابلس (2003البلدان العربية، ُعقدا  في كل من غريان (
)، ومنظمة األمم المتحدة للتربية األلكسوالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( تنظيمهما كل من

والعلم والثثاقة ( اليونسكو)، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ( يونيب)، والمنظمة اإلسالمية للتربية 
دارية للبحوث ). وما ورد ضمن وثيقة األلكسو هو "أّن أحد التوّجهات اإلاإلسيسكووالعلوم والثقافة (
هو تبّني الجهود المتعلقة بمتطّلبات التنمية المستدامة في الوطن العربي،  العلمية باأللكسو

والمحافظة على البيئة العربية سالمة من المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل الزالزل 
 يف من خسائر الكوارثذلك دافعا لتطوير االستراتيجية العربية للتخف شكلقد لوالتصحر وغيرها". و 

 . الطبيعية
 

هما: (أ) الحاجة إلى تطوير  ابطتانر تولقد نتجت عن االجتماعين المذكورين قضّيتان م   
، و(ب) الحاجة إلى تطوير برنامج عمل الطبيعية استراتيجية عربية للتخفيف من خسائر الكوارث

 لتطبيق هذه االستراتيجية. 
 

)، اتخذ قرار لتطوير استراتيجية عربية ذات 2005(يونيو وفي االجتماع الثاني بطرابلس    
) اعتماد دراسة لتشخيص الوضع الحقيقي 1: (الطبيعية مرحلتين للتخفيف من خسائر الكوارث

) وضع مسوّدة 2، و(2006في الدول العربية سنة  الطبيعية للتخفيف من خسائر الكوارث
 . 2007سنة  الطبيعية االستراتيجية العربية للتخفيف من خسائر الكوارث

 
   
 
 

 
 عمل االستراتيجية: ت. مجاال 4  

إطاًرا لبلوغ أهدافها  الطبيعية وضعت االستراتيجية العربية إلدارة التخفيف من خسائر الكوارث  
يمّهد للوصول إلى بيئة آمنة في البالد العربية. وتوصي هذه االستراتيجية العربية بتبّني 

في الدول العربية، والعمل  الطبيعية ل التخفيف من خسائر الكوارثالمؤّسسات القائمة في مجا
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هو تطوير منظم وتطبيق الطبيعية على تطوير برامجها. إّن التخفيف من خسائر الكوارث 
لسياسات واستراتيجيات وممارسات لجعل القابلية للتأثر بالكوارث وأخطارها في حّدها األدنى و 

 ك من خالل المجال الواسع للتنمية المستدامة. من وقع المخاطر الشاذ، وذل توقي
 

ويؤّسس دعم االستراتيجية على تحقيق نموذج التنمية المستدامة بدمجها مع التخفيف من   
، بالتوّسع في وضع حاليا. وتجّنب إحداث إدارة مؤقتة، كما هو متّبع الطبيعية خسائر الكوارث

يس قاعدة منطقية للنشاطات ومناطق العمل استراتيجية طويلة المدى، التخاذ القرارات وتأس
ولتحديد خطوات عمل واقعية وأهداف قابلة للتنفيذ ونتائج متوّقعة مرفقة بجدول زمني يتضّمن 
إجراءات التنفيذ، وكذلك المصادر الضرورية لبلوغ كل هدف. والجدير بالذكر أن االستراتيجية 

ما يالئم مجال  من اختيارالدول العربية ن تمكّ العربية تتضّمن تنوعا عريضا من االتجاهات التي 
 عملها واحتياجاتها.

 
 لدول العربيةفي ا الطبيعية . قضايا وثغرات في التخفيف من خسائر الكوارث5

 .  التعرض للمخاطر الطبيعية 1.5
ٕاقامة المباني ، و متطّورةإّن التمدن السريع، والزيادة في عدد السكان، وتطوير أشغال هندسية   

، كلها مسائل تستحق االهتمام غير المستقرة المناطق  بعض ،  وتركيز السكان فيالصنع مسبقة
ألنها من المحتمل أن تساهم في خسارة األرواح وأن تزيد من فداحة الخسائر االقتصادية في أي 

وعادة ما يعتمد أمر تسجيل البيانات عالميا على عدة مستقبال. الطبيعية دمار ناتج عن الكوارث 
 مل من أهمها:عوا

 
 عدد الكوارث "الطبيعية " المسّجلة. •

 .الطبيعية عدد خسائر األرواح سنويا جّراء الكوارث •
 .الطبيعية عدد المتضّررين سنوّيا جّراء الكوارث •
 كّمية األضرار المقدرة. •

 يجب أن تتوفر فيها الشروط اآلتية: بيانات الكوارثفي قاعدة  ظاهرة و لوضع أي 
 أو أكثر. 10رواح أن تكون خسائر األ •

 أو أكثر. 100أن يكون عدد المتضررين  •

 أن يكون هناك طلب للمساعدات الدولية. •

 أن يكون هناك إعالن لحالة الطوارئ. •
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أهم الكوارث الطبيعية التي الملحقة لهذه االستراتيجية  22إلى  1رقم  في الملحق وتبين الجداول   
المناخية،  –تلفة. وتمثل األخطار الهيدرولوجية حدثت في البالد العربية خالل فترات زمنية مخ

في الوطن العربي. وهناك مناطق  توقعاً وعلى األخص الجفاف والتصّحر، أكثر األخطار الطبيعية 
إلى موريتانيا ال تزال تعاني من كال  شبه الجزيرة العربية شاسعة في البلدان العربية الممتدة من

فتشمل الفيضانات والحرارة القصوى والنيران العفوية الخطرين. أما األخطار األقل تكررا، 
 –والعواصف. وسوف تلعب التغّيرات المناخية حول العالم دورا مهما في إحداث كوارث هيدرولوجية 

أما األوبئة وتكاثر الحشرات، فهي من مناخية في البالد العربية وعلى األخص الجفاف والتصحر. 
الوطن العربي. وتعتبر الزالزل للشق اإلفريقي من  بشكل أكبر هااألخطار البيولوجية المعروفة بغزو 

بالبلدان العربية. فهي تقع على امتداد  الطبيعية أكثر األخطار الجيولوجية حدوثا وتسّببا في الكوارث
أو قرب حواف األلواح القارية بتونس والجزائر والمغرب، كما تقع كذلك في فلسطين واألردن ولبنان 

إال أن تنامي  ،تحدث بوتيرة أقل بالوطن العربيفواليمن. أما االنزالقات األرضية وسورية ومصر 
لمزيد من التحسب  في السنوات األخيرة يدعو ا في بعض الدول العربية ( اليمن، الجزائرحدوثه

يّتضح من هذه الجداول أيضا أّن المجتمعات العربية معّرضة للمخاطر الطبيعية. ويعتقد و . والدراسة
الحادثات الجيولوجية قد تتكّرر كّل عدة عقود أو كّل عّدة قرون، بينما يتوقع زيادة حدوث أّن 

 المناخية بوتيرة أكبر.  –األخطار الهيدرولوجية 

زداد بسرعة خالل العقود قد االسكاني، فإّن عدد السكان في الدول العربية ومن ناحية التوزيع         
 1975مليون نسمة سنة  144السكان في البالد العربية من حوالي  الثالثة األخيرة. فلقد ازداد عدد

 434%، ومن المتوقع أن يصل إلى  2.3بمعدل نمو سكـاني  2004مليون نسمة سنة  307إلى 
%. ومن هؤالء نجد أن نسبة عالية يعيشون في 4بمعدل نمو  2015مليون نسمة بحلول سنة 

فإن المجتمعات العربية تعيش في  لى وجه العمومعمناطق معرضة لخطرين طبيعيين على األقل. و 
مناطق تعرضت في الماضي لمخاطر الزالزل (الجزائر، مصر، األردن، لبنان، المغرب، فلسطين، 

)، واالنزالقات األرضية واليمن والجزائر ومخاطر الفيضان (مصر والسودان)، سورية، تونس، اليمن
يرة تم تحقيقها في هذه البلدان دون األخذ في استثمارات كث ك)، ومع ذلك، فهناومصر (اليمن

 . الطبيعية االعتبار التخفيف من خسائر الكوارث

ومن المسلم به أّن النمو السكاني يقود إلى التنمية وٕالى التوسع في المراكز الحضرية، ويوّلد هذا   
السكان  أن عدد 21ضغوطا قوية على البيئة وعلى نواتج التنمية نفسها. ويوضح الجدول رقم 

 الحضر يزداد بشكل مستمر في معظم البالد العربية.
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 ويمكننا أن نخلص هنا إلى أّن هناك زيادة مطردة في قابلية تأثر البالد العربية بالكوارث  
لسكان، والبنية التحتية، واالقتصاد. وهنا تكمن حاجة الوطن على ا، وفي حصول ضرر الطبيعية

 .الطبيعية التخفيف من خسائر الكوارثب يهتمالعربي إلى توجه استراتيجي 
 
 

 نتائج تشخيص الوضع الراهن: .2.5
بإمكاننا أن نلخص الوضع الراهن إلدارة التخفيف من خسائر الكوارث كأمثلة لما يجري في بعض 

 الدول العربية التي توفرت معلومات حولها:
 

 29ومة الجزائرية في تبنت الحك الطبيعية، في مجال سياسة التخفيف من خسائر الكوارثالجزائر: 
وتنظيم التدخل واإلنقاذ". وفي الواقع، فإن وزارة  الطبيعية " خطة وطنية للوقاية من الكوارث1985مايو 

 . الطبيعية الداخلية تتوّلى، من خالل اإلدارة العامة للحماية المدنية، إدارة التخفيف من خسائر الكوارث
 وقد تمثل ذلك في صدور مرسومين اثنين هما: 

والمتعلق بتنظيم التدخل واإلنقاذ عند وقوع  1985-08-25بتاريخ 231-85المرسوم رقم  •
 الكارثة.

 والمتعلق بالتخفيف من خسائر الكوارث 1985-08-25بتاريخ  232-85المرسوم رقم  •
 .الطبيعية

 
وفي هذا اإلطار تم تفصيل بعض خطط الوقاية على المستوى الوطني والمحلي، نستطيع ذكرها 

 :كأمثلة
 خطط الوقاية من حرائق الغابات. •
الخطة الوطنية لمكافحة التصحر (يجري تحديثها حاليا لمواكبة االتفاقية الدولية لمكافحة  •

 التصحر).
 الخطة الوطنية لمكافحة الجراد. •
 الخطة الوطنية للطوارئ ضّد تلّوث البحار. •
 خطط الوقاية والتدخل في مناطق المنشآت الصناعية واالقتصادية. •
 
وزلزال  2001تيجة للحدثين الكبيرين اللذين مّرا بالجزائر والمتمثلين في فيضانات الجزائر عام ون

، فإن الحكومة قد حّدثت وعّززت السياسة الوطنية وبرامج العمل، كما فّعلت 2003بومرداس عام 
 األطر القانونية والتنظيمية. 

 وفي المجال األخير نستطيع أن نذكر النقاط اآلتية:
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المتعلق بمسئولية تأمين  الكوارث  2003أغسطس  26"األمر البلدي (قانون) بتاريخ صيغ  -
 الطبيعية وتعويض الضحايا".

من قبل وزارة البيئة والتخطيط العمراني باعتماد  2004يناير  4صيغ "القرار الوزاري بتاريخ  -
 .2003المراجع بتاريخ  RPA 99التنظيم الجديد للمباني المقاومة للزالزل رقم 

 معدال ومكّمال للقانون رقم  2004أغسطس  14بتاريخ  05-04صيغ "القانون رقم  -
 المتعلق بإدارة األراضي وتخطيط المدن". 1990ديسمبر  1بتاريخ  90-29 

الكبيرة  الطبيعية ، صيغ "قانون يتعلق بالتخفيف من خسائر الكوارث2004ديسمبر  25في  -
 وٕادارتها في إطار التنمية المستدامة".

 
وٕادارة  الطبيعية وباإلضافة إلى المتطلبات المتعلقة بجميع نواحي التخفيف من خسائر الكوارث

المخاطر الكبيرة التي يجب اعتبارها من قبل المجالس المؤسسية والمجتمعات وذوي المصلحة، فإن 
ه ومهمة هذالمفوضية الوطنية لألخطار الكبرى"، على إحداث " 68هذا القانون ينّص في مادته 

المفوضية الوطنية هي"االستشارة والتقييم وتنسيق المواقف المؤدية إلى التخفيف من وقع الكوارث 
 الكبيرة على اقتصاد البالد وسالمة السكان والممتلكات".

 
الخطة  57/2002وتعديالته وفق القانون  18/1999: ينظم باألردن قانون الدفاع المدني رقم األردن

ث والحوادث الكبرى (الطوارئ). وتهدف هذه الخطة إلى تطبيق البرامج الوطنية لمجابهة الكوار 
واألعمال التي يجب اتخاذها إلنجاز أعمال الدفاع المدني المتكاملة المتعلقة باالستعداد لمجابهة 

والحوادث المتعددة وٕازالة ما يترتب عليها من دمار. ويتم هذا عن طريق المجلس  الطبيعية الكوارث
) واللجان التي تتبعه والذي هو المخّول بأخذ أي قرار لمجابهة HCCDع المدني (األعلى للدفا

 الطوارئ والتحكم فيها. 
 

