
2003

زلزال
0,4% من الناجت احمللي اإلجمالي 

267,628 من املتضررين
0,5 بليون دوالر أمريكي 

      من األضرار

املصدر: الكوارث الطبيعية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ، البنك الدولي ،2014.

الزاوية اإلحصائية: األضرار اإلقتصادية ومجموع األشخاص املتضررين 
بسبب بعض كوارث منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 1981 - 2010.

الجزائر

زلـزال
0,7% من الناجت احمللي اإلجمالي 

13,456 من املتضررين
0,4 بليون دوالر أمريكي 

من األضرار

المغرب 

إيران
2003

زلزال
7,4% من الناجت احمللي اإلجمالي 
210,261 من املتضررين
5 بليون دوالر أمريكي 

من األضرار 2009

فيضان
0,2 % من الناجت احمللي اإلجمالي 

10,000 من املتضررين
0,9 بليون دوالر أمريكي من األضرار

المملكة العربية
السعودية

    2008

فيضان
1 % من الناجت احمللي اإلجمالي 

25,064 من املتضررين
0,4 بليون دوالر أمريكي

       من األضرار

اليمن

2007

إعصار
9,3% من الناجت احمللي اإلجمالي 

20,000 من املتضررين
3,9 بليون دوالر أمريكي 

     من األضرار

عمان

2004

ــدن ــة المـ مرونـــــ
 أداة جديدة لتبادل المعارف حول التحضر والتنمية الحضرية في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

هذه أول نشرة إخبارية ملنصة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للمعرفة احلضرية حول التنمية احلضرية. لقد مت 
تصميم هذه املنصة لتسهيل تبادل املعارف بشأن السياسات واملبادرات الرامية إلى اإلستفادة من التحضر. تتوجه 
النشرة اإلخبارية إلى صناع القرار واألفراد واجلماعات من جميع نواحي املهتمني في قضايا وفرص التحضر في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. سوف نعرض في كل عدد موضوعًا مختلفًا يرتبط بالتنمية احلضرية.

سوف تسلط النشرة اإلخبارية الضوء على الدعم الذي يوفره عدد من شركاء التنمية - مبا في ذلك املعهد 
العربي إلمناء املدن )AUDI( والوكالة الفرنسية للتنمية )AFD( ومركز التكامل املتوسطي )CMI( واملؤسسة 

األملانية للتعاون الدولي )GIZ( وبنك اإلستثمار األوروبي )EIB( والبنك الدولي )WB( - إلى بالد الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا. في هذا العدد اإلفتتاحي، سوف تركز النشرة اإلخبارية على التدابير لتعزيز مرونة املدن. مت 

إنتاج هذه النشرة اإلخبارية من قبل مركز التكامل املتوسطي. وميكن اإلطالع على املزيد من املعلومات حول هذا 
املوضوع على موقعنا. نحن نرحب باألفكار وردود الفعل.

إخباريــة نشــرة 
منصة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للمعرفة الحضرية

صيف ٢٠١٤        العدد األول

mailto:menaukp%40worldbank.org?subject=menaukp%40worldbank.org
http://beta.cmimarseille.org/UkP


» خطــر الكوارث الطبيعيــة في المنطقة العربية : 
كيفية الصمود في وجه العاصفة «  )تأليف أندريا زانون(.
اجتاحت عاصفة شديدة مصر واألردن وغزة والضفة الغربية وسوريا 
ولبنان في يناير / كانون الثاني املاضي. وأبدت الشوارع املغمورة 
باملياه وعدد املشردين قلة إستعداد املنطقة إلدارة الكوارث الطبيعية 

بكفاءة. باإلضافة إلى ذلك، اكتسح تساقط ثلج قياسي في عمان 
)األردن(، في يناير / كانون الثاني، شبكة املدينة لتصريف املياه، مما 
أدى إلى محاصرة السكان في بيوتهم. وفي شمال العاصمة االردنية، 

دمرت املئات من اخليام تاركًة اآلالف من الالجئني السوريني بال مأوى. 
وقامت العواصف في االعوام املاضية بتعطيل حركة املرور في قناة 

السويس واضطرت السلطات املصرية إلى إغالق ميناء االسكندرية كما 
مت اإلبالغ عن وفيات عدة بسبب الظروف املناخية القاسية في لبنان. 

