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مقدمة

كانت النتيجة المتوقعة من إطار عمل هيوغو )HFA( 2005 - 2015: بناء قدرة األمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث هي 
»الحد بشكل كبير من الخسائر الناجمة عن الكوارث ، في األرواح والممتلكات االجتماعية واالقتصادية والبيئية للمجتمعات المحلية 
والبلدان«. ومع االعتراف بأن البيانات واإلحصاءات الموثوقة في الوقت المناسب تعد ضرورة لبناء قدرات طويلة المدى لمجابهة 
الكوارث من خالل رسم السياسات القائمة على األدلة وتقييم التقدم المحرز في تحقيق نتائج إطار عمل هيوغو المتوقعة، تتطلب 
األولوية في إطار العمل 2 الطلب من الجهات المعنية بأن تقوم »بتسجيل وتحليل وتلخيص وتعميم المعلومات اإلحصائية عن تواتر 

المخاطر وآثارها وخسائرها، بصفة منتظمة من خالل آليات دولية وإقليمية ووطنية ومحلية« )إطار عمل هيوغو، 2005(.

تعتبر النتيجة المتوقعة من إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015 - 2030 الذي تم اعتماده مؤخراً هي: »الحد  وأيضاً 
بشكل كبير من مخاطر الكوارث والخسائر في األرواح، وسبل العيش والصحة واألصول االقتصادية والمادية واالجتماعية والثقافية 
والبيئية لألشخاص واألعمال التجارية، والمجتمعات المحلية والبلدان«. كما يتضمن إطار سنداي سبعة أهداف عالمية تؤكد على 
أهمية الحد من الخسائر. عالوة على ذلك، تنص أولوية العمل األولى فهم مخاطر الكوارث على: »إجراء تقييم لجميع الخسائر 
الناجمة عن الكوارث وتسجيلها ونشرها وإحصائها بطريقة منهجية، وفهم آثارها على االقتصاد والمجتمع والصحة والتعليم والبيئة 
واإلرث الثقافي، حسب االقتضاء وفي سياق كل حالة على حدة وعند التعرض لألخطار وحسب المعلومات المتاحة عن قابلية التأثر 

بها«. )الفقرة 22 د(.

ومن أجل تعزيز عملية جمع بيانات خسائر الكوارث، قام مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNISDR  بإطالق مبادرة 
تسمى »المبادرة العالمية لجمع بيانات خسائر الكوارث« التي تم تصميمها للمساعدة في إنشاء قواعد بيانات وطنية لخسائر الكوارث 

في جميع مناطق العالم. بدأ هذا الجهد في المنطقة العربية في عام 2010.

إن الغرض من هذه الدراسة التحليلية اإلقليمية حول قواعد بيانات خسائر الكوارث في الدول العربية المساهمة في تحقيق فهم أفضل 
لتأثيرات الكوارث من حيث الخسائر في المنطقة. واألهداف الرئيسية هي: 1( تشارك البيانات الجديدة للخسائر واألضرار الناجمة 
عن الكوارث التي تم تقييمها من خالل »مبادرة قاعدة بيانات خسائر الكوارث« الخاصة بمكتب األمم المتحدة. 2( إعطاء صورة 
واضحة عن الممارسات والمنهجيات، والعمليات المستخدمة لتقييم وإدارة بيانات األضرار والخسائر الناجمة عن الكوارث في الدول 
العربية؛ 3( تقديم توصيات لتحسين الممارسات القائمة. وللوصول إلى مجال أبعد من تقييم وتفسير وتصور البيانات على المستوى 
اإلقليمي للبلدان العشر، تم تقديم إحصاءات إضافية في محاولة للتعرف على تأثير الكوارث على مستوى المنطقة إلى ما هو أبعد من 

الدول العشر من خالل قواعد وطنية منشأة لبيانات الخسائر الناجمة عن الكوارث.

شكر وتقدير

هذه المطبوعة هي نتيجة للمشاورات التي قام بها مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث – المكتب اإلقليمي للدول العربية 
الزين،  هشام  السيد/  بإعدادها  قام  وقد  واألردن،  للبنان  اإلقليمي  التعاون  مكتب  والتعاون،  للتنمية  السويسرية  الوكالة  من  بتمويل 

المستشار في GIS4DS: نظام المعلومات الجغرافي لدعم القرار.

