
 

 صحيفة وقائع

 نظرة عامة حول الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية 

 خلفية 

٪ من هؤالء السكان في المدن الكبيرة والبلدات 55مليون نسمة ويعيش أكثر من  753يبلغ مجموع السكان في المنطقة العربية أكثر من 
٪ من مجموع السكان، كما أن عدد سكان 08الصغيرة وفي بعض الدول العربية تبلغ نسبة من يعيشون في المناطق الحضرية نحو 

أن معدل النمو السكاني العام هو من بين أعلى المعدالت في العالم، باألضافة الى النمو اإلجمالي للسكان،  بمعدل أسرع من يتزايدالحضر 
وربما يتضاعف ، 0808و  0738في الفترة ما بين عامي عدد سكان الحضر في المنطقة العربية ألكثر من أربعة أضعاف  ازداد قدو

 .1المقبلة هذا العدد مرة أخرى على مدى السنوات األربعين

وتشكل المناطق الحضرية العربية مصدراً رئيسياً للتنمية االقتصادية والبشرية نظراً للفرص التي تقدمها والتي تتمثل في الوظائف 
حتوى عدد من المدن والبلدات العربية على أهم المواقع توالتعليم والصحة واالتصاالت والمرافق والنقل والتجارة وكذلك السياحة، و

 .ية الثقافية بالعالم وهي أيضاً مصدراً للهوية الثقافيةاألثر

 ما هي المخاطر؟

 الف058كارثة، وتسببت تلك الكوارث في مقتل أكثر من  038الماضية، تأثرت المنطقة العربية بأكثر من  الثالثينفي أثناء السنوات 
ربية لسيول عارمة وجفاف وعواصف وعواصف ، وغالباً ما تتعرض المنطقة الع2مليون شخص 08ما يقرب من  بهاشخص وتأثر 

شكل تهديداً للعديد من المراكز الحضرية الهامة يأدى إلى ارتفاع مستوى البحر مما  الذى لتغير المناخيل باألضافةرملية وزالزل، 
 .بالمنطقة

األردن، )عدداً من البلدان  الصدع األردنىنظام وادى خطراً في المنطقة العربية، على سبيل المثال، يضع ايضاً يشكل النشاط الزلزالي  و
الجزائر )لزالزل، وبالمثل، فقد تعرضت بعض البلدان في منطقة المغرب العربي فى القائمة األعلى عرضه ل (ولبنان، وفلسطين وسوريا

، (0751)ان عام ، ولبن(0703)إلى النشاط الزلزالي في الماضي، كما أن زالزل مدمرة قد أصابت فلسطين عام ( والمغرب وتونس
 (.0887)والجزائر عام ( 0770)ومصر عام ( 0718)والمغرب عام 

على وتيرة وكثافة األحداث المناخية الشديدة، وللتنوع الكبير في هطول األمطار مع ازدياد الفيضانات  الذى يؤثرللتغير المناخي  كذلك
وتقدر  0887الى عام  -0880من عام لكة العربية السعودية واليمن تأثير على المنطقة العربية، إذ أثرت الفيضانات الشديدة على المم

، تسببت العاصفة الشتوية التي 0807كانون الثاني عام / ، وفي يناير 3مليار دوالر أمريكي 0.7حوالي باألضرار االقتصادية اإلجمالية 
باإلضافة إلى ذلك، تقع . القطاع الزراعيمليون دوالر وأثرت تأثيراً شديداً على  58ضربت فلسطين في أضرار اقتصادية بلغت أكثر من 

المناطق الساحلية، ومن ثم فإن ارتفاع مستوى سطح  العديد من المدن الكبرى في المنطقة العربية في مستوى أدنى من سطح البحر في
كما أن األعاصير المدارية تشكل خطرا في المنطقة  البحر قد يكون مدمراً للعديد من المدن الساحلية المكتظة بالسكان في المنطقة،

