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  البيان الصحفي
  

  24/ 2010أمانة األمم المتحدة لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 
  2010تشرين األول /  أآتوبر13

  
   للحد من الكوارثعالمياليوم ال

  
تحث رؤساء البلديات والمواطنين على   UNISDRاألمم المتحدة لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارثأمانة 
   الناجمة عن الكوارث المتزايدةر الخسائآبح

  
وارث      ألف شخص مصرعهم     236لقي أآثر من    منذ بداية العام،     ون   256  وتضرر نحو    ،من جراء الك  ملي

ارات األ        إنسان   توائية واالنهي ك    ،رضية من الزالزل والفيضانات والعواصف االس ام      وذل ا ألحدث األرق وفق
  .1الكوارثوبائيات الصادرة عن مرآز أبحاث 

  
  ة المتضررين يعيشون في المدنغالبي

  
وم   الحضري إن التخطيط   ":   لألمين العام للحد من الكوارث     الممثل الخاص " فالستورممرجريتا  "وتقول    الي

د من            دى، ومزي ام   يحتاج إلى رؤية بعيدة الم وارث بمخاطر   االهتم شفيات       ف . الك دارس والمست ازل والم المن
صد في السهول الفيضية، وفوق  المبنية بشكل سيء     ة و خطوط ال ى طول المنحدرات الهشة     ،ع الزلزالي  وعل

ة   هذا يدمر أيضا مليارات من الدوالرات       و.  آوارث يمكن تجنبها  إلى  تعرض الماليين من الناس      في  المتمثل
  ." إال نسبة صغيرة جدا من التأمينهاغطييالعقارات واألصول التي ال 

  
د آلفت   إلى أنالكوارث مرآز أبحاث وبائيات  تقديرات  وتشير   ه   ال  الكوارث ق ا قيمت ار دوالر  81دول م  ملي

أمين   وذآرت . 2010 أيلول/  سبتمبر أولخسائر منذ بداية العام حتى      آ ة   شرآة الت ونيخ ري  "  العالمي  أن  "مي
ا        2010حزيران   /الكوارث حتى يونيو   ار دوالر  70نحو  تسببت في خسائر قيمته أمريكي، وال تغطي    ملي

  . مليار دوال فقط22سوى التأمينات من هذه الخسائر 
  
وارث       أمانة   فإن   بمناسبة اليوم الدولي للحد من الكوارث،     و تناشد   األمم المتحدة لالستراتيجية الدولية للحد من الك
الم وصن  ج ادة الع ع ق ة    امي ة الدولي دني، والمؤسسات المالي ذيين، والمجتمع الم ديرين التنفي سياسات والم ع ال

  . رؤساء البلديات والمواطنين لجعل المدن أآثر أمانا ضد الكوارثإلى لالنضمام ،والجهات المانحة
  

اء         فإن  ،  UN-HABITAT موئل األمم المتحدة  تقديرات  ووفقا ل  أآثر من مليار شخص يعيشون حاليا في األحي
ى    ،رضية والعواصف والفيضانات  بشكل خاص لخطر االنهيارات األ    هم عرضة    و ،الفقيرةالعشوائية   أن  حت

اع          اتمنخفضتقع على   ل العالم    مدينة حو  3351 أثر من جراء ارتف د تت ي ق ساحلية الت اطق ال ستويات   المن م
  .ع الزلزاليةوعلى طول خطوط الصدتقع أآبر المدن من ستة من أصل عشرة  آما أن . البحر

                                                 
؛ 2010أيلول /  سبتمبرأولآانون الثاني إلى /  ينايرأول وفقا لما يورده مرآز أبحاث وبائيات الكوارث فإنه منذ  1

 255,800,000 إنسان وتضرر 236224 مليار دوالر أمريكي، ومصرع 81 آارثة في خسائر قيمتها 235تسببت 
  . شخص
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اء       2سيعيش  ،  2030في عام   "":  لستورمفامرجريتا  / "وتقول السيدة  رة عشوائية   مليار شخص في أحي  ،فقي
أنها تمثل النمو في النمو حيث وسوف تستمر المدن     . ٪ من سكان العالم في المناطق الحضرية      60 شسيعيو

ضا         ، والتعليم والثقافة والحياة العصرية    ،االقتصادي وفرص العمل   راآم أي ذا   .  ولكن المخاطر ستظل تت وله
  ".اآلنإلى العمل السبب فإننا ندعو رؤساء البلديات والمواطنين 

  
ا / مايوفي   ة    الماضي، أطلقت   ر  أي وارث             أمان ة للحد من الك م المتحدة لالستراتيجية الدولي ة   UNISDR األم حمل

وان   ة بعن ين ال"عالمي دن تمك نم وارث  م ة الك ديات ت، ودع"مجابه اء البل ي   رؤس م المحل ات الحك  وهيئ
  . الكوارث عملية للحد من مخاطرحلوالتمثل  التي العشرة لاللتزام باألساسيات والمواطنين والمحافظين

  
ق  بهم مالتزوأعلنوا ا  ،حد من الكوارث  للحملة الدولية لل   ةني مد 120 بالفعل أآثر من     تانضمولقد    ةواحد تطبي

ين   . عشرةالالعناصر األساسية   أو أآثر من     دن   ومن ب ذه الم سيكوسيتي   ه ان  ،)المكسيك (مك وب  ( ودورب جن
ايتي (، بورتوبرنس   )آولومبيا(وتا  ج، بو )أفريقيا اي    )ه ين ا(، الب ز    )لفلب تراليا (، آيرن شيناي    ،)اس د ( وت ، )الهن