يتقدم الباحث بالشكر لمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث – المكتب اإلقليمي للدول العربية  وقسم معلومات المخاطر في 
مكتب األمم المتحدة للحد من  مخاطر الكوارث في جنيف، ويخص بالشكر السيد الرس بيرند، مسئول برامج إقليمي في مكتب األمم 

المتحدة للحد من مخاطر الكوارث - المكتب اإلقليمي للدول العربية لتوجيهاته ودعمه خالل مسار الدراسة.

كذلك يتقدم الباحث بالشكر للسيدة بيرتا أثيرو والسيد فادى الجنان و السيدة غادة مجدى من مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر 
الكوارث – المكتب اإلقليمي للدول العربية – لما بذلوه من جهد فى مراجعة و تحرير هذه الدراسة. 

كما يشكر المعنيين الذين تجاوبوا مع الدراسة االستقصائية التي تمت لدعم هذه المهمة. 
يتقدم الباحث بشكره للزمالء الذين ساهموا في هذه الدراسة، وال سيما األستاذة سميرة فقيد واألستاذ باجرام ساماري.
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إخالء مسئولية

إن النتائج والتفسيرات واالستنتاجات الواردة في هذه الدراسة هي آراء الباحث وال تعكس بالضرورة وجهة النظر الرسمية لمكتب 
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أو حكومات الدول األعضاء في األمم المتحدة المشار إليها في هذه المطبوعة )والتي ال يمكن 

أن تكون مسؤولة عن أي استخدام للمعلومات الواردة هنا(.

تعود ملكية جميع بيانات الخسائر الناجمة عن الكوارث المستخدمة في هذه الدراسة للحكومات.

الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة على الخرائط والجداول المعروضة في هذه المطبوعة ال تعني إقراراً أو قبوالً 
رسمياً من قبل األمم المتحدة.

تخضع المواد في هذه المطبوعة لحقوق الطبع والنشر. ال يجوز استخدام هذه المطبوعة بهدف إعادة بيعها أو ألية أغراض تجارية 
أخرى دون موافقة مسبقة من مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

من أجل الحصول على الموافقة على النشر االلكتروني أو التوزيع أو إعادة الطبع ألي جزء من هذا العمل، الرجاء التواصل مع 
.isdr-arabstates@un.org:مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث على العنوان
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1أنشئت “قواعد البيانات الوطنية للخسائر الناجمة عن الكوارث” المشار إليها في هذا التقرير من خالل استخدام منهجية وأداة “ديس إنفنتر Desinventar‟ واتباع معايره وخواصه في عشر دول عربية حتى 
اآلن بدعم من المكتب اإلقليمي. تسمح ديس إنفنتر بتسجيل منتظم ومتجانس لبيانات أضرار وخسائر الكوارث الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، استناداً إلى البيانات الرسمية الموجودة مسبقاً، والسجالت األكاديمية 

والمصادر الصحفية والتقارير المؤسسية. ما أن يتم جمع البيانات التاريخية، يمكن تحليلها زمنياً ومكانياً، وهو كبرنامج مصدر مفتوح يمكن تحميله مجاناً وتثبيته على المنصات الرقمية المختلفة.

2تتألف جامعة الدول العربية من 22 دولة عضواً.

http://www.emdat.be/:تعني قاعدة بيانات األحداث الطارئة، وهي موجودة في مركز أبحاث علم أوبئة الكوارث. قاعدة البيانات متوافرة على الموقع ”EM-DAT“3

امللخص التنفيذي

أخذاً بعين االعتبار أهمية الوصول إلى تكوين الكوارث وتوزيعها 
المكاني وتأثيراتها كخطوة أولى في التصدي لمخاطر الكوارث 
وإيجاد حلول لبناء مجتمعات قادرة على المجابهة، أطلق مكتب 
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث » المبادرة العالمية لجمع 
قواعد بيانات خسائر الكوارث«. تدعم هذه المبادرة الحكومات 
في تطوير قواعد بيانات خسائر الكوارث وتشجعهم على العمل 
البيانات. وكانت  مع مجموعة متنوعة من الشركاء لتبادل هذه 
األداة الرئيسية للقيام بذلك هي تطوير واستخدام منهجية بعنوان 
»ديس إنفنتر DesInventar« لتوليد »قوائم جرد الكوارث 
حول  المعلومات  تجمع  التي  البيانات  قواعد  وبناء  الوطنية«، 

األضرار والخسائر الناجمة عن الكوارث1.

