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شﻜﺮ وتقﺪيﺮ
أﻃلﺲ الﻮفﯿات والﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻨاجﻤة عﻦ ﻇﻮاهﺮ الﻄقﺲ
والﻤﻨاخ والﻤاﺀ الﻤﺘﻄﺮفة ( )2019-1970هﻮ ثﻤار جهﺪ
فﯿﻮد الﻤﺆلفان الﺮئﯿﺴﯿان ( James Douris ،الﻤﻨﻈﻤة ())WMO
و ( Geunhye Kimالﻤﻨﻈﻤة ( ،))WMOاإلعﺮاب عﻦ الﺸﻜﺮ والﺘقﺪيﺮ
للﻤﺴاهﻤﯿﻦ الﺘالﯿﯿﻦ:
جﻤاعي.

عﻦ قﺴﻢ عﺰو الﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﻄﺮفة إلى تغﯿﺮ الﻤﻨاخ :عﻤﺮ ب ّﺪور
(الﻤﻨﻈﻤة ())WMO؛
الﺼﺤة:

عﻦ قﺴﻢ الﻮفﯿات واالعﺘالل  -وجهات نﻈﺮ مﻦ قﻄاع
( Jonathan Abrahamsمﻨﻈﻤة الﺼﺤة العالﻤﯿة ( ،))WHOوJostacio
( Moreno Lapitanالﻤﻨﻈﻤة ( ،))WHOوJoy Shumake-Guillemot
(الﻤﻨﻈﻤة ( ،))WMOو( Helen Greenمﺆسﺴة الﺼﺤة العامة في إنﻜلﺘﺮا
( ،))PHEو( Virginia Murrayالﻤﺆسﺴة ())PHE؛
عﻦ قﺴﻢ دور قﻮاعﺪ الﺒﯿانات الﺨاصة بالﺨﺴائﺮ الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث

وإمﻜاناتها Subhra Bhattacharjee :و Elina PalmوRahul Sengupta

و David Stevensو Zinta Zommersمﻦ مﻜﺘﺐ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺤﺪ مﻦ
مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث (.)UNDRR
والﺸﻜﺮ مﻮصﻮل أيﻀاً إلى األشﺨاص الﺘالﯿة أسﻤاؤهﻢ لﻤﺮاجعﺘهﻢ
الﻤﻄﺒﻮع( Regina Below :قاعﺪة بﯿانات األحﺪاث الﻄارئة ()EM-DAT
الﺘابعة لﻤﺮكﺰ أبﺤاث األوبﺌة الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث (،))CRED
و( Jessica Blundenالﻤﺮاكﺰ الﻮﻃﻨﯿة للﻤعلﻮمات الﺒﯿﺌﯿة ( )NCEIفي
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة) ،و( Debarati Guhaقاعﺪة الﺒﯿانات ()EM-DAT
الﺘابعة للﻤﺮكﺰ ( ،))CREDو( Osvaldo L Moraesالﻤﺮكﺰ الﻮﻃﻨي
لﺮصﺪ الﻜﻮارث الﻄﺒﯿعﯿة واإلنﺬار بها ،الﺒﺮازيﻞ) ،وMthobisi Nxumalo
(دائﺮة جﻨﻮب أفﺮيقﯿا للﻄقﺲ) ،و( Salah SAHABI-ABEDالﺪيﻮان
الﻮﻃﻨي لألرصاد الﺠﻮية ،الﺠﺰائﺮ) ،و( José Luis Stellaالﺪائﺮة
الﻮﻃﻨﯿة لألرصاد الﺠﻮية ،األرجﻨﺘﯿﻦ) ،و( Blair Trewinالﻤﻜﺘﺐ
األسﺘﺮالي لألرصاد الﺠﻮية) ،و( Christian Vielدائﺮة األرصاد الﺠﻮية
الفﺮنﺴﯿة).
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معلومات عن المنظمة العالمية لألرصاد

الجوية 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عزو الكوارث إلى األخطار الطبيعية وتغير

المناخ 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الوفيات والخسائر االقتصادية الناجمة عن األخطار المتعلقة بالطقس والمناخ والماء في الفترة من  1970إلى

16. . . . .  2019

أفريقيا 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
آسيا28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أمريكا الجنوبية  34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

جنوب غرب المحيط

الهادئ 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أوروبا 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التركيز على األعاصير

المدارية  62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

دور قواعد البيانات الخاصة بالخسائر الناجمة عن الكوارث
الوفيات واالعتالل  -وجهات نظر من قطاع

وإمكاناتها 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الصحة 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المراجع والببليوغرافيا 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المرفقات 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المرفق األول .معلومات حول مركز أبحاث األوبئة الناجمة عن

الكوارث 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المرفق الثاني .معلومات حول قواعد البيانات العالمية بشأن الخسائر واألضرار الناجمة عن الكوارث،
وقاعدة بيانات الظواهر الطارئة التابعة لمركز أبحاث األوبئة الناجمة عن الكوارث  79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المرفق الثالث .قائمة أقاليم المنظمة ( )WMOوالبلدان واألقاليم المقابلة لها على النحو الوارد في
قاعدة البيانات (83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )EM-DAT
المرفق الرابع .تصنيف األمم المتحدة والبنك الدولي للبلدان 88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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تﺼﺪيﺮ
وفقاً للﺒﯿانات الﺠﺪيﺪة الﻮاردة في هﺬا األﻃلﺲ  -أﻃلﺲ الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة
لألرصاد الﺠﻮية بﺸأن الﻮفﯿات والﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻨاجﻤة عﻦ
ﻇﻮاهﺮ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ الﻤﺘﻄﺮفة ،شهﺪت الفﺘﺮة 2019-1970
أكﺜﺮ مﻦ  11 000كارثة تُعﺰى إلى مﺨاﻃﺮ مﺮتﺒﻄة بالﻄقﺲ والﻤﻨاخ
والﻤاﺀ ،وأدت تلﻚ الﻜﻮارث إلى ما يﺰيﺪ بقلﯿﻞ على ملﯿﻮني حالة وفاة
وخﺴائﺮ قﺪرها  3.64تﺮلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي.
وتﺘﺰايﺪ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية مع زيادة الﺘعﺮض لﺘلﻚ الﻈﻮاهﺮ .ولﻜﻦ
وراﺀ هﺬه اإلحﺼائﯿات الﺼارخة تﻜﻤﻦ رسالة أمﻞ .إذ تﺒﯿﻦ هﺬه الﻄﺒعة
الﺜانﯿة مﻦ أﻃلﺲ الﻤﻨﻈﻤة ( )WMOأن تﻨفﯿﺬ نﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ باألخﻄار
الﻤﺘعﺪدة ( )MHEWSقﺪ أدى إلى انﺨفاض كﺒﯿﺮ في معﺪل الﻮفﯿات .وبﻜﻞ
بﺴاﻃة ،نﺤﻦ اﻵن قادرون على إنقاذ أرواح أكﺜﺮ مﻦ أي وقﺖ مﻀى.
وتﺆدي الﻤﻨﻈﻤة ( )WMOدوراً رائﺪاً في تعﺰيﺰ الﺘﻨﺒﺆات القائﻤة على
اﻵثار الﺘي تُعلﻢ الﺠﻤهﻮر بﻤا سﯿفعله الﻄقﺲ وكﺬلﻚ ما سﯿﻜﻮن علﯿه،
وفي تعﺰيﺰ الﺘﻨﺴﯿق األفﻀﻞ بﯿﻦ الﻤﺮافق الﻮﻃﻨﯿة لألرصاد الﺠﻮية
ونﻈﺮائها في وكاالت إدارة الﻜﻮارث ،مﻤا يﺆدي إلى تﺤﺴﯿﻦ الﻮقاية
والﺘأهﺐ واالسﺘﺠابة.
ولﻜﻦ ال يﺰال هﻨاك الﻜﺜﯿﺮ مﻤا يﻨﺒغي فعله .فهﻨاك ثغﺮات شﺪيﺪة في
عﻤلﯿات رصﺪ الﻄقﺲ ،ال سﯿﻤا في إفﺮيقﯿا والﺪول الﺠﺰرية ،مﻤا يعﯿق
دقة اإلنﺬارات الﻤﺒﻜﺮة على الﻤﺴﺘﻮيﯿﻦ الﻤﺤلي والعالﻤي .وباإلضافة
إلى ذلﻚ ،فﺈن نﺼﻒ أعﻀاﺀ الﻤﻨﻈﻤة ( )WMOالﺒالغ عﺪدهﻢ
 193عﻀﻮاً ،فقﻂ لﺪيهﻢ نﻈﻢ إنﺬار مﺒﻜﺮ باألخﻄار الﻤﺘعﺪدة .ويقﺮ إﻃار
سﻨﺪاي)
ِسﻨﺪاي للﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث للفﺘﺮة ( 2030-2015إﻃار ِ
بالفﻮائﺪ الﻜﺒﯿﺮة لﻨﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ باألخﻄار الﻤﺘعﺪدة ( )MHEWSمﻦ
خالل دمﺠها ضﻤﻦ إحﺪى غايﺘه العالﻤﯿة الﺴﺒعة” :الﺰيادة بﺪرجة كﺒﯿﺮة
في ما هﻮ مﺘﻮافﺮ مﻦ نﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ باألخﻄار الﻤﺘعﺪدة ومﻦ
الﻤعلﻮمات والﺘقﯿﯿﻤات عﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث وفي إمﻜانﯿة اسﺘفادة
الﻨاس مﻨها بﺤلﻮل عام .“2030
لقﺪ ﻃﺮأت تغﯿﺮات عﺪيﺪة مﻨﺬ إصﺪار الﻄﺒعة األولى ،في عام ،2014
مﻦ أﻃلﺲ الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية بﺸأن الﻮفﯿات والﺨﺴائﺮ
االقﺘﺼادية الﻨاجﻤة عﻦ ﻇﻮاهﺮ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ الﻤﺘﻄﺮفة،
ً
تﺤلﯿال لقاعﺪة بﯿانات األحﺪاث الﻄارئة ( )EM-DATالﺨاصة
الﺬي قﺪم
بﻤﺮكﺰ أبﺤاث األوبﺌة الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث ( .(CREDوبالﻨﺴﺒة لهﺬه
الﻄﺒعة الﺜانﯿة ،عﻤﺪت الﻤﻨﻈﻤة ( )WMOإلى زيادة مﺴﺘﻮى الﺘﺤلﯿﻞ ،مﻦ
ً
وصﻮال إلى مﺴﺘﻮى الﺨﻄﺮ لﻤﺰيﺪ
خالل تﺼﻨﯿﻒ الﺒﯿانات بﺪرجة أكﺒﺮ
مﻦ الﺘفﺼﯿﻞ .وكان مﻦ األهﻤﯿة بﻤﻜان أن تقﺪم الﻤﻨﻈﻤة ( ،)WMOوهي
مﻨﻈﻤة علﻤﯿة ،إحﺼاﺀات عﻦ الﺘعﺮض للﻤﺨاﻃﺮ واﻵثار الﺘي يﻤﻜﻦ
ويﻨﺒغي اسﺘﺨﺪامها كأساس لﺘﻄﻮيﺮ القﺪرات ووضع الﺴﯿاسات واتﺨاذ
القﺮارات لﺤﻤاية األرواح وسﺒﻞ العﯿﺶ.

تعﺰيﺰ آلﯿات تﻤﻮيﻞ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث على الﻤﺴﺘﻮيات الﻮﻃﻨﯿة
والﺪولﯿة ،وخاصة بالﻨﺴﺒة ألقﻞ الﺒلﺪان نﻤﻮاً والﺪول واألقالﯿﻢ
الﺠﺰرية الﺼغﯿﺮة الﻨامﯿة.
وضع سﯿاسات مﺘﻜاملة واسﺘﺒاقﯿة فﯿﻤا يﺘعلق بالﻜﻮارث الﺒﻄﯿﺌة
الﺤﺪوث ،مﻦ قﺒﯿﻞ الﺠفاف.
وتُعﺮض أيﻀاً مﻨهﺠﯿة الﻤﻨﻈﻤة ( )WMOلفهﺮسة الﻈﻮاهﺮ الﺨﻄﺮة
للﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ والﻄقﺲ الفﻀائي .وفي حال تﻨفﯿﺬها بالﻜامﻞ،
سﺘعﺰز األساس اإلحﺼائي للﺘﻨﻤﯿة والﺘﺨﻄﯿﻂ والﻮقاية على الﻤﺴﺘﻮى
الﻮﻃﻨي وتﻮفﺮ أساساً مﺘﯿﻨاً لفهﻢ الﺘعﺮض للﻤﺨاﻃﺮ وتأثﯿﺮاته ،مﻦ
الﻤﺴﺘﻮى الﻮﻃﻨي إلى الﻤﺴﺘﻮى العالﻤي.
ويﺘﺰايﺪ عﺪد ﻇﻮاهﺮ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ الﻤﺘﻄﺮفة وسﺘﺼﺒح أكﺜﺮ
تﻮاتﺮاً وشﺪة في أجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ العالﻢ بﺴﺒﺐ تغﯿﺮ الﻤﻨاخ .ولﺬلﻚ،
يﺴعى مﺠﺘﻤع الﻤﻨﻈﻤة ( )WMOإلى زيادة قﺪرته على تﺤﺪيﺪ الﻤﺨاﻃﺮ
الﻤﺮتﺒﻄة بهﺬه الﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﻄﺮفة وتقلﯿلها وتعﺰيﺰ نﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ
لهﺬه األحﺪاث الﺨﻄﺮة.
وأود أن أعﺮب عﻦ شﻜﺮي لﺸﺮكائﻨا ،مﻜﺘﺐ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺤﺪ مﻦ
مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث ومﻨﻈﻤة الﺼﺤة العالﻤﯿة ،وكﺬلﻚ الﻤﺆلفﯿﻦ
والﻤﺴاهﻤﯿﻦ .وأود أيﻀاً أن أشﻜﺮ مﺮكﺰ أبﺤاث األوبﺌة الﻨاجﻤة عﻦ
الﻜﻮارث الﺬي تعاون معﻨا خالل مﺮحلة الﺘﺤلﯿﻞ.

وبﯿﻨﻤا نﺴعى جﻤﯿعاً لﺘﺤقﯿق غايات إﻃار ِسﻨﺪاي ،فﺈن أﻃلﺲ الﻤﻨﻈﻤة
العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية بﺸأن الﻮفﯿات والﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻨاجﻤة
عﻦ ﻇﻮاهﺮ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ الﻤﺘﻄﺮفة ،يقﺪم رؤى ومعلﻮمات
قﯿّﻤة عﻦ مﺨاﻃﺮ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ وتأثﯿﺮاتها.

ويﻜﺸﻒ هﺬا الﺘقﺮيﺮ عﻦ بعﺾ الﺪروس الﺮئﯿﺴﯿة الﻤﺴﺘﺨلﺼة خالل
الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً الﻤاضﯿة .وتﺸﻤﻞ ما يلي:
اسﺘعﺮاض الﺘعﺮض للﻤﺨاﻃﺮ وقابلﯿة الﺘأثﺮ بها بالﻨﻈﺮ إلى تغﯿﺮ
الﻤﻨاخ لﺘﺒﯿﯿﻦ أن األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية قﺪ تﺨﺘلﻒ عﻤا كانﺖ علﯿه في
الﻤاضي مﻦ حﯿﺚ مﺴاراتها وشﺪتها وسﺮعﺘها.

الﺒﺮوفﯿﺴﻮر بﯿﺘﯿﺮي تاالس
األمﯿﻦ العام
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معلﻮمات أساسﯿة والﻤﻨهﺠﯿة
معلﻮمات أساسﯿة
ال تﺰال آثار األخﻄار الﻤﺘعلقة بالﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ تﺆثﺮ سلﺒاً على
الﺼﺤة والﺘﻨﻤﯿة االقﺘﺼادية واالجﺘﻤاعﯿة في جﻤﯿع أنﺤاﺀ العالﻢ .وقﺪ
تﻮالﺖ بعﺾ هﺬه الﺘأثﯿﺮات مﻦ الﻤﺴﺘﻮى الﻤﺤلي إلى الﻤﺴﺘﻮى الﻮﻃﻨي
وحﺘى الﺪولي بﺴﺒﺐ تﺰايﺪ تﺮابﻂ الﻤﺠﺘﻤعات والﺒلﺪان.
ويﺴﺘﻨﺪ الﺘﺤلﯿﻞ الﻤقﺪم في هﺬا األﻃلﺲ على قاعﺪة بﯿانات األحﺪاث
الﻄارئة ( )EM-DATالﺨاصة بﻤﺮكﺰ أبﺤاث األوبﺌة الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث
( .)CREDوتﺤﺘﻮي قاعﺪة الﺒﯿانات ( )EM-DATعلى بﯿانات عﻦ الﻜﻮارث
الﻤﺮتﺒﻄة بأنﻮاع عﺪيﺪة مﻦ األخﻄار الﻄﺒﯿعﯿة  -الﺠﯿﻮفﯿﺰيائﯿة والﺠﻮية
والﻤﻨاخﯿة والهﯿﺪرولﻮجﯿة والﺒﯿﻮلﻮجﯿة والﺨارجة عﻦ نﻄاق األرض –
وعﻦ الﻜﻮارث الﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿة الﺘي يعﻮد تاريﺨها إلى عام  .1900ولﻤﺰيﺪ
مﻦ الﻤعلﻮمات حﻮل الﻤﺮكﺰ ( ،)CREDانﻈﺮ الﻤﺮفقﯿﻦ األول والﺜاني.
ووفقاً لقاعﺪة الﺒﯿانات ( )EM-DATالﺨاصة بالﻤﺮكﺰ (،)CRED
فﺈن  22 326كارثة مﻦ الﻜﻮارث الﺘي حﺪثﺖ فﯿﻤا بﯿﻦ عا َمي 1970
و 2019قﺪ اسﺘﻮفﺖ معايﯿﺮ الﺘﺴﺠﯿﻞ في قاعﺪة الﺒﯿانات .وقﺪ تﺴﺒﺒﺖ في
 4 607 671حالة وفاة و خﺴائﺮ اقﺘﺼادية قﺪرها  4.92تﺮيلﯿﻮن دوالر
أمﺮيﻜي (الﺸﻜﻞ .)1
1

ويﺸﯿﺮ تﺤلﯿﻞ سﺠالت قاعﺪة الﺒﯿانات ( )EM-DATإلى أن  %62مﻦ
جﻤﯿع الﻜﻮارث الﻤُﺴﺠّ لة ،و %80مﻦ جﻤﯿع الﻮفﯿات وتقﺮيﺒاً جﻤﯿع
الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية ( )%99كانﺖ مﺮتﺒﻄة بأخﻄار ﻃﺒﯿعﯿة.
الﻤﺠﻤﻮع 22 326 :كارثة

ومﻦ أصﻞ  22 326كارثة ،نُﺴﺒﺖ  11 072إلى أخﻄار الﻄقﺲ والﻤﻨاخ
والﻤاﺀ .وأسفﺮت هﺬه الﻜﻮارث عﻦ مقﺘﻞ  2.06ملﯿﻮن شﺨﺺ وخﺴائﺮ
اقﺘﺼادية قﺪرها  3.64تﺮيلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي .وهﻜﺬا ،على مﺪى
الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً الﻤاضﯿة ،كان  %50مﻦ جﻤﯿع الﻜﻮارث الﻤُﺴﺠّ لة،
و %45مﻦ الﻮفﯿات و %74مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية ذات الﺼلة ،ناجﻤة
عﻦ أخﻄار الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ( .الﺸﻜﻞ .)4
وتﺪعﻮ خﻄة األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة لعام  2030وإﻃار ِسﻨﺪاي
الﺒلﺪان إلى زيادة قﺪرتها على الﺼﻤﻮد مﻦ خالل تعﺰيﺰ عﻤلﯿات الﺤﺪ
مﻦ الﻤﺨاﻃﺮ.
ويﺮكﺰ هﺬا الﻤﻄﺒﻮع على اﻵثار الﺘي تُﺤﺪثها األخﻄار الﻤﺘعلقة بالﻄقﺲ
والﻤﻨاخ والﻤاﺀ على الﻤﺠﺘﻤع ،ويﺴلﻂ الﻀﻮﺀ على مﺠاالت الﺘفاوت
حﯿﺚ يلﺰم الﻤﺰيﺪ مﻦ العﻤﻞ لﺪعﻢ تﻨفﯿﺬ إﻃار ِسﻨﺪاي .كﻤا يﻮجّ ه االنﺘﺒاه
نﺤﻮ الفﻮائﺪ الﻜﺒﯿﺮة الﺘي يﻤﻜﻦ تﺤقﯿقها بﺘعﺰيﺰ عﻤلﯿات الﺘقﺪيﺮ الﻤﺮتﺒﻄة
بالﻜﻮارث مﻦ خالل إسﻨاد الﺨﺴائﺮ بﺸﻜﻞ مﻨهﺠي إلى الﺨﻄﺮ األساسي.
ونأمﻞ أن يﺆكﺪ هﺬا الﻤﻄﺒﻮع أهﻤﯿة الﺸﺮاكات بﯿﻦ مﺨﺘلﻒ الﻤﻨﻈﻤات
الﺪولﯿة وأصﺤاب الﻤﺼلﺤة فﯿﻤا يﺘعلق بﺘقﺪيﺮ الﺨﺴائﺮ واألضﺮار
ً
فﻀال عﻦ
إلذكاﺀ الﻮعي وتعﺰيﺰ الﻤعايﯿﺮ الﻤﺮتﺒﻄة بﺘقﺪيﺮ الﺨﺴائﺮ،
قﻮاعﺪ بﯿانات الﻜﻮارث ذات الﺼلة.

الﻤﺠﻤﻮع4 607 671 :

%0

الﻤﺠﻤﻮع 4.92 :تﺮلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي

حالة وفاة

%1

%7

%13

%38

%62

)(a
(أ)

)(c
(ج)

)(b
(ب)

%80

الكوارث المعقّدة

الطبيعية

%99

التكنولوجية

الشكل  .1توزيع (أ) عدد الكوارث ،و(ب) عدد الوفيات ،و(ج) الخسائر االقتصادية خالل الفترة  2019-1970لجميع الظواهر الخطرة ال ُمس ّجلة في
قاعدة البيانات ( .)EM-DATوتشير الفئات غير الممثلة في األشكال إلى أن نسبتها المئوية تقارب الصفر أو تساويه.
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األسعار معﺪّلة بالﺪوالر األمﺮيﻜي إلى عام

.http://www.emdat.be/database :2018

فئة
الكوارث

تكنولوجية

طبيعية

الفئة
الفرعي

مرتبطة بالطقس

مناخية

هيدرولوجية

نوع الكارثة
الرئيسي

•إعصار
•درجات حرارة
متطرفة
•ضباب*

•جفاف
•حرائق البراري
•انفجار بحيرة
جليدية*

•فيضان
•انزالق أرضي
•تغير حركة
األمواج*

بيولوجية

جيوفيزيائية

خارجة عن نطاق
األرض

الشكل  .2مخطط التصنيف الخاص بقاعدة البيانات ()EM-DAT؛ 2وتشير العالمة * إلى حذف الكارثة من عمليات التحليل لعدم توافر
بيانات كافية.

الﻤﻨهﺠﯿة
يﻮفﺮ هﺬا األﻃلﺲ تﺤلﯿالت إحﺼائﯿة للﻜﻮارث الﻤُﺴﺠّ لة في قاعﺪة
الﺒﯿانات ( )EM-DATعلى مﺪى  50عاماً ،أي مﻦ  1970إلى ،2019
كﻤا يقﺪم وصفاً لﺘﻮزيع الﻜﻮارث الﻤﺮتﺒﻄة بالﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ
وآثارها .ولﺘﺴلﯿﻂ الﻀﻮﺀ على تأثﯿﺮ أخﻄار معﯿّﻨة تﺘعلق بالﻄقﺲ
والﻤﻨاخ والﻤاﺀ ،قﻤﻨا بﺘﺼﻨﯿﻒ الﺒﯿانات ،حﯿﺜﻤا أمﻜﻦ ،حﺴﺐ نﻮع
الﻜارثة الفﺮعي والﻤﺴﺘﻮى الﺜاني مﻦ الﻨﻮع الفﺮعي (انﻈﺮ الﺸﻜﻞ 2
والﺠﺪول  10الﻮارد في الﻤﺮفق الﺜاني).
مﻦ:

وأجﺮيﺖ عﻤلﯿة لﻤﺮاقﺒة الﺠﻮدة والﺘﺤقق مﻨها .وتﺘألﻒ العﻤلﯿة
(أ) مقارنة مﺠﻤﻮعة الﺒﯿانات الﻜاملة الﻮاردة مﻦ قاعﺪة الﺒﯿانات
( )EM-DATفي نهاية كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ  ،2020بﻤﺠﻤﻮعة الﺒﯿانات
الﻤﺴﺘﺨﺪمة لﻨﺸﺮ األﻃلﺲ في عام  ،2014مﻦ أجﻞ الﺘﺤقق مﻦ االتﺴاق
وتﺤﺪيﺪ الﺘغﯿﯿﺮات والﺘﺤﺪيﺜات؛ (ب) ومﺮاجعة جﻮدة مﺠﻤﻮعة الﺒﯿانات
لﻀﻤان الﺘﺤقق مﻦ سﺠالت األحﺪاث وإسﻨادها إلى األخﻄار الﻤﺮتﺒﻄة
الﺼﺤﯿﺤة حﯿﺜﻤا أمﻜﻦ ذلﻚ؛ (ج) وإعﺪاد الﺒﯿانات ألغﺮاض الﺘﺤلﯿﻞ؛
(د) وتﺤلﯿﻞ الﺒﯿانات ومعايﻨﺘها.
ويﺘﺒع الﺘﺤلﯿﻞ الﺬي أُجﺮي مﺨﻄﻂ الﺘﺼﻨﯿﻒ الﺨاص بقاعﺪة الﺒﯿانات

( )EM-DATكﻤا هﻮ مﺒﯿﻦ في الﺸﻜﻞ  2والﺠﺪول  10الﻮارد في الﻤﺮفق
الﺜاني .وباإلضافة إلى ذلﻚ ،في وقﺖ إصﺪار هﺬا األﻃلﺲ ،لﻢ تﻜﻦ
هﻨاك سﺠالت في قاعﺪة الﺒﯿانات ( )EM-DATألنﻮاع الﻜﻮارث الﺮئﯿﺴﯿة:
الﻀﺒاب وانفﺠار الﺒﺤﯿﺮات الﺠلﯿﺪية وحﺮكة األمﻮاج ،وبالﺘالي فقﺪ حﺬفﺖ
هﺬه األخﻄار مﻦ الﺘﺤلﯿﻞ باإلضافة إلى الﺮسﻮم الﺒﯿانﯿة ذات الﺼلة.
وقﺪ أُجﺮي الﺘﺤلﯿﻞ على الﺼعﯿﺪ العالﻤي وكﺬلﻚ لﻜﻞ إقلﯿﻢ مﻦ أقالﯿﻢ

الﻤﻨﻈﻤة ( )WMOالﺴﺘة (انﻈﺮ الﺸﻜﻞ  42والﺠﺪول  17الﻮارد في
الﻤﺮفق الﺜالﺚ)ُ .
وق ّﺪر عﺪد الﻜﻮارث والﻮفﯿات والﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
ً
ذات الﺼلة الﻤُﺴﺠّ لة في قاعﺪة الﺒﯿانات لفﺘﺮة  50عاما وكﺬلﻚ حﺴﺐ
2

العقﺪ (،2009-2000 ،1999-1990 ،1989-1980 ،1979-1970
 )2019-2010لﺘﺴلﯿﻂ الﻀﻮﺀ على الﻜﻮارث الﻜﺒﺮى ومﺠاالت الﺘفاوت،
ً
فﻀال عﻦ أي اتﺠاهات ملﺤﻮﻇة بﻤﺮور الﻮقﺖ .وتُعﺮض قﻮائﻢ بأخﻄﺮ
عﺸﺮ كﻮارث مُﺴﺠّ لة مﻦ حﯿﺚ الﻮفﯿات الﺒﺸﺮية والﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
خالل تلﻚ الفﺘﺮات ،على الﺼعﯿﺪ العالﻤي ولﻜﻞ إقلﯿﻢ مﻦ أقالﯿﻢ الﻤﻨﻈﻤة
( .)WMOوتقﺪم قاعﺪة الﺒﯿانات ( )EM-DATوجهة نﻈﺮ تﺘﻤﺤﻮر حﻮل الﺒلﺪ
فﯿﻤا يﺘعلق بﺂثار الﻈﻮاهﺮ الﺨﻄﺮة .هﺬا يعﻨي أنه عﻨﺪما يﻀﺮب إعﺼار
مﺪاري عﺪة بلﺪان ،فهﻨاك سﺠالت أحﺪاث لﻜﻞ بلﺪ .ويﺘﻀح هﺬا بﻮضﻮح
مﻦ الﺠﺪاول الﺘي يﺘﻀﻤﻨها هﺬا األﻃلﺲ والﺘي تﺤﺘﻮي على تﺼﻨﯿﻒ
الﻤﺮاتﺐ العﺸﺮ األولى للﻮفﯿات والﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية حﯿﺚ تُعﺰى
كﻮارث مﺘعﺪدة في بلﺪان مﺨﺘلفة إلى إعﺼار مﺪاري واحﺪ .أما في قﺴﻢ
”الﺘﺮكﯿﺰ على األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية“ فﺘعﺮض وجهة نﻈﺮ تﺘﻤﺤﻮر حﻮل
األخﻄار ،وتُﺠﻤّع كﻞ سﺠالت األحﺪاث الﻤﺘعلقة بالﺨﻄﺮ ضﻤﻦ حﺪث
واحﺪ.
ولﻀﻤان إدراج جﻤﯿع الﻜﻮارث الﻤﺘعلقة بالﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ في
هﺬا الﻤﻄﺒﻮع ،اسﺘُعﺮضﺖ مﺠﻤﻮعة الﻤﺨاﻃﺮ الﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿة أيﻀاً لﺘﺤﺪيﺪ
ُ
الﺤاالت الﺘي أدرجﺖ فﯿها األخﻄار الﻄﺒﯿعﯿة كعامﻞ أساسي أو رئﯿﺴي.
وخلﺺ هﺬا االسﺘعﺮاض إلى أن  60كارثة مﻦ مﺠﻤﻮعة الﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿا
تلﺒي الﻤعايﯿﺮ الﺘالﯿة:
 51حادث نقﻞ  -إجﻤالي
اقﺘﺼادية.
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 6حﻮادث مﺘفﺮقة  -إجﻤالي
اقﺘﺼادية.
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 3حﻮادث صﻨاعﯿة  -إجﻤالي  2 519حالة وفاة ،وخﺴائﺮ اقﺘﺼادية
قﺪرها  15 823دوالراً أمﺮيﻜﯿاً.

يعﻜﺲ هﺬا الﻤﻄﺒﻮع تﺤلﯿﻞ ﻇﻮاهﺮ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ الﻤﺘﻄﺮفة ضﻤﻦ مﺠﻤﻮعة األخﻄار الﻄﺒﯿعﯿة على الﻨﺤﻮ الﻤﺒﯿﻦ في مﺨﺘلﻒ األجﺰاﺀ الﻤﻈللة
باللﻮن األخﻀﺮ .وال يﺘﻢ تﻀﻤﯿﻦ الﻤﺮبعات ذات اللﻮن األزرق الفاتح ،باسﺘﺜﻨاﺀ الﻤﺨاﻃﺮ الﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿة الﺘي تُعﺰى تﺤﺪيﺪاً إلى ﻇﻮاهﺮ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ
والﻤاﺀ الﻤﺘﻄﺮفة ،في سﺠﻞ األحﺪاث.
9

ومﻦ األمﺜلة على ذلﻚ  46حادث نقﻞ (على سﺒﯿﻞ الﻤﺜال :غﺮق قارب،
حادث ﻃﯿﺮان) مﺮتﺒﻄة بأخﻄار ﻃﺒﯿعﯿة مﻦ قﺒﯿﻞ ”سﻮﺀ األحﻮال
الﺠﻮية“ .وأُدرجﺖ سﺠالت هﺬه الﻜﻮارث في الﻤﺠﻤﻮعة الﻄﺒﯿعﯿة تﺤﺖ
نﻮع الﺨﻄﺮ الﻤﻨاسﺐ.
وأجﺮي تﺤلﯿﻞ لﺒﯿانات القاعﺪة ( )EM-DATأيﻀاً باسﺘﺨﺪام تﺼﻨﯿفﯿﻦ
اقﺘﺼاديﯿﻦ مﺨﺘلفﯿﻦ  -تﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة
وتﺼﻨﯿﻒ الﺒﻨﻚ الﺪولي حﺴﺐ فﺌة الﺪخﻞ – 4لﺘﻮثﯿق ،قﺪر اإلمﻜان ،أي
تأثﯿﺮ غﯿﺮ مﺘﻨاسﺐ للﻤﺠﻤﻮعات االقﺘﺼادية الﻤﺨﺘلفة (الﻤﺮفق الﺮابع).
مفﺼﻞ
وفي قﺴﻢ ”الﺘﺮكﯿﺰ على األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية“ ،أُجﺮي تﺤلﯿﻞ
ّ

3

لﺒﯿانات القاعﺪة ( )EM-DATالسﺘﺨﺮاج جﻤﯿع الﺴﺠالت الﻤﺘعلقة باألعاصﯿﺮ
الﻤﺪارية .وتﺼﻨﻒ قاعﺪة الﺒﯿانات ( )EM-DATالعﻮاصﻒ إلى ثالثة أنﻮاع:
األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية والعﻮاصﻒ خارج الﻤﻨاﻃق الﻤﺪارية وعﻮاصﻒ الﺤﻤﻞ
الﺤﺮاري .والسﺘﺨﺮاج الﺒﯿانات الﺨاصة بهﺬا القﺴﻢ ،اتُﺒعﺖ الﺨﻄﻮات
الﺘالﯿة( :أ) اسﺘﺨﺮجﺖ جﻤﯿع الﺴﺠالت مﻦ الﻨﻮع الفﺮعي لﻜارثة األعاصﯿﺮ
الﻤﺪارية ،مﻤا أسفﺮ عﻦ إجﻤالي  1 945سﺠﻞ كارثة؛ (ب) وأُجﺮي
اسﺘعﺮاض لقاعﺪة الﺒﯿانات ( )EM-DATبﺤﺜاً عﻦ أي إشارة إلى إعﺼار
مﺪاري ضﻤﻦ بارامﺘﺮات قاعﺪة الﺒﯿانات األخﺮى مﺜﻞ الﺘاريﺦ والﻤﻮقع
والﻜﻮارث ذات الﺼلة؛ (ج) وبالﻨﻈﺮ إلى أن الﻜﻮارث تُﺴﺠﻞ في قاعﺪة
الﺒﯿانات ( )EM-DATعلى الﻤﺴﺘﻮى الﻮﻃﻨي وأن اإلعﺼار الﻤﺪاري الﻤﺤﺪد
الﺬي يﺆثﺮ على بلﺪان عﺪيﺪة سﯿﻜﻮن له سﺠالت كﻮارث مﺘعﺪدة (سﺠﻞ لﻜﻞ
بلﺪ) ،فقﺪ جُ ﻤّعﺖ ،ألغﺮاض هﺬا الﺘﺤلﯿﻞ وقﺴﻢ ”الﺘﺮكﯿﺰ على األعاصﯿﺮ
الﻤﺪارية“ ،كافة سﺠالت الﻜﻮارث ذات الﺼلة باإلعﺼار الﻤﺪاري الﻤﺤﺪد.

تقﺴﯿﻢ األﻃلﺲ
يﻨقﺴﻢ األﻃلﺲ إلى األجﺰاﺀ

الﺘالﯿة:

معلﻮمات أساسﯿة والﻤﻨهﺠﯿة؛
عﺰو الﻜﻮارث إلى األخﻄار الﻄﺒﯿعﯿة وتغﯿﺮ الﻤﻨاخ؛
الﻮفﯿات والﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻨاجﻤة عﻦ أخﻄار الﻄقﺲ والﻤﻨاخ
والﻤاﺀ مﻦ  1970إلى  .2019وهﺬا يﺸﻤﻞ الﻨﺘائج الﻤﺴﺘﺨلﺼة مﻦ
سﺠﻞ قاعﺪة الﺒﯿانات ( ،)EM-DATمﻦ  1970إلى  ،2019على
الﻤﺴﺘﻮيﯿﻦ العالﻤي واإلقلﯿﻤي للﻤﻨﻈﻤة ( )WMOوقﺴﻤاً خاصاً
”بالﺘﺮكﯿﺰ على األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية“ يﻮضح بالﺘفﺼﯿﻞ اﻵثار
الﻤﺮتﺒﻄة بهﺬه الﻈﻮاهﺮ؛
دور قﻮاعﺪ الﺒﯿانات الﺨاصة بالﺨﺴائﺮ الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث
وإمﻜاناتها .ويﺘﻀﻤﻦ هﺬا الﺠﺰﺀ إسهامات اثﻨﯿﻦ مﻦ شﺮكاﺀ
الﻤﻨﻈﻤة ( )WMOهﻤا :مﻜﺘﺐ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ
الﻜﻮارث ( )UNDRRفﯿﻤا يﺨﺺ كﯿفﯿة وضع بﯿانات بﺸأن
الﺨﺴائﺮ واألضﺮار الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث واسﺘﺨﺪامها في رصﺪ
إﻃار ِسﻨﺪاي؛ ومﻨﻈﻤة الﺼﺤة العالﻤﯿة فﯿﻤا يﺨﺺ اﻵثار الﺼﺤﯿة
لﺤاالت الﻄﻮارئ ،وتﺤﺪيﺪ الﻮفﯿات ،والﺘﺤﺪيات والفﺮص لﺘﺤﺴﯿﻦ
رصﺪ الﻮفﯿات الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث في قﻄاع الﺼﺤة.

)© Boris Jordan (Germany
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_https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESP2019

األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة :2019 ،الﺤالة والﺘﻮقعات االقﺘﺼادية،
.BOOK-ANNEX-en.pdf
الﺒﻨﻚ الﺪولي.https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/topics/19280-country-classification ،

معلﻮمات عﻦ الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية
الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية ( )WMOهي وكالة مﺘﺨﺼﺼة تابعة
لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة ،وتﻀﻢ  193عﻀﻮاً مﻦ الﺪول واألقالﯿﻢ .وهي صﻮت
مﻨﻈﻮمة األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة ذو الﺤﺠﯿة بﺨﺼﻮص حالة وسلﻮك الغالف
الﺠﻮي لألرض ،وتفاعله مع األراضي والﻤﺤﯿﻄات ،والﻄقﺲ والﻤﻨاخ
الﻨاجﻤان عﻦ هﺬا الﺘفاعﻞ ،والﺘﻮزيع الﻨاتج عﻦ ذلﻚ للﻤﻮارد الﻤائﯿة.
وبﻤا أن الﻄقﺲ والﻤﻨاخ ودورة الﻤﯿاه ال تعﺮف حﺪوداً وﻃﻨﯿة ،فﺈن
الﺘعاون الﺪولي على نﻄاق عالﻤي أمﺮ أساسي مﻦ أجﻞ تﻄﻮيﺮ
األرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا الﺘﺸغﯿلﯿة وتﺤقﯿق الﻤﻨافع مﻦ تﻄﺒﯿقها.
وتﻮفﺮ الﻤﻨﻈﻤة ( )WMOاإلﻃار لهﺬا الﺘعاون الﺪولي.
وقﺪ انﺒﺜقﺖ الﻤﻨﻈﻤة ( )WMOمﻦ الﻤﻨﻈﻤة الﺪولﯿة لألرصاد الﺠﻮية
( ،)IMOالﺘي تأسﺴﺖ عام  1873لﺘﯿﺴﯿﺮ تﺒادل معلﻮمات الﻄقﺲ عﺒﺮ
الﺤﺪود الﻮﻃﻨﯿة .وفي عام  1951أصﺒﺤﺖ الﻤﻨﻈﻤة ( ،)WMOالﺘي
أُنﺸﺌﺖ في عام  ،1950وكالة مﺘﺨﺼﺼة تابعة لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة .وهي
معﻨﯿة بﻤﺠاالت األرصاد الﺠﻮية (الﻄقﺲ والﻤﻨاخ) ،والهﯿﺪرولﻮجﯿا
الﺘﺸغﯿلﯿة ،والعلﻮم الﺠﯿﻮفﯿﺰيائﯿة الﻤﺘﺼلة بها .وقامﺖ الﻤﻨﻈﻤة
( ،)WMOمﻨﺬ إنﺸائها ،بﺪور فﺮيﺪ وقﻮي في الﻤﺴاهﻤة في سالمة ورفاه
الﺒﺸﺮية .وقﺪ شﺠعﺖ الﺘعاون بﯿﻦ الﻤﺮافق الﻮﻃﻨﯿة لألرصاد الﺠﻮية
والهﯿﺪرولﻮجﯿا ( )NMHSsالﻤﻮجﻮدة لﺪى أعﻀائها وعﺰزت تﻄﺒﯿق
األرصاد الﺠﻮية في مﺠاالت كﺜﯿﺮة.
وتﻮاصﻞ الﻤﻨﻈﻤة تﯿﺴﯿﺮ الﺘﺒادل الﻤﺠاني وغﯿﺮ الﻤقﯿّﺪ للﺒﯿانات
والﻤعلﻮمات والﻨﻮاتج والﺨﺪمات  -في الﻮقﺖ الﺤقﯿقي أو شﺒه الﺤقﯿقي
 بﺸأن الﻤﺴائﻞ الﻤﺘعلقة بﺴالمة الﻤﺠﺘﻤع وأمﻨه ،والﺮفاه االقﺘﺼادي،وحﻤاية الﺒﯿﺌة .وتﺴاهﻢ في صﯿاغة الﺴﯿاسات في هﺬه الﻤﺠاالت على
الﺼعﯿﺪيﻦ الﻮﻃﻨي والﺪولي.

الﻤﺒﻜﺮة والﻤﻮثﻮقة بالﻄقﺲ القاسي والﺘقلﺒات في جﻮدة الهﻮاﺀ ،وتقلﺒﯿة
الﻤﻨاخ وتغﯿﺮهّ ،
تﻤﻜﻦ واضعي القﺮارات والﻤﺠﺘﻤعات الﻤﺤلﯿة واألفﺮاد
مﻦ تﺤﺴﯿﻦ تأهﺒهﻢ لﻈﻮاهﺮ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ الﻤﺘﻄﺮفة .كﻤا تﺴاعﺪ
تلﻚ اإلنﺬارات في إنقاذ األرواح والﻤﻤﺘلﻜات وحﻤاية الﻤﻮارد والﺒﯿﺌة
ودعﻢ الﻨﻤﻮ االجﺘﻤاعي واالقﺘﺼادي .وتﺪعﻢ الﻤﻨﻈﻤة ( )WMOالﻤﺮافق
الﻮﻃﻨﯿة ( )NMHSsفي هﺬا العﻤﻞ وفي الﻮفاﺀ بالﺘﺰاماتها الﺪولﯿة في
مﺠاالت الﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث ،والﺘﺨفﯿﻒ مﻦ آثار تغﯿﺮ الﻤﻨاخ
والﺘﻜﯿﻒ معه ،والﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة.
وتقﻮم الﻤﻨﻈﻤة ( ،)WMOعلى وجه الﺨﺼﻮص ،بﺘﯿﺴﯿﺮ وتعﺰيﺰ
األنﺸﻄة الﺘالﯿة:
إنﺸاﺀ شﺒﻜات مﻦ مﺤﻄات الﺮصﺪ لﺘﻮفﯿﺮ بﯿانات تﺘعلق بالﻄقﺲ
والﻤﻨاخ والﻤاﺀ؛
إنﺸاﺀ مﺮاكﺰ إلدارة الﺒﯿانات ونﻈﻢ اتﺼاالت ،وصﯿانﺘها ،لﺘﻮفﯿﺮ
بﯿانات تﺘعلق بالﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ وتﺒادلها سﺮيعاً؛
وضع معايﯿﺮ للﻤﺮاقﺒة والﺮصﺪ مﻦ أجﻞ ضﻤان االتﺴاق على
نﺤﻮ مالئﻢ في الﻤﻤارسات واإلجﺮاﺀات الﻤﺴﺘﺨﺪمة في جﻤﯿع أنﺤاﺀ
العالﻢ ،وبالﺘالي الﺘأكﺪ مﻦ تﺠانﺲ الﺒﯿانات واإلحﺼاﺀات؛
تﻄﺒﯿق العلﻢ والﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿا في مﺠاالت األرصاد الﺠﻮية
والهﯿﺪرولﻮجﯿا الﺘﺸغﯿلﯿة على قﻄاعات الﻨقﻞ (الﺠﻮي والﺒﺮي
والﺒﺤﺮي) ،وإدارة الﻤﻮارد الﻤائﯿة ،والﺰراعة ،والﻄاقة ،والﺼﺤة،
ومﺠاالت الﺘﺮكﯿﺰ األخﺮى؛

وتﺆدي الﻤﻨﻈﻤة ( )WMOدوراً ريادياً في الﺠهﻮد الﺪولﯿة الﺮامﯿة إلى
رصﺪ الﺒﯿﺌة وحﻤايﺘها .وتﺪعﻢ ،بالﺘعاون مع وكاالت األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة
األخﺮى والﻤﺮافق الﻮﻃﻨﯿة لألرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا (،)NMHSs
تﻨفﯿﺬ عﺪد مﻦ االتفاقﯿات الﺒﯿﺌﯿة وتﺆدي دوراً
ً
فعاال في تقﺪيﻢ الﻤﺸﻮرة
والﺘقﯿﯿﻤات إلى الﺤﻜﻮمات بﺸأن الﻤﺴائﻞ ذات الﺼلة .وتﺴاهﻢ هﺬه
األنﺸﻄة في ضﻤان تﺤقﯿق الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة للﺒلﺪان ورفاهها.

تﻨﺴﯿق الﺒﺤﻮث والﺘﺪريﺐ في مﺠال األرصاد الﺠﻮية والﻤﺠاالت
ذات الﺼلة.