كما أن العواصف الرملية تؤثر على بالد اخلليج العربي بشكل متزايد  
مما يؤدي إلى إغالق املطارات واملدارس واملدن. ميكن مواصلة قراءة 

هذه املدونة هنا(.

 MOOC -( أول مقرر ضخم متاح عبر اإلنترنت
Massive Open Online Course( حول موضوع 

 التغير المناخي من البنك الدولي:
 »Turn Down the Heat« )اخفض احلرارة( هو املقرر األول 

من نوعه، يجمع بني العلماء واخلبراء لتقدمي مخاطر وآثار اإلحتباس 
احلراري على املجتمعات. وسوف يحلل استراتيجيات التخفيف 

وسياسيات التكيف مع اإلرتفاع املتوقع، بنسبة 4 درجات مئوية قبل 
نهاية القرن الواحد والعشرين.

الكوارث الطبيعية في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا: نظرة إقليمية عامة )2014(: يقيم هذا 

التقرير تقدم إدارة املخاطر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

يمكــن العثــور علــى المزيد مــن مدونات ذات صلة هنا.

محددًا الثغرات للتدخالت والفرص املتاحة لتوسيع نطاق احلوار حول 
إدارة للمخاطر أكثر استباقية وتعاونية.

التغير المناخي، مخاطر الكوارث وفقراء الحضر 
)2012(: يقدم هذا الوبينار )ندوة عبر اإلنترنت( نطاق الدراسة التي 

اجنزها فريق عمل رؤساء البلدية املعني بتغير املناخ. يوفر العرض حملة 
عامة عن اإلطار املصمم لبناء املرونة عبر توفر حلول فعالة من ناحية 

التكلفة لبناء القدرات املؤسسية وتقدمي اخلدمات األساسية للفقراء في 
املناطق احلضرية األكثر ضعفًا.

الصندوق العالمي للحد من الكوارث واالنتعاش 
من آثارها - تقرير سنداي )2012(: يوصف هذا التقرير أهمية 

مراعاة إدارة مخاطر الكوارث في حوارات التنمية على الصعيد العاملي. 
ويحدد التقرير منظمة البنك الدولي والصندوق العاملي للحد من الكوارث 

واالنتعاش من آثارها كأدوات لتعزيز املرونة، مثل: أنظمة اإلنذار 
املبكر وانظمة اإلستجابة حلاالت الطوارئ، وأدوات لبناء القدرات من 

أجل احلكومات واملدن واملجتمعات؛ ومناهج لتوسيع املعرفة والشركات 
العاملية لإلستجابة إلى الكوارث الدولية.

المؤشر العالمي للمخاطر الحضرية )2012(: يصنف هذا 
املؤشر املناطق احلضرية األكثر خطرًا في كل منطقة حسب األنواع 

األربعة الرئيسية من الكوارث الطبيعية: الزالزل واألعاصير واالنهيارات 
األرضية والفيضانات.

يمكــن العثــور علــى المزيد مــن مدونات ذات صلة هنا.

