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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 

  و يادداشت پورتالرضائی ندا: برگردان و فشرده از
  ٢٠١٩ اپريل ٠۵

 

  :يادداشت

مطالعۀ اين نوشته را به تمام خوانندگان عزيز پورتال توصيه می داريم از آنھا صميمانه تقاضا داريم، که ين ضمن ا

 آوردند، رليی که باا و ايران و خسارات جانی و من روز ھای اخير در افغانستانبادرنظرداشت سيل ھای بنيان برافگ

. نيز پيشنھاد نمايندند اعليه باليای طبيعي مبارزه به  عالقه مندهکخودشان مطالعۀ اين نوشته را به تک تک دوستان 

نعت کاپی رايت در آن مما کوتاه را جزوه گونه بين مردم پخش نمايند، نه تنھا ھيچ ۀھرگاه خوانندگانی بخواھند اين نوشت

  .ه ما ھم حاضريم در حد امکان به آن خوانندگان کمک تخنيکی بنمائيمنيست، بلک

 AA-AAادارۀ پورتال

  

 مشارکت مردمی در مديريت بحران پايدار :  از کوبائیدرس ھا
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 حوادث مديريت و لوکنتر لۀأمس درمورد فراوانی انتقادات بحران، مديريت در بحران کرمانشاه، در اخير ۀزلزل از پس

 ذی ارگانھای ساير و غيرمترقبه حوادث ستاد فراوان ھای تجربه وجود با. ساخت مطرح وسيع سطحی در را غيرمترقبه

 داوطلب، نيروھای و مددکاران غيرسازمانی اما پررنگ ھمواره حضور و اخير طوفانھای و سيلھا ھا، زلزله در ربط

 پزشکی ۀاولي کمکھای ۀارائ و آواربرداری در خيرأت. است بوده ھمراه سردرگمی و خيرأت با ھمواره رسانی امداد

 معنوی و مادی نيروھای و انرژی خود، دولتی و نھاد مردم نيروھای رسانی امداد در ناھماھنگی و ناموزونی درکنار

 روند شمالی، و غربی ھای استان در سيل وقوع از پس نيز، امروز. داد ھدر به امدادرسانی يندفرا در را بسياری

 و غافلگيری اين  .آيد می نظر به  ديدگان آسيب برای فرسايشی و کند فرآيندی عادی زندگی به بازگشت و بازسازی

 که بپردازيم پايدار بحران يريتمد موفق ھای نمونه از يکی بررسی به تا شد یئانگيزھا پياپی، حوادث در سردرگمی

 توجه مورد اکنون که پردازيم می کوبا ۀتجرب به مختصری اينجا در. است مردمی ۀمداخل و مشارکت بر متکی

  . است گرفته قرار بحران پايدار مديريت به دستيابی جھت در اپانج و امريکا چون ئیکشورھا

 نرخ اما آورد، می پی در بسياری خرابيھای که کند می نرم پنجه و دست سھمگينی طوفانھای با سال ھر ًتقريبا کوبا،

 شده سبب که است عواملی ۀجمل از بيسوادی کنی ريشه و عمومی آموزش. است اندک بسيار حوادث اين جانی تلفات

 و انسانی منابع از استفاده. کنند درک را دولت ھشدارھای مفھوم و باشند آگاه طوفان از ناشی خطرات به مردم ۀھم

 ابزارھای تمام از استفاده با مردم ۀھم به موقع به ھای توصيه جمله از اقداماتی با آسيبھا کاھش برای پيشرفته وریفنآ

 معلول افراد باردار، زنان مانند پذيرتر آسيب افراد ويژه به جمعيت ۀپيشگيران و شده ريزی برنامه انتقال و تخليه ممکن،

 اجتماعی سازمان وجود بدون که دنا ثریؤم اقداماتی از ھمه شوند، می ئیشناسا واقعه وقوع از پيش که سالمندان و

  .ابدي ینم تحقق فراگير

 است استوار عمومی آموزش ھمچنين و کارآمد و پيشرفته بسيار ھواشناسی سيستم بر کوبا در طبيعی باليای به واکنش

