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 الموضوعات :العلم من خاللالحد من مخاطر الكوارث  03
  واإلجراءات

تقرير اللجنة العلمية والتقنية لالستراتيجية الدولية للحد من 
  1الكوارث

 

 

 
 

  العلمور دوخاطر الكوارث الكوارث والحد من م
 

 لألخطار الحد من تعرض المجتمعات واألصول سبلبو ،لكوارثالناجمة عن االمتصاعدة  باآلثار متزايد يتم إيالء اهتمام .1
 مليون شخص 211 وإصابة ا شخًص235816عن مقتل  آارثة 321 أسفرت، 2008في عام ف .الطبيعية وقابليتها للتضرر

قد  الكوارث المتكبدة جراءالخسائر االقتصادية ن إبل  .2 مليار دوالر أمريكي181ية قدرها تكلفة إجمالتكبد مع ن يآخر
القتصاد على اآارثية محتملة  بتداعيات الخسائر المصحوبة وتنطوي .في بعض البلداناإلجمالي الناتج المحلي تجاوزت 
 150اء الزالزل وقوعها في أي وقت خالل الـوالتي يتوقع خبر(هزة أرضية قوية في طوآيو احتمالية حدوث على العالمي 

 الطبيعية على األخطار، يمكن الحد من آثار ومع ذلك .يأمريك  دوالر تريليون1.2مع تكبد تكلفة تقدر بـ) عاًما القادمة
ن أدلة في الحد من مخاطر الكوارث على الرغم م إلى المستندة من خالل تطبيق االستثمارات الصحيحة هائلالمجتمع بشكل 
 .وقوعها دوًما

 
الستراتيجية الدولية للحد من ل  أمانة األمم المتحدةعملت ؛همية المعلومات العلمية والتقنية للحد من مخاطر الكوارثألإدراًآا  .2

 العلملطبيعة العلمية والفنية حيث يتم وضع السياسية المتعلقة با األمور للتعامل مع لجنة علمية وتقنية تشكيلعلى الكوارث 
 العلوم الطبيعية، والبيئية، واالجتماعية، واالقتصادية، والصحية، والهندسية، شمليبحيث عتبار بمفهومه الواسع في اال

اللجنة في قد قررت و .3 بالتكنولوجيا والممارسات الهندسية والتنفيذالمتصلة األمور جميع على" تقنية" المصطلح وينطوي
لتقديمه في الجلسة الثانية  موجز  إعداد تقرير2008أآتوبر / تشرين األول31لى إ 30 في الفترة من المنعقداجتماعها الثاني 

 بغية وذلك 2009يونيو / حزيران19و 16بين ما في جنيف في الفترة المنعقد من المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث 
لحد من مخاطر الكوارث والتوصية بأهم حدى القواعد األساسية لإ المعرفة العلمية والتقنية آاالستفادة منالتأآيد على 

 تبني المعلومات العلمية والتقنية المتخصصة بشكٍل أآثر فعالية ووضعها لُبُس ذلك أيًضا ويشمل .الموضوعات واألولويات
 . بشكل منفصلإصدارهمن تقرير أطول سيتم  مستخلصالحالي التقرير و .قيد التنفيذ

 
    قابلية التضررللحد منالجتماعية التطبيقات العملية للعلوم الطبيعية وا

 
 من حيث عدد الضحايا والخسائر االقتصادية تمثل الكوارث الشغل الشاغل لمعظم الدول، وتتجه أيضا نحو التصاعد  .3

ويزداد عدد الكوارث ونطاقها وتكلفتها بشكل أساسي تبًعا لتزايد عدد السكان، وتدهور البيئة، وإقامة المستوطنات  .المتكبدة
من المتوقع  . والمجتمعات األآثر تعقيًداللمخاطر وتزايد عدد األصول المعرضة ،ائية، وتوسعة البنية التحتية وتهالكهاالعشو

 أو المناطق الساحلية عدد المدن الكبرى في العالم التي يوجد معظمها على السهول النهرية أن يزيد -2050بحلول عام  -
تعرض لها العديد من يستؤدي ظاهرة تغير المناخ إلى زيادة عدد المخاطر التي آما  .المعرضة للخطر بمعدل ثالثة أمثال

ى التحتية َن بمدى مالءمة تصميم المباني، والتخطيط العمراني، والِبالمجابهة والقدرة على وتتأثر المخاطر .المناطق
  .للظروف المحلية