تحت سلطة الدفاع المدني. فخطة إدارة الطبيعية يتّم التخطيط الوطني إلدارة الكوارث البحرين:  
السياق تم تأسيس  تهم كل الوزارات وكذلك كل المؤسسات في المملكة. وفي هذا الطبيعية الكوارث

والطوارئ. وقد أنشئت فروع لهذا المركز في كثير من مدن  الطبيعية مركز وطني إلدارة الكوارث
 . الطبيعية المملكة. كما تم تأسيس مركز وطني لمعلومات الكوارث

 
ديسمبر  27الصادر بتاريخ  121أنشئ المكتب الوطني للحماية المدنية وفق القانون رقم تونس: 

ساسيتين: الوقاية من الكوارث على نقطتين أ الطبيعية رتكز بتونس استراتيجية إدارة الكوارث. ت1993
. وقد تم تضمين طرق ونماذج االستفادة من العمل التطوعي المدني عن طريق الطبيعية، وٕادارتها
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 . لقد تم1999نوفمبر  1الصادر بتاريخ  2428المكتب الوطني للحماية المدنية في المرسوم رقم 
 942والمرسوم رقم  1991يونيو  8الصادر بتاريخ  39/71تنظيم إدارة الكوارث من خالل القانون رقم 

. وتعكف حاليا بتونس الجهات ذات االختصاص على إعداد قواعد 1993أبريل  26الصادر بتاريخ 
 بهدف حماية األرواح والممتلكات. الطبيعية للوقاية من الكوارث

 
)، ORSECالمجلس التنفيذي لتخطيط وتنظيم اإلغاثة ( 1985نة أسست الحكومة سجيبوتي: 

والهدف منه هو جلب المساعدات أثناء الطوارئ والكوارث المدمرة. وقد صدرت خطة تنظيم اإلغاثة 
تحت اإلشراف المباشر لوزير الداخلية الذي يضمن التنسيق في  1985مارس  23هذه بمرسوم بتاريخ 

 قاية منها.والو  الطبيعية إدارة الكوارث
 

) لجنة المساعدات اإلنسانية التي تأسست 1المؤّسسات والتشريعات في السودان : ( : تشملالسودان
تم تأسيس لجنة الوكاالت  1993. وفي سنة الطبيعية لتلعب دورا رياديا في إدارة الكوارث 1985سنة 

لتصبح الوكاالت المتطّوعة لجنة تم توحيد لجنة اإلغاثة وٕاعادة التأهيل و  1995المتطوعة. وفي سنة 
تحت مسّمى لجنة المساعدات اإلنسانية الحالية. ولهذه اللجنة مكاتب فرعية في كل الواليات الست 

 والعشرين باإلضافة إلى مكاتب ميدانية في كل من عدين ورجى. 
. وفي هذا 1994وتم تعديله سنة  1991لقد صدر قانون المجلس األعلى للدفاع المدني سنة 

لجنة المساعدات اإلنسانية. س ممثلون عن عشر وزارات اتحادية باإلضافة إلى حاكم الخرطوم، و المجل
 وهو يعتبر مؤّسسة غير حكومية. 1979تم تأسيس المجلس السوداني للوكاالت المتطوعة سنة ،وقد 

يادة أما في حالة الطوارئ فتؤول المسؤولية إلى: القيادة المركزية لعمليات الدفاع المدني، والق
الفرعية لعمليات الدفاع المدني في المحافظات، ولجان محلية في القرى، وخدمات الحماية الخاصة في 

 المؤّسسات.
 

 1987والنظم الداخلية لسنة  2003لسنة  39يدير الدفاع المدني في سورية القانون رقم سورية: 
) االستجابة في المناطق المتضررة، 1الصادرة عن اإلدارة العامة للدفاع المدني. وينظم هذا القانون: (

) 4) ضمان استمرارية النشاطات العامة ونشاطات المؤسسات الخاصة، و(3) حماية المدنيين، (2(
والحروب. ويعتمد الدفاع المدني في سورية على ما إذا  الطبيعية حماية التراث الثقافي ضد الكوارث

العادي تكون األطراف التالية هي المسؤولة:  كان الوضع عادّيا أو تحت ظروف الطوارئ. ففي الوضع
، واإلدارة العامة للدفاع الطبيعية المجلس األعلى للدفاع المدني، واللجنة الوطنية العليا إلدارة الكوارث

 المدني وفروعها المنتشرة في عدة محافظات عبر البالد.
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، 114/2001لسلطاني رقم وضعت السلطنة ضمن قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم ا -مان: عُ 
الخطة الوطنية العمانية لطوارئ البقع النفطية التي تطرأ في أي موقع داخل المنطقة االقتصادية 

 لسلطنة عمان. 
تعتبر اللجنة الوطنية للدفاع المدني، الجهة المسؤولة في السلطنة عن تنفيذ الخطط الوطنية  -

ة ثماني لجان فرعية في محافظات ومناطق ، وينبثق عن هذه اللجنالطبيعية إلدارة الكوارث
 السلطنة.

، النواة األولى للبناء 34/74يمثل قانون مراقبة التلوث البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  -
 التشريعي في المجال البيئي.

، الذي يجيز قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، والذي 10/82صدر المرسوم السلطاني رقم  -
 سس العلمية والعملية للممارسات العامة والخاصة في المجاالت البيئية.نظم األ

 بإنشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث.  68/97صدر المرسوم السلطاني رقم  -

بإعادة صياغة قانون حماية البيئة  114، صدر المرسوم السلطاني رقم 2001وفي العام  -
 ومكافحة التلوث.

لتوجيهات السلطانية، صدرت جملة من الخطط واالستراتيجيات تنظم عمليات تنفيذا للمراسيم وا -
، ومثال ذلك االستراتيجية الوطنية لحماية البيئة الُعمانية، الطبيعية مجابهة مخاطر الكوارث

 والخطة الوطنية لمكافحة التصحر، والخطة الوطنية لحماية مصادر المياه.
 

، فإن وزارة 2003حنة الزلزالية لبركان كارثاال طوال سنة في أعقاب المجمهورية القمر المتحدة: 
قررت  -UN/OCHAبناء على توصية من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية  -الدفاع

 أن تضع بعض آليات االستجابة بدعم من األمم المتحدة. 
هذا القانون الجديد تنظيم  وقد صدر مؤخرا قانون جديد للحماية المدنية وّقعه رئيس الجمهورية. ويعيد

إدارة الحماية المدنية الملحقة بمكتب وزير الداخلية والتي تتمتع بالالمركزية. ويشمل تفويضه بناء على 
ذلك الدفاع المدني وحماية السكان من جميع أنواع المخاطر سواء كانت طبيعية أو من صنع اإلنسان 

 .والتي تهدد االستقرار واألمن الداخلي والخارجي
 

اهتمت دولة الكويت بالكوارث الطبيعية ودرء أخطارها. وقد شملت اإلجراءات المتخذة في هذا  الكويت:
 الشأن:
 إنشاء الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزالزل. -
 إنشاء الشبكة الوطنية الكويتية للمعلومات المناخية. -

 ذ القرار.التقدم بمبادرة المركز الوطني لبحوث الكوارث البيئية ودعم اتخا -
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تقوم الدولة بإعداد خطة إعالمية شاملة لتوعية المواطنين والمقيمين وتكون خطة مستمرة  -
على األوقات التي تتعرض فيها البالد لخطر الكوارث، وٕادخال موضوعات  وغير مقتصرة

 في المقررات الدراسية. الطبيعية تربوية عن التخفيف من الكوارث

لدعم برامج التنمية المستدامة للتنبؤ بالكوارث الطبيعية  تخطط الدولة لتأسيس مركز أبحاث -
 والبيئية.

 اإلشعاعات.علمية قاعدة عريضة لرصد الزالزل و يوجد لدى معهد الكويت لألبحاث ال -

    
تحت مظّلة الدفاع المدني. وقد تبّنت هيكلية الدفاع المدني الطبيعية تقع ترتيبات إدارة الكوارث لبنان: 

 في لبنان تشمل:  الطبيعية خفيف من خسائر الكوارثعدة إجراءات للت
 كل سنة. 30000إلى  25000تدريب حولي  -
 التعاون مع الجيش اللبناني وقوات األمن األخرى. -
 تحّمل مسئولية تدريب أعضاء الدفاع المدني والمتطوعين في لبنان وخارجها. -

 
 من إجراءات تمثل في:في إطار درء مخاطر الكوارث الطبيعية فإن أهم ما اتخذ  ليبيا:

إنشاء الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بالمركز الليبي لالستشعار عن بعد وعلوم : أوال
 الفضاء

بعد نداءات جاءت من قبل علماء واختصاصيين على المستويين  2006تم إنشاء الشبكة عام 
 خفيفها.المحلي والدولي لبناء شبكة وطنية للرصد الزلزالي تساهم في درء المخاطر وت

 
 
 

 إنشاء مركز إدارة األزمات  ثانيا: 
ويتمثل هدفه الرئيسي في درء الخطر الناتج عن األزمات الطبيعية وغير الطبيعية  

المختلفة من بينها خطر الجراد الصحراوي والمخاطر الزلزالية سواء كان قبل حدوثها أو عند 
حيث  الطبيعية هذه الكوارث آثار نوبعد حدوثها واتخاذ اإلجراءات الالزمة للتخفيف والحد م

 أن احتمالية حدوث مثل هذه الكوارث قائم بناء على المعطيات العلمية والتاريخية.
 إنشاء الهيئة الليبية لإلغاثة والمساعدات اإلنسانية ثالثا: 

وتهدف إلى التخفيف من أزمات الكوارث الطبيعية وتقديم المساعدة اإلنسانية الالزمة  
ولها نشاطات عمل رائدة على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية أيضا  عند حدوثها،

. 2007ث عام ار وخاصة العالم اإلسالمي. وأهم ما قامت به هو إعداد الخطة الوطنية للكو 
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عموما  الطبيعية كما أن الهيئة تقوم بعقد الندوات والبرامج التوعوية في مجال الكوارث
 ة. والتخفيف من آثارها السلبي

 
اعترافا بأهمية االستعداد لالستجابة للكوارث الكبرى، فقد قررت الحكومة المصرية أن تطور مصر: 

 دارة المصرية للدفاع المدني. وتعتبر اإلالطبيعية ترتيبات وطنية في مجال إدارة المحن والكوارث
)CDAا ينص على ذلك كم الطبيعية ) هيئة تنفيذ القوانين المتعلقة بالتخفيف من أخطار الكوارث

، 175/1981، 10/1965وتعديالته بالمراسيم الوزارية ذات األرقام  148/1959القانون رقم 
. ويمنح القانون هيئة الدفاع المدني المسئولية الكاملة للتخفيف من خسائر الكوارث 107/1982و

 بما فيها حماية األرواح والممتلكات.الطبيعية 
 

) لوزير الداخلية التدخل من خالل 1997ديسمبر  15(  176-97-2: يسمح المرسوم رقم المغرب
مصلحة الحماية المدنية إلدارة الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية. لذلك فإن اإلدارة العامة للحماية 

 المدنية مسؤولة عن حماية األرواح والممتلكات في جميع الظروف، ولها أن تقوم باألدوار اآلتية:
) اتخاذ إجراءات حماية األرواح والممتلكات عند وقوع 2سيق التطبيق واإلغاثة، () تنظيم وتفعيل وتن1(

) التأكيد على صون وحماية السكان والتراث الوطني أثناء الظروف المتعلقة 3، (الطبيعية الكوارث
وعلى  الطبيعية ) المساعدة في الوقاية من األخطار والتخفيف من الكوارث4بالحماية المدنية، (

) 6) التأكيد على تنظيم اإلدارة التقنية للتحكم في الحرائق واإلسعافات األولية، (5الحرائق، (األخص 
 االستعداد لتنفيذ أي عمل لمكافحة الجراد. 

) قانون المياه رقم 1وهناك أيضا بالمغرب قوانين قطاعية متعلقة باألخطار الطبيعية مثل: (
مكلفة بالمياه. وهذا القانون يمثل األساس القانوني عن أمانة الدولة ال 1995الذي صدر سنة  10-95

، والذي يتعلق 2002فبراير  22بتاريخ  2-02-177) المرسوم رقم 2لسياسة المياه في البالد، (
(أمانة الدولة للبيئة).  2002سبتمبر  22بتطبيق القواعد الجديدة للمباني المقاومة للزالزل ابتداء من 

لتخفيف من خسائرها في المغرب، فإن مدينة أغادير فقط هي التي كانت وضمن إطار تقييم الزالزل وا
(القواعد العادية ألغادير  1960معنية بقواعد المباني المقاومة للزالزل منذ زلزال أغادير لسنة 

، تأسست في المغرب قواعد هندسية تنظم إنشاء المباني المقاومة للزالزل 2002). ومنذ عام 1960
. وقد 2003المتعلق بحماية وتنمية البيئة الصادر سنة  11-03) القانون رقم 3الد. (لكل المناطق بالب

كان الهدف من هذا القانون وضع القواعد األساسية والمبادئ العامة للسياسة الوطنية في مجال تنمية 
زءا ال البيئة. وبتطبيق هذا القانون نجد أّن مبادئ اإلدارة الحكيمة والحماية وتحسين البيئة تشكل ج

يتجزأ من سياسة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وتنص المادة السابعة من الفصل الثاني 
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من قانون حماية البيئة بالتجمعات البشرية على أن تتخذ اإلدارات المعنية كافة اإلجراءات لحماية 
 التجّمعات البشرية ضد الكوارث الطبيعية والتكنولوجية. 

 
 2000يناير  13بتاريخ  2-99-922وى الوطني بالمغرب يعطي المرسوم رقم وعلى المست 

مسئولية التنسيق إلدارة البيئة. كما أن إدارة الطوارئ واالستجابة لها تعتبران مسؤولية وزارة الداخلية عن 
وث . أما إدارة طوارئ التلالطبيعية طريق الحماية المدنية وخاليا الطوارئ التي تنشأ أثناء الكوارث

البحري، فتتم من خالل التنسيق عن طريق إدارة البيئة داخل إطار الخطة الوطنية للطوارئ (مرسوم 
 ).2003المعدل بمرسوم التطبيق سنة  1996سنة 

 
) قانون 1يشمل: ( الطبيعية لموريتانيا تشريع وطني يتعلق بالتخفيف من خسائر الكوارثموريتانيا: 

 73.124) المرسوم رقم 2ناول التنظيم العام للحماية المدنية. (يت 1971فبراير  25بتاريخ  71.059
) 3والمتعلق بالحماية المدنية ضد الحرائق والطوارئ في األماكن العامة، ( 1973يونيو  01بتاريخ 

والذي يتناول التنظيم العام للحماية المدنية. وتعتبر  1980مايو  02بتاريخ  80.087المرسوم رقم 
 حماية المدنية بموريتانيا مؤّسسة وطنية للتعاون متعدد األطراف تهتم بإدارة الكوارثاللجنة الوطنية لل

 ) .3و 1(المواد            80.087ويترأسها وزير الداخلية حسب ما جاء في المرسوم رقم  الطبيعية
رقم كما توجد بموريتانيا خطة قطاعية في الهيكلية الوطنية لألمن الغذائي المذكورة في المرسوم 

 الصادر عن الوزير األول للدولة.  042/2002
 

جبل وبركان  2008بعد وقوع عدة فيضانات كارثية مدمرة في العقود األخيرة، كان آخرها سنة اليمن: 
قد حظيت باهتمام كبير  الطبيعية ، فإن قضية تأسيس إطار وسياسة إلدارة الكوارث2007عام الطير 

) 52رقم ( القرارت في هذا االتجاه عدة خطوات هامة منها: من قبل الحكومة اليمنية، حيث اتخذ
، وهو ينص على تشكيل لجنة إلعداد تصور إلدارة 1997الصادر عن مجلس الوزراء في سنة 