وتعﻤﻞ الﻤﺮافق الﻮﻃﻨﯿة ( )NMHSsعلى مﺪار الﺴاعة لﺘقﺪيﻢ معلﻮمات
حﯿﻮية عﻦ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ في جﻤﯿع أنﺤاﺀ العالﻢ .وإنﺬاراتها

ويﻤﻜﻦ االﻃالع على مﺰيﺪ مﻦ الﻤعلﻮمات حﻮل الﻤﻨﻈﻤة ( )WMOعلى
مﻮقعها اإللﻜﺘﺮوني.https://public.wmo.int/ar :

ً
فﻀال عﻦ تﻮثﯿق عﺮى
األنﺸﻄة في مﺠال الهﯿﺪرولﻮجﯿا الﺘﺸغﯿلﯿة
الﺘعاون بﯿﻦ الﻤﺮافق الﻮﻃﻨﯿة ( )NMHSsفي الﻮاليات واألقالﯿﻢ الﺘي
تﻜﻮن هﺬه الﻤﺮافق مﻨفﺼلة فﯿها؛
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عﺰو الﻜﻮارث إلى األخﻄار الﻄﺒﯿعﯿة وتﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ
عﺰو الﻜﻮارث إلى األخﻄار الﻄﺒﯿعﯿة
يﺘﻄلﺐ تﻮثﯿق آثار األخﻄار الﻄﺒﯿعﯿة على الﺠﻤاعات الﻤﺤلﯿة
والﻤﺠﺘﻤعات ،بﻤا في ذلﻚ األشﺨاص وسﺒﻞ العﯿﺶ ،وجﻮد بﯿانات
ً
فﻀال عﻦ األحﺪاث
تفﺼﯿلﯿة عﻦ الﺘﻜالﯿﻒ الﺒﺸﺮية واالقﺘﺼادية
الﺨﻄﺮة الﻤﺮتﺒﻄة بها .ويُﻀﻄلع بﺠانﺐ حاسﻢ مﻦ هﺬا العﻤﻞ على
الﻤﺴﺘﻮى الﻮﻃﻨي وتعﺘﻤﺪ جﻮدة الﻤعلﻮمات على كﯿفﯿة تﺴﺠﯿﻞ األحﺪاث
الﺠﻮية الﺨﻄﺮة وبﯿانات الﺨﺴائﺮ وإسﻨادها إلى الﻈﻮاهﺮ الفﯿﺰيائﯿة
األساسﯿة وتﺴﺠﯿلها في قﻮاعﺪ الﺒﯿانات الﻮﻃﻨﯿة بﺸأن الﺨﺴائﺮ
واألضﺮار .وتُﺠﻤّع هﺬه الﺴﺠالت على الﻤﺴﺘﻮيﯿﻦ اإلقلﯿﻤي والعالﻤي
وتﺪعﻢ مﺠﻤﻮعة واسعة مﻦ الﻤﺒادرات والﺘﺪابﯿﺮ في الﺒﺤﺚ والﺘﻄﻮيﺮ
والﻮقاية مﻦ الﻜﻮارث على جﻤﯿع الﻤﺴﺘﻮيات.
ويﺸﻤﻞ جﺰﺀ أساسي مﻦ قﻮاعﺪ الﺒﯿانات هﺬه ،العﻤلﯿة الﺘي يﺠﺮي مﻦ

العﻮامﻞ األحﺪاث الﺨﻄﺮة وخﺼائﺼها فﺤﺴﺐ ،بﻞ تﺸﻤﻞ أيﻀاً درجة
تعﺮّ ض الﻤﺠﺘﻤع وضعفه.
ويﺸﺠع إﻃار ِسﻨﺪاي الﺒلﺪان على ”إجﺮاﺀ تقﯿﯿﻢ لﺠﻤﯿع الﺨﺴائﺮ الﻨاجﻤة
عﻦ الﻜﻮارث وتﺴﺠﯿلها ونﺸﺮها وحﺼﺮها علﻨاً وفهﻢ آثارها االقﺘﺼادية
واالجﺘﻤاعﯿة والﺼﺤﯿة والﺘعلﯿﻤﯿة والﺒﯿﺌﯿة والﻤﺘﺼلة بالﺘﺮاث الﺜقافي،
حﺴﺐ االقﺘﻀاﺀ ،ضﻤﻦ معلﻮمات عﻦ الﺘعﺮض ألخﻄار تﺨﺺ حاالت
مﺤﺪدة وعﻦ قابلﯿة الﺘﻀﺮر“ (رابعاً .أولﻮيات العﻤﻞ ،الفقﺮة (24د)).
كﻤا يﺪعﻮ الﺒلﺪان في أولﻮيﺘه رقﻢ  4إلى ”إنﺸاﺀ آلﯿة لﺘﺴﺠﯿﻞ الﺤاالت
وقاعﺪة بﯿانات للﻮفﯿات الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث مﻦ أجﻞ تﺤﺴﯿﻦ الﻮقاية
مﻦ االعﺘالل والﻮفاة“ (األولﻮية  ،4الفقﺮة (33ن)).

خاللها جﻤع الﺒﯿانات وتﺴﺠﯿلها في قﻮاعﺪ الﺒﯿانات ،وهي عﻤلﯿة تﺴﻤى دعﻢ الﻤﻨﻈﻤة
تقﺪيﺮ خﺴائﺮ الﻜﻮارث .ويﻨﺒغي أن تﻀﻤﻦ عﻤلﯿات تقﺪيﺮ الﺨﺴائﺮ واألضﺮار
تﺠﻤﯿع كﻞ الﺒﯿانات الﻤهﻤة عﻦ الﺨﺴائﺮ وإسﻨادها إلى الﻈﻮاهﺮ
األساسﯿة الﻤﻨاسﺒة على نﺤﻮ مفﺼﻞ بﻤا فﯿه الﻜفاية لالسﺘﺮشاد بها في
تﺪابﯿﺮ الﻮقاية مﻦ الﻜﻮارث والﺘﺨفﯿﻒ مﻦ حﺪتها.

وعادة ما تﺘﻀﻤﻦ عﻤلﯿة تﺴﺠﯿﻞ الﺨﺴائﺮ الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث تﺠﻤﯿع
الﺨﺴائﺮ واألضﺮار مﻦ حﯿﺚ الﻮفﯿات والﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية ،ومﻦ
ثﻢ اسﻨادها إلى حﺪث خﻄﺮ بﻨا ًﺀ على مﺼادر مﺨﺘلفة مﺜﻞ مقاالت
ً
فﻀال عﻦ الﻮكاالت أو الﻤﺮافق العلﻤﯿة
صﺤفﯿة ومﺆلفات أخﺮى،
والﺘقﻨﯿة الﻮﻃﻨﯿة الﻤﻜلّفة ،في إﻃار واليﺘها ،بﺮصﺪ األخﻄار ،مﻦ
قﺒﯿﻞ الﻤﺮافق الﻮﻃﻨﯿة ( .)NMHSsوتﺘﻤﺜﻞ الﺘﺤﺪيات الﺮئﯿﺴﯿة لهﺬه
العﻤلﯿة في عﺪم وجﻮد مﻨهﺠﯿة مقﺒﻮلة عالﻤﯿاً لﺘﺤﺪيﺪ حﺪث بﺸﻜﻞ فﺮيﺪ
ً
فﻀال عﻦ االفﺘقار
مﻦ حﯿﺚ أوقات بﺪايﺘه ونهايﺘه ومﺪاه الﻤﻜاني،
إلى مﺼﻄلﺤات مﻮحﺪة لألحﺪاث العالﻤﯿة والﺘي تﺘﯿح الﻤقارنة على
الﻤﺴﺘﻮيات الﻮﻃﻨﯿة واإلقلﯿﻤﯿة والعالﻤﯿة .ومﻦ الﺘﺤﺪيات الﺮئﯿﺴﯿة
األخﺮى هﻮ عﺪم تﻄﺒﯿق مﻨهﺠﯿة مﻮحﺪة (قابلة للﺘﻄﺒﯿق على جﻤﯿع
الﻤﺴﺘﻮيات ،الﻮﻃﻨﯿة واإلقلﯿﻤﯿة والعالﻤﯿة) للﺘﺴﺠﯿﻞ الﻤﻨﺘﻈﻢ للﺨﺴائﺮ
واألضﺮار وإسﻨادها إلى العﻮامﻞ الﻤﺴﺒﺒة للﻜﻮارث .وال تﺸﻤﻞ هﺬه

()WMO

لألوساط الﻤعﻨﯿة بﺘقﺪيﺮ الﺨﺴائﺮ

لﻤﻮاجهة الﺘﺤﺪيات الﻤﺬكﻮرة أعاله ،وافق الﻤﺆتﻤﺮ العالﻤي لألرصاد
الﺠﻮية في عام  2019على مﻨهﺠﯿة تﺴﻤى فهﺮسة الﻤﻨﻈﻤة لألحﺪاث
الﺨﻄﺮة للﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ والﻄقﺲ الفﻀائي (.)WMO-CHE
فهي تﻮفﺮ األساس للﻤﺮافق الﻮﻃﻨﯿة ( )NMHSsلﺘقﺪيﻢ خﺪمة أفﻀﻞ
ألصﺤاب الﻤﺼلﺤة فﯿﻤا يﺘعلق بﺘقﺪيﺮ الﺨﺴائﺮ واألضﺮار مﻦ خالل
الﺘﺴﺠﯿﻞ الﻤﻨﺘﻈﻢ لﻈﻮاهﺮ الغالف الﺠﻮي لألرض ،والﻄقﺲ والﻤﻨاخ
والﻤاﺀ ،والﻄقﺲ الفﻀائي (القﺮار  ،))Cg-18( 12وذلﻚ في إﻃار وﻇﯿفة
الﺮصﺪ والﻤﺮاقﺒة الﻤﻨﻮط بها الﻤﺮفق الﻮﻃﻨي ( .)NMHSوسﺘعالج هﺬه
الﻤﻨهﺠﯿة ،عﻨﺪ تﻨفﯿﺬها ،الﺘﺤﺪيات الﻤﺬكﻮرة أعاله مﻦ خالل ضﻤان
تﺴﺠﯿﻞ كﻞ حﺪث بﺸﻜﻞ فﺮيﺪ باسﻢ حﺪث معﯿار ،وأوقات بﺪئه وانﺘهائه،
ومﻨﻄقة الﺘأثﯿﺮات الﻤﻜانﯿة ،والقﺪرة على ربﻂ األحﺪاث بالﻈﻮاهﺮ
األكﺒﺮ حﺠﻤاً (على سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،ربﻂ األمﻄار الغﺰيﺮة والﺮياح العاتﯿة
والفﯿﻀانات الﻨاجﻤة عﻦ العﻮاصﻒ واالنﺰالقات األرضﯿة باألعاصﯿﺮ
الﻤﺪارية) وكﺬلﻚ ربﻂ األحﺪاث الﻤﺘﺘالﯿة .وبفﻀﻞ مﯿﺰة الﺮبﻂ هﺬه
يﺼﺒح مﻦ الﻤﻤﻜﻦ تﻮسﯿع نﻄاق الﻤﻨهﺠﯿة مﻦ األحﺪاث الﻤﺤلﯿة
(األحﺪاث الﺼغﯿﺮة) إلى الﻈﻮاهﺮ األكﺒﺮ ،بﻤا في ذلﻚ الﻤقايﯿﺲ الﺰمﻨﯿة

تعاريﻒ رئﯿﺴﯿة
الﺨﻄﺮ :عﻤلﯿة أو ﻇاهﺮة أو نﺸاط بﺸﺮي يﻤﻜﻦ أن يﺆدي إلى خﺴائﺮ في األرواح أو إصابات أو آثار صﺤﯿة أخﺮى أو إلﺤاق الﻀﺮر
بالﻤﻤﺘلﻜات أو إلى اخﺘالل الﻨﺸاط االجﺘﻤاعي واالقﺘﺼادي أو إلى تﺪهﻮر الﺒﯿﺌة.
كارثة :اضﻄﺮاب خﻄﯿﺮ في عﻤﻞ مﺠﺘﻤع (مﺤلي) ما على أي نﻄاق نﺘﯿﺠة لﺘفاعﻞ ﻇﻮاهﺮ خﻄﺮة مع أحﻮال الﺘعﺮض والقابلﯿة للﺘأثﺮ
والقﺪرة ،مﻤا يﺆدي إلى واحﺪة أو أكﺜﺮ مﻤا يلي :خﺴائﺮ وآثار بﺸﺮية ومادية واقﺘﺼادية وبﯿﺌﯿة.
الﻤﺼﺪر :فﺮيق الﺨﺒﺮاﺀ الﺤﻜﻮمي الﺪولي الﻤفﺘﻮح العﻀﻮية العامﻞ الﺘابع لﻤﻜﺘﺐ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث والﻤعﻨي بالﻤﺆشﺮات
والﻤﺼﻄلﺤات.https://www.undrr.org/terminology ،
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على المستوى
العالمي (تحليل
مخصص)

أعاصير مدارية
على
المستوى
اإلقليمي

114bd279-dde4-48c9-b20d-db1c967bfa4c

أمطار غزيرة

فيضانات

عرام العواصف

f3df3f02-7574-4ffe-beea-021af820bc47

3b3a30ec-03f3-445d-8f86-76cb5447e9ee

0882b06f-ed9a-40d2-9f96-df0da7130ee9

الﺸﻜﻞ  .3مﺜال على الﺘﺮابﻂ الﻤﺘﺒادل للﻈﻮاهﺮ باسﺘﺨﺪام مع ّﺮفات فﺮيﺪة (تﺸﯿﺮ الﺨﻄﻮط الﺰرقاﺀ إلى
الﻤﻨاخﯿة (الﺸﻜﻞ  ،)3مﻤا يﺴﻤح بﺘﺼﻨﯿﻒ بﯿانات الﺨﺴائﺮ واألضﺮار
على مﺴﺘﻮى الﺨﻄﺮ الﺼغﯿﺮ أو الﺠﺰئي ،مﺜﻞ عﺮام العﻮاصﻒ ،أو
تﺠﻤﯿعها على نﻄاق أوسع مﺜﻞ األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية .وتﺸﺠع الﻤﻨهﺠﯿة
الﻤﺮافق الﻮﻃﻨﯿة ( )NMHSsعلى إقامة شﺮاكات ،أو الﺤفاظ علﯿها إن
وجﺪت ،مع الﻮكاالت والﻤﻨﻈﻤات الﻤﻜلفة بﺘﺴﺠﯿﻞ معلﻮمات الﺨﺴائﺮ
واألضﺮار ،مﻦ قﺒﯿﻞ وكاالت إدارة الﻜﻮارث ،لﻀﻤان ربﻂ الﺒﯿانات
والﻤعلﻮمات الﻤﺘعلقة بالﻈﻮاهﺮ العلﻤﯿة بﺸﻜﻞ مﻨهﺠي بﺒﯿانات اﻵثار
ذات الﺼلة.
ومﻦ الﻤهﻢ الﺘأكﺪ مﻦ أن أسﻤاﺀ الﻈﻮاهﺮ (األخﻄار الﻜامﻨة) مﻮحﱠ ﺪة
عالﻤﯿاً لﻀﻤان مقارنة الﻈﻮاهﺮ إقلﯿﻤﯿاً وعالﻤﯿاً .وفي هﺬا الﺼﺪد،
وافقﺖ الﻤﻨﻈﻤة ( )WMOعلى قائﻤة أولﯿة بالﻈﻮاهﺮ (األخﻄار
الﻄﺒﯿعﯿة) إلدراجها في الﻤﻨهﺠﯿة وتﻨفﯿﺬها .وتﺘألﻒ القائﻤة مﻦ األخﻄار
الﺘي تﺪخﻞ ضﻤﻦ والية الﻤﻨﻈﻤة ( )WMOوالﺘي وافق أعﻀاﺀ الﻤﻨﻈﻤة
( )WMOعلى أسﻤائها؛ وسﺘُﻀاف أخﻄار ﻃﺒﯿعﯿة أخﺮى كﺠﺰﺀ مﻦ
عﻤلﯿة حﻜﻮمﯿة دولﯿة رسﻤﯿة للﻤﻨﻈﻤة (.)WMO
وفي أيار /مايﻮ  ،2019أنﺸأ مﻜﺘﺐ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ
الﻜﻮارث ( )UNDRRباالشﺘﺮاك مع الﻤﺠلﺲ الﺪولي للعلﻮم ( )ISCفﺮيق
عامﻞ فﻨي لﺘﺤﺪيﺪ جﻤﯿع الﻤﺨاﻃﺮ ذات الﺼلة بﺈﻃار ِسﻨﺪاي ،حﺘى تﺘﻤﻜﻦ
الﺒلﺪان مﻦ مﺮاجعة وتعﺰيﺰ سﯿاساتها الﺨاصة بالﺤﺪ مﻦ الﻤﺨاﻃﺮ
ومﻤارساتها في إدارة الﻤﺨاﻃﺮ الﺘﺸغﯿلﯿة .ويقﺪم هﺬا األﻃلﺲ الﻨﺘائج
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يﻤﻜﻦ االﻃالع على الﻤﺮاجعة على الﺮابﻂ

على
المستوى
الوطني

الﺮوابﻂ)

األولى لهﺬا الﺠهﺪ الﺘعاوني الﺪولي .واسﺘﺨﺪم الفﺮيق العامﻞ الفﻨي
عﻤلﯿة تﻜﺮارية لﻮضع ومﺮاجعة قائﻤة األخﻄار مﻦ خالل مﺸاورات
مﻜﺜفة مع أكﺜﺮ مﻦ  500خﺒﯿﺮ فﻨي مﻦ األفﺮقة العلﻤﯿة ذات الﺼلة
ووكاالت األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة والقﻄاع الﺨاص والﺸﺮكاﺀ اﻵخﺮيﻦ .وتﺸﻤﻞ
قائﻤة األخﻄار  302خﻄﺮ مﺠﻤّعة ضﻤﻦ  8مﺠﻤﻮعات :األرصاد الﺠﻮية
والهﯿﺪرولﻮجﯿة ،واألخﻄار األرضﯿة الﺠﯿﻮلﻮجﯿة والﺒﯿﺌﯿة والﻜﯿﻤﯿائﯿة
والﺒﯿﻮلﻮجﯿة والﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿة والﻤﺠﺘﻤعﯿة .وعلى الﺮغﻢ مﻦ أن هﺬه القائﻤة
تعﺘﺒﺮ األكﺜﺮ فائﺪة في الﻮقﺖ الﺤالي ،فﺈنها لﯿﺴﺖ قائﻤة نهائﯿة وسﯿلﺰم
تﻨقﯿﺤها وتﺤﺪيﺜها بانﺘﻈام .وقﺪ أُدرجﺖ القائﻤة في الﺘقﺮيﺮ الفﻨي الﺼادر
عﻦ الﻤﻜﺘﺐ ( )UNDRRوالﻤﺠلﺲ ( )ISCبﺸأن مﺮاجعة تعﺮيﻒ األخﻄار
وتﺼﻨﯿفها مﻦ أجﻞ تعﺰيﺰ اتﺴاق مﺼﻄلﺤات األخﻄار والﻤﺴاهﻤة في
تﻨفﯿﺬ إﻃار ِسﻨﺪاي 5.ومﻦ الﻤقﺮر تﺤﺪيﺚ هﺬه الﻤﺮاجعة سﻨﻮياً لﺘﻀﻤﯿﻦ
األخﻄار الﺠﺪيﺪة وأحﺪث الﺒﺤﻮث والﻤعلﻮمات الﺨاصة باألخﻄار.
وسﺘقﻮم الهﯿﺌات الﺘأسﯿﺴﯿة للﻤﻨﻈﻤة ( )WMOبﺘﺤﺪيﺚ قائﻤة األخﻄار
ضﻤﻦ والية الﻤﻨﻈﻤة وإدراجها وتﺤﺪيﺜها في الﻤﺮاجعة.
والهﺪف مﻦ الﻤﻨهﺠﯿة ( )WMO-CHEهﻮ تﺰويﺪ الﻮكاالت الﻮﻃﻨﯿة
الﻤﺴﺆولة عﻦ تقﺪيﺮ الﺨﺴائﺮ واألضﺮار بﻤﺠﻤﻮعة بﯿانات مﻮثﻮقة
ومﺜﺒﺘة علﻤﯿاً لألحﺪاث الﺨﻄﺮة لﻤﺴاعﺪتها في تقﺪيﺮ الﺨﺴائﺮ واألضﺮار
وتعﺰيﺰ تقﯿﯿﻢ الﻤﺨاﻃﺮ .ويﺠﺮي تﻨفﯿﺬ هﺬه الﻤﺒادرة مﻦ خالل الﺸﺒﻜة
العالﻤﯿة القائﻤة للﺮصﺪ والﻤﺮاقﺒة والﺘﻨﺒﺆ الﺘابعة للﻤﻨﻈﻤة (،)WMO
على الﻤﺴﺘﻮى الﻮﻃﻨي وكﺬلﻚ على الﻤﺴﺘﻮيﯿﻦ اإلقلﯿﻤي والعالﻤي.

الﺘالي.https://council.science/wp-content/uploads/2020/06/UNDRR_Hazard-Report_DIGITAL.pdf :
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اإلﻃار  .1مﺴاهﻤة الﻤﻨﻈﻤة ( )WMOفي تﺤقﯿق أولﻮيات إﻃار ِسﻨﺪاي
األولﻮية  :1فهﻢ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث
تﺘﻨاول الﻤﻨﻈﻤة ( )WMOاثﻨﺘﯿﻦ مﻦ األولﻮيات األربع إلﻃار ِسﻨﺪاي للﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث للفﺘﺮة  .2030-2015وتعﻤﻞ الﻤﻨﻈﻤة
( ،)WMOفي شﺮاكة مع أصﺤاب الﻤﺼلﺤة في تقﺪيﺮ الﺨﺴائﺮ واألضﺮار ،مﺜﻞ الﻤﻜﺘﺐ ( ،)UNDRRوالﺒﻨﻚ الﺪولي ،وقاعﺪة الﺒﯿانات
( )EM-DATالﺘابعة للﻤﺮكﺰ ( ،)CREDوأصﺤاب الﻤﺼلﺤة مﻦ القﻄاع الﺨاص ،على وضع فهﺮسة الﻤﻨﻈﻤة ( )WMOلألحﺪاث الﺨﻄﺮة
للﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ والﻄقﺲ الفﻀائي ( .)WMO-CHEوسﯿﺴﻤح هﺬا الفهﺮس بﺘﺴﺠﯿﻞ الﻈﻮاهﺮ الﺨﻄﺮة الﻤﺘعلقة بالﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ
والﻄقﺲ الفﻀائي على الﻤﺴﺘﻮى الﻮﻃﻨي بﻞ وعلى الﻤﺴﺘﻮى العالﻤي أيﻀاً .ويﻀﻄلع بﺘﻨفﯿﺬ الﻤﻨهﺠﯿة ( )WMO-CHEكﻞ مﻦ الﻤﺮافق
الﻮﻃﻨﯿة ( )NMHSsالﺘابعة ألعﻀاﺀ الﻤﻨﻈﻤة الﺒالغ عﺪدهﻢ  193عﻀﻮاً ،والﻤﺮاكﺰ اإلقلﯿﻤﯿة الﺘابعة لها ،الﺘي تﺴﺠﻞ الﻈﻮاهﺮ الﺨﻄﺮة على
نﺤﻮ مﻨﺘﻈﻢ كﺠﺰﺀ مﻦ مهامها الﺮوتﯿﻨﯿة في إﻃار قﺪراتها الﺘﺸغﯿلﯿة في مﺠالي الﺮصﺪ والﻤﺮاقﺒة .وتﺘﻀﻤﻦ مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات الﻤﻮلّﺪة مﻦ
الﻤﻨهﺠﯿة ( )WMO-CHEمعﺮفاً فﺮيﺪاً لﻜﻞ ﻇاهﺮة ،مﻤا يﺴهّﻞ تقﺪيﺮ الﺨﺴائﺮ واألضﺮار بﺪقة أكﺒﺮ على الﻤﺴﺘﻮى الﻤﺤلي والﻤﺴﺘﻮى الﻮﻃﻨي
سﻨﺪاي.
مﻦ خالل مﻨهﺠﯿة أكﺜﺮ اتﺴاقاً وتﻮحﯿﺪاً لعﺰو الﺨﺴائﺮ إلى األخﻄار الﻤﺮتﺒﻄة ،على الﻨﺤﻮ الﻤﻄلﻮب لﻤعالﺠة األولﻮية  1مﻦ إﻃار ِ
األولﻮية  :4تﺤﺴﯿﻦ مﺴﺘﻮى االسﺘعﺪاد للﻜﻮارث مﻦ أجﻞ الﺘﺼﺪي للﻜﻮارث بفعالﯿة و”إعادة الﺒﻨاﺀ على نﺤﻮ أفﻀﻞ“ في مﺠال الﺘعافي
وإعادة الﺘﺄهﯿﻞ واإلعﻤار
ساهﻤﺖ الﻤﻨﻈﻤة ( ،)WMOمﻨﺬ إنﺸائها ،في تﻨفﯿﺬ نﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ لﺤﻤاية الﻨاس وسﺒﻞ العﯿﺶ ،وقﺪ أعادت اﻵن تﺮكﯿﺰ مﺴاعﺪتها على
أعﻀائها لﺘعﺰيﺰ نﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ باألخﻄار الﻤﺘعﺪدة والقائﻤة على اﻵثار ( )MHEWSمﻦ خالل اتﺨاذ عﺪد مﻦ الﻤﺒادرات مﻦ قﺒﯿﻞ
بﺮنامج الﺘﻨﺒﺆ بالﻄقﺲ القاسي ،والﻨﻈام الﺘﻮجﯿهي للفﯿﻀانات الﺨاﻃفة ،ومﺒادرة الﺘﻨﺒﺆ بالغﻤﺮ الﺴاحلي ،ونﻈام معلﻮمات الﺨﺪمات الﻤﻨاخﯿة،
والﻨﻈام العالﻤي لﻺنﺬار باألخﻄار الﻤﺘعﺪدة ،ومﺸﺮوع الﻄقﺲ شﺪيﺪ الﺘأثﯿﺮ.
وتﺴعى هﺬه الﻨﻈﻢ إلى تعﺰيﺰ الﺘﻨﺒﺆ واإلنﺬار بﺂثار الﻄقﺲ والﻤﻨاخ واألخﻄار الﻤﺘﺼلة بالﻤاﺀ ،وبﺬلﻚ تﺰيﺪ بﺸﻜﻞ كﺒﯿﺮ مﻦ قﺪرات أعﻀاﺀ
الﻤﻨﻈﻤة ( )WMOعلى تﺤﺪيﺪ الﻤﺨاﻃﺮ الﻤﺮتﺒﻄة بهﺬه األخﻄار وتقلﯿلها.

عﺰو الﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﻄﺮفة إلى تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ
عﺮف الﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﻄﺮفة في هﺬا األﻃلﺲ على أنها أحﺪاث ﻃﺒﯿعي
تُ َ
تقع خالل فﺘﺮة زمﻨﯿة معﯿّﻨة وفي أماكﻦ معﯿّﻨة ،ولها خﺼائﺺ غﯿﺮ
عادية مﻦ حﯿﺚ الﺤﺠﻢ و /أو الﻤﻮقع و /أو الﺘﻮقﯿﺖ و /أو الﻤﺪى .وعﻨﺪما
يﺴﺘﻤﺮ نﻤﻂ مﻦ الﻈﺮوف الﺠﻮية القاسﯿة لﺒعﺾ الﻮقﺖ ،على سﺒﯿﻞ
الﻤﺜال مﻮسﻢ كامﻞ ،يﻤﻜﻦ تﺼﻨﯿفه على أنه ﻇاهﺮة مﻨاخﯿة مﺘﻄﺮفة،
ً
خاصة إذا كان يﻨﺘج عﻨه مﺘﻮسﻂ أو إجﻤالي مﺘﻄﺮف (على سﺒﯿﻞ
الﻤﺜال ،جفاف أو هﻄﻮل أمﻄار غﺰيﺮة على مﺪى الﻤﻮسﻢ) .وعادة ما
يﺆدي الﺘقلﺐ الﻄﺒﯿعي للﻤﻨاخ (بﻤا في ذلﻚ الﻈﻮاهﺮ مﺜﻞ الﻨﯿﻨﯿﻮ) إلى
ﻇﻮاهﺮ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ الﻤﺘﻄﺮفة .وحﺘى لﻮ لﻢ تﻜﻦ هﻨاك تغﯿﺮات
بﺸﺮية الﻤﻨﺸأ في الﻤﻨاخ ،فﺴﺘﻈﻞ تﺤﺪث مﺠﻤﻮعة مﺘﻨﻮعة مﻦ ﻇﻮاهﺮ
الﻄقﺲ الﻄﺒﯿعﯿة والﻈﻮاهﺮ الﻤﻨاخﯿة الﻤﺘﻄﺮفة .ويﺘﺴﺒﺐ تغﯿﺮ الﻤﻨاخ
في حﺪوث تغﯿﺮات في تﻮاتﺮ ﻇﻮاهﺮ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ الﻤﺘﻄﺮفة وشﺪتها
ومﺪاها الﻤﻜاني ومﺪتها وتﺴلﺴلها الﺰمﻨي ،ومع ذلﻚ ،يﻤﻜﻦ أن تﻜﻮن
هﺬه الﺘغﯿﺮات غﯿﺮ مﺴﺒﻮقة.
اﻵتي:

وعﻨﺪ حﺪوث ﻇاهﺮة مﻨاخﯿة مﺘﻄﺮفة ،فﺈن الﺴﺆال الﺸائع هﻮ
”هﻞ تغﯿﺮ الﻤﻨاخ هﻮ سﺒﺐ هﺬه الﻈاهﺮة؟“ .ويﺘﻨاول العلﻤاﺀ هﺬا الﺴﺆال
بﻄﺮيقة مﺨﺘلفة ،فﺴﺆالهﻢ هﻮ اﻵتي” :هﻞ تأثﺮ احﺘﻤال حﺪوث هﺬه
الﻈاهﺮة بالﺘأثﯿﺮ الﺒﺸﺮي على الﻤﻨاخ ،وإذا كان األمﺮ كﺬلﻚ ،فﺈلى أي
ً
مﺠاال نﺸﻄاً جﺪاً للﺒﺤﺚ في
مﺪى؟“ أصﺒﺤﺖ اإلجابة عﻦ هﺬا الﺴﺆال
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الﺴﻨﻮات األخﯿﺮة .وتُﺴﺘﺨﺪم أسالﯿﺐ عﺪيﺪة ،ولﻜﻦ أكﺜﺮها شﯿﻮعاً هﻮ
اسﺘﺨﺪام الﻨﻤاذج الﻤﻨاخﯿة مع جﻤﯿع عﻤلﯿات القﺴﺮ الﻤﻨاخﯿة الﻤعﺮوفة،
بﺸﺮية الﻤﻨﺸأ كانﺖ أم ﻃﺒﯿعﯿة ،وباسﺘﺨﺪام عﻮامﻞ القﺴﺮ الﻄﺒﯿعﯿة
فقﻂ .ويﺴﻤح اسﺘﺨﺪام مﺠﻤﻮعﺘﯿﻦ مﻦ نﻤاذج الﺘﺸغﯿﻞ لﻤقارنة احﺘﻤال
حﺪوث الﻈاهﺮة الﻤعﻨﯿة أو خﺼائﺼها ،بعﺰو الﻈاهﺮة إلى عﻮامﻞ
بﺸﺮية الﻤﻨﺸأ .وغالﺒاً ما يُعﺒّﺮ عﻦ الﻨﺘﯿﺠة على أنها ”جﺰﺀ بﺴﯿﻂ مﻦ
الﻤﺨاﻃﺮ الﻤﻨﺴﻮبة“ ،أي احﺘﻤال أن تﻜﻮن الﻈاهﺮة نﺘﯿﺠة لﺘأثﯿﺮ بﺸﺮي
الﻤﻨﺸأ على الﻤﻨاخ على عﻜﺲ الﺘقلﺒﯿة الﻄﺒﯿعﯿة .وقﺪ أُجﺮي العﺪيﺪ مﻦ
هﺬه الﺪراسات ،بعﺪ عام أو عامﯿﻦ مﻦ حﺪوث الﻈاهﺮة ،ولﻜﻦ هﻨاك
أيﻀاً اهﺘﻤام مﺘﺰايﺪ بعﺰو الﻈﻮاهﺮ بعﺪ وقﺖ قﺼﯿﺮ نﺴﺒﯿاً مﻦ حﺪوث
الﻈاهﺮة باسﺘﺨﺪام األسالﯿﺐ القائﻤة الﻤعﻤﻮل بها.
وفي حﯿﻦ أن عﺪداً
ً
قلﯿال جﺪاً مﻦ الﺪراسات قﺪ أﻇهﺮ حﺘى اﻵن إشارة
بﺸﺮية في ﻇﻮاهﺮ جﻮية مﺘﻄﺮفة صغﯿﺮة الﺤﺠﻢ مﺜﻞ العﻮاصﻒ
الﺮعﺪية واألعاصﯿﺮ ،فقﺪ اُحﺮز تقﺪم في عﺰو الﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﻄﺮفة
الفﺮدية الﺘي تﺤﺪث على نﻄاق أوسع .ووفقاً لﺪراسات أجﺮيﺖ مﺆخﺮاً
عﻦ ﻃﺮيق اسﺘعﺮاض األقﺮان ،ونُﺸﺮت في الﻤلﺤق الﺴﻨﻮي لﻨﺸﺮة
الﺠﻤعﯿة األمﺮيﻜﯿة لألرصاد الﺠﻮية ،خالل الفﺘﺮة  ،2017-2015يﻈهﺮ
أن  62مﻦ الﻈﻮاهﺮ الﺒالغ عﺪدها  77ﻇاهﺮة مﺒلّغ عﻨها لها تأثﯿﺮ كﺒﯿﺮ
بﺸﺮي الﻤﻨﺸأ ،إما بﺸﻜﻞ مﺒاشﺮ أو غﯿﺮ مﺒاشﺮ (مﻦ خالل الﺘأثﯿﺮ،
على سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،على أنﻤاط دوران الغالف الﺠﻮي الﺘي ساهﻤﺖ في
حﺪوث الﻈاهﺮة).

وخلﺼﺖ كﻞ الﺪراسات تقﺮيﺒاً بﺸأن مﻮجات الﺤﺮارة الﻜﺒﯿﺮة مﻨﺬ عام
 2015أن احﺘﻤالﯿة حﺪوثها قﺪ زادت بﺸﻜﻞ كﺒﯿﺮ بﺴﺒﺐ تغﯿﺮ الﻤﻨاخ
الﺒﺸﺮي الﻤﻨﺸأ .وعلى سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،خلﺼﺖ دراسة أجﺮاها Imada
وآخﺮون ( )2019أن مﻮجة الﺤﺮ الﺘي ضﺮبﺖ الﯿابان في تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ
 2018كانﺖ مﺴﺘﺤﯿلة بﺪون الﺘأثﯿﺮ الﺒﺸﺮي الﻤﻨﺸأ.

ومع ذلﻚ ،تﻜﺸﻒ بعﺾ مﻮجات الﺤﺮ عﻦ تأثﯿﺮ بﺸﺮي مﺒاشﺮ أو
غﯿﺮ مﺒاشﺮ .وهﺬا هﻮ الﺤال بالﻨﺴﺒة للﺠفاف الﺬي شهﺪه شﺮق أفﺮيقﯿا
في  Funk( 2017/2016وآخﺮون ،)2019 ،والﺬي تأثﺮ بﺸﺪة بﺪرجات
حﺮارة سﻄح الﺒﺤﺮ الﺪافﺌة في غﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي ،والﺘي ساهﻢ فﯿها
الﺘأثﯿﺮ الﺒﺸﺮي.

وبﺸﻜﻞ عام ،يﺘﻢ الﺤﺼﻮل على أكﺜﺮ الﻨﺘائج وضﻮحاً للﻤﺆشﺮات الﺘي
تغﻄي مﺴاحة كﺒﯿﺮة خالل فﺘﺮة زمﻨﯿة كﺒﯿﺮة (مﺜﻞ مﺘﻮسﻂ درجة
الﺤﺮارة الﺸهﺮية الﻮﻃﻨﯿة) ،في حﯿﻦ أن عﺪم الﯿقﯿﻦ يﻜﻮن أكﺒﺮ بالﻨﺴﺒة
الﻤﺘﺤﺼﻞ علﯿها في مﻜان واحﺪ على مﺪى فﺘﺮات زمﻨﯿة ال
للﻨﺘائج
ّ
تﺘﺠاوز بﻀعة أيام.

ال يُعﺮف الﻜﺜﯿﺮ عﻦ الﺘأثﯿﺮات الﺒﺸﺮية على نﺸاط األعاصﯿﺮ أو
األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية .ففي حﻮض شﻤال غﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ ،هﻨاك
أدلة ناشﺌة على حﺪوث تﺤﻮل يﻤﻜﻦ اكﺘﺸافه في اتﺠاه القﻄﺐ في خﻂ
العﺮض الﺬي تﺒلغ فﯿه شﺪة األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية أقﺼى حﺪ.

ويﺸﯿﺮ عﺪد مﺘﺰايﺪ مﻦ الﺪراسات أيﻀاً إلى الﺘأثﯿﺮ الﺒﺸﺮي على
احﺘﻤاالت ﻇﻮاهﺮ األمﻄار الﻤﺘﻄﺮفة ،وباالقﺘﺮان أحﯿاناً مع الﺘأثﯿﺮات
الﻤﻨاخﯿة الﺮئﯿﺴﯿة األخﺮى مﺜﻞ ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ -الﺘﺬبﺬب الﺠﻨﻮبي
( .)ENSOومﻦ أمﺜلة ذلﻚ هﻄﻮل أمﻄار مﺘﻄﺮفة في شﺮق الﺼﯿﻦ في
حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ وتﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ  ،2016حﯿﺚ وجﺪت دراسات أجﺮاها
 Sunو )2018( Miaoو Yuanوآخﺮون ( )2018أن الﺘأثﯿﺮ الﺒﺸﺮي قﺪ
زاد بﺸﻜﻞ كﺒﯿﺮ مﻦ احﺘﻤال وقﻮع الﻈاهﺮة ،فﯿﻤا أُشﯿﺮ بﺸﻜﻞ أقﻞ
وضﻮحاً إلى هﺬا االحﺘﻤال في دراسة ثالﺜة ( Zhouوآخﺮون.)2018 ،
وعلى عﻜﺲ مﻮجات الﺤﺮ ،فﺈن عﺰو ﻇﻮاهﺮ الﺠفاف إلى
عﻮامﻞ بﺸﺮية لﻢ يﺴفﺮ بعﺪ عﻦ اسﺘﻨﺘاجات واضﺤة .ويﺮجع
ذلﻚ إلى الﺘأثﯿﺮ القﻮي للﺘفاوت ما بﯿﻦ الﺴﻨﻮات الﻨاجﻢ ،على
سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،عﻦ الﺘﺬبﺬبات الﻜﺒﯿﺮة في الﻤﺤﯿﻄات والغالف
الﺠﻮي مﻦ قﺒﯿﻞ ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ  -الﺘﺬبﺬب الﺠﻨﻮبي (.)ENSO

وقﺪ أدى تغﯿﺮ الﻤﻨاخ الﺒﺸﺮي الﻤﻨﺸأ (بﺪرجة عالﯿة مﻦ الﺜقة) إلى
زيادة الﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﻄﺮفة على مﺴﺘﻮى سﻄح الﺒﺤﺮ الﻤﺮتﺒﻄة بﺒعﺾ
األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية ،مﻤا زاد مﻦ حﺪة الﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﻄﺮفة األخﺮى
مﺜﻞ الفﯿﻀانات وما يﺮتﺒﻂ بها مﻦ آثار .ومﻦ الﻤﺮجح أن تﺸهﺪ الﻤﺪن
الﻜﺒﺮى الﻤﻨﺨفﻀة والﺪلﺘا والﺴﻮاحﻞ والﺠﺰر في أجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ العالﻢ
هﺬه األحﺪاث سﻨﻮياً بﺤلﻮل عام  ،2050بغﺾ الﻨﻈﺮ عﻦ سﯿﻨاريﻮهات
االنﺒعاثات في الﻤﺴﺘقﺒﻞ.
وهﻨاك ثقة مﺘﻮسﻄة في أن تغﯿﺮ الﻤﻨاخ الﺒﺸﺮي الﻤﻨﺸأ قﺪ أدى إلى
زيادة الﺘهﻄال الﻤﺮصﻮد .وفي أحﺪ األمﺜلة الﺒارزة ،خلﺼﺖ دراسة إلى
أن الﺘأثﯿﺮ الﺒﺸﺮي زاد مﻦ كﻤﯿة األمﻄار الﺘي حﺪثﺖ خالل إعﺼار
هارفي  -الﺬي ضﺮب الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة األمﺮيﻜﯿة في مﻨﻄقة هﯿﻮسﺘﻦ
في عام  ،2017وقﺪ كان أحﺪ أكﺜﺮ األعاصﯿﺮ تﺪمﯿﺮاً على اإلﻃالق،
إذ تﺠاوزت الﺨﺴائﺮ  125ملﯿار دوالر  -حﻮالي  ،%15مع نﻄاق عﺪم
يقﯿﻦ يق ّﺪر ما بﯿﻦ  %8و Oldenbogh( %19وآخﺮون.)2017 ،

)© Boris Jordan (Germany
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الﻮفﯿات والﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻨاجﻤة عﻦ األخﻄار الﻤﺘعلقة
بالﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ في الفﺘﺮة مﻦ  1970إلى 2019
يقﺪم هﺬا القﺴﻢ بﯿانات وإحﺼاﺀات عﻦ تأثﯿﺮ ﻇﻮاهﺮ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ
والﻤاﺀ الﻤﺘﻄﺮفة في جﻤﯿع أنﺤاﺀ العالﻢ وحﺴﺐ كﻞ إقلﯿﻢ مﻦ أقالﯿﻢ
الﻤﻨﻈﻤة ( ،)WMOبﻨا ًﺀ على سﺠالت قاعﺪة الﺒﯿانات ( ،)EM-DATما
ّ
يﻨﺼﺐ الﺘﺮكﯿﺰ بﺸﻜﻞ خاص
لﻢ يُﺬكﺮ خالف ذلﻚ .وعالوة على ذلﻚ،
على اﻵثار فﯿﻤا يﺘعلق باألعاصﯿﺮ الﻤﺪارية في نهاية القﺴﻢ ،مع إدراج
مﺼادر إضافﯿة.

على الﻤﺴﺘﻮى العالﻤي
وفقاً لﺴﺠالت قاعﺪة الﺒﯿانات ( )EM-DATالﻤﺠﻤعّة بﯿﻦ عامي
إلى  ،2019شﻜلﺖ أخﻄار الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ  %50مﻦ جﻤﯿع
الﻜﻮارث (بﻤا في ذلﻚ الﻤﺨاﻃﺮ الﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿة) ،و %45مﻦ جﻤﯿع
الﻮفﯿات الﻤُﺒلّغ عﻨها و %74مﻦ جﻤﯿع الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻤُﺴﺠّ لة،
والﺘي بلغﺖ على الﺘﻮالي  2.06ملﯿﻮن حالة وفاة و 3.6تﺮيلﯿﻮن دوالر
6
مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية.

1970

حﺪثﺖ في الﻤﺘﻮسﻂ يﻮمﯿاً كارثة واحﺪة مﺮتﺒﻄة إما
بﻤﺨاﻃﺮ الﻄقﺲ أو الﻤﻨاخ أو الﻤاﺀ على مﺪى الﺨﻤﺴﯿﻦ
عاماً الﻤاضﯿة  -مﻤا أسفﺮ عﻦ مقﺘﻞ  115شﺨﺼاً وتﺴﺒﺐ
في خﺴائﺮ قﺪرها  202ملﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي يﻮمﯿاً.

أكﺒﺮ عﺸﺮ كﻮارث مﻦ حﯿﺚ الﻮفﯿات والﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
مﻦ بﯿﻦ أكﺒﺮ عﺸﺮ كﻮارث مﺸهﻮدة ،كانﺖ الﻤﺨاﻃﺮ الﺘي تﺴﺒﺒﺖ
في أكﺒﺮ الﺨﺴائﺮ الﺒﺸﺮية خالل الفﺘﺮة الﻤﺬكﻮرة هي الﺠفاف
( 650 000حالة وفاة) والعﻮاصﻒ ( 577 232حالة وفاة) والفﯿﻀانات
( 58 700حالة وفاة) ودرجات الﺤﺮارة الﻤﺘﻄﺮفة ( 55 736حالة
وفاة) (الﺠﺪول (1أ)) .ومﻦ حﯿﺚ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية ،تﺸﻤﻞ الﻈﻮاهﺮ
العﺸﺮة األولى العﻮاصﻒ ( 521ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي) والفﯿﻀانات
( 115ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي) (الﺠﺪول (1ب)) .وكانﺖ جﻤﯿع العﻮاصﻒ
في الفﺌات العﺸﺮ األولى مﻦ حﯿﺚ الﻮفﯿات والﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية،
أعاصﯿﺮ مﺪارية 7.ووقعﺖ ثالثة مﻦ أكﺒﺮ عﺸﺮ كﻮارث مﻦ حﯿﺚ
الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية في عام  :2017أعاصﯿﺮ هارفي ( 96.9ملﯿار
دوالر أمﺮيﻜي) وماريا ( 69.4ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي) وإيﺮما
ّ
( 58.2ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي).
وشﻜلﺖ هﺬه األعاصﯿﺮ الﺜالثة وحﺪها
 %35مﻦ إجﻤالي الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية ألكﺒﺮ عﺸﺮ كﻮارث حﻮل
العالﻢ ما بﯿﻦ عامي  1970إلى .2019
6
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وكانﺖ الفﯿﻀانات هي األكﺜﺮ شﯿﻮعاً ضﻤﻦ أنﻮاع الﻜﻮارث الﻤُﺴﺠّ لة
الﻤﺮتﺒﻄة بالﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ ،لﻜﻦ العﻮاصﻒ كانﺖ لها أكﺒﺮ
الﺨﺴائﺮ الﺒﺸﺮية واالقﺘﺼادية.

الﻜﻮارث حﺴﺐ العقﺪ
زاد عﺪد الﻜﻮارث بﺨﻤﺴة أضعاف خالل فﺘﺮة الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً :في
حﯿﻦ سُ ﺠّ لﺖ  711كارثة في الفﺘﺮة  ،1979-1970و  3 536في الفﺘﺮة
( 2009-2000الﺸﻜﻞ .)4

الﻮفﯿات حﺴﺐ العقﺪ
تﻈهﺮ سﺠالت قاعﺪة الﺒﯿانات ( )EM-DATأن الﻮفﯿات الﻨاجﻤة عﻦ
الﻜﻮارث الﻤﺘعلقة بالﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ قﺪ انﺨفﺾ بﺜالث مﺮات
تقﺮيﺒاً بﯿﻦ عامي  1970و .2019وانﺨفﻀﺖ أعﺪاد القﺘلى عقﺪاً بعﺪ
عقﺪ  -مﻦ أكﺜﺮ مﻦ  50 000حالة وفاة في الﺴﺒعﯿﻨﯿات إلى أقﻞ مﻦ
 20 000في عقﺪ  .2010وسﺠلﺖ الﺴﺒعﯿﻨﯿات والﺜﻤانﯿﻨﯿات عﻦ مﺘﻮسﻂ
 170حالة وفاة يﻮمﯿاً .وفي الﺘﺴعﯿﻨﯿات ،انﺨفﺾ هﺬا الﻤﺘﻮسﻂ بﻤقﺪار
الﺜلﺚ إلى  90حالة وفاة يﻮمﯿاً ،ثﻢ اسﺘﻤﺮ في االنﺨفاض في عقﺪ 2010
إلى  40حالة وفاة يﻮمﯿاً (الﺸﻜﻞ .)4
يُعﺰى الﺘقﺪم الﻤهﻢ في نﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ في جﻤﯿع أنﺤاﺀ
العالﻢ إلى الﺤﺪ مﻦ الﻮفﯿات الﻨاجﻤة عﻦ أخﻄار الﻄقﺲ
والﻤﻨاخ والﻤاﺀ (الهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘغﯿﺮ
الﻤﻨاخ (.))2012( )IPCC

الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية حﺴﺐ العقﺪ
خالل فﺘﺮة الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً ،سُ ﺠلﺖ أضﺮار بلغ قﺪرها في الﻤﺘﻮسﻂ
يﻮمﯿاً  202ملﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي .وتﻀاعفﺖ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
بﺴﺒﺐ ﻇﻮاهﺮ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ الﻤﺘﻄﺮفة بﺴﺒعة مﺮات بﯿﻦ
الﺴﺒعﯿﻨﯿات وعقﺪ ( 2010الﺸﻜﻞ  .)4فقﺪ بلغﺖ الﺨﺴائﺮ الﻤُﺒلّغ عﻨها في
الفﺘﺮة  383( 2019-2010ملﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي في الﯿﻮم في الﻤﺘﻮسﻂ
على مﺪى العقﺪ) أي سﺒعة أضعاف الﺨﺴائﺮ الﻤُﺒلّغ عﻨها في الفﺘﺮة
 49( 1979-1970ملﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي) (الﺸﻜﻞ  .)4وكانﺖ العﻮاصﻒ
الﺴﺒﺐ األكﺜﺮ شﯿﻮعاً لألضﺮار ،مﻤا أدى إلى أكﺒﺮ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
في جﻤﯿع أنﺤاﺀ العالﻢ .وإنها الﺨﻄﺮ الﻮحﯿﺪ الﺬي تﺘﺰايﺪ فﯿه الﺤﺼة
الﻤﺨﺼﺼة باسﺘﻤﺮار.