باإلمكان  أصبح  وآثارها،  الكوارث  اتجاهات  فهم  زيادة  مع 
من  للحد  األفضل  واإلستعداد  والتخفيف  الوقاية  تدابير  تخطيط 
آثار الكوارث على المجتمعات. تسعى عملية إنشاء قواعد بيانات 
وهو  الغرض.  هذا  لخدمة  التحديد  وجه  على  الكوارث  خسائر 
إطالع صناع القرار والجمهور على حد سواء، والتركيز على 
لتقليل  الكوارث  مخاطر  من  الحد  مجال  في  االستثمار  أهمية 
سليم  تخطيط  خالل  من  التنمية  استثمارات  وحماية  الخسائر 

واستراتيجيات للتنمية قادرة على المجابهة. 

مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب  أطلق   ،2010 عام  في 
الكوارث - المكتب اإلقليمي للدول العربية المبادرة العالمية في 
وعشرين  االثنين  من  دول  عشر  قامت  وقد  العربية،  المنطقة 
دولة2 بإنشاء قواعد بياناتها الوطنية ألضرار وخسائر الكوارث، 
وقد هدفت هذه المبادرة، كما في أماكن أخرى، إلى تعزيز قدرات 
إنشاء  العربية من خالل  الدول  في  الكوارث  الحد من مخاطر 
منظومة وطنية لحصر  قواعد بيانات أضرار وخسائر الكوارث. 
وقد دعم إنشاء قواعد البيانات الوطنية األمل بأن الدول العربية 
الفعلي والمحتمل لألخطار  األثر  تفهم  قادرة على  تكون  سوف 
الطبيعية بشكل أفضل، األمر الذي بالتالي سيساعدهم في تقييم 

مخاطر الكوارث مستقبالً.

من  العبر  واستخالص  الكوارث  آثار  نتائج  عرض  بهدف 
الكوارث  عن  الناجمة  والخسائر  األضرار  بيانات  جمع  عملية 
للحد  المتحدة  األمم  مكتب  قرر  هذه،  البيانات  قواعد  واستخدام 
من مخاطر الكوارث - المكتب اإلقليمي للدول العربية  بإعداد 
مخاطر  تأثير  حول  األولى  اإلقليمية  التحليلية  الدراسة  هذه 
الكوارث في المنطقة العربية، بعد ما يقرب من خمس سنوات 
من بدء التنفيذ. كما حاولت الدراسة تقديم صورة واضحة عن 
قواعد  إلدارة  المستخدمة  والعمليات  والمنهجيات  الممارسات 
المنطقة  في  الكوارث  عن  الناجمة  والخسائر  األضرار  بيانات 
العربية. لتحقيق أهداف هذه الدراسة تم استخدام ثالث منهجيات:

واإلقليمية  العالمية  البيانات  قواعد  بمراجعة  القيام  تم  أوالً، 
والوطنية المتاحة لألضرار والخسائر الناجمة عن الكوارث.

ثانياً، تم القيام باستخراج بيانات األضرار والخسائر الناجمة عن 
الكوارث  بيانات  وقاعدة  الوطنية  البيانات  قواعد  من  الكوارث 
نظام  باستخدام  المعلومات  تحليل  ثم   .3»EM-DAT«الدولية
المعلومات الجغرافي )GIS( من أجل تقديم إحصاءات محدثة 
تم  وقد  الكوارث.  لتأثيرات  والزماني  المكاني  التوزع  وتحديد 
الهيدرولوجية  بالكوارث  المرتبطة  األحداث  على  التركيز 
والجوية من جهة، واألحداث المرتبطة بالكوارث الجيوفيزيائية 

من جهة أخرى.

ثالثاً، تم القيام بإجراء دراسة استقصائية لتحليل نهج وممارسة 
جرد قواعد بيانات األضرار والخسائر، واستخداماتها وتحسيناتها 

الممكنة في الدول العربية.