 مردمی ھائيکوبا. دھد می را الزم ایھشدارھ سھمگين گردبادھای و گردابھا و گرمسيری طوفانھای ۀدربار مردم به که

 ھای گروه ی،ئ توده سازمانيافته نھادھای و بسيج در و دارند قوی اجتماعی انسجام و ھمبستگی حس اند، کرده تحصيل

  .دارند زيادی ۀتجرب سياسی ساختارھای و یئ حرفه

  :ميکنيم اشاره ذيل در را نمونه چند. است سرگذرانيده از را بسياری طوفانھای کوبا گذشته سال پانزده در

  ميشل طوفان: ٢٠٠١ مبرنو ٤

  ٤: سيمسون–سافير مقياس

  .رلاد ميليارد ١: اقتصادی خسارت

  .ساعت / کيلومتر ٢١٦: باد سرعت

  نفر ھزار ٧١٢: تخليه

  نفر ھزار ٢٧٠: عمومی ھای پناھگاه در شده داده اسکان جمعيت

  نفر ٥: مير و مرگ آمار

  

  ايزيدور طوفان: ٢٠٠٢ مبرسپت ٢٠

  ٢: سيمسون–سافير مقياس

  ساعت / کيلومتر ١٦٠: باد سرعت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  )حيوانات ھمراه به  (نفر ھزار ٢٨٠: تخليه

  

  ليلی، طوفان: ٢٠٠٢ برواکت ١

  .٢: سيمسون–سافير مقياس

  ساعت / کيلومتر ١١٠: باد سرعت

  )پناھگاه ھزار ٨٦ (ھزار ١٦٥: تخليه

  

  چارلی، طوفان: ٢٠٠٤ بر،واکت١٣

  .٢: سيمسون–سافير مقياس

  ساعت / کيلومتر ٢٢٠: باد سرعت

  نفر ھزار ١٤٩: تخليه

  ريو دل پينار و ھاوانا: محل

  

  ايوان، طوفان – ٢٠٠٤ ،١٢ مبرسپت

  ٥:سيمسون–سافير مقياس

  ساعت / کيلومتر ٢٥٠: باد سرعت

  ريو دل پينار و/ يوونتود: محل

  نفر ھزار پانصد و ميليون ١: تخليه

  

  دنيس طوفان ٢٠٠٥ والیج ٥

  ساعت / کيلومتر ٢٤٠: باد

  نفر ھزار ٦٠٠: شده تخليه

  

  ايرما: ٢٠١٧ برمسپت ٨

  ٥:سيمسون–سافير مقياس

  ساعت/ کيلومتر ١٩٥: باد سرعت

  ١٠: مير و مرگ
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 کشته کسی فراوان ھای ويرانی رغم به کوبا در اما گرفت متحده اياالت در را نفر ۴۴ جان متيو طوفان ٢٠١۶ سال در

 کوبا در دادند، دست از را خود جان متحده اياالت در نفر ١٨٠٠ از بيش کاترينا، طوفان براثر که ھنگامی ھمچنين. نشد

 ۀادام با که درحالی گرفت، را نفر ٧ جان خود شدت اوج در آيک و گوستاو طوفان ٢٠٠٨ سال در. نشد کشته کس ھيچ

 دست از را خود جان نفر ٣٠ بود، شده کاسته قدرتش از زيادی مقدار که اين باوجود متحده، اياالت در طوفان اين حرکت

 طوفان ۶ باختگان جان با قياس در بيشتری ئیامريکا شھروندان تعداد نيز ٢٠٠٣ الس در ايزابل طوفان جريان در. دادند

 کشور دو ھر که ئیھا طوفان تمامی برای الگو اين و شدند؛ کشته ،٢٠٠٣ تا ١٩٩۶ ھای سال ميان ۀباز در کوبا بزرگ

 ملل و سرخ صليب مانند لیالمل بين ھای سازمان که ندارد تعجب جای. شود می تکرار است، داده قرار حمله مورد را