مالحﻈة :تﺘعلق جﻤﯿع اإلشارات إلى مﺼﻄلح ”األخﻄار“ في هﺬا الﻤﻄﺒﻮع بﻤﺨاﻃﺮ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ .وعﻨﺪ اسﺘﺨﺪام مﺼﻄلح ”خﻄﺮ“ لﺘعﯿﯿﻦ أو
تﻀﻤﯿﻦ مﺨاﻃﺮ أخﺮى مﺜﻞ الﻤﺨاﻃﺮ الﻄﺒﯿعﯿة والﺘقﻨﯿة والﺒﯿﻮلﻮجﯿة والﺠﯿﻮلﻮجﯿة وما شابه ذلﻚ ،سﯿُﺬكﺮ ذلﻚ على وجه الﺘﺤﺪيﺪ.
تﺼﻨﻒ  EM-DATالعﻮاصﻒ إلى ثالثة أنﻮاع :األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية واألعاصﯿﺮ خارج الﻤﻨاﻃق الﻤﺪارية والعﻮاصﻒ الﺤﻤلﯿة.

تﻮزيع الﻜﻮارث وآثارها حﺴﺐ األخﻄار
على الﺼعﯿﺪ العالﻤي ،ارتﺒﻄﺖ نﺴﺒة  %44مﻦ الﻜﻮارث بالفﯿﻀانات
(الفﯿﻀانات الﻨهﺮية  ،%24والفﯿﻀانات العامة  )%14ونﺴﺒة %17
باألعاصﯿﺮ الﻤﺪارية .وكانﺖ األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية وحاالت الﺠفاف أكﺜﺮ
األخﻄار شﯿﻮعاً فﯿﻤا يﺘعلق بالﺨﺴائﺮ الﺒﺸﺮية ،حﯿﺚ مﺜلﺖ  %38و%34
مﻦ الﻮفﯿات الﻤﺮتﺒﻄة بالﻜﻮارث بﯿﻦ عامي  1970و ،2019على الﺘﻮالي.
ومﻦ حﯿﺚ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية ،ارتﺒﻄﺖ نﺴﺒة  %38باألعاصﯿﺮ
الﻤﺪارية ،بﯿﻨﻤا شﻜلﺖ أنﻮاع مﺨﺘلفة مﻦ الفﯿﻀانات نﺴﺒة  :%31الفﯿﻀانات
الﻨهﺮية ( ،)%20والفﯿﻀانات العامة ( )%8والفﯿﻀانات الﺨاﻃفة ()%3
(الﺸﻜﻞ ( 5أ-ج)).
مﻦ بﯿﻦ جﻤﯿع الﻮفﯿات الﻨاجﻤة عﻦ أخﻄار الﻄقﺲ
والﻤﻨاخ والﻤاﺀ ،سُ ﺠّ ﻞ  %91مﻨها في االقﺘﺼادات الﻨامﯿة
وفقاً لﺘﺼﻨﯿﻒ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺒلﺪان .وتﺒقى الﻨﺴﺒة مﻤاثلة
لﺘﺼﻨﯿﻒ الﺒﻨﻚ الﺪولي للﺒلﺪان ،إذ سُ ﺠلﺖ نﺴﺒﺖ  %82مﻦ
الﻮفﯿات في الﺒلﺪان الﻤﻨﺨفﻀة والﻤﺘﻮسﻄة الﺪخﻞ.

آثار الﻜﻮارث حﺴﺐ تﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى كﻞ مﻦ
األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة والﺒﻨﻚ الﺪولي
تﻜﺸﻒ مﻨهﺠﯿﺘا الﺘﺼﻨﯿﻒ االقﺘﺼادي الﻤﺨﺘلفﺘان – اللﺘان تﺘﺒعهﻤا األمﻢ
الﻤﺘﺤﺪة والﺒﻨﻚ الﺪولي  -أن غالﺒﯿة الﻮفﯿات الﻤُﺒلّغ عﻨها بﺴﺒﺐ ﻇﻮاهﺮ
الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ الﻤﺘﻄﺮفة قﺪ حﺪثﺖ في الﺒلﺪان الﻨامﯿة ،بﯿﻨﻤا
تﻜﺒﺪت الﺒلﺪان ذات االقﺘﺼادات الﻤﺘقﺪمة معﻈﻢ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية.
ووفقاً لﺘﺼﻨﯿﻒ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺒلﺪان ،حﺪثﺖ  %91مﻦ الﻮفﯿات الﻤُﺴﺠّ لة
في االقﺘﺼادات الﻨامﯿة ،بﯿﻨﻤا سُ ﺠّ لﺖ نﺴﺒة  %59مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
في االقﺘﺼادات الﻤﺘقﺪمة (الﺸﻜﻞ  .)6أما وفقاً لﺘﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤعﺘﻤﺪ
لﺪى الﺒﻨﻚ الﺪولي ،فقﺪ حﺪثﺖ  %82مﻦ الﻮفﯿات في الﺒلﺪان ذات الﺪخﻞ
الﻤﻨﺨفﺾ والﺸﺮيﺤة الﺪنﯿا مﻦ الﺒلﺪان ذات الﺪخﻞ الﻤﺘﻮسﻂ ،وسُ ﺠّ لﺖ
معﻈﻢ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية ( )%88في الﺸﺮيﺤة العلﯿا مﻦ فﺌة الﺒلﺪان
ذات الﺪخﻞ الﻤﺘﻮسﻂ والﺒلﺪان ذات الﺪخﻞ الﻤﺮتفع (الﺸﻜﻞ .)7
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الﺠﺪول  .1أكﺒﺮ  10كﻮارث مﺮتﺒة حﺴﺐ (أ) الﻮفﯿات و(ب) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻤُﺒلّغ عﻨها
نﻮع الﻜارثة

( أ)

الﺴﻨة

الﺒلﺪ

عﺪد الﻮفﯿات

1983

إثﯿﻮبﯿا

300 000

1970

بﻨغالديﺶ

300 000

1983

الﺴﻮدان

150 000

1991

بﻨغالديﺶ

138 866

2008

مﯿانﻤار

138 366

إثﯿﻮبﯿا

100 000
100 000

1

جفاف

2

إعﺼار

3

جفاف

4

إعﺼار

()Gorky

5

إعﺼار

()Nargis

6

جفاف

1973

7

جفاف

1981

مﻮزامﺒﯿق

8

درجات حﺮارة مﺘﻄﺮفة

2010

االتﺤاد الﺮوسي

55 736

9

فﯿﻀان

1999

جﻤهﻮرية فﻨﺰويال الﺒﻮلﯿفارية

30 000

10

فﯿﻀان

1974

بﻨغالديﺶ

28 700

نﻮع الﻜارثة

الﺴﻨة

الﺒلﺪ

الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية (بﻤلﯿارات
الﺪوالرات األمﺮيﻜﯿة)

1

إعﺼار

()Katrina

2005

الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة

163.61

2

إعﺼار

()Harvey

2017

الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة

96.94

3

إعﺼار

()Maria

2017

الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة

69.39

4

إعﺼار

()Irma

2017

الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة

58.16

5

إعﺼار

()Sandy

2012

الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة

54.47

6

إعﺼار

()Andrew

1992

الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة

48.27

7

فﯿﻀان

1998

الﺼﯿﻦ

47.02

8

فﯿﻀان

2011

تايلﻨﺪ

45.46

9

إعﺼار

2008

الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة

35.63

10

فﯿﻀان

1995

جﻤهﻮرية كﻮريا الﺪيﻤقﺮاﻃﯿة الﺸعﺒﯿة

25.17

(ب)

()Bhola

()Ike

* تُﺼﻨّﻒ معﴼ الﺒلﺪان الﺘي لها أرقام مﺘﻄابقة مﻦ حﯿﺚ
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()2019-1970

8

الﻮفﯿات.

يُﺴﺠّﻞ الﺠفاف الﺬي يﺴﺘﻤﺮ ألكﺜﺮ مﻦ عام مع عام الﺒﺪاية (سﻨة الﺒﺪاية) وفقاً إلرشادات قاعﺪة الﺒﯿانات

(.(EM-DAT

(أ) عﺪد الﻜﻮارث الﻤُﺒلّغ عﻨها
الﻤﺠﻤﻮع =  11 072كارثة
3536

3500

3165

3000
2500

2250

2000

1410

1500
1000

%5

%4 %6

%35

711

500

%44

0
2000-2009 1990-1999 1980-1989 1970-1979

2010-2019

%6

(ب) عﺪد الﻮفﯿات الﻤُﺒلّغ عﻨها
الﻤﺠﻤﻮع =  2 064 929حالة وفاة
667k

800 000
700 000

556k

600 000

%34

500 000

329k

400 000

329k

300 000

%39
185k

200 000
100 000
0
2000-2009 1990-1999 1980-1989 1970-1979

%9

2010-2019

%16

(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻤُﺒلّغ عﻨها بﻤلﯿارات
الﺪوالرات األمﺮيﻜﯿة
الﻤﺠﻤﻮع =  3.6تﺮلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي
1400

%3

%7

%2

%4

1381

1200
1000

852.3

942.0

800

%31

600
400
200

175.4

289.3

%54

0
2000-2009 1990-1999 1980-1989 1970-1979

جفاف

درجة حﺮارة مﺘﻄﺮفة

%1

2010-2019

فﯿﻀان

انﺰالق أرضي

إعﺼار

حﺮيق بﺮاري

الﺸﻜﻞ  .4تﻮزيع (أ) عﺪد الﻜﻮارث ،و(ب) عﺪد الﻮفﯿات ،و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية حﺴﺐ نﻮع الﺨﻄﺮ وحﺴﺐ العقﺪ على الﺼعﯿﺪ العالﻤي
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%6

%2 %1%1 %3
17%

%1
%6
%3

%2
%1
%2

( أ)
عﺪد الﻜﻮارث الﻤُﺒلّغ
عﻨها حﺴﺐ نﻮع الﺨﻄﺮ

%14

انهﯿار جلﯿﺪي

%24

%5
%7

%1
%2%1 %2

فﯿﻀان ساحلي
مﻮجة باردة

%1

جفاف
إعﺼار خارج الﻤﻨاﻃق الﻤﺪارية
فﯿﻀان خاﻃﻒ

%1

حﺮيق غابة
فﯿﻀان عام

%34

%38

انﺰالق أرضي عام
عاصفة عامة

( ب)
عﺪد الﻮفﯿات الﻤُﺒلّغ عﻨها
حﺴﺐ نﻮع الﺨﻄﺮ

الﺒ ََﺮد
مﻮجة حﺮارة
حﺮيق أرض
الﺒﺮق /عﻮاصﻒ رعﺪية

%3
%7

%1 %1

انهﯿار ﻃﯿﻨي

%6

فﯿﻀان نهﺮي

%8

عاصفة شﺪيﺪة
%7
%3

ﻇﺮوف الﺸﺘاﺀ القاسﯿة

%1 %1

إعﺼار حلﺰوني

%2

إعﺼار مﺪاري

%3

عاصفة شﺘﻮية /عاصفة ثلﺠﯿة

%8

%4
%1
%1
%1
%1

(الﻄﻮرناد)

(ج)

%38

حﺠﻢ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
الﻤُﺒلّغ عﻨها حﺴﺐ نﻮع
الﺨﻄﺮ

%20

%1 %1

%4

الﺸﻜﻞ  .5تﻮزيع (أ) عﺪد الﻜﻮارث ،و(ب) عﺪد الﻮفﯿات ،و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية حﺴﺐ األخﻄار على الﺼعﯿﺪ العالﻤي
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()2019-1970

تﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى الﺒﻨﻚ الﺪولي

تﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة
%5
%24

%29

%30

(أ) عﺪد الﻜﻮارث
الﻤﺠﻤﻮع =  11 072كارثة
%12

%71
%29

%6 %3

%6

(ب) عﺪد الﻮفﯿات
الﻤﺠﻤﻮع =  2 064 929حالة وفاة
%53

%12

%29

%91

%3
%25
%38

%59

(ج) حﺠﻢ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
الﻤﺠﻤﻮع =  3.6تﺮلﯿﻮن دوالر
أمﺮيﻜي

اقﺘﺼادات مﺘقﺪمة
اقﺘﺼادات تﻤﺮ بﻤﺮحلة انﺘقالﯿة
اقﺘﺼادات نامﯿة

الشكل  .6توزيع (أ) عدد الكوارث ،و(ب) عدد الوفيات،
و(ج) الخسائر االقتصادية حسب تصنيف البلدان المتبع لدى
األمم المتحدة على الصعيد العالمي ()2019-1970

%63

%2
%10

فﺌة الﺪخﻞ الﻤﺮتفع
الﺸﺮيﺤة الﺪنﯿا مﻦ فﺌة
الﺪخﻞ الﻤﺘﻮسﻂ

الﺸﺮيﺤة العلﯿا مﻦ فﺌة الﺪخﻞ الﻤﺘﻮسﻂ
فﺌة الﺪخﻞ الﻤﻨﺨفﺾ

الﺸﻜﻞ  .7تﻮزيع (أ) عﺪد الﻜﻮارث ،و(ب) عﺪد الﻮفﯿات،
و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية حﺴﺐ تﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى
الﺒﻨﻚ الﺪولي على الﺼعﯿﺪ العالﻤي ()2019-1970
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أفﺮيقﯿا
سُ ﺠلّﺖ ،خالل فﺘﺮة الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً %35 ،مﻦ الﻮفﯿات الﻨاجﻤة عﻦ ﻇﻮاهﺮ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ الﻤﺘﻄﺮفة في أفﺮيقﯿا في حﯿﻦ أن
الﻤﻨﻄقة لﻢ تﺘﻜﺒﺪ سﻮى  %1مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية العالﻤﯿة.
سﺠلﺖ أفﺮيقﯿا ،بﯿﻦ عامي  1970و 1 695 ،2019كارثة تﺴﺒﺒﺖ في
وفاة  731 747شﺨﺼاً وخﺴائﺮ اقﺘﺼادية قﺪرها  38.5ملﯿار دوالر
أمﺮيﻜي ،أي ما يعادل  %15مﻦ الﻜﻮارث الﻤﺮتﺒﻄة بالﻄقﺲ والﻤﻨاخ
والﻤاﺀ ،و %35مﻦ الﻮفﯿات و %1مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻤُﺒلّغ
عﻨها على مﺴﺘﻮى العالﻢ .وعلى الﺮغﻢ مﻦ أن الﻜﻮارث الﻤﺮتﺒﻄة
بالفﯿﻀانات كانﺖ األكﺜﺮ شﯿﻮعاً ( ،)%60فقﺪ أدى الﺠفاف إلى أكﺒﺮ
عﺪد مﻦ الﻮفﯿات ،وهﻮ ما يﻤﺜﻞ  %95مﻦ جﻤﯿع األرواح الﺘي فقﺪتها
الﻤﻨﻄقة (الﺸﻜﻞ  .)8وسُ ﺠّ لﺖ أغلﺐ الﻮفﯿات خالل فﺘﺮات الﺠفاف الﺸﺪيﺪ
الﺘي شهﺪتها إثﯿﻮبﯿا في عامي  1973و 400 000( 1983حالة وفاة
ً
إجﻤاال) ،ومﻮزامﺒﯿق في عام  100 000( 1981حالة وفاة) والﺴﻮدان
في عام  150 000( 1983حالة وفاة) .وتﻤﺜﻞ فﺘﺮات الﺠفاف األربع
هﺬه نﺴﺒة  %89مﻦ إجﻤالي الﻮفﯿات في أفﺮيقﯿا بﺴﺒﺐ ﻇﻮاهﺮ الﻄقﺲ
والﻤﻨاخ والﻤاﺀ الﻤﺘﻄﺮفة الﺘي ﻃﺮأت في الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً الﻤاضﯿة
(الﺠﺪول ( 2أ)) .وتﺴﺒﺒﺖ العﻮاصﻒ ( )%37والفﯿﻀانات ( )%34في
أكﺒﺮ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية في أفﺮيقﯿا ،تلﯿها حاالت الﺠفاف ()%26
(الﺠﺪول (2ب)) .ويُعﺮض تﻮزيع الﻮفﯿات والﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية حﺴﺐ
الﺒلﺪ /اإلقلﯿﻢ في الﺨﺮيﻄﺘﯿﻦ  1و.2

الﻜﻮارث العﺸﺮ األولى الﻤﺘﺴﺒﺒة في أكﺒﺮ حاالت وفاة
وخﺴائﺮ اقﺘﺼادية
ّ
شﻜلﺖ أكﺜﺮ  10كﻮارث فﺘﻜاً نﺴﺒة  696 334( %95حالة وفاة) مﻦ
إجﻤالي عﺪد األرواح الﺘي فقﺪت خالل الفﺘﺮة الﺘي يﺸﻤلها الﺘﺤلﯿﻞ.
ّ
وشﻜلﺖ الﻜﻮارث العﺸﺮ األولى الﻤُﺴﺠّ لة مﻦ حﯿﺚ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
 %38مﻦ إجﻤالي الﺨﺴائﺮ ( 14.37ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي) (الﺠﺪول .)2
ووقعﺖ أربع مﻦ هﺬه الﻜﻮارث خالل الﺴﻨﻮات العﺸﺮ الﻤاضﯿة
( .)2019-2010ويُع ّﺪ إعﺼار إيﺪاي الﻤﺪاري ،الﺬي ضﺮب مﻮزامﺒﯿق
في عام  ،2019وفﺘﺮة الﺠفاف الﺘي عاشﺘها جﻨﻮب أفﺮيقﯿا في عام
 ،1990أكﺜﺮ الﻜﻮارث تﻜلفة (كالهﻤا يقﺪر بﻨﺤﻮ  1.96ملﯿار دوالر
أمﺮيﻜي) في أفﺮيقﯿا على مﺪى الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً الﻤاضﯿة.

الﻜﻮارث واﻵثار حﺴﺐ العقﺪ
يُالحﻆ وجﻮد زيادة كﺒﯿﺮة في الﻜﻮارث الﻤﺘعلقة بالفﯿﻀانات ابﺘﺪا ًﺀ
مﻦ عام  ،2000إذ ّ
شﻜلﺖ نﺴﺒة  %66مﻦ الﻜﻮارث الﻤُﺴﺠّ لة خالل هﺬه
الفﺘﺮة .وكان عﺪد الﻮفﯿات الﻤُﺒلّغ عﻨها بﯿﻦ عامي  1980و 1989مﺮتفعاً
للغاية بﺴﺒﺐ أربع كﻮارث مﺮتﺒﻄة بالﺠفاف ،فقﺪ أبلغﺖ إثﯿﻮبﯿا عﻦ
 300 000حالة وفاة ،والﺴﻮدان  ،150 000ومﻮزامﺒﯿق  100 000وتﺸاد
( 3 000الﺠﺪول (2أ)) .وتﻤﺜّﻞ هﺬه األحﺪاث الﻜارثﯿة األربعة  %89مﻦ
الﻮفﯿات الﻤُﺒلّغ عﻨها في أفﺮيقﯿا على مﺪى الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً الﻤاضﯿة.
وسُ ِّﺠلﺖ زيادة كﺒﯿﺮة في الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية خالل العقﺪ الﻤاضي ،أي
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بﯿﻦ عامي  2010و ،2019إذ بلغﺖ  12.5ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي مقارنة
بﻤﺘﻮسﻂ خﺴائﺮ بلغ  6.5ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي لﻜﻞ عقﺪ مﻦ  1970إلى
( 2009الﺸﻜﻞ .)8

تﻮزيع الﻜﻮارث وآثارها حﺴﺐ األخﻄار
يﻮضح الﺸﻜﻞ ( 9أ-ج) الﺘﻮزيع مﻦ حﯿﺚ العﺪد اإلجﻤالي والﻮفﯿات
الﻨاتﺠة والﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية حﺴﺐ نﻮع الﺨﻄﺮ .ويﻈهﺮ الﺘﺤلﯿﻞ
أن أربعة أخﻄار كانﺖ سائﺪة وهي الفﯿﻀانات الﻨهﺮية ( %34مﻦ
الﻜﻮارث ،و %25مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية) ،وحاالت الﺠفاف (%16
مﻦ الﻜﻮارث و %26مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية) ،واألعاصﯿﺮ الﻤﺪارية
( %8مﻦ الﻜﻮارث و %25مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية) ،والفﯿﻀانات
العامة ( %17مﻦ الﻜﻮارث و %7مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية) .وكانﺖ
اﻵثار الﻨاجﻤة عﻦ هﺬه األخﻄار األربعة مﺠﺘﻤعة مﺴﺆولة عﻦ ثالثة
أرباع الﻜﻮارث الﻤﺮتﺒﻄة بالﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ في أفﺮيقﯿا ()%75
و %83مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية في الﻤﻨﻄقة .وارتﺒﻄﺖ الﻮفﯿات بﺸﻜﻞ
أساسي بﺤاالت الﺠفاف الﺘي كانﺖ مﺴﺆولة عﻦ  %95مﻦ الﻮفﯿات
الﻤﺮتﺒﻄة بالﻜﻮارث.

تﻮزيع الﻜﻮارث وآثارها وفقاً لﺘﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى
كﻞ مﻦ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة والﺒﻨﻚ الﺪولي
تعﺘﺒﺮ جﻤﯿع الﺒلﺪان /األقالﯿﻢ األفﺮيقﯿة الﺘي سُ ﺠّ لﺖ كﻮارثها في قاعﺪة
الﺒﯿانات ( )EM-DATمﻦ االقﺘﺼادات الﻨامﯿة وفق نﻈام تﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان
الﺘابع لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة (الﺸﻜﻞ  .)10ويﺼﻨّﻒ الﺒﻨﻚ الﺪولي عﺪة بلﺪان/
أقالﯿﻢ أفﺮيقﯿة ضﻤﻦ فﺌة الﺪخﻞ الﻤﺮتفع ،بﻤا في ذلﻚ جﺰر الﻜﻨاري
(إسﺒانﯿا) وريﻮنﯿﻮن (فﺮنﺴا) وسﯿﺸﯿﻞ ،أما الﺠﺰائﺮ وبﻮتﺴﻮانا وغابﻮن
ولﯿﺒﯿا ومﻮريﺸﯿﻮس ونامﯿﺒﯿا وسانﺖ هﯿالنة وأسﻨﺸﯿﻦ وتﺮيﺴﺘان دا
كﻮنا (الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة) وجﻨﻮب أفﺮيقﯿا فهي ضﻤﻦ الﺸﺮيﺤة العلﯿا مﻦ
فﺌة الﺪخﻞ الﻤﺘﻮسﻂ  .ووفقاً لﺘﺼﻨﯿﻒ الﺒﻨﻚ الﺪولي للﺒلﺪان ،فقﺪ وقعﺖ
 %51مﻦ الﻜﻮارث في الﺒلﺪان مﻨﺨفﻀة الﺪخﻞ و %35في الﺒلﺪان الﺘي
تﻨﺘﻤي إلى الﺸﺮيﺤة الﺪنﯿا مﻦ فﺌة الﺪخﻞ الﻤﺘﻮسﻂ (الﺸﻜﻞ  ،)11في
حﯿﻦ أن جﻤﯿع الﻮفﯿات تقﺮيﺒاً ( )%99الﻨاجﻤة عﻦ هﺬه الﻜﻮارث قﺪ
حﺪثﺖ في الﺒلﺪان مﻨﺨفﻀة الﺪخﻞ والﺸﺮيﺤة الﺪنﯿا مﻦ الﺒلﺪان ذات
الﺪخﻞ الﻤﺘﻮسﻂ .وتُ ّ
ﻮزع الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية بالﺘﺴاوي إلى حﺪ ما :فقﺪ
ّ
حﺪثﺖ  %43مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻤُﺒلغ عﻨها في أفﺮيقﯿا في الﺒلﺪان/
األقالﯿﻢ ذات الﺪخﻞ الﻤﺮتفع أو ضﻤﻦ الﺸﺮيﺤة العلﯿا مﻦ فﺌة الﺪخﻞ
الﻤﺘﻮسﻂ ،وفقاً لﺘﺼﻨﯿﻒ الﺒﻨﻚ الﺪولي ،في حﯿﻦ أُبلغ عﻦ أكﺜﺮ مﻦ
الﻨﺼﻒ ( )%57في الﺒلﺪان ذات الﺪخﻞ الﻤﻨﺨفﺾ أو ضﻤﻦ الﺸﺮيﺤة
الﺪنﯿا مﻦ فﺌة الﺪخﻞ الﻤﺘﻮسﻂ.

© Jo Raphael
© Jo Raphael

الﺠﺪول  .2أكﺒﺮ  10كﻮارث في أفﺮيقﯿا مﺮتﺒة حﺴﺐ (أ) الﻮفﯿات و(ب) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
نﻮع الﻜارثة

( أ)

()2019-1970

الﺴﻨة

الﺒلﺪ

الﻮفﯿات

1

جفاف

1983

إثﯿﻮبﯿا

300 000

2

جفاف

1983

الﺴﻮدان

150 000

3

جفاف

1973

إثﯿﻮبﯿا

100 000

4

جفاف

1981

مﻮزامﺒﯿق

100 000

5

جفاف

2010

الﺼﻮمال

20 000

6

جفاف

1973

الﺼﻮمال

19 000

7

جفاف

1980

تﺸاد

3 000

8

فﯿﻀان

1997

الﺼﻮمال

2 311

9

انﺰالق أرضي

2017

سﯿﺮالﯿﻮن

1 102

10

فﯿﻀان

2001

الﺠﺰائﺮ

921

الﺴﻨة

الﺒلﺪ

الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية (بﻤلﯿارات
الﺪوالرات األمﺮيﻜﯿة)

1990

جﻨﻮب أفﺮيقﯿا

1.96

2019

مﻮزامﺒﯿق

1.96

1987

جﻨﻮب أفﺮيقﯿا

1.72

1977

مﺪغﺸقﺮ

1.48

إثﯿﻮبﯿا

1.48
1.38

( ب)

نﻮع الﻜارثة

*1

جفاف

*1

إعﺼار

3

فﯿﻀان

*4

إعﺼار

*4

جفاف

2015

6

جفاف

1999

الﻤغﺮب

7

جفاف

1976

الﺴﻨغال

1.35

8

جفاف

2017

جﻨﻮب أفﺮيقﯿا

1.22

9

إعﺼار

1975

مﻮريﺸﯿﻮس

0.95

10

فﯿﻀان

2011

الﺠﺰائﺮ

0.89

()Idai

()Emilie

()Gervaise

* تُﺼﻨّﻒ معاً الﺒلﺪان الﺘي لها أرقام مﺘﻄابقة مﻦ حﯿﺚ الﻮفﯿات أو الﺨﺴائﺮ

سﺮب ضﺨﻢ مﻦ الﺠﺮاد الﺠائع أثﻨاﺀ ﻃﯿﺮانه بالقﺮب مﻦ مﻮرونﺪافا في

االقﺘﺼادية.

مﺪغﺸقﺮ)Pawel Opaska/Alamy Stock Photo( .
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أفﺮيقﯿا

الﺴﻮدان
 150 000حالة وفاة
بﺴﺒﺐ الﺠفاف في
عام 1983
إثﯿﻮبﯿا
لﺪيها أعلى معﺪل وفﯿات ،إذ بلغ
عﺪدها  400 000حالة ،وهﻮ ما
يﻤﺜﻞ  %55مﻦ إجﻤالي الﻮفﯿات
في أفﺮيقﯿا على مﺪى الﺴﻨﻮات
الﺨﻤﺴﯿﻦ الﻤاضﯿة

إجﻤالي عﺪد الﻮفﯿات
الﻤُﺒلّغ عﻨها

الﺼﻮمال
أودت مﻮجات الﺠفاف في
عامي  1973و2010
بﺤﯿاة  39 000شﺨﺺ

()2019-1970
0 – 900
901 – 3 500
3 501 – 43 000
43 001 – 150 000
150 001 – 403 000

مﻮزامﺒﯿق
سﺠّ لﺖ  100 000حالة وفاة
بﺴﺒﺐ الﺠفاف في عام 1981

الﺨﺮيﻄة  .1الﻜﻮارث الﻤُﺒلّغ عﻨها والﻮفﯿات الﻤﺮتﺒﻄة بها في أفﺮيقﯿا

ال تﻮجﺪ بﯿانات أو هي
بلﺪان /أقالﯿﻢ مﺘﻨازع علﯿها
()2019-1970

الﺠﺰائﺮ
خﺴﺮت  0.9ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي
جﺮّ اﺀ فﯿﻀان عام 2010

الﻤﻐﺮب
خﺴﺮ  2.3ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي
على مﺪى الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً،
وتﺴﺒﺐ الﺠفاف في خﺴائﺮ
تﺰيﺪ عﻦ  1.4ملﯿار دوالر
أمﺮيﻜي

إثﯿﻮبﯿا
أسفﺮت  74كارثة عﻦ
خﺴائﺮ بقﯿﻤة ملﯿاري
دوالر أمﺮيﻜي ،ويُعﺰى
قﺪر كﺒﯿﺮ مﻦ هﺬه الﺨﺴائﺮ
( 1.5ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي)
إلى الﺠفاف الﺬي شهﺪه
عام 2015

إجﻤالي الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
الﻤُﺒلّغ عﻨها ()2019-1970
بﻤلﯿارات الﺪوالرات األمﺮيﻜﯿة

مﻮزامﺒﯿق
إعﺼار إيﺪاي الﻤﺪاري الﺬي ّ
حﻞ
في آذار /مارس  2019هﻮ الﺤﺪث
الﻜارثي األكﺜﺮ تﻜلفة في أفﺮيقﯿا
( 1.96ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي)

0.0 – 0.1
>0.1 – 0.6
>0.6– 1.4
>1.4 – 2.3
>2.3 – 9.6

مﺪغﺸقﺮ
بلغﺖ الﺨﺴائﺮ  1.5ملﯿار دوالر
أمﺮيﻜي بﺴﺒﺐ إعﺼار إمﯿلي
الﻤﺪاري في عام 1977

الﺨﺮيﻄة  .2الﻜﻮارث الﻤُﺒلّغ عﻨها والﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻤﺮتﺒﻄة بها في أفﺮيقﯿا
24

ال تﻮجﺪ بﯿانات أو هي
بلﺪان /أقالﯿﻢ مﺘﻨازع علﯿها
()2019-1970

(أ) عﺪد الﻜﻮارث
الﻤﺠﻤﻮع =  1 695كارثة
700

627

600

%2

544

%16

500
400

%3

2%
%2

265

300

%17

174

200

85

100
0

2000-2009 1990-1999 1980-1989 1970-1979

2010-2019

%60

(ب) عﺪد الﻮفﯿات
الﻤﺠﻤﻮع =  731 747حالة وفاة
600 000

557 699

%4 %1

500 000
400 000
300 000
200 000

120 764

100 000

9 072

0

11 252

2000-2009 1990-1999 1980-1989 1970-1979

32 960
2010-2019

%95

(ج) حﺠﻢ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية بﻤلﯿارات
الﺪوالرات األمﺮيﻜﯿة
الﻤﺠﻤﻮع =  38.5ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي
14

12.5

12

%26

10
8
6

%3

6.6

7.4
5.8

%37

6.2

4
2
0
2000-2009 1990-1999 1980-1989 1970-1979

2010-2019

%34

جفاف

درجة حرارة متطرفة

فيضان

انزالق أرضي

إعصار

حريق براري

الﺸﻜﻞ  .8تﻮزيع (أ) عﺪد الﻜﻮارث ،و(ب) عﺪد الﻮفﯿات ،و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية حﺴﺐ نﻮع الﺨﻄﺮ وحﺴﺐ العقﺪ في أفﺮيقﯿا
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أفﺮيقﯿا
%1

%8

%16

%1
%1

( أ)
عﺪد الﻜﻮارث الﻤُﺒلغّ
عﻨها حﺴﺐ نﻮع الﺨﻄﺮ

%8
%1

%34
%17

%3

%1 %1 %5

%1

موجة باردة
جفاف

%1 %2 %1

إعصار خارج المناطق المدارية
فيضانات خاطفة

%1

حرائق غابات
فيضانات عامة
انزالق أرضي عام

( ب)
ّ
عﺪد الﻮفﯿات الﻤُﺒلغ عﻨها
حﺴﺐ نﻮع الﺨﻄﺮ

عاصفة عامة
حرائق البراري
موجة حر
حرائق األراضي (األحراش ،الشجيرات ،المراعي)
برق /عواصف رعدية
فيضانات األنهار

%95

عواصف شديدة
إعصار حلزوني (طورناد)
إعصار مداري
%25

%26

(ج)

حﺠﻢ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
الﻤُﺒلّغ عﻨها حﺴﺐ نﻮع
الﺨﻄﺮ

%5

%3
%1

%2
%7
%2

%1
%1

%2

%25

الشكل  .9توزيع (أ) عدد الكوارث ،و(ب) عدد الوفيات ،و(ج) الخسائر االقتصادية حسب نوع الخطر في أفريقيا ()2019-1970

26

تصنيف البلدان المتبع لدى البنك الدولي

تصنيف البلدان المتبع لدى األمم المتحدة

%1

(أ) عﺪد الﻜﻮارث
الﻤﺠﻤﻮع =  1 695كارثة

%13

%35

%51

%100

%1
22%

(ب) عﺪد الﻮفﯿات
الﻤﺠﻤﻮع =  731 747حالة وفاة

%77

%100

%5

(ج) حﺠﻢ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
الﻤﺠﻤﻮع =  38.5تﺮلﯿﻮن دوالر
أمﺮيﻜي

%24

%100

اقتصادات متقدمة
اقتصادات تمر بمرحة انتقالية
اقتصادات نامية

الﺸﻜﻞ  .10تﻮزيع (أ) عﺪد الﻜﻮارث ،و(ب) عﺪد الﻮفﯿات،
و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية وفق تﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى
األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة في أفﺮيقﯿا .وتﺸﯿﺮ الفﺌات غﯿﺮ الﻤﻤﺜلة في
األشﻜال إلى أن نﺴﺒﺘها الﻤﺌﻮية تقارب الﺼفﺮ أو تﺴاويه.

%38

%33

فئة الدخل المرتفع

الشريحة العليا من فئة الدخل المتوسط

الشريحة الدنيا من فئة
الدخل المتوسط

فئة الدخل المنخفض

الﺸﻜﻞ  .11تﻮزيع (أ) عﺪد الﻜﻮارث ،و(ب) عﺪد الﻮفﯿات،
و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية وفق تﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى
الﺒﻨﻚ الﺪولي في أفﺮيقﯿا .وتﺸﯿﺮ الفﺌات غﯿﺮ الﻤﻤﺜلة في
األشﻜال إلى أن نﺴﺒﺘها الﻤﺌﻮية تقارب الﺼفﺮ أو تﺴاويه.
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آسﯿا
ملﯿﻮن حالة وفاة و 1.2تﺮيلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية في آسﯿا على مﺪى الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً بﺴﺒﺐ
ﻇﻮاهﺮ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ الﻤﺘﻄﺮفة.
سﺠلﺖ آسﯿا ،بﯿﻦ عامي  1970و 3 454 ،2019كارثة تﺴﺒﺒﺖ في
وفاة  975 622شﺨﺼاً وخﺴائﺮ اقﺘﺼادية قﺪرها  1.2تﺮيلﯿﻮن دوالر
أمﺮيﻜي ،أي ما يعادل الﺜلﺚ تقﺮيﺒاً ( )%31مﻦ الﻜﻮارث الﻤﺮتﺒﻄة
بالﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ ،والﻨﺼﻒ تقﺮيﺒاً ( )%47مﻦ الﻮفﯿات ،والﺜلﺚ
تقﺮيﺒاً ( )%31مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻤُﺒلّغ عﻨها على مﺴﺘﻮى العالﻢ.
وكانﺖ معﻈﻢ هﺬه الﻜﻮارث مﺮتﺒﻄة بالفﯿﻀانات ( )%45والعﻮاصﻒ
( .)%36وكان للعﻮاصﻒ الﺘأثﯿﺮ األكﺒﺮ ،إذ تﺴﺒﺒﺖ في  %72مﻦ الﺨﺴائﺮ
الﺒﺸﺮية ،بﯿﻨﻤا خلّفﺖ الفﯿﻀانات أكﺒﺮ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية (.)%57
وتﻤﺜﻞ أكﺒﺮ  10كﻮارث مُﺴﺠّ لة في آسﯿا  680 837( %70حالة وفاة)
مﻦ إجﻤالي األرواح الﻤفقﻮدة و 266.62( %22ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي)
مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية في الﻤﻨﻄقة .ويﺮد تﻮزيع الﻮفﯿات والﺨﺴائﺮ
االقﺘﺼادية حﺴﺐ الﺒلﺪ في الﺨﺮيﻄﺘﯿﻦ  3و.4

الﻜﻮارث العﺸﺮ األولى الﻤﺘﺴﺒﺒة في أكﺒﺮ حاالت وفاة
وخﺴائﺮ اقﺘﺼادية
مﻦ بﯿﻦ أكﺜﺮ  10كﻮارث فﺘﻜاً في آسﯿا مﻦ حﯿﺚ الﺨﺴائﺮ الﺒﺸﺮية ،كانﺖ
األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية األكﺜﺮ شﯿﻮعاً .وهﻨاك ثالثة أعاصﯿﺮ مﺪارية ،مﻨها
إعﺼاران في بﻨغالديﺶ في عامي  1970و 438 866( 1991حالة
وفاة) وواحﺪ في مﯿانﻤار في عام  138 366( 2008حالة وفاة) ،تﺸﻮه
اإلحﺼاﺀات اإلجﻤالﯿة للﻜﻮارث إذ تﺴﺒﺒﺖ نﺴﺒة  %0.1مﻦ األحﺪاث
الﻜارثﯿة في  %60مﻦ الﻮفﯿات الﻤُﺒلّغ عﻨها في الﻤﻨﻄقة (الﺠﺪول (3أ)).
وتﻜﺒّﺪت بﻨغالديﺶ أكﺜﺮ مﻦ نﺼﻒ الﻮفﯿات ( )%53الﻤُﺒلّغ عﻨها في آسﯿا
خالل الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً الﻤاضﯿة ،بﺴﺒﺐ الﺨﺴائﺮ الﻜﺒﯿﺮة في األرواح
الﻨاجﻤة عﻦ اإلعﺼاريﻦ الﻤﺪاريﯿﻦ (الﺨﺮيﻄﺘان  3و.)4

في الﻤﺘﻮسﻂ على مﺪى العقﺪيﻦ الﻤاضﯿﯿﻦ .وقﺪ تﻜﻮن هﺬه الﺰيادة نﺘﯿﺠة
لﻺبالغ عﻦ الﺘﺤﯿّﺰ مع تﺴﺠﯿﻞ الﻜﻮارث بﺸﻜﻞ مﺘﻜﺮر مﻨﺬ عام 2000
مقارنة بالعقﻮد الﺴابقة ،بﺴﺒﺐ الﺘقﺪم في الﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿا والﺘﺮكﯿﺰ الﺪولي
على الﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث.
وتﺬبﺬب عﺪد الﻮفﯿات الﻤُﺒلّغ عﻨها خالل هﺬه الفﺘﺮة ،مع زيادات
وانﺨفاضات في كﻞ عقﺪ ،في حﯿﻦ زادت الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية بﺸﻜﻞ
مﺴﺘﻤﺮ وكﺒﯿﺮ.
ووقعﺖ خﻤﺴة مﻦ الﻈﻮاهﺮ العﺸﺮ األكﺜﺮ دمﻮية /فﺘﻜاً في الﺴﺒعﯿﻨﯿات
وتﺴعة قﺒﻞ عام  ،2000في حﯿﻦ وقعﺖ أربعة مﻦ الﻈﻮاهﺮ العﺸﺮ
األكﺜﺮ تﻜلفة في العقﺪ ( 2019-2010الﺸﻜﻞ  12والﺠﺪول .)3

تﻮزيع الﻜﻮارث وآثارها حﺴﺐ األخﻄار
يﻮضح الﺸﻜﻞ ( 13أ-ج) الﺘﻮزيع مﻦ حﯿﺚ العﺪد اإلجﻤالي للﻜﻮارث
والﻮفﯿات والﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻨاجﻤة عﻨها وفقاً لﻨﻮع الﺨﻄﺮ.
واألخﻄار الﺜالثة األكﺜﺮ شﯿﻮعاً مﻦ حﯿﺚ عﺪد الﻜﻮارث الﻤُﺴﺠّ لة هي
الفﯿﻀانات الﻨهﺮية ( ،)%23واألعاصﯿﺮ الﻤﺪارية ( )%21والفﯿﻀانات
العامة ( .)%14وتﺴﺒﺒﺖ األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية في معﻈﻢ الﻮفﯿات (،)%70
بﯿﻨﻤا تﺴﺒﺒﺖ الفﯿﻀانات (الفﯿﻀانات العامة ( )%12والفﯿﻀانات الﻨهﺮية
( ))%9في  %21مﻦ الﻮفﯿات .ومﻦ حﯿﺚ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية ،كانﺖ
الفﯿﻀانات الﻨهﺮية ( ،)%38واألعاصﯿﺮ الﻤﺪارية ( )%30والفﯿﻀانات
العامة ( )%15أكﺜﺮ األخﻄار ضﺮراً في آسﯿا .وساهﻤﺖ هﺬه األنﻮاع
الﺜالثة مﻦ األخﻄار مﺠﺘﻤعة في  %58مﻦ الﻜﻮارث ،و %91مﻦ
الﻮفﯿات ،و %83مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﺘي شهﺪتها الﻤﻨﻄقة.

وكانﺖ الفﯿﻀانات أكﺜﺮ الﻜﻮارث شﯿﻮعاً مﻦ حﯿﺚ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية .تﻮزيع الﻜﻮارث وآثارها وفقاً لﺘﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى
فقﺪ وقعﺖ الﻜﻮارث الﺴﺖ األكﺜﺮ تﻜلفة في الﻤﻨﻄقة في الﺼﯿﻦ (الﺠﺪول كﻞ مﻦ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة والﺒﻨﻚ الﺪولي

(3ب)) ،والﺘي شﻜلﺖ  %60مﻦ أهﻢ عﺸﺮ كﻮارث .وكانﺖ الﺼﯿﻦ الﺒلﺪ
األكﺜﺮ تﻀﺮراً في آسﯿا ،إذ تﻜﺒّﺪت نﺼﻒ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻨاجﻤة
عﻦ ﻇﻮاهﺮ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ في الﻤﻨﻄقة ( ،)%49.7مﻤا أسفﺮ
عﻦ خﺴائﺮ بلغﺖ  598ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي على مﺪى الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً
الﻤاضﯿة.