 
 الطبيعية من األخطارت في نسبة القابلية للتضرر جراء وينشأ التفاو .4وتكون المخاطر الطبيعية أشد وطًئا على الفقراء .4

وتتطلب  .الثقافي و وقدرات الحد من المخاطر المتعلقة بالفقر واالنقسام الطبقي االجتماعياتساع الُهَوى في الوصول للموارد
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جتماعية واالقتصادية، مواجهة هذه العوامل ومدى تأثيرها السلبي على التنمية وجود قواعد سليمة للمعلومات والمعرفة اال
تستند األهداف ذات الصلة والخاصة بتنمية  .وأيًضا تنمية القدرات العلمية والتقنية ذات الصلة وال سيما في الدول النامية

  . إلى المعرفة العلمية والفنية السليمة على نحو مماثلالمجابهةالقدرة المجتمعية على 
 

إلى حد   وحل المشكالت عملًيا في الحد من مخاطر الكوارثوتنفيذهالسياسات  اوضععملية  في علم الدمجيمكن أن يساهم  .5
 والتكنولوجيا في الحد من علم أهمية ال عن التي تكشف النقاب- سواء أآانت ناجحة أم فاشلة -العديد من األمثلة ويوجد  .آبير

  .مخاطر الكوارث
 

ألف  20والذي أودى بحياة  1977في عام  للهند ضرب الساحل الشرقيهائل  إعصار وقوع عقبعلى سبيل المثال،  .6
وعندما ضربت األعاصير  .شخص، تم إنشاء نظام إنذار مبكر، باإلضافة إلى رادار األرصاد الجوية وخطط الطوارىء

 الجانب على . فقط على التوالي27 و100 ، آان عدد القتلى2005 و1996التي آانت بنفس القوة المنطقة ذاتها في عامي 
 ةسريعال اتتقييمال لتوفير الفعليبالوقت  ةالتشغيلي باألقمار الصناعيةمن العالم، يتم استخدام نظم االستشعار عن ُبعد اآلخر 

  . برآان فويجو في غواتيماالآوارث مثل وقوع تفاديحول المهمة معلومات الو
 

وضع معايير التصميم وأآواده ريجًيا إلى ، أدت إدارة المباني، والعلوم الهندسية، وعلم الزالزل تدعقود عديدة مدارعلى  .7
 تم تنفيذ ذلك بقوة في المباني الجديدة وعبر المخططات أينما . والبنى التحتية للهزات األرضيةلتحسين مقاومة المباني

المعدلة للمباني الموجودة، على سبيل المثال في اليابان وآاليفورنيا والواليات المتحدة األمريكية المعرضة للهزات 
ساهمت تقييمات حيث  .الخسائر في األرواح والخسائر المحققة بسبب الهزات األرضية بشكل ملحوظانخفضت األرضية، 
  . الوعى واالستعداد لدى السكانمستويات العام في زيادة التثقيف المصاحبة وبرامج المخاطر

 
 نظمر آثيًرا من التنبؤ بالفيضانات وألنهافي آل مكان في العالم، يستفيد ماليين األشخاص الذين يعيشون بالقرب من ا .8

 وُيعد ذلك .الء ومن ممارسات إدارة المخاطر األخرى ومن اإلدارة المستدامة لألنهار واستخدام السهول الفيضانيةخاإل
الزراعة، من علم األرصاد الجوية، والمائيات، والمستقاة  للمعرفة المنهجي يستفيد من التكامل هائًال ا وتقنًيا علمًياإنجاًز

  .األراضي استخدام  وتخطيط، والهندسة،وزراعة الغابات، والمياه، وإدارة الموارد الطبيعية
 

ديسمبر األنظار بشكل /األول  آانون26وعلى العكس من ذلك، لفت اإلعصار تسونامي الذي عصف بالمحيط الهندي في  .9
 .حويل النتائج العلمية والتقنية إلى سياسات وإجراءاتقوي إلى العواقب الوخيمة التي من الممكن أن تحدث في حالة عدم ت

ز أخصائيو علم المحيطات الحاجة إلى نظام إنذار زَّحيث أدرك خبراء الزالزل مخاطر الزالزل على المنطقة وَع
تي توصي  اللألخطاربصورة مماثلة، تم تجاهل أية تقييمات  .توسونامي، لكن لم يتم تطبيق أية نظم إنذار متكاملة حتى اآلنب

