اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم العايل
جامعة امللك سعود
كلية إدارة األعمال

قياس أتثري الكوارث الطبيعية

ابلتطبيق على الكوارث الطبيعية يف قارات العامل

إعداد
حصة بنت حممد الرتيق
سارة بنت سعد الثبييت

إشراف
د /عماد عبداجلليل

2015

الفهرس
رقم الصفحة

املوضوع

3

ملخص الدراسة
الفصل األول :مدخل الدراسة
املقدمة

4

مشكلة الدراسة

7

تساؤالت الدراسة

7

أمهية الدراسة

8

أهداف الدراسة

9

متغريات الدراسة

9

فرضيات الدراسة

10

منهجية الدراسة واألساليب اإلحصائية

11

حمددات الدراسة

12
الفصل الثاين :أدبيات الدراسة

الدراسات السابقة

13

اإلطار النظري :أوالً :أكرب  10كوارث طبيعية يف العامل

22

اثنياً :أكرب  5كوارث طبيعية يف السعودية
اثلثاً :قياس أخطار الكوارث الطبيعية

28
32

الفصـل الثالث :عرض نتائج وتوصيات الدراسـة

مناقشة نتائج التحليل اإلحصائي

47

التوصيات

50
املراجع
املالحق

2

ملخص البحث
يتعلق هذا البحث بدراسة الكوارث الطبيعية على مستوى قارات العامل (آسيا ،أفريقيا،
أمريكا ،أورواب ،وأوشينيا) ،ويتمثل اهلدف الرئيسي هلذه الدراسة يف قياس أتثري أنواع الكوارث
الطبيعية ابختالف القارات ،حبيث يتم التعرف على مدى وجود اختالف ذو داللة إحصائية بني
القارات اخلمس فيما يتعلق ابخلسائر البشرية ،اإلصاابت ،املشردين بالمأوى ،واخلسائر املادية.
وكذلك التعرف على مدى وجود اختالف يف اخلسائر ابختالف نوع الكارثة الطبيعية والقارة.
ولتحقيق أهداف الدراسة مت جتميع البياانت عن طريق قواعد البياانت الدولية والواثئق
واملنشورات الرمسية للجهات ذات العالقة .وقد مت استخدام االختبارات املعلمية
( )Parametric Statisticsيف حتليل البياانت ومنها اختبار حتليل التباين األحادي
( )One Way Anovaوكذلك اختبار حتليل التباين الثنائي (.)Two Way Anova
وقد توصلت الدراسة إىل أنه يوجد اختالف بني القارات يف متوسطات املشردين بال مأوى،
حيث أن قارة آسيا ختتلف مع بقية القارات يف متوسط املشردين نتيجة الكوارث الطبيعية ،كما أنه
يوجد اختالف بني القارات يف متوسطات اخلسائر املادية للكوارث الطبيعية ،حيث أن متوسط
اخلسائر املادية يف قارة أمريكا خيتلف عنه يف قارة أفريقيا وأوشينيا ،وقد يعود ذلك لزايدة عدد
السكان واستمرار التوسع العمراين يف املناطق املعرضة للكوارث مما يزيد من متوسط اخلسائر
االقتصادية ابإلضافة إىل وجد اختالف بني القارات حمل احلالة يف اخلسائر املادية النامجة عن
الكوارث الطبيعية و يعزى ذلك الرتفاع تكرار حدوث الكوارث يف قارة آسيا عنها يف القارات
االخرى .وكانت من أهم التوصيات ضرورة تعزيز وتطوير أنظمة اإلنذار املبكر و اإلدارة
اال ستشرافية ملخاطر الكوارث وأخذ االحتياطات الالممة للحد من هذه املخاطر ،مثل األخذ يف
االعتبار حدوث مالمل وتصميم املنشآت بشكل يقلل من خماطر هذه الزالمل.
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املقدمة

الفصل األول :مدخل الدراسة

تعترب الكوارث من أقدار هللا اليت تصيب البالد و العباد  ،قال هللا تعاىل (مـا أصـام مـن مصـيبة يف األرض و ال
يف أنفسكم إال يف كتام من قبل أن نربأها إن ذلك على هللا يسري)( .سورة احلديد ـ )22
و معظـم هــذه الكــوارث حتــدث يف فــقة ممنيــة قصــرية و لكــن أتثريهــا علــى حيــاة اإلنســان و علــى البي ــة قــد يبقــى
لسنوات ،وتسبب الكوارث بصفة عامة خسائر فادحـة و أضـرار كبـرية علـى الصـعيدين البشـري و املـادي ينـتج
عنها مشكالت اقتصادية و صحية و اجتماعية و أمنية(.الشهري)2014 ،
و ممــا ماد يف األثــر التــدمريي هلــذه الكــوارث تــدخل اإلنســان يف التعــدي علــى الطبيعــة و خلخلــة التــوامن البي ــي
حتــت شــعار احلوــارة و التقــدم ،ليوــيف مزيــدا مــن الكــوارث و الــيت تتجــاوم آاثرهــا أحيــاان اعاثر الناجتــة عــن
الكوارث الطبيعية .و لقد أصبح العامل يشهد مركبا من الكوارث جيمع بني ما يقع ألسبام طبيعية و مـا هـو مـن
صنع اإلنسان ليويف بذلك دمارا و معاانة أكرب حلياته و معيشته(.اجمللي)2014،
و اجلدير ابلذكر أنه ال توجد دولة حمصنة ضد أخطار الكوارث سواء كانت فقرية أو غنية انمية أم متطـورة .فـال
يوجــد بلــد و ال تمــع وال فــرد يف مــأمن مــن آاثر الكــوارث .و يكــون أتثريهــا أشــد ضـراوة و أكثــر قســوة علــى
ال ــدول الفق ــرية ذات اإلمكاني ــات املاديـ ـة احمل ــدودة ،وك ــذلك ال ــدول النامي ــة ال ــيت تفتق ــر إىل التقني ــة املتقدم ــة و
التخطيط السليم(.الشهري)2014 ،
و قد دعت الكثري من املنظمات الدولية إىل احلد من الكوارث الطبيعية حيث عينت اجلمعية العامة يف منظمة
األمم املتحدة ) (United Nationيوم األربعاء الثاين من شهر تشرين األول/أكتوبر ليكون اليوم الدويل
للحد من الكوارث الطبيعية .وقد واصلت األمم املتحدة االحتفال هبذا اليوم العاملي بشكل سنوي خالل
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العقد الدويل للحد من الكوارث الطبيعية ،من  .1999-1990ويف عام  2001قررت اجلمعية العامة
اإلبقاء على االحتفال هبذا اليوم يف يوم األربعاء الثاين من شهر تشرين األول/أكتوبر وذلك من أجل تعزيز
ثقافة احلد من الكوارث الطبيعية على املستوى الدويل مبا يف ذلك منع الكوارث والتخفيف منها والتأهب
هلا(.منظمة األمم املتحدة)
و دعا تقرير البنك الدويل ) (World Bankو األمم املتحدة إىل اختاذ تدابري وقائية تتسم ابلكفاءة من
حيث املردود و اليت ميكن أن يقلل من خسائر الكوارث الطبيعية اليت تسببت يف مقتل  3.3مليون شخص
بني عامي  1970و.2008كما ذكر أنه حبلول عام  ،2100قد تتواعف األضرار النامجة عن املخاطر
املتصلة ابألحوال املناخية إىل ثالثة أمثاهلا لتبلغ  185مليار دوالر سنواي(.البنك الدويل)
أما فيما خيتص ابلدول العربية فبحسب ما ذكر يف املؤمتر العريب الثاين للحد من خماطر الكوارث 2014
تتعرض أجزاء خمتلفة من املنطقة العربية بشكل منتظم :لألخطار اجليولوجية مثل الزالمل واالهنيارات األرضية ،
ولألخطار املرتبطة ابملناخ مثل اجلفاف والعواصف الرملية والسيول واألحداث املتطرفة يف درجات احلرارة و
حرائق الغاابت و األعاصري .بني عامي  1980و ،2008أتثر أكثر من  37مليون نسمة من جراء اجلفاف
والزالمل والفيواانت والسيول والعواصف وتورر االقتصاد العريب حبوايل  20مليار دوالر (.املؤمتر العريب
الثاين للحد من خماطر الكوارث)2014،
إن احلاجة إىل حتسني حتليل املخاطر وتنسيقه وتغذيته يف برامج االستعداد واحلد من خماطر الكوارث وبناء
القدرة على الصمود أصبح ملحا كما أن دعم قدرات املنظمات اإلقليمية والسلطات الوطنية واجملتمعات
احمللية على إدارة املخاطر واالستعداد للطوارئ وتقليل مواطن الوعف أصبح أمرا ال بد منه و السؤال األهم
هنا كيف ميكن رأم الصدع بني اإلنذار املبكر واالستجابة؟ ما املطلوم لزايدة استثمارات احلكومات واملاحنني
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يف االستعداد واحلد من خماطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود ابإلضافة إىل الشراكات اجلديدة واملبتكرة،
مثل تلك القائمة مع املؤسسات األكادميية والقطاع اخلاص ،أن تتشكل لتحسني فهم املخاطر وإدارهتا وتعزيز
نظم اإلنذار املبكر يف املنطقة؟ (القمة العاملية للعمل اإلنساين )2015،
هذه الدراسة سوف تستخدم تصنيف الكوارث الطبيعية العاملي ،الصادر من مكتب األمم املتحـدة للتقليـل مـن
خمــاطر الكــوارث ( United Nations International Strategy for Disaster
 )Reductionوفــق ذلــك التصــنيف تقســم األحــداث واملخــاطر الطبيعيــة إىل أربعــة أنــواع :أوالً ،أحــداث
وخمـاطر جيوفيزيقيـة ( )Geophysical Eventsكـالزالمل والرباكـني وحتركـات الكتـل األرضـية والسـقو
الصــخري .اثني ـاً ،أحــداث ميقولوجيــة ( )Metrological Eventsكالعواصــف االســتوائية واملداريــة.
اثلثـ ـاً ،أحـ ــداث هيدرولوجي ــة (Events

 )Hydrologicalكفيوـ ــاانت األهن ــار والسـ ــيول واألمـ ــوا

العاصـفة .رابعـاً ،أحـداث مناخيـة ( )Climatological Eventsكاملوجـات احلـارة أو البـاردة واجلفـاف
وحرائــق الغــاابت .خامسـاً ،أحــداث بيولوجيــة ( )Biological eventsكالوابئيــات و ســيتم تقيــيم خمــاطر
الكوارث الطبيعية على مستوى عاملي و بناء على الكوارث اعنفة الذكر مـع حماولـة الوصـول لرسـم صـور كاملـة
عن تفاوت هذه املخاطر يف كل قارة من قارات العامل اخلمسة.
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مشكلة الدراسة
لقــد الحظــت الباحثتــان مــن خــالل االطــالع علــى بعــي التقــارير الســنوية الرمسيــة حــول الكــوارث الطبيعيــة ،أن
ودعمـت هـذه املالحظـة مـن خـالل تقريـر البنـك الـدويل
هناك امدايداً يف اخلسائر البشـرية واملاديـة الناجتـة عنهـاُ ،
الذي ب ّـني أن اخلسـائر االقتصـادية نتيجـة للكـوارث الطبيعيـة ارتفعـت مـن  50مليـار دوالر سـنواي يف الثمانينـات
إىل مــا يقــارم  200مليــار ســنواي يف العقــد األخــري (املوقــع اإللكــقوين للبنــك الــدويل) ،وحيــث أن الكــوارث
الطبيعيــة قــد تتســبب بسلســلة مــن األممــات الصــحية ،األمــر الــذي يتطلــب منــا دراســة هــذه الكــوارث وقيــاس
املخـاطر الناجتـة عنهـا .وينصـب القكيــز يف عمليـة احلـد مـن خمـاطر الكــوارث علـى أن اسـتثمار دوالر واحـد علــى
التأهب للكوارث ميكن أن حيول دون وقوع خسـائر اقتصـادية متصـلة ابلكـوارث قـدرها سـبعة دوالرات – وهـو
عائد استثماري كبري (املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية)
لذلك فإن مشكلة البحث تتمثل يف اإلجابة على السؤال التايل:
هل ختتلف اخلسائر النامجة عن أنواع الكوارث الطبيعية ابختالف القارات؟

أس لة الدراسة
تُعد اإلجابة على تساؤالت البحث التالية ،يف ملها إجابة على السؤال الرئيسي املعرب عن مشكلة
الدراسة ،وهي:
-1