الﻜﻮارث واﻵثار حﺴﺐ العقﺪ
زاد عﺪد الﻜﻮارث الﻤُﺴﺠّ لة الﺘي ُتعﺰى إلى مﺨاﻃﺮ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ
والﻤاﺀ خالل فﺘﺮة الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً :أُبلغ عﻦ الﻜﻮارث بﺸﻜﻞ مﺘﻜﺮر كﻞ
عقﺪ ،مﻦ كارثة واحﺪة في الﻤﺘﻮسﻂ كﻞ أسﺒﻮعﯿﻦ إلى كارثة واحﺪة كﻞ
ثالثة أيام على مﺪى الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً .وسُ ﺠلﺖ مائة وأربع كﻮارث سﻨﻮياً
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يُﺒﯿّﻦ الﺘﺤلﯿﻞ الﺬي أُجﺮي وفقاً لﺘﺼﻨﯿﻒ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺒلﺪان أن الغالﺒﯿة
العﻈﻤى مﻦ الﻜﻮارث الﻤُﺴﺠّ لة ( )%89وما ارتﺒﻂ بها مﻦ وفﯿات ()%99
وخﺴائﺮ اقﺘﺼادية ( )%85وقعﺖ في الﺒلﺪان ذات االقﺘﺼادات الﻨامﯿة
(الﺸﻜﻞ  .)14ووقعﺖ حﻮالي  %90مﻦ الﻜﻮارث والﻮفﯿات والﺨﺴائﺮ
االقﺘﺼادية الﻤُﺴﺠّ لة في آسﯿا في اقﺘﺼادات نامﯿة وفقاً لﺘﺼﻨﯿﻒ األمﻢ
الﻤﺘﺤﺪة للﺒلﺪان .في حﯿﻦ أن تﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى الﺒﻨﻚ الﺪولي
يُﻈهﺮ مﺰيﺪاً مﻦ الﺘفاصﯿﻞ إذ أبلغﺖ الﺒلﺪان مﻨﺨفﻀة الﺪخﻞ والﺸﺮيﺤة
الﺪنﯿا مﻦ فﺌة الﺪخﻞ الﻤﻨﺨفﺾ عﻦ  %51مﻦ مﺠﻤﻮع الﻜﻮارث الﻤُﺒلّغ
عﻨها ،و %89مﻦ الﻮفﯿات و %25مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية ذات الﺼلة
(الﺸﻜﻞ .)15
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الجدول  .3تصنيف أكبر  10كوارث في آسيا حسب (أ) الوفيات و(ب) الخسائر االقتصادية ال ُمبلّغ عنها (.)2019-1970
( أ)

نﻮع الﻜارثة

الﺴﻨة

الﺒلﺪ

الﻮفﯿات

1

10

إعﺼار
إعﺼار ()Gorky
إعﺼار ()Nargis
فﯿﻀان
فﯿﻀان
عاصفة (بﺴﺒﺐ إعﺼار مﺪاري)
عاصفة (بﺴﺒﺐ إعﺼار مﺪاري)
عاصفة ()05B
عاصفة (بﺴﺒﺐ إعﺼار مﺪاري)
فﯿﻀان

1970

1980

بنغالديش
بنغالديش
ميانمار
بنغالديش
الصين
بنغالديش
الهند
الهند
الهند
الصين

300 000

( ب)

نﻮع الﻜارثة

الﺴﻨة

الﺒلﺪ

1998

الصين
تايلند
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
الصين
الصين
الصين
الصين
الصين
اليابان

18.76

الهند

16.90

2
3
4
5
6
7
8
9

()Bhola

1991
2008
1974
1975
1985
1977
1999
1971

1

فﯿﻀان
فﯿﻀان
فﯿﻀان
درجات حﺮارة مﺘﻄﺮفة
جفاف
فﯿﻀان
فﯿﻀان
فﯿﻀان
إعﺼار ()Mireille

1991

10

فﯿﻀان

2014

2
3
4
5
6
7
8
9

2011
1995
2008
1994
2016
2010
1996

جﺰيﺮة بﻮراكاي ،مقاﻃعة أكالن ،الفلﺒﯿﻦ ،انقﻄاع الﻜهﺮباﺀ جﺮّ اﺀ إعﺼار أورسﻮال في العﺪيﺪ مﻦ

138 866
138 366
28 700
20 000
15 000
14 204
9 843
9 658
6 200

الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية (بﻤلﯿارات
الﺪوالرات األمﺮيﻜﯿة)
47.02
44.45
25.17
25.06
23.72
22.92
21.10
20.52

الﻤقاﻃعات)Michael Wels/Getty Images( .
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آسﯿا
إجﻤالي عﺪد الﻮفﯿات
الﻤُﺒلّغ عﻨها
()2019-1970
0 – 3 000
3 001 – 10 000
10 001 – 20 000
20 001 – 140 000
140 001 – 520 000

ال توجد بيانات أو هي
بلدان /أقاليم متنازع عليها

الﺼﯿﻦ
 90 624حالة وفاة بﺴﺒﺐ  907ﻇﻮاهﺮ،
ويُعﺰى ثلﺚ الﻮفﯿات إلى الفﯿﻀانات
في  1975و1980

مﯿانﻤار
 13 836حالة وفاة جﺮاﺀ
عاصفة في عام 1981

بﻨﻐالديﺶ
أكﺒﺮ حﺼﯿلة
وفﯿات في آسﯿا في
 1970و1991

الﺨﺮيﻄة  .3الﻜﻮارث الﻤُﺒلّغ عﻨها والﻮفﯿات ذات الﺼلة في آسﯿا

الهﻨﺪ
تﺴﺒﺒﺖ  551كارثة في مقﺘﻞ
 134 037شﺨﺼاً خالل الﺨﻤﺴﯿﻦ
عاماً الﻤاضﯿة ،وتﺴﺒﺒﺖ
العﻮاصﻒ الﺘي شهﺪتها األعﻮام
 1971و 1977و 1991في مقﺘﻞ
 10 000شﺨﺺ

()2019-1970

إجﻤالي الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
الﻤُﺒلّغ عﻨها ()2019-1970
بﻤلﯿارات الﺪوالرات األمﺮيﻜﯿة
0 – 2.0
>2.0 – 9.6
>6.2 – 61.0
>61.0 – 148.0
>148.0 – 574.0

الﯿابان
تﺴﺒﺒﺖ  208كﻮارث في خﺴائﺮ
بقﯿﻤة  176ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي.
وأسفﺮت عاصفة واحﺪة في
عام  1991عﻦ خﺴائﺮ قﺪرها
 18ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي

ال توجد بيانات أو هي
بلدان /أقاليم متنازع عليها

الﺼﯿﻦ
تﻀﺮرت بﺸﺪة جﺮاﺀ فﯿﻀان عام ،1998
وهﻮ الﺤﺪث األكﺜﺮ تﻜلفة في آسﯿا ،إذ
بلغﺖ الﺨﺴائﺮ  598ملﯿار دوالر

تايالنﺪ
تﺴﺒﺐ فﯿﻀان عام  2011في
 %70مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
( 44.5ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي)

الهﻨﺪ
بلغﺖ الﺨﺴائﺮ الﺘي
أسفﺮ عﻨها فﯿﻀان عام
 2014قﯿﻤة  16.9ملﯿار
دوالر أمﺮيﻜي

الﺨﺮيﻄة  .4الﻜﻮارث الﻤُﺒلّغ عﻨها والﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية ذات الﺼلة في آسﯿا
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()2019-1970

(أ) عﺪد الﻜﻮارث
الﻤﺠﻤﻮع =  3 454كارثة
1200

1 066

1000

%5

717

800
600
400

1 010

%2 %4
%36

430
231

200
0
2000-2009 1990-1999 1980-1989 1970-1979

%45

2010-2019

%8

(ب) عﺪد الﻮفﯿات
الﻤﺠﻤﻮع =  975 622حالة وفاة
450 000
400 000

401 844

%3

350 000
300 000

238 643

250 000
200 000
150 000

%23
199 366

79 643

100 000

%2

56 126

50 000
0
2000-2009 1990-1999 1980-1989 1970-1979

2010-2019

%72

(ج) حﺠﻢ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية بﻤلﯿارات
الﺪوالرات األمﺮيﻜﯿة
الﻤﺠﻤﻮع =  1.2تﺮلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

%2

465.0

%6

369.2

%34
258.0

37.4

74.4

2000-2009 1990-1999 1980-1989 1970-1979

جفاف

درجة حرارة متطرفة

%57

%1

2010-2019

فيضان

انزالق أرضي

إعصار

حريق براري

الﺸﻜﻞ  .12تﻮزيع (أ) عﺪد الﻜﻮارث ،و(ب) عﺪد الﻮفﯿات ،و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية حﺴﺐ نﻮع الﺨﻄﺮ وحﺴﺐ العقﺪ في آسﯿا
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آسﯿا
%4

%2 %2%1%2

%7

%21

%1

( أ)
عﺪد الﻜﻮارث الﻤُﺒلغّ
عﻨها حﺴﺐ نﻮع الﺨﻄﺮ

%14

%2
%1

انهﯿار ثلﺠي

%6
%7

فﯿﻀان ساحلي

%23

مﻮجة باردة

%1 %1%2%1
%2

جفاف
فﯿﻀان خاﻃﻒ
حﺮائق غابات

%1 %2
%12

فﯿﻀان عام
انﺰالق أرضي عام

%1
%1
%2
%9

عاصفة عامة
ب ََﺮد

( ب)
عﺪد الﻮفﯿات الﻤُﺒلّغ عﻨها
حﺴﺐ نﻮع الﺨﻄﺮ

مﻮجة حﺮ
حﺮائق الﺒﺮاري
بﺮق /عﻮاصﻒ رعﺪية
%70

انهﯿار وحلي
فﯿﻀان نهﺮي
عاصفة شﺪيﺪة
ﻇﺮوف شﺘﻮية قاسﯿة

%3
%1

إعﺼار حلﺰوني

%1%1 %6

(ﻃﻮرناد)

إعﺼار مﺪاري
%30

عاصفة شﺘﻮية /عاصفة ثلﺠﯿة

%15

(ج)

%1
%1

حﺠﻢ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
الﻤُﺒلّغ عﻨها حﺴﺐ نﻮع
الﺨﻄﺮ
%2
%1

%38

الﺸﻜﻞ  .13تﻮزيع (أ) عﺪد الﻜﻮارث( ،ب) وعﺪد الﻮفﯿات ،و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية حﺴﺐ األخﻄار في آسﯿا
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()2019-1970

تصنيف البلدان المتبع لدى األمم المتحدة

%5

تصنيف البلدان المتبع لدى البنك الدولي

%6

%16

(أ) عﺪد الﻜﻮارث
الﻤﺠﻤﻮع =  3 454كارثة

%33
)a
%40

%89

%11

%1

%10 %1
%3

(ب) عﺪد الﻮفﯿات
الﻤﺠﻤﻮع =  975 622حالة وفاة
)b

%86

%99

%1

%14

%18

(ج) حﺠﻢ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
الﻤﺠﻤﻮع =  1.2تﺮلﯿﻮن دوالر
أمﺮيﻜي

)c

%21

%85

اقتصادات متقدمة
اقتصادات تمر بمرحة انتقالية
اقتصادات نامية

الﺸﻜﻞ  .14تﻮزيع (أ) عﺪد الﻜﻮارث ،و(ب) عﺪد الﻮفﯿات،
و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية وفق تﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى األمﻢ
الﻤﺘﺤﺪة في آسﯿا ( .)2019-1970وتﺸﯿﺮ الفﺌات غﯿﺮ الﻤﻤﺜلة في
األشﻜال إلى أن نﺴﺒﺘها الﻤﺌﻮية تقارب الﺼفﺮ أو تﺴاويه.

%57

%4

فئة الدخل المرتفع

الشريحة العليا من فئة الدخل المتوسط

الشريحة الدنيا من فئة
الدخل المتوسط

فئة الدخل المنخفض

الﺸﻜﻞ  .15تﻮزيع (أ) عﺪد الﻜﻮارث ،و(ب) عﺪد الﻮفﯿات،
و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية وفق تﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى
الﺒﻨﻚ الﺪولي في آسﯿا (.)2019-1970
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أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة
سﺠّ لﺖ أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة  867كارثة أسفﺮت عﻦ مقﺘﻞ  57 892شﺨﺼاً وخﺴائﺮ اقﺘﺼادية قﺪرها  100.9ملﯿار
دوالر أمﺮيﻜي في الفﺘﺮة مﻦ  1970إلى  .2019وكانﺖ الفﯿﻀانات ( )%59هي الﺴﺒﺐ األكﺜﺮ شﯿﻮعاً للﻜﻮارث،
إذ أدت إلى  %77مﻦ عﺪد الﻮفﯿات و %58مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻤُﺒلّغ عﻨها في الﻤﻨﻄقة.

الﻜﻮارث العﺸﺮ األولى الﻤﺘﺴﺒﺒة في أكﺒﺮ حاالت وفاة
وخﺴائﺮ اقﺘﺼادية
تﺴﺒﺒﺖ الﻜﻮارث العﺸﺮ األولى الﻤُﺴﺠّ لة في الﻤﻨﻄقة في  %60مﻦ
إجﻤالي عﺪد األرواح الﻤفقﻮدة ( )34 854و %38مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
ّ
وتﺸﻜﻞ الفﯿﻀانات  %90مﻦ الﻈﻮاهﺮ
( 39.2ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي).
الﺘي تﺸﻤلها قائﻤة أكﺒﺮ عﺸﺮ كﻮارث مﻦ حﯿﺚ عﺪد الﻮفﯿات و%41
مﻦ قائﻤة أكﺒﺮ عﺸﺮ كﻮارث مﻦ حﯿﺚ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية (الﺠﺪول
(4أ ،ب) .وبﺸﻜﻞ عام ،تﺴﺒّﺒﺖ الفﯿﻀانات في معﻈﻢ الﻜﻮارث (،)%59
وأكﺒﺮ الﺨﺴائﺮ الﺒﺸﺮية ( )%77واالقﺘﺼادية ( )%58الﺘي شهﺪتها
الﻤﻨﻄقة خالل الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً الﻤاضﯿة .ويﺮد تﻮزيع الﻮفﯿات والﺨﺴائﺮ
االقﺘﺼادية حﺴﺐ الﺒلﺪ في الﺨﺮيﻄﺘﯿﻦ  5و.6

الﻜﻮارث واﻵثار حﺴﺐ العقﺪ
بالﻨﻈﺮ إلى الﻜﻮارث حﺴﺐ العقﺪ ،هﻨاك زيادة عامة في عﺪد الﻜﻮارث
الﻤﺮتﺒﻄة بالفﯿﻀانات ،وزيادة ملﺤﻮﻇة في الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية،
ولﻜﻦ ال يﻮجﺪ اتﺠاه واضح فﯿﻤا يﺘعلق بالﻮفﯿات الﻤُﺒلّغ عﻨها
خالل فﺘﺮة الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً (الﺸﻜﻞ  .)16وزادت الﻜﻮارث الﻤﺘعلقة
بالفﯿﻀانات مﻦ  %50في الﺘﺴعﯿﻨﯿات إلى  %60في عقﺪ  2000وإلى
 %66في عقﺪ .2010
ومﻦ بﯿﻦ  867كارثة مُﺴﺠّ لة في أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة ،تﺴﺒﺒﺖ  %90مﻨها في
أقﻞ مﻦ  100حالة وفاة وثلﺜها لﻢ يﺴفﺮ عﻦ أي وفﯿات .وتﺠﺪر اإلشارة
إلى أن ثالثة أرباع الﻜﻮارث الﻤُﺴﺠّ لة ( )%75لﻢ يﻜﻦ لها آثار اقﺘﺼادية.
وكانﺖ أكﺜﺮ الﻜﻮارث فﺘﻜاً في أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة الفﯿﻀان الﺬي شهﺪته
فﻨﺰويال في عام  ،1999إذ أودى بﺤﯿاة  30 000شﺨﺺ .وقﺪ أدى
هﺬا الﺤﺪث إلى تﺸﻮيه إحﺼاﺀات الﺨﺴائﺮ الﺒﺸﺮية في الﻤﻨﻄقة ،إذ
يﻤﺜﻞ  %51مﻦ إجﻤالي الﻮفﯿات الﻤُﺒلّغ عﻨها على مﺪى الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً
الﻤاضﯿة.
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وبلغ مﺘﻮسﻂ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية  3ملﯿارات دوالر أمﺮيﻜي سﻨﻮياً على
مﺪى الﺴﻨﻮات العﺸﺮ الﻤاضﯿة ( ،)2019-2010أي ضعﻒ مﺒلغ العقﺪ
الﺴابق ( .)2009-2000وكانﺖ الﻜارثة األكﺜﺮ تﻜلفة في أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة
على مﺪى العقﺪ الﻤاضي هي حالة الﺠفاف الﺘي شهﺪتها الﺒﺮازيﻞ في
عام  2014والﺘي تﺴﺒﺒﺖ في خﺴائﺮ فاقﺖ  5ملﯿارات دوالر أمﺮيﻜي.
ّ
وتﺸﻜﻞ الﺨﺴائﺮ الﺘي تﻜﺒﺪتها الﺒﺮازيﻞ  %40مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
الﻤُﺒلّغ عﻨها في أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة خالل الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً الﻤاضﯿة ،إذ
بلغﺖ األضﺮار في مﺠﻤلها  41.7ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي.

تﻮزيع الﻜﻮارث وآثارها حﺴﺐ األخﻄار
يﻮضح الﺸﻜﻞ (17أ-ج) تﻮزيع الﻜﻮارث مﻦ حﯿﺚ العﺪد اإلجﻤالي
للﻮفﯿات والﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية وفقاً لﻨﻮع الﺨﻄﺮ .وتﺴﺒﺒﺖ الفﯿﻀانات
الﻨهﺮية ( )%33والفﯿﻀانات العامة ( )%22واالنﺰالقات األرضﯿة العامة
( )%10في حﺪوث أكﺒﺮ عﺪد مﻦ الﻜﻮارث .وقﺪ تﺴﺒﺒﺖ الفﯿﻀانات
الﺨاﻃفة في معﻈﻢ الﻮفﯿات ( ،)%54وتلﯿها الفﯿﻀانات الﻨهﺮية ()%14
واالنﺰالقات األرضﯿة العامة ( .)%12ومﻦ حﯿﺚ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية،
سﯿﻄﺮت على اإلحﺼاﺀات ثالث ﻇﻮاهﺮ خﻄﺮة  -الﺠفاف ()%28
والفﯿﻀانات الﻨهﺮية ( )%26والفﯿﻀانات العامة (.)%15

الﻜﻮارث وآثارها وفقاً لﺘﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى كﻞ مﻦ
األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة والﺒﻨﻚ الﺪولي
كﻤا هﻮ الﺤال بالﻨﺴﺒة للﺒلﺪان /األقالﯿﻢ األفﺮيقﯿةُ ،تعﺘﺒﺮ جﻤﯿع بلﺪان
أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة اقﺘﺼادات نامﯿة وفقاً لﺘﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى لألمﻢ
الﻤﺘﺤﺪة (الﺸﻜﻞ  .)18ومع ذلﻚ ،يُﻈهﺮ تﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى الﺒﻨﻚ
الﺪولي أن  %79مﻦ الﻜﻮارث و %86مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية قﺪ أُبلِغ
عﻨها في الﺸﺮيﺤة العلﯿا مﻦ فﺌة الﺒلﺪان ذات الﺪخﻞ الﻤﺘﻮسﻂ ،بﯿﻨﻤا
حﺪثﺖ  %95مﻦ الﻮفﯿات الﻤُﺒلّغ عﻨها في الﺸﺮيﺤة الﺪنﯿا مﻦ فﺌة الﺒلﺪان
ذات الﺪخﻞ الﻤﺘﻮسﻂ (الﺸﻜﻞ .)19

© Joa Souza

الجدول  .4تصنيف أكبر  10كوارث في أمريكا الجنوبية حسب (أ) الوفيات و(ب) الخسائر االقتصادية ()2019-1970
( أ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نﻮع الﻜارثة
فيضان
فيضان
انزالق أرضي
انزالق أرضي
عاصفة
درجات حرارة متطرفة
انزالق أرضي
فيضان
درجات حرارة متطرفة
انزالق أرضي

(ب)

نﻮع الﻜارثة

الﺴﻨة
1999
2011
1987
1971
1997
2014
1973
2010
2010
1983

الﺴﻨة

الﺒلﺪ

1978

البرازيل
البرازيل
جمهورية فنزويال البوليفارية
األرجنتين
بيرو
األرجنتين
البرازيل
األرجنتين
بيرو
البرازيل

1

جفاف
جفاف
فيضان
جفاف
فيضان
فيضان
درجات حرارة متطرفة
فيضان
انزالق أرضي

1983

10

فيضان

1984

2
3
4
5
6
7
8
9

الﺒلﺪ
جمهورية فنزويال البوليفارية
البرازيل
كولومبيا
بيرو
بيرو
بيرو
بيرو
كولومبيا
بيرو
بيرو

2014
1999
2018
2017
1985
1975
1983

مﻨﻈﺮ النﺰالق أرضي دمﺮ عﺪة مﻨازل في مانﯿﺰالﯿﺲ ،كﻮلﻮمﺒﯿا ،األربعاﺀ  19نﯿﺴان /أبﺮيﻞ
تﺴﺒﺒﺖ األمﻄار الغﺰيﺮة في عﺪة انﺰالقات أرضﯿة في مﻨﻄقة جﺒلﯿة لﺰراعة الﺒﻦ في

.2017

الﻮفﯿات
30 000
900
640
600
518
505
500
418
409
364

الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية (بﻤلﯿارات
الﺪوالرات األمﺮيﻜﯿة)
9.02
5.28
4.85
3.40
3.16
3.09
2.84
2.56
2.54
2.46

وعُ ﺜﺮ على ما ال يقﻞ عﻦ سﺒعة أشﺨاص قﺘلى بعﺪ أن

كﻮلﻮمﺒﯿا)AP Photo/Maria Luisa Garcia( .
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أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة
جﻤهﻮرية فﻨﺰويال الﺒﻮلﯿفارية
تﺴﺒﺐ فﯿﻀان في عام  1999في وفاة
 30 000شﺨﺺ ،مﻤا يﺸﻜﻞ  %52مﻦ
الﻮفﯿات الﻤﺴﺠلة في أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة
على مﺪى الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً الﻤاضﯿة

كﻮلﻮمﺒﯿا
 6 487حالة وفاة بﺴﺒﺐ  135ﻇاهﺮة،
بﻤﺘﻮسﻂ  130حالة وفاة سﻨﻮياً
بيرو
تسبب  108كوارث في مقتل  8 134شخصا ً
خالل الخمسين عاما ً الماضية؛ واالنزالق
األرضي في عام  1971هو أكثر األحداث
دموية وأسفر عن مقتل  600شخص

الﺒﺮازيﻞ
شهﺪت  193كارثة ،بﻤﺘﻮسﻂ  4كﻮارث
سﻨﻮياً ،وهﻮ أكﺒﺮ عﺪد في اإلقلﯿﻢ

إجﻤالي عﺪد الﻮفﯿات
الﻤُﺒلّغ عﻨها
()2019-1970
0 – 35
36 – 250
251 – 1 700
1 701 – 8 100
8 101 – 31 000

ال توجد بيانات أو هي
بلدان /أقاليم متنازع عليها

الﺨﺮيﻄة  .5الﻜﻮارث الﻤُﺒلّغ عﻨها والﻮفﯿات الﻤﺮتﺒﻄة بها في أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة

()2019-1970

جﻤهﻮرية فﻨﺰويال الﺒﻮلﯿفارية
خﺴائﺮ بلغﺖ  5ملﯿارات دوالر أمﺮيﻜي
بﺴﺒﺐ فﯿﻀان ّ
حﻞ في عام 1999

الﺒﺮازيﻞ
تﻜﺒّﺪت أكﺒﺮ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية في
الﻤﻨﻄقة ( 42ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي)،
وكان الﺠفاف الﺬي شهﺪه عام  1978هﻮ
أكﺜﺮ الﻜﻮارث تﻜلفة في الﻤﻨﻄقة.

بﯿﺮو
سﺠلﺖ الفﯿﻀانات في عام  2017خﺴائﺮ
بلغﺖ  3.2ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي
دولة بﻮلﯿفﯿا الﻤﺘعﺪدة القﻮمﯿات
 75كارثة بﻤﺠﻤﻮع خﺴائﺮ بلغ
 7ملﯿارات دوالر أمﺮيﻜي ،أي بﻤﺘﻮسﻂ
 139ملﯿﻮن دوالر سﻨﻮياً
إجﻤالي الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
الﻤُﺒلّغ عﻨها ()2019-1970
بﻤلﯿارات الﺪوالرات األمﺮيﻜﯿة
0.0 – 0.3

األرجﻨﺘﯿﻦ
تﻤﺜﻞ الﺨﺴائﺮ زهاﺀ ربع ( )%23الﺨﺴائﺮ
االقﺘﺼادية الﺘي تﻜﺒﺪتها الﻤﻨﻄقة على مﺪى
 50عاماً ( 23.5ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي)

الﺨﺮيﻄة  .6الﻜﻮارث الﻤُﺒلّغ عﻨها والﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻤﺮتﺒﻄة بها في أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة
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>0.3 – 2.0
>2.0 – 5.1
>5.1 – 7.0
>7.0 – 41.0

ال توجد بيانات أو هي
بلدان /أقاليم متنازع عليها
()2019-1970

(أ) عﺪد الﻜﻮارث
الﻤﺠﻤﻮع =  867كارثة
300

254

250
200
131

150
100

%7

246

%4

%10

%6

163

%14

73

50
0

2000-2009 1990-1999 1980-1989 1970-1979

2010-2019

%59

(ب) عﺪد الﻮفﯿات
الﻤﺠﻤﻮع =  57 892حالة وفاة
40 000

34 233

35 000

%3 %4
%16

30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000

5 158

7 159

4 996

6 356

0
2000-2009 1990-1999 1980-1989 1970-1979

2010-2019

%77

(ج) حﺠﻢ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية بﻤلﯿارات
الﺪوالرات األمﺮيﻜﯿة
الﻤﺠﻤﻮع =  100.9ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي
0.035
0.03

29.3

27.5

%5 %1 %2
%28

0.025
0.02
0.015

15.6

15.9
12.7

0.01

%5

0.005
0
2000-2009 1990-1999 1980-1989 1970-1979

جفاف

درجة حرارة متطرفة

%59

2010-2019

فيضان

انزالق أرضي

إعصار

حريق براري

الﺸﻜﻞ  .16تﻮزيع (أ) عﺪد الﻜﻮارث ،و(ب) عﺪد الﻮفﯿات ،و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية حﺴﺐ نﻮع الﺨﻄﺮ وحﺴﺐ العقﺪ في أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة
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أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة
%7

%1
%1%1%2 %4
%1

%3
%3

%33

( أ)
عﺪد الﻜﻮارث الﻤُﺒلغّ
عﻨها حﺴﺐ نﻮع الﺨﻄﺮ
%22

%3
%1
%1%1 %4

%10

مﻮجة بﺮد
جفاف
فﯿﻀان خاﻃﻒ

%1 %4

حﺮائق الغابات

%14

فﯿﻀان عام
%3

( ب)
عﺪد الﻮفﯿات الﻤُﺒلّغ عﻨها
حﺴﺐ نﻮع الﺨﻄﺮ

%12

انﺰالق أرضي عام
عاصفة عامة
مﻮجة حﺮ
حﺮائق األراضي
بﺮق /عﻮاصﻒ رعﺪية

%54

انهﯿار وحلي
فﯿﻀان نهﺮي

%9

عاصفة شﺪيﺪة
ﻇﺮوف شﺘﻮية قاسﯿة
إعﺼار حلﺰوني
%4

إعﺼار مﺪاري

%1 %3

%28

(ﻃﻮرناد)

عاصفة شﺘﻮية /عاصفة ثلﺠﯿة
%26

(ج)

حﺠﻢ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
الﻤُﺒلّغ عﻨها حﺴﺐ نﻮع
الﺨﻄﺮ

%1
%4

%7
%2
%25

الﺸﻜﻞ  .17تﻮزيع (أ) عﺪد الﻜﻮارث ،و(ب) عﺪد الﻮفﯿات ،و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية حﺴﺐ األخﻄار في أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة
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()2019-1970

تصنيف البلدان المتبع لدى البنك الدولي

تصنيف البلدان المتبع لدى األمم المتحدة

%12

(أ) عﺪد الﻜﻮارث
الﻤﺠﻤﻮع =  867كارثة

%9
)a

%79

%100

%2 %3

(ب) عﺪد الﻮفﯿات
الﻤﺠﻤﻮع =  57 892حالة وفاة
)b

%100

%95

%7

(ج) حﺠﻢ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
الﻤﺠﻤﻮع =  100.9ملﯿار دوالر
أمﺮيﻜي

%7

%100

اقتصادات متقدمة
اقتصادات تمر بمرحة انتقالية
اقتصادات نامية

الﺸﻜﻞ  .18تﻮزيع (أ) عﺪد الﻜﻮارث ،و(ب) عﺪد الﻮفﯿات،
و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية وفق تﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى
األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة في أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة ( .)2019-1970وتﺸﯿﺮ
الفﺌات غﯿﺮ الﻤﻤﺜلة في األشﻜال إلى أن نﺴﺒﺘها الﻤﺌﻮية
تقارب الﺼفﺮ أو تﺴاويه.

)c

%86

فئة الدخل المرتفع

الشريحة العليا من فئة الدخل المتوسط

الشريحة الدنيا من فئة
الدخل المتوسط

فئة الدخل المنخفض

الﺸﻜﻞ  .19تﻮزيع (أ) عﺪد الﻜﻮارث ،و(ب) عﺪد الﻮفﯿات،
و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية وفق تﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى
الﺒﻨﻚ الﺪولي في أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة ( .)2019-1970وتﺸﯿﺮ
الفﺌات غﯿﺮ الﻤﻤﺜلة في األشﻜال إلى أن نﺴﺒﺘها الﻤﺌﻮية
تقارب الﺼفﺮ أو تﺴاويه.

39

أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة وأمﺮيﻜا الﻮسﻄى والﻜاريﺒي
زادت الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻤﺮتﺒﻄة بﻈﻮاهﺮ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ الﻤﺘﻄﺮفة بعﺸﺮة أضعاف على مﺪى الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً
سُ ﺠّ لﺖ ،في أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة وأمﺮيﻜا الﻮسﻄى والﻜاريﺒي،
 1 977كارثة أدت إلى  74 839حالة وفاة وخﺴائﺮ اقﺘﺼادية قﺪرها
 1.7تﺮيلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي .وشهﺪت الﻤﻨﻄقة ،على مﺪى الﺨﻤﺴﯿﻦ
عاماً الﻤاضﯿة %18 ،مﻦ الﻜﻮارث الﻤﺘعلقة بالﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ،
و %4مﻦ الﻮفﯿات و %45مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻤﺮتﺒﻄة بها .وكانﺖ
العﻮاصﻒ ( )%54والفﯿﻀانات ( )%31الﺴﺒﺐ األكﺜﺮ شﯿﻮعاً للﻜﻮارث
الﻤُﺴﺠّ لة .وارتﺒﻄﺖ العﻮاصﻒ بأكﺒﺮ خﺴارة بﺸﺮية ( )%71واقﺘﺼادية
( )%78في الﻤﻨﻄقة .ويﺮد تﻮزيع الﻮفﯿات والﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية حﺴﺐ
الﺒلﺪ في الﺨﺮيﻄﺘﯿﻦ  7و.8
تﻜﺒّﺪت الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ثلﺚ ( )%38الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
العالﻤﯿة الﻨاجﻤة عﻦ مﺨاﻃﺮ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ.

الﻜﻮارث العﺸﺮ األولى الﻤﺘﺴﺒﺒة في أكﺒﺮ حاالت وفاة
وخﺴائﺮ اقﺘﺼادية
شﻜلﺖ الﻜﻮارث العﺸﺮ األكﺜﺮ فﺘﻜاً  %54مﻦ العﺪد اإلجﻤالي للﺨﺴائﺮ
الﺒﺸﺮية الﻤُﺒلّغ عﻨها ( 40 157حالة وفاة) وشﻜلﺖ الﻜﻮارث العﺸﺮ
األكﺜﺮ تﻜلفة  %36مﻦ جﻤﯿع الﺨﺴائﺮ ( 597.1ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي) في
أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة وأمﺮيﻜا الﻮسﻄى والﻜاريﺒي (الﺠﺪول (5أ ،ب)).
ووقعﺖ أكﺒﺮ عﺸﺮ كﻮارث مﻦ حﯿﺚ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية في الﻤﻨﻄقة
في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة .وثﻤانﯿة مﻦ أهﻢ عﺸﺮ كﻮارث كانﺖ بﺴﺒﺐ
العﻮاصﻒ وسﺒعة وقعﺖ خالل العقﺪ األخﯿﺮ ()2019-2010؛ وخالل
هﺬا العقﺪ ،ارتﺒﻄﺖ نﺴﺒة  %90مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية في الﻤﻨﻄقة
بالعﻮاصﻒ الﺘي شهﺪتها الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة.

الﻜﻮارث واﻵثار حﺴﺐ العقﺪ
هﻨاك زيادة كﺒﯿﺮة في عﺪد الﻜﻮارث والﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية حﺴﺐ العقﺪ،
الﻤﺮتﺒﻄة بﻤﺨاﻃﺮ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ في الﻤﻨﻄقة ،بﯿﻨﻤا انﺨفﻀﺖ
الﻮفﯿات بﺸﻜﻞ عام خالل فﺘﺮة الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً (الﺸﻜﻞ .)20
وزاد عﺪد الﻜﻮارث الﻤُﺴﺠّ لة على مﺪى الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً الﻤاضﯿة ،مﻦ
كارثة تﺤﺪث في الﻤﺘﻮسﻂ كﻞ  30يﻮماً في الﺴﺒعﯿﻨﯿات إلى كﻞ سﺒعة
أيام على مﺪى العقﻮد الﺜالثة األخﯿﺮة أي بﯿﻦ عامي  1990و.2019
وشهﺪت الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ،خالل تلﻚ الفﺘﺮة ،ما يقارب نﺼﻒ ()%43
الﻜﻮارث الﻤﺮتﺒﻄة بالﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ في الﻤﻨﻄقة.
ومﻦ حﯿﺚ الﺨﺴائﺮ الﺒﺸﺮية ،كانﺖ األحﺪاث الﻜارثﯿة األكﺜﺮ فﺘﻜاً
تلﻚ الﻤُﺴﺠّ لة في هﻨﺪوراس ونﯿﻜاراغﻮا ،إذ أدى إعﺼار مﯿﺘﺶ إلى
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الﻤاضﯿة.

وفاة  17 932شﺨﺼاً في عام  ،1998ومﺮة أخﺮى في هﻨﺪوراس في
عام  1974إذ خلّﻒ إعﺼار فﯿفي  8 000حالة وفاة تقﺮيﺒاً .ومع ذلﻚ،
مﻦ حﯿﺚ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية ،يﺒﺮز إعﺼار كاتﺮيﻨا في عام ،2005
الﺬي أسفﺮ عﻦ خﺴائﺮ بقﯿﻤة  163.6ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي ،باعﺘﺒاره
الﻜارثة األكﺜﺮ تﻜلفة ،وتلﯿه ثالثة أعاصﯿﺮ في عام  :2017هارفي
( 96.94ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي) وماريا ( 69.39ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي)
وإيﺮما ( 58.16ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي).
وزادت الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية في الﻤﻨﻄقة بعﺸﺮة أضعاف خالل فﺘﺮة
الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً .وتﺠﺪر اإلشارة إلى أن الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة تﻜﺒّﺪت
 1.4( %83تﺮيلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي) مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻤُﺒلّغ
عﻨها في الﻤﻨﻄقة و %38على مﺴﺘﻮى العالﻢ .وسﺠلﺖ الﻮاليات
الﻤﺘﺤﺪة  203كارثة تﺴﺒﺒﺖ كﻞ مﻨها في خﺴائﺮ اقﺘﺼادية تﺠاوزت
ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي.

تﻮزيع الﻜﻮارث وآثارها حﺴﺐ األخﻄار
يﻮضح الﺸﻜﻞ (21أ-ج) الﺘﻮزيع مﻦ حﯿﺚ العﺪد اإلجﻤالي للﻮفﯿات
والﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية وفقاً لﻨﻮع الﺨﻄﺮ .ويُﻈهﺮ الﺘﺤلﯿﻞ أن ثالثة كﻮارث
كانﺖ األكﺜﺮ شﯿﻮعاً :األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية ( )%27والفﯿﻀانات الﻨهﺮية
( )%17والفﯿﻀانات العامة ( .)%10وتﺴﺒﺒﺖ األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية ()%60
والفﯿﻀانات الﻨهﺮية ( )%14في معﻈﻢ الﺨﺴائﺮ الﺒﺸﺮية .ومﻦ حﯿﺚ
الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية ،كانﺖ األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية أيﻀاً أكﺜﺮ الﻈﻮاهﺮ
الﺨﻄﺮة شﯿﻮعاً ،إذ تﺴﺒﺒﺖ في  %58مﻦ إجﻤالي األضﺮار الﺘي تﻜﺒّﺪتها
الﻤﻨﻄقة .وهﻜﺬا ،فقﺪ كانﺖ األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية أكﺜﺮ األخﻄار شﯿﻮعاً.

تﻮزيع الﻜﻮارث وآثارها وفقاً لﺘﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى
كﻞ مﻦ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة والﺒﻨﻚ الﺪولي
يُﻈهﺮ تﺤلﯿﻞ سﺠﻞ قاعﺪة الﺒﯿانات ( )EM-DATحﺴﺐ تﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان
الﻤﺘﺒع لﺪى األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة أنه تﻢ اإلبالغ عﻦ نﺼﻒ الﻜﻮارث في كﻞ
مﻦ االقﺘﺼادات الﻤﺘقﺪمة والﻨامﯿة ( %49لﻜﻞ مﻨهﻤا) ،بﯿﻨﻤا حﺪثﺖ
 %76مﻦ الﻮفﯿات في الﺒلﺪان ذات االقﺘﺼادات الﻨامﯿة وأُبلغ عﻦ
 %86مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية في الﺒلﺪان ذات االقﺘﺼادات الﻤﺘقﺪمة
(الﺸﻜﻞ  .(22أما حﺴﺐ تﺼﻨﯿﻒ الﺒﻨﻚ الﺪولي ،فقﺪ وقعﺖ  %87مﻦ
الﻜﻮارث الﻤُﺒلّغ عﻨها في الﺒلﺪان مﺮتفعة الﺪخﻞ والﺸﺮيﺤة العلﯿا مﻦ
الﺒلﺪان مﺘﻮسﻄة الﺪخﻞ ،وكانﺖ  %56مﻦ الﻮفﯿات الﻤُﺒلّغ عﻨها في
الﺸﺮيﺤة الﺪنﯿا مﻦ الﺒلﺪان مﺘﻮسﻄة الﺪخﻞ والﺒلﺪان مﻨﺨفﻀة الﺪخﻞ،
و %93مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻤُﺒلّغ عﻨها قﺪ تﻜﺒّﺪتها الﺒلﺪان ذات
الﺪخﻞ الﻤﺮتفع (الﺸﻜﻞ .(23

© Robin Zeigler

الﺠﺪول
()2019-1970
.5

( أ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

( ب)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

تﺼﻨﯿﻒ أكﺒﺮ

10

كﻮارث في أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة وأمﺮيﻜا الﻮسﻄى والﻜاريﺒي حﺴﺐ (أ) الﻮفﯿات و(ب) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية

نﻮع الﻜارثة
إعﺼار
إعﺼار ()Fifi
إعﺼار ()Mitch
انﺰالق أرضي
إعﺼار ()Jeanne
فﯿﻀان
إعﺼار ()Katrina
إعﺼار ()Stan
عاصفة
درجات حﺮارة مﺘﻄﺮفة
()Mitch

نﻮع الﻜارثة
إعﺼار
إعﺼار ()Harvey
إعﺼار ()Maria
إعﺼار ()Irma
إعﺼار ()Sandy
إعﺼار ()Andrew
إعﺼار ()Ike
حﺮيق بﺮاري
إعﺼار ()Ivan
جفاف
()Katrina

آثار إعﺼار فلﻮريﺪا كﯿﺰ تﺘﺮك أكﻮاماً مﻦ القﻤامة

2004

الﺒلﺪ
هﻨﺪوراس
هﻨﺪوراس
نﯿﻜاراغﻮا
هﻨﺪوراس
هايﺘي
هايﺘي
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
غﻮاتﯿﻤاال
الﺠﻤهﻮرية الﺪومﯿﻨﯿﻜﯿة
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة

الﺴﻨة

الﺴﻨة

الﺒلﺪ

2005

الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
بﻮرتﻮريﻜﻮ
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة

1998
1974
1998
1973
2004
2005
2005
1979
1980

2017
2017
2017
2012
1992
2008
2019
2004
2012

الﻮفﯿات
14 600
8 000
3 332
2 800
2 754
2 665
1 833
1 513
1 400
1 260

الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية (بﻤلﯿارات
الﺪوالرات األمﺮيﻜﯿة)
163.61
96.94
69.39
58.16
54.47
48.27
35.63
24.46
24.36
21.79

والﺤﻄام)Jodi Jacobson/iStock( .
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الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
أكﺜﺮ مﻦ  10 000حالة وفاة،
وسﺠﻞ إعﺼار كاتﺮيﻨا في
عام  2005أعلى حﺼﯿلة
وفﯿات ()1 833

إجﻤالي عﺪد الﻮفﯿات
الﻤُﺒلّغ عﻨها
()2019-1970
0 – 830
831 – 4 150
4 151 – 9 500
9 501 – 17 000
17 001 – 27 000

ال توجد بيانات أو هي
بلدان /أقاليم متنازع عليها

هايﺘي
 5 419حالة وفاة بﺴﺒﺐ العﻮاصﻒ
والفﯿﻀانات في عام  2014وحﺪه

الﻤﻜﺴﯿﻚ
 6 655حالة وفاة جﺮاﺀ  202كارثة

هﻨﺪوراس
أعلى معﺪل وفﯿات في الﻤﻨﻄقة
( 26 609حاالت وفاة) ،أساساً بﺴﺒﺐ
إعﺼار مﯿﺘﺶ في عام 1998

نﯿﻜاراغﻮا
أسفﺮ إعﺼار مﯿﺘﺶ في عام  1998عﻦ
أكﺒﺮ عﺪد مﻦ الﻀﺤايا ( 3 332حالة وفاة)
بﺴﺒﺐ كارثة واحﺪة في الﻤﻨﻄقة

الﺨﺮيﻄة  .7الﻜﻮارث الﻤُﺒلّغ عﻨها والﻮفﯿات الﻤﺮتﺒﻄة بها في أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة وأمﺮيﻜا الﻮسﻄى والﻜاريﺒي

()2019-1970

كﻨﺪا

خﺴائﺮ قﺪرها  57ملﯿار دوالر
أمﺮيﻜي ،والﺠفاف الﺬي شهﺪه
عام  1977أشﺪ الﻈﻮاهﺮ تﻜلفة
للﺒلﺪ ( 12.6ملﯿار دوالر)

إجﻤالي الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
الﻤُﺒلّغ عﻨها ()2019-1970
بﻤلﯿارات الﺪوالرات األمﺮيﻜﯿة
0.0 – 2.6
>2.6 – 9.8
>9.8 – 18.5

بﻮرتﻮريﻜﻮ
تﺴﺒﺒﺖ العاصفة ماريا في عام 2017
( 69ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي) في  %92مﻦ
الﺨﺴائﺮ

الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
خﺴائﺮ قﺪرها  203ملﯿارات
دوالر أمﺮيﻜي أي %38
مﻦ الﺨﺴائﺮ في جﻤﯿع
أنﺤاﺀ العالﻢ ( 1 375ملﯿار
دوالر) ،ونﺼﻒ هﺬه
الﺨﺴائﺮ تﻜﺒﺪتها الﺒالد في
الﺴﻨﻮات العﺸﺮ األخﯿﺮة
(أي مﻨﺬ )2010

>18.5 – 75.0
>75.0 – 1308.0

ال توجد بيانات أو هي
بلدان /أقاليم متنازع عليها

الﻤﻜﺴﯿﻚ
خﺴائﺮ قﺪرها  51.2ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي
بﺴﺒﺐ  202كارثة

الﺨﺮيﻄة  .8الﻜﻮارث الﻤُﺒلّغ عﻨها وما يﺮتﺒﻂ بها مﻦ خﺴائﺮ اقﺘﺼادية في أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة وأمﺮيﻜا الﻮسﻄى والﻜاريﺒي ()2019-1970
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(أ) عﺪد الﻜﻮارث
الﻤﺠﻤﻮع =  1 977كارثة
700
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%3
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%6

400
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300
200
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%54

%31

0
2000-2009 1990-1999 1980-1989 1970-1979

2010-2019

%2

(ب) عﺪد الﻮفﯿات الﻤﺒلغ عﻨها
الﻤﺠﻤﻮع =  74 839حالة وفاة
30 000

28 398

%1 %6

25 000
20 000

16 259

%16

15 430

15 000
7 948

10 000

%6

6 804

5 000
0
2000-2009 1990-1999 1980-1989 1970-1979

2010-2019

%71

(ج) حﺠﻢ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية بﻤلﯿارات
الﺪوالرات األمﺮيﻜﯿة
الﻤﺠﻤﻮع =  1.7تﺮلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي
800
700
600
500
400
300
200
100
0

%4
%2

727.9

%7

%9

492.6
267.9
71.5

96.5

2000-2009 1990-1999 1980-1989 1970-1979

جفاف

درجة حرارة متطرفة

%78

2010-2019

فيضان

انزالق أرضي

إعصار

حريق براري

الﺸﻜﻞ  .20تﻮزيع (أ) عﺪد الﻜﻮارث ،و(ب) عﺪد الﻮفﯿات ،و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية حﺴﺐ نﻮع الﺨﻄﺮ وحﺴﺐ العقﺪ في أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة
وأمﺮيﻜا الﻮسﻄى والﻜاريﺒي
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%3

%5 %1%1 %5

%5
%27
%10

( أ)

عﺪد الﻜﻮارث الﻤُﺒلّغ
عﻨها حﺴﺐ نﻮع الﺨﻄﺮ

%1
%8
1%
%1
%1
1%
%2

%7

فﯿﻀان ساحلي

%4

مﻮجة بﺮد

%17

جفاف
إعﺼار خارج الﻤﻨاﻃق الﻤﺪارية

%2%1%1%1
%1 %6

فﯿﻀان خاﻃﻒ
حﺮائق الغابات

%6

فﯿﻀان عام

%4

انﺰالق أرضي عام
( ب)
عﺪد الﻮفﯿات الﻤُﺒلّغ عﻨها
حﺴﺐ نﻮع الﺨﻄﺮ

%5

%8

عاصفة عامة
الﺤﯿاة الﺒﺮية العامة
ب ََﺮد
%60

%3

مﻮجة حﺮ
حﺮائق الﺒﺮاري
بﺮق /عﻮاصﻒ رعﺪية
فﯿﻀان نهﺮي
عاصفة شﺪيﺪة

%5
%2
%4
%1
%1
%1
%1
%2
%6
%2

%1

إعﺼار حلﺰوني

%2%1 %4

(ﻃﻮرناد)

إعﺼار مﺪاري
عاصفة شﺘﻮية /عاصفة ثلﺠﯿة
(ج)

حﺠﻢ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
الﻤُﺒلّغ عﻨها حﺴﺐ نﻮع
الﺨﻄﺮ
%58

%8

الﺸﻜﻞ  .21تﻮزيع (أ) عﺪد الﻜﻮارث ،و(ب) عﺪد الﻮفﯿات ،و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية حﺴﺐ نﻮع الﺨﻄﺮ في أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة وأمﺮيﻜا الﻮسﻄى
والﻜاريﺒي ()2019-1970
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تصنيف البلدان المتبع لدى البنك الدولي

تصنيف البلدان المتبع لدى األمم المتحدة
%2

%5

(أ) عﺪد الﻜﻮارث
الﻤﺠﻤﻮع =  1 977كارثة

%49

%49

%8

%29

)a

%58

%1
%23

%13

%19

(ب) عﺪد الﻮفﯿات
الﻤﺠﻤﻮع =  74 839حالة وفاة

)b
%25
%76

%9

%43

%5

%1 %6

(ج) حﺠﻢ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
الﻤﺠﻤﻮع =  1.7تﺮلﯿﻮن دوالر
أمﺮيﻜي

)c

%86
%93

اقتصادات متقدمة
اقتصادات تمر بمرحة انتقالية
اقتصادات نامية

الشكل  .22توزيع (أ) عدد الكوارث ،و(ب) عدد الوفيات،
و(ج) الخسائر االقتصادية وفق تصنيف البلدان المتبع لدى
األمم المتحدة ،في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى
والكاريبي (.)2019-1970

فئة الدخل المرتفع

الشريحة العليا من فئة الدخل المتوسط

الشريحة الدنيا من فئة
الدخل المتوسط

فئة الدخل المنخفض

الشكل  .23توزيع (أ) عدد الكوارث ،و(ب) عدد الوفيات،
و(ج) الخسائر االقتصادية وفق تصنيف البلدان المتبع لدى
البنك الدولي ،في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى
والكاريبي ( ،)2019-1970وتشير الفئات غير الممثلة في
األشكال إلى أن نسبتها المئوية تقارب الصفر أو تساويه.
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أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة وأمﺮيﻜا الﻮسﻄى والﻜاريﺒي

اإلﻃار  .2كﻮارث بﻤلﯿارات الﺪوالرات في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
في عام  ،2019كان هﻨاك  14حﺪثاً كارثﯿاً مﺮتﺒﻄاً بالﻄقﺲ والﻤﻨاخ مع خﺴائﺮ تﺠاوز كﻞ مﻨها ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي في جﻤﯿع
أنﺤاﺀ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة (الﻤﺮاكﺰ الﻮﻃﻨﯿة للﻤعلﻮمات الﺒﯿﺌﯿة ( )NCEIالﺘابعة لﻺدارة الﻮﻃﻨﯿة للﻤﺤﯿﻄات والغالف الﺠﻮي
( .)2020 ،)NOAAوشﻤلﺖ هﺬه األحﺪاث ثالثة فﯿﻀانات وثﻤانﯿة عﻮاصﻒ شﺪيﺪة وإعﺼاريﻦ مﺪاريﯿﻦ وحﺮائق غابات .وبﺸﻜﻞ
عام ،أدت هﺬه األحﺪاث إلى مقﺘﻞ  44شﺨﺼاً .وكان عام  2019هﻮ العام الﺨامﺲ على الﺘﻮالي ( )2019-2015الﺬي وقعﺖ فﯿه
 10كﻮارث أو أكﺜﺮ مﺴفﺮة عﻦ خﺴائﺮ بﻤلﯿارات الﺪوالرات في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة  -وهﻮ رقﻢ قﯿاسي ( .)2020 ،Smithوالﻤﺘﻮسﻂ
ً
الﺴﻨﻮي في الفﺘﺮة  2019-1980هﻮ  6.5أحﺪاث (مﺆشﺮ أسعار الﻤﺴﺘهلﻚ
معﺪال)؛ والﻤﺘﻮسﻂ الﺴﻨﻮي ﻵخﺮ خﻤﺲ سﻨﻮات
( )2019-2015هﻮ  13.8حﺪثاً (مﺆشﺮ أسعار الﻤﺴﺘهلﻚ مع ّﺪ ًال) .وشهﺪت الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ،خالل عقﺪ  ،2010أكﺜﺮ مﻦ ضعﻒ
عﺪد الﻜﻮارث الﻤﺮتﺒﻄة بالﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﺘي تﺴﺒﺒﺖ في خﺴائﺮ اقﺘﺼادية قﺪرها ملﯿار دوالر ( )119مقارنة بعقﺪ )59( 2000
حﺘى بعﺪ الﺘﺴﻮية لﻤﺮاعاة الﺘﻀﺨﻢ (اعﺘﺒاراً مﻦ كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ .)2020
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This map denotes the approximate location for each of the 14 separate billion-dollar weather and climate disasters that impacted the United States during 2019.
.2019
هﺬه الﺨﺮيﻄة الﻤﻮقع الﺘقﺮيﺒي لﻜﻞ مﻦ كﻮارث الﻄقﺲ والﻤﻨاخ األربع عﺸﺮة الﺘي تﺴﺒﺒﺖ في ملﯿارات الﺪوالرات مﻦ الﺨﺴائﺮ في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة في عام

الﻤﺼﺪر :معلﻮمات وتﻮضﯿﺤات مﻦ الﻤﺮاكﺰ الﻮﻃﻨﯿة للﻤعلﻮمات الﺒﯿﺌﯿة ( )NCEIالﺘابعة لﻺدارة الﻮﻃﻨﯿة للﻤﺤﯿﻄات والغالف
الﺠﻮي (.2020 ،)NOAA
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صﻮرة ساتلﯿة شﺒه ثابﺘة إلعﺼار دوريان الﻜارثي ،يﻮم االثﻨﯿﻦ  2أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ  .2019إعﺼار مﺪمّﺮ مﻦ الفﺌة  ،5مع
هﺒﻮب رياح بلغﺖ سﺮعﺘها  200مﯿﻞ في الﺴاعة وعﺮام عﻮاصﻒ بلغ ارتفاعه ما بﯿﻦ  18و 23قﺪماً فﻮق مﺴﺘﻮيات الﻤﺪ
والﺠﺰر العادية ،دمّﺮ جﺰر الﺒهاما (اإلدارة الﻮﻃﻨﯿة للﻤﺤﯿﻄات والغالف الﺠﻮي (.))NOAA
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جﻨﻮب غﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ
مﻦ بﯿﻦ جﻤﯿع الﻮفﯿات الﻨاجﻤة عﻦ ﻇﻮاهﺮ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ الﺨﻄﺮة في جﻨﻮب غﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ ،سُ ﺠّ ﻞ  %75في
الفلﺒﯿﻦ ،وبلغﺖ في الﻤﺘﻮسﻂ  1 000حالة وفاة سﻨﻮياً على مﺪى فﺘﺮة الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً.
سﺠلﺖ مﻨﻄقة جﻨﻮب غﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ  1 407كارثة و 65 391حالة
وفاة وخﺴائﺮ اقﺘﺼادية قﺪرها  163.7ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي بﯿﻦ عامي
 1970و .2019وارتﺒﻄﺖ معﻈﻢ هﺬه الﻜﻮارث بالعﻮاصﻒ ()%45
والفﯿﻀانات ( .)%39وتﺴﺒﺒﺖ العﻮاصﻒ في معﻈﻢ الﻮفﯿات (.)%71
ّ
وتﻮزعﺖ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية بالﺘﺴاوي بﯿﻦ أربعة أنﻮاع مﻦ الﻈﻮاهﺮ
الﺨﻄﺮة وهي :العﻮاصﻒ ( )%46والفﯿﻀانات ( )%24وحاالت الﺠفاف
( )%17وحﺮائق الﺒﺮاري ( .)%13ويﺮد تﻮزيع الﻮفﯿات والﺨﺴائﺮ
االقﺘﺼادية حﺴﺐ الﺒلﺪ /اإلقلﯿﻢ في الﺨﺮيﻄﺘﯿﻦ  9و.10
ّ
شﻜلﺖ الﻜﻮارث الﻨاتﺠة عﻦ مﺨاﻃﺮ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ
والﻤاﺀ في أسﺘﺮالﯿا  88.2( %54ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي)
مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﺘي تﻜﺒّﺪتها مﻨﻄقة جﻨﻮب غﺮب
الﻤﺤﯿﻂ الهادئ بأكﻤلها.