مدونة حديثــة حول مرونة المدن

المــوارد والمنشــورات حول مرونة المدن

http://blogs.worldbank.org/arabvoices/ar/threat-natural-disasters-arab-region-how-weather-storm
http://blogs.worldbank.org/arabvoices/ar/threat-natural-disasters-arab-region-how-weather-storm
http://blogs.worldbank.org/arabvoices/ar/threat-natural-disasters-arab-region-how-weather-storm
http://blogs.worldbank.org/arabvoices/ar/threat-natural-disasters-arab-region-how-weather-storm
https://www.coursera.org/course/warmerworld
https://www.coursera.org/course/warmerworld
https://www.coursera.org/course/warmerworld
https://www.coursera.org/course/warmerworld
https://www.coursera.org/course/warmerworld
http://www.albankaldawli.org/ar/region/mena/publication/natural-disasters-in-the-middle-east-and-north-africa
http://www.albankaldawli.org/ar/region/mena/publication/natural-disasters-in-the-middle-east-and-north-africa
http://www.albankaldawli.org/ar/region/mena/publication/natural-disasters-in-the-middle-east-and-north-africa
http://beta.cmimarseille.org/UkP/resilient-cities
http://beta.cmimarseille.org/UkP/resilient-cities
http://einstitute.worldbank.org/ei/webinar/climate-change-disaster-risk-and-urban-poor
http://einstitute.worldbank.org/ei/webinar/climate-change-disaster-risk-and-urban-poor
http://einstitute.worldbank.org/ei/webinar/climate-change-disaster-risk-and-urban-poor
http://www.gfdrr.org/sites/gfdrr.org/files/Sendai_Report_051012.pdf
http://www.gfdrr.org/sites/gfdrr.org/files/Sendai_Report_051012.pdf
http://www.gfdrr.org/sites/gfdrr.org/files/Sendai_Report_051012.pdf
http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64165259&theSitePK=469372&piPK=64165421&menuPK=64166093&entityID=000158349_20130625133954
http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64165259&theSitePK=469372&piPK=64165421&menuPK=64166093&entityID=000158349_20130625133954
http://beta.cmimarseille.org/UkP/resilient-cities


املدن الكبرى في الدار البيضاء، املغرب، الذي نفذته الوزارة االحتادية 
للتعليم والبحوث )BMBF(، باإلضافة إلى )3( اخلبرات املكتسبة 
من مشروعني جتريبيني جاريني في املناطق املدنية في دار السالم 

)تنزانيا( وناشيك )الهند(. أبرز املؤمتر »مرونة املدن: غدًا سوف يفوتنا 
األوان: كيفية تعزيز مرونة املدن واملناطق املدنية« أعمااًل موجهة نحو 
املستقبل وخطوات ملموسة في بناء وتأمني املرونة خارج حدود املدن 
في سياق إقليمي. واستخلصت الدورة خبرات بلدية إتكوني، دربان، 

جنوب أفريقيا، على مدى السنوات املاضية؛ وآخر نتائج معهد جودارد 
للدراسات الفضائية في ناسا )NASA(، جامعة كولومبيا؛ وحلواًل مالية 
مبتكرة قدمتها مؤسسة بنك قروض إعادة اإلعمار األملاني )KfW( حول 
بناية املرونة املدنية. ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بكارمن فوجت، 

GIZ أملانيا.

اليــوم المفتوح األوروبي للتكيف
]مع مشــاركة بنك االستثمار األوروبي[

28 مايو / ايار 2014: شارك بنك االستثمار األوروبي في اليوم 
املفتوح األوروبي للتكيف، الذي قامت بتنظيمه احلكومات احمللية من 
أجل االستدامة - ICLEI -  والوكالة األوروبية للبيئة )EEA( في 

بون، أملانيا. كان هذا عبارة عن تبادل متفاعل بني املدن حول موضوع 
تكيف املدن األوروبية مع تغير املناخ. جمع اليوم املفتوح سياسيني 

محليني ومدراء التكيف وممارسني وأصحاب مصلحة التكيف احلضري 
الرئيسيني من مختلف أنحاء أوروبا لتبادل اخلبرات، والتعلم من بعضهم 

البعض ومناقشة حلول عملية. ساهم بنك االستثمار األوروبي في 
اجللسة العامة االفتتاحية، وجلسات حول تقييم الضعف ومتويل التكيف 

املناخي، مسلطًا الضوء على تركيز البنك على املشاريع احلضرية 
كمجال رئيسي للحد من التعرض للتغير املناخي في أوروبا.

ورشة عمل رفيعة المستوى لمنصة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا للمعرفة الحضرية حول مرونة المدن.