هل هناك اختالف ذو داللة إحصائية بني القارات اخلمس فيما يتعلق ابملتغريات التالية:
 اخلسائر البشرية اإلصاابت7

 املشردين بال مأوى اخلسائر املادية-2

هل ختتلف اخلسائر ابختالف نوع الكارثة الطبيعية وهل ختتلف اخلسائر ابختالف القارة؟

أمهية الدراسة
تربم أمهية هذا البحث أكادميياً نظراً لندرة املراجع العربية يف املكتبة السعودية يف ال قياس خماطر
الكوارث بصفة عامة ،ويف ال قياس خماطر الكوارث الطبيعية بصفة خاصة ،فهناك قصور يف
الدراسات حول هذا املوضوع يف األدبيات العربية ،كما يالحظ أن األدبيات العربية املتوافرة عن
إدارة الكوارث الطب يعية تشري يف ملها إىل وصف لوقائع هذه الكوارث دون حتليل وقياس
ملخاطرها .ومن مثَّ فاألمل أن تقدم هذه الدراسة معطيات جديدة يف هذا اجملال ،مما جيعلها أساساً
وإطاراً مرجعياً ألية دراسة الحقة ،وتسد النقص احلاصل يف املكتبة العربية عامة والسعودية خاصة.
كما تربم أمهيته تطبيقياً نظراً لورورة االستجابة للتغيريات املتسارعة يف ال إدارة خماطر الكوارث
سواء على املستوى الدويل أو احمللي ،وكذلك حجم اخلسائر اجلسيمة اليت ختلفها الكوارث
الطبيعية ً
الطبيعية يف حالة وقوعها ،ابإلضافة إىل ضرورة اعتماد اجلهات املسؤولة عن إدارة الكوارث على
الكثري من الدراسات التحليلية واإلحصائية ،لذلك كان البد من إجراء املزيد من الدراسات
والبحوث لتطوير أساليب ووسائل قياس أخطار الكوارث الطبيعية ،حيث تعد تلك الدراسات هي
األساس خلطط التصدي للكوارث املستقبلية واحلد من خماطرها ،مما يكفل محاية املواطنني
وأوضاعهم الصحية وكذلك محاية الثروة القومية وهذا ميثل مسألة تنموية شاملة .ابإلضافة إىل ماقد
تسهم به هذه الدراسة من نتائج تلفت نظر املس ولني يف اجلهات املتخصصة وابلتايل يتم تفعيل
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توصيات الدراسة مما يساعد على محاية اإلنسان والبي ة ،فالكوارث الطبيعية يف تالحقها واتساع
نطاق آاثرها (بشرايً ومادايً واقتصادايً وصحياً) تفرض حاجة متزايدة إىل املزيد من االهتمام من
جانب احلكومات يف سائر أحناء العامل.

أهداف الدراسة
يتمثل اهلدف الرئيسي هلذه الدراسة يف قياس أتثري أنواع الكوارث الطبيعية ابختالف
القارات ،ويقتب على هذا اهلدف الرئيسي أهداف فرعية.
 التعرف على مدى وجود اختالف ذو داللة إحصائية بني القارات اخلمس فيما يتعلقابخلسائر البشرية ،اإلصاابت ،املشردين بالمأوى ،واخلسائر املادية.
 -التعرف على مدى وجود اختالف يف اخلسائر ابختالف نوع الكارثة الطبيعية والقارة.

متغريات الدراسة
تنقسم متغريات البحث إىل نوعني فقط من املتغريات:
 -1املتغري التابع :وهو ذلك املتغري املتعلق بـاخلسائر النامجة عن الكوارث الطبيعية،
ويتومن اخلسائر البشرية ،اإلصاابت ،املشردين بالمأوى ،واخلسائر املادية.
 -2املتغريات املستقلة :وهي تلك العوامل املؤثرة يف حجم اخلسائر النامجة عن الكوارث
الطبيعية وهي:
 القارة حمل الدراسة (آسيا ،أفريقيا ،أورواب ،أمريكا ،وأوشينيا). نوع الكارثة الطبيعية9

فرضيات الدراسة
حتقيقاً هلدف الدراسة ،فقد مت وضع الفرضيات اإلحصائية التالية:
الفرضية األوىل :تتعلق الفرضية األوىل ابختبار عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بني
القارات فيما يتعلق مبتوسطات اخلسائر النامجة عن الكوارث الطبيعية .ويتم اختبار هذه الفرضية
عن طريق اختبار الفرضيات الفرعية التالية:
 :H01ال يوجد اختالف بني القارات فيما يتعلق مبتوسطات اخلسائر البشرية.
 :H02اليوجد اختالف بني القارات فيما يتعلق مبتوسطات اإلصاابت.
 :H03ال يوجد اختالف بني القارات فيما يتعلق مبتوسطات املشردين بال مأوى.
 :H04ال يوجد اختالف بني القارات فيما يتعلق مبتوسطات اخلسائر املادية.
الفرضية الثانية :تتعلق الفرضية الثانية ابختبار عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصـائية بـني القـارات اخلمسـة
وأنواع الكوارث فيما يتعلق مبتوسطات اخلسائر النامجـة عـن الكـوارث الطبيعيـة .ويـتم اختبـار هـذه الفرضـية عـن
طريق اختبار الفرضيات الفرعية التالية:
 :H01ال يوجد اختالف بني أنواع الكوارث الطبيعية يف اخلسائر النامجة عن تلك الكوارث.
 :H02اليوجد اختالف بني القارات اخلمسة يف اخلسائر النامجة عن الكوارث الطبيعية.
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منهجية الدراسة واألساليب اإلحصائية
اعتمدت الباحثتان على املنهج الوصفي الواثئقي ،الذي يعتمـد علـى اجلمـع املتـأين والـدقيق للواثئـق ذات
العالقــة مبشــكلة الدراســة ،ومــن مث دراســتها وحتليلهــا هبــدف الوصــول إىل اســتنتاجات تتصــل مبشــكلة البحــث
(العمــر ،)32 :2004 ،حيــث مت جتميــع البيــاانت عــن طريــق قواعــد البيــاانت الدوليــة والواثئــق واملنشــورات
الرمسية للجهـات ذات العالقـة .وقـد مت اسـتخدام االختبـارات املعلميـة ( )Parametric Statisticsيف
حتليل البياانت ومنها اختبار حتليل التباين )( (Bruce and O'Connell, 2005العمر:)2004 ،
-

اختبـار حتليـل التبـاين األحـادي ( :)One Way Anovaيعتمـد هـذا األسـلوم يف األسـاس
على حسام مصدر التباين بني اجملموعات وداخـل اجملموعـات ،ويعتمـد البـت يف حجـم الفـرق بـني
متوســطات اجملموعــات علــى مقيــاس يطلــق عليــه قيمــة ( )Fوقيمــة مسـتوى الداللــة ()P-value
املصاحبة لـه ،علمـاً ن قيمـة ( )Fومسـتوى الداللـة املصـاحب هلـا ال يشـريان إىل موقـع االخـتالف
بني اجملموعات ،وهلذا حنتا إجراء أحد االختب ـ ـ ــارات البعدي ـ ـ ـ ـ ـ ــة مثل (.)Post-hoc tests

-

اختبار حتليل التباين الثنائي ( :)Two Way Anovaيـتم اسـتخدام هـذا األسـلوم للتعـرف
علــى أتثــري عــاملني علــى متغــري مــا ،ويف هــذه احلالــة يــتم التعــرف علــى أتثــري كــل تغــري (عامــل) علــى
حدة ،ابإلضافة إىل التعرف على أتثري تفاعل العاملني

معاً.

حمددات الدراسة
واجهت الباحثتان مشكلة ندرة البيـاانت املنشـورة رمسيـاً واملتعلقـة ابلكـوارث الطبيعيـة يف اململكـة
العربية السعودية مع عـدم وجـود آليـات مناسـبة للحصـول عليهـا ،وبـرغم أن الباحثتـان قـد قامتـا ببحـث مكثـف
عــن أي بيــاانت فيمــا خيــص كــوارث الفيوــاانت والــوابء يف مواقــع عــدد مــن اجلهــات احلكوميــة ذات العالقــة
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(الدفاع املدين ،ومارة الصحة ،مصلحة اإلحصـاءات العامـة ،هي ـة املسـاحة اجليولوجيـة ،الر سـة العامـة لألرصـاد
ومحاية البي ـة) إال أنـه مت احلصـول علـى بيـاانت متفرقـة وحمـدودة جـداً ،لـذلك متـت االسـتفادة ممـا نشـر يف قاعـدة
الكــوارث الدوليــة .وتــرى الباحثتــان أن عــدم دقــة البيــاانت أو نقصــها يعتــرب العامــل الرئيســي يف اختــاذ الق ـرارات
العشوائية الغـري صـائبة ملواجهـة الكـوارث والتعامـل معهـا ،األمـر الـذي يـؤدي إىل عواقـب وخيمـة تزيـد مـن شـدة
وطأة الكارثة وامتداد آاثرها.
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الفصل الثاين :أدبيات الدراسة
يهدف هذا الفصل إىل إلقاء الووء على خماطر الكوارث الطبيعية ابعتبارها أحد وسائل
إدارة الكوارث الطبيعية ،ولتحقيق ذلك يعرض هذا الفصل الدراسات السابقة ذات العالقة،
وكذلك اإلطار النظري مقسماً لثالثة مباحث ،الكوارث الطبيعية يف العامل وعلى مستوى اململكة
العربية السعودية مث قياس خماطر الكوارث الطبيعية.