الﻜﻮارث العﺸﺮ األولى الﻤﺘﺴﺒﺒة في أكﺒﺮ حاالت وفاة
وخﺴائﺮ اقﺘﺼادية
كانﺖ العﻮاصﻒ هي الﺨﻄﺮ األكﺜﺮ انﺘﺸاراً ،إذ تﺴﺒﺒﺖ في أكﺒﺮ عﺪد
مﻦ الﻜﻮارث ( )%45وأكﺒﺮ عﺪد مﻦ الﻮفﯿات ( )%71وأكﺒﺮ خﺴائﺮ
اقﺘﺼادية ( )%46في جﻨﻮب غﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ .وتﺴﺒّﺒﺖ أكﺒﺮ عﺸﺮ
كﻮارث مُﺴﺠّ لة في  %39مﻦ الﻮفﯿات ( 25 394حالة وفاة) و %42مﻦ
الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية ( 68.6ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي) في الﻤﻨﻄقة .وتهﯿﻤﻦ
على قائﻤة الﻜﻮارث العﺸﺮ األكﺜﺮ فﺘﻜاً األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية الﺘي شهﺪتها
الفلﺒﯿﻦ ( 8مﻦ أصﻞ  )10بﯿﻨﻤا وقعﺖ سﺒعة مﻦ الﻜﻮارث العﺸﺮ األكﺜﺮ
كلفة في أسﺘﺮالﯿا (انﻈﺮ الﺠﺪول (6أ ،ب)).

الﻜﻮارث واﻵثار حﺴﺐ العقﺪ
تﻀاعﻒ عﺪد الﻜﻮارث الﻤُﺒلّغ عﻨها في جﻨﻮب غﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ
ثالث مﺮات خالل فﺘﺮة الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً .فقﺪ كان يُﺒلّغ في الﻤﺘﻮسﻂ عﻦ
كارثة واحﺪة كﻞ  30يﻮماً في الﺴﺒعﯿﻨﯿات ،وكﻞ  15يﻮماً في الﺜﻤانﯿﻨﯿات
والﺘﺴعﯿﻨﯿات ،وكﻞ  10أيام في عقﺪ ( 2010الﺸﻜﻞ .)24

48

وزاد عﺪد الﻮفﯿات الﻤُﺒلّغ عﻨها زيادة ﻃفﯿفة على مﺪى الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً
الﻤاضﯿة .وكانﺖ الﻜارثة األكﺜﺮ فﺘﻜاً هي إعﺼار هايان الﻤﺪاري الﺬي
شهﺪته الفلﺒﯿﻦ في عام  ،2013والﺬي أودى بﺤﯿاة  7 354شﺨﺼاً .وتﻤﺜّﻞ
الﻮفﯿات الﺘي سﺠّ لﺘها الفلﺒﯿﻦ  %75مﻦ إجﻤالي الﻮفﯿات ( )48 950في
الﻤﻨﻄقة (الﺸﻜﻞ .)24
أما الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية فقﺪ شهﺪت تقلﺒات على مﺪى الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً
الﻤاضﯿة ،ومع ذلﻚ ،فﺈن الﺰيادة الﻜﺒﯿﺮة الﻤلﺤﻮﻇة في عقﺪ 2010
مﺮتﺒﻄة بﺰيادة العﻮاصﻒ والفﯿﻀانات.

تﻮزيع الﻜﻮارث وآثارها حﺴﺐ األخﻄار
تُع ّﺪ األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية ( )%36والفﯿﻀانات الﻨهﺮية ( )%16والفﯿﻀانات
العامة ( )%13أكﺜﺮ األخﻄار شﯿﻮعاً الﻤﺮتﺒﻄة بالﻜﻮارث .وقﺪ تﺴﺒّﺒﺖ
األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية في  %69مﻦ الﻮفﯿات الﺘي شهﺪتها الﻤﻨﻄقة .ومﻦ
حﯿﺚ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية ،تﺴﺒﺒﺖ األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية في  %37مﻦ
األضﺮار ،تلﯿها الفﯿﻀانات الﻨهﺮية ( ،)%17وحاالت الﺠفاف ()%16
وحﺮائق الغابات (( )%11الﺸﻜﻞ .)25

تﻮزيع الﻜﻮارث وآثارها وفقاً لﺘﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى
كﻞ مﻦ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة والﺒﻨﻚ الﺪولي
وفقاً لﺘﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة ،حﺪثﺖ  %80مﻦ
الﻜﻮارث و %98مﻦ الﻮفﯿات الﻤُﺒلّغ عﻨها في الﺒلﺪان ذات االقﺘﺼادات
الﻨامﯿة ،بﯿﻨﻤا حﺪث أقﻞ مﻦ نﺼﻒ ( )%44الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻤُﺒلّغ
عﻨها في االقﺘﺼادات الﻨامﯿة (الﺸﻜﻞ  .)26ويُﻈهﺮ الﺘﺤلﯿﻞ الﻤﺒﻨي على
تﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى الﺒﻨﻚ الﺪولي أنه بﯿﻨﻤا حﺪثﺖ  %88مﻦ
الﻜﻮارث الﻤُﺒلّغ عﻨها في الﺒلﺪان ذات الﺪخﻞ الﻤﺮتفع إلى الﺸﺮيﺤة
العلﯿا مﻦ فﺌة الﺒلﺪان مﺘﻮسﻄة الﺪخﻞ ،فﺈن  %96مﻦ الﻮفﯿات و %39مﻦ
الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻤُﺒلّغ عﻨها قﺪ حﺪثﺖ في الﺸﺮيﺤة الﺪنﯿا مﻦ فﺌة
الﺒلﺪان مﺘﻮسﻂ الﺪخﻞ (الﺸﻜﻞ .)27

© Tigeryan

الﺠﺪول  .6تﺼﻨﯿﻒ أكﺒﺮ عﺸﺮ كﻮارث في جﻨﻮب غﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ حﺴﺐ (أ) الﻮفﯿات و(ب) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
( أ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
( ب)

1
2
3
4
5
6
7
*8
*8
10

نﻮع الﻜارثة
إعﺼار
إعﺼار ()Thelma
إعﺼار ()Bopha
عاصفة
إعﺼار ()Winnie
إعﺼار ()Joan & Kate
إعﺼار ()Washi
إعﺼار ()Ike
إعﺼار ()Durian
انﺰالق أرضي
()Haiyan

نﻮع الﻜارثة
جفاف
حﺮيق بﺮاري
إعﺼار ()Iniki
فﯿﻀان
إعﺼار ()Tracy
إعﺼار ()Alby
فﯿﻀان
جفاف
عاصفة
عاصفة

()2019-1970

الﺴﻨة

الﺒلﺪ

الﻮفﯿات

2013

2006

الفلﺒﯿﻦ
الفلﺒﯿﻦ
الفلﺒﯿﻦ
إنﺪونﯿﺴﯿا
الفلﺒﯿﻦ
الفلﺒﯿﻦ
الفلﺒﯿﻦ
الفلﺒﯿﻦ
الفلﺒﯿﻦ
الفلﺒﯿﻦ

7 354

الﺴﻨة

الﺒلﺪ

1981

أسﺘﺮالﯿا
إنﺪونﯿﺴﯿا
الفلﺒﯿﻦ
أسﺘﺮالﯿا
أسﺘﺮالﯿا
أسﺘﺮالﯿا
إنﺪونﯿﺴﯿا
أسﺘﺮالﯿا
أسﺘﺮالﯿا
أسﺘﺮالﯿا

1991
2012
1973
2004
1970
2011
1984
2006

1997
2013
2010
1974
1978
2013
2002
2011
2017

* تُﺼﻨّﻒ معاً الﺒلﺪان الﺘي لﺪيها أرقام مﺘﻄابقة للﻮفﯿات أو الﺨﺴائﺮ

5 956
1 901
1 650
1 619
1 551
1 439
1 399
1 399
1 126

الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية (بﻤلﯿارات
الﺪوالرات األمﺮيﻜﯿة)
16.85
12.74
10.74
8.56
4.15
3.92
3.22
2.84
2.84
2.76

االقﺘﺼادية.

مﻨﻈﺮ مﻦ أعلى لﺒارانﺠاي أنﯿﺒﻮنج ،الﺘُقﻂ في مﺪيﻨة تاكلﻮبان الفلﺒﯿﻨﯿة بعﺪ إعﺼار هايان في تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮفﻤﺒﺮ

)Tigeryan/iStock( .2013
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جﻨﻮب غﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ
الفلﺒﯿﻦ
أعلى معﺪل وفﯿات في الﻤﻨﻄقة (،)%75
و 48 950حالة وفاة ناجﻤة أساساً عﻦ
العﻮاصﻒ ()%88
بابﻮا غﯿﻨﯿا الﺠﺪيﺪة
تﺴﺒﺒﺖ االنﺰالقات األرضﯿة في
عامي  1971و 1991على الﺘﻮالي
في مقﺘﻞ  100و 200شﺨﺺ
إنﺪونﯿﺴﯿا
 12 553حالة وفاة جﺮاﺀ
 292كارثة

إجﻤالي عﺪد الﻮفﯿات
الﻤُﺒلّغ عﻨها
()2019-1970

أسﺘﺮالﯿا
أودت مﻮجات الﺤﺮارة
في عام  2014بﺤﯿاة
 139شﺨﺼاً وحﺮائق
الغابات بﺤﯿاة  32شﺨﺼاً
في عام 2019

الﺨﺮيﻄة  .9الﻜﻮارث الﻤُﺒلّغ عﻨها والﻮفﯿات الﻤﺮتﺒﻄة بها في جﻨﻮب غﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ

0 – 185
185 – 870
870 – 1 350
1 350 – 12 200
12 200 – 49 000

ال تﻮجﺪ بﯿانات أو هي
بلﺪان /أقالﯿﻢ مﺘﻨازع علﯿها

()2019-1970

الفلﺒﯿﻦ
إجﻤالي خﺴائﺮ قﺪرها  36.8ملﯿار دوالر
أمﺮيﻜي ،وكان  %54مﻨها ( 20ملﯿار
دوالر) في العقﺪ الﻤاضي ()2019-2010

نﯿﻮزيلﻨﺪا
 55كارثة ،وكان الﺠفاف في عام
 2013أكﺜﺮها تﻜلفة
( 0.88ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي)

إنﺪونﯿﺴﯿا
أدت حﺮائق الﺒﺮاري في عام
 1997إلى تﺮاكﻢ خﺴائﺮ قﺪرها
 12.7ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي

0.0 – 0.9

أسﺘﺮالﯿا
سﺠلﺖ  %75مﻦ جﻤﯿع
الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية في
جﻨﻮب غﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ
على مﺪى  50عاماً
( 88.2ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي)

الﺨﺮيﻄة  .10الﻜﻮارث الﻤُﺒلّغ عﻨها وما يﺮتﺒﻂ بها مﻦ خﺴائﺮ اقﺘﺼادية في جﻨﻮب غﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ
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إجﻤالي الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
الﻤُﺒلّغ عﻨها ()2019-1970
بﻤلﯿارات الﺪوالرات األمﺮيﻜﯿة
>0.9 – 2.6
>2.6 – 9.7
>9.7 – 36.0
>36.0 – 86.0

ال تﻮجﺪ بﯿانات أو هي
بلﺪان /أقالﯿﻢ مﺘﻨازع علﯿها
()2019-1970

(أ) عﺪد الﻜﻮارث
الﻤﺠﻤﻮع =  1 407كارثة
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

402

229

%4 %4
%1

372

253

151

%45
%39

2000-2009 1990-1999 1980-1989 1970-1979

2010-2019

%8

(ب) عﺪد الﻮفﯿات الﻤﺒلغ عﻨها
الﻤﺠﻤﻮع =  65 391حالة وفاة
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

14 031

14 628

15 800

%1 %2 %1
%17

11 057

9 875

%8

2000-2009 1990-1999 1980-1989 1970-1979

2010-2019

%71

(ج) حﺠﻢ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية بﻤلﯿارات
الﺪوالرات األمﺮيﻜﯿة
الﻤﺠﻤﻮع =  163.7ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي
%13

70

56.6

60
50
36.1

40
30
20

%17

26.1

20.2

%46

21.0

10
0
2000-2009 1990-1999 1980-1989 1970-1979

جفاف

درجة حرارة متطرفة

2010-2019

فيضان

%24

انزالق أرضي

إعصار

حريق براري

الﺸﻜﻞ  .24تﻮزيع (أ) عﺪد الﻜﻮارث ،و(ب) عﺪد الﻮفﯿات ،و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية حﺴﺐ نﻮع الﺨﻄﺮ وحﺴﺐ العقﺪ في جﻨﻮب غﺮب
الﻤﺤﯿﻂ الهادئ
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جﻨﻮب غﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ
%2 %4
%8
%2

%36

%13

( أ)

عﺪد الﻜﻮارث الﻤُﺒلّغ
عﻨها حﺴﺐ نﻮع الﺨﻄﺮ
%7
%6

%1
%1

%1
%1
%1 %2

%16

فﯿﻀان ساحلي
جفاف

%5

%1

%6

فﯿﻀان خاﻃﻒ

%2

حﺮائق الغابات
فﯿﻀان عام
انﺰالق أرضي عام

%7

عاصفة عامة

( ب)
عﺪد الﻮفﯿات الﻤُﺒلّغ عﻨها
حﺴﺐ نﻮع الﺨﻄﺮ

%2
%1
%6

ب ََﺮد
مﻮجة حﺮ
حﺮائق األراضي
بﺮق /عﻮاصﻒ رعﺪية
%69

فﯿﻀانات األنهار
عاصفة شﺪيﺪة
عاصفة حلﺰونﯿة

(ﻃﻮرناد)

إعﺼار مﺪاري
%16
%37
%4

(ج)
حﺠﻢ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
الﻤُﺒلّغ عﻨها حﺴﺐ نﻮع
الﺨﻄﺮ

%11

%3
%2
%3
%3

الﺸﻜﻞ

.25

%2

%17

تﻮزيع (أ) عﺪد الﻜﻮارث ،و(ب) عﺪد الﻮفﯿات ،و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية حﺴﺐ األخﻄار في جﻨﻮب غﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ

()2019-1970

52

%2

تصنيف البلدان المتبع لدى األمم المتحدة

تصنيف البلدان المتبع لدى البنك الدولي

%12

%20

(أ) عﺪد الﻜﻮارث
الﻤﺠﻤﻮع =  1 407كارثة

%23

)a

%65

%80

%2

%2 %2

(ب) عﺪد الﻮفﯿات
الﻤﺠﻤﻮع =  65 391حالة وفاة
)b

%98

%96

%4

%44
%56

(ج) حﺠﻢ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
الﻤﺠﻤﻮع =  163.7ملﯿار دوالر
أمﺮيﻜي

%39
)c
%57

اقتصادات متقدمة
اقتصادات تمر بمرحة انتقالية
اقتصادات نامية

الﺸﻜﻞ  .26تﻮزيع (أ) عﺪد الﻜﻮارث ،و(ب) عﺪد الﻮفﯿات،
و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية وفق تﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى
األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة في جﻨﻮب غﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ (.)2019-1970
وتﺸﯿﺮ الفﺌات غﯿﺮ الﻤﻤﺜلة في األشﻜال إلى أن نﺴﺒﺘها الﻤﺌﻮية
تقارب الﺼفﺮ أو تﺴاويه.

فئة الدخل المرتفع
الشريحة الدنيا من فئة
الدخل المتوسط

الشريحة العليا من فئة الدخل المتوسط
فئة الدخل المنخفض

الﺸﻜﻞ  .27تﻮزيع (أ) عﺪد الﻜﻮارث ،و(ب) عﺪد الﻮفﯿات،
و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية وفق تﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى
الﺒﻨﻚ الﺪولي في جﻨﻮب غﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ (.)2019-1970
وتﺸﯿﺮ الفﺌات غﯿﺮ الﻤﻤﺜلة في األشﻜال إلى أن نﺴﺒﺘها الﻤﺌﻮية
تقارب الﺼفﺮ أو تﺴاويه.

53

أوروبا
على مﺪى فﺘﺮة الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً ،تﺴﺒﺒﺖ مﻮجﺘان حﺮاريﺘان في  %80مﻦ الﻮفﯿات الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث
الﻤﺘعلقة بالﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ في أوروبا.
في أوروبا ،أسفﺮت  1 672كارثة مُﺴﺠّ لة عﻦ  159 438حالة وفاة
وخﺴائﺮ اقﺘﺼادية قﺪرها  476.5ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي في الفﺘﺮة مﻦ
 1970إلى .2019
وعلى الﺮغﻢ مﻦ أن الفﯿﻀانات ( )%38والعﻮاصﻒ ( )%32كانﺖ الﺴﺒﺐ
األكﺜﺮ شﯿﻮعاً للﻜﻮارث الﻤُﺴﺠّ لة ،فﺈن درجات الﺤﺮارة الﻤﺘﻄﺮفة هي
الﻤﺴﺆولة عﻦ أكﺒﺮ عﺪد مﻦ الﻮفﯿات ( ،)%93إذ بلغﺖ  148 109حاالت
وفاة على مﺪى الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً .وتﺴﺒﺒﺖ الفﯿﻀانات ( )%36والعﻮاصﻒ
( )%44في أكﺒﺮ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية في أوروبا .ويﺮد تﻮزيع الﻮفﯿات
والﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية حﺴﺐ الﺒلﺪ في الﺨﺮيﻄﺘﯿﻦ  11و.12
وتﺴﺒﺒﺖ مﻮجﺘا الﺤﺮ الﻤﺘﻄﺮفﺘان ،في عامي  2003و ،2010في أكﺒﺮ
عﺪد مﻦ الﻮفﯿات ( )%80إذ بلغﺖ  127 946حالة .وأدى الﺤﺪثان إلى
تﺸﻮيه اإلحﺼاﺀات الﺨاصة بعﺪد الﻮفﯿات في أوروبا .وكانﺖ مﻮجة
الﺤﺮ في عام  2003مﺴﺆولة عﻦ نﺼﻒ الﻮفﯿات في أوروبا ()%45
بﺈجﻤالي  72 210حالة وفاة في  15بلﺪاً .كﻤا تﺴﺒﺒﺖ مﻮجة الﺤﺮ ذاتها
في أكﺜﺮ مﻦ  %90مﻦ الﻮفﯿات الﻤُﺒلّغ عﻨها في ثالثة بلﺪان على مﺪى
الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً الﻤاضﯿة وهي :ألﻤانﯿا ( )%95وإيﻄالﯿا ( )%94وإسﺒانﯿا
(( )%90الﺠﺪول ( 7أ ،ب)؛ الﺸﻜﻞ .)28

الﻜﻮارث العﺸﺮ األولى الﻤﺘﺴﺒﺒة في أكﺒﺮ حاالت وفاة
وخﺴائﺮ اقﺘﺼادية
تﺴﺒﺒﺖ الﻜﻮارث العﺸﺮ األكﺜﺮ فﺘﻜاً الﻤﺮتﺒﻄة بالﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ
في  %81مﻦ إجﻤالي الﺨﺴائﺮ الﺒﺸﺮية ( 129 333حالة وفاة) و %23مﻦ
الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية ( 111.52ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي) (الﺠﺪول (7أ  ،ب)).
وتهﯿﻤﻦ درجات الﺤﺮارة الﻤﺘﻄﺮفة على قائﻤة األحﺪاث العﺸﺮة األكﺜﺮ
فﺘﻜاً أما قائﻤة األحﺪاث العﺸﺮة األكﺜﺮ تﻜلفة فﺘهﯿﻤﻦ علﯿها الفﯿﻀانات
والعﻮاصﻒ .وكانﺖ مﻮجة الﺤﺮ عام  ،2010الﺘي أودت بﺤﯿاة
 55 736شﺨﺼاً في روسﯿا هي أخﻄﺮ حﺪث سُ ﺠّ ﻞ في أوروبا وداخﻞ
االتﺤاد الﺮوسي ،إذ كانﺖ مﺴﺆولة عﻦ  %94مﻦ الﻮفﯿات مﺮتﺒﻄة
بﻤﺨاﻃﺮ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ .وتﺴﺒﺒﺖ الفﯿﻀانات والعﻮاصﻒ في
أكﺒﺮ خﺴائﺮ اقﺘﺼادية خالل فﺘﺮة الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً ( 377.5ملﯿار دوالر
أمﺮيﻜي) .وأسفﺮت الفﯿﻀانات الﺘي شهﺪها عام  2002في ألﻤانﯿا عﻦ
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خﺴائﺮ بلغﺖ  16.48ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي وكانﺖ الﺤﺪث الﻜارثي
األكﺜﺮ تﻜلفة في أوروبا على مﺪى الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً (الﺠﺪول ( 7ب)).
تﺴﺒﺒﺖ مﻮجة الﺤﺮ عام  2003في أكﺜﺮ مﻦ  %90مﻦ
الﻮفﯿات خالل فﺘﺮة الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً في ثالثة بلﺪان :ألﻤانﯿا
( )%95وإيﻄالﯿا ( )%94وإسﺒانﯿا (.)%90

الﻜﻮارث واﻵثار حﺴﺐ العقﺪ
عﻨﺪ الﻨﻈﺮ إلى كﻞ عقﺪ ،زاد مﺘﻮسﻂ عﺪد الﻜﻮارث والﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
الﺘي تُعﺰى إلى الﻜﻮارث الﻤﺮتﺒﻄة بالﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ (الﺸﻜﻞ .)28
وزاد عﺪد الﻮفﯿات بﺸﻜﻞ كﺒﯿﺮ على مﺪى العقﺪيﻦ الﻤاضﯿﯿﻦ ،ويﺮجع
ذلﻚ أساساً إلى مﻮجات الﺤﺮ في عامي  2003و .2010ومقارنة
بالﺘﺴعﯿﻨﯿات وعقﺪ  ،2000فقﺪ زادت الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻨاجﻤة عﻦ
الﻜﻮارث ،رغﻢ انﺨفاض األضﺮار في عقﺪ .2010

تﻮزيع الﻜﻮارث وآثارها حﺴﺐ األخﻄار
يﻮضح تﻮزيع الﻜﻮارث حﺴﺐ األخﻄار ذات الﺼلة أن الفﯿﻀانات
الﻨهﺮية ( )%22والعﻮاصﻒ العامة ( )%14والفﯿﻀانات العامة ()%10
هي أكﺜﺮ األخﻄار شﯿﻮعاً في أوروبا .وقﺪ تﺴﺒﺒﺖ مﻮجات الﺤﺮ في
أكﺒﺮ عﺪد مﻦ الﺨﺴائﺮ الﺒﺸﺮية ( .)%89وشﻜلﺖ خﻤﺴة أخﻄار معﻈﻢ
الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية :الفﯿﻀانات الﻨهﺮية ( )%27والعﻮاصﻒ العامة
( )%15والعﻮاصﻒ خارج الﻤﻨاﻃق الﻤﺪارية ( )%14والفﯿﻀانات
العامة ( )%11والﺠفاف (( )%10الﺸﻜﻞ .)29

آثار الﻜﻮارث وفقاً لﺘﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى كﻞ مﻦ األمﻢ
الﻤﺘﺤﺪة والﺒﻨﻚ الﺪولي
يُﻈهﺮ تﺤلﯿﻞ الﺒﯿانات وفقاً لﺘﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى كﻞ مﻦ األمﻢ
الﻤﺘﺤﺪة والﺒﻨﻚ الﺪولي أن غالﺒﯿة الﻜﻮارث والﻮفﯿات والﺨﺴائﺮ
االقﺘﺼادية حﺪثﺖ في الﺒلﺪان ذات االقﺘﺼادات الﻤﺘقﺪمة والﺒلﺪان ذات
الﺪخﻞ الﻤﺮتفع (الﺸﻜالن  30و .)31ومﻮجﺘا الﺤﺮ الﻤﺬكﻮرتان أعاله
واللﺘان شهﺪهﻤا عاما  2003و ،2010قﺪ أدتا إلى تﺸﻮيه اإلحﺼاﺀات.

©©AndresGarciaM/iStock
AndresGarciaM/iStock

الﺠﺪول  .7تﺼﻨﯿﻒ أكﺒﺮ عﺸﺮ كﻮارث في أوروبا حﺴﺐ (أ) الﻮفﯿات و(ب) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
( أ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نﻮع الﻜارثة
درجات حﺮارة مﺘﻄﺮفة
درجات حﺮارة مﺘﻄﺮفة
درجات حﺮارة مﺘﻄﺮفة
درجات حﺮارة مﺘﻄﺮفة
درجات حﺮارة مﺘﻄﺮفة
درجات حﺮارة مﺘﻄﺮفة
درجات حﺮارة مﺘﻄﺮفة
درجات حﺮارة مﺘﻄﺮفة
درجات حﺮارة مﺘﻄﺮفة
درجات حﺮارة مﺘﻄﺮفة

( ب)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نﻮع الﻜارثة
فﯿﻀان
فﯿﻀان
فﯿﻀان
عاصفة
فﯿﻀان
فﯿﻀان
جفاف
فﯿﻀان
عاصفة
عاصفة

فﯿﻀان في مﺪيﻨة سﺘﯿﺮ في الﻨﻤﺴا ،حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ

()2019-1970

الﺴﻨة

الﺒلﺪ

الﻮفﯿات

2010

االتﺤاد الﺮوسي
إيﻄالﯿا
فﺮنﺴا
إسﺒانﯿا
ألﻤانﯿا
فﺮنﺴا
الﺒﺮتغال
فﺮنﺴا
بلﺠﯿﻜا
سﻮيﺴﺮا

55 736

الﺴﻨة

الﺒلﺪ

2002

ألﻤانﯿا
إيﻄالﯿا
ألﻤانﯿا
فﺮنﺴا
إيﻄالﯿا
إسﺒانﯿا
إسﺒانﯿا
الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة
ألﻤانﯿا
الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة

2003
2003
2003
2003
2015
2003
2006
2003
2003

1994
2013
1999
2000
1983
1990
2000
2007
1990

20 089
19 490
15 090
9 355
3 275
2 696
1 388
1 175
1 039

الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية (بﻤلﯿارات
الﺪوالرات األمﺮيﻜﯿة)
16.48
16.03
13.86
12.27
11.87
10.0
8.81
8.75
6.78
6.65

)Gina Sanders/AdobeStock( .2009
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أوروبا

فﺮنﺴا
تﺴﺒﺒﺖ مﻮجات الﺤﺮ في األعﻮام
 2003و 2006و 2015في مقﺘﻞ
 24 153شﺨﺼاً

االتﺤاد الﺮوسي
سﺠلﺖ مﻮجة الﺤﺮ في عام
( 55 736حالة وفاة) أكﺒﺮ عﺪد مﻦ
الﻀﺤايا في أوروبا على مﺪى الﺨﻤﺴﯿﻦ
عاماً الﻤاضﯿة
2010

إجﻤالي عﺪد الﻮفﯿات
الﻤُﺒلّغ عﻨها
()2019-1970
0 – 850
851 – 3 600

مﻮجة الﺤﺮ في عام 2003
أُبلغ عﻦ إجﻤالي  72 210حالة وفاة في
 15بلﺪاً .وتﺸﻜﻞ هﺬه الﻜارثة وحﺪها أكﺜﺮ
مﻦ  %90مﻦ الﻮفﯿات الﺘي حﺪثﺖ خالل
الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً الﻤاضﯿة في إسﺒانﯿا ()%90
وإيﻄالﯿا ( )%94وألﻤانﯿا (.)%95

الﺨﺮيﻄة  .11الﻜﻮارث الﻤُﺒلّغ عﻨها والﻮفﯿات الﻤﺮتﺒﻄة بها في أوروبا

أسفﺮت الفﯿﻀانات في
عامي  1994و 2000عﻦ
خﺴائﺮ قﺪرها  28ملﯿار
دوالر أمﺮيﻜي

ال تﻮجﺪ بﯿانات أو هي
بلﺪان /أقالﯿﻢ مﺘﻨازع علﯿها

الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة
أكﺜﺮ مﻦ  50ملﯿار دوالر
أمﺮيﻜي مﻦ الﺨﺴائﺮ الﻨاجﻤة
عﻦ  84كارثة
إجﻤالي الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
الﻤُﺒلّغ عﻨها ()2019-1970
بﻤلﯿارات الﺪوالرات األمﺮيﻜﯿة
0.0 – 1.0
>1.0 – 2.5

إسﺒانﯿا
ألﻤانﯿا
خﺴائﺮ قﺪرها
خﺴائﺮ قﺪرها  88.6ملﯿار
دوالر أمﺮيﻜي .وفﯿﻀانات  10ملﯿارات دوالر
أمﺮيﻜي بﺴﺒﺐ
عام  2002أكﺜﺮ الﻜﻮارث
الفﯿﻀانات في
تﻜلفة ( 16.5ملﯿار دوالر
عام 1983
أمﺮيﻜي)

الﺨﺮيﻄة  .12الﻜﻮارث الﻤُﺒلّغ عﻨها والﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻤﺮتﺒﻄة بها في أوروبا
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25 001 – 60 000

()2019-1970

االتﺤاد الﺮوسي
ما ال يقﻞ عﻦ ثالث كﻮارث مﻨفﺼلة بﻤلﯿارات
الﺪوالرات .حﺮائق الغابات في عام 2010
( 2ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي)
والﺠفاف في  2010و2012
(أكﺜﺮ مﻦ ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي لﻜﻞ مﻨهﻤا)
فﺮنﺴا
خﺴائﺮ بقﯿﻤة  66.6ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي
جﺮاﺀ  158كارثة ،وعاصفة لﻮثار في
عام  1999أكﺜﺮها تﻜلفة ( 12ملﯿار دوالر
أمﺮيﻜي)
إيﻄالﯿا

3 601 – 16 700
16 701 – 25 000

()2019-1970

>2.5 – 4.7
>4.7 – 14.0
>14.0 – 88.0

ال تﻮجﺪ بﯿانات أو هي
بلﺪان /أقالﯿﻢ مﺘﻨازع علﯿها

(أ) عﺪد الﻜﻮارث
الﻤﺠﻤﻮع =  1 672كارثة
700

597

600

464

500
370

400
300

%32

%17

179

200
100

%3

%6

62

0
2000-2009 1990-1999 1980-1989 1970-1979

2010-2019

%4
%38

(ب) عﺪد الﻮفﯿات الﻤﺒلغ عﻨها
الﻤﺠﻤﻮع =  159 438حالة وفاة
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

82 919

%3 %1%2 %1

66 566

2 275

3 365

4 313

2000-2009 1990-1999 1980-1989 1970-1979

2010-2019

%93

(ج) حﺠﻢ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية بﻤلﯿارات
الﺪوالرات األمﺮيﻜﯿة
الﻤﺠﻤﻮع =  476.5ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

%10
155.9

151.5

%4

%5

%36

86.6
58.3
24.1

2000-2009 1990-1999 1980-1989 1970-1979

جفاف

درجة حرارة متطرفة

%44

2010-2019

فيضان

%1

انزالق أرضي

إعصار

حريق براري

الﺸﻜﻞ  .28تﻮزيع (أ) عﺪد الﻜﻮارث ،و(ب) عﺪد الﻮفﯿات ،و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية حﺴﺐ نﻮع الﺨﻄﺮ وحﺴﺐ العقﺪ في أوروبا
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أوروبا
%3 %2

%9

%1
%3%1
%3

%3
%7

( أ)
عﺪد الﻜﻮارث الﻤُﺒلغّ
عﻨها حﺴﺐ نﻮع الﺨﻄﺮ

%6

%22

%6
%2

انهﯿار ثلﺠي

%5

10%

%1

%2

مﻮجة بﺮد

%14

جفاف
إعﺼار خارج الﻤﻨاﻃق الﻤﺪارية

%1%1%3%1%1
%1

فﯿﻀان خاﻃﻒ

%1

حﺮائق الغابات
فﯿﻀانات عام
انﺰالق أرضي عام

( ب)
عﺪد الﻮفﯿات الﻤُﺒلّغ عﻨها
حﺴﺐ نﻮع الﺨﻄﺮ

عاصفة عامة
ب ََﺮد
مﻮجة حﺮ
حﺮائق األراضي
بﺮق /عﻮاصﻒ رعﺪية
فﯿﻀانات األنهار
عاصفة شﺪيﺪة

%89

ﻇﺮوف شﺘﻮية قاسﯿة
%10

عاصفة حلﺰونﯿة

%1 %1 %1

(ﻃﻮرناد)

إعﺼار مﺪاري
%27

عاصفة شﺘﻮية /عاصفة ثلﺠﯿة

%14

(ج)

حﺠﻢ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
الﻤُﺒلّغ عﻨها حﺴﺐ نﻮع
الﺨﻄﺮ

%6
%3

%1
%1
%4
%2

%11
%1

%15

الﺸﻜﻞ  .29تﻮزيع (أ) عﺪد الﻜﻮارث ،و(ب) عﺪد الﻮفﯿات ،و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية حﺴﺐ األخﻄار في أوروبا
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()2019-1970

تصنيف البلدان المتبع لدى األمم المتحدة

تصنيف البلدان المتبع لدى البنك الدولي

%19
%29

(أ) عﺪد الﻜﻮارث
الﻤﺠﻤﻮع =  1 672كارثة

%8
)a

%1
%3

%67
%73

(ب) عﺪد الﻮفﯿات
الﻤﺠﻤﻮع =  159 438حالة وفاة

%39
)b

%40
%59

%60

%1

%1

%6

%2

)c

%1

%8

(ج) حﺠﻢ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
الﻤﺠﻤﻮع =  476.5ملﯿار دوالر
أمﺮيﻜي

%91

%92

اقتصادات متقدمة
اقتصادات تمر بمرحلة انتقالية
اقتصادات نامية

الﺸﻜﻞ  .30تﻮزيع (أ) عﺪد الﻜﻮارث ،و(ب) عﺪد الﻮفﯿات،
و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية وفق تﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى
األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة في أوروبا (.)2019-1970

فئة الدخل المرتفع
الشريحة الدنيا من فئة
الدخل المتوسط

الشريحة العليا من فئة الدخل المتوسط
فئة الدخل المنخفض

الﺸﻜﻞ  .31تﻮزيع (أ) عﺪد الﻜﻮارث ،و(ب) عﺪد الﻮفﯿات،
و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية وفق تﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى
الﺒﻨﻚ الﺪولي للﺒلﺪان في أوروبا ( .)2019-1970وتﺸﯿﺮ الفﺌات
غﯿﺮ الﻤﻤﺜلة في األشﻜال إلى أن نﺴﺒﺘها الﻤﺌﻮية تقارب الﺼفﺮ
أو تﺴاويه.
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مقارنة بﯿﻦ أقالﯿﻢ الﻤﻨﻈﻤة

()WMO

كانﺖ العﻮاصﻒ والفﯿﻀانات والﺠفاف أكﺜﺮ األخﻄار شﯿﻮعاً على مﺴﺘﻮى العالﻢ على مﺪى الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً .ويﺨﺘلﻒ تﻮزيع الﻮفﯿات والﺨﺴائﺮ
االقﺘﺼادية الﻨاجﻤة عﻦ هﺬه الﻤﺨاﻃﺮ مﻦ إقلﯿﻢ إلى آخﺮ .وعلى سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،يعﺪ كﻞ مﻦ الﺠفاف في أفﺮيقﯿا ،والعﻮاصﻒ في آسﯿا ،والفﯿﻀانات
في أمﺮيﻜا الﻮسﻄى وأمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة والﻜاريﺒي ،والعﻮاصﻒ في جﻨﻮب غﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ وأمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة ،ومﻮجات الﺤﺮ (درجات
الﺤﺮارة الﻤﺘﻄﺮفة) في أوروبا ،العﻮامﻞ الﺮئﯿﺴﯿة في الﺨﺴائﺮ الﺒﺸﺮية .ومﻦ ناحﯿة أخﺮى ،ارتﺒﻂ جﺰﺀ كﺒﯿﺮ مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية بالفﯿﻀانات
ً
فﻀال عﻦ العﻮاصﻒ في أمﺮيﻜا الﻮسﻄى والﺸﻤالﯿة والﻜاريﺒي وجﻨﻮب غﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ
في أفﺮيقﯿا وآسﯿا وأمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة وأوروبا،
9
(الﺸﻜﻞ .)32
(أ) عدد الكوارث ال ُمبلّغ عنها

(ج) حجم الخسائر االقتصادية ال ُمبلّغ عنها
بمليارات الدوالرات األمريكية

(ب) عدد الوفيات ال ُمبلّغ عنها
975 622

3 454

1 657.3

731 747
1 977

1 672

867

جفاف

38.5

ا
إلق
ليم
األ
اإلقل ول
يم
الثا
اإلقلي ني
ما
اإل لثال
ث
ق
ليم
ا
الر
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س

ا
إلق
ليم
األ
اإلقل ول
يم
الثا
اإلقلي ني
ما
اإل لثال
ث
ق
ليم
ا
الر
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ال
ا
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س

159 438
65 391 74 839 57 892

درجة حرارة متطرفة

فيضان

انزالق أرضي

100.9

163.7
63.71

476.5

ا
إلق
ليم
األ
اإلقل ول
يم
الثا
اإلقلي ني
ما
اإل لثال
ث
ق
ليم
ا
الر
إلقليم ابع
ال
ا
خام
إلقليم س
ال
ساد
س

1 695

1 407

1 204

إعصار

حريق براري

الﺸﻜﻞ  .32تﻮزيع (أ) عﺪد الﻜﻮارث ،و(ب) عﺪد الﻮفﯿات ،و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية حﺴﺐ أقالﯿﻢ الﻤﻨﻈﻤة

()2019-1970

)© Marccophoto (iStock
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يﺮد في الﻤﺮفق الﺜالﺚ وصﻒ وخﺮيﻄة بﺸأن بأقالﯿﻢ الﻤﻨﻈﻤة

(.)WMO
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© AndresGarciaM (iStock)

الﺘﺮكﯿﺰ على األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية
تعﺘﺒﺮ األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية مﻦ أكﺒﺮ األخﻄار الﺘي تهﺪد الﺤﯿاة والﻤﻤﺘلﻜات،
حﺘى في مﺮاحلها األولى .فهي تﻮلﺪ عﺪداً مﻦ األخﻄار الﻤﺨﺘلفة الﺘي
يﻤﻜﻦ أن يﻜﻮن لها تأثﯿﺮ فﺮدي كﺒﯿﺮ على الﺤﯿاة والﻤﻤﺘلﻜات ،مﺜﻞ
عﺮام العﻮاصﻒ والفﯿﻀانات والﺮياح العاتﯿة واألعاصﯿﺮ والﺒﺮق.
ومﺠﺘﻤعة ،تﺘفاعﻞ هﺬه الﻤﺨاﻃﺮ مع بعﻀها الﺒعﺾ وتﺰيﺪ بﺸﻜﻞ كﺒﯿﺮ
مﻦ احﺘﻤالﯿة وقﻮع خﺴائﺮ بﺸﺮية وتلﻒ في الﻤﻤﺘلﻜات.

وشهﺪت الفلﺒﯿﻦ أكﺒﺮ عﺪد مﻦ الﻜﻮارث الﻤﺮتﺒﻄة باألعاصﯿﺮ الﻤﺪارية
( 295كارثة ،أي  %15مﻦ اإلجﻤالي) ،تلﯿها الﺼﯿﻦ 269( 10كارثة،
 %14مﻦ اإلجﻤالي) ثﻢ الﯿابان ( 101كارثة %5 ،مﻦ اإلجﻤالي) .وأبلغﺖ
بﻨغالديﺶ ،الﺘي شهﺪت  %3فقﻂ مﻦ إجﻤالي األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية ،عﻦ
 467 487حالة وفاة مﺮتﺒﻄة باألعاصﯿﺮ الﻤﺪارية ( %60مﻦ إجﻤالي
الﻮفﯿات) ،ومﯿانﻤار عﻦ  138 909حالة وفاة ( %18مﻦ اإلجﻤالي)
والهﻨﺪ عﻦ  46 784حالة وفاة ( %6مﻦ اإلجﻤالي) .وتﻤﺜﻞ الﻜﻮارث
الﻤﺮتﺒﻄة باألعاصﯿﺮ الﻤﺪارية في هﺬه الﺒلﺪان الﺜالثة مﺠﺘﻤعة  %84مﻦ
إجﻤالي الﻮفﯿات على مﺴﺘﻮى العالﻢ (الﺠﺪول (8أ)).

وخالل فﺘﺮة الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً ،نُﺴﺒﺖ  1 945كارثة إلى األعاصﯿﺮ
الﻤﺪارية .وقﺪ أدت إلى وفاة  779 324شﺨﺼاً وإلى خﺴائﺮ اقﺘﺼادية
بلغﺖ  1.4تﺮيلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي .وكانﺖ األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية مﺴﺆولة
عﻦ  %9مﻦ جﻤﯿع الﻜﻮارث الﻤُﺴﺠّ لة ،بﻤا في ذلﻚ تلﻚ الﻤﺘعلقة
بالﻤﺨاﻃﺮ الﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿة ،ومﺜلﺖ  %17مﻦ جﻤﯿع الﻮفﯿات الﻤُﺒلّغ عﻨها
و %29مﻦ جﻤﯿع الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية على مﺪى الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً.

وشﻜلﺖ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ( 771.24ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي %54 ،مﻦ
اإلجﻤالي) والﯿابان ( 136.03ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي %10 ،مﻦ اإلجﻤالي)
والﺼﯿﻦ ( 134.32ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي %9 ،مﻦ اإلجﻤالي) %73
مﻦ إجﻤالي الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث ذات الﺼلة
بالﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ .ووقعﺖ ثالثة مﻦ أكﺒﺮ عﺸﺮ كﻮارث مﻦ حﯿﺚ
الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية في عام  :2017إعﺼار هارفي ( 96.9ملﯿار دوالر
أمﺮيﻜي) وإعﺼار ماريا ( 69.4ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي) وإعﺼار إيﺮما
( 58.2ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي) (الﺠﺪول (8ب)) .وشﻜلﺖ هﺬه األعاصﯿﺮ
الﺜالثة مﺠﺘﻤعة  %35مﻦ إجﻤالي الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية ألكﺒﺮ عﺸﺮ
كﻮارث على مﺴﺘﻮى العالﻢ بﯿﻦ عامي  1970و.2019

أ ّدت األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية ،في الﻤﺘﻮسﻂ يﻮمﯿاً ،إلى  43حالة
وفاة و 78ملﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي مﻦ الﺨﺴائﺮ مﻦ 1970
إلى .2019

تﻤﺜﻞ األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية  %17مﻦ الﻜﻮارث الﻤﺮتﺒﻄة
بالﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ ،وهي مﺴﺆولة عﻦ ثلﺚ
الﻮفﯿات ( )%38والﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية ( )%38خالل فﺘﺮة
الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً.

حﯿاة الﻨاجﯿﻦ مﻦ إعﺼار هايان 5 ،كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ
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أرقام مﺠﻤعة للﺼﯿﻦ ،بﻤا في ذلﻚ هﻮنغ كﻮنغ وماكاو ،الﺼﯿﻦ؛ وتايﻮان ،مقاﻃعة

الﺼﯿﻦ.