) 24رقم ( القراربقانون الدفاع المدني. و  1997) لسنة 201رقم ( القرار ، وصدرالطبيعية الكوارث
. الطبيعية ، وهو يدعم اإلدارة الفاعلة للكوارث1997ريل بقانون الحماية المدنية الصادر في أب

إجراءات الدفاع المدني وتركيبة المجلس األعلى للدفاع المدني، كما   القراروتلخص نصوص هذا 
أصدر وزير التخطيط والتنمية  1997أكتوبر  7يلخص الصالحيات المؤقتة للدفاع المدني. وفي 

 1998د مقترح تأسيس معهد إلدارة الكوارث الطبيعية. وفي سنة ) بتشكيل لجنة إلعدا123رقم ( القرار
)، وهو يتعلق بصالحيات مجالس الدفاع المدني في المقاطعات 7الجمهوري رقم ( القرارتم صدور 

مؤّسسا  2003) لسنة 28رقم ( القرار. وأصدر وزير المياه والبيئة والمحافظات واإلقليات   واألقاليم
إلنشاء وتنسيق القدرات المؤّسسية لمواجهة جميع أشكال الطوارئ البيئية وحدة الطوارئ البيئية 
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للوقاية  7و 6يخصص الفصلين  2002) لسنة 33. كما صدر قانون المياه رقم (الطبيعية والكوارث
من تلوث المياه وللتخفيف من خسائر الفيضانات. وتوجد باليمن االستراتيجية الوطنية للمياه، غير أنها 

ألولوية لموضوع التخفيف من خسائر المياه بقدر اهتمامها بالنقص في مياه الشرب ومشاكل ال تعطي ا
 . وتلوثه  استنزافه

 
ويعتبر المجلس األعلى للدفاع المدني الذي تّم تأسيسه تحت إشراف وزير الداخلية أول تنظيم 

رقم  القرارنية في وطني متعدد األطراف باليمن. كما تم تلخيص الصالحيات المؤقتة للحماية المد
 . 1997) لسنة 24(
 

قد وقعت حديثا اتفاقية مع برنامج األمم  ية اليمنالجمهورية وتنبغي اإلشارة إلى أن حكومة 
. والهدف األول لهذا البرنامج طبيعيةال المتحدة للتنمية لوضع برنامج متعدد األطراف إلدارة الكوارث

سلطات الدفاع المدني إلى جانب ممثلين عن كل هو إقامة وحدة إلدارة الكوارث منفصلة تشمل 
الوزارات. وفي حالة وقوع كارثة كبيرة يتم تشكيل لجنة عليا تابعة لمكتب رئيس الجمهورية ولمجلس 

 أدائها.  سيرالدفاع المدني لإلشراف على 
 

في  الطبيعية وعموما فإّن هذا التلخيص لتحديد الوضع الراهن للتخفيف من خسائر الكوارث
 لدان العربية يعتبر المرحلة األولى في تطوير االستراتيجية العربية للتخفيف من أخطار الكوارثالب

. وفي ما يلي تبويب لنتائج تحليل الوضع الراهن حسب الثغرات الرئيسة التي تم التعرف الطبيعية
العربية. وقد في الدول الطبيعية عليها من خالل الممارسة لتطبيق برامج التخفيف من خسائر الكوارث 

 الطبيعية تم التعرف على هذه الثغرات بناء على االستراتيجية الدولية لهيكلية التخفيف من الكوارث
التي تتضّمن االلتزام السياسي والتطوير القانوني والمؤّسسي وتحديد المخاطر وتقييمها وٕادارة المعارف 

 رئ. وتطبيقات إدارة المخاطر وآلياتها والجهوزّية وٕادارة الطوا
 

 :سيةاألطر المؤسّ  1.2.5
ساتها ذات تبذل العديد من الدول العربية جهودا لتنمية سياساتها وتشريعاتها وخططها ومؤسّ 

الدول العربية نحو بناء أطرها المؤسسية للتخفيف تباينت جهود . وقد الطبيعية العالقة بإدارة الكوارث
والبعض  ،ذلك مبكراإلى ها أدرك الحاجة بشكل متكامل. فالبعض من الطبيعية الكوارث خسائرمن 

والبعض اآلخر يفتقر إلى الخبرة ألخذ  االهتمام الذي تتطلبه،ذلك إلى الحاجة يول حتى اآلن لم اآلخر 
بالكثير من الدول  الطبيعية الكوارث خسائرآليات إدارة  معظم نّ إهذه الخطوة. وبناء على ذلك ف

 بالمستوى المطلوب. خسائرتلك العامل مع قضايا التخفيف من ليست لديها القدرة الالزمة للت العربية
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وذلك  ،الطبيعية وتتباين عموما التحديات والفرص للوصول إلى تشريع للتخفيف من آثار الكوارث

 يف على خمسة جوانب مشتركة يمكنها أن تكون مؤثرة بقدر كبير فمن دولة إلى أخرى. فقد تم التعرّ 
 هذا الشأن:

رسم الخلفية السياسية ويحفزان موضوع  يوالكوارث الحديثة عامالن يؤثران ف المحيط السياسي •
 .الطبيعية الكوارث خسائرتشريع للتخفيف من إلى إصدار   دعوةال

عند  الطبيعية الكوارث خسائرضرورة التشاور مع كافة األطراف ذات العالقة بالتخفيف من  •
الدفاع المدني والجيش وخدمات الطوارئ ل الوزارات والسلطات المحلية و ثم ،صياغة التشريع

 الخ....ومنظمات المجتمع المدني ذات العالقة والقطاعين العام والخاص
 خسائركون التخفيف من  يصانعي القرار فلدى واضحة و  رؤية مشتركةمن الضروري تشّكل  •

مع أن ، عيةالطبي ختلف اختالفا جليا عن إدارة الكوارثيعتبر عملية تنموية و يالطبيعية الكوارث 
التركيز على بناء سياسة تعاونية يتم  يلها عالقة كبيرة بأساليب التحرك زمن الطوارئ وتساعد ف

 من خالل كافة القطاعات. الطبيعية الكوارث خسائرشأنها للتخفيف من  يالتشريع ف
 الكوارث خسائربات التخفيف من تتجاوب مع متطلّ  يمن إبراز السياسات القائمة الت بدّ  ال •

 وذلك دون تكرارها.  لطبيعيةا
 

 قييم الخسائرتحديد وت 2.2.5

 يباإللمام بالمخاطر وتحليل أبعادها بما ف الطبيعية الكوارث خسائرتبدأ عملية التخفيف من 
العربية. فبالرغم من أن بعض  الدولمعظم  يغير أن هذه المنهجية محدودة ف. ذلك اإلنذار المبكر

ح خرائط استخدام األراضي نادرا ما توضّ  نّ إف ،ناتها حول المخاطرهذه الدول تعمل على تحسين بيا
د حدوث الكوارث باألقطار يْ عن استمرار التركيز على أبعاد االستجابة بُ إ. الطبيعية مخاطر الكوارث

العربية ينتج عنه االهتمام بتقدير الخسائر بعد حدوث الكارثة بدال من تقييم أبعاد األخطار قبل 
 حدوثها.

 
 إدارة المعارف 3.2.5

إلى تحقيق األهداف المؤسسية هو أفضل أسلوب لالستثمار  يالمنهاج المتعدد الذي يؤدّ  إنّ 
والمعرفة. فهو يشمل إعداد ومراجعة وتنفيذ العمليات االجتماعية والثقافية من أجل التطبيقات األفضل 

الطبيعية الكوارث  سائرخٕان التخفيف من و للمعارف تحقيقا لمصالح كافة األطراف ذات العالقة. 
 . كما تشمل إدارةينالمعنيكافة معات و تشارك فيها المجت ييشمل جملة من اإلجراءات اإلدارية الت

تسمح بتبادل المعلومات مباشرة أو بوسائل االتصال المختلفة والتي تلعب بدورها دورا  ياألنشطة الت
 هذه العملية.  يهاما ف
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أفضل الوسائل لضمان أمنها أثناء الكوارث يعتمد على إن أهلية المجتمعات للوصول إلى 

 الوقت المناسب للتخفيف من أخطارها. فيوفرة المعلومات المقيدة 
 

ضعف، أو  فيالعربية تتمثل  دولبال خسائرموضوع التخفيف من ال فيإن أهم نقاط الضعف 
 عنهترتب تمما  ،والبحوث إلى جانب التدريب لحتى االفتقار، إلى ما يعرف بإدارة المعلومات واالتصا

 .الطبيعية فجوات معرفية حول مخاطر الكوارث
 

لكوارث بشكل ا البيانات المطلوبة ونتائج يإن معظم اإلحصاءات الوطنية عادة ال تغط
كما أن نتائج المعلومات حول الكوارث وما ينشر على مواقع اإلنترنت والمصادر األخرى  .منتظم

سات المعرفة غير كافية حول أفضل الممارسات والمؤسّ  نّ إف ،ذلك باإلضافة إلىو  يكون غير كاف.
 .الطبيعية الكوارث خسائرمجال التخفيف من  يوالشبكات المهنية ف

 
 لمخاطرالمجتمع والمسئولين با يإذكاء وع يويمكن أن تساهم وسائل اإلعالم بقدر كبير ف

من  . والجدير بالذكر أن التخفيفهذا الشأن يومسئولية كافة اإلجراءات ف من خسائرها والتخفيف
 غير أنه يتم تقديمه ،التعليميةضمن المناهج حد ذاته  يالكوارث الطبيعية ليس فرعا علميا ف خسائر

ي ف  شكل برامج تدريبية للرفع من مستوى منتسبيها فيسات الوطنية المؤسّ قبل الدول من  بالعديد من
 المجال. هذا

 
 :سي والجوانب التنظيمية)الحاكمية (االلتزام السيا 4.2.5

بين االلتزام السياسي بممارسة التخفيف  امباشر  اهناك ترابط عالم اليوم بأنّ  يهناك قبول عام ف
 الطبيعية الكوارث خسائرستراتيجية التخفيف من امن جانب وبين تطبيق  الطبيعية من آثار الكوارث

اإلرادة السياسية تجاه التخفيف من هناك حاجة ملحة إلى  نّ إوعليه ف. أي دولة من جانب آخر يف
إرساء قواعد القدرات  يتبدأ العملية التشريعية ف ،. وحالما تتوفر هذه اإلرادةالطبيعية الكوارث خسائر
 بمختلف مستويات اإلدارة (وطنيا وٕاقليميا ومحليا). الطبيعية الكوارث من خسائر سية للتخفيفالمؤسّ 

 
 الكوارث من خسائر التخفيف يصاحبة المصلحة ف ولةالمسؤ  تنسيق أنشطة كافة األطراف إنّ 

توزيع المهام داخل  يكثير من الدول. ويرجع ذلك جزئيا  إلى عدم الوضوح ف يغير فعال ف الطبيعية
. كما أن ذلك يرجع أيضا إلى فشل منظومة الطبيعية الكوارثخسائر منظومة إدارة التخفيف من 

لى عدم وضوح توزيع المسئوليات الملقاة على إ طر المحتملة و العالقة بالمخا يإعالم ذو ي المعلومات ف
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 عاتق مختلف األطراف.

 
ر على تدخلها من ضعف إداري يؤثّ  الطبيعية الكوارث خسائرآليات التخفيف من  يوتعان

 ذات العالقة. قواعدوخاصة االمتثال إلجراءاتها وسياساتها وللقوانين واللوائح والمعايير وال

 
على مشاركة جميع العناصر الطبيعية الكوارث  من خسائر المثلى للتخفيفوتعتمد اإلدارة 

جليا من خالل سياسات  الطبيعية إدارة الكوارث يضح دور المجتمعات فهذه العملية. ويتّ  يالة فالفعّ 
ن إالغالب ف يوتشريعات ووثائق البرامج الوطنية والتي يتباين مداها من مجتمع إلى آخر. وف

يقتصر دورهم على توزيع  إذ ،الطبيعية عملية إدارة الكوارث يد متلقين فن مجرّ المواطنين يكونو 
رسم وتطبيق برامج التخفيف من  يال فوال يشاركون بشكل فعّ  ،عيناإلعانات من الحكومة والمتبرّ 

 هم يبقون خارج صلب العملية منذ البداية.نّ إف لذا، الطبيعية لكوارثخسائر ا
 

غير  ،الطبيعية الكوارث خسائرالتخفيف من  يالعربية سياسة الالمركزية ف ى معظم البلدانوتتبنّ     
ال يكون كافيا لقيام هذه األطراف  الدنياأنه عند التطبيق نجد أن التفويض الممنوح للمستويات اإلدارية 

هي أجهزة الطبيعية الكوارث  خسائربالدور المطلوب منها. ويعود ذلك إلى كون نظم التخفيف من 
سات تفتقر المؤسّ  إلى أنّ  إضافة ،ة تعمل وفق نظام هرمي يتلقى توجيهاته من أعلى إلى أسفلمركزي

أضف إلى ذلك كله أنها ،  ة والموارد المناسبة لقيامها بالواجبات الملقاة على عاتقهاأالكف إلى العناصر
 تعمل بمعزل عن المشاركة المجتمعية.

 
 الطوارئالجهوزية واالستجابة أثناء   5.2.5

 بأنها االستعدادات الكفيلة بضمان التجاوب الطبيعية ف الجهوزية للتعامل مع الكوارثتعرّ 
تقدير الموقف وأخذ على الفوري أثناء الكوارث وقدرة المجتمع والحكومة والمنظمات  المناسب و

 ية تعنن الجهوزيإإضافة إلى ذلك ف .اإلجراءات الوقائية الكافية مسبقا ألي حادثة أو كارثة قد تحصل
االستجابة السريعة وبشكل فعال ألية ظروف كارثية تضمن توفير وتنظيم اإلنقاذ وٕامدادات اإلغاثة 

الوقت المناسب. وتشمل الجهوزية كافة الهياكل والوسائل والخطط المسبقة  يوباقي المساعدات ف
الوقت والمكان المناسبين للتعامل مع الكارثة ونجدة  ييتوجب توفرها في والنظم والموارد الالزمة الت

 الضحايا.