الدراسات السابقة:
تناولت العديد من الدراسات الكوارث الطبيعية ،حيث تناولت دراسة
( )Samphantharak, 2014حاالت من بعي الكوارث الطبيعية يف جنوم شرق آسيا،
وابستخدام اإلحصاءات الوصفية ألعداد املتوفني واملصابني خالل العقود الثالثة بني عامي 1981
و  2010وذلك وفقاً للدولة وكذلك نوع الكارثة (أعاصري ،فيواانت ،اهنيارات أرضية ،جفاف،
حرائق الغاابت ،مالمل ،تسوانمي ،ثوران الرباكني) ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة أن آاثر الكوارث
ال تعتمد فقط على األخطار الطبيعية (املائية واجلوية أو اجليولوجية يف البالد) ،ولكن أيوا على
عوامل اجتماعية (كيفية االستعداد وكيفية التعامل مع الكوارث) .كما أن آاثر الكوارث على رأس
املال املادي والبشري تتجاوم بكثري اخلسائر اليت ميكن مالحظتها مباشرة يف املمتلكات واألرواح.
ومن جانب آخر فإن الكوارث ميكن أن يكون هلا عواقب إجيابية على املدى الطويل إذا كانت
تؤدي إىل منو يف معامل اإلنتا الكلي لالقتصاد وذلك قد ينشأ نتيجة اخقاع أو تبين تكنولوجيا
جديدة .كما أن آاثر الكوارث قد تنتشر خار بلد املنشأ وذلك يتومن آاثر طبيعية ملموسة وغري
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مباشرة ،أو آاثر اقتصادية غري ملموسة وغري مباشرة من خالل التجارة الدولية أو اهلجرة ،ومل تطرح
الدراسة توصيات يف هذا الصدد.
و أشارت نتائج دراسة ( (Muelle and Gray,2014عاثر الكوارث الطبيعية املرتبطة
ابملناخ على انتقال السكان على املدى الطويل يف املناطق الريفية يف بنغالديش ،وهي منطقة عرضة
للتغري حيث مت استخدام بياانت املسح الطويل من  1700أسرة خالل  15سنة و استخدمت
عدة مناذ اترخيية لعد ة متغريات لتقدير أثر الفيواانت و ضعف احملاصيل الزراعية على انتقال
السكان احملليني .و خلصت الدراسة إىل أن للفيواانت أتثريا ض يال على قابلية السكان لالنتقال
من منامهلم و خصوصا يف األماكن ذات الكثافة املتوسطة من السكان و أيوا من النساء و
الفقراء .و أوصى الباحثان بورورة إجياد منوذ بديل للتنقل الناجم عن الكارثة بسبب ضعف قدرة
هؤالء السكان على التكيف يف األماكن الكبرية و بسبب امدايد كثافتهم يف تلك املناطق.
ويف دراسة لـ ( ) Majed and others,2014و اليت هدفت الختبار الفرض الذي ينص
على أن العوامل اجلغرافية هي نقطة قوة مهمة يف نزار أابد ـ إيران ـ يف إدارة األممات و الكوارث
الطبيعية  .و استخدم الباحثون االستبانة ابإلضافة إىل املالحظة لتقييم أولوايت اسقاتيجيات إدارة
األممات يف نزار آابد ابإلضافة إىل املنهج الوصفي التحليلي .ومت القكيز على كل من نقا القوة و
الوعف يف ال عوامل احمللية و مصفوفتها و العوامل اخلارجية الفعالة يف إدارة األممات  ،وحتليل
البياانت وحتديد األولوايت و استخدم الباحثون حتليل  SWATلتحليل و حتديد العوامل املؤثرة
على إدارة األممات و الكوارث يف املنطقة .و أظهرت نتائج االختبار وجود  44نقطة قوة وفرص
متاحة كميزة لنظام إدارة األممات و 33كنقا ضعف و هتديد و قيود لفعالية نظام إدارة الكوارث.
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و استنتج الباحثون أنه ميكن القول أن إدارة األممات يف نزار أابد ضعيفة للغاية وتتطلب مراجعة
للسياسات إلمالة نقا الوعف والتهديدات عن طريق استخدام نقا القوة والفرص .يف رأي
امل سؤولني ،وجود ختطيط كامل حملافظة نزار أابد هو نقطة القوة األكثر أمهية يف إدارة األممات
وحتصني احلكومة للمباين اخلاصة هي الفرصة اخلارجية األكثر أمهية.
ويف دراسة مشاهبة أجراها (الشهري  )2014 ،لتحديد النموذ األمثل إلدارة الكوارث الطبيعية
يف اململكة العربية السعودية يف ضوء التجارم الدولية و استخدم أسلوبني لتحليل املتغريات و مها
أسلوم حتليل املوقف ( )SWATللبي ة الداخلية و البي ة اخلارجية للوقوف على نقا القوة و
الوعف و الفرص و التهديدات جمللس الدفاع املدين و أسلوم املسح االجتماعي لوبا األمانة
العامة جمللس ال دفاع املدين و أعواء جلان الدفاع املدين الفوري يف عدة مناطق (الرايض ،الشرقية،
مكة ،املدينة ،عسري و تبوك) و استخدمت االستبانة كأداة جلمع البياانت .و توصل لعدة
استنتاجات أوهلا بناء منوذ إلدارة الكوارث الطبيعية يف اململكة العربية السعودية و االمجاع من قبل
أفراد اهلي ة على أمهية و فاعلية مكوانت مرحلة الوقاية و االستعداد و املواجهة و إعادة األوضاع
بعد الكوارث الطبيعية و أوصى بورورة العمل ابلنموذ من قبل اجلهات املعنية و استحداث
إدارات للكوارث ضمن اهلياكل التنظيمية و سن قانون أو نظام مستقل إلدارة الكوارث ووضع
اسقاتيجية وطنية إلدارة و مواجهة الكوارث ابململكة العربية السعودية.
و يف دراسة أجريت ملعرفة ألي مدى مينح التعليم احلماية يف مواجهة الكوارث الطبيعية يف مقاطعتني
يف جزيرة سومطرة ،اندونيسيا ،قبل وبعد تسوانمي احمليط اهلندي يف عام ،2004
) ، )Frankenberg and others,2014كان القكيز على األشخاص البالغني الذين
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عاشوا قبل الكارثة ،يف املناطق اليت توررت بشدة يف وقت الحق من جراء كارثة تسوانمي .مت مجع
البياانت لـ  3,812شخص وهي عينة ممثلة لسكان املنطقتني و كانت دراسة طويلة املدى
) (Longitudinal Studyعلى مدى مخس سنوات .و مت قياس عدة متغريات ملعرفة مدى
قابلية إصابة أفراد العينة يف حالة وقوع الكارثة و املتغريات البي ية و قياس بعي االبعاد النفسية
بعد وقوع الكارثة ابإلضافة إىل املوارد االقتصادية .مت استخدام حتليل االحندار املتعدد ابإلضافة اىل
األساليب اإلحصائية الوصفية .واستنتج الباحثني ن الذكور األكثر تعليما هم أكثر عرضة للبقاء
بعد حدوث الكارثة إال أنه ال ميكن أن يكون التعليم وحدة عامال للتنبؤ على األقل عند اإلانث.
أيوا ال توجد عالقة بني التعليم ومستوايت ما بعد الصدمة للناجني بعد سنة من وقوع الكارثة أو
للذين لديهم احتمالية االنتقال أو النزوح من منامهلم .واألفول تعليما كانوا أقل عرضة من غريهم
للعيش يف خميم أو مساكن مؤقتة أخرى ،واالنتقال بدال من ذلك إىل املنامل اخلاصة ،والبقاء مع
العائلة أو األصدقاء ،أو است جار منزل جديد .واألفول تعليما كانوا أكثر قدرة على تقليل
االخنفاضات يف مستواي ت اإلنفاق يف أعقام كارثة التسوانمي ،نسبة إىل التخفيوات اليت أدىل هبا
هؤالء من ض يلي التعليم .بعد مخس سنوات من كارثة تسوانمي ،األفول تعليما كانوا يف صحة
أفول من األقل تعليما.
وهدفت دراسة أجراها ) (Doocy and others,2013بعد حدوث ملزال هايييت الذي
ضرم الياابن يف عام  2010إىل تقدير معدل اإلصابة بني السكان املتوررين والطلب الناتج
للرعاية الطبية الطارئة يف أعقام الزلزال .وكانت الدراسة استطالعية سحبت فيها العينة بطريقة
طبقية عنقودية ( ) 20*60أسرة  .وكان السكان املتوررين من الزلزال يف بورت أو برنس
العاصمة .قيّمت الدراسة رفاهية العيش ( )Well-Beingواحتياجهم للمساعدات اإلنسانية
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بعد سنة واحدة من وقوع الزلزال .استخدمت أتثريات تباين االحندار اللوجسيت املتعدد لقياس
موع االحتماالت غري املعدلة واملعدلة من االصابة .و أوصت الدراسة ن تقدير عبء اإلصاابت
يف حاالت الكوارث يف البلدان املنخفوة واملتوسطة الدخل أساسي للتأهب للكوارث والتخطيط
لالستجابة يف حاالت الكوارث الطبيعية يف املستقبل .ونظرا للصعوابت يف تسجيل اإلصاابت يف
حاالت الطوارئ ،مبا يف ذلك التحدايت لتجميع املعلومات وعدم وجود تعاريف موحدة ومعايري
لتقارير االشتمال  /االستبع اد عن اإلصاابت الغري شديدة ،ذكر الباحثني ن تقدير عبء إصابة
الكوارث سيشكل حتداي مستمرا.
كما جاءت دراسة ( )Michel et al, 2013اليت اهتمت بتحليل التكلفة واملنفعة
استناداً إىل حالتني وهي خماطر األعاصري يف سانت لوسيا وخماطر الزالمل يف إسطنبول ،فقد مت
القكيز على حتديد التدابري املمكنة عملياً وتكاليفها للحد من اخلسائر النامجة عن املخاطر ،حيث
ساهم ذلك ابخنفاض متوسط اخلسائر السنوية على مدى الفقة الزمنية احملددة ،كما أن هذا التحليل
ساعد على توفري معلومات قيّمة لصانعي السياسات العامة للحماية من أخطار الزالمل واألعاصري،
بناء على املنفعة
وكذلك ساعد على حتديد أي أساليب احلد من أخطار الكوارث يعد أسلوابً فعاالً ً
والتكلفة .واعتمد الباحث على أسلوم توميع بواسون

(distribution

 ،)Poissonوقد أظهرت

الدراسة وجود العديد من املعوقات االقتصادية والنفسية اليت حتول دون تنفيذ قوانني احلد من
خماطر الكوارث يف العديد من الدول ،ومنها ارتفاع تكاليف تدابري احلد من خماطر الكوارث مقدماً،
سوء فهم األفراد للخطر ،الثقة الزائدة يف قدرهتم على البقاء خالل الكوارث ،ابإلضافة إىل
الصعوابت يف حسام منافع تدابري احلد من خماطر الكوارث .وأوصت الدراسة ابستخدام طريقة
فعالة من حيث التكلفة لزايدة االستثمار يف احلد من خماطر الكوارث ،حيث ميكن للمنظمات
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تبين أُفُق ممين طويل وتطوير حمفظة كبرية من القروض ،مما يزيد من احتمالية
الدولية واجلهات املاحنة ّ
استهداف االستثمار للحد من خماطر الكوارث ،وأيواً ميكن قياس الفعالية املالية املتوقعة لتطبيق
برانمج احلد من خماطر الكوارث حبيث يتم التعرف عليه قبل التنفيذ.
ويف دراسة (الدايل ،وعبدالباقي )2012 ،اليت تناولت تصميم اسقاتيجية إلدارة أخطار
السيول يف اململكة العربية السعودية ،وذلك بعد تعرض مدينة جدة خلطر السيول عام 2009
بناء على أضرار البنية
حيث قدر خرباء التأمني حجم اخلسائر النامجة عنها حنو  10مليارات رايلً ،
التحتية من طرق ومباين ومشاريع وسيارات وحمالت عدا اخلسائر البشرية .هدفت هذه الدراسة إىل
حتليل أخطار السيول يف اململكة العربية السعودية ،وحتديد العوامل املؤثرة يف قرار شراء واثئق أتمني
أخطار السيول ،وكذلك ختطيط اسقاتيجية إلدارة أخطار السيول يف اململكة العربية السعودية .مت
تطبيق الدراسة امليدانية على عينة من مالك العقارات والسيارات ابملدن الواقعة يف املناطق احملتمل
إصابتها ابخلطر مثل مدينة جدة .واستخدمت الدراسة اإلحصاءات الوصفية وكذلك اختبار كا
( )Chi Squareابإلضافة إىل منوذ

2

االحندار اللوجسيت ( Binary Logistic

 .)Regression Modelومن أهم نتائج هذه الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني
احلالة االجتماعية لعينة الدراسة وبني وقرار شراء واثئق أتمني السيول ،حيث يكون اإلقبال على
الشراء لف ة املتزو ألنه يعول أُسرة أكثر من الف ات األخرى ،ومن أهم املتغريات اليت هلا أتثري ذو
داللة إحصائية على قرار شراء واثئق أتمني أخطار السيول مرتبة حسب أمهيتها هي :مدى وجود
معلومات كافية عن اخلسائر الكوارثية ألخطار السيول ،ومعدل تكرار حوادث السيول ،وقد
أوصت الدراسة بورورة عمل دراسات جيولوجية يتم من خالهلا حتديد املناطق األكثر عرضة
ملخاطر السيول ،مع التأكيد على أمهية مايدة الوعي التأميين ضد أخطار السيول وكذلك ضرورة
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استخدام نظم املعلومات اجلغرافية لتحديد مواقع البناء اعمنة ،ابإلضافة إىل تفعيل دور مناهج
التعليم يف تدعيم اجلانب الوقائي من تلك املخاطر الطبيعية.
كما جاءت دراسة ( )Wu et al, 2012اليت تناولت اختالف أدوار احلكومة يف
خطط احلد من خماطر الكوارث يف اتيوان ،وقد تومنت الدراسة وصف خلطط احلد من خماطر
الكوارث يف اتيوان والياابن والوالايت املتحدة األمريكية واليت مت مجعها من التقارير احلكومية ،كما
قدمت الدراسة مقارانت بني اخلطط من خالل معايري للتقييم تومنت أربع ف ات ،وهي التشريع
والتنظيم ،تطوير التكنولوجيا ،التعليم والتدريب ،والرصد واإلنذار املبكر ،حبيث يتم حسام
الوعف عن طريق عد موع الدرجات من التدابري يف كل ف ة ،مث حسام موع الدرجات لكل
املعايري ،وذلك يف مجيع مراحل إدارة الكارثة :قبل حدوث الكارثة ،أثناء وقوع الكارثة واالستجابة
تبني قصور خطط احلد من خماطر
حلاالت الطوارئ ،بعد وقوع الكارثة واالنتعاش ،ووفقاً للمقارانت ّ
الكوارث يف اتيوان من خالل اإلحصاءات املقدمة من  1999إىل  ،2009وقد بينت النتائج أن
تنفيذ خطط احلد من خماطر الكوارث يتم بشكل مهين ومجاعي يف الوالايت املتحدة األمريكية بينما
يتم يف اتيوان بشكل متشتت مستخدماً الكثري من املوارد ،كما وضحت الدراسة استمرارية تدفق
اخلسائر خالل عشر سنوات من  1999وأهنا تتزايد كل عام ،نظراً لـقصور التشريعات وعدم وجود
وبناء على ذلك مت
تنظيم شامل لدمج اسقاتيجيات احلد من خماطر الكوارث يف اخلطة التايوانيةً .
تقدمي عدد من التوصيات أمهها أن خطط احلد من خماطر الكوارث يف اتيوان حتتا إىل مزيد من
التحسني ،ويتومن ذلك التكامل بني االسقاتيجيات اليت تنفذها اإلدارات احلكومية املختلفة ،مما
يقلل من تشتت املوارد ،ابإلضافة إىل ضرورة وجود خطو واضحة للمسؤولية ،وخاصة فيما يتعلق
بتدابري االستجابة خالل أحداث الكارثة.
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كما اهتمت دراسة (اجلريوي )2011 ،مبصاعب ومعوقات إدارة األممات والكوارث
الطبيعية ،مع استخدام دراسة احلالة البي ية السعودية ،حيث اعتمد الباحث على املنهج الوصفي
التارخيي االستقرائي فقد مت وصف الظاهرة واستقراء جتارم املاضي ،وأظهرت هذه الدراسة أن جهل
اإلنسان بقوانني الطبيعة وضعف الوعي بني السكان بطبيعة األممات والكوارث يُعد من أهم
مصاعب إدارة الكوارث ،كما أوصت الدراسة بتكثيف الربامج التوعوية جلميع شرائح اجملتمع مع
االستفادة من التجارم اإلجيابية للدول املتقدمة يف إدارة الكوارث الطبيعية واالهتمام بتفعيل أجهزة
اإلنذار املبكر لدرء أخطار الكوارث البي ية.

