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الوقاية من الكوارث الطبيعية الناتجة عن النشاط البشرى واالستعداد واالستجابة لهابرنامج   
٢٠١٠نوفمبر  ٢٨ - ٢٢  

 إيطاليا، روما، الكويال، لوكا
______ 

نوفمرب، سوف يشارك مخسون من اخلرباء املتخصصني يف جمال إدارة حاالت الطوارئ  ٢٨ إىل ٢٢خالل الفرتة من 
عن الزالزل، من هيئات احلماية املدنية وغريها من املنظمات والوزارات يف تركيا وبلدان البحر املتوسط والبلقان، يف  النامجة

،  الوقاية من الكوارث الطبيعية الناجتة عن النشاط البشرى واالستعداد واالستجابة هلاثالثة أحداث بإيطاليا ينظمها 
  .ماليني يورو ٥ املمول من جانب االحتاد األورويب مببلغ

  
يف روما، سيجري خالهلا عقد مقارنات بني " الزالزل"وتبدأ الزيارة إىل إيطاليا اليت تستغرق سبعة أيام بورشة عمل حول 

املناهج واألدوات والسياسات املتعلقة باإلدارة السليمة ملخاطر مثل هذه الكوارث اليت راح ضحيتها يف منطقة البحر 
  .مليار يورو خالل املائة عام املاضية ٦٠شخص وتسببت يف خسائر تقدر بـ ١٤٠ ٠٠٠املتوسط أكثر من 

  
ا زلزال عنيف يف عام  ، حيث سيجري استعراض ٢٠٠٩وتعقب ورشة العمل زيارة دراسية إىل مدينة الكويال اليت ضر

وخالل األيام الثالثة . قضايا استعادة األوضاع الطبيعية بعد حاالت الطوارئ، ويلي ذلك تناول بعض األمثلة العملية
املمول من االحتاد )٢٠١٠-ترييكس" (تدريب توسكاين لإلنقاذ يف حاالت الزالزل"األخرية، سينضم املشاركون إىل 

األورويب والذي سُيعَقد يف لوكا، حيث سُتجرى اختبارات دقيقة لعملية تنسيق القدرات الدولية للتصدي للزالزل ومدى  
  .حث واإلنقاذكفاءة الِفَرق األوروبية للب

  
نوفمرب السيد فرانكو جابرييلي، الذي مت تعيينه مؤخراً رئيساً  ٢٢ويقوم بافتتاح ورشة العمل اليت سُتعَقد يف روما بدءاً من 

وسيتمثل أحد املواضيع األساسية املدرجة على جدول األعمال يف إقامة شراكات راسخة . إلدارة احلماية املدنية اإليطالية
مي بغرض التقييم السليم ملخاطر الزالزل يف البلدان املعنية، حيث سيجري استعراض األنظمة القائمة مع القطاع العل
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متوسطية لتحديد مناطق - لرصد الزالزل يف شىت البلدان الشريكة، ومراجعة خمتلف املعايري املستخدمة يف البلدان األورو
دف  كما سيتم تسليط الضوء على التقدم احملرز يف جمال. الزالزل إنفاذ املعايري السليمة لبناء األبنية املقاٍومة للزالزل 

محاية وإنقاذ األرواح، مع إبراز األمهية املتنامية ملبادرات زيادة الوعي مبا يكفل التصرف املالئم والصحيح من جانب 
  .السكان أثناء الزالزل

  
قبل امليالد، عندما وقع  ٢٢٦فمنذ عام . والزالزل هي أكثر الكوارث الطبيعية املسِببة للدمار يف منطقة البحر املتوسط

زلزال شهري يف جزيرة رودس أدى إىل تدمري التمثال الضخم باجلزيرة، يشهد تاريخ منطقة البحر املتوسط مثل هذه 
وقع زلزال يف سوريا وأنطاكية  ٥٢٦الزالزل املسجلة، يف مايو  وعلى سبيل املثال ال احلصر ألخطر هذه. الكوارث

إىل التدمري التام  ٧٤٩وأدى زلزال اجلوالن عام . شخص ٢٥٠ ٠٠٠باالمرباطورية البيزنطية أودى حبياة ما يقرب من 
ووقع زلزال . يف القدس ملدينيت طربية، يف إسرائيل حالياً، وبيلال، يف األردن حالياً، وأحلق أضرارًا بالغة باملسجد األقصى

دمرت مدينة اإلسكندرية يف ) تسونامي(يف جزيرة كريت أطلق سلسلة كربى من أمواج املد البحري  ١٣٠٣آخر عام 
بلدة ومدينة وتسبب  ٤٥أصيبت جزيرتا صقلية ومالطة من جراء ثورة بركان جبل إتنا الذي دمر  ١٦٩٣ويف عام . مصر

لقي  ١٩٠٨عام ) تسونامي(ة زلزال ميسينا وسلسلة أمواج املد البحري ونتيج. شخص ٦٠ ٠٠٠يف وفاة أكثر من 
 ١٥ ٠٠٠، الذي تسبب يف مقتل حنو ١٩٦٠ومن زلزال أغادير عام . شخص حتفهم يف جنويب إيطاليا ٧٠ ٠٠٠حنو

الذي قضى على  ١٩٩٩شخص أي ما يقرب من ثلث عدد سكان هذه املدينة املغربية، إىل زلزال إزميت األخري عام 
شخص يف تركيا، تلفت كل هذه الزالزل النظر بصفة خاصة إىل مشكلة املساكن احلديثة اليت ال تراعى  ١٧ ٠٠٠وايل ح

  .يف إنشائها املعايري املطلوبة يف املناطق املعرضة للزالزل
  

اية هذا احلدث الذي يستغرق سبعة أيام، سيكون املشاركون قد اكتسبوا فهمًا أعمق خليارات التخفيف من حدة  ويف 
خماطر الزالزل، وأصبحوا قادرين على حتديد أولويات العمل واختيار األدوات واإلجراءات األساسية للحد من تأثري أي 

م  .   زالزل ُحيتمل وقوعها يف بلدا


