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UNISDR 2011/03 
 أمانة األمم المتحدة لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث

  2011آانون الثاني /  يناير24
  
داً       :  "في األمم المتحدة    ر مسؤولي الكوارث    أآب أعلنت  ل عق اً  لقد اختتم هذا العام القات وارث هو أمر       اث آ إن الحد من       -  مميت ر الك

 "حيوي
  

ام       296,800 إلى مقتل أآثر من       آارثة طبيعية  373حو  أدت ن  -جنيف   ى تضرر نحو        2010 شخصا في ع ون آخرين     208 وإل  ملي
  .)CRED ( مرآز أبحاث وبائيات الكوارثمليار دوالر أمريكي وفقا إلحصاءات 110 وإلى خسائر تقدر بحوالي

  
ر من    آانون الثاني في هاييتي ا    /  يناير 12 آانتا زلزال    مدمرتين آارثتين   وأآبر  شخص، باإلضافة   222,500لذي أدى إلى مقتل أآث

ل  2010 حالة وفاة، مما جعل عام 56,000إلى موجة الحر التي اجتاحت روسيا في الصيف وأسفرت عن            األآثر دموية في ما ال يق
  .عن عقدين من الزمن

  
د تكون        :  "ثلحد من الكوار  ا  بشأن ألمين العام لممثل الخاص   المارجريتا والستروم   / وقالت السيدة  ا   هذه أرقام سيئة، ولكن ق ة لم بداي

ة ما لم نتخذ اإلجراءات   :  "وأضافت".  السنوات المقبلة بر في   آهو أ  سبب         الالزم وارث ب د من الك د والمزي رى المزي  اآلن، فسوف ن
، وذلك بسبب عوامل     ومن المؤآد أن الكوارث المرتبطة بالطقس سترتفع في المستقبل        .  التوسع الحضري العشوائي والتدهور البيئي    

  ."تغير المناخ
  

ادئ، ومن المرجح            " النينيا"معتدلة إلى قوية من ظاهرة      تتراوح ما بين    ولقد بدأت فعليا موجة      في المنطقة االستوائية من المحيط اله
ا / النينيو" بشأن ظاهرة     العام، وذلك وفقا آلخر التوقعات     أن تستمر على األقل حتى الربع األول من هذا         ي صدرت مؤخرا       "النيني  الت

  .عن المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
  

ل                    لها" النينيا"ومن المعتقد أن     ام الماضي من أبري ا في الع سان  /  صلة بالفيضانات واالنهيارات األرضية التي وقعت في آولومبي ني
سمبر ى دي سبب    / إل ك ب تراليا، وذل ي أس د ف ة آوينزالن ي والي ضانات ف ؤخرا الفي انون األول، وم ر  آ ي أواخ دأت ف ي ب ار الت األمط

  .2010آانون األول / ديسمبر
  

اخ في               :  "لستروماو/ وقالت السيدة  ر المن من األهمية بالنسبة للحكومات المحلية، وقيادات المدن وشرآائهم من دمج التكيف مع تغي
ا "، وأضافت مؤآدة على أن الحد من مخاطر الكوارث      "التخطيط الحضري  ضا وذآرت ".  لم يعد اختياري سميه   ":   أي ا ن الحد من   'م

ة          -'إدارة المخاطر 'أو' تخفيف المخاطر ' وما يسميه آخرون     -'مخاطر الكوارث  ساعدة الحكومات الوطني ة لم  هو أداة استراتيجية وتقني
  ."والمحلية على الوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين

  
اج  : "و أستاذ بجامعة لوفان في بروآسل    ) CRED (مرآز أبحاث وبائيات الكوارث   آما أضافت ديبارتي جوها سابير، مدير        نحن نحت

ى    . للعمل اآلن وإحداث نتائج ملموسة     ة حت وارث الطبيعي من المهم أن نفهم األسباب المباشرة للوفيات وتدمير سبل المعيشة بسبب الك
  ".بفعاليةنستطيع معالجتها 

  
  

  2010اتجاهات الكوارث في عام 
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من مجموع الوفيات في حدث واحد في   % 75قمة قائمة قارات العالم األسوأ تضررا، حيث وقع بها  للمرة األولى، تحتل األمريكتان     
اييتي             ذي ضرب ه زال ال ك أ      .  منطقة البحر الكاريبي، وهو الزل ي ذل م يل ا، حيث     ث الي            وروب ا نحو ُخمس اإلجم ات فيه شكلت الوفي

  .ر في روسياللوفيات الناجمة عن الكوارث خالل العام بأآمله نتيجة لموجة الح
ر (في الغرب " زينثيا" هناك عاصفة تومن الظواهر المناخية المتطرفة األخرى التي عانت منها أوروبا، آان      ، )2010شباط  / فبراي

سمبر             )2010حزيران  / يونيو(والفيضانات الغزيرة في فرنسا      ا في دي انون األول   / ، وأحوال البرد القارص في جميع أنحاء أوروب آ
2010.  