الﺠﺪول  .8تﺼﻨﯿﻒ أكﺒﺮ عﺸﺮ أعاصﯿﺮ مﺪارية حﺴﺐ (أ) عﺪد الﻮفﯿات و(ب) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية على مﺴﺘﻮى العالﻢ
نﻮع الﻜارثة

( أ)

()2019-1970

الﺴﻨة

الﺒلﺪ

الﻮفﯿات

1970

بنغالديش

300 000

1991

بنغالديش

138 866

2008

ميانمار

138 366

1985

بنغالديش

15 000

1998

هندوراس

14 600

1977

الهند

14 204

1999

الهند

9 843

1971

الهند

9 658

1974

هندوراس

8 000

2013

الفلبين

7 354

الﺴﻨة

الﺒلﺪ /اإلقلﯿﻢ

الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية (بﻤلﯿارات
الﺪوالرات األمﺮيﻜﯿة)

1

إعﺼار

()Katrina

2005

الواليات المتحدة

163.61

2

إعﺼار

()Harvey

2017

الواليات المتحدة

96.94

3

إعﺼار

()Maria

2017

بورتوريكو

69.39

4

إعﺼار

()Irma

2017

الواليات المتحدة

58.16

5

إعﺼار

()Sandy

2012

الواليات المتحدة

54.47

6

إعﺼار

()Andrew

1992

الواليات المتحدة

48.27

7

إعﺼار

()Ike

2008

الواليات المتحدة

35.63

8

إعﺼار

()Ivan

2004

الواليات المتحدة

24.36

9

إعﺼار

()Charley

2004

الواليات المتحدة

21.65

10

إعﺼار

()Rita

2005

الواليات المتحدة

20.94

1

عاصفة

2

إعﺼار

()Gorky

3

إعﺼار

()Nargis

4

عاصفة

5

إعﺼار

6

عاصفة

7

إعﺼار

8

عاصفة

9

إعﺼار

()Fifi

10

إعﺼار

()Haiyan

(ب)

()Mitch

()05B

نﻮع الﻜارثة

مﻦ الﺼعﺐ تﺤﺪيﺪ االتﺠاهات داخﻞ قاعﺪة بﯿانات خاصة بالﻈﻮاهﺮ
الﻤﺘﻄﺮفة؛ ومع ذلﻚ ،حﺴﺐ العقﺪ ،هﻨاك بعﺾ االتﺠاهات العامة على
مﺪى فﺘﺮة الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً .وقﺪ زاد عﺪد الﻜﻮارث الﻤﺮتﺒﻄة باألعاصﯿﺮ
الﻤﺪارية خالل هﺬه الفﺘﺮة ،في حﯿﻦ انﺨفﺾ عﺪد الﻮفﯿات بﺸﻜﻞ ملﺤﻮظ
(أ) عﺪد الﻜﻮارث الﻤُﺒلّغ عﻨها
الﻤﻨﺴﻮبة إلى األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية
533

بعﺪ أن بلغ ذروته في الﺴﺒعﯿﻨﯿات .وزادت الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية عقﺪاً
بعﺪ عقﺪ خالل هﺬه الفﺘﺮة ،مع زيادة كﺒﯿﺮة بﯿﻦ عامي  1990و2019
(الﺸﻜﻞ  .)33ويُعﺰى االنﺨفاض في عﺪد الﻮفﯿات إلى حﺪ كﺒﯿﺮ إلى
تﺤﺴﯿﻦ نﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ باألخﻄار (الهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة
بﺘغﯿﺮ الﻤﻨاخ (.)2012 ،)IPCC

(ب) عﺪد الﻮفﯿات الﻤُﺒلّغ عﻨها
الﻤﻨﺴﻮبة إلى األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية
520

(ج) حﺠﻢ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻤُﺒلّغ عﻨها
الﻤﻨﺴﻮبة إلى األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية (بﻤلﯿارات
الﺪوالرات األمﺮيﻜﯿة)
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38189

21428

62.6

74.6

الﺸﻜﻞ  .33تﻮزيع (أ) عﺪد الﻜﻮارث ،و(ب) عﺪد الﻮفﯿات ،و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﺘي ُتعﺰى إلى األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية حﺴﺐ العقﺪ
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اﻵثار حﺴﺐ أقالﯿﻢ الﻤﻨﻈﻤة

()WMO

أُبلغ عﻦ غالﺐ الﻜﻮارث الﻤﺮتﺒﻄة باألعاصﯿﺮ الﻤﺪارية خالل الفﺘﺮة
الﻤﺪروسة ،في آسﯿا (اإلقلﯿﻢ الﺜاني للﻤﻨﻈﻤة ( ))WMOوأمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة
وأمﺮيﻜا الﻮسﻄى والﻜاريﺒي (اإلقلﯿﻢ الﺮابع للﻤﻨﻈﻤة ())WMO
وجﻨﻮب غﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ (اإلقلﯿﻢ الﺨامﺲ للﻤﻨﻈﻤة (.))WMO
ومع ذلﻚ  ،فﺈن اإلحﺼاﺀات الﺨاصة بأفﺮيقﯿا (اإلقلﯿﻢ األول للﻤﻨﻈﻤة
( ))WMOجﺪيﺮة بالﺬكﺮ أيﻀاً (الﺸﻜﻞ  ،34الﺠﺪول  .)9وقﺪ تأثﺮت
آسﯿا بﺸﺪة مﻦ حﯿﺚ الﺨﺴائﺮ الﺒﺸﺮية بلغﺖ  682 646حالة وفاة.
وسُ ﺠّ لﺖ معﻈﻢ الﻮفﯿات في بﻨغالديﺶ ( %60 ،467 487مﻦ اإلجﻤالي)
ومﯿانﻤار ( %18 ،138 909مﻦ اإلجﻤالي) والهﻨﺪ ( %6 ،46 784مﻦ

(أ) عﺪد الﻜﻮارث الﻤُﺒلّغ عﻨها
الﻤﻨﺴﻮبة إلى األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية

اإلجﻤالي) .وتﺮتﺒﻂ معﻈﻢ الﻮفﯿات في بﻨغالديﺶ بﺈعﺼاريﻦ
مﺪاريﯿﻦ ،شهﺪاهﻤا عامي  1970و ،1991وأسفﺮا عﻦ مقﺘﻞ ما
مﺠﻤﻮعه  438 866شﺨﺼاً .وجﺮّ اﺀ اإلعﺼاريﻦ ،بادرت حﻜﻮمة
بﻨغالديﺶ والﻤﺠﺘﻤع اإلقلﯿﻤي والﺪولي إلى تعﺰيﺰ نﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ
باألعاصﯿﺮ الﻤﺪارية في الﺒالد .وعقﺐ ذلﻚ ،أصﺒح يُعﺰى االنﺨفاض
الﻜﺒﯿﺮ في الﻮفﯿات الﻤﺮتﺒﻄة باألعاصﯿﺮ الﻤﺪارية إلى تﺤﺴﯿﻦ تلﻚ
الﻨﻈﻢ .ومﻦ حﯿﺚ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية ،فقﺪ كان إقلﯿﻢ أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة
وأمﺮيﻜا الﻮسﻄى والﻜاريﺒي وإقلﯿﻢ آسﯿا اإلقلﯿﻤﯿﻦ األكﺜﺮ تﻀﺮراً
(الﺸﻜﻞ  ،34الﺠﺪول .)9

(ج) حﺠﻢ الﺨﺴائﺮ الﻤُﺒلّغ عﻨها الﻤﻨﺴﻮبة
إلى األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية (بﻤلﯿارات
الﺪوالرات األمﺮيﻜﯿة)

(ب) عﺪد الﻮفﯿات الﻤُﺒلّغ عﻨها
الﻤﻨﺴﻮبة إلى األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية
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الﺸﻜﻞ  .34تﻮزيع (أ) عﺪد الﻜﻮارث ،و(ب) عﺪد الﻮفﯿات ،و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﺘي ُتعﺰى إلى األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية ،حﺴﺐ أقالﯿﻢ
الﻤﻨﻈﻤة ()WMO

الﺠﺪول  .9الﺘﻮزيع العالﻤي لعﺪد الﻜﻮارث وعﺪد الﻮفﯿات والﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﺘي ُتعﺰى إلى األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية
عﺪد الﻜﻮارث

عﺪد الﻮفﯿات

الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية (بﻤلﯿارات
الﺪوالرات األمﺮيﻜﯿة)

اإلقلﯿﻢ األول

(أفﺮيقﯿا)

135

5 419

11.40

اإلقلﯿﻢ الﺜاني

(آسﯿا)

732

682 646

364.66

18

691

2.66

543

45 300

977.48

502

45 181

60.91

15

87

3.30

اإلقلﯿﻢ الﺜالﺚ (أمﺮيﻜا

الﺠﻨﻮبﯿة)

اإلقلﯿﻢ الﺮابع (أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة وأمﺮيﻜا
الﻮسﻄى والﻜاريﺒي)
اإلقلﯿﻢ الﺨامﺲ (جﻨﻮب غﺮب الﻤﺤﯿﻂ
اإلقلﯿﻢ الﺴادس
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(أوروبا)

الهادئ)

آثار الﻜﻮارث الﻨاجﻤة عﻦ األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية وفقاً لﺘﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى كﻞ مﻦ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة والﺒﻨﻚ الﺪولي
وفقاً لﺘﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة ،خالل الفﺘﺮة
 ،2019-1970فقﺪ حﺪثﺖ  %86مﻦ الﻜﻮارث الﻤﺮتﺒﻄة باألعاصﯿﺮ
الﻤﺪارية في االقﺘﺼادات الﻨامﯿة و %13في االقﺘﺼادات الﻤﺘقﺪمة.
وفﯿﻤا يﺘعلق بالﻮفﯿات ،فقﺪ سُ ﺠلﺖ نﺴﺒة  %99مﻦ الﻮفﯿات الﻤﺮتﺒﻄة
باألعاصﯿﺮ الﻤﺪارية في االقﺘﺼادات الﻨامﯿة بﯿﻨﻤا سُ ﺠلﺖ نﺴﺒة تقﻞ
عﻦ  %1في االقﺘﺼادات الﻤﺘقﺪمة .وفي الﻤقابﻞ ،تﻜﺒّﺪت االقﺘﺼادات
الﻤﺘقﺪمة  %66مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﺘي تُعﺰى إلى األعاصﯿﺮ
الﻤﺠﻤﻮع =  1 945كارثة
%13

الﻤﺪارية بﯿﻨﻤا تﻜﺒﺪت االقﺘﺼادات الﻨامﯿة  %29مﻦ تلﻚ الﺨﺴائﺮ
(الﺸﻜﻞ  .)35ويﺒﯿّﻦ تﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى الﺒﻨﻚ الﺪولي نﺘائج
مﻤاثلة :شهﺪت الﺒلﺪان ذات الﺪخﻞ الﻤﻨﺨفﺾ والﺸﺮيﺤة الﺪنﯿا مﻦ فﺌة
الﺒلﺪان مﺘﻮسﻄة الﺪخﻞ خالل فﺘﺮة الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً %71 ،مﻦ الﻜﻮارث
و %96مﻦ الﻮفﯿات و %9مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية .وفي الﻤقابﻞ ،شهﺪت
الﺸﺮيﺤة العلﯿا مﻦ فﺌة الﺒلﺪان مﺘﻮسﻂ الﺪخﻞ والﺒلﺪان مﺮتفعة الﺪخﻞ
 %9مﻦ الﻮفﯿات و %91مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية (الﺸﻜﻞ .)36

الﻤﺠﻤﻮع =  779 324حالة وفاة

%1

%1

)(a

)(b

الﻤﺠﻤﻮع =  1.4تﺮلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي
%29

(أ)

)(c

(ج)

(ب)
%5

%66
%86

%99

اقﺘﺼادات مﺘقﺪمة

اقﺘﺼادات تﻤﺮ بﻤﺮحة انﺘقالﯿة

اقﺘﺼادات نامﯿة

الﺸﻜﻞ  .35تﻮزيع (أ) عﺪد الﻜﻮارث ،و(ب) عﺪد الﻮفﯿات ،و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﺘي ُتعﺰى إلى األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية حﺴﺐ تﺼﻨﯿﻒ
الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة .وتﺸﯿﺮ الفﺌات غﯿﺮ الﻤﻤﺜلة في األشﻜال إلى أن نﺴﺒﺘها الﻤﺌﻮية تقارب الﺼفﺮ أو تﺴاويه.

الﻤﺠﻤﻮع =  779 324حالة وفاة

الﻤﺠﻤﻮع =  1 945كارثة

الﻤﺠﻤﻮع =  1.4تﺮلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي

%1 %3
%1

%7

%2

%28

%7

%15
)(a
(أ))a

)b
))(b
(ب

%36

)c
))(c
(ج

%76

%29

%95

فئة الدخل المرتفع

الشريحة العليا من فئة الدخل المتوسط

الشريحة الدنيا من فئة الدخل المتوسط

فئة الدخل المنخفض

الﺸﻜﻞ  .36تﻮزيع (أ) عﺪد الﻜﻮارث ،و(ب) عﺪد الﻮفﯿات ،و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﺘي ُتعﺰى إلى األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية حﺴﺐ تﺼﻨﯿﻒ
الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى الﺒﻨﻚ الﺪولي

65

اﻵثار على الﺪول الﺠﺰرية الﺼﻐﯿﺮة الﻨامﯿة

اإلﻃار  .3آثار إعﺼار ماريا على دومﯿﻨﯿﻜا

سﺠلﺖ الﺪول الﺠﺰرية الﺼغﯿﺮة الﻨامﯿة واألقالﯿﻢ الﺠﺰرية  465كارثة
مﺮتﺒﻄة باألعاصﯿﺮ الﻤﺪارية أسفﺮت عﻦ  10 253حالة وفاة
و 150.07ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي في الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية خالل فﺘﺮة
الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً.

إعﺼار ماريا هﻮ أقﻮى إعﺼار تﻢ تﺴﺠﯿله وصﻞ إلى الﯿابﺴة
في دومﯿﻨﯿﻜا (أو ضﺮب في حﺪود  111كﯿلﻮمﺘﺮاً (ً 60
مﯿال بﺤﺮياً)
مﻦ الﺠﺰيﺮة) .وبلغﺖ ضغﻮط هﺒﻮط اإلعﺼار على الﯿابﺴة في
دومﯿﻨﯿﻜا وبﻮرتﻮريﻜﻮ  922و 920ملﯿﺒار ( ،)mbعلى الﺘﻮالي،
بﻨا ًﺀ على اسﺘقﺮاﺀ اتﺠاهات تعﻤﯿق الﻨﻈام وملﺌه قﺒﻞ الﻮصﻮل إلى
الﯿابﺴة في الﺠﺰيﺮتﯿﻦ .وأسفﺮ إعﺼار ماريا عﻦ أضﺮار كارثﯿة
في دومﯿﻨﯿﻜا ،إذ تعﺮضﺖ غالﺒﯿة الهﯿاكﻞ ألضﺮار جﺴﯿﻤة أو
ُدمّﺮت .وقﺪ قﻄعﺖ أو سقﻄﺖ معﻈﻢ األشﺠار والﻨﺒاتات .وبﺤﺴﺐ
تقاريﺮ إعالمﯿة ،بلغﺖ األضﺮار الﻤقﺪرة  1.31ملﯿار دوالر
أمﺮيﻜي على األقﻞ .وقﻀى اإلعﺼار بﺸﻜﻞ أساسي على القﻄاع
الﺰراعي .وتﺤﻮلﺖ الﺠﺰيﺮة االسﺘﻮائﯿة الﺘي كانﺖ خﺼﺒة في
الﺴابق إلى حقﻞ حﻄام ضﺨﻢ .وفي مﻨﺸﻮر على فﯿﺴﺒﻮك ،وصﻒ
رئﯿﺲ وزراﺀ دومﯿﻨﯿﻜا ،الﺴﯿﺪ  ،Roosevelt Skerritاألضﺮار بأنها
”تﺪعﻮ إلى الﺬهﻮل“ .وتعﺮضﺖ أسﻄح معﻈﻢ الﻤﺒاني والﻤﻨازل
للﻀﺮر أو تﺤﻄﻤﺖ .وتعﺮّ ضﺖ الﻄﺮق ألضﺮار جﺴﯿﻤة.
وانقﻄعﺖ خﺪمات الﻜهﺮباﺀ والهاتﻒ واإلنﺘﺮنﺖ ،مﻤا تﺮك الﺒالد
بﻤعﺰل عﻦ العالﻢ الﺨارجي تقﺮيﺒاً.

وتُع ّﺪ الﺪول الﺠﺰرية الﺼغﯿﺮة الﻨامﯿة معﺮّ ضة بﺸﻜﻞ خاص لألعاصﯿﺮ
ً
أوال ،صغﺮ حﺠﻤها ومﻮاردها الﻤﺤﺪودة؛
الﻤﺪارية ألسﺒاب عﺪيﺪة؛
ثانﯿاً ،مﻮقعها الﺠغﺮافي (في خﻄﻮط العﺮض والﻄﻮل الﻤﺪارية) حﯿﺚ
تﻜﻮن هﺬه الﻈﻮاهﺮ أكﺜﺮ تﻮاتﺮاً وتﻀاريﺴها (ارتفاع مﺴﺘﻮى سﻄح
الﺒﺤﺮ ،و °360مﻦ الﻤﺤﯿﻂ الﺴاحلي ،تﻀاريﺲ شﺪيﺪة االنﺤﺪار في
بعﺾ الﺠﺰر)؛ ثالﺜاً ،عﺰلﺘها .وتﺘفاقﻢ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث على الﺪول
الﺠﺰرية الﺼغﯿﺮة الﻨامﯿة بﺴﺒﺐ تغﯿﺮ الﻤﻨاخ وارتفاع مﺴﺘﻮى سﻄح
الﺒﺤﺮ ( Shultzوآخﺮون .)2016 ،ومﻦ أمﺜلة تأثﺮ الﺪول الﺠﺰرية
الﺼغﯿﺮة الﻨامﯿة إعﺼار ماريا ( )2017وإعﺼار دوريان ( )2019في
جﺰر الﻜاريﺒي واللﺬيﻦ تﺴﺒﺒا في عﻮاقﺐ غﯿﺮ مﺴﺒﻮقة:
بلغ إعﺼار ماريا الفﺌة  5-4على مقﯿاس سافﯿﺮ سﯿﻤﺒﺴﻮن عﻨﺪ
مﺮوره عﺒﺮ جﺰر األنﺘﯿﻞ الﺼغﺮى وبﻮرتﻮريﻜﻮ وجﺰر الﺒهاما.
ودومﯿﻨﯿﻜا ،الﺘي كانﺖ ال تﺰال تعﯿﺪ الﺒﻨاﺀ بعﺪ اﻵثار الﺘي خلّفﺘها
العاصفة الﻤﺪارية إريﻜا في عام ُ ( 2015ق ّﺪرت األضﺮار بﻨﺤﻮ
 %100مﻦ الﻨاتج الﻤﺤلي اإلجﻤالي) ،كانﺖ مﻦ أشﺪ الﺠﺰر تﻀﺮراً.
وتﺠاوزت األضﺮار الﻤق ّﺪرة للﺠﺰيﺮة  %200مﻦ الﻨاتج الﻤﺤلي
اإلجﻤالي (صﻨﺪوق الﻨقﺪ الﺪولي( 2019 ،انﻈﺮ اإلﻃار  .))2كﻤا
اسﺘﻤﺮ اضﻄﺮاب الﺘﺠارة وﻇﺮوف الﻤعﯿﺸة العادية لفﺘﺮة ﻃﻮيلة
في مﻨاﻃق كﺜﯿﺮ مﻦ بﻮرتﻮريﻜﻮ .وتﺴﺒﺐ آثار إعﺼار ماريا في
تﺪمﯿﺮ الﺒﻨﯿة الﺘﺤﺘﯿة للﻨقﻞ والﺰراعة واالتﺼاالت والﻄاقة في
بﻮرتﻮريﻜﻮ .ولﻤﺰيﺪ مﻦ الﻤعلﻮمات حﻮل آثار إعﺼار ماريا،
انﻈﺮ اإلﻃار ( 3في العﻤﻮد األيﺴﺮ) واإلﻃار ( 4في الﺼفﺤة .)75
أثّﺮ إعﺼار دوريان بﺸﺪة على عﺪد مﻦ الﺠﺰر في مﺴاره -
ال سﯿﻤا في شﻤال جﺰر الﺒهاما ،حﯿﺚ وصﻞ إلى الﯿابﺴة وصﻨّﻒ
مﻦ الفﺌة الﺨامﺴة على مقﯿاس سافﯿﺮ سﯿﻤﺒﺴﻮن .وبالﻨﺴﺒة لﺤﻮض
الﻤﺤﯿﻂ األﻃلﺴي ،كان دوريان إعﺼاراً تاريﺨﯿاً شﺪيﺪاً وبﻄﯿﺊ
الﺤﺮكة ،مع هﺒﻮب رياح وصلﺖ سﺮعﺘها إلى  320كﯿلﻮمﺘﺮاً في
الﺴاعة ( 200مﯿﻞ في الﺴاعة) ،وتﻮقﻒ فﻮق شﻤال جﺰر الﺒهاما
لﻤﺪة  40ساعة تقﺮيﺒاً .وقﺪ دمّﺮت الﺮياح واألمﻄار واألمﻮاج
والعﻮاصﻒ الﻤﻨﻄقة بأكﻤلها وأودت بﺤﯿاة  70شﺨﺼاً وأُبلغ عﻦ
 282شﺨﺼاً مفقﻮداً بعﺪ اإلعﺼار (الﻤﻨﻈﻤة (.)2019 ،)WMO
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دور قﻮاعﺪ الﺒﯿانات الﺨاصة بالﺨﺴائﺮ الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث
وإمﻜاناتها
بﯿانات الﺨﺴائﺮ الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث
ومﺮصﺪ إﻃار ِسﻨﺪاي

تﺮكﺰ على الﺤﺪ مﻦ (أ) عﺪد القﺘلى والﻤفقﻮديﻦ؛ و(ب) عﺪد األشﺨاص
الﻤﺘﻀﺮريﻦ؛ و(ج) الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻤﺒاشﺮة؛ و(د) األضﺮار الﺘي
ّ
وتعﻄﻞ الﺨﺪمات األساسﯿة.
تلﺤق بالﺒﻨﯿة الﺘﺤﺘﯿة الﺤﯿﻮية

مﺴاهﻤة مﻜﺘﺐ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث

وتﺴﺒق إﻃار ِسﻨﺪاي قاعﺪة بﯿانات الﺨﺴائﺮ الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث
الﻤﺴﺘﻨﺪة إلى  - DesInventarوهي أداة لﺠﻤع بﯿانات الﺨﺴائﺮ الﻨاجﻤة
عﻦ الﻜﻮارث أتاحها مﻜﺘﺐ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث
( )UNDRRوشﺮكاؤه .ولﺘﻤﻜﯿﻦ اتﺼال واضح بﯿﻦ الﺒﯿانات الﻤﻮجﻮدة
على نﻈام الﺮصﺪ الﺘابع إلﻃار ِسﻨﺪاي وقﻮاعﺪ الﺒﯿانات الﻮﻃﻨﯿة بﺸأن
الﺨﺴائﺮ الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث ،قام الﻤﻜﺘﺐ ( )UNDRRبﺘﺤﺪيﺚ األداة
لﻤﻮاﺀمة واجهة تﺴﺠﯿﻞ الﺒﯿانات مع الغايات األربعة األولى إلﻃار
ِسﻨﺪاي والﻤﺆشﺮات ذات الﺼلة به ،مﻤا أدى إلى إنﺸاﺀ نﻈام جﺪيﺪ يﺴﻤى
 .DesInventar-Sendaiوتﻮجﺪ معﻈﻢ قﻮاعﺪ الﺒﯿانات الﻮﻃﻨﯿة الﻤﺒﻨﯿة
على هﺬه األداة على خادوم مﺮكﺰي ويﻤﻜﻦ الﻨفاذ إلﯿها على الﺮابﻂ
 .www.desinventar.netواعﺘﺒاراً مﻦ نﯿﺴان /أبﺮيﻞ  ،2020أصﺒح لﺪى
 111بلﺪاً وإقلﯿﻤاً قﻮاعﺪ بﯿانات  DesInventarإما مﺴﺘﻀافة مﺮكﺰياً
بﻮاسﻄة الﻤﻜﺘﺐ  UNDRRأو بﺸﻜﻞ فﺮدي على خﻮادم مﺴﺘقلة خاصة
بها .وتﻤﺘلﻚ الﺤﻜﻮمات الﻮﻃﻨﯿة معﻈﻢ قﻮاعﺪ الﺒﯿانات هﺬه أو تعﺘﻤﺪها.

عقﺐ اعﺘﻤاد إﻃار ِسﻨﺪاي في عام  ،2015أعﯿﺪ تﻮجﯿه الﺘﺮكﯿﺰ نﺤﻮ
ً
بﺪال مﻦ إدارة الﻜﻮارث الﺘقلﯿﺪية .ويُع ّﺪ
الﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث
الﺘﺨﻄﯿﻂ الﻮقائي أحﺪ الﻤﻜﻮنات الﺮئﯿﺴﯿة للﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث
إذ يقﻮم على فهﻢ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث وتﺤلﯿلها .ومﻦ خالل إﻃار ِسﻨﺪاي،
أشارت الﺪول األعﻀاﺀ إلى أنه ”ثﻤة حاجة عاجلة وملﺤة إلى اسﺘﺒاق
مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث والﺘﺨﻄﯿﻂ لها والﺤﺪ مﻨها مﻦ أجﻞ حﻤاية الﻨاس
11
والﻤﺠﺘﻤعات بﻤﺰيﺪ مﻦ الفعالﯿة.“...
ووفقاً لﻤﺒادئ إﻃار ِسﻨﺪاي ،يعﺘﻤﺪ الﺤﺪ الفعال مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث
على رسﻢ خﺮائﻂ على الﻤﺴﺘﻮى الﻤﺤلي (األخﻄار والﺘعﺮض ومﻮاﻃﻦ
الﻀعﻒ والقﺪرات) واالسﺘﺮاتﯿﺠﯿات الﻮاعﯿة بالﻤﺨاﻃﺮ للﻮقاية مﻦ
الﻜﻮارث أو الﺤﺪ مﻦ آثارها عﻨﺪ حﺪوثها .وفي ضﻮﺀ ذلﻚ ،تﺮكﺰ أولى
سﻨﺪاي على فهﻢ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث.
أولﻮيات العﻤﻞ األربع إلﻃار ِ
وتعﺪ الﺒﯿانات الﺘفﺼﯿلﯿة عﻦ الﺨﺴائﺮ الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث ضﺮورية
لﺮسﻢ خﺮائﻂ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث الﻄﺒﯿعﯿة وغﯿﺮها بﺸﻜﻞ مﻨهﺠي .ويﻤﻜﻦ
للﺒﯿانات الﻤﺼﻨّفة حﺴﺐ الﻮحﺪات دون الﻮﻃﻨﯿة ذات الﺪقة العالﯿة بﻤا
فﯿه الﻜفاية ،حﺴﺐ الﻤﺨاﻃﺮ والفﺌات الﺪيﻤﻮغﺮافﯿة ونﻮع الﺨﺴائﺮ ،أن
تﻤﻜﻦ أصﺤاب الﻤﺼلﺤة وواضعي الﺴﯿاسات مﻦ تﻜﻮيﻦ صﻮرة عﻦ
مﻦ هﻢ أكﺜﺮ عﺮضة للﺨﻄﺮ ومﻜانهﻢ ومﺘى وعلى أي نﺤﻮ يﻜﻮنﻮن
أكﺜﺮ عﺮضة للﺨﻄﺮ .وعلى وجه الﺘﺤﺪيﺪ ،يﺸﺪد إﻃار ِسﻨﺪاي على
أهﻤﯿة جﻤع وتﺒادل الﻤعلﻮمات حﻮل الﺨﺴائﺮ الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث
ً
فﻀال عﻦ تعﺰيﺰ نﻤﺬجة مﺨاﻃﺮ
والﺒﯿانات واإلحﺼاﺀات ذات الﺼلة،
12
الﻜﻮارث وتقﯿﯿﻤها ورسﻢ الﺨﺮائﻂ بﺸأنها ورصﺪها.

ورغﻢ وجﻮد درجة معﯿّﻨة مﻦ عﺪم الﺘﺠانﺲ بﯿﻦ الﺒلﺪان فﯿﻤا يﺘعلق
بﺠﻮدة الﺒﯿانات وتغﻄﯿﺘها ،فﺈن العﺪد الﻜﺒﯿﺮ مﻦ خﺮائﻂ الﺒﯿانات مﺠﺘﻤعة
يﻮفﺮ سلﺴلة زمﻨﯿة لﺒﯿانات الﺨﺴائﺮ الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث ،باالسﺘﻨاد
إلى األحﺪاث والﺘﺼﻨﯿﻒ مﻜانﯿاً .وعالوة على ذلﻚ ،فﺈن تقﺴﯿﻢ آثار أي
حﺪث خﻄﯿﺮ إلى عﺪيﺪ مﻦ األحﺪاث صغﯿﺮة ،يﺆدي إلى نﺴﺒة أعلى
بﻜﺜﯿﺮ مﻦ إجﻤالي الﺨﺴائﺮ الﺼغﯿﺮة مﻤا لﻮ جُ ﻤّعﺖ كافة الﺨﺴائﺮ
الﻨاجﻤة عﻦ األحﺪاث .واعﺘﺒاراً مﻦ نﯿﺴان /أبﺮيﻞ  ،2020كانﺖ قاعﺪة
الﺒﯿانات  DesInventar-Sendaiتﺤﺘﻮي على حﻮالي  727 000بﻄاقة
بﯿانات معﺘﻤﺪة لﻤا عﺪده  111بلﺪاً وإقلﯿﻤاً لﺠﻤﯿع الﺴﻨﻮات ،وعلى أكﺜﺮ مﻦ
 408 000بﻄاقة بﯿانات للفﺘﺮة .2019-2005

وتعﺘﺒﺮ الﺒﯿانات الﻤﺘعلقة بالﺨﺴائﺮ الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث ضﺮورية
أيﻀاً ألولﻮيات العﻤﻞ األخﺮى إلﻃار ِسﻨﺪاي .وعلى وجه الﺘﺤﺪيﺪ،
في إﻃار األولﻮية  ،4وهي تعﺰيﺰ الﺘأهﺐ للﻜﻮارث بغﯿة الﺘﺼﺪي لها
بفعالﯿة ،أشار اإلﻃار إلى أنه سﯿﻜﻮن مﻦ الﻤهﻢ ”إنﺸاﺀ آلﯿة لﺘﺴﺠﯿﻞ
الﺤاالت وقاعﺪة بﯿانات للﻮفﯿات الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث مﻦ أجﻞ تﺤﺴﯿﻦ
13
الﻮقاية مﻦ االعﺘالل والﻮفاة“.

ويﻮفﺮ الﺘفﺼﯿﻞ الﻤﻜاني ،إلى جانﺐ العﺪد الﻜﺒﯿﺮ مﻦ الﺴﺠالت الﻤﺴﺘﻨﺪة
إلى األحﺪاث ،الﻤعلﻮمات الالزمة إلنﺸاﺀ ملفات تعﺮيﻒ الﻤﺨاﻃﺮ فﯿﻤا
يﺘعلق بﻤﻨاﻃق جغﺮافﯿة صغﯿﺮة نﺴﺒﯿاً .وعلى عﻜﺲ قﻮاعﺪ بﯿانات
الﺨﺴائﺮ الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث العالﻤﯿة ،ال تﻀع قاعﺪة بﯿانات
 DesInventar-Sendaiحﺪاً لﺤﺠﻢ الﻜارثة الﻤﺮاد تﺴﺠﯿلها .كﻤا تﻜﺸﻒ
عﻦ االتﺠاهات الﺘي قﺪ ال تﻈهﺮ في قﻮاعﺪ الﺒﯿانات الﺘي تﺤﺘﻮي فقﻂ
على الﺒﯿانات الﻮﻃﻨﯿة .وعلى سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،أشار تقﺮيﺮ الﺘقﯿﯿﻢ العالﻤي
بﺸأن الﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث لعام  )GAR 2019( 2019الﺼادر عﻦ
الﻤﻜﺘﺐ (UNDRR) (2019؛ الﺼفﺤة  )viiإلى أن  %68.5مﻦ الﺨﺴائﺮ
االقﺘﺼادية الﻤﺒاشﺮة الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث خالل الفﺘﺮة 2017-2005
تُعﺰى إلى ﻇﻮاهﺮ خﻄﺮة واسعة الﻨﻄاق ،أي مﺠﻤﻮعة مﻦ األحﺪاث

وبالﺘالي ،فﺈن عﻤلﯿة الﺮصﺪ الﺨاصة بﺈﻃار ِسﻨﺪاي مﺮتﺒﻄة ارتﺒاﻃاً
وثﯿقاً بﺠﻤع الﺒﯿانات عﻦ الﺨﺴائﺮ الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث والﻤﺼﻨفة
مﻜانﯿاً والقائﻤة على األحﺪاث .ومﻦ الﻤﺘﻮقع تﺠﻤﯿع بﯿانات عالﯿة الﺠﻮدة
خاصة باألحﺪاث لﺮصﺪ أربعة مﻦ الغايات الﺴﺒعة إلﻃار ِسﻨﺪاي ،والﺘي
11
12
13

إﻃار سِﻨﺪاي للﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث للفﺘﺮة  ،2030-2015الفقﺮة
الﻤﺮجع نفﺴه .الفقﺮة ( 25أ(.
الﻤﺮجع نفﺴه .الفقﺮة ( 33ن(.
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مﻨﺨفﻀة الﺸﺪة وشﺪيﺪة الﺘﻮاتﺮ وغالﺒاً ما تﻜﻮن مﺤلﯿة
وقﺪ تﻜﻮن الﻨﺴﺒة الﻤﺌﻮية الﻤﺮتفعة للﺨﺴائﺮ الﻤﺘعلقة بأحﺪاث ”شﺪيﺪة
الﺨﻄﻮرة“ نﺘﯿﺠة لهﯿﻜﻞ بﯿانات  ،DesInventarحﯿﺚ تﻜﻮن الﺒلﺪيات
هي وحﺪة الﻤﺮاقﺒة .وتعﻤﻞ الﻤﻨﻈﻤة ( )WMOحالﯿاً على فهﺮسة مﻦ
شأنها أن تﺴاعﺪ في تﺼﻨﯿﻒ الﻜﻮارث وفقاً لﻨﻈام للﻤﺨاﻃﺮ مﻦ خالل
آلﯿة الﺘﻮحﯿﺪ العلﻤي الﺘابعة للﻤﻨﻈﻤة ( .)WMOوسﯿﺴاعﺪ ذلﻚ اإلدارات
الﻤﺤلﯿة الﺘي تعﻤﻞ على قﻮاعﺪ بﯿانات وﻃﻨﯿة بﺸأن الﺨﺴائﺮ الﻨاجﻤة
عﻦ الﻜﻮارث ،مﺜﻞ  ،DesInventarعلى تﺼﻨﯿﻒ األحﺪاث الﻜارثﯿة
على نﺤﻮ ّ
يﺮكﺰ على الﻤﺨاﻃﺮ.
بﻄﺒﯿعﺘها.
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وعلى الﻨﺤﻮ الﻤﺒﯿﻦ في تقﺮيﺮ الﺘقﯿﯿﻢ العالﻤي لعام  ،2019بالﻨﺴﺒة
للﺒلﺪان الﺘي يﺒلغ عﺪدها  83بلﺪاً والﺘي تﺘﻮفﺮ عﻨها بﯿانات خالل الفﺘﺮة
 ،2015-2005فﺈن العﺪد اإلجﻤالي للﻮفﯿات واألشﺨاص الﻤفقﻮديﻦ كﻤا ورد
في الﺴﺠالت الﻮﻃﻨﯿة مﻦ خالل مﺮصﺪ إﻃار ِسﻨﺪاي أو قاعﺪة الﺒﯿانات
 ،DesInventarيﺘﺠاوز في الغالﺐ العﺪد الﻤُﺒلّغ عﻨه في قاعﺪة بﯿانات
عالﻤﯿة بﺸأن الﺨﺴائﺮ الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث مﻦ قﺒﯿﻞ قاعﺪة الﺒﯿانات
( ،)EM-DATالﺘي تﺴﺠﻞ بﯿانات الﻜﻮارث الﺘي تﺘﺠاوز عﺘﺒة معﯿّﻨة
15
(الﺸﻜﻞ .)37
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الﻤﺼﺪر :الﻤﻜﺘﺐ ( )UNDRRإضافة إلى بﯿانات مﻦ  Desinventarوقاعﺪة الﺒﯿانات
مالحﻈة :تﺒﺪو سﻨة  2010مﻨﺨفﻀة نﻈﺮاً ألن العﯿّﻨة ال تﺸﻤﻞ هايﺘي.

2013

قاعﺪة الﺒﯿانات

2014

2015

()EM-DAT

(.(EM-DAT

الﺸﻜﻞ  .37الﻮفﯿات الﻤُﺒلّغ عﻨها وﻃﻨﯿاً في نﻈام الﺮصﺪ الﺘابع إلﻃار ِسﻨﺪاي وعلى الﺼعﯿﺪ العالﻤي في قاعﺪة الﺒﯿانات ( )EM-DATلﻤا عﺪده
 83بلﺪاً وإقلﯿﻤاً2015-2005 ،
الﻤﺼﺪر :مﻜﺘﺐ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث 2019 ،UNDRR؛ الﺼفﺤة
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تﻢ تﺤﺪيﺪ حﺪ الﻤﺨاﻃﺮ الﺤادة الﻤﺴﺘﺨﺪم في تقﺮيﺮ الﺘقﯿﯿﻢ العالﻤي لعام  2011باعﺘﺒاره وقﻮع  25حالة وفاة أو تﺪمﯿﺮ  600مﻨﺰل في أي تقﺮيﺮ خﺴائﺮ واحﺪ
على الﺼعﯿﺪ الﻤﺤلي (الﺼفﺤة  37مﻦ الﺘقﺮيﺮ ( )GARلعام .(2011
تﺤﺪد قاعﺪة الﺒﯿانات ( )EM-DATح ّﺪها عﻨﺪ وقﻮع  10وفﯿات أو تﻀﺮر  100شﺨﺺ على األقﻞ ،أو عﻨﺪ اإلعالن عﻦ حالة ﻃﻮارئ ودعﻮة لﺘقﺪيﻢ
الﻤﺴاعﺪة الﺪولﯿة.

الﺒﯿانات.

ويﻜﺸﻒ الﺘﺤلﯿﻞ على الﻤﺴﺘﻮى القﻄﺮي عﻦ فارق بﺴﯿﻂ في
وعلى سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،أجﺮيﺖ مقارنة أربعة بلﺪان للفﺘﺮة - 2019-2005
كﻮلﻮمﺒﯿا وإكﻮادور وإنﺪونﯿﺴﯿا والﻨﯿﺠﺮ .وقﺪ اخﺘﯿﺮت هﺬه الﺒلﺪان بﺴﺒﺐ
تغﻄﯿﺘها الﺠﯿﺪة نﺴﺒﯿاً في قاعﺪتي الﺒﯿانات  DesInventarو،EM-DAT
وألنها شهﺪت مﺠﻤﻮعة كﺒﯿﺮة مﻦ الﻈﻮاهﺮ شﺪيﺪة الﺨﻄﻮرة وواسعة
الﻨﻄاق .ويﻮضح الﺸﻜﻞ  38مقارنة في عﺪد الﻮفﯿات واألشﺨاص
الﻤفقﻮديﻦ ،كﻤا هﻮ مﻮضح في الﺒﯿانات الﻤُﺒلّغ عﻨها على الﻤﺴﺘﻮى
الﻮﻃﻨي وفي قاعﺪة الﺒلﺪان ( )EM-DATلهﺬه الﺒلﺪان .وفي كﻮلﻮمﺒﯿا ،تُﻈهﺮ
الﺒﯿانات الﻮﻃﻨﯿة الﻤُﺒلّغ عﻨها عﺪداً أكﺒﺮ بﻜﺜﯿﺮ مﻦ الﻮفﯿات والﻤفقﻮديﻦ

لﺠﻤﯿع الﺴﻨﻮات باسﺘﺜﻨاﺀ الﺴﻨة الﺮابعة ،لﻜﻦ االتﺠاه العام مﺸابه إلى
حﺪ ما .والﺒﯿانات الﺨاصة بﺈنﺪونﯿﺴﯿا تﺘقارب في كال الﻤﺼﺪريﻦ تقارباً
وثﯿقاً .أما في إكﻮادور والﻨﯿﺠﺮ ،فﺘُﻈهﺮ الﺒﯿانات الﻤُﺒلّغ عﻨها على الﺼعﯿﺪ
الﻮﻃﻨي عﺪداً أكﺒﺮ بﻜﺜﯿﺮ في عﺪد الﻮفﯿات والﻤفقﻮديﻦ لﺠﻤﯿع الﺴﻨﻮات،
باسﺘﺜﻨاﺀ عام  2014في الﻨﯿﺠﺮ ،خالل الفﺘﺮة الﻤﺸﻤﻮلة بالﺘقﺮيﺮ والﺘي
تﺘﻮافﺮ الﺒﯿانات بﺸأنها .وتعﻜﺲ االرتفاعات الﺤا ّدة في جﻤﯿع الﺒلﺪان
األربعة أحﺪاثاً عالﯿة الﺸﺪة .وفي الﺤاالت الﺘي تهﯿﻤﻦ فﯿها الﻈﻮاهﺮ
الﺨﻄﺮة على الﺒﯿانات ،تﻤﯿﻞ بﯿانات القاعﺪة  EM-DATوالﺒﯿانات الﻤُﺒلّغ
عﻨها على الﻤﺴﺘﻮى الﻮﻃﻨي إلى الﺘقارب.
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الﺸﻜﻞ  .38عﺪد الﻮفﯿات واألشﺨاص الﻤفقﻮديﻦ ج ّﺮاﺀ الﻜﻮارث الﻨاجﻤة عﻦ األخﻄار الﻄﺒﯿعﯿة وغﯿﺮها مﻦ األخﻄار في بلﺪان مﺨﺘارة،
2019-2005
الﻤﺼﺪر :الﻤﺮكﺰ ( /)2020( )CREDجامعة لﻮفان الﻜاثﻮلﯿﻜﯿة ،بﺮوكﺴﻞ Guha-Sapir /و )2018( Checchiوقاعﺪة الﺒﯿانات

سﻨﺪاي.ِ DesInventar
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الﺘﺤﺪيات الﻤﺮتﺒﻄة بقﻮاعﺪ الﺒﯿانات الﺨاصة بالﺨﺴائﺮ
ج ّﺮاﺀ الﻜﻮارث
أعاقﺖ الﺘﺤﺪيات الﻜﺒﯿﺮة إنﺸاﺀ قﻮاعﺪ بﯿانات الﺨﺴائﺮ الﻨاجﻤة عﻦ
الﻜﻮارث وتﻮسﯿعها واسﺘﺨﺪامها ،على الﺮغﻢ مﻦ قﯿﻤﺘها الﻤعﺘﺮف
بها على نﻄاق واسع في تﻮفﯿﺮ بﯿانات مﺘﺴلﺴلة زمﻨﯿة ودقﯿقة للغاية
ومﺼﻨفة مﻜانﯿاً لﺘقﯿﯿﻢ الﻤﺨاﻃﺮ ،واالسﺘﺜﻤارات الﻤﺴﺘﻨﯿﺮة الﻤﺮاعﯿة
للﻤﺨاﻃﺮ والﺘﺨﻄﯿﻂ للﺘأهﺐ .ويﺘﻄلﺐ إدخال الﺒﯿانات وتﺴﺠﯿلها الﻜﺜﯿﺮ
مﻦ العﻤﻞ .وقﺪ بﺮز نقﺺ الﻤﻮﻇفﯿﻦ الﻤﺪربﯿﻦ تﺪريﺒاً كافﯿاً باعﺘﺒاره
تﺤﺪياً رئﯿﺴﯿاً في الﺒلﺪان حﻮل العالﻢ .وقﺪ أتاح مﻜﺘﺐ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة
للﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث الﺘﺪريﺐ العﻤلي للﺤﻜﻮمات في أفﺮيقﯿا
واألمﺮيﻜﯿﺘﯿﻦ والﻜاريﺒي والﺪول العﺮبﯿة وآسﯿا والﻤﺤﯿﻂ الهادئ
وأوروبا وآسﯿا الﻮسﻄى لﺴﺪ هﺬه الفﺠﻮة في القﺪرات .ومع ذلﻚ ،فﺈن
العﺪيﺪ مﻦ الﺤﻜﻮمات مقﯿﺪة مﻦ حﯿﺚ الﻤﻮارد الﻤالﯿة لﺘﻮﻇﯿﻒ مﻮﻇفﯿﻦ
مﺨﺼﺼﯿﻦ لﺼﯿانة بﯿانات الﺨﺴائﺮ الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث وتﺤﺪيﺜها.
وفي العﺪيﺪ مﻦ الﺒلﺪان ،ال تعﺪ الﺒﯿانات الﻤﺘعلقة بالﻜﻮارث جﺰﺀاً
مﻦ اإلحﺼاﺀات الﺮسﻤﯿة ،وبالﺘالي ال تﺴﺘﻄﯿع الﻤﻜاتﺐ اإلحﺼائﯿة
الﻮﻃﻨﯿة تﻮفﯿﺮ مﺮاقﺒة الﺠﻮدة الالزمة .وقﺪ أدى االفﺘقار إلى تﻜﻨﻮلﻮجﯿا
الﻤعلﻮمات ،ال سﯿﻤا االتﺼال باإلنﺘﺮنﺖ ،إلى مﻨع العﺪيﺪ مﻦ الﺒلﺪان
الﻨامﯿة مﻦ اسﺘﺨﺪام قﻮاعﺪ الﺒﯿانات اإللﻜﺘﺮونﯿة.
وبﺮز تﻮافﺮ الﺒﯿانات كﺘﺤ ٍﺪ في سﯿاقات عﺪيﺪة .ففي بعﺾ الﺒلﺪان ،قﺪ
تﺘﻮافﺮ أنﻮاع مﺨﺘلفة مﻦ الﺒﯿانات داخﻞ مﺨﺘلﻒ الﻮزارات الﺘﻨفﯿﺬية دون
وجﻮد ارتﺒاط واضح بالﻜﻮارث .وفي حالة عﺪم وجﻮد هﯿﻜﻞ مﺆسﺴي
مﺤﺪد جﯿﺪاً لﻨﻈام مﺜﻞ  ،DesInventarيﻤﻜﻦ أن يﺆثﺮ عﻤﻞ اإلدارات

بﺸﻜﻞ مﻨعﺰل ونقﺺ الﺘﻨﺴﯿق بﯿﻦ الﻤﺴﺘﻮيﯿﻦ الﻤﺤلي والﻮﻃﻨي على
جﻮدة الﻤعلﻮمات وقﺪ يﺆدي إلى إنﺸاﺀ مﺠﻤﻮعات بﯿانات مﻮازية.
وتﺘﻄلﺐ معالﺠة هﺬا الﺘﺤﺪي وضع عالمات مﻨاسﺒة على الﺒﯿانات
أثﻨاﺀ عﻤلﯿات جﻤعها ،والﺘﻨﺴﯿق عﺒﺮ العﺪيﺪ مﻦ اإلدارات والﻤﺆسﺴات
الﺤﻜﻮمﯿة لﺘﺠﻤﯿع الﺒﯿانات في قاعﺪة بﯿانات مﺮكﺰية بﺸأن الﺨﺴائﺮ
الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث.
وتﺘأثﺮ جﻮدة الﺒﯿانات أيﻀاً بالﺴﯿاق الﺬي تُﺠﻤع فﯿه بﯿانات الﻜﻮارث -
في أعقاب الﻜارثة مﺒاشﺮة؛ وأثﻨاﺀ عﻤلﯿات الﺒﺤﺚ واإلنقاذ واإلغاثة؛
وفي ﻇﻞ االضﻄﺮابات الﻤﺪنﯿة أو الﻤﻨازعات .وثُﺒﺖ أيﻀاً أن وضع
خﻄﻮط أساس اسﺘﻨاداً إلى بﯿانات الﺨﺴارة الﺘاريﺨﯿة يﻤﺜﻞ تﺤﺪياً إذ
عادة ما تﺘﻀاﺀل الﺒﯿانات الﺨاصة بالﺨﺴائﺮ كلﻤا عﺪنا بالﺰمﻦ .وحﺘى
عﻨﺪما يﻜﻮن حﺴاب الﺨﺴائﺮ في حاالت الﻜﻮارث مﻤﻜﻨاً ،ال تﻜﻮن
سﻨﺪاي.
الﺒﯿانات مﺘاحة بالﻀﺮورة لﺘﺤقﯿق جﻤﯿع غايات إﻃار عﻤﻞ ِ
وعلى سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،تُﺤﺴﺐ الﺨﺴائﺮ الﺒﺸﺮية (الغايﺘان ألﻒ وباﺀ) بﺸﻜﻞ
أفﻀﻞ مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية وخﺴائﺮ الﺒﻨﯿة الﺘﺤﺘﯿة (الهﺪفان جﯿﻢ
ودال ،على الﺘﻮالي) .وقﺪ كان مﻦ الﺼعﺐ ضﻤان تﺼﻨﯿﻒ الﺒﯿانات
الﻤﺘعلق بالﺨﺴائﺮ الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث ،على سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،حﺴﺐ
الﺠﻨﺲ والﺪخﻞ والعﻤﺮ واإلعاقة .كﻤا كان تﺤﺪيﺪ تﺼﻨﯿﻒ مﺸﺘﺮك
للﻤﺨاﻃﺮ مﺠال عﻤﻞ بالغ األهﻤﯿة ،إذ تﻜﺒّﺪت بلﺪان مﺨﺘلفة خﺴائﺮ
بﺴﺒﺐ مﺠﻤﻮعة مﺘﻨﻮعة مﻦ الﻤﺨاﻃﺮ ،وسﯿﻮفﺮ الﺘقﺮيﺮ الفﻨي لﻤﺮاجعة
تعﺮيﻒ الﻤﺨاﻃﺮ وتﺼﻨﯿفها الﺼادر مﺆخﺮاً عﻦ الﻤﻜﺘﺐ ()UNDRR
والﻤﺠلﺲ الﺪولي للعلﻮم ( )ISCدعﻤاً قﻮياً لهﺬه العﻤلﯿة (الﻤﻜﺘﺐ
( )UNDRRوالﻤﺠلﺲ الﺪولي للعلﻮم.)2020 ،

الﺪمار الﻮاسع الﺬي خلّفه إعﺼار دوريان ،مﻦ الﺴﻤاﺀ فﻮق مارش هاربﻮر في جﺰيﺮة أباكﻮ الﻜﺒﺮى 4 ،أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ
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الﻮفﯿات واالعﺘالل  -وجهات نﻈﺮ مﻦ قﻄاع الﺼﺤة
مﺪخالت مﻦ الﻤﺴاهﻤﯿﻦ الﻤﺸاركﯿﻦ :مﻨﻈﻤة الﺼﺤة العالﻤﯿة ومﺆسﺴة الﺼﺤة العامة في إنﻜلﺘﺮا

اﻵثار الﺼﺤﯿة الﺘي تﺨلّفها حاالت الﻄﻮارئ والﻜﻮارث
تلﺤق األحﺪاث الﺨﻄﺮة ،بﻤا في ذلﻚ حاالت الﻄﻮارئ والﻜﻮارث،
خﺴائﺮ فادحة في حﯿاة األفﺮاد وصﺤﺘهﻢ ،والﺘﻨﻤﯿة االجﺘﻤاعﯿة،
واالقﺘﺼاد والﺒﯿﺌة للﻤﺠﺘﻤعات والﺒلﺪان .وتﺸﯿﺮ الﺘقﺪيﺮات إلى أنه
قﺪ تﻀﺮر ،بﯿﻦ عامي  2005و ،2015أكﺜﺮ مﻦ  1.5ملﯿار شﺨﺺ
مﻦ الﻜﻮارث ،بﻤا في ذلﻚ أكﺜﺮ مﻦ  700 000حالة وفاة ،وأكﺜﺮ مﻦ
 1.4ملﯿﻮن جﺮيح ،وحﻮالي  23ملﯿﻮن شﺨﺺ أصﺒﺤﻮا بال مأوى بﺴﺒﺐ

الﻤﺨاﻃﺮ الﻄﺒﯿعﯿة والﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿة (مﻜﺘﺐ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ
الﻜﻮارث ( .)2015 ،)UNDRRوعﻨﺪ إضافة حاالت تفﺸي األمﺮاض
(بﻤا في ذلﻚ الﺠائﺤات واألوبﺌة) والﻤﺨاﻃﺮ الﻤﺠﺘﻤعﯿة ،تﺰداد هﺬه
األرقام بﺸﻜﻞ كﺒﯿﺮ .ويﺘأثﺮ األشﺨاص الﺬيﻦ يعانﻮن مﻦ مﺴﺘﻮيات
عالﯿة مﻦ الﻀعﻒ وقﺪرة أقﻞ على إدارة الﻤﺨاﻃﺮ بﺸﻜﻞ غﯿﺮ مﺘﻨاسﺐ.
وتﺸﻤﻞ العﻮامﻞ الﺘي تﺆثﺮ على الﻀعﻒ ،الفقﺮ ونﻮع الﺠﻨﺲ والعﻤﺮ
واإلعاقة وسﻮﺀ الﺼﺤة وسﻮﺀ حالة الﺘغﺬية.