 طوفان در مرگ خطر کوبا در واقع در .اند ناميده طبيعی باليای خطر کاھش جھانی ۀنمون را کوبا بارھا و بارھامتحد 

 ايرما طوفان يعنی اخير، ۀدھ طوفانھای سھمگينترين از يکی درگير خود ه درحاليک و ستامريکا از کمتر برابر ١٥

  . فرستاد باراباس و لوسيا سنت کيتس، سنت باربودا، انتيگوا، به امدادی و پزشکی نيروی ٧٥٠ بود

  

  کوبا در طبيعی باليای از پيشگيری طرح اصلی اجزای

  . دھد می پوشش را ھا محله حتی و دھکده شھرک، شھر، ايالتی، ملی، نھادھای برنامه اين کوبا در. ريزی برنامه

 در جامعه، سطح در. کند می دخيل سطحی ھر در را مردم طبيعی، باليای از ناشی مخاطرات برای راه نقشه طراحی

 مستمر و دقيق راه ۀنقش ۀتھي. دارند عھده بر را وظيفه اين یئ توده سازمانھای نمايندگان يا خانواده پزشک محالت،

. است جامعه خاص پذيريھای آسيب ئیشناسا کليد محلی، سطح در نقشه اين. است کوبا در خطرات کاھش اصلی عامل

 پرخطر، مکانھای از افراد ۀتخلي و انتقال نيازھای خطر، معرض در افراد ئیشناسا در روزآمد، ۀپيوست ۀنقش اين از

  .شود می استفاده ضروری نيازھای مينأت و پناھگاه ايجاد

 و اجتماعی سازمانھای مدنی، دفاع اعضای دولتی، مقامات مشارکت با امدادرسانی ھای برنامه طراحی .ھماھنگی

  .گيرد می صورت محلی سياسی ھبرانر
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 با ھماھنگی در ھمه عمومی بھداشت مقامات و غيرمترقبه حوادث والنؤمس داوطلبان، از آماده و شناس وظيفه ای شبکه

 بستگی يابند اسکان و انتقال بايد که مردمی ھمين به کار اين کرد؛ ءاتکا اجتماعی سازمان بر توان می. کنند می کار ھم

  .شتابند می مشخص ای محله در افراد کمک به نيز ديگر قمناط مردم و. دارد

 تعيين مدارس در رياضی مسائل حتی. شود می داده آموزش آن تخريب ۀدرج و طوفانھا مورد در مردم به .آموزش

 سازی آماده تمرينات در نيز کودکان. است جامعه آموزش سيستم، اين کليد واقع، در. دھد می آموزش را طوفانھا حرکت

 می ياد ھمچنين و گيرند، می فرا آموزشی یکارتونھا با را ماندن زنده و اوليه ھای کمک تکنيکھای کنند، می شرکت

 نيز آموزان دانش به مدرسه، در. کنند پيدا غذا سخت شرايط در چطور و دھند پرورش را گياھی داروھای گيرند

 ھای برنامه از بخشی حوادث، به واکنش و آمادگی پيشگيری،. شود می ارائه اضطراری وضعيت مورد در جزواتی

  .است شده گنجانده نيز دانشگاھی درسی ھای برنامه از بسياری در و است مدارس درسی

 است، رايگان و دسترسی قابل ھمگان برای راحتی به عالی آموزش و است اجباری نھم کالس تا آموزش هک آنجائی از

 عمومی، آگاھی در عوامل اين. کنند پيدا دسترسی عیطبي باليای مورد در آموزشی مواد به توانند می ھا ئیکوبا تمام

  . دارند حياتی نقشی بحرانھا مديريت سازماندھی و مشارکت

 ھای رسانه. شود اتخاذ بايد بحرانی وضعيت توجه با که اقداماتی با تھديد سطح ارتباط و مردم به اطالعات مستمر ۀارائ

 و راديو تلويزيون، از استفاده با. اند کرده درک را واقعه جوانب تمامی مردم که کنند حاصل اطمينان بايد جمعی