 
تجعل المواطنين أكثر  يإن عملية التنمية وما يمكن أن تحدثه تعتبر من أهم العوامل الت

 : الطبيعية نه من أهم أهداف إدارة الكوارثإ. وعليه فالطبيعية للتأثر بالكوارث ةعرض
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 التخفيف من وطأة الكارثة.  (1)

 .الطبيعية الكوارث من خسائر تساعد على التخفيف يتشجيع القيام بعمليات التنمية الت  (2)
 

توجيه إدارة األزمة الكارثية لمنهجية تعمل  الطبيعية الكوارث من وقع وتتطلب عملية التخفيف
الخسائر وذلك أثناء  يبتبني أساليب تنموية تتجاوب مع متطلبات تفاد الخسائرعلى التخفيف من 

الكوارث  خسائر ى شمولية التخفيف منتخطيط للمشاريع وأثناء تنفيذها. إن بعض السياسات تتبنّ ال
 االعتبار الدول العربية يغير أن هذه االحتياطات لم تؤخذ ف .ضمن استراتيجيات التنميةالطبيعية 

 .كافة
 

لتنمية يعود إلى وعمليات ا الطوارئحالة  فيستجابة الالتعارض القائم بين ا نّ إوبناء على ذلك ف
 النقاط التالية:

 عمليات التنمية.ضمن  الطبيعية الكوارث من خسائر االعتبار قضايا التخفيف يخذ فؤ لم ت •
عدم كفاية أو عدم وجود أنظمة اإلنذار المبكر، وضعف خطط الطوارئ وٕاجراءات الجهوزية  •

 بعض األحيان ضمن إدارة ما قبل الطوارئ. يوتجاهلها ف
 ت اإلنقاذ وتأخرها.ضعف تمويل عمليا •
الكوارث  خسائراالعتبار التخفيف من  يفأن تأخذ ضعف اإلمكانات البشرية المحلية القادرة على  •

 ضمن أنشطة التنمية.الطبيعية 
لتخفيف إلى اعمار الهادفة إلضعف وأحيانا غياب التنفيذ والتنسيق لبرامج التعافي وٕاعادة التأهيل وا •

 من التعرض مستقبال للمخاطر.
 

 : الغايات واألهداف  .6
 الغايات   1.6 

الجهود  يالمساهمة ف يه الطبيعية الكوارث خسائرستراتيجية العربية للتخفيف من الإن غاية ا
ضمن عملية  الطبيعية الكوارث خسائرمة بإدماج إدارة التخفيف من االقائمة لتحقيق التنمية المستد

 التنمية. 
 

 األهداف  2.6

 التالي: يف الطبيعية الكوارث خسائرالعربية للتخفيف من  يجيةاالستراتتتمثل أهداف 

 .الطبيعية الكوارث خسائرزيادة االلتزام السياسي للتخفيف من  •
 الكوارث وتقييمها. خسائرتحسين عمليات تحديد  •
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 .الطبيعية الكوارث خسائرتعزيز معارف إدارة التخفيف من  •
 .الطبيعية الكوارث خسائرمن  التخفيف يزيادة الوعي العام ومشاركة المجتمع ف •
 .الطبيعية مجال الكوارث يسات العاملة فسين حاكمية المؤسّ تح •
 عمليات الطوارئ وٕادارة التعافي منها. يف الطبيعية الكوارث خسائرمن  إدماج عمليات التخفيف •
 

 محاور عمل االستراتيجية : . 7

 ل هدف:يمكن من خاللها تحقيق ك يتمثل النقاط التالية األنشطة الت

 الطبيعية الكوارث خسائرزيادة االلتزام السياسي للتخفيف من  1.7

تخفيف خسائر  أهدافتحقيق  ييشكل التزام مسئولي الهيئات الوطنية حجر األساس ف
وتمكين  ،الجهود الرامية إلى ذلك لدى كافة المستويات يبنشر ثقافة المساهمة فالطبيعية  ثالكوار 
ة أنفسهم. وقد أصبح من البديهي أن االلتزام السياسي يمثل عملية ضين للمخاطر من حمايالمعرّ 

ويتم ذلك من خالل المهام  ،الكوارث خسائرجادة للتخفيف من  استراتيجيةأساسية ألية جهود 
 وااللتزامات المتعددة للمسئولين عموما.

 
وعملياتها ذات ساتها للحكومات من التعبير عن هذا االلتزام بتحسين وسائل إدارة مؤسّ  بدّ  وال

 الكوارث خسائرسية للتخفيف من ضعف الهياكل المؤسّ  يالعالقة. فهناك عموما حاجة ماسة إلى تفاد
 سات. وعلى كافة المستويات من أجل تحسين فاعلية توجهات هذه المؤسّ  الطبيعية

 
منها تقديم  ،سي من خالل إيجاد عدة خطواتتطوير العمل المؤسّ تحقيق باإلمكان لقد أصبح 

 سات المماثلة.المشورة وٕاتاحة فرص تبادل المعلومات والخبرات مع المؤسّ 
 

 

ستراتيجية مناسبة اباتخاذ خطوات  اوينبغي على الحكومات التعبير بوضوح عن التزامه
 وكافية.

ومن المناسب تشجيع المسئولين على اإلفصاح عن هذا االلتزام من خالل إصدار ما يفيد 
 الكوارث خسائرهة مباشرة للتخفيف من وتخصيص الميزانية الالزمة والموجّ  االستراتيجيةتبنيهم لهذه 

 . الطبيعية
هذه  يومن المفيد أيضا تشجيع أطراف أخرى كشركات التأمين وجهات واعدة للمساهمة ف

الفوائد بولين والخواص  ؤ المس اقتناعمن  بدّ  ال ،ولضمان هذه االلتزامات .الجهود ولو بمبالغ محدودة
. ويحتاج هذا إلى إبراز الجدوى والفوائد الطبيعية الكوارث من خسائر التخفيف ية لالستثمار فالتنموي

 هذا الشأن. ياالستثمار ف لىالعائدة ع
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 الطبيعية الكوارث خسائرلزيادة االلتزام السياسي للتخفيف من  االستراتيجيةإن اإلجراءات 

 :يتتمثل ف
 .الطبيعية الكوارث خسائرسية للتخفيف من المؤسّ  البنىتقوية  •
 .االستراتيجيةرفع القدرات لتسهيل تنفيذ هذه  •
 .الطبيعية الكوارث خسائرتوفير الموارد المالية الكافية للتخفيف من  •
 

 تحسين تحديد وتقييم خسائر الكوارث 2.7
ذلك المراقبة  يبما ف ،وتقدير أبعادها الطبيعية الكوارث خسائرإن تحسين إمكانيات تحديد 

. فمن الطبيعية الكوارث خسائرالمبكر، يمثل حجر األساس ألي منهجية منظمة للتخفيف من  واإلنذار
المهم بقدر كبير اإللمام بكافة المعلومات حول نوعية المخاطر، والرقعة الجغرافية التي تشملها، وحجم 

ومقدار التأكد من لمخاطر لزيادة فهمنا  إنهذه المخاطر، وٕامكانية تكرار حدوثها، ونوعية وقوة تأثيرها. 
ن الدول من توقع ما يمكن أن يحدث وٕايجاد اإلجراءات يمكّ  بها ومدى التأثر هاالمعلومات حول

 . هذه الكوارث خسائرالمناسبة للتخفيف من 
 

وتقدير أبعادها هو مساعدة  الطبيعية الكوارث خسائرأهم هدف لتحسين إمكانيات تحديد  نّ إ      
 األرواح وسبل العيش والبنية التحتية والنظام البيئي.األفراد والدول على حماية 

 
العملية التنموية،  يف الطبيعية الكوارث خسائرإن تحقيق كل ذلك يتطلب إدماج التخفيف من 

الوقت الذي يقدم هذا النظام المعلومات حول العوامل  يحيث أن هناك حاجة إلى نظام إنذار مبكر. فف
توفير المعلومات ذات العالقة بالتنبؤ  يهذا النظام يساهم ف نّ فإ ،زيادة الخطر يتساهم ف يالت

يمكن  يا عمليات حصر الخسائر بعد حدوث الكارثة فهي أيضا مصدر للمعلومات التبالمخاطر. أمّ 
ن مثل هذه البيانات يعتمد عليها بقدر إأن تستعمل لتقدير المخاطر المستقبلية وفى عمليات التنبؤ. 

 خسائراالعتبار للتخفيف من  يمن أخذها ف بدّ  م والمراقبة واإلنذار المبكر، والعمليات التقييي كبير ف
 .الطبيعية الكوارث

 لتالي:إلى اهناك حاجة  ،الطبيعية وللوصول إلى تحديد وتقييم أفضل لمخاطر الكوارث

 تحسين نوعية المعلومات والتأكد منها حول المخاطر ومدى تأثيرها والقدرة على التعامل معها. •
ذلك المراقبة  يسات والقدرات البشرية واإلمكانيات بما فتقوية نظم اإلنذار المبكر والمؤسّ  •

 ومتطلبات البحوث العلمية.
 والمقيمين.ر المخاط بتحديد المهتمين  تحسين وسائل االتصال ووسائل تبادل المعلومات بين •
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عند التعامل معها من تشجيع وتنسيق إدماج عمليات تحديد المخاطر من جانب وعمليات التدخل  •
 جانب آخر.

 
 الطبيعية الكوارث خسائرتعزيز معارف إدارة التخفيف من   3.7

 
 اجزء ي،جانب البحث العلم ىلإ ،تعتبر إدارة المعلومات واالتصال والتعلم والتدريب والتوعية

ن وإ . والتخفيف منها الطبيعية الكوارث خسائرمجال  يمن عملية تحسين إدارة المعلومات ف امهمّ 
العمل على تعزيز اإللمام والتعرف على أسباب الكوارث من خالل نقل وتبادل الخبرات والحصول 

  .الطبيعية الكوارث خسائرالوسيلة األفضل للتخفيف من  على أكبر قدر من المعلومات هو
 

 ييكمن ف الطبيعية الكوارث خسائرلتخفيف من في مجال اإن الوصول إلى أفضل النتائج 
حمالت إعالمية  تنظيمتعليم كافة شرائح المجتمع، إناثا وذكورا على السواء، إلى جانب ي فتضمينه 

وكذلك تنظيم برامج تدريبية داخل وضوع، هذا المفي خوض الوتشجيع وسائل اإلعالم على 
هذا  يالموجه ف يالمجال أو تشجيع البحث العلم يالمجتمعات المهددة بهذه الكوارث وبين العاملين ف

 ن.الشأ
 

ال  الطبيعية الكوارث خسائرمنهجية التخفيف من  ىلإإن االنتقال من إدارة الكارثة أو الطوارئ       
مقبولة ومتاحة لكافة  الطبيعية الكوارث خسائريمكن تحقيقه ما لم تكن معارف خيارات التخفيف من 

حصائية من أجل تحسين من اإللمام بزيادة كفاءة المراكز اإل بدّ  ذوى الشأن. ومن هذا المنطلق ال
وذلك لتمكينها من تقديم معلومات باإلمكان االعتماد عليها.  ،أساليب جمع المعلومات وتحليلها

كافة  يفالطبيعية  الكوارث خسائرلدمج التخفيف من  االستراتيجيةاالعتبار أهداف هذه  يوباألخذ ف
الوطنية التابعة لها لتمكين كافة  الحكومات تعزيز أنظمة المعلومات يتطلب مننه إف ،مراحل التنمية

 يعملها اليومي المتعلق بالتخطيط التنموي وف ياألطراف ذات العالقة من استعمال المعلومات ف
 .الطبيعية أنشطة التخفيف من مخاطر الكوارث

 
المراكز  نّ إف ،المعلومات ولضمان انتشارها على نطاق واسع ىلإولتيسير عملية الوصول 

 ىلإوآليات االتصال تحتاج  الطبيعية بالمعلومات ذات العالقة بالتخفيف من الكوارثالخدمية المهتمة 
ومن أجل ذلك يكون من الضروري  ويشمل ذلك تقنيات الفضاء وأنظمة المعلومات الجغرافية. ،تطوير

 ن توفر المعلومات وسهولة الحصول عليها.اضملالشراكة بين القطاعين الخاص والعام  يتبنّ 
 

هناك حاجة  نّ إف ،مجالي المعرفة والمعلومات ياالعتبار التطور الهائل ف يخذنا فوٕاذا ما أ
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الكوارث. ويتطلب ذلك نشر وتقوية  خسائرلى التعليم المستمر لضمان استمرار منهجية التخفيف من إ
 الكوارث خسائرمجال التخفيف من  يسات األكاديمية والبرامج التدريبية وأنشطة البحث العلمي فالمؤسّ 

 .الطبيعية
 

مجال التخفيف من  يلتعزيز إدارة المعارف ف االستراتيجيةوباإلمكان تلخيص اإلرشادات 
 النقاط التالية: يف الطبيعية الكوارث خسائر

 
 تحسين وسائل جمع المعلومات (اإلحصائيات والبيانات). •

 تحسين سبل الحصول على المعلومات. •
 .الطبيعية الكوارث خسائرتحسين وسائل االتصال حول التخفيف من  •
 وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات.المسوحات القيام ب •
 .الطبيعية الكوارث خسائرمجال التخفيف من  يإنشاء مؤسسات متميزة ف •
 . الطبيعية الكوارث خسائرمجال التخفيف من  يتشجيع إجراء البحوث العلمية فإلى السعي  •
 

 الكوارث خسائرالتخفيف من  يع فزيادة الوعي العام ومشاركة المجتم 4.7  

وذلك بتوفير المعلومات   ،ويشمل ذلك برامج ذات عالقة بالتعليم النظامي وغير النظامي
المدخل  وفه، دور هام ولزيادة الوعي العامّ  العامة واالستفادة من التعليم النظامي وبالتدريب المتنوع.

ن المجتمعات زيادة هذا الوعي يمكّ  . إنّ بيعيةالط الكوارث خسائرإلدارة المعلومات حول التخفيف من 
 ،من حماية أرواح وممتلكات األفراد. وتعتمد هذه العملية على أهمية المعلومات ومدى توفرها للجميع

نشرها إلى والسعي  الطبيعية كما تعتمد على الفهم الصحيح ألفضل الوسائل للتخفيف من الكوارث
هذا الشأن. ي سات العامة فبة لمراقبة تطور المجتمع والمؤسّ على أوسع نطاق وٕايجاد الوسائل المناس

 الكوارث خسائر تم هيكلة أنشطة التخفيف منتفمن األهمية بمكان أن  ،وعلى المستوى العربي
 . الجميع متناول ي، والتي تشمل جمع المعلومات وتحليلها وجعلها فالطبيعية

 
ن المعلومات حول التخفيف من إفا هاألخطار المحدقة ب يمساعدة المجتمعات على تفادلو 

يتطلب الوقت المناسب. و ي ف إتاحتهايجب أن تكون دقيقة ومحددة مع  الطبيعية الكوارث خسائر
سات المعنية ليس ن المجتمعات والمؤسّ مالطبيعية  الكوارث خسائرالتخفيف من  يالتواصل الناجح ف

ولكن أيضا ، في القابلية للتأثررات لتغيّ من هذه المخاطر وا فقط الحصول على المعلومات حول الحدّ 
فهم ما تعنيه هذه المعلومات بوضوح والقناعة بمدلوالتها والمعرفة واالستعداد الستعمالها كموجهات 
لردود الفعل لديهم. إن أنشطة التوعية الجماهيرية حول المخاطر المحتملة والمناطق المهددة وٕادارة 
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أن تكون مستمرة دون انقطاع لتكون  بدّ  ال الطبيعية ارثالكو  خسائرالمعارف حول التخفيف من 
فعالة. ومن الضرورة بمكان االستفادة من كافة الوسائل المتاحة ونظم االتصال المتوفرة بين هيئات 

من  الكوارث والمجتمع المدني من جانب وبين المسئولين بمختلف مستوياتهم خسائرالتخفيف من 
بالمناهج  الطبيعية الكوارث أخطارال مفاهيم التخفيف من ، كما يتطلب األمر إدخجانب آخر
 التعليمية. 