العواقب الصحية
لظاهرة النينيو

اإلصابات والوفيات
المباشرة

انعدام األمن
الغذائي

زيادة النواقل

األمراض التي
تحملها النواقل

زيادة القوارض
ومضيفات الحيوانات
األمراض
المنقولة بالمياه
تلوث المياه

زيادة األمطار

زيادة ظروف
الجفاف

الفيضانات

الجفاف

العواصف
واألعاصير

حرائق البراري

تعطيل
الخدمات
الصحية

تعطيل الخدمات
الصحية

سوء التغذية

األمراض السارية

تدني جودة
المياه
األمراض
المنقولة بالمياه
نقص إمدادات المياه
والصرف الصحي

تلوث الهواء

نقص الوصول
إلى الرعاية
الصحية

نزوح السكان
آثار على الصحة العقلية
وآثار نفسية اجتماعية

أمراض الجهاز التنفسي
اإلجهاد الحراري

الﺸﻜﻞ  .39الﻨﯿﻨﯿﻮ ونﻈﺮة عامة على الﺼﺤة العالﻤﯿة
الﻤﺼﺪر :مﻨﻈﻤة الﺼﺤة العالﻤﯿة،
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وإلى جانﺐ الﺨﺴائﺮ في األرواح بﺴﺒﺐ اﻵثار الﻤﺒاشﺮة لألخﻄار،
مﺜﻞ األعاصﯿﺮ والفﯿﻀانات ومﻮجات الﺤﺮ ،فﺈن العﺪيﺪ مﻦ العﻮاقﺐ
األخﺮى تﺸﻜﻞ أسﺒاباً غﯿﺮ مﺒاشﺮة للﻮفﯿات ،مﻦ بﯿﻨها تعﻄﯿﻞ الﺨﺪمات
الﺼﺤﯿة وانﺘﺸار األمﺮاض الﻤعﺪية واألضﺮار الﺘي تلﺤق بالﺒﻨﯿة
الﺘﺤﺘﯿة الﺤﯿﻮية .16وعالوة على ذلﻚ ،يﻤﻜﻦ أن تﺨﺘلﻒ الفﺘﺮة الﺰمﻨﯿة
بﯿﻦ تعﺮض الﺸﺨﺺ لﺨﻄﺮ وبﯿﻦ وفاته اخﺘالفاً كﺒﯿﺮاً ،مﻤا يﺜﯿﺮ
تﺴاؤالت حﻮل عﺰو الﻮفاة إلى حالة ﻃﻮارئ أو كارثة .ويﻤﻜﻦ أن
يﺆدي تعﻄﯿﻞ الﺮعاية في حالة األمﺮاض الﻤﺰمﻨة ،مﺜﻞ مﺮض الﺴﻜﺮي
وأمﺮاض القلﺐ واألوعﯿة الﺪمﻮية ،وﻇهﻮر إجهاد مﺴﺘﻤﺮ إلى زيادة
عﺐﺀ الﻤﺮض والﻮفاة الﺘي قﺪ تﺤﺪث بعﺪ أشهﺮ أو سﻨﻮات مﻦ وقﻮع
الﻜارثة .ويُع ّﺪ الﻤﻨاخ ،بﻤا في ذلﻚ تقلﺒه وتغﯿﺮه ،مﺼﺪراً رئﯿﺴﯿاً لﻤﺨاﻃﺮ
الﻈﻮاهﺮ الﺨﻄﺮة الﺘي تﺆثﺮ على الﺼﺤة العامة .ويﻮضح الﺸﻜﻞ  39ما
للﻈﻮاهﺮ الﻤﻨاخﯿة مﻦ آثار مﺒاشﺮة وغﯿﺮ مﺒاشﺮة على الﺼﺤة باسﺘﺨﺪام
مﺜال ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ  2016/2015الﺘي تﺴﺒﺒﺖ في مﺠﻤﻮعة واسعة مﻦ
الﻤﺸﻜالت الﺼﺤﯿة (مﻨﻈﻤة الﺼﺤة العالﻤﯿة (.)2016 ،)WHO
ويﺘﺰايﺪ عﺪد ﻇﻮاهﺮ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ الﻤﺘﻄﺮفة الﻤُﺒلّغ عﻨها
(الهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘغﯿﺮ الﻤﻨاخ ()2014 ،2012 ،)IPCC
ومﻦ الﻤﺘﻮقع أن تﺴﺘﻤﺮ هﺬه األحﺪاث في أن تﺼﺒح أكﺜﺮ تﻮاتﺮاً وشﺪة
في أجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ العالﻢ .وفي الﻮقﺖ ذاته ،فقﺪ شهﺪت العقﻮد القلﯿلة

الﻤاضﯿة نﻤﻮاً سﺮيعاً في عﺪد الﺴﻜان الﺬيﻦ يعﯿﺸﻮن في الﺴهﻮل الفﯿﻀﯿة
والﻤﻨاﻃق الﺴاحلﯿة الﻤعﺮضة لألعاصﯿﺮ ،ال سﯿﻤا في مﺪن في الﺒلﺪان
الﻨامﯿة .وأدى تغﯿﺮ الﻤﻨاخ إلى درجات حﺮارة قﺼﻮى وساهﻢ في زيادة
تﻮاتﺮ وشﺪة هﻄﻮل األمﻄار وتغﯿﯿﺮ شﺪة األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية .وسﺘﺆدي
هﺬه االتﺠاهات سﻮياً إلى زيادة مﺨاﻃﺮ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ على
صﺤة اإلنﺴان (الهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘغﯿﺮ الﻤﻨاخ ()IPCC
2014 ،2012؛ مﻨﻈﻤة الﺼﺤة العالﻤﯿة ( )WHOوالﻤﻨﻈﻤة (،)WMO
 .)2012ومﻦ الﻤﺘﻮقع أن يﺰيﺪ عﺪد الﻮفﯿات سﻨﻮياً بﻤا يلي اعﺘﺒاراً
مﻦ عقﺪ  2030بﺴﺒﺐ تأثﯿﺮات تغﯿﺮ الﻤﻨاخ 38 000 :بﺴﺒﺐ الﺘعﺮض
للﺤﺮارة لﺪى كﺒار الﺴﻦ ،و 48 000بﺴﺒﺐ اإلسهال ،و 60 000بﺴﺒﺐ
الﻤالريا ،و 95 000بﺴﺒﺐ نقﺺ الﺘغﺬية لﺪى األﻃفال .وبعﺾ
األمﺮاض الﻤعﺪية حﺴاسة للغاية لﺪرجة الﺤﺮارة وهﻄﻮل األمﻄار،
بﻤا في ذلﻚ الﻜﻮلﯿﺮا وأمﺮاض اإلسهال ،وكﺬلﻚ األمﺮاض الﺘي تﺤﻤلها
الﻨﻮاقﻞ مﺜﻞ الﻤالريا وحﻤى الﻀﻨﻚ والﺒلهارسﯿا.
ويهﺪد تغﯿﺮ الﻤﻨاخ بعﻜﺲ مﺴار الﺘقﺪم الﺬي أحﺮزه مﺠﺘﻤع الﺼﺤة العامة
العالﻤي في معالﺠة العﺪيﺪ مﻦ األمﺮاض ،كﻤا يﺰيﺪ مﻦ الﺘﺤﺪيات الﺘي
تﻮاجه مﺠﺘﻤع إدارة مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث لﻤﻨع حاالت الﻄﻮارئ الﻄﺒﯿعﯿة
والﺒﯿﻮلﻮجﯿة واالجﺘﻤاعﯿة والﺘأهﺐ لها واالسﺘﺠابة لها والﻤﺴاعﺪة في
الﺘعافي مﻨها.
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باإلضافة إلى ذلﻚ ،ال يﺤﺴﺐ في عﺪاد الﻮفﯿات األشﺨاص الﻤفقﻮدون في أعقاب أحﺪاث

عﺪيﺪة.

تﺤﺪيﺪ معﺪالت الﻮفﯿات والﺘﺤﺪيات الﺘي يﺠﺐ الﺘﺼﺪي لها
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حﺮز تقﺪم في الﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث ،مﻤا أدى إلى تقلﯿﻞ
لقﺪ أ ِ
عﺪد الﻮفﯿات ،كﻤا هﻮ الﺤال بالﻨﺴﺒة للﻮفﯿات الﻤﺮتﺒﻄة باألعاصﯿﺮ في
بﻨغالديﺶ والهﻨﺪ على مﺪى العقﻮد الﻤاضﯿة .وعلى الﺮغﻢ مﻦ ذلﻚ ،فﺈن
مﺴﺘﻮيات الﺘعﺮض لألحﺪاث الﺨﻄﺮة ال تﺰال مﺮتفعة .وتﺘﻤﺜﻞ الغاية
العالﻤﯿة األولى إلﻃار ِسﻨﺪاي في ”الﺤﺪ بﺪرجة كﺒﯿﺮة مﻦ الﻮفﯿات
الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث على الﺼعﯿﺪ العالﻤي بﺤلﻮل عام  ،2030بهﺪف
خفﺾ مﺘﻮسﻂ الﻮفﯿات الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث على مﺴﺘﻮى العالﻢ لﻜﻞ
 100 000فﺮد في العقﺪ  2030-2020مقارنة بالفﺘﺮة .“2015-2005
ولقﯿاس نﺠاح الﺴﯿاسات والﻤﻤارسات مقارنة بﺘﺤقﯿق هﺬه الغاية ،يﺠﺐ
قﯿاس معﺪل الﻮفﯿات وتفﺴﯿﺮه بﺪقة.
وعلى الﻨﺤﻮ الﻤﺒﯿﻦ سابقاً ،هﻨاك العﺪيﺪ مﻦ الﺘﺤﺪيات فﯿﻤا يﺘعلق بﺘﺤﺪيﺪ
الﻮفﯿات الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث ،والﺤﺼﻮل على بﯿانات دقﯿقة مﺘاحة،
وتقﺪيﺮ بﯿانات الﻮفﯿات وتفﺴﯿﺮها واإلبالغ عﻨها .وال تﻤﺘلﻚ العﺪيﺪ
مﻦ الﺒلﺪان إمﻜانﯿة الﻮصﻮل إلى قﻮاعﺪ بﯿانات مﻮثﻮقة بﺸأن الﺨﺴائﺮ

17

انﻈﺮ

ال تتوافر بيانات

ال ينطبق

الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث أو حاالت الﻄﻮارئ ،وال إلى بﯿانات الﻮفﯿات
ّ
الﺴﺠالت الﻤﺪنﯿة وإحﺼاﺀات األحﻮال الﻤﺪنﯿة الﻮﻃﻨﯿة.
الﻤﺴﺘﻤﺪة مﻦ
وإن تﻮافﺮ الﻤعلﻮمات عﻦ الﻮالدات والﻮفﯿات غﯿﺮ مﻨﺼﻒ في جﻤﯿع
أنﺤاﺀ العالﻢ ،إذ إن ثلﺜي الﻮفﯿات الﺴﻨﻮية ال يُﺴﺠّ ﻞ (الﺸﻜﻞ .)40
وفي عام  ،2016أوضﺤﺖ مﻨﻈﻤة الﺼﺤة العالﻤﯿة ( )WHOأن تﻮافﺮ
الﺒﯿانات حﻮل أسﺒاب الﻮفاة يﺨﺘلﻒ اخﺘالفاً كﺒﯿﺮاً في جﻤﯿع أنﺤاﺀ العالﻢ،
إذ سﺠلﺖ بعﺾ الﺒلﺪان سﺒﺐ الﻮفاة في أقﻞ مﻦ  %25مﻦ الﺤاالت.
وباإلضافة إلى ذلﻚ ،هﻨاك تﺒايﻦ في عﺰو الﻮفﯿات إلى األحﺪاث
الﺨﻄﺮة ،بﻤا في ذلﻚ سﺒﺐ الﻮفاة والﻤﺪة الﺘي تعقﺐ وقﻮع الﺤﺪث .وعلى
الﺮغﻢ مﻦ أن جﻤﯿع الﺒلﺪان تعاني مﻦ خﺴائﺮ في األرواح مﻦ حاالت
الﻄﻮارئ وجﺮّ اﺀ الﻜﻮارث ،فﺈن خﻄﺮ الﻮفاة في الﺒلﺪان الﻤﻨﺨفﻀة
والﻤﺘﻮسﻄة الﺪخﻞ يﻜﻮن أكﺒﺮ ،وهﺬه الﺒلﺪان هي الﺘي تفﺘقﺮ إلى
بﯿانات إحﺼاﺀات األحﻮال الﻤﺪنﯿة ،مﻤا يﺰيﺪ مﻦ تﻮسﯿع فﺠﻮة الﺒﯿانات
( Osuteyeوآخﺮون( )2017 ،الﺸﻜﻞ .)41

.http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_CivilRegistrationDeaths_2007_2016.png
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الﺸﻜﻞ  .41نﺴﺒة الﺒلﺪان حﺴﺐ الﻤﻨﻄقة حﯿﺚ تﺘﻮافﺮ بﯿانات الﺘﺴﺠﯿﻞ الﻤﺪني واألثﺮ الﻨﺴﺒي للﻜﻮارث
الﻤﺼﺪر Green :وآخﺮون

(.(2019

الﺤاجة إلى إشﺮاك القﻄاع الﺼﺤي في رصﺪ الﻮفﯿات الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث
تﻜﻤﻦ أهﻤﯿة وجﻮد بﯿانات عالﯿة الﺠﻮدة في صﻤﯿﻢ الﺪعﻮة إلى الﺴﯿاسات
والﻤﻤارسات الفعالة إلدارة الﻄﻮارئ الﺼﺤﯿة ومﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث
وتﺼﻤﯿﻤها وتﻨفﯿﺬها وتقﯿﯿﻤها ،ويﻮصي بها إﻃار مﻨﻈﻤة الﺼﺤة
العالﻤﯿة إلدارة حاالت الﻄﻮارئ الﺼﺤﯿة ومﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث (مﻨﻈﻤة
الﺼﺤة العالﻤﯿة ( .)2019 ،)WHOوإذا كان قﯿاس مﺪى تأثﺮ الﺼﺤة
باألحﺪاث الﺨﻄﺮة يعﺪ مهﻤة معقﺪة ،فﺈنه ضﺮوري تقﯿﯿﻢ الﻤﺨاﻃﺮ
الﺼﺤﯿة الﻨاجﻤة عﻦ األحﺪاث الﻤﺴﺘقﺒلﯿة وتﺮتﯿﺒها حﺴﺐ األولﻮية
والﺤﺪ مﻨها وبﻨاﺀ قﺪرة الﻤﺠﺘﻤعات والﺒلﺪان على الﺼﻤﻮد.
وتعﺪ سﺠالت الﻮفﯿات الﻤﻮثﻮقة مهﻤة أيﻀاً لﺘعافي الﻤﺠﺘﻤعات بعﺪ
األزمات؛ فهي تﺆثﺮ على تغﯿﯿﺮ الﺴﯿاسات وتعﺰز الﻤﺴاﺀلة الﺴﯿاسﯿة
(انﻈﺮ اإلﻃار  .)4وتعﺘﺒﺮ الﺒﯿانات الﻤﺘعلقة بالﺼﺤة ،بﻤا في ذلﻚ الﻮفﯿات،
ضﺮورية لﺮصﺪ وتقﯿﯿﻢ آثار اإلجﺮاﺀات الﺘي يﺘﺨﺬها قﻄاع الﺼﺤة
والقﻄاعات األخﺮى على جﻤﯿع مﺴﺘﻮيات الﻤﺠﺘﻤع ،وتﺤﺪيﺪ الﻤﻤارسات
الﺠﯿﺪة وتﺤﺴﯿﻦ اإلجﺮاﺀات الﻤﺴﺘقﺒلﯿة .والبﺪ أن تﺠﺪ الﺒلﺪان ﻃﺮيقة لقﯿاس
الﻮفﯿات تﻜﻮن مﻨاسﺒة للﻤﺨاﻃﺮ الﺘي تﻮاجهها والﻤﻮارد الﻤﺘاحة لها.
وسﯿﺘﻄلﺐ ذلﻚ القﯿادة والﺘﺪريﺐ والعﻤﻞ والﺘﻨﺴﯿق على جﻤﯿع الﻤﺴﺘﻮيات
عﺒﺮ جﻤﯿع القﻄاعات ذات الﺼلة ،بﻤا في ذلﻚ قﻄاع الﺼﺤة.
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ويﻮفﺮ إﻃار ِسﻨﺪاي للﺪول األعﻀاﺀ في األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة غايات ومﺆشﺮات
لﺘﻤﻜﯿﻨها مﻦ الﺮصﺪ واإلبالغ عﻦ الﺘقﺪم الﻤﺤﺮز في العﻤﻞ للﺤﺪ مﻦ
مﺨاﻃﺮ وآثار حاالت الﻄﻮارئ على الﺼﺤة والﺮفاهﯿة ،وكﺬلﻚ على
الﺘﻨﻤﯿة االقﺘﺼادية واالجﺘﻤاعﯿة والﺒﯿﺌﯿة للﺒلﺪان .ويﺮكﺰ اإلﻃار على
إدراج قﻀايا الﺼﺤة في جﻤﯿع الﺴﯿاسات ويعﺰز الﺘﺮكﯿﺰ علﯿها لﺘﺤقﯿق
هﺪف ”الﺤﺪ بﺸﻜﻞ كﺒﯿﺮ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث والﺨﺴائﺮ في األرواح
وسﺒﻞ الﻤعﯿﺸة والﺼﺤة“.
وإعﺪاد الﺘقاريﺮ وفقاً إلﻃار ِسﻨﺪاي والعﻤﻞ الﺬي يﻨﻄﻮي علﯿه يﺘﺪاخﻞ
مع مﺒادرات الﺼﺤة العالﻤﯿة األخﺮى ،بﻤا في ذلﻚ أهﺪاف الﺘﻨﻤﯿة
الﻤﺴﺘﺪامة ،وقائﻤة مﻨﻈﻤة الﺼﺤة العالﻤﯿة الﻤﺮجعﯿة العالﻤﯿة الﻤﻜﻮنة
مﻦ  100مﺆشﺮ صﺤي أساسي ،وبﺮنامج العام الﺜالﺚ عﺸﺮ لﻤﻨﻈﻤة
الﺼﺤة العالﻤﯿة فﯿﻤا يﺘعلق بﺈﻃار تأثﯿﺮ العﻤﻞ.
ومﻦ الﻀﺮوري أن تعﻤﻞ وزارات الﺼﺤة مع جهات االتﺼال
الﻮﻃﻨﯿة الﺘابعة إلﻃار ِسﻨﺪاي والﻤعﻨﯿة بالﺮصﺪ والعﻤﻞ بﺸﻜﻞ تعاوني
مع الﺸﺮكاﺀ الﻤعﻨﯿﯿﻦ لﻀﻤان اإلبالغ الﺸامﻞ والﺪقﯿق عﻦ الﺒﯿانات
الﻤﺘعلقة بالﺼﺤة.

اإلﻃار  .4تقﺪيﺮات الﻮفﯿات الﻨاجﻤة عﻦ إعﺼار ماريا في بﻮرتﻮريﻜﻮ
تعﺮّ ضﺖ بﻮرتﻮريﻜﻮ إلعﺼار ماريا في أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2017وهﻮ إعﺼار مﻦ الفﺌة  5-4وخلّﻒ أضﺮاراً واسعة الﻨﻄاق وخﺴائﺮ
اقﺘﺼادية فادحة (انﻈﺮ أيﻀاً اإلﻃار  3والقﺴﻢ ”اﻵثار على الﺪول الﺠﺰرية الﺼغﯿﺮة الﻨامﯿة“) .وشهﺪ الﻨﻈام الﺼﺤي أضﺮاراً كﺒﯿﺮة
وانقﻄاع الﺘﯿار الﻜهﺮبائي قﺪ اسﺘغﺮق أسابﯿع السﺘعادته .ويُعﺘقﺪ أن هﺬه العﻮامﻞ قﺪ أدت على األرجح إلى عﺪد كﺒﯿﺮ مﻦ الﻮفﯿات .ومع ذلﻚ،
فقﺪ اخﺘلفﺖ تقﺪيﺮات عﺪد الﻮفﯿات الﻨاجﻤة عﻦ إعﺼار ماريا على نﻄاق واسع بﻤﺮور الﻮقﺖ ،وباخﺘالف الﻄﺮيقة الﻤﺴﺘﺨﺪمة ،مﻤا يﻮضح
مﺠﻤﻮعة واسعة للﻨهج واالخﺘالفات والﺼعﻮبات في تقﺪيﻢ تقﺪيﺮات دقﯿقة في الﻮقﺖ الﻤﻨاسﺐ لﺤاالت الﻮفﯿات بﺴﺒﺐ الﻈﻮاهﺮ الﺨﻄﺮة.
وأُعﻄي تقﺪيﺮ أولي لعﺪد الﻮفﯿات في بﻮرتﻮريﻜﻮ على أنه بلغ  16حالة عﻨﺪ زيارة رئﯿﺲ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة بعﺪ أسﺒﻮعﯿﻦ مﻦ إعﺼار

ماريا ،وصﺪرت تقﺪيﺮات حﻜﻮمﯿة رسﻤﯿة الحقة لﻤﺮاجعة العﺪد إلى  64في نهاية عام  .)2017 ،Telemundo( 2017ولﻢ يأخﺬ هﺬا اإلحﺼاﺀ
الﺮسﻤي في االعﺘﺒار سﻮى شهادات الﻮفﯿات الﻤُﺴﺠّ لة على أنها ألسﺒاب ”مﺮتﺒﻄة باإلعﺼار“ .وحﺴﺐ دراسة نُﺸﺮت في أيار /مايﻮ 2018
( Kishoreوآخﺮون )2018 ،فﺈن عﺪد الﻮفﯿات الﺰائﺪة ُق ّﺪرت بﻤا يﺼﻞ  5 740حالة وفاة (تﺸﻤﻞ  %95فﻮاصﻞ ثقة ،مﻦ  1 506إلى ،)9 889
وهﻮ ما يقارب ضعﻒ الﺘقﺪيﺮات األصلﯿة بﺴﺒعﯿﻦ مﺮة ،ونﺠﻤﺖ أغلﺒﯿة الﻮفﯿات عﻦ انقﻄاع الﺨﺪمات الﺼﺤﯿة والﻜهﺮباﺀ والﻤاﺀ .وبعﺪ
مﺮاجعة دقﯿقة لهﺬه الﺪراسة األخﯿﺮة ،أعﻄﺖ دراسة الحقة ( )2018 ،Santos-Lozada and Howardتقﺪيﺮاً مﺘﺤفﻈاً بلغ  1 139حالة وفاة
زائﺪة ((تﺸﻤﻞ  %95فﻮاصﻞ ثقة ،مﻦ  1 006إلى  ،)1 272فاألعﺪاد الﺴابقة الﻤُﺼﺮّ ح بها في كانﻮن األول /ديﺴﻤﺒﺮ  ،2017أي بعﺪ ثالثة
أشهﺮ مﻦ وقﻮع اإلعﺼار ،تﺒﺮز ﻃﻮل الفﺘﺮة الﺰمﻨﯿة الﺘي يﻤﻜﻦ خاللها تقﺪيﺮ تأثﯿﺮ الﻜارثة بﺸﻜﻞ شامﻞ.
وبالﻨﻈﺮ إلى أن قﻄاع الﺼﺤة يﺤﺘفﻆ بﺒﯿانات هامة عﻦ الﻮفﯿات
واألهﺪاف والﻤﺆشﺮات األخﺮى الﻤﺘعلقة بﺮصﺪ إﻃار ِسﻨﺪاي ،فقﺪ
وضعﺖ مﻨﻈﻤة الﺼﺤة العالﻤﯿة ( )WHOبالﺘعاون مع مﺆسﺴة الﺼﺤة
العامة في إنﻜلﺘﺮا ،مﺠﻤﻮعة مﻦ الﻤﺬكﺮات الﺘﻮجﯿهﯿة  -الﻤﺬكﺮات
الﺘﻮجﯿهﯿة الﺘقﻨﯿة الﺼادرة عﻦ مﻨﻈﻤة الﺼﺤة العالﻤﯿة بﺸأن إعﺪاد
الﺘقاريﺮ عﻦ إﻃار ِسﻨﺪاي لفائﺪة وزارات الﺼﺤة  -بالﺘﺸاور مع الﺪول
األعﻀاﺀ والﺸﺮكاﺀ 18.وسﺘقﺪم هﺬه الﻤﺬكﺮات الﺘﻮجﯿهﯿة الﻤﺸﻮرة
لقﻄاع الﺼﺤة في دوره في جﻤع الﺒﯿانات واإلبالغ عﻨها ،بﻤا في
ذلﻚ الغاية ألﻒ ،الﺘي تﺮكﺰ على الﺤﺪ مﻦ الﻮفﯿات ،وهي أيﻀاً مﺆشﺮ
فﯿﻤا يﺘعلق بأهﺪاف الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة .وتﺘﻤاشى الﻤﺬكﺮات الﺘﻮجﯿهﯿة
مع اإلرشادات الﺘقﻨﯿة للﺮصﺪ واإلبالغ عﻦ الﺘقﺪم الﻤﺤﺮز في تﺤقﯿق
الغايات العالﻤﯿة إلﻃار ِسﻨﺪاي للﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث (،UNDRR
 )2017وهي مﻜﻤّلة لها .ومﻦ الﻤﺮجح أن يﺸﻤﻞ دور قﻄاع الﺼﺤة تﻮفﯿﺮ
الﺒﯿانات والﺘﺤقق مﻦ بﯿانات الﻜﻮارث الﻮﻃﻨﯿة والﻤﺸاركة مع مﺠﻤﻮعة
مﻦ القﻄاعات وأصﺤاب الﻤﺼلﺤة (مﻦ قﺒﯿﻞ الﺸﺮﻃة والﺤﻜﻮمة الﻤﺤلﯿة
وغﯿﺮها) .وتﺴعى الﻤﺬكﺮات الﺘﻮجﯿهﯿة إلى الﻤﺴاعﺪة في تفعﯿﻞ عﻤلﯿة
جﻤع الﺒﯿانات واإلبالغ عﻨها وتﺒﺴﯿﻄها وتﻮحﯿﺪها مﻦ خالل تﻄﺒﯿق لغة
وأسالﯿﺐ مﺸﺘﺮكة .وإنها تﻮفﺮ معلﻮمات حﻮل القﻀايا الﺮئﯿﺴﯿة الﺘي
يﺠﺐ مﺮاعاتها عﻨﺪ جﻤع الﺒﯿانات الﻤﺘعلقة بالﺼﺤة ،وأنﻮاع الﺒﯿانات
الﺘي يﻨﺒغي جﻤعها ،وأصﺤاب الﻤﺼلﺤة الﻤﺤﺘﻤﻞ إشﺮاكهﻢ.
وإلى جانﺐ غايات إﻃار ِسﻨﺪاي الﺘي تﺮكﺰ على اﻵثار الﻤﺒاشﺮة،
يﺆدي قﻄاع الﺼﺤة دوراً في مﺮاعاة جﻤﯿع عﻮاقﺐ الﻈﻮاهﺮ على
الﻤﺠﺘﻤعات مﻦ خالل الﻨﻈﺮ في اﻵثار غﯿﺮ الﻤﺒاشﺮة بﻤﺮور الﺰمﻦ.
وإن تقاريﺮ قﻄاع الﺼﺤة سﺘُ ّ
ﻤﻜﻦ وزارات الﺼﺤة مﻦ قﯿاس اﻵثار
واالتﺠاهات الﺴﻨﻮية لﻜافة آثار حاالت الﻄﻮارئ والﻜﻮارث على
الﺼﺤة؛ واسﺘعﺮاض الﺘقﺪم الﻤﺤﺮز في بﻨاﺀ القﺪرات والﺤﺪ مﻦ قابلﯿة
الﺘأثﺮ؛ وتﺤﺪيﺪ الﻤﺠاالت ذات األولﻮية الﺘي تﺘﻄلﺐ مﺰيﺪاً مﻦ العﻤﻞ.
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ولﺘعﺰيﺰ بﯿانات الﻮفﯿات واإلبالغ عﻨها ،سﺘﺤﺘاج الﺒلﺪان إلى الﻨﻈﺮ في
تﺪابﯿﺮ بﻨاﺀ القﺪرات ،بﻤا في ذلﻚ تﺪريﺐ قﻄاع الﺼﺤة على أسالﯿﺐ
تﺤﺴﯿﻦ الﺮصﺪ واإلبالغ عﻦ الﺘقﺪم الﻤﺤﺮز نﺤﻮ تﺤقﯿق غايات ِسﻨﺪاي
في قﻄاع الﺼﺤة؛ والﻤﺴاهﻤة في قﻮاعﺪ الﺒﯿانات مﺘعﺪدة القﻄاعات فﯿﻤا
يﺘعلق بالﺨﺴائﺮ الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث والﺘي غالﺒاً ما تﺪيﺮها الﻮكاالت
الﻮﻃﻨﯿة الﻤعﻨﯿة بﺈدارة الﻜﻮارث.
ويُع ّﺪ تﺴﺠﯿﻞ األحﻮال الﻤﺪنﯿة وإعﺪاد إحﺼاﺀات بﺸأنها حﺠﺮ األساس
لﺘقﺪيﻢ خﺪمات وﻃﻨﯿة فعالة ،إضافة إلى وجﻮد بﯿانات مهﻤة لﺮصﺪ
 12هﺪفاً مﻦ أهﺪاف الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة الﺒالغ عﺪدها ( 17شﺒﻜة حلﻮل
الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة .)2019 ،وعلى الﻤﺪيﯿﻦ الﻤﺘﻮسﻂ والﺒعﯿﺪ ،يﻤﻜﻦ
لﻮزارات الﺼﺤة الﻨﻈﺮ في تعﺰيﺰ القﺪرات الﻮﻃﻨﯿة ودون الﻮﻃﻨﯿة
لعﻤلﯿات تﺴﺠﯿﻞ وإحﺼاﺀ األحﻮال الﻤﺪنﯿة ،ووضع سﺠالت وﻃﻨﯿة
بﺸأن حاالت الﻮفﯿات واالعﺘالل الﻨاجﻤة عﻦ األحﺪاث الﺨﻄﺮة ،بﻤا في
ذلﻚ حاالت الﻄﻮارئ والﻜﻮارث.
وتلﺘﺰم مﻨﻈﻤة الﺼﺤة العالﻤﯿة ( )WHOبالعﻤﻞ مع الﻮزارات والﺸﺮكاﺀ
لﺪعﻢ الﺒلﺪان في جهﻮدها الﺮامﯿة إلى تعﺰيﺰ قﺪراتها على جﻤع الﺒﯿانات
واإلبالغ عﻨها مﻦ أجﻞ غايات ومﺆشﺮات إﻃار ِسﻨﺪاي ،وكﺬلﻚ
الﻤﺆشﺮات ذات الﺼلة ألهﺪاف الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة واألﻃﺮ األخﺮى
ذات الﺼلة .ويﺘﺠلى ذلﻚ في العﻤﻞ الﺠاري لﺘقﺪيﻢ إرشادات وُضعﺖ
في الﻤﺬكﺮات الﺘﻮجﯿهﯿة الﺘقﻨﯿة بﺸأن إعﺪاد الﺘقاريﺮ عﻦ إﻃار ِسﻨﺪاي
والﻤﻮجهة لفائﺪة وزارات الﺼﺤة ،بالﺘﺸاور مع الﺪول األعﻀاﺀ
والﺸﺮكاﺀ ،مﻦ أجﻞ تﻨفﯿﺬها مﻦ ﻃﺮف جهات االتﺼال و /أو الﻤﻨﺴق
في كﻞ دولة عﻀﻮ في األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺘقﺪيﻢ الﺘقاريﺮ إلى مﺮصﺪ إﻃار
سﻨﺪاي.
ِ

الﺘالي:

يﻤﻜﻦ االﻃالع على الﻤﺬكﺮات الﺘﻮجﯿهﯿة على الﺮابﻂ
.https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336262/9789240003712-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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الﻤﺮفقات
الﻤﺮفق األول .معلﻮمات حﻮل مﺮكﺰ أبﺤاث األوبﺌة الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث
يعﻤﻞ مﺮكﺰ أبﺤاث األوبﺌة الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث ( )CREDمﻨﺬ أكﺜﺮ
مﻦ  35عاماً في مﺠاالت الﺪراسات الﺪولﯿة بﺸأن الﺼﺤة في حاالت
وقﻮع كﻮارث ومﻨازعات ،مﻦ خالل أنﺸﻄة الﺒﺤﺚ والﺘﺪريﺐ الﺘي
تﺮبﻂ بﯿﻦ اإلغاثة وإعادة الﺘأهﯿﻞ والﺘﻨﻤﯿة .وقﺪ تأسﺲ الﻤﺮكﺰ في
بﺮوكﺴﻞ عام  1973في كلﯿة الﺼﺤة العامة الﺘابعة للﺠامعة الﻜاثﻮلﯿﻜﯿة
في لﻮفان ،كﻤﺆسﺴة غﯿﺮ ربﺤﯿة ذات مﻜانة دولﯿة بﻤﻮجﺐ القانﻮن
الﺒلﺠﯿﻜي .وفي عام  ،1980أصﺒح الﻤﺮكﺰ ( )CREDيعﻤﻞ بالﺘعاون مع
مﻨﻈﻤة الﺼﺤة العالﻤﯿة ( )WHOفي إﻃار الﺒﺮنامج العالﻤي لﻤﻨﻈﻤة
الﺼﺤة العالﻤﯿة للﺘأهﺐ للﻄﻮارئ واالسﺘﺠابة لها .ومﻨﺬ ذلﻚ الﺤﯿﻦ،
ﻃﻮّر الﻤﺮكﺰ ( )CREDشﺒﻜﺘه الﺪولﯿة بﺸﻜﻞ كﺒﯿﺮ وصار يﺘعاون بﺸﻜﻞ
وثﯿق مع العﺪيﺪ مﻦ وكاالت األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة والﻤﺆسﺴات الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة
والﺤﻜﻮمﯿة والﻤﻨﻈﻤات غﯿﺮ الﺤﻜﻮمﯿة ومعاهﺪ األبﺤاث والﺠامعات.

األهﺪاف
يﺸﺠع الﻤﺮكﺰ ( )CREDاألبﺤاث ويﺰود الﻤﺠﺘﻤع الﺪولي بقاعﺪة أدلة
حﻮل عﺐﺀ الﻤﺮض والقﻀايا الﺼﺤﯿة ذات الﺼلة الﺘي يﻜﻮن سﺒﺒها
الﻜﻮارث والﻤﻨازعات ،مﻦ أجﻞ تﺤﺴﯿﻦ الﺘأهﺐ لﺤاالت الﻄﻮارئ
اإلنﺴانﯿة واالسﺘﺠابة لها .ويقﻮم الﻤﺮكﺰ ( )CREDبﺘﺪريﺐ الﻤﺪيﺮيﻦ
الﻤﯿﺪانﯿﯿﻦ والﻄالب ومﻮﻇفي اإلغاثة والﻤهﻨﯿﯿﻦ الﺼﺤﯿﯿﻦ ،على إدارة
حاالت الﻄﻮارئ اإلنﺴانﯿة قﺼﯿﺮة وﻃﻮيلة األمﺪ.

مﺠاالت الﺘﺮكﯿﺰ
تغﻄي أبﺤاث الﻤﺮكﺰ ( )CREDجﻤﯿع الﺤاالت اإلنﺴانﯿة وحاالت
الﻄﻮارئ الﺘي لها تأثﯿﺮ كﺒﯿﺮ على صﺤة اإلنﺴان .وتﺸﻤﻞ هﺬه
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الﺤاالت جﻤﯿع أنﻮاع الﻜﻮارث الﻄﺒﯿعﯿة والﺘي يﻜﻮن سﺒﺒها اإلنﺴان،
مﺜﻞ الﺰالزل والفﯿﻀانات والعﻮاصﻒ؛ والﻜﻮارث ﻃﻮيلة الﻤﺪى مﺜﻞ
الﻤﺠاعات وحاالت الﺠفاف؛ والﺤاالت الﺘي تﺆدي إلى نﺰوح جﻤاعي
مﺜﻞ الﺤﺮوب األهلﯿة والﻤﻨازعات.
ويﺮكﺰ الﻤﺮكﺰ ( )CREDعلى الﺠﻮانﺐ الﺼﺤﯿة وعﺐﺀ الﻤﺮض الﻨاجﻢ
عﻦ الﻜﻮارث وحاالت الﻄﻮارئ الﻤعقﺪة .كﻤا يﺸﺠع الﻤﺮكﺰ األبﺤاث
حﻮل الﺠﻮانﺐ األوسع لألزمات اإلنﺴانﯿة ،مﺜﻞ حقﻮق اإلنﺴان والقانﻮن
اإلنﺴاني ،والقﻀايا االجﺘﻤاعﯿة واالقﺘﺼادية والﺒﯿﺌﯿة ،ونﻈﻢ اإلنﺬار
الﻤﺒﻜﺮ ،واالحﺘﯿاجات الﺨاصة للﻨﺴاﺀ واألﻃفال ،ورعاية الﺼﺤة
العقلﯿة.
ويﺸارك الﻤﺮكﺰ ( )CREDبﻨﺸاط في تﺤفﯿﺰ الﻨقاش حﻮل فعالﯿة مﺨﺘلﻒ
الﺘﺪخالت اإلنﺴانﯿة .كﻤا يﺸﺠع الﻤﻨاقﺸات العلﻤﯿة والﺴﯿاسﯿة بﺸأن
الﺘﺪخالت الﺤالﯿة والﻤﺤﺘﻤلة وتأثﯿﺮاتها على سﻮﺀ الﺘغﺬية الﺤاد والﻤﺰمﻦ
وبقاﺀ اإلنﺴان واالعﺘالل واألمﺮاض الﻤعﺪية والﺼﺤة العقلﯿة.
ويعﻤﻞ فﺮيق الﻤﺮكﺰ ( )CREDفي أربعة مﺠاالت رئﯿﺴﯿة
الﻜﻮارث الﻄﺒﯿعﯿة وآثارها؛
وبائﯿات الﺤﺮوب األهلﯿة والﻤﻨازعات؛
دعﻢ قﻮاعﺪ الﺒﯿانات والﻤعلﻮمات؛
بﻨاﺀ القﺪرات

والﺘﺪريﺐ.