  .کنند می لوکنتر را طبيعی ۀفاجع ابعاد ممکن جای تا ليسوپ و مدارس کليساھا، جمله  از اجتماعی سازمانھای

 کشور در ئیراديو ايستگاھھای و تلويزيونی کانالھای آورد، می وجود به مشکالتی کارائيب شرق در تھديدی که ھنگامی

 تعليق حالت به چيز ھمه کند، می عمل احتياطی اقدامات اساس بر کشور کل. کنند می بررسی را بالقوه تھديدات انهروز

  .برسد پايان به طوفان تھديد تا آيد می در

 مشارکت با کوبا حال اين با. است شده کوبا با امريکا ھواشناسی ھمکاری از مانع کوبا عليه تحريمھا سفانهأمت .فنآوری

 تا واقع در. است برداشته چشمگيری گامھای طوفانھا پيشبينی برای ھواشناسی بخش در گذاری سرمايه و نشھروندا

 مانند را طوفانھا درصد ٩٢ تا ٨٩ بود، مدآناکار و اطمينان غيرقابل زمانی که کوبا ھواشناسی مرکز ،١٩٩٩ سال

 نه را آنھا شھروندان، ۀلمداخ و ارتباطات افزايش ھمراه به تکنولوژی پيشرفت رو اين از. کرد پيشبينی اروپا و امريکا

  . است رسانده امريکا از کمتر برابر ١٥ به را کوبا در جانی تلفات احتمال بلکه است کرده آماده پيشاپيش تنھا

 ويرانه بازسازی و سريع واکنش حفاظت، برای خود ئیتوانا ،١٩٦٦ سال در ملی دفاع سيستم ايجاد با کوبا مدنی دفاع

 کند، می بھينه را محلی دانش بومی، و محلی مديريت به مدنی دفاع پايبندی. بخشيد بھبود را طبيعی اليایب ھای

 مراقبتھای کارکنان برای مھمی نقش مدنی دفاع. دھد می افزايش را جامعه در مشارکت و کند می تقويت را ھمبستگی

 با ھماھنگی در مدنی دفاع سيستم بزرگتر تالش از بخشی اين. است قائل خانواده پرستاران و پزشکان جمله از بھداشتی

 بسيار است ای جامعه کوبا. است مردمی نھادھای و اجتماعی سازمانھای جمعی، ھای رسانه کار، مراکز مدارس،

 دولت ھمکاری. اند يافته سامان حادثه وقوع از پيش فراگيری و متراکم اجتماعی ھای شبکه که معنی بدين سازمانيافته،

 تسريع را مردم اسکان و تخليه بسيج، محلی سازمانھای و شوراھا و شھرداريھا بھداشت، وزرات مدنی، عدفا با کوبا

  . است کرده

 بحران کانون در مقامات تا شود می استفاده مردم با ارتباط برقراری برای متخصصان و سياسی رھبران از واقع، در

  .نشوند فراموش ديدگان آسيب و کنند حفظ مردم با را خود ارتباط و بگيرند قرار
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 و کار محلھای مدارس، ھا، وزارتخانه در ھائيکوبا طوفان، فصل آغاز از قبل می، ماه در سال ھر آمادگی مانور

 مانور اين در شھروندان ۀھم. کنند می شرکت خطر کاھش برای روزه دو اجباری مانورھای در خود بيمارستانھای

 نيز کوبا درمان و بھداشت سيستم. کند می امتحان را مربوطه مناطق یمحل و ملی آمادگی ميزان كه كنند می مشاركت

  .شود می روز به ساالنه مستمر صورت به ملی ھای برنامه فوريتھای و کند می شرکت سراسری مانور در ساالنه

 انجام بايد کاری چه زمان، چه طوفان، تخريب قدرت و محل به توجه با دانند می مردم .مردمی سامانيابی و مشارکت

 می وقايع از کاملی یئ رسانه پوشش نيز مدنی دفاع اين، بر عالوه. باشند داشته انتظاراتی چه دولت از و چطور و شود،