 
 الكوارث خسائرنشر ثقافة التخفيف من  يبالغة األهمية فأدوات وتعتبر وسائل اإلعالم 

 ي،غير أن معظم هذه الوسائل تنشر أخبار الكوارث بعد حدوثها مباشرة على أنها خبر عاد ،الطبيعية
 يمؤثر فيكون دورها غير ل ومستمر، وبالتالي شكل مفصّ بهذا الشأن و  يف يعو وال تقوم بدورها التوْ 

 الحماية من هذه المخاطر.
 

بعض منها معرض أكثر ال غير أنّ  ،الطبيعية معظم المجتمعات معرضة للكوارث إنوعموما ف
 من البعض اآلخر وبأشكال مختلفة. فالفقراء وبعض المجموعات المحرومة عادة ما يكونون أكثر

 .الطبيعية للكوارث ةعرض
 

 
 خسائرالوعي بالتخفيف من  رفع مستوياتتساعد على  يوباإلمكان تلخيص اإلرشادات الت

 النقاط التالية: يف الطبيعية الكوارث
 تحسين وسائل التواصل ونشر المعلومات. •
 المناهج التعليمية. يالكوارث ف خسائرتشجيع إدماج التخفيف من  •
 عالم وتشجيع تفاديها ألبعاد المشكلة.إعادة رسم دور وسائل اإل •
 والرفع من قدراتها. الطبيعية الكوارث خسائرتقوية دور هيئات التخفيف من  •
 .الطبيعية الكوارث خسائرالتخفيف من  يالمجتمع ففئات تعزيز دور الشباب وباقي  •
 

 الطبيعية الكوارث خسائرتحسين أساليب حاكمية التخفيف من 5.7  
 

الدولة نفسها من  يحكم بها مجموعة من السكان فتُ  يبأنها جملة الوسائل الت ف الحاكميةعرً تُ 
من القيم  اتفرضها الحكومة على كافة المستويات. وهى تمثل نظم يخالل القوانين والقواعد والنظم الت

ر بها المجتمع اقتصاده وسياسته وشؤونه المجتمعية من خالل التفاعل ييد يسات التوالسياسات والمؤسّ 
من  يسات التويشمل ذلك الوسائل والمؤسّ  .بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاعين العام والخاص

مصالحها وممارسة حقوقها القانونية واإليفاء برعاية خاللها يقوم المجتمع المدني والمجموعات 
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 بالتزاماتها وتسوية الخالفات داخلها.
 

عملية التنمية ال يمكن أن يتم إال بتقوية  يف الطبيعية الكوارث خسائرإن إدماج التخفيف من 
ب يتطلّ  كما سات.، ويشمل ذلك تحسين أساليب حاكمية هذه المؤسّ الطبيعية سات إدارة الكوارثمؤسّ 

الرفع من قدراتها وحصولها على الموارد المناسبة وتركيز جهودها على احتياجات المجتمعات األكثر 
منهجية الشراكة وتنسيق وانسجام تحرك اعتماد من  بدّ  أن ال. وفى هذا الشالطبيعية تعرضا للكوارث

 كافة األطراف ذات العالقة.
 

هناك حاجة ماسة  ،الطبيعية الكوارث خسائرسات التخفيف من ولتحسين حاكمية أو إدارة مؤسّ 
قليل من الدول وهناك الومنظمات وطنية ومحلية مؤيدة ومدافعة عن هذا التوجه. تشكيل جمعيات لى إ

طور التخطيط إلنشائها  يزال في والبعض اآلخر ما ،ساتت مثل هذه المؤسّ أأنش يربية التالع
 الطبيعية الكوارث خسائرمن  ي التخفيفن اتجاه تقاسم المسؤوليات فإواالستفادة بالتالي من جهودها. 

كاليف أيضا. تحمل الت يالتنفيذ والمساهمة في وتنفيذ البرامج من شأنه أن يرفع من المشاركة الشعبية ف
يشمل انتهاج  يعلى المستوى المحلّ  الطبيعية الكوارث خسائرسات التخفيف من ن انتشار مؤسّ إ

 خسائرسات التخفيف من تسلك الالمركزية وتنسيق المشاركة بين مؤسّ  ياألساليب اإلدارية الحديثة الت
ه من المهم تشجيع نّ إفوبناء على ذلك والسلطات المحلية والمجتمع المدني.  الطبيعية الكوارث

وعلى  الطبيعية الكوارث خسائرتطبيق الالمركزية آلليات التخفيف من ي الحكومات على اإلسراع ف
 األخص األنشطة المحلية منها.

 
مبادرات التخفيف من  ياالعتبار مشاركة الجنسين ففي هذا الشأن أيضا األخذ  يوينبغي ف

 يإدارة وتوجيه األنشطة ذات العالقة. ويعن يالفعالة فوبالتالي المساهمة  ،الطبيعية الكوارث خسائر
ويتطلب تحقيق ذلك أن تتخذ  .الطبيعية الكوارث خسائرمن  أنشطة التخفيف يذلك مساهمة المرأة ف

 .نوممتلكاته نوسبل معيشتهن حماية أرواحه يار للمشاركة فر النساء الق
 

 الكوارث خسائرات التخفيف من سلتحسين حاكمية مؤسّ  االستراتيجيةوفيما يلي االتجاهات 
 : الطبيعية

 المجال. يالعمل على توحيد أسلوب التخاطب والسياسات ف •
  .الطبيعية الكوارث خسائرللتخفيف من  منابرإنشاء  •
 .الطبيعية الكوارث خسائرأنشطة التخفيف من  يالتوجه نحو الالمركزية ف •
 .الطبيعية الكوارث خسائرتخفيف من التخطيط والتنفيذ ألنشطة ال يتشجيع المشاركة الشعبية ف •
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 التخطيط ووضع السياسات والتشريع وتنفيذ البرامج. يتشجيع إدماج مشاركة المرأة ف •
 المجال. ي هذاإقامة تعاون بيني وتنسيقي داخل الدولة ف •

 
سياسات التنمية ي ف الطبيعية الكوارث خسائرإدماج اعتبارات التخفيف من   .76

 .المستويات كافة برامج علىتخطيط ال يالمستدامة وف
على نتائج  الطبيعية الكوارث أةكيفية التخفيف من وط يالتنمية المستدامة ف ييتمثل تحدّ 

 الكوارث خسائرتساعد على التخفيف من  يالوقت الذي يتم فيه تعزيز جهود التنمية الت يالتنمية ف
وبناء  .ن الكوارث وأنشطة التنميةالوقت الراهن فهم العالقة بي يولقد بات من الواضح ف .الطبيعية

 الوقت الذي يتم يف الطبيعية الكوارث خسائراالعتبار التخفيف من ي األخذ ف على ذلك فإّنه ينبغي 
من  من إدماج اعتبارات التخفيف بدّ  العمل على تحقيق أهداف التنمية. ولتحقيق هذا التوازن ال فيه

 ياالستراتيجيات والبرامج على المستويين المحلّ سياسات التنمية و  يف الطبيعية الكوارثخسائر 
 والوطني. 

 
استراتيجيات التنمية الوطنية يمثل  يفالطبيعية الكوارث  خسائرمن  التخفيف إدماج أهداف إنّ 

ويشمل ذلك الغايات  ،أنشطة التنمية مع الطبيعية الكوارث خسائرالتخفيف من تكامل المطلوب ل الحلّ 
جاالت التنمية (مثال إعالن أهداف األلفية وخطة جوهانسبرغ  التنفيذية للقمة م يالمتفق عليها دوليا ف

 تكاملنيباد). ويعتبر هذا ال -فريقياإالعالمية حول التنمية المستدامة والشراكة الجديدة من أجل تنمية 
 ،دة الموار وقلّ  ،ومن ذلك غياب المبادئ اإلرشادية .دا خالل العقود الماضية بكافة المعاييرو محد

 وضعف مستوى تبادل المعلومات والخبرات بين الدول حول أفضل السبل لتحقيق هذا اإلدماج.
هي أنشطة  الطبيعية أعقاب الكوارث يتنظم ف يإن االستجابة وعمليات التأهيل والتعافي الت

 وال مناص من تكاملها مع أنشطة تنموية ،تلك الكوارث خسائرأساسية ولكنها غير كافية للتخفيف من 
. ويكون ذلك هاما وربما قياسيا عند اإلعالن عن هذا االلتزام بعد أية هازيادة مخاطر  يال تتسبب ف

 حادثة كارثية.
 

 يف الطبيعية الكوارث خسائرلتضمين التخفيف من  االستراتيجيةوفيما يلي بعض اإلرشادات 
 :إدارة االستجابة الطارئة

 ةصعداستراتيجيات التنمية على كافة األي ف ةالطبيعي الكوارث خسائرضمان إدماج التخفيف من  •
 المحلية والوطنية واإلقليمية.

 الطبيعية الكوارث خسائرلى إدماج اعتبارات التخفيف من إاستعمال اإلرشادات الهادفة  يالتوسع ف •
 استراتيجيات وأنشطة التنمية. يف
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 .الطبيعية ثالكوار  خسائراعتبارات التخفيف من ي إدماج إدارة االستجابة للطوارئ ف •
 تعزيز دور خطط الطوارئ وأنشطة االستعدادات األخرى ضمن إدارة االستجابة للطوارئ. •
 

 االستراتيجيةسية لتنفيذ اإلجراءات المؤسّ  8. 
الصعد سات وتعزيز القائم منها وبناء وتطوير اآلليات والقدرات البشرية على كافة إنشاء المؤسّ  إنّ 

بناء قدرة المجتمع على مجابهة الكوارث.  يال فاهم بشكل فعّ وخاصة على مستوى المجتمع ككل يس
العربية هذه وبشكل حاسم على الترتيبات المؤسسية والتشريعات والقدرات  االستراتيجيةويعتمد تنفيذ 

 البشرية والموارد المتاحة.
العربية  جيةاالستراتيتنفيذ  يوباإلمكان استعراض األطراف ذات العالقة والتي يمكنها أن تلعب دورا ف

 على النحو التالي: الطبيعية الكوارث خسائرللتخفيف من 
 

ستراتيجي واإلرشاد والدعم وتشجيع الدول الالتركيز على التوجه ا: ومنظماتها جامعة الدول العربية
، باإلضافة إلى التنسيق المباشر للتعاون القائم على التخفيف من آثار االستراتيجيةتطبيق  يلتبنّ 

 لطبيعية بالدول العربية.الكوارث ا
 

التنموي ضمن التخطيط  الطبيعية الكوارث خسائرالعمل على إدراج اعتبارات التخفيف من الحكومات: 
ي ذلك استصدار التشريعات الت يالبيئة المناسبة للتطبيق بما ف إيجادوالعمل على ضمان  ،المستدام

 يآليات ومنابر لمشاركة كافة األطراف ف ينّ من شأنها األخذ بهذه االعتبارات واتخاذ ما يلزم نحو تب
 يحكومات القيام بالخطوات الضرورية التنبغي لل. كما يالطبيعية الكوارث خسائرعملية التخفيف من 

نشاء إإلى ومجلس التعاون الخليجي،  المغاربيعات االقتصادية اإلقليمية، مثل االتحاد تدفع التجمّ 
وذلك على المستوى شبه  الطبيعية الكوارث خسائرف من مجاالت التخفي يمنابر ونقاط اتصال ف

 اإلقليمي. 
 

دعم المركز العربي للوقاية من  :الطبيعية الكوارث خسائرفرق عمل عربية خاصة بالتخفيف من 
أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى المنشأة وفقا لقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى 

وكافة للبيئة واليونسكو وبرنامج األمم المتحدة  ومنظماتها الجامعة العربية بينوثيق والتعاون ال، الوزاري
اعتبارات  يبذل الجهود ودعم الدول العربية لتبنّ من هذا التعاون هدف الويكون األطراف ذات العالقة. 

احل كافة مر  يف االستراتيجيةبشكل مستمر وٕادماج توجهات  الطبيعية الكوارث خسائرالتخفيف من 
 التنمية بها.
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حيث تتعاون  والخاص وتشمل هيئات المجتمع المدني والقطاعين العام المجموعات الرئيسية األخرى:
وذلك من خالل  ،الطبيعية الكوارث خسائرفيما بينها ومع هيئات الدولة المعنية بالتخفيف من 

 ية الشاملة للجميع.االعتبار المشاركة الوطن يف ةآخذ ،وضع وتنفيذ خطط العملي المشاركة ف
 

أن تتعاون فيما بينها لمساعدة  بدّ  سات والمجموعات المذكورة أعاله الن المؤسّ إ شركاء دوليون:
 الكوارث خسائرالمجاالت اإلنسانية واالستفادة من جهودها للتخفيف من  يمنظمات التنمية والعاملة ف

 .الطبيعية
 

أن  ،ماتها ووكاالتها المختصةن خالل برامجها ومنظّ م ،ألمم المتحدةلينبغي  منظومة األمم المتحدة:
كافة برامجها ذات العالقة واستحداث برامج  يف الطبيعية الكوارث خسائرتضمن اعتبارات التخفيف من 

 هذا المجال. يف
 
 
 
 االستراتيجيةأداء تطبيق مراقبة وتقييم . 9  

 يوذلك ف ،ت وتحليلهان بتوضيح سبل جمع المعلومايلى قيام خبراء مختصّ إهناك حاجة 
. وفى مقدمة األولويات المطلوب طلب المشورة لخسائرإطار مراقبة وتقييم أنشطة التخفيف من ا

المحتمل  الطبيعية الكوارث خسائربشأنها تحديد المؤشرات المناسبة لمختلف أنماط التخفيف من 
 االستراتيجيةألهداف حدوثها. كما ينبغي قيام مختلف األطراف ذات العالقة بتحقيق ومتابعة ا

 ذلك المتعلق بالتنمية. يعلى أن يشمل ذلك عدة قطاعات بما ف ،واألولويات المتبناة
 

 وليات المراقبة والتقييمؤ مس  1.9
يمثل نمط المراقبة والمراجعة جانبا تكامليا وضرورة دائمة أثناء إدارة عمليات التخفيف من 

تباع عمليات محددة امن  بدّ  ال ،إدارة المخاطرمراحل مرحلة من  كلّ في . و الطبيعية الكوارث خسائر
وتوفر المراقبة  تخص تلك المرحلة. ويتم ذلك لضمان أخذ القرار المناسب وفى الوقت المناسب.