لقد تعذر محاولة إستكمال تحليل األضرار االقتصادية الناجمة 
عن الكوارث واستخدام هذه المعلومات لرسم منحنيات احتمال 
تجاوز الخسائر، وذلك لعدم وجود البيانات الالزمة لتقييم األثر 

االقتصادي ألحداث الكوارث في العديد من البلدان.
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قواعد البيانات الوطنية لخسائر الكوارث

الدول الفترة التي تمت تغطيتها
2013 - 1970 جزر القمر5 

2012 - 1944 جيبوتي

2010 - 1980 مصر

2012 - 1981 األردن

2011 - 1980 لبنان

2014 - 1960 المغرب

2013 - 1980 فلسطين

2009 - 1980 سوريا

2013 - 1982 تونس

2013 - 1971 اليمن

الجدول 1: خسائر الكوارث في 10 دول عربية تمتلك قواعد بيانات وطنية لخسائر الكوارث- الفترة التي تغطيها

1. نتائج دراسة خسائر وأضرار الكوارث في الدول العربية4 

1.1 توافر قواعد بيانات وطنية لخسائر وأضرار الكوارث

2.1 بيانات أضرار وخسائر الكوارث لعدد منتقى من الدول العربية بناء على توافر قواعد البيانات 
الوطنية لخسائر الكوارث

األضرار  لجرد  الوطنية  البيانات  قواعد  أن  إلى  الدراسة  تشير 
تتبع  علني  بشكل  المتاحة  الكوارث  عن  الناجمة  والخسائر 
حصرياً منهجية ديس إنفنتر. وفي الوقت نفسه، كثيراً ما يشار في 
 .EM-DAT المنطقة العربية إلى قاعدة بيانات الكوارث الدولية
بفضل المبادرة العالمية لجرد خسائر الكوارث، قامت عشر دول 
عربية )جزر القمر، جيبوتي، مصر، األردن، لبنان، المغرب، 
فلسطين، سوريا، تونس واليمن( بإنشاء قواعد بياناتها الوطنية 
لألضرار والخسائر الناجمة عن الكوارث.بدأت البلدان في جمع 
الكوارث  عن  الناجمة  والخسائر  لألضرار  التاريخية  البيانات 
لتسجيل األحداث في فترة الثالثين عاماً التي سبقت عملية جمع 
البيانات على األقل. وكان تطوير قواعد البيانات عملية متتالية، 
العربية  المنطقة  في  المتاحة  الوطنية  البيانات  قواعد  وتغطي 

تمتلك  دول عربية  في 10  الدراسة  نتائج  التالي  الجدول  يمثل 
قواعد بيانات وطنية لخسائر وأضرار الكوارث. في هذه الدول 
عدد  يبلغ  الكوارث،  لخسائر  وطنية  بيانات  قواعد  تمتلك  التي 

من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب  قدم  وقد  متفاوتة.  زمنية  فترات 
مخاطر الكوارث أغلب الدعم في 2011-2013، مما أدى إلى 
بدأت بحصر  الكوارث  الناجمة عن  الخسائر  بيانات  قواعد  أن 
الخسائر منذ 1982-1983، وكان لبعض البلدان خطوطاً زمنية 
فادحة  خسائر  معظمها  الرئيسية،  األحداث  شملت  ألنها  أطول 
بسبب الكوارث التي وقعت في وقت سابق وكانت ذكرياتها ال 
تزال حية. حيث بدأت هذه الخطوط الزمنية في عام 1970 في 
بالنسبة   1980 وعام  جيبوتي،  في   1944 وعام  القمر،  جزر 
لمصر، لبنان، فلسطين وسوريا، وعام 1981 في األردن، وعام 
1960 بالنسبة للمغرب، وعام 1982 في تونس، وعام 1971 
في اليمن، لتنتهي عام 2009 بالنسبة لسوريا وعام 2014 في 

المغرب.

األحداث 15809، وكان لها تأثير كبير أدى إلى وفاة 20855 
شخصاً وتضرر أو دمار 140570 منزل.