 بالقرب من برآان سوفرير في مونتسرات، األمر الذي أفضى إلى تقويض بنى تحتية تقدر بقيمة تزيد عن بعدم وجود مباٍن
في المملكة المتحدة، آشفت المشكالت الصحية واألضرار الجسيمة التي  . مليون دوالر أمريكي خالل الثوران التابع له100

 في الوقت المناسب أو آانت تأتاالت التحذيرية آانت غير واضحة بشكٍل آاف أو لم  أن وسائل االتص2007تلت فيضانات 
 . تلك المشكالتتفتقر للتنسيق ولم يكن األشخاص والحكومة المحلية وخدمات الدعم على استعداد لمواجهة 

 
    المناخ واإلنذار المبكر والقدرة االجتماعية والصحيةتغير –موضوعات محددة 

 
التي تغطي مختلف المواقع البيئية والجغرافية،  - أبعاد االهتمام بالحد من مخاطر الكوارثجميع ولة تغطية بدًال من محا .10

العلمية  اللجنة قررت  -  المؤسسيةالموضوعات، والمجتمعات المختلفة، والقطاعات، واألخطارواألطر الزمنية، وأنواع 
رآز هذا التقرير على أربعة موضوعات محددة رئيسية، أال وهي تغير الكوارث أن ي من للحد الدولية والتقنية لالستراتيجية

هذه هي موضوعات االهتمام السياسي  .االقتصاديةو  والقدرة االجتماعية، والصحة العامة،المناخ، ونظم اإلنذار المبكر
من المقرر أيًضا دراسة  .الحالي التي تحتاج إليها اإلجراءات الفورية التي تستند إلى العلم والتي تكون ممكنة التنفيذ
اإليكولوجية في الحد من المخاطر  الموضوعات المهمة األخرى، مثل تفادي مخاطر الزالزل والحد منها وفاعلية دور النظم

 .وإدارتها، في التقارير المستقبلية
 

علم والتعاون العلمي الدولي أصبحت الحقائق األساسية لتغير المناخ اآلن راسخة، والتي في حد ذاتها تمثل إنجاًزا بارًزا لل .11
زيادة في شدة أنواع 5يتوقع تقرير التقييم الرابع الصادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ  .المرتبط بالسياسة

متعددة من األحوال الجوية المتباينة وتواترها، مثل الموجات الحارة، والجفاف، والرياح، واألعاصير الجافة، واألمطار 
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 المياه مصادر إمداد مستوى سطح البحر ونقص ارتفاعغزيرة وسيتضاعف تأثيرها مع التأثيرات األخرى المتوقعة، مثل ال
 .  التي تمر بهاالتي ستقلل من قدرات المجتمعات في التغلب على الظروف العصيبة

 
 في الربطهذا ويتضح  .منهجيو  المناخ على نحتغير لربط الحد من مخاطر الكوارث وسياسات التكيف مع ماسة حاجة ثمة .12

 الخاصة باالتفاقية الجديدة االستعدادات المناخ، التي توجه تغيرخطة عمل بالي التفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة ب
المناخ  تغيرظاهرة ب المعني الدولي الحكومي  قرار الفريقويأتي . في آوبنهاجن2009 المناخ بحلول نهاية تغيرحول 

آخطوة ، 6" المناخ بشكل أفضلتغيرللتكيف مع  الشديدةإدارة مخاطر الظواهر والكوارث " حول بهالتقرير الخاص إلعداد 
 الستراتيجيةل  أمانة األمم المتحدةمن خالل 2009 و2008  عاميخالل طرحهاقتراح تم جاءت في أعقاب مهمة أخرى 

 للكوارث ودعم صنع المتناميةحد من المخاطر لل ا سليًما علمًيا ذلك أساًسيضعو .الكوارث والنرويج من للحد الدولية
 . المناختغيرالمناخ والتكيف العملي ل تغيرب المتعلقة اإلطارية المتحدة األمم سياسات التفاقية

 
آثار  وذلك للحد من ،تعد نظم اإلنذار من األنشطة ذات المنفعة المتبادلة الكبيرة إذا تم تطبيقها وااللتزام بها بطريقة صحيحة .13