التعليق على الدراسات السابقة:
تلتقي الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة اليت متت مناقشتها يف املوضوع الرئيسي وهو الكوارث
الطبيعية ،ولكن يتوح من العرض السابق للدراسات أهنا ركزت على دولة حمددة أو ثالث دول
على األكثر يف الدراسة الواحدة ،وكذلك اعتمدت العديد منها على االستبانة كأداة جلمع
البياانت ،بينما تتميز الدراسة احلالية أهنا ركزت على املنهج املقارن بني القارات اخلمس (آسيا،
أفريقيا ،أورواب ،أمريكا ،وأوشينيا) فيما خيص املخاطر املادية والبشرية (وفيات ،إصاابت ،مشردين)
للكوارث الطبيعية جبميع أنواعها (اجليوفيزيقية ،وامليقولوجية ،واهليدرولوجية ،واملناخية ،و أخرياً
البيولوجية) وذلك من خالل تطبيق حتليل التباين يف اجتاه واحد ويف اجتاهني ،اعتماداً على البياانت
الرمسية املنشورة يف قاعدة بياانت الكوارث الدولية.
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ومما مييز الدراسة احلالية اخللفية العلمية ألعواء فريق البحث ،واليت جتمع بني ختصص اإلدارة
الع امة وإدارة الصحة واملستشفيات ،وما لذلك من أثر مهم يف عملية إدارة الكوارث الطبيعية،
حيث ينبغي جتهيز املنظمات العامة ملواجهة مثل تلك الكوارث مما يقلل من املخاطر البشرية
واملادية النامجة عنها ،ابإلضافة إىل أن املستشفيات واملنشآت الصحية ينا هبا دور مهم جداً وهو
تقدمي الدعم والرعاية والعال للمتوررين وكذلك احلماية من األمراض املتفشية بعد هذه الكوارث.

اإلطار النظري
أوالً :أكرب  10كوارث طبيعية يف العامل
سجلت قاعد البياانت الدولية للكوارث منذ العام  1900و حىت عام  2015حدوث
 13,330كارثة طبيعية نتج عنها  38,171,081حالة وفاة و أكثر من 2,721,185,62
دوالر كخسائر مادية.

صورة (: )1بيان بعدد وقوع الكوارث الطبيعية من عام 2014 – 1960
*املصدر :قاعد البياانت الدولية للكوارث
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وحيث أنه اختربت البشرية أول كارثة طبيعية عام  1138عندما ضرم ملزال سوراي و نتج عنه
 230,000حالة وفاة حبسب هي ة املساحة اجليولوجي األمريكية .و منذ ذلك احلني ارتفع عدد
الكوارث الطبيعية و ضربت عددا كبريا من مدن العامل يف خمتلف القارات.
شهد العامل يف القرن الواحد و العشرين عددا من أخطر الكوارث الطبيعية و اليت نتجت عنها
خسائر بشرية و مادية فادحة .تبعا ملا ذكرته هي ة املساحة اجليولوجية األمريكية مت تصنيف أخطر
الكوارث الطبيعية بناء على العدد االمجايل للوفيات.
يعترب الزلزال الذي ضرم هايييت ) (Haiti Earthquakeيف عام ( )2010والذي تسبب
يف وفاة أكثر من  316,000شخص وإصابة أكثر من  300,00آخرين و ما يقارم مليون
مشرد أحد أعنف الزالمل اليت مرت ابلتاريخ .تقدر خسائره املادية كثر من  8ماليني دوالر
حبسب قاعدة البياانت الدولية للكوارث .دمر ملزال هايييت أيوا أكثر من  250,00مسكنا و
 30,000مبىن جتاراي  ،أثر الزلزال أيوا على النظام الصحي و البي ي حيث تسببت الكارثة
بتفشي مرض الكولريا و إصابة  188,967شخص يف عام ( )2011حبسب تقرير منظمة الصحة
العاملية ). (WHO
ملزال التسوانمي و الذي ضرم احمليط اهلندي ( )Indian Ocean Tsunamiعام
( )2004و بقوة  9.0على مقياس رخيق و تسبب يف وفاة أكثر من  280,00شخص يف 14
دولة منها ( سرييالنكا ،إندونيسيا  ،املالديف  ،اهلند  ،اتيلند و منيمار)و إصابة أكثر من
 654,512و تشريد حوايل مليون شخص حبسب ما نشر يف قاعدة البياانت الدولية للكوارث
اعترب من أقوى الكوارث املدمرة يف العامل حيث بلغت قوته ما يساوي أو يفوق  1502مرة من قوة
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القنبلة الذرية اليت دمرت هوروشيما و قدرت حجم اخلسائر املادية بـ 1,022,890دوالر
وحبسب تقرير منظمة الصحة العاملية  ،تسبب الزلزال بدمار عددا كبريا من املستشفيات و مراكز
الرعاية الصحية األولية إضافة املباين السكنية و التجارية  ،تلوث مياه الشرم و تعطل نظام تنقية
مياه الصرف الصحي مما أدى المدايد احتمال تفشي األمراض املعدية كالكولريا  ،التيفوئيد ،
اإلسهال و التهام الكبد الوابئي ابإلضافة إىل خطر تفشي مرض احلصبة و أمراض اجلهام التنفسي
نتيجة الزحام و التجمعات البشرية يف أماكن إجالء املتوررين.
إعصار نرجس ( )Cyclone Nargisعام (.)2008تعترب هذه الكارثة من أسوأ األعاصري
االستوائية اليت حلقت مبانيمار .تسببت الكارثة يف وفاة  138,366شخص و إصابة ما يزيد عن
 242,000و قدرت اخلسائر املادية بنحو  10مليار دوالر حبسب ما نشر يف قاعدة البياانت
الدولية للكوارث  .و يعد إعصار نرجس اثين أكثر األعاصري إابدة يف التاريخ بعد إعصار نينا الذي
وقع يف العام  . 1975ارتفعت احتمالية انتشار األمراض املعدية
ملزال كشمري ( )Kashmir earthquakeعام (.)2005و الذي تقدر قوته بـ 7.6يعد
أحد أقوى الزالمل اليت ضربت املنطقة ،تسبب الزلزال بوفاة أكثر من  73,338شخص و إصابة
 5,128,309شخص حبسب ما ذكر يف قاعدة البياانت الدولية للكوارث .و تقدر اخلسائر
املادية كثر من  5ماليني دوالر .ذكرت العديد من التقارير نه نتيجة هلذا الزلزال فقد دمرت
العديد من القرى و املدن يف مشل ابكستان ابلكامل مما ساهم يف تفشي العديد من األوب ة مثل
اإلسهال ،ال تهام الكبد الوابئي ،التهاابت اجلهام التنفسي  ،احلصبة و التهام السحااي الفريوسي
نتيجة لتلوث املياه و نقص الغذاء و املساعدات الطبية.
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موجة احلر األوروبية (.)2003اعتربت موجة احلر األوروبية واحدة من أشد فصول الصيف حرارة
و خاصة يف اتريخ فرنسا حيث بلغت درجة احلرارة  45درجة م وية فأكثر .ضربت هذه املوجه
عدة دول كإيطاليا و الربتغال و هولندا و إسبانيا ولكن كانت فرنسا األشد أتثرا و قد بلغت
حصيلة الوفيات أثر هذه املوجه حوايل  70,000حالة وفاة يف مجيع الدول املتوررة وكان لفرنسا
النصيب األكرب حيث بلغت الوفيات  19,940حالة  .أما يف الربتغال فقد تسببت هذه املوجه يف
ابندالع حرائق الغاابت و اليت غطت ما يقارم مخسة يف املائة من الريف وعشرة يف املائة من
الغاابت حيث وصلت درجة احلرارة حرارة إىل  48درجة م وية .يف هولندا ،سجلت حوايل 1500
حالة وفاة مرتبطة ابرتفاع درجات احلرارة حيث بلغت إىل  37.8درجة م وية هناك .مت اإلبالغ عن
بوع م ات من الوفيات يف كل من إسبانيا وأملانيا ،حيث وصلت درجات احلرارة  45.1و 41
درجة م وية على التوايل . .يف سويسرا ،ذام العديد من األهنار اجلليدية يف جبال األلب و اليت
تسببت يف حدوث االهنيارات الثلجية والفيواانت حيث وصلت درجة احلرارة عند  41.5درجة
م وية .وكانت أعلى درجة حرارة قد سجلت يف اململكة املتحدة يف  10أغسطس  2003مع
 38.5درجة م وية يف كينت واسكتلندا و حطمت الرقم القياسي ألعلى درجة حرارة يف
 Greycrookيف  32.9درجة م وية .مات اعالف من الناس يف مجيع أحناء اململكة املتحدة
وفقا ملا أوردته هي ة اإلذاعة الربيطانية .وتسبب ذلك يف نقص احملاصيل يف جنوم أورواب بسبب
اجلفاف و الذي امتد لفقة الطويلة.
ملزال سيشوان  -الصني ( .)2008و يسمى أيوا ملزال سيشوان األعظم و قيست قوته بـ8.0
أدى اىل مقتل حنو  69,197شخص وفقا لألرقام الرمسية .و أصام  374,176شخصا جبروح،
مت إدرا  182,22يف عداد املفقودين ،وأصبح حوايل  4.8مليون شخص بال مأوى ،حيث ميكن
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لألرقام حىت يصل ارتفاعها إىل  11مليون وفقا لبعي التقارير .ويقال أنه أعنف ملزال يف الصني
منذ ملزال  Tanghanعام  ،1976حيث قتل حوايل  240,000شخص ،ويقال أنه األكثر
دموية يف القرن  21يف التاريخ املسجل .وكان مركزه يف حمافظة سيشوان وشعر به السكان يف كل
من بكني وشنغهاي وكذلك يف املقاطعات اجملاورة مع اهتزام املباين مع الزلزال .وتسبب ابلعديد من
اخلسائر اجلديدة حىت شهور بعد الزلزال األويل نظرا هلزات ارتدادية بلغت قوهتا تصل إىل .6
وأعلنت احلكومة الصينية النفاق حنو  $ 146,500,000,000على مدى السنوات الثالث
املقبلة يف تدابري إعادة اإلعمار والسيطرة على الورر.
احلر يف روسيا (. )2010كان لصيف عام  2010يف نصف الكرة الشمايل ،واملعروف أيوا
موجة ّ
ابسم موجة احلر الروسية أتثري على معظم أحناء الوالايت املتحدة وكندا وروسيا ،كاماخستان،
منغوليا واهلند الصينية وكوراي اجلنوبية والياابن والصني ومشال أفريقيا و كل الدول من القارة األوروبية
يف األشهر من مايو إىل أغسطس مع يونيو كونه الشهر الرابع على التوايل الرابع على التوايل العام و
األشد حرارة على االطالق عامليا .سجلت الفقة كلها من أبريل حىت يونيو أيوا أن تكون أحر
ابلنسبة للمناطق الربية يف نصف الكرة الشمايل .تسبب هذا الطقس حرائق الغاابت يف الصني مع
أسوأ موجة جفاف منذ  60عاما يف مقاطعة يوننان .تويف حوايل