4في هذه الوثيقة، يشير مصطلح »قواعد البيانات الوطنية« أو »قواعد البيانات الوطنية لألضرار والخسائر« إلى قواعد بيانات األضرار والخسائر التي تم وضعها ضمن إطار المبادرة العالمية لجمع الخسائر الناجمة 
.http://www.desinventar.net :ويمكن الحصول على البيانات المستخدمة على .)Desinventar( عن الكوارث التي يدعمها مكتب األمم المتحدة، بناء على منهجية وأداة ديس إنفنتر

5أغلب البيانات الخاصة بجزر القمر مسجلة عن الفترة 1970- 2013، فيما عدا بعض األحداث التاريخية التي تعود إلى عام 1857، ولم يتم إدراجها في هذا التحليل ألنها ستعطي انطباعاً خاطئاً بأن فترة التسجيل 
تصل إلى 150 عاماً، في حين أن جميع األحداث األخرى تغطي الثالثين عام السابقة فقط.
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الجدول 2: قواعد البيانات الوطنية لخسائر الكوارث في 10 دول عربية

3.1 حدوث الكوارث وتأثيراتها كما تم تسجيلها في عشر قواعد بيانات وطنية مقارنة بالمعلومات حول 
)EM-DAT(  كل دولة في قاعدة البيانات الدولية

الكوارث  أحداث  عدد  في  كبيرة  زيادة  أعاله  البيانات  تظهر 
المتوافرة من قاعدة  السابقة  بالبيانات  وخسائر األرواح مقارنة 
القسم  في  توضيحه  سيتم  كما   ،EM-DAT الدولية  البيانات 

التالي.
عدد  كان  العشر  العربية  الدول  في  أن  الجدول  هذا  يوضح 
وفاة   20855 إلى  وأدت   15809 الفترة  كامل  في  الكوارث 

تمتلك قواعد البيانات الوطنية لخسائر الكوارث ميزة كونها قادرة 
على حفظ البيانات حول جميع األحداث، أي أنها تضم كالً من 
الكوارث  الكبيرة و المنخفضة الحدة، واألحداث المتواترة )أي 
الظواهر  من  كبيراً  الممتدة(. وتتضمن األخيرة عدداً  الكوارث 
المنازل.  مستوى  على  المسجل  غير  لكن  الكبير  التأثير  ذات 
المكاني  التوزيع  الحسبان  في  الوطنية  البيانات  قواعد  وتأخذ 

المحلي بناء على الحدود اإلدارية المفصلة.

أما قاعدة البيانات الدولية EM-DAT فهي تتبع منهجية مختلفة، 
األقل  تتطابق على  التي  األحداث  فقط  الحسبان  تأخذ في  حيث 
مع واحد من المعايير التالية: 1( مقتل عشرة أشخاص أو أكثر، 
2( تأثر 100 شخص أو أكثر، 3( إعالن حالة الطوارئ أو 4( 
الدولية  البيانات  قاعدة  تركز  وبالتالي  إنسانية،  لمساعدة  النداء 
األحداث  األخص  على  وتستثني  الكبيرة  األحداث  على  فقط 

ودمار أو تضرر 140600 منزل. هذه الخسائر ليست موزعة 
التي  الدولة  هي  فسوريا  العشر،  الدول  على  موحد  بشكل 
أغلب  فيها  وتأذى  كارثة(،  األحداث )7326  أغلب  من  عانت 
األشخاص )1.9 مليون مواطن(، أما فيما يخص الخسائر، فقد 
عانت المغرب من أغلب التأثيرات بمجموع 14197 وفاة كان 

أغلبها بسبب زلزال أغادير )12000 وفاة(.

البيانات  قاعدة  أن  إلى  باإلضافة  هذا  والصغيرة،  المتوسطة 
الدولية ال تأخذ بعين االعتبار جميع مؤشرات الخسائر الموجودة 
غير  تسجيل  يتم  وال  للخسائر،  الوطنية  البيانات  قواعد  في 
كما  االقتصادية،  واألضرار  المتضررين  واألشخاص  الوفيات 
قواعد  أن  حين  في  المحلية،  األماكن  في  المعلومات  تظهر  ال 
األقل  على  المواقع  تحدد  الكوارث  لخسائر  الوطنية  البيانات 
أن  الدولية  البيانات  لقاعدة  يمكن  ذلك،  ومع  المحافظة.  حسب 
الدول،  إلى عام 1900 وتغطي معظم  تعود  تتضمن مدخالت 

بما فيها جميع الدول العربية.