]تحت رعاية البنك الدولي والمعهد العربي إلنماء المدن 
ومركز التكامل المتوسطي[

جمعت هذه الورشة صناع القرار وقادة الفكر والقطاع اخلاص وممثلي 
املجتمع املدني من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومن حول 

العالم لتبادل املعرفة حول السبل الفعالة لتعزيز قدرة صمود املدن في 
وجه مجموعة من املخاطر. لقد مت عقد الورشة في شهر مايو / ايار 

2014 ، وميكن العثور على الفيديوهات والعروض املقدمة الناجتة عن 
املؤمتر هنا.

ورشات عمل في المنتدى الحضري الدولي السابع 
في ميديلين، حول مرونة المدن والرابطة الحضرية

]GIZ تحت رعاية المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي[

قام املشروع القسمي »التنمية املستدامة للمناطق املدنية« بعقد ورشتي 
عمل في شهر ابريل / نيسان 2014 إلثراء النقاش اجلاري حول 

التنمية احلضرية املستدامة على املستوى املدني. ومنذ شهر يونيو / 
حزيران 2013، قام البرنامج القسمي بتجسيد إطار توجيه للتعاون 
اإلمنائي األملاني )بالنيابة عن الوزارة االحتادية للتعاون اإلقتصادي 

والتنمية - BMZ( ينظر إلى املناطق املدنية الستخدامها الكفؤ للموارد 
وإلى األنظمة الفعالة في احلكم اإلقليمي. قدم مؤمتر الربط الشبكي 

»الرابطة احلضرية: تعزيز الروابط بني القطاعات وعبور احلدود البلدية 
لكفاءة متكاملة في استخدام املوارد« نظرة ثاقبة في الرابطة احلضرية 
من خالل نهج ثالثي: )1( مقدمة ألحدث وضع حول األساس املفهومي 
إلدارة حضرية متكاملة؛ )2( مناقشة نقاط دخول عملية إستنادًا على 

دراسة حاالت من جميع أنحاء العالم والنتائج التي وصل إليها مشروع 

آخــر المؤتمــرات حول مرونة المدن وكفــاءة الموارد في المدن

mailto:carmen.vogt%40giz.de?subject=carmen.vogt%40giz.de
mailto:carmen.vogt%40giz.de?subject=carmen.vogt%40giz.de
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تعزيز مرونة املدن في أوروبا ومنطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا 
وبقيــة العلــم هــي أولوية مهمة لبنك اإلســتثمار األوروبي، وهذا ينعكس 

في انشــطته في عدة طرق:

تقييم وعناية بنك اإلســتثمار األوروبي الواجبية: 
تعتبر مرونة االســتثمارات في البنية التحتية قضية مشــتركة بني عدة 
اســتثمارات فــي التنمية اإلقليمية واحلضاريــة والقطاعات التي يعمل 

فيهــا البنــك، وخاصة جميع أنواع النقــل والطاقة واملياه والنفايات 
الصلبــة واملبانــي العامة واملوارد الطبيعيــة والصناعات الزراعية. ولذلك 

يتــم إتخــاذ مرونة االســتثمارات في اإلعتبار فــي عملية التقييم وهي 
جــزءًا ال يتجزأ منها.

 )EU( العمــل فــي مجال تغير المناخ: إن اإلحتاد األوروبي
إحــدى رواد العمــل في مجال تغير املناخ، ويدعم بنك اإلســتثمار 

األوروبي سياســة تغير املناخ التي وضعها اإلحتاد األوروبي، 
مبثابتــه بنــك اإلحتاد األوروبــي وبصفته ملك الدول األعضاء، 

ويعتبر بنك اإلســتثمار األوروبي أن العمــل فــي مجال تغير املناخ ذو 
أهمية إســتراتيجية ألنشــطة البنك، داخل وخارج أوروبا، ويعتبر أيضًا 

العمل في التغير املناخي منطقة سياســية رئيســية ألنشــطة البنك. 
ويعكــس هــدف 25% من إقراض البنــك ألعمال تغير املناخ وأولوياته 