وهي:

الﻤﺮفق الﺜاني .معلﻮمات حﻮل قﻮاعﺪ الﺒﯿانات العالﻤﯿة بﺸﺄن الﺨﺴائﺮ واألضﺮار الﻨاجﻤة عﻦ
الﻜﻮارث ،وقاعﺪة بﯿانات الﻈﻮاهﺮ الﻄارئة الﺘابعة لﻤﺮكﺰ أبﺤاث األوبﺌة الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث
تﺼﻨﯿﻒ األخﻄار في قاعﺪة الﺒﯿانات

()EM-DAT

الﺠﺪول  .10تﺼﻨﯿﻒ األخﻄار على الﻨﺤﻮ الﻤﺤﺪد في قاعﺪة الﺒﯿانات
فﺌة الﻜﻮارث

الفﺌة الفﺮعﯿة للﻜﻮارث

()EM-DAT

نﻮع الﻜارثة الﺮئﯿﺴي

الﻨﻮع الفﺮعي للﻜارثة

الﻤﺴﺘﻮى الﺜاني مﻦ
الﻨﻮع الفﺮعي

مﻮجة بﺮد
درجات حﺮارة مﺘﻄﺮفة

مﻮجة حﺮ
ﻇﺮوف الﺸﺘاﺀ القاسﯿة

ضﺒاب

ثلج /جلﯿﺪ
صقﯿع /تﺠﻤﺪ
عاصفة واسعة الﻨﻄاق
وتﺴﺘﻤﺮ لفﺘﺮة ﻃﻮيلة
()derecho

بَﺮد

عاصفة بﺮقﯿة /رعﺪية

مﺮتﺒﻄة بالﻄقﺲ

أمﻄار
عاصفة حﻤلﯿة
عاصفة

عاصفة رملﯿة /تﺮابﯿة
عاصفة شﺪيﺪة
عﺮام العﻮاصﻒ
إعﺼار حلﺰوني

ﻃﺒﯿعﯿة
عاصفة خارج الﻤﻨاﻃق الﻤﺪارية

رياح
عاصفة ريﺤﯿة /عاصفة
ثلﺠﯿة

عاصفة مﺪارية
جفاف
مﻨاخﯿة

ثﻮران الﺒﺤﯿﺮات الﺠلﯿﺪية
حﺮائق الﺒﺮاري

فﯿﻀان
مائﯿة
انﺰالق أرضي
حﺮكة األمﻮاج

حﺮائق الغابات
حﺮائق األراضي :األراضي
الﺤﺮجﯿة ،األدغال ،الﻤﺮاعي
فﯿﻀان ساحلي
فﯿﻀان خاﻃﻒ
فﯿﻀانات الﻜﺘﻞ الﺠلﯿﺪية
الﻤﺘﺮاكﻤة
فﯿﻀان نهﺮي
انهﯿار جلﯿﺪي (ثلج ،حﻄام،
تﺪفقات الﻮحﻞ ،انهﯿارات
صﺨﺮية)
الﻤﻮجات الﻤارقة
تﺬبﺬب مﻨﺴﻮب الﻤﯿاه
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معلﻮمات قاعﺪة الﺒﯿانات

()EM-DAT

تعﺘﻤﺪ قاعﺪة الﺒﯿانات ( )EM-DATعلى عﺪد مﻦ مﺼادر الﻤعلﻮمات ،على الﻨﺤﻮ الﻤﺒﯿﻦ في الﺠﺪول

.11

الﺠﺪول  .11قائﻤة بالﻤﺼادر الﺮئﯿﺴﯿة الﺘي يﺸﯿع اسﺘﺨﺪامها في مﺮكﺰ أبﺤاث األوبﺌة الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث
الﻀﺮورية للﻜﻮارث الﻤﺤﺘﻤﻞ إدراجها في قاعﺪة الﺒﯿانات ()EM-DAT

()CRED

لﺠﻤع الﻤعلﻮمات

الﻤﺼادر

األمﺜلة

األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة

مﻜﺘﺐ تﻨﺴﯿق الﺸﺆون اإلنﺴانﯿة ،شﺒﻜات الﻤعلﻮمات اإلقلﯿﻤﯿة الﻤﺘﻜاملة ،مﻨﻈﻤة الﺼﺤة العالﻤﯿة،
مﻨﻈﻤة األغﺬية والﺰراعة

األرقام الﻮﻃﻨﯿة

األرقام الﺮسﻤﯿة للﺒلﺪ (على سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،الفلﺒﯿﻦ – الﻤﺠلﺲ الﻮﻃﻨي للﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث
وإدارتها)

الﻮكاالت الﺘقﻨﯿة في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة

مﻜﺘﺐ الﻤﺴاعﺪة الﺨارجﯿة في حاالت الﻜﻮارث ،اإلدارة الﻮﻃﻨﯿة للﻤﺤﯿﻄات والغالف الﺠﻮي،
هﯿﺌة الﻤﺴح الﺠﯿﻮلﻮجي األمﺮيﻜﯿة ،الﻮكالة الفﯿﺪرالﯿة إلدارة حاالت الﻄﻮارئ

الﻤﻨﻈﻤات غﯿﺮ الﺤﻜﻮمﯿة

االتﺤاد الﺪولي لﺠﻤعﯿات الﺼلﯿﺐ األحﻤﺮ والهالل األحﻤﺮ و /أو الﺠﻤعﯿات الﻮﻃﻨﯿة للﺼلﯿﺐ
األحﻤﺮ

الﻤﻨﻈﻤات الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة

الﺒﻨﻚ الﺪولي ،االتﺤاد األوروبي

شﺮكات إعادة الﺘﺄمﯿﻦ

MunichRe, SwissRe

مﺠالت الﺘﺄمﯿﻦ

Lloyd’s Casualty Week

مﺮاكﺰ الﺒﺤﻮث

الﺠامعات /الﻤﺆسﺴات األكاديﻤﯿة (على سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،جامعة ساوث كارولﯿﻨا /معهﺪ أبﺤاث
الﻤﺨاﻃﺮ ومﻮاﻃﻦ الﻀعﻒ /قاعﺪة الﺒﯿانات ( ،))Sheldusالﻤﺮكﺰ اﻵسﯿﻮي للﺘأهﺐ للﻜﻮارث،
مﺮصﺪ دارتﻤﻮث للفﯿﻀانات وأي بﺤﺚ علﻤي أو وثﯿقة عﻤﻞ

الﺼﺤافة /اإلعالم

وكالة فﺮانﺲ بﺮس ،رويﺘﺮز

قﻮاعﺪ الﺒﯿانات األخﺮى

تﺸﻤﻞ األمﺜلة :هﯿﺌة الﻤﺴح الﺠﯿﻮلﻮجي األمﺮيﻜﯿة (الﺰلﺰال) ،ومﺮصﺪ دارتﻤﻮث للفﯿﻀانات
(فﯿﻀان) ،ومﻨﻈﻤة الﺼﺤة العالﻤﯿة (األوبﺌة) ،وبﺮنامج الﻨﺸاط الﺒﺮكاني الﺘابع لﻤعهﺪ سﻤﯿﺜﺴﻮنﯿان
(الﺜﻮران الﺒﺮكاني)

تقﺪم الﻤﺆسﺴات الﻤفﺼلة في الﺠﺪول  ،11الﺘي تﺠﻤع الﺒﯿانات حﻮل األضﺮار والﺨﺴائﺮ الﻤﺘعلقة بالﻤﺨاﻃﺮ الﻄﺒﯿعﯿة أيﻀاً تقاريﺮ ومﻨﺸﻮرات
حﻮل تﺤلﯿالت الﻜﻮارث الﺘي حﺪثﺖ في جﻤﯿع أنﺤاﺀ العالﻢ ،وتﻮفﺮ معلﻮمات عﻦ حﺠﻤها وآثارها االجﺘﻤاعﯿة واالقﺘﺼادية وتﻮزيعها الﺠغﺮافي.
وتﺮد في الﺠﺪول  12بعﺾ الﻤﻨﺸﻮرات الﺮئﯿﺴﯿة الﻤﺴﺘﺨﺪمة كﻤﺼادر للﻤعلﻮمات.
الﺠﺪول  .12قائﻤة بالﻤﻄﺒﻮعات الﺮئﯿﺴﯿة الﺘي تﺮكﺰ على الﻜﻮارث الﻄﺒﯿعﯿة أو الﻜﻮارث الﺘي يﺴﺒﺒها اإلنﺴان وما يﺮتﺒﻂ بها مﻦ آثار
اجﺘﻤاعﯿة واقﺘﺼادية
الﻤﺆسﺴة
مﺮكﺰ أبﺤاث األوبﺌة الﻨاجﻤة
عﻦ الﻜﻮارث ()CRED
الﻤﻨﻈﻤة

()WMO

شﺮكة الﺘأمﯿﻦ الﺴﻮيﺴﺮية
()Swiss Re

شركة

()Munich Re

مكتب األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث ()UNDRR
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عﻨﻮان الﻤﻄﺒﻮع

تﻮاتﺮ الﻨﺸﺮ

الﻜلﻤات الﻤفﺘاحﯿة

االسﺘعﺮاض اإلحﺼائي الﺴﻨﻮي
للﻜﻮارث :األرقام واالتﺠاهات

سﻨﻮياً

ضﺤايا – خﺴائﺮ اقﺘﺼادية – كﻮارث
ﻃﺒﯿعﯿة

حالة الﻤﻨاخ العالﻤي

سﻨﻮياً

مﺘغﯿﺮات الﻤﻨاخ – حاالت شﺬوذ مﻨاخﯿة

تقاريﺮ  Sigmaعﻦ ”الﻜﻮارث الﻄﺒﯿعﯿة
والﻜﻮارث الﺘي يﺴﺒﺒها اإلنﺴان“

سﻨﻮياً

كﻮارث ﻃﺒﯿعﯿة – خﺴائﺮ اقﺘﺼادية -
ضﺤايا

TOPICS Geo

سنويا ً

كوارث طبيعية – خسائر اقتصادية  -ضحايا

تقرير التقييم العالمي

كل سنتين

مخاطر اقتصادية – الحد من مخاطر
الكوارث

نﻤﻮذج حﺪث كارثي وفقاً لقاعﺪة الﺒﯿانات

()EM-DAT

تﻮفﺮ قاعﺪة بﯿانات ( )EM-DATعﺪداً مﻦ حقﻮل الﺒﯿانات الﻤﺘعلقة بالﻜﻮارث (على الﻨﺤﻮ الﻤﺒﯿﻦ في الﺠﺪول

.)13

الﺠﺪول  .13تعاريﻒ قاعﺪة الﺒﯿانات ( )EM-DATالﻤﺪرجة في قاعﺪة الﺒﯿانات الﺘي تﺼﻒ كال مﻦ اﻵثار االجﺘﻤاعﯿة واالقﺘﺼادية للﻜﻮارث
الﻤﺠال

الﺘعﺮيﻒ

القﺘلى (الﻮفﯿات)

األشﺨاص الﻤﺆكﺪة وفاتهﻢ والﻤفقﻮدون والﻤفﺘﺮض أنهﻢ تﻮفﻮا
ً
ً
األشﺨاص الﺬيﻦ يعانﻮن مﻦ إصابات جﺴﺪية أو صﺪمة أو مﺮض يﺘﻄلﺐ عالجا ﻃﺒﯿا كﻨﺘﯿﺠة مﺒاشﺮة لﻜارثة ما

الﻤﺼابﻮن
الﻤﺸﺮدون
الﻤﺘﻀﺮرون
إجﻤالي الﻤﺘﻀﺮريﻦ
إجﻤالي األضﺮار الﻤق ّﺪرة
تﻜالﯿﻒ إعادة اإلعﻤار
الﺨﺴائﺮ الﻤﺆمﻦ علﯿها

األشﺨاص الﺬيﻦ يﺤﺘاجﻮن إلى مﺴاعﺪة فﻮرية للﺤﺼﻮل على مأوى
األشﺨاص الﺬيﻦ يﺤﺘاجﻮن إلى مﺴاعﺪة فﻮرية خالل فﺘﺮة الﻄﻮارئ  ،بﻤا في ذلﻚ األشﺨاص الﻨازحﻮن أو الﺬيﻦ
تﻢ إجالؤهﻢ
مﺠﻤﻮع الﻤﺼابﯿﻦ والﻤﺸﺮديﻦ والﻤﺘﻀﺮريﻦ
قﯿﻤة جﻤﯿع األضﺮار والﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻤﺮتﺒﻄة بﺸﻜﻞ مﺒاشﺮ أو غﯿﺮ مﺒاشﺮ بالﻜارثة
تﻜالﯿﻒ اسﺘﺒﺪال األصﻮل الﻤفقﻮدة
األضﺮار االقﺘﺼادية الﺘي تغﻄﯿها الﺘأمﯿﻨات

يُﺴﺠّ ﻞ كﻞ حﺪث كارثي في قاعﺪة الﺒﯿانات ( )EM-DATبالﻤﺘغﯿﺮات الﻤﺒﯿﻨة في الﺠﺪول
الﺠﺪول  .14مﺘﻐﯿﺮات األحﺪاث الﻜارثﯿة في قاعﺪة الﺒﯿانات
الﻤﺘغﯿﺮات
معلﻮمات عﻦ الﻜارثة

.14

()EM-DAT

الﺘفاصﯿﻞ
رقﻢ الﻜارثة (( )DISNOمعﺮّ ف فﺮيﺪ مﻦ  8أرقام 4 :أرقام للﺴﻨة و 4أرقام لﺮقﻢ الﻜارثة ،على سﺒﯿﻞ الﻤﺜال
)19950324

الﻤعلﻮمات الﺰمﻨﯿة

الﻤعلﻮمات الﺠﻐﺮافﯿة

الﺨﺼائﺺ

الﻤﺠﻤﻮعة /الﻨﻮع /الﻨﻮع الفﺮعي /الﻤﺴﺘﻮى الﺜاني مﻦ الﻨﻮع الفﺮعي للﻜارثة
اسﻢ الﻜارثة
معايﯿﺮ إدخالها في قاعﺪة الﺒﯿانات :يﺠﺐ اسﺘﯿفاﺀ واحﺪ ،على األقﻞ ،مﻦ الﻤعايﯿﺮ الﺘالﯿة مﻦ أجﻞ إدراج
الﻜارثة في قاعﺪة الﺒﯿانات:
اإلبالغ عﻦ مقﺘﻞ  10أشﺨاص أو أكﺜﺮ
اإلبالغ عﻦ تﻀﺮر  100شﺨﺺ أو أكﺜﺮ
اإلعالن عﻦ حالة ﻃﻮارئ
ﻃلﺐ مﺴاعﺪة دولﯿة
الﺴﻨة
ً
(مالحﻈة :يُﺴﺠﻞ جفاف اسﺘﻤﺮ لﻤﺪة سﻨﺘﯿﻦ أو عﺪة سﻨﻮات ،بﺬكﺮ الﺴﻨة الﺘي بﺪأ فﯿها اسﺘﻨادا إلى إرشادات
قاعﺪة الﺒﯿانات ())EM-DAT
تاريﺦ بﺪاية الﻜارثة ونهايﺘها
الﺘﻮقﯿﺖ الﻤﺤلي
الﺒلﺪ /القارة /اإلقلﯿﻢ
الﻤﻮقع
خﻄﻮط العﺮض والﻄﻮل
أصﻞ الﻜارثة
الﻜﻮارث ذات الﺼلة
حﺠﻢ الﻜارثة /نﻄاقها
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الﻤﺘغﯿﺮات

الﺘفاصﯿﻞ

نﺪاﺀ دولي

اسﺘﺠابة مﻜﺘﺐ الﻤﺴاعﺪات الﺨارجﯿة في حالة الﻜﻮارث
ﻃلﺐ مﺴاعﺪة دولﯿة
اإلعالن عﻦ حالة ﻃﻮارئ
الﻤﺴاهﻤة بالﻤعﻮنة

اﻵثار االقﺘﺼادية

األضﺮار الﻤق ّﺪرة (الﻤﺒاشﺮة /غﯿﺮ الﻤﺒاشﺮة؛ حﺴﺐ
الﺨﺴائﺮ الﻤﺆمﻦ علﯿها
تﻜالﯿﻒ إعادة اإلعﻤار

()OFDA

القﻄاع)

اﻵثار على الﺒﺸﺮية

إجﻤالي الﻮفﯿات (= الﻮفﯿات
الﻤﺼابﻮن
الﻤﺸﺮدون
الﻤﺘﻀﺮرون
إجﻤالي الﻤﺘﻀﺮريﻦ (= الﻤﺼابﻮن  +الﻤﺸﺮدون  +الﻤﺘﻀﺮرون)

الﺘﺄثﯿﺮ على القﻄاعات

الﺘأثﯿﺮ على الﺒﻨﯿة الﺘﺤﺘﯿة :الﻤﻨازل والﺠﺴﻮر والﻤﺴﺘﺸفﯿات والﻤﺤاصﯿﻞ والﻄﺮق الﻤﺘﻀﺮرة /الﻤﺪمﺮة
القﻄاعات الﻤﺘﻀﺮرة :الﺼﻨاعة ،الﺼﺮف الﺼﺤي ،االتﺼاالت

 +الﻤفقﻮدون)

تﻐﯿﯿﺮات في أسﻤاﺀ الﺒلﺪان
لقﺪ تغﯿﺮ عﺪد مﻦ أسﻤاﺀ الﺒلﺪان على مﺮ الﺴﻨﯿﻦ ألسﺒاب سﯿاسﯿة مﺨﺘلفة (الﺠﺪول  .)15ويُﺸار إلى اسﻢ الﺒلﺪ على الﻨﺤﻮ الﻮارد في قاعﺪة الﺒﯿانات
( )EM-DATفي العﻤﻮد األول ،وإلى إقلﯿﻢ الﻤﻨﻈﻤة ( )WMOالﺬي يﻨﺘﻤي إلﯿه الﺒلﺪ في العﻤﻮد الﺜاني .أما العﻤﻮد األخﯿﺮ فهﻮ يقﺪم شﺮحاً مﻮجﺰاً
للﺘغﯿﯿﺮات الﺴﯿاسﯿة الﺘي ﻃﺮأت.
الﺠﺪول  .15قائﻤة تﻐﯿﯿﺮات أسﻤاﺀ الﺒلﺪان مﻨﺬ إنﺸاﺀ سﺠالت قاعﺪة الﺒﯿانات
الﺒلﺪ /اإلقلﯿﻢ على الﻨﺤﻮ الﻮارد في قاعﺪة
الﺒﯿانات ()EM-DAT

االتﺤاد اإلقلﯿﻤي
الﺠغﺮافي

()EM-DAT

الﻤعلﻮمات

تﺸﯿﻜﻮسلﻮفاكﯿا

6

انقﺴﻤﺖ في كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ  1993إلى الﺠﻤهﻮرية الﺘﺸﯿﻜﯿة وسلﻮفاكﯿا

إريﺘﺮيا

1

انفﺼلﺖ عﻦ إثﯿﻮبﯿا في عام

جﻤهﻮرية ألﻤانﯿا الﺪيﻤقﺮاﻃﯿة

6

ألﻤانﯿا مﻨﺬ عام

1990

جﻤهﻮرية ألﻤانﯿا االتﺤادية

6

ألﻤانﯿا مﻨﺬ عام

1990

دولة صﺮبﯿا والﺠﺒﻞ األسﻮد االتﺤادية

6

االتﺤاد الﺴﻮفﯿﺘي

2

انقﺴﻤﺖ في عام  2006إلى دولﺘي صﺮبﯿا والﺠﺒﻞ األسﻮد
انقﺴﻢ إلى  15بلﺪاً في عام 1991

تﯿﻤﻮر لﯿﺸﺘي

1993

انفﺼلﺖ عﻦ إنﺪونﯿﺴﯿا في عام

2002

الﺠﻤهﻮرية العﺮبﯿة الﯿﻤﻨﯿة

2

الﯿﻤﻦ مﻨﺬ عام

1990

جﻤهﻮرية الﯿﻤﻦ الﺪيﻤقﺮاﻃﯿة الﺸعﺒﯿة

2

الﯿﻤﻦ مﻨﺬ عام

1990

جﻨﻮب الﺴﻮدان

1

انفﺼلﺖ عﻦ الﺴﻮدان في عام

يﻮغﻮسالفﯿا

6

انقﺴﻤﺖ في عام  92/1991إلى خﻤﺴة بلﺪان (سلﻮفﯿﻨﯿا ،وكﺮواتﯿا ،والﺒﻮسة
والهﺮسﻚ ،وصﺮبﯿا والﺠﺒﻞ األسﻮد ،ومقﺪونﯿا الﺸﻤالﯿة)

82

2011

أُدرجﺖ جﻤﯿع سﺠالت الﺒﯿانات لﯿﻮغﻮسالفﯿا وصﺮبﯿا والﺠﺒﻞ األسﻮد وتﺸﯿﻜﻮسلﻮفاكﯿا في اإلحﺼائﯿات العالﻤﯿة والﺨﺮائﻂ العالﻤﯿة .ومع ذلﻚ،
بالﻨﺴﺒة للﺨﺮيﻄة اإلقلﯿﻤﯿة ألوروبا ،ال يﻤﻜﻦ عﺮض الﺒﯿانات مﻦ هﺬه الﺒلﺪان الﺴابقة وبالﺘالي فقﺪ اسﺘُﺒعﺪت (الﺠﺪول  ،)16إال إذا كان مﻦ الﻤﻤﻜﻦ
أن يُعﺰى أحﺪ سﺠالت الﺒﯿانات على وجه الﺘﺤﺪيﺪ إلى بلﺪ آخﺮ مﻮجﻮد مﻦ الﺒﯿانات الﻮصفﯿة.
الﺠﺪول  .16إحﺼاﺀات الﻜﻮارث مﻦ ثالثة بلﺪان سابقة اس ُﺘﺒعﺪت مﻦ خﺮيﻄة أوروبا
اإلحﺼاﺀات
الﺒلﺪ

عﺪد الﻜﻮارث

عﺪد الﻮفﯿات

الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية (بﻤلﯿارات
الﺪوالرات األمﺮيﻜﯿة)

تﺸﯿﻜﻮسلﻮفاكﯿا

9

24

0.036

صﺮبﯿا
الﺠﺒﻞ األسﻮد

13

20

0.0

يﻮغﻮسالفﯿا

8

130

3.97

الﻤﺮفق الﺜالﺚ .قائﻤة أقالﯿﻢ الﻤﻨﻈﻤة ( )WMOوالﺒلﺪان واألقالﯿﻢ الﻤقابلة لها على الﻨﺤﻮ
الﻮارد في قاعﺪة الﺒﯿانات ()EM-DAT
تﺘﻮافق الﺒلﺪان واألقالﯿﻢ الﻮاردة في قاعﺪة الﺒﯿانات ( )EM-DATمع كﻞ إقلﯿﻢ مﻦ أقالﯿﻢ الﻤﻨﻈﻤة ( )WMOالﺴﺖ وفقاً لﻤﻮقعها الﺠغﺮافي (الﺠﺪول
ويقع الﺒﺮ الﺮئﯿﺴي لﺠﻤﯿع الﺒلﺪان داخﻞ إقلﯿﻢ واحﺪ تابع للﻤﻨﻈﻤة ( ،)WMOباسﺘﺜﻨاﺀ االتﺤاد الﺮوسي (الﻤعﺮوف سابقاً باسﻢ اتﺤاد الﺠﻤهﻮريات
االشﺘﺮاكﯿة الﺴﻮفﯿاتﯿة) وكازاخﺴﺘان (الﺘي كانﺖ جﺰﺀًا مﻦ اتﺤاد الﺠﻤهﻮريات االشﺘﺮاكﯿة الﺴﻮفﯿاتﯿة سابقاً) ،الﺬي يﻤﺘﺪ عﺒﺮ اإلقلﯿﻤﯿﻦ الﺜاني
(آسﯿا) والﺴادس (أوروبا) للﻤﻨﻈﻤة (( )WMOانﻈﺮ الﺸﻜﻞ  .)42ولﺬلﻚ ،فقﺪ أُجﺮيﺖ مﺮاجعة دقﯿقة لﻤﺪخالت قاعﺪة الﺒﯿانات ( )EM-DATالﺨاصة
باالتﺤاد الﺮوسي وكازاخﺴﺘان حﺴﺐ الﻤﻮقع (بﻨا ًﺀ على الﻤعلﻮمات الﻤﺘاحة في قاعﺪة الﺒﯿانات ( ))EM-DATلﻀﻤان أن تُﻨﺴﺐ األحﺪاث الﻤُﺒلّغ
عﻨها والﺨﺴائﺮ االجﺘﻤاعﯿة واالقﺘﺼادية الﻤﺮتﺒﻄة بها ،بﺸﻜﻞ صﺤﯿح إلى إقلﯿﻢ الﻤﻨﻈﻤة ( )WMOالﻤﻨاسﺐ .وتُﺪرج أقالﯿﻢ ما وراﺀ الﺒﺤار (على
سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،ال ريﻮنﯿﻮن) والﻮاليات الفﯿﺪرالﯿة (مﺜﻞ هاواي) ،على الﺘﻮالي ،في إقلﯿﻢ الﻤﻨﻈﻤة ( )WMOالﺬي تﺘﻮاجﺪ فﯿه ،مع اإلشارة إلى الﺒلﺪ
الﺘي تﻨﺘﺴﺐ إلﯿه.
.)17

اإلقليم السادس
أوروبا

اإلقليم الثاني
آسيا

اإلقليم الرابع
أمريكا الشمالية
وأمريكا الوسطى
والكاريبي

اإلقليم األول
أفريقيا

اإلقليم الخامس
جنوب غرب المحيط
الهادئ

الﺸﻜﻞ  .42خﺮيﻄة االتﺤادات اإلقلﯿﻤﯿة للﻤﻨﻈﻤة

اإلقليم الثالث
أمريكا الجنوبية

()WMO

83

الﺠﺪول  .17عﺪد الﻜﻮارث الﻤُﺒلّغ عﻨها لﻜﻞ بلﺪ /إقلﯿﻢ حﺴﺐ أقالﯿﻢ الﻤﻨﻈﻤة ( )WMOللفﺘﺮة

2019-1970

مالحﻈة :تﺘﻮافق أسﻤاﺀ الﺪول واألقالﯿﻢ األعﻀاﺀ في الﻤﻨﻈﻤة ( )WMOمع معايﯿﺮ الﻤﻨﻈﻤة ( .)WMOأما الﺪول واألقالﯿﻢ غﯿﺮ األعﻀاﺀ فهي تﻤﺘﺜﻞ
ُ
لﻤعايﯿﺮ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة على نﺤﻮ ما أدرجﺖ علﯿه في بﯿانات القاعﺪة (.)EM-DAT
اإلقلﯿﻢ األول

(أفﺮيقﯿا)

الﺪولة /اإلقلﯿﻢ

الﺪولة /اإلقلﯿﻢ

عﺪد الﻜﻮارث

عﺪد الﻜﻮارث

الﺠﺰائﺮ

56

جﺰر ماديﺮا (الﺒﺮتغال)

3

أنغﻮال

50

مالوي

51

بﻨﻦ

24

مالي

34

بﻮتﺴﻮانا

17

مﻮريﺘانﯿا

30

بﻮركﯿﻨا فاسﻮ

30

مﻮريﺸﯿﻮس

19

بﻮرونﺪي

42

الﻤغﺮب

42

الﻜامﯿﺮون

24

مﻮزامﺒﯿق

79

جﺰر كﻨاري (إسﺒانﯿا)

7

نامﯿﺒﯿا

23

كابﻮ فﯿﺮدي

8

الﻨﯿﺠﺮ

40

جﻤهﻮرية أفﺮيقﯿا الﻮسﻄى

31

نﯿﺠﯿﺮيا

64

تﺸاد

29

ال ريﻨﯿﻮن

جﺰر القﻤﺮ

11

روانﺪا

31

الﻜﻮنغﻮ

11

سانﺖ هﯿالنة (الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة)

1

كﻮت ديفﻮار

14

سان تﻮمي وبﺮيﻨﺴﯿﺒي

1

جﻤهﻮرية الﻜﻮنغﻮ الﺪيﻤقﺮاﻃﯿة

49

الﺴﻨغال

30

جﯿﺒﻮتي

20

سﯿﺸﯿﻞ

4

مﺼﺮ

23

سﯿﺮالﯿﻮن

16

إريﺘﺮيا

6

الﺼﻮمال

62

إثﯿﻮبﯿا

74

جﻨﻮب أفﺮيقﯿا

90

غابﻮن

5

جﻨﻮب الﺴﻮدان

15

غامﺒﯿا

19

الﺴﻮدان

53

غانا

27

إسﻮاتﯿﻨي (سﻮازيلﻨﺪ سابقاً)

14

غﯿﻨﯿا

18

تﻮغﻮ

15

غﯿﻨﯿا-بﯿﺴاو

12

تﻮنﺲ

17

كﯿﻨﯿا

76

أوغﻨﺪا

47

لﯿﺴﻮتﻮ

19

جﻤهﻮرية تﻨﺰانﯿا الﻤﺘﺤﺪة

64

لﯿﺒﯿﺮيا

10

زامﺒﯿا

25

لﯿﺒﯿا

3

زمﺒابﻮي

27

مﺪغﺸقﺮ

72

84

(فﺮنﺴا)

11

اإلقلﯿﻢ الﺜاني

(آسﯿا)

الﺪولة /اإلقلﯿﻢ

الﺪولة /اإلقلﯿﻢ

عﺪد الﻜﻮارث

عﺪد الﻜﻮارث

أفغانﺴﺘان

138

نﯿﺒال

96

بﻨغالديﺶ

277

عﻤان

14

بﻮتان

6

باكﺴﺘان

159

كﻤﺒﻮديا

32

قﻄﺮ

1

الﺼﯿﻦ

721

جﻤهﻮرية كﻮريا الﺪيﻤقﺮاﻃﯿة الﺸعﺒﯿة

42

هﻮنغ كﻮنغ (الﺼﯿﻦ)

107

جﻤهﻮرية كﻮريا
االتﺤاد الﺮوسي (اإلقلﯿﻢ الﺜاني
للﻤﻨﻈﻤة ())WMO
الﻤﻤلﻜة العﺮبﯿة الﺴعﻮدية

97

24

الهﻨﺪ

550

سﺮي النﻜا

93

جﻤهﻮرية إيﺮان اإلسالمﯿة

93

تايﻮان (مقاﻃعة في الﺼﯿﻦ)

79

العﺮاق

12

ﻃاجﯿﻜﺴﺘان

51

الﯿابان

208

تايلﻨﺪ

134

76

كازاخﺴﺘان

19

تﺮكﻤانﺴﺘان

1

الﻜﻮيﺖ

2

اإلمارات العﺮبﯿة الﻤﺘﺤﺪة

1

قﯿﺮغﯿﺰسﺘان

18

أوزبﻜﺴﺘان

3

جﻤهﻮرية الو الﺪيﻤقﺮاﻃﯿة الﺸعﺒﯿة

39

ماكاو (الﺼﯿﻦ)

6

ملﺪيﻒ

3

مﻨغﻮلﯿا

27

فﯿﯿﺖ نام
الﯿﻤﻦ (قﺒﻞ عام  :1990الﺠﻤهﻮرية العﺮبﯿة
الﯿﻤﻨﯿة)
الﯿﻤﻦ (قﺒﻞ عام  :1990جﻤهﻮرية الﯿﻤﻦ
الﺪيﻤقﺮاﻃﯿة الﺸعﺒﯿة)
الﯿﻤﻦ

مﯿانﻤار

56

اإلقلﯿﻢ الﺜالﺚ (أمﺮيﻜا

217
4
7
41

الﺠﻨﻮبﯿة)

الﺪولة /اإلقلﯿﻢ

الﺪولة /اإلقلﯿﻢ

عﺪد الﻜﻮارث

عﺪد الﻜﻮارث

األرجﻨﺘﯿﻦ

103

غﯿانا

11

دولة بﻮلﯿفﯿا الﻤﺘعﺪدة القﻮمﯿات

75

باراغﻮاي

45

الﺒﺮازيﻞ

193

بﯿﺮو

108

شﯿلي

73

سﻮريﻨام

2

كﻮلﻮمﺒﯿا

135

أوروغﻮاي

31

إكﻮادور

48

جﻤهﻮرية فﻨﺰويال الﺒﻮلﯿفارية

41

غﯿانا الفﺮنﺴﯿة (فﺮنﺴا)

2

85

اإلقلﯿﻢ الﺮابع (أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة وأمﺮيﻜا الﻮسﻄى
الﺪولة /اإلقلﯿﻢ
أنغﻮيال( 19الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة)
أنﺘﯿغﻮا وبﺮبﻮدا
جﺰر الﺒهاما
بﺮبادوس
بلﯿﺰ
بﺮمﻮدا (الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة)
جﺰر فﺮجﻦ الﺒﺮيﻄانﯿة (الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة)
كﻨﺪا
جﺰر كايﻤان (الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة)
كﻮسﺘاريﻜا
كﻮبا
كﻮراساو وسﻨﺖ مارتﻦ
دومﯿﻨﯿﻜا
الﺠﻤهﻮرية الﺪومﯿﻨﯿﻜﯿة
الﺴلفادور
غﺮيﻨادا
غﻮادلﻮب (فﺮنﺴا)
غﻮاتﯿﻤاال
هايﺘي
اإلقلﯿﻢ الﺨامﺲ (جﻨﻮب غﺮب الﻤﺤﯿﻂ
الﺪولة /اإلقلﯿﻢ
سامﻮا األمﺮيﻜﯿة (الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة)
أسﺘﺮالﯿا
بﺮوني دار الﺴالم
جﺰر كﻮك
فﯿﺠي
بﻮلﯿﻨﯿﺰيا الفﺮنﺴﯿة (فﺮنﺴا)
غﻮام (الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة)
إنﺪونﯿﺴﯿا
كﯿﺮيﺒاس
مالﯿﺰيا
جﺰر مارشال
واليات مﯿﻜﺮونﯿﺰيا الﻤﻮحﺪة
كالﯿﺪونﯿا الﺠﺪيﺪة (فﺮنﺴا)
نﯿﻮزيلﻨﺪا
19

86

والﻜاريﺒي)

عﺪد الﻜﻮارث

الﺪولة /اإلقلﯿﻢ

عﺪد الﻜﻮارث

6

هﻨﺪوراس
جامايﻜا
مارتﯿﻨﯿﻚ (فﺮنﺴا)
الﻤﻜﺴﯿﻚ
مﻮنﺘﺴﯿﺮات (الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة)
جﺮز األنﺘﯿﻞ الهﻮلﻨﺪية
نﯿﻜاراغﻮا
بﻨﻤا
بﻮرتﻮ ريﻜﻮ (الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة)
سانﺖ بارتلﯿﻤي
سانﺖ كﯿﺘﺲ ونﯿفﺲ
سانﺖ لﻮسﯿا
سانﺖ مارتﻦ (فﺮنﺴا)
سانﺖ فﻨﺴﻨﺖ وجﺰر غﺮيﻨاديﻦ
تﺮيﻨﯿﺪاد وتﻮباغﻮ
جﺰر تﺮكﺲ وكايﻜﻮس (الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة)
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة األمﺮيﻜﯿة
جﺰر فﺮجﻦ الﺘابعة للﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة

69

10
20
10
18
5
8
110
7
45
68
1
12
63
41
6
10
69

34
12
202
3
2
53
46
30
1
8
15
1
16
10
7
848
8

103

الهادئ)

عﺪد الﻜﻮارث
4
226
1
7
49
7
8
292
5
65
6
10
9
55

الﺪولة /اإلقلﯿﻢ
نﯿﻮي
جﺰر ماريانا الﺸﻤالﯿة
باالو
بابﻮا غﯿﻨﯿا الﺠﺪيﺪة
الفلﺒﯿﻦ
سامﻮا
جﺰر سلﯿﻤان
تﯿﻤﻮر  -لﯿﺸﺘي
تﻮكﯿالو (نﯿﻮزيلﻨﺪا)
تﻮنغا
تﻮفالﻮ
هاواي (الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة)
فانﻮاتﻮ
جﺰر والﯿﺲ وفﻮتﻮنا (فﺮنﺴا)

أعﻀاﺀ مﺠﻤﻮعة األقالﯿﻢ الﺒﺮيﻄانﯿة في الﻜاريﺒي (أنغﻮيال ،مﻮنﺘﺴﯿﺮات ،جﺰر تﺮكﺲ وكايﻜﻮس ،جﺰر فﺮجﻦ الﺒﺮيﻄانﯿة ،جﺰر

عﺪد الﻜﻮارث
2
4
2
38
514
11
22
8
3
17
7
5
28
2

كايﻤان(.

اإلقلﯿﻢ الﺴادس

(أوروبا)

الﺪولة /اإلقلﯿﻢ

الﺪولة /اإلقلﯿﻢ

عﺪد الﻜﻮارث

عﺪد الﻜﻮارث

ألﺒانﯿا

25

األردن

12

أرمﯿﻨﯿا

9

التفﯿا

8

الﻨﻤﺴا

48

لﺒﻨان

11

أذربﯿﺠان

10

لﯿﺘﻮانﯿا

14

2

لﻜﺴﻤﺒﺮغ

12

بﯿالروس

12

الﺠﺒﻞ األسﻮد

11

بلﺠﯿﻜا

55

هﻮلﻨﺪا

35

الﺒﻮسﻨة والهﺮسﻚ

24

مقﺪونﯿا الﺸﻤالﯿة

21

بلغاريا

41

الﻨﺮويج

10

كﺮواتﯿا

27

بﻮلﻨﺪا

53

قﺒﺮص

9

الﺒﺮتغال

43

الﺠﻤهﻮرية الﺘﺸﯿﻜﯿة

26

جﻤهﻮرية مﻮلﺪوفا

15

تﺸﯿﻜﻮسلﻮفاكﯿا

9

رومانﯿا

83

الﺪانﻤﺮك
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االتﺤاد الﺮوسي (االتﺤاد اإلقلﯿﻤي
الﺴادس للﻤﻨﻈﻤة ())WMO
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إسﺘﻮنﯿا

4

صﺮبﯿا

37

فﻨلﻨﺪا

3

سلﻮفاكﯿا
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فﺮنﺴا
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سلﻮفﯿﻨﯿا
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جﻮرجﯿا

20

إسﺒانﯿا
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دولة فلﺴﻄﯿﻦ
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الﺴﻮيﺪ
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ألﻤانﯿا

75

سﻮيﺴﺮا
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الﯿﻮنان

56

الﺠﻤهﻮرية العﺮبﯿة الﺴﻮرية
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هﻨغاريا
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تﺮكﯿا

71

آيﺴلﻨﺪا

5

أوكﺮانﯿا

33

أيﺮلﻨﺪا
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إسﺮائﯿﻞ

16

إيﻄالﯿا

99

جﺰر األزور

(الﺒﺮتغال)

ألﻤانﯿا (قﺒﻞ عام  :1990جﻤهﻮرية ألﻤانﯿا
الﺪيﻤقﺮاﻃﯿة)
ألﻤانﯿا (قﺒﻞ عام  :1990جﻤهﻮرية ألﻤانﯿا
االتﺤادية)

الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة لﺒﺮيﻄانﯿا العﻈﻤى
وأيﺮلﻨﺪا الﺸﻤالﯿة
اتﺤاد الﺠﻤهﻮريات االشﺘﺮاكﯿة
الﺴﻮفﯿاتﯿة (حﺘى عام )1991
يﻮغﻮسالفﯿا

84
6
8

87

الﻤﺮفق الﺮابع .تﺼﻨﯿﻒ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة والﺒﻨﻚ الﺪولي للﺒلﺪان
تﺴﺘﻨﺪ األرقام والﺮسﻮم الﺒﯿانﯿة الﻮاردة في هﺬا الﻤﻄﺒﻮع والﺘي تﻤﺜﻞ
عﺪد الﻜﻮارث والﻮفﯿات والﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻨاجﻤة عﻦ ﻇﻮاهﺮ
الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ الﻤﺘﻄﺮفة ،بﺸﻜﻞ أساسي إلى نﻈامﯿﻦ للﺘﺼﻨﯿﻒ
االقﺘﺼادي ،وهﻤا الﻨﻈامان اللﺬان وضعﺘهﻤا األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة والﺒﻨﻚ
الﺪولي .وهﺬان الﻨﻈامان لﯿﺴا شاملﯿﻦ ،وهﻨاك بعﺾ الﺒلﺪان واألقالﯿﻢ
الﺠﺰرية الﺼغﯿﺮة الﺘي لﻢ تُﺪرج وهي مﺬكﻮرة في الﺠﺪول .19
وألغﺮاض هﺬا األﻃلﺲ ،اسﺘﻨﺪ تﺼﻨﯿﻒ هﺬه الﺒلﺪان /األقالﯿﻢ إلى
تﺼﻨﯿﻒ اقﺘﺼادي تﻜﻤﯿلي وضعه مﺆتﻤﺮ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺘﺠارة والﺘﻨﻤﯿة
(األونﻜﺘاد).
ويُﺴﺘﺨﺪم الﺘﺼﻨﯿفان اللﺬان وضعﺘهﻤا األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة والﺒﻨﻚ الﺪولي
عالﻤﯿاً لﻤقارنة اقﺘﺼادات الﺒلﺪان الﻤﺸﻤﻮلة وعﺪدها  193بلﺪاً .ويُع ّﺪ
اسﺘغالل االخﺘالفات في نهج الﻨﻈامﯿﻦ مفﯿﺪاً للﺘفﻜﯿﺮ في الﻜﻮارث الﺘي
تُعﺰى إلى ﻇﻮاهﺮ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ والﻤاﺀ الﻤﺘﻄﺮفة وتقﯿﯿﻤها في سﯿاق
سﻨﺪاي وأهﺪاف الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة.
رصﺪ مﺪى تﺤقﯿق غايات إﻃار ِ
ويﺘﻀﻤﻦ تﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى الﺒﻨﻚ الﺪولي أربع فﺌات حﺴﺐ فﺌة
الﺪخﻞ (األرقام مأخﻮذة مﻦ عام  2015للﺴﻨة الﻤالﯿة :)2017
الﺪخﻞ الﻤﻨﺨفﺾ (أقﻞ مﻦ  1 181دوالراً

أمﺮيﻜﯿاً)

الﺸﺮيﺤة الﺪنﯿا مﻦ فﺌة الﺪخﻞ الﻤﺘﻮسﻂ
أمﺮيﻜﯿاً)

(4 035-1 026

دوالراً

الﺸﺮيﺤة العلﯿا مﻦ فﺌة الﺪخﻞ الﻤﺘﻮسﻂ
أمﺮيﻜﯿاً)

(12 475-4 036

دوالراً

الﺪخﻞ الﻤﺮتفع ( 12 476دوالراً أمﺮيﻜﯿاً أو

أكﺜﺮ)

ويُقاس الﺪخﻞ باسﺘﺨﺪام نﺼﯿﺐ الفﺮد مﻦ الﺪخﻞ القﻮمي اإلجﻤالي .وفي
حﯿﻦ أنه مﻦ الﻤفهﻮم أن نﺼﯿﺐ الفﺮد مﻦ الﺪخﻞ القﻮمي اإلجﻤالي ال
يلﺨﺺ بالﻜامﻞ مﺴﺘﻮى الﺘﻨﻤﯿة في بلﺪ /إقلﯿﻢ أو يقﯿﺲ رفاهﯿﺘه ،فقﺪ ثﺒﺖ
أنه مﺆشﺮ مفﯿﺪ ومﺘاح بﺴهﻮلة ويﺮتﺒﻂ ارتﺒاﻃاً وثﯿقاً بﻤقايﯿﺲ جﻮدة
الﺤﯿاة غﯿﺮ الﻨقﺪية األخﺮى ،مﺜﻞ مﺘﻮسﻂ العﻤﺮ الﻤﺘﻮقع عﻨﺪ الﻮالدة،
ومعﺪالت وفﯿات األﻃفال ،ومعﺪالت االلﺘﺤاق بالﻤﺪارس .ومع ذلﻚ،
هﻨاك بعﺾ القﯿﻮد الﻤﺮتﺒﻄة باسﺘﺨﺪام الﺪخﻞ القﻮمي اإلجﻤالي الﺘي
يﺠﺐ أن يﻜﻮن الﻤﺴﺘﺨﺪمﻮن على دراية بها .وعلى سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،قﺪ
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يُقلﻞ مﻦ الﺪخﻞ القﻮمي اإلجﻤالي في االقﺘﺼادات مﻨﺨفﻀة الﺪخﻞ الﺘي
لﺪيها أنﺸﻄة كفاف غﯿﺮ رسﻤﯿة أكﺜﺮ .كﻤا أن الﺪخﻞ القﻮمي اإلجﻤالي
ال يعﻜﺲ الﺘﺒايﻦ في تﻮزيع الﺪخﻞ .ويﻤﻜﻦ االﻃالع على تﺼﻨﯿﻒ
الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى الﺒﻨﻚ الﺪولي على الﺮابﻂ الﺘاليhttp://databank. :
.worldbank.org/data/download/site-content/OGHIST.xls
تﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة والﺬي تﺴﺘﺨﺪمه إدارة الﺸﺆون
االقﺘﺼادية واالجﺘﻤاعﯿة (:)DESA
االقﺘﺼادات الﻤﺘقﺪمة
االقﺘﺼادات الﺘي تﻤﺮ بﻤﺮحلة انﺘقالﯿة
االقﺘﺼادات الﻨامﯿة
ُﺘﺤﺼﻞ علﯿها مﻦ شعﺒة
ويﺴﺘﻨﺪ هﺬا الﺘﺼﻨﯿﻒ إلى الﻤعلﻮمات الﻤ ّ
اإلحﺼاﺀات وشعﺒة الﺴﻜان الﺘابعﺘﯿﻦ إلدارة الﺸﺆون االقﺘﺼادية
واالجﺘﻤاعﯿة ،وكﺬلﻚ مﻦ اللﺠان اإلقلﯿﻤﯿة الﺨﻤﺲ لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة،
واألونﻜﺘاد ،ومﻨﻈﻤة الﺴﯿاحة العالﻤﯿة الﺘابعة لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة،
وصﻨﺪوق الﻨقﺪ الﺪولي ،والﺒﻨﻚ الﺪولي ،ومﻨﻈﻤة الﺘعاون والﺘﻨﻤﯿة
في الﻤﯿﺪان االقﺘﺼادي والﻤﺼادر الﻮﻃﻨﯿة والﺨاصة .وأُع ّﺪ تﺼﻨﯿﻒ
الﺒلﺪان في إﻃار تقﺮيﺮ الﺤالة والﺘﻮقعات االقﺘﺼادية في العالﻢ؛
وإنه يﺼﻨﻒ بلﺪان العالﻢ ضﻤﻦ إحﺪى الفﺌات الﺜالث العﺮيﻀة
الﺘي تعﻜﺲ الﻈﺮوف االقﺘﺼادية األساسﯿة للﺒلﺪ .ويﻤﻜﻦ االﻃالع
على تﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘّﺒع لﺪى األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة على الﺮابﻂ الﺘالي:
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp - content/
.uploads/sites/45/WESP2019_BOOK-ANNEX-en.pdf
ويﻤﻜﻦ االﻃالع على تﺼﻨﯿﻒ الﺪول الﻨامﯿة الﺠﺰرية الﺼغﯿﺮة
والﺒلﺪان /األقالﯿﻢ الﺘي ال تغﻄﯿها قائﻤة الﺒﻨﻚ الﺪولي على الﺮابﻂ الﺘالي:
_https://unctadstat.unctad.org/EN/Classifications/DimCountries
.EconomicsGroupings_Hierarchy.pdf

ويﺮد في الﺠﺪول  18الﺘﺼﻨﯿﻒ االقﺘﺼادي لﻜﻞ مﻦ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة
والﺒﻨﻚ الﺪولي لعﺪد الﺒلﺪان واألقالﯿﻢ في كﻞ إقلﯿﻢ مﻦ أقالﯿﻢ الﻤﻨﻈﻤة
( .)WMOوقﺪ اتُﺒع ،بالﻨﺴﺒة لهﺬه الﺒلﺪان ،تﺼﻨﯿﻒ األونﻜﺘاد وأُدرجﺖ
ضﻤﻦ قائﻤة الﺒلﺪان الﻨامﯿة.

الﺠﺪول  .18الﺘﺼﻨﯿﻒ االقﺘﺼادي للﺒلﺪان واألقالﯿﻢ الﻤﺘﺒع لﺪى كﻞ مﻦ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة والﺒﻨﻚ الﺪولي ،حﺴﺐ أقالﯿﻢ الﻤﻨﻈﻤة

تﺼﻨﯿﻒ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة االقﺘﺼادي للﺒلﺪان واألقالﯿﻢ
حﺴﺐ أقالﯿﻢ الﻤﻨﻈﻤة ()WMO
على الﻤﺴﺘﻮى
العالﻤي

اإلقلﯿﻢ األول

اإلقلﯿﻢ الﺜاني

اإلقلﯿﻢ الﺜالﺚ

اإلقلﯿﻢ الﺮابع

االقﺘﺼادات الﻤﺘقﺪمة
االقﺘﺼادات الﻨامﯿة
االقﺘﺼادات الﺘي تﻤﺮ بﻤﺮحلة انﺘقالﯿة
االقﺘﺼادات الﻤﺘقﺪمة
االقﺘﺼادات الﻨامﯿة

تﺼﻨﯿﻒ الﺒﻨﻚ الﺪولي االقﺘﺼادي للﺒلﺪان واألقالﯿﻢ
حﺴﺐ أقالﯿﻢ الﻤﻨﻈﻤة ()WMO
فﺌة الﺪخﻞ الﻤﺮتفع
الﺸﺮيﺤة الﺪنﯿا مﻦ فﺌة الﺪخﻞ الﻤﺘﻮسﻂ
فﺌة الﺪخﻞ الﻤﻨﺨفﺾ
الﺸﺮيﺤة العلﯿا مﻦ فﺌة الﺪخﻞ الﻤﺘﻮسﻂ
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الﺠﺪول  .19الﺪول غﯿﺮ الﻤﺪرجة في تﺼﻨﯿﻒ الﺒلﺪان الﻤﺘﺒع لﺪى كﻞ مﻦ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة والﺒﻨﻚ الﺪولي والﺘي اسﺘﺨﺪمﺖ مﻦ أجلها
تﺼﻨﯿفات األونﻜﺘاد
سامﻮا األمﺮيﻜﯿة

كﻮراساو

مﻮنﺘﺴﯿﺮات

سانﺖ فﻨﺴﻨﺖ وجﺰر غﺮيﻨاديﻦ

أنغﻮيال

دومﯿﻨﯿﻜا

ناورو

سﯿﺸﯿﻞ

أنﺘﯿغﻮا باربﻮدا
أَروبا

واليات مﯿﻜﺮونﯿﺰيا الﻤﻮحﺪة

نﯿﻮي

سانﺖ مارتﻦ

بﻮلﯿﻨﯿﺰيا الفﺮنﺴﯿة

كالﯿﺪونﯿا الﺠﺪيﺪة

تﻮنغا

بﺮمﻮدا

غﺮيﻨادا

شﻤال جﺰر ماريانا

جﺰر تﺮكﺲ وكايﻜﻮس

جﺰر فﺮجﻦ الﺒﺮيﻄانﯿة

غﻮام

باالو

جﺰر كايﻤان

جﺰر مارشال

سانﺖ كﯿﺘﺲ ونﯿفﺲ

تﻮفالﻮ
جﺰر فﺮجﻦ الﺘابعة للﻮاليات
الﻤﺘﺤﺪة

جﺰر كﻮك

مارتﯿﻨﯿﻚ

سانﺖ لﻮسﯿا
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