يظهر الجدول التالي التناقض بين النتائج التي تم الحصول عليها 
باستخدام منهجيتين مختلفتين، حيث يظهر نتائج خسائر وأضرار 
الكوارث للدول العربية التي تمتلك قواعد بيانات وطنية لخسائر 
قاعدة  من  بياناتها  على  الحصول  تم  التي  والخرى  الكوارث 

البيانات الدولية.

ملخص قواعد البيانات الوطنية لعشر دول عربية تمتلك قواعد بيانات وطنية

عدد الفترة المغطاةالدول
األحداث

عدد 
الوفيات

عدد 
المتضررين

المنازل 
المدمرة

المنازل 
المتضررة

المنازل المتضررة 
والمدمرة

197090998379446317242187 - 2013جزر القمر
غير متوفرغير متوفرغير متوفر19443779475236 - 2012جيبوتي
1980605320132918853214 - 2010مصر
198162615233214891596687 - 2012األردن
1980250814256187017813421520 - 2011لبنان

1960732141974740351222192027042 - 2014المغرب
1980411631223567798865 - 2013فلسطين
1980732667980968146813111779 - 2009سوريا
1982194335091206178212472842549 - 2013تونس
19711736417328861233373739060727 - 2013اليمن

158092085519724544887691724140570المجموع
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تأثير الكوارث: قواعد البيانات الوطنية مقابل قاعدة البيانات الدولية )عشر دول عربية(

الدول
قاعدة البيانات الوطنية لخسائر الكوارث

)فترات مختلفة(
قاعة البيانات الدولية

)نفس الفترة المغطاة في قاعدة البيانات الوطنية لخسائر الكوارث(
عدد الوفياتعدد األحداثعدد الوفياتعدد األحداثالفترة المغطاة

197090991267- 2013جزر القمر
19443779478231- 2012جيبوتي
19806053211512- 2010مصر
1981626152850- 2012األردن
19802508142545- 2011لبنان

1960732141973914220- 2014المغرب
19804116356- 2013فلسطين
198073266794118- 2009سوريا
198219433508222- 2013تونس
19711736417330966- 2013اليمن

158092085514017437المجموع

الجدول 3: مقارنة لنتائج الدراسة لعشر دول – نتائج قواعد البيانات الوطنية لخسائر الكوارث مقارنة مع قاعدة البيانات الدولية

أن  الدراسة  فترة  نفس  خالل  البيانات  مقارنة  عملية  توضح 
عدد حوادث الكوارث المسجلة من قبل قواعد البيانات الوطنية 
من  مرة(   100 )حوالي  كبير  بشكل  أعلى  الكوارث  لخسائر 
أن  المغرب  حالة  في  بالذكر  والجدير  الدولية،  البيانات  قاعدة 
الوطنية  البيانات  قواعد  على  بناء  توفوا  الذين  األشخاص  عدد 
لخسائر الكوارث ال يختلف بشكل كبير عن العدد المسجل في 
قاعدة البيانات الدولية، وهو طبيعي نظراً إلى أن عدد األشخاص 

قواعد  مع  العربية  الدول  في  الكوارث  خسائر  مقارنة  بهدف 
البيانات الوطنية لخسائر الكوارث خالل الفترة الزمنية نفسها، 
تم اختيار فترة أساسية تمتد لمدة ثالثين عام 1982 - 2011 

الذين توفوا في كلتا قاعدتي البيانات قد تأثرا بزلزال أغادير في 
المغرب  بيانات  قاعدة  وتدل  الذي حدث عام 1960.  المغرب 
أنها تمتد من عام 1960 لتأخذ بالحسبان الزلزال الذي حدث في 
تلك السنة. وال توجد أية بيانات أخرى حول هذا الوقت باستثناء 
الذاكرة وتم تسجيلها في  هذه الكارثة الكبيرة التي ما تزال في 

قاعدة البيانات.

لتلخيص خسائر وأضرار الكوارث في هذه السنوات خالل فترة 
الثالثين عام.

4.1 إحصائيات خسائر الكوارث في عشر دول عربية تمتلك قواعد بيانات وطنية لخسائر الكوارث:
فترة 30 عام  )1982 - 2011(
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6الحظ أن بيانات خسائر الكوارث في السودان خالل الفترة السابقة لـ 9 يوليو 2011 تتضمن بيانات جنوب السودان المستقلة حديثاً التي حصلت على استقاللها في هذا التاريخ.