 56,000شخص يف مجيع

أحناء الدول اليت ورد ذكرها بسبب هذه الكارثة .وفقا للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،فإن
موجات احلر واجلفاف والفيواانت تقع ضمن التوقعات على أساس ارتفاع درجة حرارة االرض يف
القرن .21و تقدر اخلسائر املادية هلذه الكارثة بـ  1.8مليون دوالر بسبب احلرائق.
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ملزال إيران ( )2003ضرم ملزال قوته  6.6درجة مدينة ابم وحتاصر حمافظة كرمان جنوم شرق
إيران وفقا هلي ة املسح اجليولوجي الوالايت املتحدة األمريكية ،مما تسبب يف وفاة 26,796
شخص وإصابة حوايل  .267,628ولكن بعي التقديرات أيوا ترجح صعود عدد القتلى اىل حنو
.43,000تسببت الكارثة يف انتشار بعي األوب ة و األمراض كاإلسهال و التهام اجلهام التنفسي
و أوضحت دراسة ( )Isidore K Kouadio and othersن  1210أشخاص قد
أصيبوا ابإلسهال بينما  10,582أصيبوا مراض اجلهام التنفسي و يعزى ذلك إىل قلة النظافة
واالكتظاظ ونقص املياه الصاحلة للشرم و عدم فعالية نظام لصرف الصحي.
ملزال غوجرات يف اهلند ( )2001ضرم ملزال قوته تقاوح بني  7.6و  7.7و ملدة دقيقتني مدينة
غوجرات و تسبب يف وفاة  20,000شخص و إصابة  167,000آخرين و خلف الزلزال دمارا
هائال للمباين و دمر حوايل  400,000منزل .كما دمر العديد من املواقع التارخيية واملواقع
السياحية .و بناء على ما ذكر يف قاعدة البياانت الدولية للكوارث فإن اخلسائر املادية تقدر بـ
 2,623,000دوالر.
ملزال و تسوانمي توهوكو يف الياابن ( .)2011ضرم ملزال بقوة  9.0على مقياس رخيق و كان
مركز الزلزال على بعد  70كيلو مق اىل الشرق من ساحل توهوكو  ،أعقب الزلزال موجة تسوانمي
بلغ طوهلا  40مقا تسببت بدمار هائل ملاليني املباين .بلغ عدد الوفيات  19,846شخص و
إصابة  2,778و  17,339شخصا يف عداد املفقودين كما ورد عن وكالة الشرطة الوطنية
الياابنية .كانت هناك خسائر يف املمتلكات هائلة من الطرق والسكك احلديدية والسدود اليت
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اهنارت ،ابإلضافة النفجار ثالثة مفاعالت نووية .ويقدر أن تكون هذا الكارثة هي األسوأ يف اتريخ
الياابن .قدرت اخلسائر املادية كثر من  200مليون دوالر.

اثنياً :أكرب  5كوارث طبيعية يف اململكة العربية السعودية
متثل الكـوارث اليـوم معوـلة بشـرية وماديـة جلميـع اجملتمعـات واحلكومـات ،وقـد شـهدت اململكـة
العربية السعودية يف السنوات األخرية حدوث العديد مـن الكـوارث ،والـيت تسـتدعي ضـرورة التعامـل معهـا وفقـاً
ملنهج إدارة الكوارث بدالً من مواجهتهـا بطريقـة عشـوائية .ويتنـاول هـذا املبحـث أكـرب مخـس كـوارث طبيعيـة يف
بناء على عدد الوفيات.
اململكة العربية السعودية ً
جدول رقم ( :)1أكرب  5كوارث طبيعية يف اململكة العربية السعودية خالل الفقة من  1900إىل  2015بناءً
على عدد الوفيات
Dollars

Homeless

Injured

Affected

Death

Occurrence

Disaster Type

Year

900000

10000

0

0

161

1

Flood

2009

0

0

0

497

133

2

Epidemic

2000

0

0

17

50

63

2

Flood

2005

0

0

0

1021

39

2

Flood

2013

0

0

0

74

35

1

Epidemic

2001

900000

10000

17

1642

431

8

Total

املصدر :قاعدة بياانت الكوارث الدولية

يتوح من اجلدول أعاله أن الفيواانت هي األحداث األكثر شيوعا يف البالد واليت متثل
 3من الكوارث اخلمس األكثر ضرراً بني عامي  1900و .2015كما أن الكارثة الطبيعية األكثر
ضرراً يف اتريخ اململكة العربية السعودية خالل تلك الفقة هي كارثة فيوان جدة عام ،2009
عندما سقط ما يقارم من ضعف املعدل السنوي لألمطار ( )mm90يف أربع ساعات ،حيث
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بلغ عدد الوفيات  161حالة وفاة نتيجة الغرق أو بسبب حوادث السيارات وهذا ميثل ()%37
من موع اخلسائر البشرية ألكرب مخس كوارث حدثت ،ومن اعاثر الناجتة عنها إصابة املنامل
السكنية ،مما اضطر الكثري من السكان إىل الطوابق العليا والسقوف ،وكما يشري اجلدول إىل وجود
( )10000مشردين بال مأوى ،ابإلضافة إىل تدمري املعامل وقواعد البياانت يف جامعة امللك
عبدالعزيز ومستشفى امللك عبدالعزيز ،وإهدار املوارد الثمينة كالعينات والسجالت الطبية ،وكذلك
انسداد الطرق الرئيسية يف املدينة نتيجة مياه األمطار وكذلك إصابة أكثر من  7000مركبة ،مما
أدى إىل انتظار اعالف من احلجا يف احلافالت لساعات قبل الوصول إىل مكة املكرمة لليوم
األول من احلج ،ابإلضافة إىل اهنيار جسر امللك عبدهللا جنوم مدينة جدة ،وقد نتج عن ذلك كله
حالة من الفوضى والرعب ،ومل تنجو خدمات الكهرابء واالتصاالت على ٍ
حد سواء ،فقد أدت
الفيواانت إىل انقطاع التيار الكهرابئي مؤقتا على املنطقة الغربية سرها (أي مكة املكرمة واملدينة
املنورة وجدة) ،كما أن كثري من الناس مل يتمكن من طلب املساعدة والتواصل مع خدمات الطوارئ
(مثل قوات الدفاع املدين والشرطة وخدمات الطوارئ الطبية) بسبب فشل بسبب الشبكة وانقطاع
التيار الكهرابئي .وعموماً ،وكان هلذه الكارثة خسائر مادية تقدر بنحو  900مليون دوالر إلعادة
إعمار جدة ومساعدة الوحااي (.)Alamri, 2010
وكما تشري الدراسات إىل أن كارثة فيوان جدة تُعد درساً جيداً جلميع السلطات واهلي ات
احلكومية ملراجعة خططهم املتعلقة إبدارة الكوارث الطبيعية ،فمن املهم جلميع الوكاالت واملنظمات
التعلم من التجارم السابقة وتنفيذ خطط للتدخل واإلدارة ( Abosuliman & Alam,
 .)2014فالفيواانت تشكل هتديدا كبريا يف اململكة العربية السعودية لعدة أسبام ،منها الطبيعة
اجلغرافية لبعي املدن املأهولة ابلسكان مثل جدة ومكة املكرمة ،فهي على أرض منخفوة و حتيط
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هبا اجلبال ،ابإلضافة إىل ضعف البنية التحتية وضعف شبكات الصرف الصحي ،وابلتايل ميكن هلذا
التدفق املستمر للمياه أن يؤدي بسهولة إىل فيوان مفاجئ .ومما الشك فيه أن حدوث السيول له
أتثريه السليب اجتماعياً واقتصادايً ملا يقتب عليها من خسائر يف األرواح واملمتلكات ،أضف إىل
ذلك تكاليف العال والتأهيل والتعويوات واإلعاانت اليت تصرف للمنكوبني وما لذلك من أثر
سليب على االقتصاد القومي ،ويُعد اإلنذار املبكر بوقت حدوث السيول أمراً هاماً ومطلوابً ،وقد
قطعت بعي الدول املتقدمة شوطاً كبرياً يف هذا اجملال ،ومت استخدام األقمار الصناعية يف مراقبة
التغريات املناخية وحتركات القشرة األرضية (الدايل ،و عبدالباقي)19 :2012 ،
وأتيت كارثة وابء محى الوادي املتصدع يف املرتبة الثانية من الكوارث األكثر ضرراً من حيث
اخلسائر البشرية ،وقد بدأت يف أوائل سبتمرب  ،2000وأعلنت ومارة الصحة السعودية الوابء
(وهو األول من نوعه يف اململكة العربية السعودية) ،كما مت فحص املواشي يف املناطق املوبوءة
وإابدة املصام منها ،ونتج عن ذلك وفاة  133فرداً وإصابة  497شخص على األقل هبذا
املرض  ،وتشري الدراسات إىل أن الكوارث البيولوجية واألوب ة من املخاطر اليت قد هتدد كثريا من
البالد يف املستقبل ،لذلك ينبغي عدم إغفال أتثريها احملتمل .كما أن اململكة العربية السعودية
بشكل خاص عرضة للكوارث الوابئية مع استمرار منو السكان .وقد تكررت الكارثة الوابئية عام
 2001ونتج عنها وفاة  35شخص وأتثر هبا  74شخص.
كما حدثت كارثة فيوان عام  ،2005نتيجة تدفق األمطار بغزارة على اململكة العربية السعودية،
مما أودى حبياة  63شخص ،وقد مت إجالء عدد من األشخاص عرب املروحيات ،وخلفت هذه
الكارثة إصابة  67شخص.
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ومؤخراً عام  2013حدثت الكارثة األكثر تكراراً وهي الفيوان ،حيث نتج عنها وفاة 39
شخص ،وأتثر هبا سلباً  1021شخص على مستوى اململكة.
ومن خالل موع عدد حاالت الوفاة يف تلك الكوارث والذي بلغت قيمته  431ميكن استخرا
الوسط احلسايب وهو القيمة اليت تتجمع حوهلا قيم اجملموعة حيث يساوي  ،86واحنراف معياري
بلغ  57حيث يكون امتداد االت القيم ضمن موعة البياانت اإلحصائية ،كما أن املدى الذي
يدل على الفرق بني أعلى عدد وفيات وأقل عدد وفيات بلغت قيمته  ،126فقد نتج عن كارثة
فيوان  2009أعلى خسائر بشرية بلغت  161كما نتج عن وابء  2001أقل خسائر بشرية
بلغت  31حالة وفاة.

اثلثاً :قياس أخطار الكوارث الطبيعية
مت مجع البياانت عن الكوارث الطبيعية من قاعدة البياانت الدولية ( )EM-Datخالل
عشر سنوات من  2013-2003على مستوى القارات اخلمس (آسيا ،أفريقيا ،أمريكا ،أورواب،
وأوشينيا) حيث تغطي قاعدة البياانت هذه أهم الكوارث الطبيعية اليت وقعت منذ العام  1900و
حىت العام احلايل  .2015متثلت البياانت يف كل من إمجايل عدد اخلسائر البشرية (وفيات و
إص اابت)  ،اخلسائر املادية  ،و عدد املشردين نتيجة األضرار اليت حلقت مبمتلكاهتم و ذلك لتقييم
أثر و عبء الكوارث الطبيعية  .و حيث أن املتغريات يف هذا البحث مقاسه مبقياس نسيب
 Ratio scaleفقد مت اإلعتماد على استخدام األساليب اإلحصائية املعلمية
 Parametric Testsيف حتليل البياانت.
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مت استخدام الربانمج اإلحصائي  SPSSلتحليل البياانت ،واستخدام كل من األساليب
اإلحصائية الوصفية واالستداللية ،حيث يتعلق حتليل البياانت الوصفي بتنظيم البياانت وتلخيصها
وعرضها يف جداول إحصائية أو رسوم بيانية من خالل حسام وعرض قيم مقاييس النزعة املركزية
مثل الوسط احلسايب والوسيط واملنوال وقيم مقاييس التشتت مثل االحنراف املعياري واملدى ،كما
يقوم حتليل البياانت االستداليل على استخدام نتائج التحليل الوصفي لالستدالل منها على حكم
ما يتعلق ابجملتمع األصلي (العمر)2004 ،
ومن خمرجات الربانمج اجلدول التايل:
جدول رقم ( )2اإلحصاءات الوصفية ألثر الكوارث الطبيعية على مستوى القارات اخلمس من 2013-2003
Dollars