ين لم تعتبر المنطقة تى ذلك الح، ضرب إعصار جونو شبه الجزيرة العربية، وخصوصا سلطنة عمان وح0883العربية، ففي عام 
 .معرضة لألعاصير

أكثر حرارة وجفافاً، وفي الوقت نفسه انخفض معدل هطول األمطار، مما يؤدي إلى جفاف أكثر كثافة أيضاً قد اصبحت فصول الصيف 
إلنتاج الزراعي وأطول، ولهذا فإن مخاطر الجفاف هي إحدى العوامل الرئيسية في المنطقة، مع تأثر الناتج المحلي اإلجمالي وخاصة ا

ألسوأ موجات جفاف سجلت على مر سنوات عديدة ،  0808و  0883عامى على سبيل المثال، تعرضتا األردن وسوريا . منتظم بشكل
المنطقة معرضة  -الذي يسبب زيادة في نقص المياه مع تقييد موارد األراضي الصالحة للزراعة  -وترك انخفاض معدل هطول األمطار

 . 4دام األمن الغذائيبشدة لمخاطر انع
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 لماذا المدن في خطر؟

دفع التحضر السريع أشخاص لالستقرار في مناطق عرضة للخطر كاالستقرار على التالل غير المستقرة، والمنخفضات المعرضة 
الناس إلى العيش بالمباني غير اآلمنة، التي ال تصمد أمام  ينتقلللفيضانات أو األراضي الساحلية، ونظراً لعدم وجود السكن الالئق 

 .الزالزل أو العواصف القوية

 :وتؤثر األخطار الطبيعية بالمنطقة العربية على المدن بصور مختلفة

 والمباني واألرض  الشوارع األسفلت)المغلقة ان األسطح بسبب  يهدد الحضر متزايدهي خطر: السيول العارمة
 .ال تمتص الماء، كما أن شبكات الصرف الصحي غير الكافية تتسبب في زيادة مخاطر الفيضانات( إلخ...ةالمضغوط

 أسفل / على أتشكل األمطار الغزيرة أو النشاط الزلزالي خطراً على السكان الذين يعيشون في المنازل : االنهيارات األرضية
 .الصخرية الشاهقة أو المنحدرات المنحنيات الحادة 

 األبنية التي تم تشييدها بطريقة غير هندسية وبشكل سيئ غير قادرة على مقاومة الصدمات الزلزالية القوية وربما : لالزالز
 .نىباانهيار الم تنهار، ومعظم وفيات الزلزال هي نتاج

 ولهذا فإنه من تقع بعض المناطق في المنطقة العربية على طول السواحل ومن ثم قد يشكل التسونامي خطراً عليها، : تسونامي
 .الضروري وجود مناطق عازلة، ونظم اإلنذار المبكر وخطط اإلخالء

 ما يؤدي إلى الهجرة إلى المناطق الحضرية مما يشكل  كثيراً أن يهدد اإلمدادات الغذائية و يمكن ان هذا الخطر: الجفاف
 .ضغوطاً على اإلسكان والخدمات وفرص العمل

 في  عالياً ، حيث تحمل الرياح العاتية الرمال ال يمكن التنبوء بهاوهي من بين أكثر األخطار الطبيعية شدة : العواصف الرملية
وتتركها في الهواء فتسبب سحابة خانقة من الجسيمات وتقل الرؤية بشكل كبير في بضع ثوان، وتقريباً جميع  –الهواء 

 .ي الممتلكات، واإلصابات، والتسبب في الوفياتالعواصف الرملية قادرة على التسبب في إلحاق أضرار ف

 قد تتعرض المناطق الحضرية ألعاصير ورياح قوية وهطول أمطار غزيرة، ولذلك، من الضروري : األعاصير االستوائية
 .بناء مقاوم للرياح، ونظم اإلنذار المبكر، ومعلومات وافية ترسل إلى األسر، وخطط اإلخالء فيما يخصتوافر تدابير 