 ولهذا السبب تدعم آل الحكومات تقريًبا على نحو منتظم قدرات اإلنذار المبكر الذي يستند إلى ،الكوارث وإنقاذ حياة البشر
المناطق المحفوفة وغالًبا ما يتم إجالء أعداد آبيرة من السكان من  .العلم، وباألخص عبر خدمات األرصاد الجوية المحلية

ومن الخصائص  . إلنذارات األعاصير الجافةمناسب، على سبيل المثال، استجابةفي الوقت ال لإلنذارات بالخطر استجابة
 التي توجه المقاييس الزمنية للدقائق على مر لألخطارالمهمة لخطط التكيف مع ظاهرة تغير المناخ نظم اإلنذار المبكر 

  .العقود
 

قد العلوم الهندسية   باإلضافة إلى أن، الطبيعية وسلوآهااراألخطفي فهم أسباب حدوث معظم جيًدا أسهمت العلوم الطبيعية  .14
 . المتعلقة بالصحةاألخطار للتأثيرات ومماثلةققت العلوم الصحية إنجازات وح .لتنبؤ والمراقبةالنظم الفعالة لتطوير أتاحت 

ؤثر على اتجاهات األشخاص نحو لفهم القدرات البشرية، والعوامل التي ت إلى إنشاء آيان متناٍمالعلوم االجتماعية أدت آما 
 استثارة فعالية الرسائل التحذيرية، وقنوات توزيع الرسائل، وآليات إلىأثناء األزمة، باإلضافة المتبع المخاطر والسلوك 
 .االستجابة العامة

 
 إدراآها حالًيا لتجاوز ثمة أدلة متزايدة تستند إلى أنه بإمكاننا تحسين فهمنا للتأثيرات الصحية المرتبطة بالكوارث، والتي تم .15

والمطلوب اآلن هو الدعم المتواصل لألبحاث متعددة التخصصات في هذا المجال وإقرانها  .مرحلة األزمة الحالية بشكل جيد
بالجهود المبذولة لترجمة المعرفة إلى سياسة أآثر فعالية لسد الفجوات بين الجهات الحكومية، واإلنمائية، والخيرية، 

 وأوسع للتأثيرات لألخذ بعين االعتبار إطاًرا زمنًيا أطول قطاع الصحة للكوارث بة توسيع نطاق استجاجبوي .والبيئية
  .للكوارثالصحية المحتملة، بما في ذلك االستعداد والتعافي، وذلك للتخفيف من العبء االقتصادي، واالجتماعي، والصحي 

 
يلقي البحث في  . والحد من مخاطر الكوارث على المجابهةناء القدرةُيعد الفهم االقتصادي واالجتماعي من األمور المهمة لب .16

العلوم االجتماعية ضوًءا آاشًفا على الظروف والعمليات التي تؤدي إلى خلق الفارق في التعرض أو قابلية التضرر والتي 
يل في فهم العوامل من الممكن أن يساعد هذا التحل .تفضي إلى بزوغ ظروف غير آمنة تتصف بها المجتمعات الضعيفة

األرضية  لإلنزالقاتالمعقدة المضمنة، على سبيل المثال، معرفة سبب قيام األشخاص في بعض المدن بتعريض أنفسهم 
من و .وذلك من خالل بناء المنازل في الوديان شديدة االنحدار، أو توطنهم على منحدرات البراآين التي ال تزال نشطة

، وتأثير الظروف للمخاطرالموضوعات األساسية أيًضا المطلوب أخذها بعين االعتبار طبيعة التصور الشخصي 
االقتصادية واالجتماعية والمؤسسية، والقيود التي يفرضها الفقر، ونقص الخبرة، والترآيز على األهداف قصيرة األجل، 

 .واإلدارة الضعيفة
 

  ، والتكنولوجيا، والسياسةعلم بين الفاعلية أآثر آفاءةتحقيق 
 

 وذلك ؛ والسياسةوالتكنولوجيا العلم أآثر فعالية بين آفاءةجهد لتحقيق مزيد من البذل ضرورة ترى اللجنة العلمية والتقنية  .17
 علم اللدمج آليات أفضل )1( : رئيسيةمجاالتيتطلب ذلك االنتباه إلى ثالثة  .بغرض دعم الحد من مخاطر الكوارث