Homeless

Injured

Affected

death

8789797.571

116853.91

16096.774

8165664.81

4765.42

Mean

1645430.000

565.00

100.000

210197.00

129.00

Median

23765497.0505

499231.542

121928.8671

25034679.169

24039.403

5.648E14

2.492E11

1.487E10

6.267E14

5.779E8

Variance

212099850.0

5150000

1802766.0

181753170

226382

Maximum

170817.000

.00

.000

11140.00

9.00

25

1645430.000

565.00

100.000

210197.00

129.00

50

7409000.000

19779.00

753.000

2451856.00

934.00

75

Std. Deviation

يتوح من اجلدول أعاله أن متوسط الوفيات يف العشر سنوات ( )2013-2003بلغ
( )4765.42ومتوسط اخلسائر املادية بلغ ( )878,979,571دوالر ،علماً ن املتوسط هو
القيمة الوسطية جملموعة من البياانت تققم منها معظم بياانت املتغري املدروس (العمر:2004 ،
 ،)115كما أن الوسيط وهو تلك القيمة اليت تقسم القراءات إىل موعتني متساويتني بعد أن
يتم ترتيب القراءات تناملياً أو تصاعدايً بلغ للخسائر البشرية واملادية على التوايل ()129
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Percentiles

( .)1645430كما أن االحنراف املعياري وهو الذي يوضح مقدار احنراف القيم أو البياانت عن
وسطها

احلسايب

بلغ

للخسائر

البشرية

()24,039,403

وللخسائر

املادية

( )23,765,497,0505دوالر.
وميكن مما سبق استخرا قيمة االختالف أو املعامل النسيب الذي يعرف على أنه نسبة
مقياس التشتت املستخدم (مثل االحنراف املعياري) إىل املتوسط احلسايب ضرم  ،100حيث
بلغت قيمته ابلنسبة ملعدل حصول الكارثة يف أسيا  %94.3و الذي يدل على أن قارة آسيا هي
األقرم حلدوث الكوارث الطبيعية و ميكن أن يعزى ذلك لوقوع القارة يف منطقة حزام الزالمل
حيث تكون القشرة األرضية ضعيفة و ابلتايل تعترب من مراكز النشا الزلزايل أو خمار تنفس من
خالهلا.

عرض نتائج التحليل اإلحصائي الختبار حتليل التباين يف اجتاه واحد ( One Way
)Anova
الفرضية األوىل :تتعلق الفرضية األوىل ابختبار عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بني
القارات فيما يتعلق مبتوسطات اخلسائر النامجة عن الكوارث الطبيعية .ويتم اختبار هذه الفرضية
عن طريق استخدام حتليل التباين يف اجتاه واحد الختبار الفرضيات الفرعية التالية:
متغري اخلسائر البشرية والوفيات ()Death
 :H01ال يوجد اختالف بني القارات فيما يتعلق مبتوسطات اخلسائر البشرية.
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بناء على اخلسائر البشرية
جدول رقم ( ) 3اإلحصاءات الوصفية للكوارث الطبيعية حسب القارات اخلمس من ً 2013 -2003
Maximum

Minimu
m

95% Confidence Interval for Mean
Upper Bound

Std. Deviation

Mean

Death

N

Lower Bound

226382

0

22823.52

2298.66

37961.494

12561.09

55

Asia

20008

0

2212.62

506.19

3064.688

1359.40

52

Africa

72253

0

7619.75

-1060.66-

13927.793

3279.55

42

Europe

223134

0

13279.42

-3581.61-

30585.895

4848.91

53

America

350

0

66.11

17.59

76.858

41.85

41

ocieania

226382

0

7803.13

1727.72

24039.403

4765.42

243

بتفحص النتائج السابقة جند أن اجلدول أعاله حيتوي على متوسط عدد الوفيات يف كل
قارة نتيجة الكوارث الطبيعية خالل الفقة  ،2013-2003حيث تصدرت قارة آسيا مبتوسط
بلغ ( )12561يليها قارة أمريكا وأورواب مبتوسطات تساوي ( )3279( )4848على التوايل.
ومي كن مما سبق استخرا قيمة االختالف أو املعامل النسيب الذي يعرف على أنه نسبة
مقياس التشتت املستخدم (مثل االحنراف املعياري) إىل املتوسط احلسايب ضرم ( 100العمر،
 ،)2004حيث أن أقل قيمه يف قارة أوشينيا وتساوي ( )183.5611كما أن أعلى قيمة يف قارة
أمريكا وتساوي (.)630,7788
ووفقاً لشرو استخدام حتليل التباين  ،فقد مت عمل اختبار جتانس الفروق بني القارات
حسب اخلسائر البشرية ،وذلك يتوح يف اجلدول التايل:
جدول رقم ( )4اختبار جتانس الفروق حسب الوفيات
Test of Homogeneity of Variances
death
Sig.

df2

df1

.000

238

4

33

Levene
Statistic
5.710

Total

يتبني من نتائج التحليل اإلحصائي يف اجلدول رقم ( )4ويف ضوء أن مستوى املعنوية احملدد
هلذا البحث ( )0,05أنه يوجد اختالف بني تباينات القارات حسب الوفيات خالل الفقة من
 ،2013-2003وذلك من خالل قيمة ( )sigحيث بلغت ( ،)0,000و نستنتج من ذلك نه
ال يوجد جتانس بني تباينات القارات .كما نتج من خمرجات التحليل اجلدول التايل:
جدول رقم ( )5اختبار أنوفا حسب اخلسائر البشرية
Death
Sig.

F

Mean Square

Sum of

df

Squares
.071

2.185

Between Groups

1.238E9

4

4.954E9

5.668E8

238

1.349E11

Within Groups

242

1.399E11

Total

ويتوح أن مستوى املعنوية يساوي ( )0,071وابلتايل نقبل الفرض العدمي نه ال يوجد اختالف
يف متوسطات اخلسائر البشرية بني القارات اخلمسة.
متغري اإلصاابت واجلرحى ()Injured
 :H02اليوجد اختالف بني القارات فيما يتعلق مبتوسطات اإلصاابت.
جدول رقم ( ) 6اإلحصاءات الوصفية للقارات بناء على عدد اإلصاابت نتيجة الكوارث الطبيعية
Injured
95% Confidence Interval for
Maximum

Minimum

Mean

Std.

Upper

Lower

Bound

Bound

Deviation

Mean

N

369899.0

.0

42167.726

9267.256

60850.6494

25717.491

55

Asia

10461.0

.0

1009.812

157.534

1530.6623

583.673

52

Africa

12256.0

.0

1277.647

39.401

1986.7768

658.524

42

Europe

1802766.0

.0

115494.030

-23636.408-

252382.4506

45928.811

53

America

2000.0

.0

241.904

-6.879-

394.0949

117.512

41

ocieania

1802766.0

.0

31504.156

689.391

121928.8671

16096.774

243

Total

34

بتفحص النتائج السابقة جند أن اجلدول أعاله حيتوي على متوسط عدد اإلصاابت يف كل
قارة نتيجة الكوارث الطبيعية خالل الفقة  ،2013-2003حيث تصدرت قارة أمريكا مبتوسط
بلغ ( )45928.811يليها قارة آسيا وأورواب مبتوسطات تساوي ()25717,491
( )658,524على التوايل.
وميكن مما سبق استخرا قيمة االختالف أو املعامل النسيب الذي مت تعريفه سابقاً ،حيث
أن أقل قيمه يف قارة آسيا وتساوي ( )236.6119كما أن أعلى قيمة يف قارة أمريكا وتساوي
(.)549,5079
ووفقاً لشرو استخدام حتليل التباين ،فقد مت عمل اختبار جتانس الفروق بني القارات
حسب اإلصاابت واجلرحى ،وذلك يتوح يف اجلدول التايل:
جدول رقم ( )7اختبار جتانس الفروق حسب اإلصاابت
Test of Homogeneity of Variances
Injured
Sig.

df1

df2

Levene
Statistic

.000

238

5.350

4

يتوح من اجلدول أعاله أن قيمة مستوى املعنوية يساوي ( )0,000وهو أقل من ()0,05
وابلتايل نرفي الفرض العدمي ونقبل البديل نه يوجد اختالفات بني تباينات القارات حسب
اإلصاابت ،إذن اليوجد يوجد جتانس .كما نتج من خمرجات التحليل اجلدول التايل:
جدول رقم ( )8اختبار أنوفا حسب اإلصاابت واجلرحى
Injured
Sig.

F

df

Mean Square

Sum of
Squares

.220

1.444

2.131E10

4

8.525E10

Between Groups

1.476E10

238

3.512E12

Within Groups

242

3.598E12

Total

35

ويتوح أن مستوى املعنوية يساوي ( )0,220وابلتايل نقبل الفرض العدمي نه ال يوجد اختالف
بني القارات اخلمسة فيما يتعلق مبتوسطات اإلصاابت واجلرحى.
متغري املشردين بال مأوى ()Homeless
مت استخدام حتليل التباين يف اجتاه واحد الختبار الفرض التايل:
 :H03ال يوجد اختالف بني القارات فيما يتعلق مبتوسطات املشردين بال مأوى.
جدول رقم ( )9اإلحصاءات الوصفية للقارات بناء على عدد املشردين نتيجة الكوارث الطبيعية
Homeless
95% Confidence Interval for
Maximu

Minimu

m

m

Mean

Std.

Upper

Lower

Bound

Bound

Deviation

Mean

N

5150000

0

697655.69

167870.05

979858.367

432762.87

55

Asia

584059

0

73809.21

16522.79

102884.441

45166.00

52

Africa

55150

0

6781.30

650.22

9837.371

3715.76

42

Europe

800000

0

71927.10

5519.58

120463.159

38723.34

53

America

22000

0

2026.55

-245.53-

3599.176

890.51

41

ocieania

5150000

0

179938.65

53769.16

499231.542

116853.91

243

Total

بتفحص النتائج السابقة جند أن اجلدول أعاله حيتوي على متوسط عدد املشردين يف كل قارة نتيجة
الكوارث الطبيعية خالل الفقة  ،2013-2003حيث تصدرت قارة آسيا مبتوسط بلغ
( )432762يليها قارة أفريقيا وأمريكا مبتوسطات تساوي ( )38723( )45166على التوايل.
وميكن مما سبق استخرا قيمة االختالف أو املعامل النسيب ( ،)C.V.حيث أن أقل قيمه
يف قارة آسيا وتساوي ( )226,4192كما أن أعلى قيمة يف قارة أوشينيا وتساوي
(.)404,1702
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ووفقاً لشرو استخدام حتليل التباين ،فقد مت عمل اختبار جتانس الفروق بني القارات
حسب املشردين بال مأوى ،وذلك يتوح يف اجلدول التايل:
جدول رقم ( )10اختبار جتانس الفروق حسب املشردين
Test of Homogeneity of Variances
Homeless
Sig.

df2

df1

.000

238

4

Levene
Statistic
17.187

يتبني من اجلدول أعاله أن قيمة مستوى املعنوية يساوي ( )0,000وهو أقل من ()0,05
وابلتايل نرفي الفرض العدمي ونقبل البديل نه يوجد اختالفات بني تباينات القارات حسب
اإلصاابت ،و اليوجد يوجد جتانس.
كما نتج من خمرجات حتليل التباين أنوفا ) (one- way ANOVAاجلدول التايل:
جدول رقم ( )11اختبار أنوفا حسب املشردين بال مأوى
Homeless
Sig.