 هي دوافع مخاطر الكوارث؟ما 

 :هناك عوامل عديدة لها تأثير على مخاطر الكوارث

 .أهم عوامل المخاطر عندما تكون نوعية اإلسكان والبنية التحتية والخدمات غير كافيةتزايد سكان الحضر والكثافة المتزايدة يعد 

الحصول على األموال والسلطة على المستوى المحلي، فرص فى قد ينتج نظام الحكم المركزي ببعض الدول محدودية : ضعف الحوكمة
مما يعيق عمل الحد من مخاطر الكوارث المحلية، كما أن ضعف مشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار بشأن مسائل الحد من 

 .مخاطر الكوارث يزيد من قابليتها للتعرض لألخطار الطبيعية

 و باألطر القانونية، وقوانين البناء، أو خطط استخدام األراضي األلتزاموسع الحضري دون ما يحدث التكثيراً  :سوء التخطيط العمراني
خطط  تتطلب التنمية الحضرية الخطوات المناسبة إلدارة المخاطر و. خطة الحضرية غير موجود أو قديمةتكون الفي كثير من األحيان 

 .اقعيةالطوارئ لتطبيق اللوائح وقوانين البناء على أساس معايير و

 .مواقع غير آمنة علىيتعرض معظم فقراء الحضر لألخطار ألنهم يعيشون  :قلة األراضي المتوفرة للسكان ذوي الدخل المنخفض

. إذ ينبغي أن تحدد لوائح وقوانين البناء الحد األدنى لمعايير السالمة، بما في ذلك مقاومة األخطار الطبيعية: نوعية البناء غير مناسب
 .اللوائح الالزمة للحصول على مساكن ومدارس ومستشفيات وبنية تحتية آمنة تنفيذالعمل بقوانين البناء و ومن الضروري

للكوارث تأثيرات هائلة على  مما يجعلفي كثير من األحيان يتم حشد األصول االقتصادية في المدن الكبيرة، : تكثيف األصول االقتصادية
 .مرنة هي األقل تعرضاً لخسائر اقتصادية بشكل كبيراالقتصاد المحلي والوطني، والمدينة ال

نتيجة للتنمية الحضرية غير المخططة والنمو االقتصادي، تحولت األنظمة اإليكولوجية وتم استغاللها بشكل : تراجع النظم اإليكولوجية
فعلى سبيل المثال، أدت إزالة الغابات إلى التآكل، وتعرض الناس إلى االنهيارات األرضية الناجمة عن هطول األمطار  ،غير مناسب

 .الغزيرة



 
 ؟"الحد من مخاطر الكوارث" وما ه

مفهوم وممارسة الحد "بانها  "(DRR)الحد من مخاطر الكوارث "عبارة الكوارث مخاطراألمم المتحدة للحد من  مكتبعرف ي
تحليل والتحكم في العوامل المسببة للكوارث بما في ذلك العمل على الحد من التعرض المن مخاطر الكوارث بجهود ممنهجة بغية 

 .5، واإلدارة الرشيدة لألرض والبيئة وتحسين التأهب لألحداث السلبيةلهالألخطار وتقليل قابلية تعرض الناس والممتلكات 

، وتشتمل على إجراءات من لها الحد من مخاطر الكوارث تحليل وإدارة األخطار بهدف الحد من قابلية التعرض تغطي عملية
 .شأنها أن تعزز التأهب والوقاية والتخفيف من حدة المخاطر، وتعتبر المشاركة المجتمعية ضرورية من أجل تعزيز المرونة

مع التغير المناخي والحد من الفقر، إذ أن الحد من مخاطر الكوارث ترتبط عملية الحد من مخاطر الكوارث بمناهج التكيف 
 .بفاعلية يسهم في الحد من خسائر الكوارث ويعمل على وقاية األصول االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمع والدولة

 