الجدول 4: خسائر الكوارث في عشر دول تمتلك قواعد البيانات الوطنية لخسائر الكوارث )خالل ثالثين عام  1982 - 2011(

يظهر هذا الجدول أنه في الدول العربية العشر كان مجموع عدد 
الكوارث في الفترة مابين 1982 - 2011 هو 14899 والتي 
أدت إلى 8400 وفاة وتضرر أو دمار 139061 منزل. هذه 
الخسائر ليست موزعة بشكل موحد على الدول العربية، فسوريا 
خالل  تسجيلها  تم  كارثة   7295( األحداث  أغلب  من  عانت 
المتضررين  األشخاص  من  عدد  أكبر  مع   ،)2011  -  1982
بسبب هذه األحداث )808181(، وفي حالة الخسائر البشرية، 

قاعدة  في  المخزنة  الخسائر  بيانات  التالي   5 الجدول  يلخص 
البيانات الدولية للدول العربية الـ 22 للفترة نفسها من 1982- 
2011. يبلغ عدد أحداث الكوارث 323، وبمعدل 11 حدثاً في 
العام، وعدد الوفيات للفترة نفسها هو 164100 وفاة أي حوالي 
5470 وفاة في العام، أما عدد األشخاص المتأثرين بالكوارث 
خالل الفترة نفسها فهو 51.69 مليوناً، بمعدل 1.7 مليون في 
العام. أدت هذه األحداث أيضاً إلى خسائر اقتصادية تم تقييمها 

عانت اليمن من أكبر تأثير وهو 3824 وفاة.

تسلط التحليالت اإلضافية الضوء على أنه خالل فترة الثالثين 
عاماً، حدثت بمعدل 500 كارثة في العام  )496 بشكل أكثر 
دقة( في الدول العشر، وقد أدت هذه األحداث إلى معدل 280 
حالة وفاة في العام، في حين تأثر 60323 شخصاً في المعدل 

وتدمر/ أو تضرر 4635 منزالً.

قاعدة  في  الوفيات  كان عدد  أميركي.  مليار دوالر  بـ 19.30 
البيانات الدولية للدول العربية الـ 22 أكبر بكثير من المسجل في 
قواعد البيانات الوطنية العشر، وهو بسبب عدد الوفيات العالي 
لم   .6)164100 أصل  من   150807( السودان  في  المسجل 
تجهز هذه الدولة بعد قاعدة بيانات وطنية والعدد المحدود لقواعد 
البيانات الوطنية لخسائر الكوارث )10 مقارنة ببيانات الدول الـ 

22 في قاعدة البيانات الدولية(.

5.1 إحصائيات خسائر الكوارث للمنطقة العربية حسب قاعدة البيانات الدولية EM-DAT فترة 30 
عام )1982 - 2011(

خسائر الكوارث في عشر دول عربية تمتلك قواعد بيانات وطنية )خالل ثالثين عام 1982 - 2011(

المنازل المنازل المدمرةعدد المتضررينعدد الوفياتعدد األحداثالدول
المتضررة

المنازل المتضررة 
والمدمرة

16141614-137527201جزر القمر

---3608965229جيبوتي

564820132918853214مصر
59315233214891596687األردن
240713556181017713311508لبنان

70621572239151022191527017المغرب
33753579450459فلسطين
729567580818146813111779سوريا
167038520730177922463942431تونس
1462382431927230083734460352اليمن

14899840018096944797691085139061المجموع
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الجدول 5: خسائر الكوارث في المنطقة العربية )22 دولة عربية- خالل ثالثين عام  1982-2011- قاعدة البيانات الدولية(

ملخص خسائر الكوارث في كل الدول العربية الـ 22 في الفترة من 1982 - 2011 )منهجية قاعدة البيانات الدولية(