F

.000

8.026

Mean
Square

df

Sum of
Squares
Between

1.792E12

4

7.169E12

2.233E11

238

5.315E13

Within Groups

242

6.031E13

Total

Groups

يتوح أن مستوى املعنوية يساوي ( )0,000وابلتايل نرفي الفرض العدمي ونقبل البديل
نه يوجد اختالف بني متوسطات املشردين بال مأوى ،أي أن املتوسطات جوهرية وبينهم
اختالفات وال ينظر إليهم على أهنم واحد .ونظراً لرفونا للفرض العدمي فإنه يتم إجراء مقارانت
ثنائية بني كل قارتني للوقوف على املتوسط الذي خيتلف مع ابقي املتوسطات.
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يتوح من جدول املقارانت املتعددة حسب املشردين (ملحق ررقم  )1أن قارة آسيا
ختتلف مع بقية القارات يف متوسط املشردين نتيجة الكوارث الطبيعية ،فقد بلغ مستوى املعنوية
( ،)0,000كما يتوح أن قارة أفريقيا ال ختتلف مع قارة أورواب وأمريكا وأوشينيا يف متوسط
املشردين نتيجة الكوارث الطبيعية ،حيث بلغ مستوى املعنوية على التوايل ()0,944( )0,673
( ،)0,654كما يتبني أن قارة أورواب الختتلف مع قارة أمريكا وأوشينيا يف متوسط املشردين نتيجة
الكوارث الطبيعية ،حيث بلغ مستوى املعنوية على التوايل (.)0.701( )0,720
متغري اخلسائر املادية
 :H04ال يوجد اختالف بني القارات فيما يتعلق مبتوسطات اخلسائر املادية.
جدول رقم ( ) 12اإلحصاءات الوصفية للقارات بناء على قيمة اخلسائر املادية نتيجة الكوارث الطبيعية
Dollars
95% Confidence Interval for
Maximum

Minimu
m

Mean
Upper Bound

Std. Deviation

Lower

Mean

N

Bound

212099850.0

1000.0

29207890.594

6374889.706

35697143.7952

17791390.150

40

Asia

5000000.0

50.0

872664.025

20668.308

1008844.9428

446666.167

24

Africa

18695552.0

22000.0

5222297.817

2250841.183

4520125.6090

3736569.500

38

Europe

169804500.0

4000.0

23846785.255

5184394.280

30320249.5134

14515589.767

43

America

18000000.0

3500.0

2987169.491

324762.509

3565028.4231

1655966.000

30

ocieania

212099850.0

50.0

12335539.599

5244055.544

23765497.0505

8789797.571

175

Total

بتفحص النتائج السابقة جند أن اجلدول أعاله حيتوي على متوسط اخلسائر املادية يف كل
قارة نتيجة الكوارث الطبيعية خالل الفقة  ،2013-2003حيث تصدرت قارة آسيا مبتوسط
بلغ ( )17791390,150دوالر ،يليها قارة أمريكا وأورواب مبتوسطات تساوي
( )3736569,500( )14515589,767على التوايل.
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وميكن مما سبق استخرا قيمة االختالف أو املعامل النسيب ( ،)C.V.حيث أن أقل قيمه يف قارة
أورواب وتساوي ( )120,9699كما أن أعلى قيمة يف قارة أفريقيا وتساوي ( )225,8611ما
يقودان إىل استنتا

ن أورواب هي األكثر استقرارا بني القارات يف حدوث الكوارث.

ووفقاً لشرو استخدام حتليل التباين ،فقد مت عمل اختبار جتانس الفروق بني القارات
حسب اخلسائر املادية ،وذلك يتبني يف اجلدول التايل:
جدول رقم ( )13اختبار جتانس الفروق حسب املشردين
Test of Homogeneity of Variances
Dollars
Sig.
.000

df2
170

df1
4

Levene Statistic
7.451

يتوح من اجلدول أعاله أن قيمة مستوى املعنوية يساوي ( )0,000وهو أقل من
( )0,05وابلتايل نرفي الفرض العدمي ونقبل البديل نه يوجد اختالفات بني تباينات القارات
حسب اإلصاابت ،إذن اليوجد يوجد جتانس ،كما نتج من خمرجات التحليل اجلدول التايل:
جدول رقم ( )14اختبار أنوفا حسب اخلسائر املادية
Dollars
Sig.

F

.003

4.190

Mean
Square

df

Sum of
Squares
Between

2.205E15

4

8.819E15

5.262E14

170

8.946E16

Within Groups

174

9.827E16

Total

Groups

يتوح أن مستوى املعنوية يساوي ( )0,003وابلتايل نرفي الفرض العدمي ونقبل البديل
نه يوجد اختالف بني متوسطات اخلسائر املادية للكوارث الطبيعية ،أي أن املتوسطات جوهرية
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وبينهم اختالفات وال ينظر إليهم على أهنم واحد .ونظراً لرفونا للفرض العدمي فإنه يتم إجراء
مقارانت ثنائية بني كل قارتني للوقوف على املتوسط الذي خيتلف مع ابقي املتوسطات.
من خمرجات الربانمج جدول املقارانت املتعددة للخسائر املادية حسب القارات (ملحق
رقم  ،)2يتوح أن متوسط اخلسائر املادية يف قارة آسيا ال خيتلف عنه يف قارة أمريكا وأورواب حيث
بلغ مستوى املعنوية على التوايل ( ،)0.008( )0,017بينما خيتلف يف قارة أفريقيا وأوشينيا ،كما
يتوح أن متوسط اخلسائر املادية يف قارة أفريقيا ال خيتلف عنه يف قارة أورواب وأوشينيا حيث بلغ
مستوى املعنوية على التوايل ( ،)0,848( )0,583بينما خيتلف يف قارة أمريكا .كما يتبني أن
متوسط اخلسائر املادية نتيجة الكوارث الطبيعية يف قارة أورواب الخيتلف عنه يف قارة أوشينيا حيث
بلغ مستوى املعنوية ( )0,711بينما خيتلف عنه متوسط اخلسائر املادية يف أمريكا .ابإلضافة إىل أن
متوسط اخلسائر املادية يف قارة أمريكا خيتلف عن متوسط اخلسائر يف قارة أوشينيا.

عرض نتائج التحليل اإلحصائي الختبار حتليل التباين يف اجتاهني ( Two Way
)ANOVA
الفرضية الثانية :تتعلق الفرضية الثانية ابختبار عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصـائية بـني القـارات اخلمسـة
وأنــواع الكــوارث فيمــا يتعلــق مبتوســطات اخلســائر النامجــة عــن الكــوارث الطبيعيــة .ويــتم اختبــار هــذه الفرضــية
ابستخدام حتليل التباين يف اجتاهني الختبار الفرضيات الفرعية التالية:
 :H01ال يوجد اختالف بني أنواع الكوارث الطبيعية يف اخلسائر النامجة عن تلك الكوارث.
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. اليوجد اختالف بني القارات اخلمسة يف اخلسائر النامجة عن الكوارث الطبيعية:H02
:من نتائج التحليل اإلحصائي اجلدول التايل
) اإلحصاءات الوصفية للخسائر املادية حسب أنواع الكوارث الطبيعية15( جدول رقم
Dependent Variable:Dollars
Continent

disaster

Asia

Climatological

Africa

ocieania

7

Geophysical

34341383.182

64166357.4086

11

Hydrological

17692969.818

15834193.4314

11

Meteorological

11752236.636

8449528.1909

11

Total

17791390.150

35697143.7952

40

247000.000

258801.0819

2

Geophysical

1414250.000

2408106.9155

4

Hydrological

382943.800

334171.3137

10

92443.750

100510.9498

8

446666.167

1008844.9428

24

Climatological

2218645.375

1384664.2416

8

Geophysical

2470151.500

5447087.6010

8

Hydrological

4704265.000

5604868.0240

11

Meteorological

4793850.091

4084662.0317

11

Total

3736569.500

4520125.6090
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Climatological

4165630.818

6864721.1382

11

Geophysical

4157685.000

12302098.2350

10

Hydrological

4401105.909

4575297.2707

11

Meteorological

44396309.636

48343274.5851

11

Total

14515589.767

30320249.5134

43

336000.000

488243.2795

5

Geophysical

8183333.333

9092625.2168

3

Hydrological

1509125.000

2488331.9822

8

812570.000

971263.2256

14

Total

1655966.000

3565028.4231

30

Climatological

2295400.667

4226123.1597

33

Geophysical

13036118.806

37876148.9466

36

Hydrological

6091846.784

10101524.8881

51

12408761.636

26962874.1134

55

8789797.571

23765497.0505

175

Climatological

Climatological

Meteorological
Total

N

1553127.0571

Total

America

Std. Deviation

1429017.143

Meteorological
Europe

Mean

Meteorological
Total
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يوضح اجلدول السابق حجم الكوارث الطبيعية من األنواع األربعة ( )Nيف كل قارة على حدة،
ويبني كذلك قيم الوسط احلسايب واالحنراف املعياري للخسائر االقتصادية النامجة عن الكوارث
املناخية واجليوفيزيقية واهليدرولوجية وامليقولوجية يف كل من قارة آسيا وأفريقيا وأورواب وأمريكا
وأوشينيا.
كما ظهر من نتائج التحليل اإلحصائي اجلدول التايل:
جدول رقم ( )16اختبار حتليل التباين ثنائي االجتاه
Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable:Dollars
Observed

Noncent.

Partial Eta

Powerb

Parameter

Squared

Sig.

F

Mean
Square

Type III
df

Sum of

Source

Squares
Corrected

.961

24.077

.126

.002

3.440

1.769E15

7

1.238E16

.968

14.750

.081

.000

14.750

7.586E15

1

7.586E15

Intercept

.936

17.986

.097

.002

4.497

2.313E15

4

9.251E15

Continent

.574

6.931

.040

.078

2.310

1.188E15

3

3.565E15

disaster

5.143E14

167

8.589E16

Error

175

1.118E17

Total

174

9.827E16

)a. R Squared = .126 (Adjusted R Squared = .089
b. Computed using alpha = .05

جند يف اجلدول أعاله أن مستوى املعنوية املقابل ملتغري نوع الكارثة يساوي ( )0,078وهو أكرب من
( ) 0,05وابلتايل نقبل الفرض العدمي نه ال يوجد اختالف بني أنواع الكوارث الطبيعية حمل
الدراسة يف حجم اخلسائر النامجة عن الكوارث الطبيعية.
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Model

Corrected
Total

)0,002( كما يتوح من اجلدول أيواً أن مستوى املعنوية املقابل ملتغري القارة يساوي
 ) وابلتايل نرفي الفرض العدمي ونقبل البديل نه يوجد اختالف بني القارات0,05( وهو أقل من
حمل احلالة يف اخلسائر النامجة عن الكوارث الطبيعية

) القارة والكارثة17( جدول رقم
4. Continent * disaster
Dependent Variable:Dollars
Continent

Asia

Africa

Europe

America

ocieania

disaster

Mean

Std. Error

Climatological

10050655.016

Geophysical

95% Confidence Interval
Lower Bound

Upper Bound

5122803.029

-63146.222-

20164456.254

20135037.307

4744957.084

10767206.343

29502868.270

Hydrological

15684859.554

4530427.522

6740568.075

24629151.034

Meteorological

22480195.947

4505255.211

13585601.431

31374790.463

Climatological

-7724829.750-

6169203.415

Geophysical

2359552.541

5878750.614

Hydrological

-2090625.211-

5143502.722

Meteorological

4704711.181

5288971.606

Climatological

-3615437.302-

5073184.999

Geophysical

6468944.988

4998780.927

-3400003.016-

16337892.992

Hydrological

2018767.236

4564398.995

-6992593.135-

11030127.608

Meteorological

8814103.629

4539202.694

-147512.418-

17775719.676

Climatological

7549426.440

4777716.679

-1883080.840-

16981933.721

Geophysical

17633808.731

4781824.727

8193191.050

27074426.411

Hydrological

13183630.979

4480475.942

4337957.454

22029304.504

Meteorological

19978967.371

4450224.507

11193018.375

28764916.368

Climatological

-6655379.207-

5583351.161

Geophysical

3429003.083

5680758.464

Hydrological

-1021174.669-

5027261.692

Meteorological

5774161.724

4602453.872
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19904508.881-9246694.06112245293.252-5737151.85313631279.106-

17678427.248-7786353.36610946351.420-3312329.286-

4454849.381
13965799.142
8064042.830
15146574.216
6400404.501

4367668.834
14644359.532
8904002.083
14860652.734

يتبني من اجلدول أعاله األوسا احلسابية واخلطأ املعياري واحلد األدىن واألعلى للخسائر
االقتصادية النامجة عن الكوارث الطبيعية عند مستوى ثقة  ،%95وذلك جلميع الكوارث
( ،)Grand meanوللمتغري األول (القارات) وللمتغري الثاين (أنواع الكوارث الطبيعية)،
وأخرياً للتفاعالت املختلفة بني املتغريات التابعة.
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الفصـل الثالث :عرض نتائج وتوصيات الدراسـة

يعرض هذا الفصل تفسري النتائج اليت توصلت إليهـا هـذه الدراسـة ،والـيت هـدفت إىل قيـاس
أتثري أنواع الكـوارث الطبيعيـة ابخـتالف القـارات ،حيـث مت مجـع البيـاانت عـن الكـوارث الطبيعيـة مـن
قاعــدة بيــاانت الكــوارث الدوليــة ،تشــمل قــارة آســيا وأفريقيــا وأمريكــا وأورواب وأوشــينيا ،وقــد متــت
املعاجل ـ ــة اإلحص ـ ــائية للبي ـ ــاانت وذل ـ ــك ابس ـ ــتخدام ب ـ ــرانمج احل ـ ــزم اإلحص ـ ــائية للعل ـ ــوم االجتماعي ـ ــة
( .)SPSSكما يتومن هذا الفصل التوصيات اليت ميكن أن تُققح على ضوء تلك النتائج.