الوقت المناسب وتعديل  يومراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات الفرصة للتفاعل المناسب وف ةالدائم
 يتطلبه الموقف. ما الخطط وفق
مسئولية ب ،لى الحكوماتإباإلضافة  ،ح هنا أن تقوم الجامعة العربية ومنظماتها المختصةويقتر 

بالدول وبالتالي تقييم مردودها. كما أنه من المنطقي أن تقوم الجامعة  االستراتيجيةمتابعة تنفيذ هذه 
مثل االتحاد بمراقبة التقدم المحرز لدى المنظمات والهيئات على المستوى اإلقليمي وشبه اإلقليمي 
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والتي بدورها تتابع التنفيذ من منطلق الفائدة المرجوة  ،لدول الخليج  العربي ومجلس التعاون بي،المغار 
 .تمية إليهالدول المنل
 

 بنطاق يعلى المستوى الوطني والمحلّ  االستراتيجيةأما الحكومات فتتابع بدورها تحقيق أهداف 
مع العمل على  ،وما يتحقق من أهدافها االستراتيجيةبيق مقدمة تقارير عن مدى تقدم تط كّل منهما،
 .االستراتيجيةليات متابعة تنسجم مع أهداف آرات خاصة بها و تطوير مؤشّ 

 
 مراقبة المؤشرات2.9  

ب جمع المعلومات حولها وفق يتوجّ  االستراتيجية،أهداف  فيمن أجل مراقبة التقدم المحرز 
الطبيعية الدولية للتخفيف من الكوارث  االستراتيجيةعمل مؤشرات واضحة ومحددة. ويستخدم إطار 

 . اونوع اكم المتفق عليها مراقبةالمؤشرات 
 

 هي: ةرات من خمسة مجاالت غرضيويتكون اإلطار العام لهذه المؤشّ 
 سي (الحاكمية).االلتزام السياسي والتطوير المؤسّ  )1
 تحديد وتقييم األخطار. )2
 إدارة المعارف. )3
 خاطر واألدوات.تطبيقات إدارة الم )4
 الجهوزية للكوارث والتخطيط للطوارئ وٕادارة األزمات. )5
 

 المخرجات واآلثار المترتبة:
 لدى المجتمع المدني. الطبيعية الكوارث خسائرالمعرفة بأبعاد التخفيف من  يالتحسن الملحوظ ف •
التخفيف  مجال يتشبيك التعاون ف يويشمل ذلك االتساع ف ،قيام شراكات متعددة داخل القطاعات •

 .الطبيعية الكوارث خسائرمن 
 .الطبيعية الكوارث خسائرتطوير المعرفة العلمية حول التخفيف من  •
 .الطبيعية الكوارث خسائرتحسن أسلوب حاكمية التخفيف من  •
خذ من إضافة إلى ما يتّ  ،الطبيعية الكوارث خسائرالتخفيف من  يف المجتمع زيادة مشاركة  •

 وطني وشبه اإلقليمي.إجراءات على المستويين ال
 .الطبيعية الكوارث خسائرالرفع من قدرات المجتمع المدني لتنفيذ أنشطة التخفيف من  •
الكوارث  خسائرلتدخل استجابة للطوارئ إلى إدارة التخفيف من من اهات إعادة رسم التوجّ  •

 مجتمعات المحلية والمستويين الوطني وشبه اإلقليمي.التجاه الطبيعية 
من قبل القطاعين العام والخاص  الطبيعية الكوارث خسائرالتخفيف من  يد المستمرة فزيادة الموار  •
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 والشركاء الدوليين.
 

 وسائل التحقق3.9  
 ،سات اإلحصائية الوطنية القائمةتجميع البيانات والمعلومات الالزمة للمراقبة من المؤسّ  يتمّ 

 ومن المصادر الدولية المناسبة.
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األرواح أو  يفخسائر  يب فحادثة طبيعية مدمرة مثل الزالزل واألعاصير والبراكين والتي قد تتسبّ 
إلحاق األضرار الجسمية األخرى واألضرار بالممتلكات وانقطاع األنشطة االجتماعية واالقتصادية أو 

تأكيد ناتجة بكل  يوينظر إلى المخاطر بأنها "لكمة الطبيعة" أو "القوى الخارجية"، وه التدهور البيئي.
 القدرة اإللهية. عن

 على موقعها وشدتها واحتمالية حدوثها.تعتمد و ولكل حادثة منها خصائص تميزها 
 

  Vulnerability قابلية التأثر

ي ن عوامل طبيعية واجتماعية واقتصادية وبيئية وتؤثر فمهي جملة من الظروف والممارسات تنبع 
 ض للمخاطر.قابلية المجتمع للتعرّ 

 
  Risks الخسائر

األنشطة االقتصادية،  يالنقطاع فالخسائر المتوقعة (األرواح، الجرحى، األمالك، الحيوانات، ا
التدهور البيئي) والناتجة عن تقاطع معطيات المخاطر بقابلية التأثر، وعادة ما يعبر عن الخسائر 

  التقليدية على النحو التالي:
 
      
 
 
 
 

 Element at Risk  عنصر الخسارة

باإلمكان تجزئة كل منها و  .الخ…ني والبيئةقد تشمل السكان والمبا يالعناصر المعرضة للتأثر الت
 الخ.…والنساء والمعوقين ىبقدر أكبر مثل السكان حيث يقسم إلى األطفال وكبار السن والمرض

 
 Value of an Element of Risk قيمة عنصر الخسائر

أقل  سيكون، فإّنه منطقة صحراوية أو نائية بها عدد قليل من السكان يعندما يحصل الزلزال مثال ف
ن اإلنسان له عالقة مباشرة إلو أن ذات الزلزال قد ضرب منطقة مأهولة بالسكان. وعليه ف ماتدميرا م
 معرض للخسارة.العنصر البقيمة 

 

 التأثرقابلية     xالمخاطر                 
 الخسائر =   

 الطبيعية إدارة الكوارث المقدرة على                     
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 Risk Assessment تقييم الخسارة

لتأثر للقابلية ام طبيعة وحجم الخسارة (التبعات) لتحليل المخاطر المحتملة وتقييم الظروف الحالية و يتقي
يعتمدون  يب األضرار للبشر والممتلكات والحيوانات والبيئة التيمكنها أن تسبّ  يقابل الطاقة التم

 االعتبار عند أخذ القرارات. يعليها. ويجب أخذ مبدأ تقييم الخسارة ف
 

 Disaster Risk Reduction  الكوارث من خسائر التخفيف

قابلية للتأثر ومن يجيات وممارسات تقلل من التباع وسائل واستراتاإن اإلجراءات التنموية المنظمة و 
من اآلثار  التخفيفأو  يتفاد يقد يتعرض لها المجتمع ويساهم ف يالت الطبيعية الكوارثخسائر 

 الكوارث خسائرالسلبية للمخاطر ضمن اإلطار العريض للتنمية المستدامة. إن معايير التخفيف من 
مراحل  يوذلك ف ،مباشر للسكان المحتمل تعرضهم لهاتكون أكثر نجاحا عند اإلدماج ال الطبيعية

 .ةصعدالتخطيط وأخذ القرار والعمليات على مختلف األ
 

 يّ والتي تؤد ،كافة اإلجراءات المتخذة قبل الكارثة التالية الطبيعية ر الكوارثئاسويشمل التخفيف من خ
هي  ي(الكود) التالسيزمية ائية إلى التخفيف من تبعات تلك الحادثة. ونضرب هنا مثاال بالشفرة اإلنش

 أداة للتخفيف من اآلثار الفيزيائية على المباني.
 

  Disaster  Management Capacity    المقدرة على إدارة الكوارث
الموارد المتوفرة لتحقيق مختلف النهايات  خدمينوالمنظمات مست المجتمع بها يقوم يهي األفعال الت

 حداث الكارثية.لألمرغوب فيها الجة عن اإلرادة وغير العادية وغير المطلوبة أثناء الظروف الخار 
  

  Resilience الرجوعية

مة أو التغير من أجل بقائها عند و لمقاوا على التكّيف سة أو الجماعات أو المجتمعهي مقدرة المؤسّ 
وزيادة مستوى مقبول من الفاعلية والتماسك. ويحدد ذلك مستوى مقدرة المجتمع على تنظيم نفسه 

 ويشمل ذلك المقدرة على التعافي من الكارثة. ،ته للتعلم والتأقلمءكفا
 

   Disaster  الكارثة
الممتلكات واالقتصاد  يب فى خسائر بشرية وفاالنقطاع الحاد ألداء المجموعة أو المجتمع مما يتسبّ 

 استعمال موارده الخاصة.تصيبه على التعامل معها ب التيتفوق قدرة المجتمع  يأو الخسائر البيئية الت
 
 

 هل تعلم؟
بأن الكوارث الطبيعية تحدث نتيجة لظواهر طبيعية، وأن 

 تلك الظواهر الطبيعية ال تنتهي كلها بكوارث طبيعية.
 
    



 44 

 
 
  Disaster Managementارثو إدارة الك 

 من خالل:  خسائرملة من األنشطة للتخفيف من الجاستراتيجية متكاملة مبنية على 
 .ةلخسار ا رعناص قابلية تأثر التخفيف من )1
 عند حدوثها.الطبيعية االستجابة بحرفية وفاعلية قدر اإلمكان للتعامل مع الكوارث   )2
 عمل على التنمية المستدامة للمناطق المصابة.ال  )3
 
 
 
 

 Prevention Measures  اإلجراءات الوقائية
أن تكون دائمة وطويلة  بدّ  ال يوه ،خذة للتخفيف من اآلثار السلبية للمخاطرهي اإلجراءات المتّ 

 المدى.
 
   Mitigation Measuresإجراءات التخفيف  

 يمن اآلثار غير المالئمة بعد الحدث، وه تخفيفلية المتخذة للهي اإلجراءات الهيكلية وغير الهيك
 يمكن أن تكون:

 بنى هندسية هيكلية مثل تقوية المباني. •
 إجراءات طبيعية مثل استخدام األراضي. •
 إجراءات اقتصادية مثل التشريعات والضرائب والتأمينات. •
 ة والتعليم والتدريب.سية مثل سعة المباني وتوفير الخبرة الالزمإجراءات إدارية مؤسّ  •
 إجراءات اجتماعية مثل التوعية وإرشاد الجمهور. •
 

 Preparedness Measuresإجراءات الجهوزّية 
ك المناسب عند حدوث الكارثة تتخذ لضمان الجهوزية الكاملة للتحرّ  ياألنشطة واالحتياطات الت يف

نقل المؤقت للسكان من المواقع الوقت المناسب واالستعداد لل يإلى جانب إصدار اإلنذار المبكر ف
 وضع تصّورات لألوضاع التي يمكن أن تنشأ عن المخاطر والقابلية للتأثر نها أيضاأالمهددة. كما 

 لكوارث وٕاعداد الترتيبات المطلوبة سلفا للتعامل مع أي كارثة.الخسائر المتوقعة لولتقييم 
 
 

 هل تعلم؟
 من الخسائر.بأن التوعية المجتمعية هي األداة األساسية للتخفيف 
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   Responseاالستجابة
 

 ،مرحلة االستعداد يالكوارث هي تطبيق الخطط أو الترتيبات المعدة فإن االستجابة للكوارث أو إدارة 
وعودة الخدمات الرئيسية  ،كبر عدد من السكان المتضررينأويتم العمل هنا على التأكد من نجاة 

 بأسرع ما يمكن.
 
  First Responder Capacity سعافيةإلقدرة امال
 

وٕاطفاء الحرائق وسبل إدارة  يإلسعاف األولهي االستعدادات لدى أي مجتمع للبحث واإلنقاذ وا
 هذه المجاالت الهامة. يالتحركات ف

 
     Recovery or Rehabilitationأو النقاهة التعافي

 
تشمل النقاهة أو إعادة البناء مجموعة من النشاطات التي تعيد السكان إلى أوضاعهم الطبيعية بعد 

 زوال الكارثة.
 

 Level of Risk Acceptedمستوى األخطار المقبولة 
 

أن نعتقد بأنه يمكننا التفادي الكامل للخسائر. فهي دائما ستكون محتملة وعلينا  ليس من الصواب 
جعلها أن ي من األهليالتعايش مع ذلك. وهناك عوامل متعددة ومتداخلة يمكن للحكومات والمجتمع 

 ادية والسياسية والثقافية القائمة.من هذه العوامل الظروف االجتماعية واالقتصو الحد المقبول.  عند
 

  Hazard Predictionلمخاطرالتنبؤ با
نا نّ فإ ،د بدقة موعد حصول الكارثة التالية أو مدى شدتهابالرغم من أننا ما زلنا ال نستطيع أن نحدّ 

والمعرفة  .ن األضرارة مألنواع معين ةنستطيع من خالل التجربة تحديد المواقع الجغرافية األكثر عرض
 .متوقعةكثر استعدادا للتعامل مع الكوارث الأعموما تساعدنا على أن نكون 

 
  Early Warningاإلنذار المبكر

 
 يناألفراد المعرض ينة تمكنسات معالوقت المناسب من خالل مؤسّ  يهي توفير المعلومات الموثوقة ف

على  عل المناسب بناءً واالستعداد بالف خسائرأو التخفيف من ال يلتحرك وتفادا من لخطر الكوارث
ذلك. إن الهدف األساسي للتنبؤ باألضرار ونظم اإلنذار المبكر هو حماية األرواح والتخفيف من 
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 ضرار بالممتلكات.إلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hazard Assessment مخاطرال ييمتق

 كانن وشدتها مع تحديد الموقت معيّ  يهو دراسة احتمالية حدوث الكارثة فالمخاطر  ييمإن تق
االعتبار عند تصميم وبناء المركبات  ي. ففي حالة الزالزل مثال يؤخذ ذلك ففيهالمحتمل الذي ستقع 

لتقدير أخطار  محددة التوصل إلى تقنيات وعليه فقد تمّ  .تخطيط استعمال األراضي يوف ،الهندسية
 الزالزل.