. گيرد می صورت مردم مشارکت بدون طبيعی باليای ۀدربار ريزی برنامه که امريکا مانند ئیکشورھا خالف. دھد

 سپری را مدنی دفاع آموزشی ۀبرنام بايد کوبا در فرد ھر. ذيردپ می انجام سال طول در کوبا در حوادث برای آمادگی

 کند شرکت اجباری مانورھای در کند، تجربه را محلی و ايالتی دولتی، نظامی، گروھھای در ھمياری چگونگی تا کند

. استکوب در آمادگی اصلی ارکان از آن به توجه که کند می راحتتر را پذيرتر آسيب شھروندان ئیشناسا امر اين که

 اصول بر آمادگی سيستم اين. شوند می داده اسکان موقت اقامت محلھای در و جاه جاب حادثه ھر در نفر ميليونھا

 ھشدارھا حال عين در. شھروندان از حفاظت ھدف با ھائيدارا از حفاظت نيروھا، بسيج ھمياری،. است استوار مشخصی

 کامل ۀچرخ با افراد. رسد می اند، ديده را الزم آموزشھای که مخاطبانی درصد ٩٧ گوش به تلويزيون و راديو وسيلهه ب

 ھستند، آشنا آن الزم واکنشھای و اضطراری موارد برای تدارکات ريزی برنامه و خطرات کاھش به مربوط اقدامات

 می سازی بھينه را آموزش مرتب طور به و اعالم را اوليه ھشدارھای کنند، می ايجاد را مردمی ارتباطی ھای شبکه

 می قرار باش آماده در سپس کند، می اعالم را ھشدارھا ءابتدا دولت شود، می پيشبينی طوفان يک که ھنگامی. کنند

 ئیراھنما نھايت در و شود می امدادرسانی ۀآماد مکرر اضطراری باشھای آماده و حادثه وقوع نزديک زمان در و گيرد

 مراحل از ھريک در و کنند، اجتناب بايد ئیاکارھ چه از دانند می مردم. کند می ارائه ريکاوری مورد در را الزم

  .بردارند ئیگامھا چه بايد بازسازی و بھبودی و اضطراری واکنش آمادگی،

 حداقل اقامت محل مبنای بر تخليه.. گيرد می صورت محلی يا یئ منطقه ملی، ۀبرنام براساس موقت اسکان و تخليه

 می خاص ۀمنطق يک در ساکن افراد و ھمسايگان. شود انجام دباي برسد منطقه آن به طوفان که آن از پيش ساعت، ٢٤

 و بيماران اطالعات آنھا کنند، می کمک انتقال حال در مردم به محله پزشکان. شد خواھند داده انتقال کجا به که دانند

 را افراد ازني مورد خاص پزشکی تجھيزات شوند، می منتقل آنجا به افراد که یئمکانھا. دارند اختيار در را او نيازھای

 شده فراھم توالت و خواب جای و غذا و آب، شوند، می داده انتقال آنجا به مردم که نقاطی در پيش از. دارد خود در

 و برق خدمات. شوند می برده) دوستان و بستگان اغلب (ديگران ھای خانه به مردم که است معمول حال، اين با. است

  .شود می قطع منطقه به طوفان از قبل ساعت چند گاز

 مردم آنجا در و شوند می ايجاد عمومی ساختمانھای و مدارس در خطر زنگ ۀمرحل ابتدای در جمعی پناھگاھھای

 طول در مراکز اين … و مدارس بيمارستانھا، حياتی، منابع مينأت با. کنند می دريافت را لوازم و دارو آب، ذخاير

 مدير، دارای سرپناھی ھر. کنند می ھمکاری نزديک از ھا وزارتخانه مختلف سران. مانند می باز طبيعی ۀفاجع

  .است سرخ صليب نمايندگان و ليسوپ و خانگی حيوانات برای دامپزشک روانشناس، پرستار، پزشک، معاون،