  ).صربيا(ونيس ) السويد(، آارلستاد )ألمانيا(، بون )السنغال(، وسانت لويس )نيبال(آاتماندو 
  

وبيروت وبعلبك وصيدا وجبيل وُصور وطرابلس ) سوريا(حلب وحمص ومن المنطقة العربية انضمت آل من 
 ُمدن القاهرة و اإلسكندرية و شرم تنضموالعدد في ازدياد حيث ) زر الُقمرُج(و مونوري ) األردن(وعمان ) لبنان(

  .  للحملة في إطار احتفاالت اليوم العالمي للحد من الكوارث)مصر(الشيخ و اإلسماعيلية 
  
ر من       ة مع واحد   تتفقاتخاذ التدابير التي    على  حملة  للالمدن التي انضمت بالفعل     قد وافقت   و العناصر   أو أآث

ة         ال األساسية ذه الحمل سيكو سيتي        ف . عشرة المقترحة في ه دأت مك دريب  بب ة    آالف من  10ت موظفي الخدم
وارث  ة إليخطة رئيسعمان بتنفيذ  وتقوم . المدنية لتوفير حماية أفضل للمدينة من الزالزل   . دارة مخاطر الك

ل  و وتعم ى آولومب دة     عل ار ووح اه األمط صريف مي ام ت يع نظ يانةتوس ج األص رار   اش ن أض د م ر للح
تقوم . اصفوالع ويس  وس انت ل راءاتس اذ إج سواحلباتخ ل ال ة تآآ ة لمواجه داد المدين دة إلع ي  و.  جدي ف

  .حول المجابهة الحضرية للكوارثتشرين الثاني / نوفمبرعقد مؤتمر وطني في سيتم السلفادور 
  

ا   / "وتقول السيدة  ستورم فامرجريت ي  ":  "ل اه الصحيح        عشرة هي   ال اتأن األساس نحن    .  خطوة في االتج ال  ف
ستطيع   دن ن و الم تدامة     ،وقف نم ر اس ة أآث ا بطريق ي التخطيط له دء ف ستطيع الب ا ن ك ال.  ولكنن تطلب ي  وذل

وارد الموجودة  المختلف ل ستخدام مجرد االجديدة، ولكن الموارد  الآميات هائلة من     ا  . لم يتطلب تحسين    آم
  ".استخدام الممارسات الجيدة التي تم اختبارها بالفعل و،التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة

  
ام               لقدت   ة في ع دا زالزل عنيف ذي    . 2010شهدت مدن في هايتي، وشيلي ونيوزيلن زال شيلي ال بلغت   وزل
أقل قوة  وآان الزلزال الذي ضرب هايتي       .  من المتضررين  ا شخص 595آل   قتل شخصا من بين      8.8 قوته

ا    . ينالمتضرر من    15من بين آل     اقتل واحد ولكنه   مرة،   500من ذلك بنحو     زال    أم شيرش   زل في  آرايست
دا     7.2والذي بلغت قوته    نيوزيلندا   ل أح ايتي     .   فلم يقت صفيح      تضاعف ففي ه ر للتنظيم من         مدن ال ي تفتق الت

  .ةالكارثخسائر 
  

دة   خطة عمل   وهو  و،  جاألعضاء في األمم المتحدة إطار عمل هيو      من الدول    168تبنت  ،  2005في عام    لم
وارث      سنوات   10 ار الك سكان ضد      ،ترآز على األهداف االستراتيجية للحد من آث ة أفضل لل وفير حماي  وت

الجهود العالمية لجعل األمم والمجتمعات      هي جزء من    مجابهة الكوارث   تمكين المدن من    وحملة   . الكوارث
  .أآثر أمنا

  
ايو الذي سيع و2011المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث   إن   ار، / قد في جنيف في م ضا   سيكون  أي أي

ة                أحد األرآان    ذه الحمل ة في ه سلطات المحلي ديات وال ى       ،إلشراك مزيد من رؤساء البل ضوء عل سليط ال  وت
ذ انطالق          ة   اإلجراءات الملموسة التي اتخذت من ين   "حمل دن تمك وارث    من    الم ة الك ايو   " مجابه ار  / في م أي

  .ألمانيابالماضي في بون 
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ام،" ذا الع اك  ه دينا خمس سنوات لل ف. نقطة تحولستكون هن زال ل ي ال ي دما ف ل مضي ق ذ إطار عم تنفي
ستعد   : والءتساأن ي اليوم  هذا  الحتفال ب عند ا  ونحن نشجع الجميع اليوم      ،هيوجو ي     ؟  ةهل مدينتي م آيف يمكنن
ة   ماذا يمكنني أن أفعل آمواطن لجعل مدينتي أآثر م          أآثر أمانا؟    اجعله زالزل    لمكافحة الف  جابه ضانات وال ي

  "واألعاصير؟
  مالحظات

  
ل     ضمت بالفع ي ان دن الت ن الم د ع ة المزي ة، بلمعرف اء للحمل ي  ةراجعمرج وان اإللكترون : العن

http://www.unisdr.org/english/campaigns/campaign2010-2011/cities /  
  

وارث   ن الك د م ة للح ة العالمي ات حول الحمل ن المعلوم د م دن ين تمك -2011-2010لمزي ن الم ة م مجابه
 :تي تتأهب لالستعداد، برجاء زيارة الموقع اإللكترونيمدين: الكوارث

http://www.unisdr.org/campaign   
  

 