 

  Hazard Mappingطراخلمتخريط ا

لصانعي القرار.  ةان النتائج بسهوليبتمن خالله ها ويحدث جانب مهم في تقييمار طإن تخريط األخ
سريعة الستيعاب المعلومات الموقعة عليها  ةومن خالل نظر  .اوباإلمكان إعداد هذه الخرائط يدويّ 

 واالستفادة منها. وباإلمكان توقيع تقديرات األخطار على خريطة للدول أو لإلقليم عموما.
 
 

  Vulnerability and Capacity Evaluationتقييمال قدرة علىملتأثر والل القابلية
 ،األخطار ييملتأثر لمنطقة ما واإلمكانات المعرفية للتقييم خطوات هامة ومحكمة لخطوة تقالقابلية لإن 

يقوم  ،وعند االنتهاء من تحليل وتفحص كل عنصر من العناصر المعرضة لألخطار وبالتالي للتقييم.
(السكان والنواحي االجتماعية واالقتصادية  تمثل نقاط الضعف لكل عنصرقائمة  يالمحلل بتجميعها ف

 والبيئية).

 تعتمد نظم اإلنذار المبكر على ثالثة أسس:
 المسؤولية السياسية إلعداد استراتيجيات اإلنذار المبكر. •
 .المجتمعمشاركة وتنوير  •
 الدعم على المستويين الدولي واإلقليمي.   •

 ويدعم ذلك ثالثة عناصر:
 اإلمكانات الثقافية والمراقبة. •
 ت وداخل القطاعات.التعامل بين الوكاال ياالنضباطية ف •
 .سي للتجاوب مع اإلنذار المبكر واستمرارية االلتزاماالستعداد المؤسّ  •
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 Vulnerability Mappingالقابلية للتأثر تخريط 

ويسمح ذلك  ،مرحلة التقييم على الخرائط ييتم التوصل إليها ف ييتم توقيع كافة عناصر الضعف الت
ا الموجودة بأي مجتمع أو بلد بكامله. ويجب بإعطاء فكرة عامة وشاملة عن مواطن الضعف ونوعيته

 ن تشمل الخرائط المعطيات الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية المعرضة للتأثر.أ
 
 
 
 

  Risk Estimationتقدير الخسائر

هو جملة المعلومات حول المخاطر ومقدار التأثر وقيمة العناصر  الطبيعية إن تقدير خسائر الكوارث
على ذلك. ويعتمد تقدير الخسائر على  ن كل ذلك من وضع قيمة كمية للتبعات بناءً كّ يم. و المهددة

مة بين البيانات العلمية والمحيط البنائي (قيمة ءالتحليل الدقيق لألضرار ومدى التأثر ومحاولة الموا
 يي. وهناك فالمباني والهياكل والمرافق الهامة ومستوى المعيشة) إضافة إلى السكان والمحيط الطبيع

 ).Hazusمثال ( ،تسهل هذه العملية يأدبيات الموضوع العديد من النماذج الت
 

ألكثر السيناريوهات النتائج على خريطة. وتمثل  تحميل يتم وبعد أن يتم التوصل إلى تقدير الخسائر
 ،انياألضرار للمبو  ،ذلك الضحايا يمكان معين. ويعن يبعات المحتملة لكارثة بشدة معينة فالتّ 

سات المجتمع ذات العالقة والخسائر االقتصادية. وتعتبر خرائط المخاطر لمؤسّ  ،والخدمات ،والمرافق
 يسات المجتمع المدني. وهباإلغاثة واالستجابة والهيئات العامة والحماية المدنية والدفاع المدني ومؤسّ 

بالمخاطر المحتملة بمنطقة أو  ولين والمجتمع لبناء الوعي العامئإرشاد المس يتعتبر أداة أساسية ف
 .ل المسؤوليةتحمّ  يوبالتالي دعوتهم للمشاركة ف ،نإقليم معيّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

حدثت أثناء كوارث سابقة يعتبر مصدرا هاما  يإن تحليل األضرار الت
 قدرة على استيعاب وفهم الحالة.مللمعلومات حول قابلية التأثر وال
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 داولـالج

 
في  )0(. يشير الرقم  2002-1927: ملخص عن الظواهر الطبيعية وآثارها في األردن خالل الفترة 1جدول 

 وفر بيانات حولها.إما إلى انعدام الحالة أو عدم ت 20إلى  1الجداول من 
 

عدد  الظاهرة الطبيعية
 األحداث

عدد 
 الضحايا

عدد 
 الجرحى

عدد 
 المشردين

عدد 
 المتأثرين

العدد الكلي 
 للمتأثرين

(مقدرة  الخسائر االقتصادية
 بألف دوالر أمريكي)

 0 180,000 180,000 0 0 0 1 جفاف

 0 180,000 180,000 0 0 0  الوسطي لكل حادثة

 0 0 0 0 0 242 1 زلزال

 0 0 0 0 0 242  الوسطي لكل حادثة

 0 225 0 0 225 16 3 عاصفة رياح

 0 75 0 0 75 5  الوسطي لكل حادثة

 0 0 0 0 0 0 1 غزو حشرات

 0 0 0 0 0 0  الوسطي لكل حادثة

 2,400 24,321 21,700 2,500 121 309 5 فيضان

 480 4,864 4,340 500 24 62  الوسطي لكل حادثة

 400,000 12 0 0 12 15 2 شديدة موجة حر

 200,000 6 0 0 6 8  الوسطي لكل حادثة

 0 715 715 0 0 4 1 وباء

 0 715 715 0 0 4  الوسطي لكل حادثة

): قاعـدة بيانـات الكـوارث الدوليـة التابعـة لمكتـب المسـاعدة الخارجيـة األمريكيـة فـي حـاالت الكـوارث/ مركـز 20إلى  1المصدر ( الجداول من 
 .2004-2005، (OFDA/CRED)علم األوبئة المتعلق بالكوارث  بحوث

 

 1978: ملخص عن الظواهر الطبيعية وآثارها في البحرين في عام 2جدول 
 

عدد  الظاهرة الطبيعية
 األحداث

عدد 
 الضحايا

عدد 
 الجرحى

عدد 
 المشردين

عدد 
 المتأثرين

العدد الكلي 
 للمتأثرين

الخسائر 
االقتصادية 
(مقدرة بألف 

 ر أمريكي)دوال 
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 0 0 0 0 0 111 1 وباء

 0 0 0 0 0 111  الوسطي لكل حادثة

 
 
 
 
 

 2003-1957: ملخص عن الظواهر الطبيعية وآثارها في تونس خالل الفترة 3جدول 
عدد  الظاهرة الطبيعية

 األحداث
عدد 
 الضحايا

عدد 
 الجرحى

عدد 
 المشردين

عدد 
 المتأثرين

العدد الكلي 
 للمتأثرين

الخسائر 
صادية االقت

(مقدرة بألف 
 دوالر أمريكي)

 0 31,000 31,400 0 0 0 2 جفاف

 0 15,700 15,700 0 0 0  الوسطي لكل حادثة

 0 0 0 0 0 13 1 زلزال

 0 0 0 0 0 13  الوسطي لكل حادثة

 0 0 0 0 0 0 2 غزو حشرات

 0 0 0 0 0 0  الوسطي لكل حادثة

 440,800 548,759 546,259 2,500 0 929 12 فيضان

 36,733 45,730 45,522 208 0 77  الوسطي لكل حادثة

 

 2006-1910: ملخص عن الظواهر الطبيعية وآثارها في الجزائر خالل الفترة 4جدول 
عدد  الظاهرة الطبيعية

 األحداث
عدد 
 الضحايا

عدد 
 الجرحى

عدد 
 المشردين

عدد 
 المتأثرين

العدد الكلي 
 للمتأثرين

الخسائر 
االقتصادية 

ألف (مقدرة ب
 دوالر أمريكي)

 0 696 0 650 46 15 1 انزالق أرضي

 0 696 0 650 46 15  الوسطي لكل حادثة

 0 0 0 0 0 12 2 جفاف

 0 0 0 0 0 6  الوسطي لكل حادثة

 0 0 0 0 0 22 1 حريق غابات

 0 0 0 0 0 22  الوسطي لكل حادثة

 10,270,929 1,367,159 546,003 800,850 20,306 6,757 19 زلزال

 540,575 71,956 28,737 42,150 1,069 356  الوسطي لكل حادثة

 0 10,122 10,107 0 15 27 4 عاصفة رياح

 0 2,531 2,527 0 4 7  الوسطي لكل حادثة

 0 0 0 0 0 0 2 غزو حشرات

 0 0 0 0 0 0  الوسطي لكل حادثة

 372,956 706,028 573,900 131,170 958 4,559 36 فيضان
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 10,360 19,612 15,942 3,644 27 127  ل حادثةالوسطي لك

 0 0 0 0 0 40 1 موجة حر شديدة

 0 0 0 0 0 40  الوسطي لكل حادثة

 0 568 568 0 0 1 2 وباء

 0 568 568 0 0 1  الوسطي لكل حادثة

 
 

 2006-1903: ملخص عن الظواهر الطبيعية وآثارها في جزر القمر خالل الفترة 5جدول 
عدد  عيةالظاهرة الطبي

 األحداث
عدد 
 الضحايا

عدد 
 الجرحى

عدد 
 المشردين

عدد 
 المتأثرين

العدد الكلي 
 للمتأثرين

الخسائر 
االقتصادية 
(مقدرة بألف 
 دوالر أمريكي)

 0 309,200 304,000 5,200 0 19 6 ثوران بركاني

 0 51,533 50,667 867 0 3  الوسطي لكل حادثة

 0 0 0 0 0 0 1 جفاف

 0 0 0 0 0 0  ثةالوسطي لكل حاد

 42,804 115,352 65,000 50,300 52 559 6 عاصفة رياح

 7,134 19,225 10,833 8,383 9 93  الوسطي لكل حادثة

 0 2,784 2,784 0 0 13 4 وباء

 0 696 696 0 0 3  الوسطي لكل حادثة

 

 2005-1977: ملخص عن الظواهر الطبيعية وآثارها في جيبوتي خالل الفترة 6جدول 
عدد  لظاهرة الطبيعيةا

 األحداث
عدد 
 الضحايا

عدد 
 الجرحى

عدد 
 المشردين

عدد 
 المتأثرين

العدد الكلي 
 للمتأثرين

الخسائر 
االقتصادية 
(مقدرة بألف 
 دوالر أمريكي)

 0 605,000 605,000 0 0 0 6 جفاف

 0 100,833 100,833 0 0 0  الوسطي لكل حادثة

 0 775 775 0 0 0 1 عاصفة رياح

 0 775 775 0 0 0  ي لكل حادثةالوسط

 5,719 689,300 655,500 33,500 300 231 7 فيضان

 817 98,471 93,643 4,786 43 33  الوسطي لكل حادثة

 0 3,485 3,485 0 0 86 4 وباء

 0 871 871 0 0 22  الوسطي لكل حادثة

 

 2005-1964: ملخص عن الظواهر الطبيعية وآثارها في السعودية خالل الفترة 7جدول 
عدد  الظاهرة الطبيعية

 األحداث
عدد 
 الضحايا

عدد  عدد الجرحى
 المشردين

عدد 
 المتأثرين

العدد الكلي 
 للمتأثرين

الخسائر 
االقتصادية 
(مقدرة بألف 
 دوالر أمريكي)
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 0 0 0 0 0 0 1 عاصفة رياح

 0 0 0 0 0 0  الوسطي لكل حادثة

 450,000 19,547 14,450 5,000 97 151 8 فيضان

 56,250 2,443 1,806 625 12 19  الوسطي لكل حادثة

 0 571 571 0 0 168 3 وباء

 0 190 190 0 0 56  الوسطي لكل حادثة

 
 2007-1940: ملخص عن الظواهر الطبيعية وآثارها في السودان خالل الفترة 8جدول 

عدد  الظاهرة الطبيعية
 األحداث

عدد 
 الضحايا

عدد 
 الجرحى

عدد 
 المشردين

عدد 
 المتأثرين

العدد الكلي 
 للمتأثرين

الخسائر 
االقتصادية 
(مقدرة بألف 
 دوالر أمريكي)

 0 23,210,000 23,210,000 0 0 150,000 7 جفاف

 0 3,315,714 3,315,714 0 0 21,429  الوسطي لكل حادثة

 0 0 0 0 0 47 1 حريق غابات

 0 0 0 0 0 47  الوسطي لكل حادثة

 0 8,015 8,000 0 15 3 2 زلزال

 0 4,008 4,000 0 8 2  الوسطي لكل حادثة

 0 0 0 0 0 33 1 عاصفة رياح

 0 0 0 0 0 33  لكل حادثة الوسطي

 0 0 0 0 0 0 5 غزو حشرات

 0 0 0 0 0 0  الوسطي لكل حادثة

 220,180 6,942,742 5,658,706 1,265,480 18,556 415 22 فيضان

 10,008 315,579 257,214 57,522 843 19  الوسطي لكل حادثة

 0 198,512 198,512 0 0 10,384 30 وباء

 0 6,617 6,617 0 0 346  الوسطي لكل حادثة

 
 2006-1967: ملخص عن الظواهر الطبيعية وآثارها في سورية خالل الفترة 9جدول 

عدد  الظاهرة الطبيعية
 األحداث

عدد 
 الضحايا

عدد 
 الجرحى

عدد 
 المشردين

عدد 
 المتأثرين

الكلي  العدد
 للمتأثرين

الخسائر 
االقتصادية 
(مقدرة بألف 
 دوالر أمريكي)

 0 23 0 0 23 80 1 انزالق أرضي

 0 23 0 0 23 80  الوسطي لكل حادثة

 0 329,000 329,000 0 0 0 1 جفاف

 0 329,000 329,000 0 0 0  الوسطي لكل حادثة

 0 352 0 0 352 32 2 عاصفة رياح

 0 176 0 0 176 16  لكل حادثة الوسطي

 44,000 245,000 170,000 75,000 0 6 3 فيضان

 14,667 81,667 56,667 25,000 0 2  الوسطي لكل حادثة
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 0 4,165 4,165 0 0 88 2 وباء

 0 2,083 2,083 0 0 44  الوسطي لكل حادثة

 
 
 
 
 
 

 2007-1961: ملخص عن الظواهر الطبيعية وآثارها في الصومال خالل الفترة 10جدول 
عدد  الظاهرة الطبيعية