 پرسنل غذا، نقل، و حمل انتقال، حال در افراد به مربوط اطالعات: کند می فراھم را تخليه برای ضروری منابع دولت

 شوند، داده انتقال امن مکانی به بايد که افرادی. است مشخص روشنی به جديد مکان در آنھا پذيرش اتامکان و پزشکی

  .ھستند جمعيت انتقال کار در استفاده مورد انسانی منابع از بخشی خود
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 مردم سازی، آماده مانورھای و ھا رسانه در کوبا سرخ صليب ھای برنامه و مدارس در عمومی آموزش .ايمنی فرھنگ

 چند ثيراتأت با خطمشی اين. است داده شکل کوبا در را» ايمنی فرھنگ«ھمين که کند می حوادث با ئیرويارو ۀآماد ار

 سيستمھای که دھد می نشان کوبا ۀتجرب. است شده موارد از بسياری در قربانيان و مخاطرات کاھش باعث وجھی

 ايجاد نگاھی، چنين با. بگيرند نظر در را یواقع تمرينات و مدارس در آموزش بين رابطه بايد بحران، مديريت

  .شود می امکانپذير ايمنی فرھنگ ايجاد و یئ توده قدرت منابع از ثرؤم ۀاستفاد مشارکتی، و ھمياری ساختارھای

 مردم ھایئيدارا از حفاظت و انسانھا جان نجات بر را خود تمرکز کوبا .پذيرتر آسيب افراد و ھا ئیدارا از حفاظت

 ساختمانھای از نگھداری و بازسازی کوبا در سازھا، و درساخت ضعف و شده اعمال تحريمھای وجود اب است، گذاشته

 مسکونی واحدھای تعداد و طبيعی ۀفاجع يک شدت شھرداری ھر اخص، طور به. است شده تضمين مردم سکونت محل

. کند می مشخص را رساختھازي از محافظت برای راه مؤثرترين و کند می محاسبه را ببينند خسارت است ممکن که

 پزشکی پرسنل و آشاميدنی آب ژنراتورھای طوفان، شدن نزديک از پيش شوند، می شناخته پذير آسيب که مناطقی برای

  .است مردم به خدمات اين ۀارائ به موظف دولت واقع در. شود می داده اختصاص بيشتری

 و مالی از اعم بالقوه آسيبھای که کنند می ريزی برنامه را امداد ۀبرنام شھرداری ١٦٩ و ايالت ١٤ از يک ھر

 و اقتصادی بخشھای پذيری آسيب و خطرات ئیشناسا محلی، ۀبرنام ھر اساسی ھدف. کند می پيشبينی را زيرساختی

 در را شھروندان ۀھم یئ زندگينامه اطالعات شھرداری ھر .است دقيق آماری تحليل طريق از شھرداری ھر زيرساختی

 شھروندان از محافظت و کنند می استفاده بھتر امدادرسانی برای اطالعات اين از شھرداری ولينؤمس. دارد اختيار

 را شھروندانی سرعت به اطالعات اين طريق از و دھند می قرار خود اصلی ھدف را ھا خانه ساختمان و پذيرتر آسيب

 را آسيبديدگان خسارات زينهھ دريافت بدون بازسازی مراحل در و کنند می ئیشناسا دارند نياز بيشتری کمک به که

  . کند می جبران

  

  کوبا طبيعی باليای ديپلماسی

 کشورھای بر اغلب فعاليتھا اين البته. است کوبا خارجی سياست کليدی یاجزا از پزشکی، و طبيعی باليای ديپلماسی

 امداد و درمان و تبھداش ديپلماسی ھمپوشانی از حاکی ديپلماسی اين. است شده متمرکز کوبا با نزديک روابط دارای

 در که است ريو ھنری بريگاد کوبا، درمان خدمات دستگاه دستآوردھای مھمترين از يکی. است طبيعی باليای رسانی

 امداد تاريخی ۀنتيج پزشکی بريگاد اين. است مشغول جھان سراسر در امدادرسانی کار به ٢٠٠٥ سال از جھان سراسر