  
من مجموع الوفيات في % 4.7 وهو ما شكل نسبة - 2010يا وفيات أقل من جراء الكوارث عن األمريكتين وأوروبا في وشهدت آس 
ام   % 89فحوالي .   ولكنها تظل أآثر قارة منكوبة  -تلك السنة    انوا في   2010من جميع األشخاص المتضررين من الكوارث في ع  آ

  .آسيا، وفقا لمرآز أبحاث وبائيات الكوارث
  
سيا  - آوارث نجم عنها أعلى معدل وفيات، وقع من بينها خمس آوارث في آسيا              10ن بين قائمة أعلى     وم ستان وإندوني .   الصين وباآ

ايو .  شخصًا في اندونيسيا في أآتوبر   530أبريل و / صين في نيسان  شخصا في ال   2,968فالزالزل قتلت    ى أغسطس   / ومن م ار إل / أي
ل  1,691 آب قتلت الفيضانات  ارات الصخرية      1,765 شخصا في الصين أيضا، باإلضافة إلى مقت ة أو االنهي ارات الطيني  من االنهي

 شخص من الفيضانات الهائلة 2000وفي باآستان قتل نحو .  آب/ التي نتجت عن هطول األمطار الغزيرة والفيضانات في أغسطس       
سبب األمطار الغزي    ك ب ا، وذل ساحة األراضي فيه ي غطت ُخمس م و  الت ي من يولي مالها الغرب ى ش ي هطلت عل ى / رة الت وز إل تم

  .آب/ أغسطس
  

ضانات في     18وتقدر خسائر الفيضانات واالنهيارات األرضية خالل فصل الصيف في الصين بحوالي          ار دوالر أمريكي، والفي  ملي
  . أمريكي مليارات دوالر8تي بنحو ي مليار دوالر أمريكي، والزلزال الذي ضرب هاي9.5باآستان بحوالي 

  
ر       2010ولكن الحدث األآثر تكلفة في       شيلي في فبراي در بحوالي        /  آان زلزال ت سبب في أضرار تق ذي ت باط، ال ار دوالر  30ش  ملي

ام       2010ومع ذلك فإن الخسائر االقتصادية في عام        .  أمريكي ي حدثت في ع ة    2005 لم تتجاوز تلك الت ، حيث أن األضرار الناجم
ام    .   مليار دوالر  139 بلغت    وويلما   وريتا آاترينا   أعاصيرعن   صين         2008وفي ع شوان بال زال سيت سبب زل ة   في  ، ت أضرارا بقيم
  . مليار دوالر أمريكي200 مليار دوالر، وبذلك يصبح مجموع قيمة األضرار لذلك العام أآثر من 86

  
 أنه يجب فعل  2010العام "ا شهدنا في  حيث أنن " يجب  مراجعة وتعزيز االستعداد على جميع المستويات       "وتضيف جوها سابير أنه     

  ".المزيد وبصورة أفضل ليس فقط في االستجابة واالغاثة ولكن في الجاهزية واالستعداد
  

ة           "موضوع  وسوف يكون    ى المجابه ة عل المي          " تأثير تغير المناخ على قدرة المجتمعات المحلي دى الع هو الموضوع األساسي للمنت
وارث  ع لكل-للحد من الك ي  وهو تجم ده ف رر عق وارث، والمق ين بالحد من مخاطر الك ايو13-08 المعني ي /  م ي جنيف ف ار ف أي

  .سويسرا، بمقر أمانة األمم المتحدة لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
  

  2010الكوارث الطبيعية في : االحصائيات
 373: عدد األحداث  
 296,000: اجمالي الوفيات  
 مليون207: اجمالي المتضررين   
 مليار دوالر أمريكي109: تقدير الخسائر   

*  ***  * 
  :مالحظة للمحررين

ة باسم        1988منذ عام   ات الطوارئ المعروف ى تحديث قاعدة بيان شمل  ".  EM-DAT"، حافظ مرآز بحوث وبائيات الكوارث عل وت
وارث من  ع الك دة جمي ذه القاع ل م 1900ه ى األق د عل ا واح ق فيه ي يتحق ا الحاضر، والت ى وقتن ة حت ايير التالي ل :  ن المع  10مقت

د، أو      100أشخاص أو أآثر؛     ل سلطات البل ه   أو أآثر من المتضررين؛ إعالن حالة الطوارئ من قب د   توجي داء  سلطات البل لطلب  الن
  .المساعدة الدولية

  
  :لمزيد من المعلومات حول أرقام مرآز بحوث وبائيات الكوارث، يرجى االتصال
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