 األحداث
عدد 
 الضحايا

عدد 
 الجرحى

عدد 
 المشردين

عدد 
 المتأثرين

العدد الكلي 
 للمتأثرين

الخسائر 
االقتصادية 
(مقدرة بألف 
 دوالر أمريكي)

 0 2,683,500 2,683,500 0 0 19,671 8 جفاف

 0 335,438 335,438 0 0 2.459  الوسطي لكل حادثة

 0 0 0 0 0 30 1 عاصفة رياح

 0 0 0 0 0 30  لكل حادثة الوسطي

 20 2,266,320 1,782,300 484,000 20 2,785 25 فيضان

 1 90,653 71,292 19,360 1 111  الوسطي لكل حادثة

موجــــــــــــــة بحريــــــــــــــة 
 إعصارية

1 298 283 0 104,800 105,083 0 

 0 105,083 104,800 0 283 298  الوسطي لكل حادثة

 0 62,577 62,577 0 0 4,880 25 وباء

 0 2,503 2,503 0 0 195  الوسطي لكل حادثة
 

 2006-1954: ملخص عن الظواهر الطبيعية وآثارها في العراق خالل الفترة 11جدول 
عدد  الظاهرة الطبيعية

 األحداث
عدد 
 الضحايا

عدد 
 الجرحى

عدد 
 المشردين

عدد 
 المتأثرين

العدد الكلي 
 للمتأثرين

الخسائر 
االقتصادية 

بألف (مقدرة 
 دوالر أمريكي)

 2,000 500,000 500,000 0 0 0 2 جفاف

 1,000 250,000 250,000 0 0 0  الوسطي لكل حادثة

 0 500 0 500 0 20 1 زلزال

 0 500 0 500 0 20  الوسطي لكل حادثة

 59,300 477,910 417,890 60,000 20 20 6 فيضان

 9,883 79,652 69,648 10,000 3 3  الوسطي لكل حادثة

 0 236 236 0 0 1 4 وباء

 0 59 59 0 0 0  الوسطي لكل حادثة
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 2003-1977: ملخص عن الظواهر الطبيعية وآثارها في ُعمان خالل الفترة 12جدول 
عدد  الظاهرة الطبيعية

 األحداث
عدد 
 الضحايا

عدد 
 الجرحى

عدد 
 المشردين

عدد 
 المتأثرين

العدد الكلي 
 للمتأثرين

الخسائر 
االقتصادية 
(مقدرة بألف 
 دوالر أمريكي)

 51,000 6,679 5,050 1,500 129 170 5 عاصفة رياح

 10,200 1,336 1,010 300 26 34  لكل حادثة الوسطي
 

 
 1983: ملخص عن الظواهر الطبيعية وآثارها في فلسطين (الضفة الغربية) في عام 13جدول 
عدد  الظاهرة الطبيعية

 األحداث
عدد 
 الضحايا

عدد 
 الجرحى

عدد 
 المشردين

عدد 
 المتأثرين

العدد الكلي 
 للمتأثرين

الخسائر 
االقتصادية 
(مقدرة بألف 
 دوالر أمريكي)

 0 943 943 0 0 0 1 وباء

 0 943 943 0 0 0  لكل حادثة الوسطي
 

 
 2003-1997: ملخص عن الظواهر الطبيعية وآثارها في الكويت خالل الفترة 14جدول 

عدد  الظاهرة الطبيعية
 اثاألحد

عدد 
 الضحايا

عدد 
 الجرحى

عدد 
 المشردين

عدد 
 المتأثرين

العدد الكلي 
 للمتأثرين

الخسائر 
االقتصادية 
(مقدرة بألف 
 دوالر أمريكي)

 0 200 200 0 0 2 1 فيضان

 0 200 200 0 0 2  الوسطي لكل حادثة

 0 1 1 0 0 0 1 وباء

 0 1 1 0 0 0  لكل حادثة الوسطي

 

 
 2003-1955هر الطبيعية وآثارها في لبنان خالل الفترة : ملخص عن الظوا15جدول 

عدد  الظاهرة الطبيعية
 األحداث

عدد 
 الضحايا

عدد 
 الجرحى

عدد 
 المشردين

عدد 
 المتأثرين

العدد الكلي 
 للمتأثرين

الخسائر 
االقتصادية 
(مقدرة بألف 
 دوالر أمريكي)

 0 0 0 0 0 20 1 انزالق أرضي

 0 0 0 0 0 20  الوسطي لكل حادثة

 0 200 0 0 200 136 1 زلزال

 0 200 0 0 200 136  الوسطي لكل حادثة

 155,000 104,575 100,500 4,000 75 25 2 عاصفة رياح

 77,500 52,288 50,250 2,000 38 13  الوسطي لكل حادثة
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 10,000 18,500 18,500 0 0 440 3 فيضان

 3,333 6,167 6,167 0 0 147  الوسطي لكل حادثة

 
 
 
 
 
 

 1995-1944: ملخص عن الظواهر الطبيعية وآثارها في ليبيا خالل الفترة 16جدول 
عدد  الظاهرة الطبيعية

 األحداث
عدد 
 الضحايا

عدد 
 الجرحى

عدد 
 المشردين

عدد 
 المتأثرين

العدد الكلي 
 للمتأثرين

الخسائر 
االقتصادية 
(مقدرة بألف 
 دوالر أمريكي)

 5,000 0 0 0 0 320 1 زلزال

 5,000 0 0 0 0 320  كل حادثةالوسطي ل

 0 0 0 0 0 0 1 غزو حشرات

 0 0 0 0 0 0  الوسطي لكل حادثة

 42,200 0 0 0 0 0 1 فيضان

 42,200 0 0 0 0 0  الوسطي لكل حادثة

 
 

 2006-1909: ملخص عن الظواهر الطبيعية وآثارها في المغرب خالل الفترة 17جدول 
عدد  الظاهرة الطبيعية

 األحداث
عدد 
 الضحايا

عدد 
 الجرحى

عدد 
 المشردين

عدد 
 المتأثرين

العدد الكلي 
 للمتأثرين

الخسائر 
االقتصادية 
(مقدرة بألف 
 دوالر أمريكي)

 0 12,216 10,000 2,216 0 32 2 انزالق أرضي

 0 6,108 5,000 1,108 0 16  الوسطي لكل حادثة

 900,100 412,000 412,000 0 0 0 5 جفاف

 180,020 82,400 82,400 0 0 0  الوسطي لكل حادثة

 520,000 38,465 0 12,539 25,926 12,728 3 زلزال

 173,333 12,822 0 4,180 8,642 4,243  الوسطي لكل حادثة

 50,000 0 0 0 0 15 2 عاصفة رياح

 25,000 0 0 0 0 8  الوسطي لكل حادثة

 0 0 0 0 0 0 4 غزو حشرات

 0 0 0 0 0 0 0 الوسطي لكل حادثة

 301,200 531,926 493,164 38,732 30 1,497 24 يضانف

 12,550 22,164 20,549 1,614 1 62  الوسطي لكل حادثة

 809 0 0 0 0 0 1 موجة حر شديدة
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 809 0 0 0 0 0  الوسطي لكل حادثة

 0 2,942 2,942 0 0 200 1 وباء

 0 2,942 2,942 0 0 200  الوسطي لكل حادثة

 
 
 
 
 

 2006-1926الظواهر الطبيعية وآثارها في مصر خالل الفترة  : ملخص عن18جدول 
 

عدد  الظاهرة الطبيعية
 األحداث

عدد 
 الضحايا

عدد 
 الجرحى

عدد 
 المشردين

عدد 
 المتأثرين

العدد الكلي 
 للمتأثرين

الخسائر 
االقتصادية 
(مقدرة بألف 
 دوالر أمريكي)

 0 300 300 0 0 34 1 انزالق أرضي

 0 300 300 0 0 34  الوسطي لكل حادثة

 151,200 92,996 57,950 25,020 10,026 594 5 زلزال

 30,240 18,599 11,590 5,004 2,005 119  الوسطي لكل حادثة

 1,000 15,113 15,000 0 113 64 4 عاصفة رياح

 250 3,778 3,750 0 28 16  الوسطي لكل حادثة

 154,000 230,738 177,460 53,200 78 691 8 فيضان

 19,250 28,842 22,183 6,650 10 86  سطي لكل حادثةالو 

 0 105 0 0 105 57 3 موجة حر شديدة

 0 35 0 0 35 19  الوسطي لكل حادثة

 0 120 120 0 0 10,276 3 وباء

 0 40 40 0 0 3,425  الوسطي لكل حادثة

 
 2006-1910: ملخص عن الظواهر الطبيعية وآثارها في موريتانيا خالل الفترة 19جدول 

 
عدد  الكارثة

 األحداث
عدد 
 الضحايا

عدد 
 الجرحى

عدد 
 المشردين

عدد 
 المتأثرين

العدد الكلي 
 للمتأثرين

الخسائر 
االقتصادية 
(مقدرة بألف 
 دوالر أمريكي)

 59,500 4,860,907 4,860,907 0 0 0 9 جفاف

 6,611 540,101 540,101 0 0 0  الوسطي لكل حادثة

 0 477 0 160 317 5 2 عاصفة رياح

 0 239 0 80 159 3  الوسطي لكل حادثة

 0 0 0 0 0 0 4 غزو حشرات

 0 0 0 0 0 0  الوسطي لكل حادثة
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 0 103,919 48,208 55,692 19 41 11 فيضان

 0 9,447 4,383 5,063 2 4  الوسطي لكل حادثة

 0 3,694 3,694 0 0 185 6 وباء

 0 616 616 0 0 31  الوسطي لكل حادثة

 

 
 
 
 

 1989-1969: ملخص عن الظواهر الطبيعية وآثارها في اليمن خالل الفترة 20ول جد
 

عدد  الظواهر الطبيعية
 األحداث

عدد 
 الضحايا

عدد 
 الجرحى

عدد 
 المشردين

عدد 
 المتأثرين

العدد الكلي 
 للمتأثرين

الخسائر 
االقتصادية 
(مقدرة بألف 
 دوالر أمريكي)

 10,000 2,020,000 2,000,000 20,000 0 0 2 جفاف

 5,000 1,010,000 1,000,000 10,000 0 0  الوسطي لكل حادثة

 2,000,000 401,500 400,000 0 1,500 1,507 1 زلزال

 2,000,000 401,500 400,000 0 1,500 1,507  الوسطي لكل حادثة

 0 0 0 0 0 0 2 غزو حشرات

 0 0 0 0 0 0  الوسطي لكل حادثة

 12,700 202,862 50,000 152,250 612 150 3 فيضان

 4,233 67,621 16,667 50,750 204 50  الوسطي لكل حادثة

  
الخصــائص االجتماعيــة والســكانية فــي أغلــب البلــدان العربيــة ونســب التعــرض للخســائر االقتصــادية جــراء : 21جــدول 

ن واالنزالقــات األرضــية. حــدوث الكــوارث. يتنــاول هــذا الجــدول ظــواهر األعاصــير والجفــاف والفيضــانات والــزالزل والبــراكي
تقـــدير العـــدد اإلجمـــالي للســـكان بـــالمليون عـــام  )2، 1975تقـــدير العـــدد اإلجمـــالي للســـكان بـــالمليون عـــام  )1األعمـــدة: 

معـدل النمــو الســنوي للسـكان كنســبة مئويــة خــالل  )4، 2015تقـدير العــدد اإلجمــالي للسـكان بــالمليون عــام  )3)، 2004
معــدل التعــرض  )6، 2015-2004نمــو الســنوي للســكان كنســبة مئويــة خــالل الفتــرة معــدل ال )5، 2004-1975الفتــرة 

-6: عـدد السـكان كنسـبة مئويـة فـي المنـاطق المعرضـة لألخطـار، أ-6للخسائر االقتصادية من جراء حدوث الكوارث، 
 ات.) إلى عدم توفر البيان –: الناتج المحلي اإلجمالي كنسبة مئوية في نفس المناطق. يشير الرمز (ب
 

 5 4 3 2 1 البلد
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 64.7 64.9 2 3.6 7 5.6 1.9 األردن
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 - - 2.4 7.2 5.6 4.3 0.5 اإلمارات

 - - 1.6 3.3 0.9 0.7 0.3 البحرين

 62.4 64.1 1 2 11.1 10 5.7 تونس

 48.3 49.3 1.5 2.4 38.1 32.4 16 الجزائر

 35.3 31.7 1.6 4.3 0.9 0.8 0.2 جيبوتي

 - - 2.3 4.1 30.8 24 7.3 يةالسعود

 36.8 34.4 2.3 3.1 23.8 18.6 7.5 سورية

 - - 2.4 2.9 36.5 28.1 12 العراق

 - - 2 3.5 3.2 2.5 0.9 ُعمان

 - - 3 3.6 5 3.6 1.3 فلسطين

 - - 2 5.2 1 0.8 0.2 قطر

 - - 2.4 3.3 3.4 2.6 1 الكويت

 - 29.2 1 1 4 3.5 2.7 لبنان

 - - 1.8 2.9 7 5.7 2.4 ليبيا

 - - 1.8 2.1 88.2 72.6 39.3 مصر

 - - 3.1 3.7 28.5 20.3 7 اليمن

 ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي]2006: [تقرير التنمية البشرية، 5إلى  1األعمدة من  -المصادر: 
 : [مشروع البقع الساخنة للكوارث: تحليل الخطر في العالم، البنك الدولي]6العمود  -

 
 معدالت سكان الحضر في البلدان العربية :22جدول 

 البلد
سكان الحضر كنسبة مئوية من 

 العدد اإلجمالي للسكان
 )1975(عام 

سكان الحضر كنسبة مئوية من 
 العدد اإلجمالي للسكان

 )2004(عام 

تقدير سكان الحضر كنسبة 
مئوية من العدد اإلجمال للسكان 

 )2015(عام 

 85.3 81.9 57.7 األردن

 77.4 76.7 83.6 اتاإلمار 

 98.2 96.2 85 البحرين

 69.1 64.9 49.9 تونس

 69.3 62.6 40.3 الجزائر

 89.6 85.6 67.1 جيبوتي

 83.2 80.8 58.4 السعودية

 53.4 50.5 45.1 سورية

 66.9 67.1 61.4 العراق

 72.3 71.5 34.1 ُعمان

 72.9 71.5 59.6 فلسطين

 96.2 95.3 88.9 قطر
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 98.5 98.3 89.4 الكويت

 87.9 86.5 67 لبنان

 87.4 84.5 57.3 ليبيا

 45.4 42.7 43.5 مصر

 65 58 37.8 المغرب

 31.9 26.9 14.8 اليمن

 ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي]2006المصدر: [تقرير التنمية البشرية، 
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