 ما هي بعض اإلنجازات التي تحققت حتى اآلن؟
 

 :تحقيق عدد من اإلنجازات بالمنطقة العربية للحد من آثار الكوارث والتأهب األفضل، تم

، تحت 0808، اعتمد رؤساء الدول العربية اإلستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 0800ففي عام  : زيادة االلتزام السياسي
لس االقتصادي والمج( CAMRE)اعتمدها مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة  كمارعاية جامعة الدول العربية، 

 .ويجري حالياً ترجمتها إلى إطار عمل لتسهيل التنفيذ اإلقليمي والوطني. 0800االجتماعي لجامعة الدول العربية في عام 

باتخاذ خطوات لوضع خارطة طريق الحد من المخاطر، كما دعا األمين ( GCC)، التزم مجلس التعاون الخليجي 0807في أوائل عام 
إلى التزام إقليمي قوي نحو وضع إستراتيجية الحد من مخاطر الكوارث لتعزيز قدرة األمم جلس التعاون لدول الخليج العربى العام لم

 .ألخطار الطبيعيةفى مجابهة اواألفراد 

لدعم " رثتمكين المدن من مجابهة الكوا" لحملة  هتعزيز مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث واصل :رفع مستوى التوعية
٪ 08)مدينة وبلدية بالمنطقة العربية للحملة  788المناطق الحضرية لتصبح أكثر مرونة في مواجهة الكوارث، وقد انضم ما يقرب من 

إلى اللغة العربية وتم توزيعه " كيفية جعل المدن أكثر مرونة"ولقد تم ترجمة دليل رؤساء البلديات حول (. من المدن في جميع أنحاء العالم
أداة الرصد الذاتي لجميع المدن المشاركة، وأداة التقييم الذاتي للحكومة المحلية  قدم المكتبلى نطاق واسع في المنطقة، كما ع
(LGSAT ) في عملية الحد من مخاطر الكوارث، والمساعدة في معالجة  الذى احرزته تقييم التقدمالتي تساعد الحكومات المحلية في

 .الثغرات والتحديات

الخسائر الناجمة عن الكوارث، وقد بدأ عدد من الدول العربية في تقديم تقرير حول خسائرها  لكى تشملتم وضعها قد  :قواعد بيانات
قائمة جرد  المكتب لحد من مخاطر الكوارث، ولقد دعملووضع سياسات  للتحليلأساساً عملي  هذه القواعدجراء الكوارث، وستوفر 

من خالل التي تمكن البلدان من تحليل اتجاهات الكوارث وتأثيراتها بطريقة منهجية وذلك ( www.desinventar.net)الكوارث 
خسائر الناجمة للقاعدة البيانات الوطنية بالبدأ فى تكوين  دولة عربية 00تسعة دول من أصل  قامتولقد . بيانات الكوارث التاريخيةجمع 

 .لبنان، المغرب، فلسطين، سوريا، اليمن وتونساألردن، جيبوتي، مصر،  :ومن هذه الدول بالفعل و منهم من استكملها عن الكوارث 

من الجزائر،  كالً تنفيذ إطار عمل هيوجو ولقد قدمت  فى حول التقدم المحرز قوميةصاغ عدد من الشركاء الوطنيين تقارير: تقديم التقارير
ن، وموريتانيا، والمغرب، وفلسطين، وسوريا، وتونس واليمن تقارير التقدم والبحرين، وجزر القمر، وجيبوتي، ومصر، واألردن، ولبنا

التى وتحديات الحد من مخاطر الكوارث  لذى حققتهعن التقدم ااألبالغ في  0800المحرز في هذا الصدد، حيث بدأت المدن في عام 
 .محلياً وذلك من خالل أداة التقييم الذاتي للحكومة المحليةتواجهها 

شبكة الدول العربية لتنسيق الحد من مخاطر الكوارث كمجتمع عملي لتعزيز تبادل المعلومات والعمل المشترك أطلق المكتب : الشبكات
من أجل الحد من مخاطر الكوارث على المستوى اإلقليمي والوطني في الدول العربية، وهي بمثابة آلية إقليمية لمناقشة قضايا الحد من 