االســتثمارية إلتــزام البنك لتخفيف التغيــر املناخي والتكيف معه. 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، يتم فحص جميع عمليــات التمويل لتحديد مدى 
تعرضهــا للمخاطــر املناخيــة املهمة، ولتحديــد التدابير الالزمة للتكيف 

عنــد االقتضــاء والضــرورة. يتــم التركيز - في املجال احلضري - على 
حتســني مرونــة املجتمعــات والنظم البئية فــي املدن وكذلك حلماية املباني 
والبنيــة التحتيــة الرئيســية. لقد أصدر البنــك بيان حول العمل في مجال 

التغييــر املناخــي، باإلضافة إلى فيديــو حول نهجه ملواجهة حتديات 
الطاقــة والتغيــر املناخي في اإلحتاد األوروبي.

إدارة مخاطر الكوارث: قام بنك االســتثمار األوروبي بتمويل 
العديــد مــن البرامــج التي تســتهدف معاجلة ما بعد الكوارث وكذلك 

إدارة مخاطر الكوارث. منذ عام 2002، وقع بنك االســتثمار األوروبي 
قروضــا ألكثــر من 5 مليارات يــورو إلعادة اإلعمار اثر الفيضانات 

وإدارة املخاطــر فــي االحتاد األوروبــي وحده. الهدف من متويل ما بعد 
الكــوارث هــو إعادة البناء بشــكل أفضل وأكثر ذكاء لضمان القدرة 

علــى مواجهــة الكوارث في املســتقبل. وهــذا ال يعني التركيز على إعادة 
البناء أو حتســني املباني / البنية التحتية فحســب، ولكن أيضا على 
تدابير البنيوية واألنظمية، مبا في ذلك حتســني التخطيط والتنســيق 

تســليط الضوء على شــريك إنمائي: بنك اإلســتثمار األوروبي

بني املؤسســات املختلفة قبل وأثناء حاالت الطوارئ. وتســتثمر البلدان 
في شــمال وجنوب املتوســط على نحو متزايد في إدارة املخاطر لزيادة 

درجــة مرونتهــا ضد تهديــدات الفيضانات والزالزل وموجات اجلفاف 
وغيرها من املخاطر. على ســبيل املثال، قام بنك االســتثمار األوروبي 
بتمويل منشــأة في تركيا لتعزيز تنمية مســاكن مرنة في حالة الزالزل، 

تســتهدف املناطق احلضرية األكثر تعرضًا.

 تنمية المناطــق الحضرية والخدمات البلدية: 
إن التنميــة احلضريــة واإلقليميــة هي إحدى املجاالت ذات األولوية 
لتدخل بنك االســتثمار األوروبي، وميول بنك االســتثمار األوروبي 

اســتثمارات فــي التجديد احلضــري وتطوير املناطق احلضرية اجلديدة 
واملبانــي العامــة والنقل فــي املناطق احلضرية وإمدادات املياه وإدارة 
امليــاه والصــرف الصحي والنفايات الصلبــة والصحة والتعليم. ميكن 
لبنك االســتثمار األوروبي أن يوفر متوياًل ملشــاريع كبيرة اســتثمارية 

مباشــرًة، أو عبر برامج اســتثمارية تســهم بشــكل جماعي لتعزيز صمود 
مدينة أو منطقة، أو برامج مشــاريع صغيرة تنتشــر عبر منطقة أو بلد 
عــن طريــق البنــوك التجارية. ولقد بدأ بنك االســتثمار األوروبي بتمويل 
اســتثمارات فــي مجــال تطوير املــدن الذكية، التي ميكن أن تكون أداة 
رئيســية في مســاعدة املدن على حتســني مرونتها، ولقد أنشــأ برنامجًا 

بحثيــًا حــول هذا املوضوع، يســتهدف تنميــة املدن الذكية في منطقة 
املتوسط.