 والتقنية المضمنة على المستوى العلمية النظم بينتفاعل التعاون وقدر أآبر من ال )2( و،يا في العمليات السياسيةوالتكنولوج
  . الجهود المنهجية لبناء القدرات العلمية والتقنية ذات الصلة)3(والدولي، 
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 باإلضافة إلى الخبرات التقنية ينراتيجيَّستاالتخطيط التنفيذ والفيما يتعلق بالنقطة األولى، يتطلب الحد من مخاطر الكوارث  .18
 بين هذه ووثيًقاتبادًال مستمًرا تحتل النقطة األولى واجهة صنع السياسات، والبحث الهندسي والعلمي، وتتطلب  .والعلمية

  .المجاالت لتوفير حلول فعالة ودائمة
 

اد حلول مناسبة تماًما للمشكالت المتعلقة  وذلك إليج؛علم حاجة لخبرات متنوعة في مجاالت مختلفة من الثمةثانًيا،  .19
 إيجاد طرق أفضل وأسرع للتفاعل مع النتائج الجوهرية لصانعي السياسات والتعامل المجتمع العلمي على يتعين .بالمخاطر

وراء هذه التي مسألة تطوير العمليات وال يقتصر األمر على  .معها ودعم تطوير حلول المشكالت الناجمة وتنفيذها
في  هاومنهجيات دمج آراء العلوم االجتماعية واإلنسانية لكن يشمل ذلك الهندسة والعلوم الطبيعية، في إطارصصات التخ
البحوث التطبيقية، مثل تلك الموجودة في علوم الصحة والهندسة، أساًسا سليًما في ممارسات آما توفر  . حل المشكالتمنهج

عد التعاون الدولي أساسًيا ُي .لهالية لمنع حدوث المخاطر واالستعداد واالستجابة أفضل تم إثبات فعاليتها من قبل للحلول العم
 .علملتحقيق أقصى استفادة ممكنة من ال

 
ثالًثا، قد ال تتوفر القدرات التقنية لتوفير المعلومات والخدمات أو ال يتم تطويرها بطريقة مالئمة، األمر الذي يؤدي إلى تقييد  .20

وغالًبا ما يفتقر دور  .وثمة حاجة مستمرة لالستثمار في البحث في النوعين األساسي والتطبيقي .تدامةالتوقعات للتنمية المس
المؤسسات العلمية وخبرتها إلى التقدير والدعم في الدول النامية، سواء آان ذلك ضمن إعداد األولويات القومية أو من خالل 

ات آالجامعات، والمعاهد الصحية والزراعية والجيوفيزيائية، وخدمات عالوة على ذلك، تقوم هذه المؤسس .الوآاالت الدولية
للحد من مخاطر الكوارث، وقد تمثل هذه المؤسسات  هاوتطويراألرصاد الجوية، بتنمية القواعد األساسية للمعرفة المحلية 

 .أآثر الجهات االستشارية وجهات االتصال فاعلية إلى جانب القادة والمجتمعات المحلية
 

  توصياتال
 

 .بعد االعتبارات المذآورة آنًفا، وآما ورد تفصيًال في التقرير الكامل المرفق، توصي اللجنة العلمية والتقنية بما يلي .21
 

   المعرفة لتكون قيد التنفيذإثراء )1(
كٍل فعال في لمشارآة المعلومات العلمية ونشرها وتحويلها إلى طرق عملية يمكن دمجها بش أآبر من األولوية قدٍريجب منح 

 المستويات، وإدارة جميعجب تعزيز التعليم على وي . الحد من مخاطر الكوارثبشأنالسياسات واللوائح وخطط التنفيذ 
جب تطوير ابتكارات خاصة لتسهيل دمج آما ي .التثقيفية في التوعية العامة والحمالت علملامشارآة زيادة المعرفة الشاملة، و

   . السياسات في عملية صنععلممدخالت ال
 

  وفروع العلم األخطار جميع الدمج بيننهج حل المشكالت الذي يعمل على ماستخدام  )2(
 الطبيعة المتعددة العوامل للتعامل مع لحل المشكالت على أساس المخاطر األخطار جميعيشمل نهج ماالستعانة بيجب 