النتــائـج:
من خالل عرض البياانت وحتليلها وتفسريها توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج التالية:
 مت تسجيل  4,513كارثة طبيعية ما بني عام 2013-2003 ســجل كــل مــن العــام  2005و  2006أعلــى معــدالت حــدوث للكــوارث الطبيعيــة خــالل الفــقة 2013-2003حيث سجلت  488و  462كارثة طبيعية فيهما على التوايل.
 أكثر الكوارث الطبيعية اليت سجلت خـالل العشـر سـنوات املاضـية كانـت الكـوارث اهليدرولوجيـة( )Hydrological Eventsكفيوــاانت األهنــار والســيول واألمــوا العاصــفة حيــث بلغــت
نس ــبة ح ــدوثها  %45و م ــن مث تليه ــا الك ــوارث م ــن الن ــوع امليقولوجي ــة ( Metrological
 ) Eventsكالعواصف االستوائية واملدارية بـ %30
 -تعد قارة آسيا األكثر تعرضا للكوارث بنسبة  %39من إمجايل عدد الكوارث املسجلة.
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 بلغت اخلسائر البشرية أكثر من  1.1مليون  ،و عـدد املصـابني  2مليـون شـخص  ،أمـا املشـردينفبلغ عددهم أكثر من  28مليون شخص .بينما بلغت اخلسائر املادية أكثر من  1.5مليار دوالر .
 مــن خــالل مالحظتنــا ملتوســط الوفيــات و االحن ـراف املعيــاري خــالل العشــر ســنوات املاضــية فإنــهيتبــني لنــا ضــخامة قيمــة االحن ـراف املعيــاري و بعــده عــن املتوســط و ذلــك بســبب الفــروق الكبــرية يف
عــدد الوفيــات تبعــا لنــوع الكارثــة أمــا فيمــا خيــتص مبعامــل االخــتالف بــني القــارات يف نســبة حــدوث
الكــوارث الطبيعيــة فــإن معامــل االخــتالف ألســيا قــد بلــع  %94.3و بلغــت نســبة تك ـرار حــدوث
الكوارث هبا  %39من امجايل عـدد مـرات حـدوث الكـوارث خـالل العشـر سـنوات املاضـية و الـيت
بلغت  4,513كارثة .وقد يعزى ذلك إىل وقوع القارة يف منطقة حزام الزالمل حيث تكون القشـرة
األرضية ضعيفة و ابلتايل تعترب من مراكز النشا الزلزايل أو خمار تنفس من خالهلا.
 ال يوجد اختالف بني القارات اخلمس يف متوسطات الوفيات واإلصاابت. يوجد اختالف بني القارات يف متوسطات املشردين بال مأوى ،حيث أن قارة آسـيا ختتلـف مـعبقية القارات يف متوسط املشردين نتيجة الكوارث الطبيعية ،وقد يعود ذلـك إىل طبيعـة املنطقـة
واملســاكن واملنشــآت حيــث أن الكــوارث املومسيــة مثــل الســيول والفيوــاانت واألمطــار الغزيــرة
واألعاصــري والعواصــف توــر املنــاطق الــيت تقــع علــى ضــفاف األهنــار وســفوح اجلبــال وشــواطئ
احمليطــات والبحــار ،علمــأ ن ماليــني مــن الســكان الفق ـراء يف قــارة آســيا يعيشــون يف منــاطق
معرضــة للخطـر كمنــاطق األهنــار والســهول الــيت تغمرهــا ميــاه الفيوــاانت .وكمــا ورد يف دراســة
( (2014,Muelle and Grayاليت بينت ضعف قابلية السكان لالنتقال مـن منـامهلم
و خصوصــا يف األمــاكن ذات الكثافــة املتوســطة مــن الســكان و أيوــا مــن النســاء و الفق ـراء
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نتيجـة وجـود الفيوـاانت يف أمـاكن سـكنهم  ,و أيوــا ميكـن ربـط ذلـك مـع مـا ورد يف دراســة
نشــرت يف موقــع  www.expert-reviews.comحــول انتشــار األم ـراض بعــد
حدوث الكوارث الطبيعية و كيفية السيطرة عليها و احلـد مـن انتشـارها  ،ذكـرت الدراسـة نـه
خــالل العــام  2011-2000ســجلت حــاالت تفشــي لعــدة أوب ــة مثــل الكــولريا ،وأم ـراض
اإلســهال األخــرى ،واحلصــبة ،واحلمــى النزفيــة ،وغريهــا مــن األمـراض املسـ َّ
ـتجدة الوخيمــة و قــد
سـ ــجلت كـ ــل مـ ــن اليـ ــاابن  ،أمريكـ ــا ،ابكسـ ــتان ،بـ ــنجالديش  ،اندونيسـ ــيا ،اتيلنـ ــد ،إي ـ ـران،
الســلفادور و مومنبي ــق ح ــاالت مــن أمـ ـراض اإلس ــهال و الته ــام اجلهــام التنفس ــي بع ــد وق ــوع
الكوارث امليقولوجية ( )Metrological Eventsكالعواصف االسـتوائية واملداريـة .و
الك ــوارث هيدرولوجي ــة ( )Hydrological Eventsكفيو ــاانت األهن ــار والس ــيول
واألموا العاصفة.
 يوج ــد اخ ــتالف ب ــني الق ــارات يف متوس ــطات اخلس ــائر املادي ــة للك ــوارث الطبيعي ــة ،حي ــث أنمتوســط اخلســائر املاديــة يف قــارة أمريكــا خيتلــف عنــه يف قــارة أفريقيــا وأوشــينيا ،وقــد يعــود ذلــك
لــزايدة عــدد الســكان يف قــارة أفريقيــا وأوشــينيا واســتمرار التوســع العمـراين يف املنــاطق املعرضــة
للكـوارث ممـا يزيـد مـن متوسـط اخلسـائر االقتصـادية ،وتتفـق هـذه النتيجـة دراسـة ( Wu et
 )al, 2012اليت بينت أن تنفيذ خطـط احلـد مـن خمـاطر الكـوارث يـتم بشـكل مهـين ومجـاعي
يف الوالايت املتحدة األمريكية ،مما يقلل من اخلسائر املادية النامجة عن الكوارث الطبيعية
 مـن خـالل نتـائج حتليـل التبـاين ) (Two-way ANOVAوجـدان نـه يوجـد اخـتالفيف اخلســائر املاديــة بــني القــارات ولــو اردان العــودة اىل مــا ســبق اســتنتاجه بنــاء علــى التحليــل
االحصــائي الوصــفي فــإن قــارة آســيا متثــل الغالبيــة يف عــدد مـرات حــدوث الكــوارث الطبيعيــة و
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ابلتايل فإن اخلسائر املادية ستكون أعلى مما هـي عليـه يف القـارات األخـرى و مـن املمكـن ربـط
ذل ــك ابالس ــتعداد حل ــدوث الكـ ـوارث و غي ــام من ــاذ يف كيفي ــة إدارة الك ــوارث وتتف ــق ه ــذه
النتيجة مـع دراسـة ( )Samphantharak, 2014والـيت أفـادت ن آاثر الكـوارث ال
تعتمد فقط على األخطار الطبيعية (املائية واجلوية أو اجليولوجية يف الـبالد) ،ولكـن أيوـا علـى
كيفية االستعداد وكيفية التعامل مع الكوارث .
أحد أهم االستنتاجات من هذه الدراسة ن الكوارث الطبيعية قد تكون سببا النتشار األمراض بعـد
وقوعها:
 وجــود األعــداد الكبــرية مــن اجلثــث يف املنــاطق املتوــررة بعــد الكارثــة يزيــد مــن احتماليــة تفشــياألم ـراض وعلــى الــرغم مــن أن اجلثــث ال تشــكل خطــر تفشــي األم ـراض يف أعقــام الكــوارث
الطبيعيـة فـإن خطرهـا يـرتبط حبجـم واحلالــة الصـحية والظـروف املعيشـية للسـكان املشـردين مــن
قبل الكارثة الطبيعية.
 االكتظـاظ ونقــص امليـاه والصــرف الصـحي ،وســوء احلصـول علــى اخلـدمات الصــحية ،يف كثــريمــن األحيــان مــن مســات نــزوح الســكان املفــاجئ ،و ابلتــايل يزيــد مــن خطــر انتقــال األم ـراض
املعدية.
 .1األمراض اليت تنقلها املياه:
• اإلسهال
• التهام الكبد الوابئي A&E
• داء اللولبية النحيفة
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 .2األمراض املرتبطة االمدحام:
• احلصبة
• التهام السحااي
• التهاابت اجلهام التنفسي احلادة ()ARI
 .3األمراض املنقولة ابلنواقل:
• املالراي
• محى الونك
 .4أمراض أخرى:
• الكزام

التــوصيات:
يف ضوء ما تقدم من النتائج اليت مت التوصل إليها ميكن وضع موعة من التوصـيات للقكيـز
علــى عمليــة تقليــل خمــاطر الكــوارث الطبيعيــة واالرتقــاء بعمليــة إدارة الكــوارث ود هــا يف التخطــيط
اإلمنائي ،وذلك يستلزم بوعة خطوات ،منها:
 اإلدارة االستش ـرافية ملخــاطر الكــوارث وهــي التنبــؤ مبخــاطر الكــوارث وأخــذ االحتياطــاتالالممــة للحــد مــن هــذه املخــاطر ،مثــل األخــذ يف االعتبــار حــدوث مالمل وتصــميم املنشــآت
بشكل يقلل من خماطر هذه الزالمل.
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 أمهيــة إدمــا ثقافــة الوقايــة أو احلــد مــن أخطــار الكــوارث ضــمن سياســات وخطــط وب ـرامجالتنميـة يف خمتلــف القطاعـات ،ومايدة الــوعي لالنتقــال مـن ثقافــة االسـتجابة إىل ثقافــة الوقايــة
والتخفيــف مــن آاثرهــا وابلتــايل حتســني القــدرة علــى اجملاهبــة ،ومــن ذلــك تطــوير بـرامج تدريبيــة
حمددة (كالزالمل ،واجلفاف ونـدرة امليـاه ،والفيوـاانت) للعـاملني مـن الطبقـة الكادحـة مبـا يف
ذلك الفنيني وعمال الزراعة والعاملني يف البناء والتشييد.
 تطــوير وتعزيــز أنظمــة اإلنــذار املبكــر الوطنيــة واإلقليميــة لتحديــد وتقيــيم ومراقبــة املخــاطر،وحتديد املناطق املعرضة ملخاطر الكوارث وكذلك خيارات اهبة الكوارث.
 دعــم الــروابط بــني األط ـراف العاملــة يف ــال احلــد مــن أخطــار الكــوارث واهلي ــات األخــرىذات الصـ ــلة علـ ــى املسـ ــتوايت الوطنيـ ــة واإلقليميـ ــة والعامليـ ــة (اهلي ـ ــات الوطنيـ ــة ،اهلي ـ ــات
اإلقليمية ،نظام األمم املتحدة ،ﺍلبنك ﺍلدﻭلي)
 االس ــتفادة م ــن جت ــارم ال ــدول يف إدارة الك ــوارث الطبيعي ــة ل ــزايدة رص ــيد اخلـ ـربات العلمي ــةوالعملي ــة ،م ــع التأكي ــد عل ــى حاج ــة إدارة األمم ــات والك ــوارث إىل مرك ــز متخص ــص يغط ــي
جوانب متعددة مثل :املعلومات ،البحوث العلمية ،واجلهود العسكرية ذات الصلة.
 االهتم ــام ابلبح ــوث والدراس ــات العلمي ــة يف ــال إدارة الك ــوارث الطبيعي ــة واحل ــرص عل ــىنشرها؛ ألهنا تسهم يف حل املعوالت وفق منهجية علمية.

البحوث املققحة
 أتثري الكوارث الطبيعية املرتبط ابملناخ على الوضع الصحي ،على سبيل املثال :الغبار يف اململكةالعربية السعودية وأثره على الوضع الصحي.
 أتثري األمراض النامجة عن الكوارث الطبيعية (أمراض ما بعد الكارثة) على الوضع الصحي.50
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