الخدمات االستشــارية: إلى جانب التمويل، يوفر بنك االســتثمار 
األوروبي خدمات استشــارية في العديد من مجاالت نشــاطه، وخاصًة 
فيما يتعلق بتنمية املشــاريع، وغالبًا في الشــراكة مع االحتاد األوروبي 

واملؤسســات املالية الدولية الشــريكة األخرى. على ســبيل املثال، إن 
بنك االســتثمار األوروبي شــريك رئيســي في املبادرة املالية للمشروعات 

العمرانيــة )UPFI( فــي منطقــة املتوســط، جنبا إلى جنب مع اإلحتاد 
األوروبــي، الوكالــة الفرنســية للتنمية )AFD( واالحتاد من أجل 

املتوســط )UfM(، الذي يدعم حتديد وإعداد ومتويل االســتثمارات 
فــي مجــال التنميــة احلضريــة؛ علمًا بأن املرونة هي إحدى الدالئل 

التي تســتخدم عند حتديد هذه املشــاريع واختيارها. ســوف يقوم بنك 
االســتثمار األوروبي أيضا بإدارة املرحلة الثانية من برنامج اإلســتثمار 

في النقاط الســاخنة للبحر األبيض املتوســط )MeHSIP II(، والتي 
تهدف إلى إعداد مشــاريع وتقدمي مشــورة خبراء القطاع في مناطق 
رئيســية ملرونة املدن، مثل حتســني إدارة املوارد املائية وزيادة املرونة 

ضــد املنــاخ املرتبط مع األمن املائي. 

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/statement-on-climate-action.htm
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/statement-on-climate-action.htm
http://www.eib.org/infocentre/videotheque/eib-and-climate-and-energy-challenges.htm
http://www.eib.org/infocentre/videotheque/eib-and-climate-and-energy-challenges.htm


الجزائر: ساعد البنك الدولي احلكومة اجلزائرية إلجناز دراسة حول 
إدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير املناخ في اجلزائر العاصمة 

لتخدم اإلستراتيجية األولى للمدينة للتكيف مع التغير املناخي.

جيبوتي: اطلقت جيبوتي منصة للتقييم واإلتصال حول املخاطر في 
ديسمبر/ كانون األول 2013 بدعم من البنك الدولي. وهي ترشد أيضا 

إدارة الكوارث في التنمية احلضرية من خالل تقييم ضعف ومخاطر 
اإلسكان )الزلزالية والفيضانية( حسب مستوى رأس املال. ويستخدم 

البلد هذه املعلومات من أجل توجيه تطورات البنية التحتية في املستقبل.

األردن: اطلقت األردن برنامج خدمة طوارئ وصمود إجتماعي 
ملساعدة البلديات واملجتمعات احمللية املضيفة في معاجلة التأثيرات 

املباشرة لتقدمي اخلدمات لتدفقات الالجئني السوريني. مت تصميم 
البرنامج أيضًا من أجل تعزيز قدرة البلديات لدعم التنمية اإلقتصادية 

احمللية.

الكويت: أنشأ معهد الكويت لألبحاث العلمية )KISR( مركز للتميز 
في إدارة األزمات واإلبالغ عن املخاطر، بالتعاون مع البنك الدولي. 

لبنان: يقوم البنك الدولي بإعداد مشروع دعم للبلديات واملجتمعات 

احمللية املضيفة ملواجهة تزايد الضغوط على اخلدمات احمللية الناجمة عن 
تدفق الالجئني السوريني.

المغرب: تشاركت حكومة املغرب مع البنك الدولي من أجل تطوير 
إستراتيجية متكاملة إلدارة املخاطر الشاملة التي تشمل متويل املخاطر 

ومكونات تخفيف املخاطر لقطاع الزراعة والسلع واملخاطر الطبيعية. 
سيتم تفعيل هذه اإلستراتيجية على املستوى الوطني وفي محافظات 
ومدٍن محددة. ميكن العثور على مدخالت هذه اإلستراتيجية في هذا 

التقرير اجلديد.

