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The European Commission is the EU’s executive body. 
 
“The European Union is made up of 27 Member States who have 
decided to gradually link together their know-how, resources and 
destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they 
have built a zone of stability, democracy and sustainable development 
whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. 
The European Union is committed to sharing its achievements and its 
values with countries and peoples beyond its borders”. 
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 خبر صحفي
 إعداد المجتمعات الساحلية المتوسطية لحادثة أمواج تسونامي التالية

 

خبيًرا من المتخصصين في إدارة المخاطر من الدول المتوسطية واألوروبية والبلقانية سوف يتم عقد ورشة عمل  60في حضور 
، ومن المقرر أن ترآز ورشة العمل بشكل )لياإيطا(في جزيرة سترومبولي  2012يونيو  2مايو إلى  30تدريبية خالل الفترة من 

أساسي على إنشاء نظام فّعال لإلنذار المبكر ُيستخدم في الكشف عن أمواج تسونامي المحتمل حدوثها في البحر المتوسط، وتنبيه 
 . السكان المعرضين للخطر، والبدء في تنفيذ السلوآيات الوقائية المناسبة

تنظيمها برنامج األورومتوسطي للوقاية من الكوارث الطبيعية والناتجة عن النشاط البشري وُتعقد ورشة العمل التي سيقوم ب
التابعة لمنظمة  )IOC(بالتعاون مع اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية  )PPRD South(الجنوب  –واالستعداد واالستجابة لها 

. احد من أآثر سواحل البحر المتوسط المعرضة لخطر حدوث أمواج تسوناميفي و) يونيسكو(األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
وعلى مدار أيام ورشة العمل سوف يقوم ممثلون عن هيئات الحماية المدنية بالدول األعضاء في البرنامج، وإدارة الحماية المدنية 

التابعة لمنظمة اليونسكو، وثالثة من معاهد البحوث اإليطالية، والمفوضية األوروبية، واللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية 
اإليطالية الرئيسية، وخمس مناطق إيطالية من بين أآثر المناطق المعرضة لخطر أمواج تسونامي، والبلدية المحلية بمراجعة أحدث 

ظام اإلنذار المبكر بأمواج تسونامي ما توصلت إليه اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة اليونسكو فيما يتعلق بن
بما . )NEAMTWS(والتخفيف من آثارها في المنطقة الشمالية الشرقية من المحيط األطلسي والبحر المتوسط والبحار المتصلة به 

 . التنبيهفي ذلك الترتيبات التنظيمية، واألنشطة الحالية والمستقبلية، وتقنيات الكشف عن أمواج تسونامي وإجراءات نشر رسائل 

، رئيس إدارة الحماية المدنية اإليطالية، وبيتر بيلينج )Franco Gabrielli(وسوف يفتتح ورشة العمل آل من فرانكو جبرايلي 
)Peter Billing(نتشيسكا افر، رئيس وحدة االستجابة للطوارئ في اإلدارة العامة للمساعدات اإلنسانية التابعة للمفوضية األوربية، و

، رئيسة اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة اليونسكو، وبيرلوجي سودو )Francesca Santoro(رو سانتو
)Pierluigi Soddu(المدير التنفيذي لبرنامج األورومتوسطي ، . 

ي يعمل بها نظام وخالل ورشة العمل سوف يتعرف المشارآون، من خالل شبكة إقليمية من المعاهد العلمية، على الطريقة الت
اإلنذار المبكر بأمواج تسونامي والتخفيف من آثارها في المنطقة الشمالية الشرقية من المحيط األطلسي والبحر المتوسط والبحار 

للكشف عن الزالزل أو االنهيارات األرضية التي تحدث تحت سطح البحر والتي يمكن أن تتسبب في  )NEAMTWS(المتصلة به 
آما يستطيع النظام أيًضا تحديد مجاالت تأثير أمواج تسونامي المحتملة، والتنبؤ بانتشارها وتوقيت وصولها . ناميإنشاء أمواج تسو