 ذلكويتطلب  . الموارد على النحو األمثلتخدام  حلول متقدمة واسولتطبيق الكوارث مخاطرالكوارث والحد من  مخاطرل
ن ون العلميون للهيئات الحكومية، والمتخصصون المناسبو الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك الممثلجميعتعاون 
 والقطاعات فروع العلميجب أن تحقق مشارآة المعرفة والتعاون بين و .للمخاطرعرضة م الالمجتمعاتن وأعضاء ووالتقني
بين القائمة ، وسد الفجوات لإلسراع من عملية التنفيذ، وذلك إلرشاد البحث العلمي، وتوفير المعرفة منهجمرآزية للميزة 

   .وسائل اإلعالم والجهات صاحبة المصلحة، وأيًضا لدعم التعليم والتدريب والمعلومات ووفروع العلمالمخاطر 
 

  المنهجيةدعم البرامج العلمية  )3(
المنهجية للبحث العلمي، والمالحظات، وبناء القدرات على المستويات المحلية، واإلقليمية، والدولية يجب دعم البرامج 

   .لمواجهة المشكالت الحالية والمخاطر الناجمة مثل تلك المحددة في هذا التقرير
علمية، والمجلس الدولي رعاية المجلس الدولي لالتحادات الب، 7يوفر برنامج البحث الدولي المتكامل بشأن أخطار الكوارث

  .الكوارث، إطاًرا مهًما وجديًدا للتعاون العالمي من للحد الدولية الستراتيجيةأمانة األمم المتحدة لللعلوم االجتماعية، و
الكوارث توجيهات استراتيجية حول احتياجات البحث  من للحد الدولية لالستراتيجية والتقنية العلمية يجب أن توفر اللجنة 

  . ن مخاطر الكوارث ومراقبة التقدم المحرزللحد م
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   توجيه الممارسات الجيدة في النواحي العلمية والتقنية للحد من مخاطر الكوارث (4)
 يدعم الممارسين الكوارث لتكون بمثابة مورد دولي محايد من للحد الدولية لالستراتيجية والتقنية العلمية جب مساندة اللجنةي

 من المستوى المحلي والقومي وحتى الدولي، من خالل مراقبة المعلومات ودراستها ونشرها  المستويات،جميععلى 
 ئ، باإلضافة إلى المبادةوتجميعها حول الممارسات الجيدة المستندة إلى العلم السليم وأحدث المعرفة العلمية والتكنولوجي

 اللجنة وضع التوصيات الخاصة بها لمتابعة مواضيع آما يتعين على .افية التي قد تعوق مسار التقدموالممارسات غير الك
االهتمام التي تم الترآيز عليها في التقرير الحالي، بما في ذلك موضوعات الحد من مخاطر الكوارث، والتكيف مع تغير 

  .االقتصادية وية واآلثار الصحية للكوارث، وربط مخاطر الكوارث بالعوامل االجتماع،المناخ، والتأهب ونظم اإلنذار المبكر
______________________ 
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الدآتور . الممثلين التاليين التابعين لألمم المتحدة والمؤسسات العلمية الدولية إلى جانب الخبراء المستقلين (STC) اللجنة العلمية والتقنيةتضم عضوية   1

المجلس ، سكرتير مستشار أقدم، هوارد مورالمدير العام المساعد، العلوم الطبيعية، فرنسا، ممثًال لليونسكو، الدآتور ) STCرئيس  (والتر إيردلن
جامعة األمم  رئيس قسم إدارة المخاطر، دي ليون فيلجران خوان آارلوسالدآتور .  العلميةلمجلس الدولي لالتحادات، ممثًال لالدولي لالتحادات العلمية

، سويسرا ممثًال العمل الصحي إبان األزمات سمير بن يحمد، مدير دآتور. جامعة األمم المتحدة، ألمانيا، ممثًال لمعهد البيئة واألمن البشري - المتحدة
. لمنظمة العالمية لألرصاد الجويةدآتور جواف الف، مدير قسم خدمات الحد من مخاطر الطقس والكوارث، سويسرا، ممثًال ل. لمنظمة الصحة العالمية

الدآتور محمد فرغلي المدير العام . ، السويدجامعة غوتبورغآتور ايالن شابي، الد. دآتور والتر أمان رئيس المرآز الدولي للحد من الكوارث، سويسرا
الدنور جوردون ماآبين، معهد الحد من الخسائر الكارثية، . لألآاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، مصر