المملكة العربية السعودية: تقوم اململكة العربية 
السعودية بوضع تقييم شامل للمخاطر لدمج معلومات املخاطر في 

التخطيط االستثماري بدعم من البنك الدولي. وتقوم بعض املدن 
السعودية مثل مكة املكرمة بإتخاذ مبادرات إضافية لتقييم نقاط ضعفها 

وحتسني قدرتها املؤسسية ووضع خطة لتعزيز مرونتها.

الضفة الغربية وغزة: قام البنك الدولي مبساعدة الضفة 
الغربية وغزة بتنفيذ تقييم سريع لألضرار واخلسائر في أوائل عام 
2014 اثر عاصفة شتائية قارسة. ولقد جلبت العاصفة 75% من 

معدل األمطار السنوي للمنطقة في مدة 4 أيام فقط.

بعض مبادرات البنك الدولي في مدن وبالد الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا لتعزيز مرونة المدن

http://beta.cmimarseille.org/citiesclimatechange
http://beta.cmimarseille.org/citiesclimatechange
http://www.albankaldawli.org/projects/P119878/dj-natural-disaster-risk-assessment-monitoring-system?lang=ar&tab=overview
http://www.albankaldawli.org/projects/P119878/dj-natural-disaster-risk-assessment-monitoring-system?lang=ar&tab=overview
http://www.albankaldawli.org/projects/P147689?lang=ar
http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch?query=83782


تسهل منصة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للمعرفة احلضرية تبادل املعرفة بني صناع القرار املعنيني بالتنمية في املناطق احلضرية في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا. وضعت املنصة باإلشتراك مع البنك الدولي ومركز التكامل املتوسطي واملعهد العربي إلمناء املدن باعتبارها ذراعا إقليمية 

ملنصة البنك الدولي للمعرفة احلضرية. مت انشاؤها في أيلول / سبتمبر 2012 في مرسيليا. 

زيارة موقعنا - اإلتصال بنا. 

جيــو-كان )GEO-CAN( فــي هايتي - تحرك عالمي 
من أجل إستجابة سريعة: يتم إستخدام تقنيات التصوير 
باألقمار الصناعية والتعهيد اجلماعي جلمع املعلومات لتمكني صانعي 

القرار بتخفيف آثار ما قبل وبعد الكوارث بشكٍل أفضل. أحد آخر األمثلة 
هو زلزال عام 2010 في هايتي الذي قتل ما يقارب 316,000 نسمة، 
وأصاب 300,000 شخصًا وشرد 1.3 مليون شخصًا. وقامت منظمة 
البنك الدولي والصندوق العاملي للحد من الكوارث واإلنتعاش من آثارها 

بحشد العلماء وخبراء التقنية على الصعيد العاملي، ليقدروا االضرار 

الناجتة في الوقت احلقيقي بإستخدام »رصد األرض العاملي - شبكة 
تقييم الكوارث GEO-CAN« لتقدير االضرار وتصنيفها بناًء على 

أساس تصوير إرتفاعي عالي الدقة في املناطق املتضررة. سمحت الصور 
التي مت جمعها لفريق من 600 خبير ميثل 23 دولة بتقسيم املناطق 
وتوفير تقييمات سريعة عن االضرار الالحقة باملباني، حسب املنطقة 

اجلغرافية التي استخدمت بعد ذلك في عملية صنع القرار إلعادة توطنٍي 
آمنة، وتخطيط إستخدام األراضي في أعقاب الكارثة. مت إستخدام هذه 
الصور في مراحل الحقة لصقل منصة تقييم املخاطر مع حكومة هايتي.

اإلطــالع: تســليط الضوء على مبــادرات من حول العالم

 
بالتعاون مع:

قام مركز التكامل المتوسطي 
بإنتاج هذه النشرة اإلخبارية: 

mailto:menaukp%40worldbank.org?subject=menaukp%40worldbank.org
http://beta.cmimarseille.org/UkP
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0%2C%2CcontentMDK:22452874~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:4607%2C00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0%2C%2CcontentMDK:22452874~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:4607%2C00.html