 از بيش به تاکنون کوبا پزشکان. شد آغاز زلزله از بعد يلیچ به کوبا از نفر ٣٥ اعزام با ١٩٦٠ سال در که است رسانی

 ،ئیصحرا بيمارستانھای ئیبرپا با و اند شده اعزام امدادرسانی برای آسيا و فريقاا جنوبی، یامريکا در کشور بيست

 کرده عملی جھان جای ایج در را کوبا رسانی کمک ديپلماسی بومی، داوطلبين و امدادگران به آموزش و دارو مينأت

  .اند

 رسانده ياری ئیرويدادھا چنين وقوع ھنگام کشور اين به ونزوئال، با توافق ۀنتيج در کوبا ،١٩٩٩ تا ١٩٦٠ ۀدھ از

 از نفر ھزار ششصد بهً تقريبا که ئیجا فرستاد، گواتماال به پزشکی تيم کوبا کاترينا، طوفان از پس ھفته يک تنھا. است

 بريگاد اين پاکستان، در مرگبار ۀزلزل از پس. رساندند ياری بود داده قرا ثيرأت تحت را آنھا ندگیز طوفان که کسانی

 بيمارستان ٣٢ بريگاد، اين پزشکی پرسنل ٢٥٦٤ انسانی، ۀگسترد بحران به واکنش در. شد اعزام پاکستان به پزشکی

 اعضای. رساندند کمک) قربانيان ۀھم از درصد ٧٣ (بديده آسی ميليون ١.٧ به و کردند ايجاد محل در را ئیصحرا

 مير و مرگ دوم موج از گير ھمه بيماری از پيشگيری و محلی زبان يادگيری پيشگيرانه، تکنيکھای از استفاده با بريگاد
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 امدادرسانی مدل کنار در پيشگيرانه، تکنيکھای بر پزشکی بريگاد تأکيد درواقع،. کردند جلوگيری اوليه ۀفاجع از پس

  . است انجاميده تلفات کاھش هب کوبا

. آيد نمی خبرھا در ًمعموال کوبا ۀبرنام که کرد نشان خاطر متحد، ملل اضطراری کمکھای ۀکنند ھماھنگ اگلند، جان

 به کوبا تايمز نيويورک گزارشھای به بنا. مطلعيم کوبا مشارکتی و فرد به منحصر آمادگی از ندرت به ما بنابراين،

 ٢٠٠٥ سال در که کاترينا طوفان امدادرسانی ولؤمس اولونور، راسل. است کرده مديريت تاکنون را اطوفانھ اين خوبی

 از ارستاد ريچارد. بگيرد ياد ھائيکوبا از بايد متحده اياالت دولت است معتقد آورد، بار به زيادی خسارات نيواورلئان در

  . داند می متحده اياالت شرمساری ۀماي را طبيعی باليای با هھمواج در کوبا آمادگی نير امريکا ۀدوستان خدمات ۀکميت

 طبيعی بار فاجعه پيامدھای از اجتناب. است مواجه جدی مشکالت با طوفان از پس بازسازی درمورد کوبا اينحال، با

 وابقس کوبا بحران مديريت سيستم که دھد می نشان گذشته تجارب تحليل. دارد ھا توده بسيج و انسانی ۀسرماي به بستگی

 دارای کوبا. دارد وھوا آب علمی پيشبينی و مردمی مشارکت فاجعه، به سريع واکنش آمادگی، در ويژه به درخشانی

  .دارد را طبيعی فجايع مختلف انواع از پيشگيری و تخليه در فردی به منحصر ئیتوانا

 مانع که است محدودی مالی منابع دارای جزيره اين کنند، می خاطرنشان ترينور جوزف و اگيرا بنگينو که ھمانطور اما

 تحريم. است مواجه بازسازی در زيادی مشکالت با کشور طبيعی، باليای از پس واقع، در. شود می آن سريع بازسازی

  . است کرده بغرنجتر را وضعيت اين نيز متحده اياالت اقتصادی ھای
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