. ، إيران(IIEES)الدآتور محسن جافوري اشتياني، المعهد الدولي لهندسة وعلم الزالزل . IRDRلـ التابع لجامعة وسترن اونتاريو، آندا، ممثًال 
الدآتور فيرجينيا موراي، استشارية السموم الطبية، هيئة الوقاية الصحية، . ، الهند(NGRI)الدآتور هارش آوبتا، المعهد الوطني للبحوث الجيوفيزيقية 

دآتور . ، آينياالهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ب(ICPAC) أيه أوجالو، مدير مرآز التوقعات والتطبيقات المناخية الدآتور البان. المملكة المتحدة
ال . ، الوآالة الوطنية للعلوم، األمم المتحدةفينجرالدآتور دنيس . ، جامعة آيوتو، اليابان(DPRI) تاآارا، نائب مدير معهد بحوث منع الكوارث آاورو

  .، بتقديم الدعم للجنةالكوارث االستراتيجية الدولية للحد من،شيراريد بوسيقوم دآتور .  قيد الترشيحUNEPال ممثل البرنامج البيئي لألمم المتحدة يز
 .pdf.2008-figures-disaster-01-2009-pr/2009/release-press/room-media/eng/org.unisdr.www://phttانظر  2

مرآز أبحاث على أوبئة الكوارث، على موقع الويب ) 1(تتوفر الملخصات واإلحصائيات حول الكوارث من خالل 
be.cred.www://httpعادة التأمين على موقع الويب ميونخ إل) 2( و

aspx.default/natcatservice/geo_risks/ts/en/com.munichre.www://httpالستراتيجية أمانة األمم المتحدة ل) 3(، و
تم الوصول  (htm.introduction/statistics-disaster/org.unisdr.www://httpالدولية للحد من الكوارث على موقع الويب 

 .)2009مايو / آيار14إليها في 
الكوارث، تقرير االجتماع  من للحد الدولية مية والتقنية، االستراتيجيةاللجنة العل ).2008(الكوارث  من للحد الدولية لالستراتيجية والتقنية العلمية  اللجنة3

 .10الصفحة . 2008أآتوبر / تشرين األول31 – 30الثاني، جينيف، 
 الستراتيجيةأمانة األمم المتحدة ل األخطار والفقر في ظل مناخ متغير، :2009 التقرير العالمي لتقييم الحد من مخاطر الكوارث لعام 4

الملخص على  . 207الكوارث، جينيف، الصفحة  من للحد ةالدولي
9425=php?id.v/news/professional/english/net.preventionweb.www://http . التقرير الكامل على

1:&pil36:&pid9413=php?id.index/report/gar/hyogo/english/net.preventionweb.www://http .
1:&pil3:?pid/gar/hyogo/english/net.bpreventionwe.www://http)  2009 مايو/ أيار18تم الوصول إليه في.( 

 .أساس العلوم الطبيعية :2007تغير المناخ  :في .ملخص صانعي السياسات . (2007a)المناخ بتغير المعني الدولي الحكومي  الفريق5
. آين، م. ، د.سليمان، س[المناخ  بتغير المعني الدولي الحكومي الفريق عن الصادر الرابع التقييم  في تقريرIإسهامات فريق العمل 

، المملكة المتحدة آمبريدج، آمبريدجمطبعة جامعة  ].)إصدارات(ميلر . ل. تيجنور هـ.أفريت، م.ب.مارآيز، ك.تشين، م. ماننج، ز
 .ونيويورك، مدينة نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية

الشديدة،  والكوارث الخاص بالظواهر التقرير المناخ إلعداد بتغير المعني الدولي الحكومي الفريق. 2009المناخ،  بتغير عنيالم الدولي الحكومي لفريق ا6
 موقع الويب، على 2009أبريل / نيسان23المناخ،  بتغير المعني الدولي الحكومي البيان الصحفي الخاص بالفريق

pdf.2009ipcc_pr_antalya_april_/releases-press/pdf/ch.ipcc.www://http. ) 2009مايو / أيار9تم الوصول إليها في.( 
لطبيعية وتلك التي يتسبب فيها مواجهة تحديات المخاطر البيئية ا :خطة علمية للبحث المتكامل حول خطر الكوارث) 2008( المجلس الدولي للعلوم 7

 موقع الويبعلى  .اإلنسان
pdf._DD_FILE_Hazard_report2121/ICSU_DOC_DOWNLOAD/img/Gestion/org.icsu.www://http ) تم الوصول إليه في

 ).2009أبريل /ان نيس4