آما سيقوم المشارآون خالل الورشة أيًضا بتقييم مدى جدوى تبادل . والقيام في النهاية بإصدار رسائل تحذير إلى السلطات المعنية
حر والتي من الممكن أن تؤآد حدوث أمواج تسونامي من عدمه، وتوفر المعلومات حول مدى البيانات المتعلقة بمستوى سطح الب

اتساع هذه األمواج، في البحر المتوسط، بسبب وقت تحرك أمواج تسونامي القصيرة، حيث أنه من غير الممكن دائًما أن تنتظر 
 .الحصول على هذا التأآيد قبل إصدار رسائل التنبيه

ضح خبراء إدارة المخاطر خالل ورشة العمل القدرات التي تمتلكها بلدانهم فيما يتعلق بإصدار رسائل التحذير ومن جانبهم سوف يو
في الوقت المناسب إلى السكان المعرضين للخطر، فضًال عن إصدار اإلجراءات المنظمة لضمان معرفة السكان المعرضين للخطر 

 .بما عليهم القيام به عند تلقيهم لرسائل التحذير

وتشير اإلحصاءات إلى تكرار حدوث أمواج تسونامي في البحر المتوسط عن حدوثها في المحيط الهندي، وأنها تسببت على مدار 
حادثة  200ووفًقا للوآالة األوروبية للبيئة، تم تسجيل . قرون في وقوع أضرار مادية جسيمة وإلحاق خسائر بالغة في األرواح

ومؤخًرا، أشارت جامعة بولونيا إلى أن إيطاليا شهدت في . سنة الماضية في البحر المتوسط 500الـ ألمواج تسونامي على مدار
وقد حدثت في الغالب أمواج تسونامي . عام 100حادثة ألمواج تسونامي آل  15المتوسط على مدار األربعة عقود الماضية وقوع 

زالزل والبراآين النشطة مثل بحار إيجي، واأليوني، وترهينيا، التي تم تسجيلها في أآثر المناطق المعرضة لمخاطر وقوع ال
 . ومرمرة على طول الساحل الجزائري وجزيرة قبرص

وفي جنوب البحر المتوسط يرتفع خطر حدوث خسائر في األرواح ووقوع آوارث اقتصادية بسبب الكثافة السكانية الكبيرة على 
مليون نسمة يعيشون في المدن  110آم من الخط الساحلي، منهم  46.000في  مليون نسمة يعيشون 150فهناك نحو . طول سواحله

آل هذه الكثافة وال يزال االهتمام محدوًدا بخطر . مليون سائح يزورون المنطقة آل عام 200المطلة على البحر، فضًال عن أن نحو 
 .أمواج تسونامي في سياسات تخطيط استخدام األرض في جميع أنحاء المنطقة
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اللجنة تحظى ورشة العمل بمساهمة من جانب معاهد بحوث مهمة في منطقة األورومتوسطي فضًال عن مساهمة  وسوف
األوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة اليونسكو والتي تم تفويضها، استجابة لحادثة أمواج تسونامي المأساوية التي 

ومن . سيق إلنشاء نظام اإلنذار المبكر بأمواج تسونامي في البحر المتوسط، بالتن2004ديسمبر  26ضربت المحيط الهندي في 
من خالل  جانبه يدعم االتحاد األوروبي الجهود التي تقوم بها اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة اليونسكو

بأمواج تسونامي والتخفيف من آثارها في المنطقة بنظام اإلنذار المبكر تمويل مشروع مرآز معلومات أمواج تسونامي المعني 
، والذي يهدف إلى تحسين نشر أفضل الممارسات حول الشمالية الشرقية من المحيط األطلسي والبحر المتوسط والبحار المتصلة به

دعم وتعزيز  الحد من حدوث خطر أمواج تسونامي في المنطقة، ورفع مستوى الوعي لدى السكان المعرضين للمخاطر إضافة إلى
 . اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية وآلية الحماية المدنية التابعة لإلتحاد األوروبيأوجه االتصال بين 

: و عبر البريد اإللكترونيأ، +39 349 0850931أليساندرو آانديلورو، على : لمزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بـ
info@euromedcp.eu 

 