الدول العربية للتخطيط بشكل مشترك لتنفيذ ورصد األنشطة ذات الصلة بالحد من  كاء الدوليين العاملين فيمخاطر الكوارث بين الشر
 .مخاطر الكوارث

بانتظام عملية تبادل الممارسات الجيدة والتحديات في المنطقة، بما في ذلك تنفيذ  و يدعم المكتبأمر ضروري، هو :  تقاسم المعرفة
االجتماع اإلقليمي للنهوض "ولقد جمع ". بناء قدرة األمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث -( 0805-0885)إطار عمل هيوغو "

خبراء من الجزائر، والبحرين، وجزر القمر، وجيبوتي، ومصر،  0800نيسان / الذي عقد في أبريل " بالحد من مخاطر الكوارث
وسوريا، وتونس، واليمن واإلمارات العربية المتحدة، بما في ذلك أهم واألردن، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، وفلسطين، والسودان، 

 .الشركاء اإلقليميين مثل مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الخليج العربي والمركز اإلقليمي للحد من مخاطر الكوارث للتدريب والبحوث
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للحد من مخاطر  2102إطار عمل ما بعد عام ) 2 مراجعة إطار عمل هيوجو واإلبالغ بالمشاورات العالمية بشأن إطار عمل هيوجو

طارعمل هيوجو فيما يخص إطار عمل هيوجو ووضعتا التوصيات حول إلبنان والجزائر المشاورات الوطنية كالً من عقدت : (الكوارث
في المشاورات التي تجرى حالياً في جميع أنحاء العالم  ةاألمم المتحدة للحد من مخاطرالكوارث المبذول مكتبجهود وهذا جزء من . 0

 .0805لوضع إطار عالمي جديد للحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 

 :التحديدات التي ينبغي معالجتها مستقبالً 
 

ومن األهمية إن ملكية الحد من مخاطر الكوارث تتطلب مزيدا من اإليضاح على المستوى الوطني، : التنسيق على المستوى الوطني
 .بمكان تحديد األدوار والمسؤوليات بين الهيئات الوطنية لضمان أن تتم معالجة الحد من مخاطر الكوارث بصورة شاملة وفعالة

تكاليف والفوائد وقواعد بيانات نات قياسية وذات موثوقية وتحليل للمجموعة بيا وضع من الضروري: الرصد والخطوط األساسية
يتعين على الحكومات كما بشكل فعال،  من األطالع واضعي السياسات ومتخذي القرار لتمكينالكوارث وذلك  خسائر الناجمة عنلل

 .المحلية زيادة االستفادة من أداة التقييم الذاتي للحكومة المحلية

والتنوع الثقافي، والمشاركة في كثير من األحيان ال تراعي عملية تعميم المنظور الجنساني، : تنفيذ القضايا المشتركة بين عدة قطاعات
الضروري جمع المعلومات مصنفة حسب نوع الجنس وبحسب القدرات وذلك من أجل تحديد أفضل  فإنه منالمجتمعية وبناء القدرات، 

 .اإلجراءات للحد من مخاطر الكوارث

إن خلق روابط قوية بين المستوى الوطني والمستوى المحلي أمر بالغ األهمية، فغالباً ما تضع  :إشراك المجتمعات والحكومات المحلية
. في تنفيذ تلك القوانين واللوائحكافية أو ال تساهم  رايةالحكومات الوطنية قوانين ولوائح مفيدة، إال أن الحكومات المحلية ليست على د

التخطيط الوطني وصنع القرار بعين االعتبار احتياجات وقدرات المجتمعات المحلية وبالمثل، في كثير من األحيان ال تأخذ عملية 
 .قياسات الحد من مخاطر الكوارثوالبلديات لتنفيذ 

 

 