مجموع األضرار )1000 دوالر أميركي(عدد المتضررينالوفياتاألحداثالدول العربية

5841932459126543846الجزائر

0000البحرين

106235150042804جزر القمر

1320614122833219جيبوتي

2115121734701342000مصر

852708901300العراق

1050348000401000األردن

122000الكويت

646119000165000لبنان

10042200ليبيا

225031269850موريتانيا

2818145178501596059المغرب

5143200504951000عمان

2000فلسطين

0000قطر

12327135351650000السعودية

40357011151250100020الصومال

4215080732122602526200السودان

611816290000سوريا

9222215500332800تونس

0000اإلمارات

299261815651611500اليمن

3231641005169959219308948المجموع

6.1 إحصائيات الكوارث المشتركة للمنطقة العربية )قواعد البيانات الوطنية والدولية(
الكوارث  لخسائر  الوطنية  البيانات  قواعد  أن  البحث  يظهر 
البيانات  قاعدة  في  الموجودة  البيانات  من  أكبر  بشكل  مكتملة 
الدولية. ويظهر الجدول رقم 6 إحصائيات الكوارث المشتركة 

خالل فترة الثالثين عاماً 1982 - 2011.

التي يمكن الحصول  الجدول 6 هو جهد لتحسين اإلحصائيات 
بيانات  لتقديم  األخيرة  األبحاث  بنتائج  وتعزيزها  دولياً  عليها 
وهو  كافًة،  دولة  وعشرين  لإلثنين  الكوارث  لخسائر  مشتركة 
الدولية  البيانات  قاعدة  من  المستخرجة  البيانات  يرتكزعلى 

الوطنية  البيانات  قواعد  من  الحديثة  النتائج  مع  دمجها  تم  التي 
الموضوعة حديثاً، وبالتالي فهو نتيجة لتقييم عشر قواعد بيانات 
وطنية لخسائر الكوارث )للدول المذكورة سابقاً( مع بيانات من 

قاعدة البيانات الدولية للدول االثنتي عشر الباقية.

وحيث توافر قواعد البيانات الوطنية والدولية لخسائر الكوارث، 
لكل  العظمى  القيمة  البيانات، واختيار  قاعدتي  بين  المقارنة  تم 
قاعدة  من  األحداث  عدد  أخذ  تم  المثال،  سبيل  فعلى  معيار، 
قاعدة  في  القيمة  من  أعلى  القيمة  كانت  إذا  نية  الوط  البيانات 



9

الجدول 6: خسائر الكوارث في المنطقة العربية الناتجة من جمع قواعد البيانات الوطنية مع قاعدة البيانات الدولية خالل فترة 2011-1982

*= الدول التي تمتلك قاعدة بيانات وطنية لخسائر الكوارث

ملخص خسائر الكوارث في كل الدول العربية الـ 22 )فترة ثالثين عام  1982- 2011(

مجموع األضرار عدد المتضررينالوفياتاألحداثالدول العربية
)1000 دوالر أميركي(

المنازل 
المنازل المتضررة المنازل ال المدمرة

والمدمرة
---5841932459126543846الجزائر

---0000البحرين

137535150042804016141614جزر القمر*

36089614122833219000جيبوتي*

5615121734701342000132918853214مصر*

---852708901300العراق

59315234800040100091596687األردن*

---122000الكويت

240713556181016500017713311508لبنان*

---10042200ليبيا

---225031269850موريتانيا

7062157517850159605951022191527017المغرب*

---5143200504951000عمان

337535709450459فلسطين

---0000قطر

---12327135351650000السعودية

---40357011151250100020الصومال

---4215080732122602526200السودان

729516290001629000046813111779سوريا*

1970215500215500332800177922463942431تونس*

---0000اإلمارات

14621815651815651611500230083734460352اليمن*

150885214245952142459193089484797691085139061المجموع

التي ال تمتلك قواعد  للدول األخرى  الدولية، وبالنسبة  البيانات 
بيانات وطنية، فقد تم أخذ سجالتهم الوطنية من قاعدة البيانات 
الدولية. يستعرض الجدول التالي نتيجة هذا الجمع، حيث يظهر 
أن مجموع عدد األحداث في الدول العربية في الفترة من 1982  
- 2011 قد بلغ 15088، وأدت هذه األحداث إلى 169008 

وفاة، وأضراراً اقتصادية بأكثر من 19.30 مليار دوالر. أثرت 
من  عانت سوريا  وقد  مليون شخص،  على 52.14  الكوارث 
أغلب األحداث )7295 كارثة(، لكن السودان عانت من أكبر 
أصل 169008  من  وفاة  إلى 150807  للوفيات وصل  عدد 

لكل الدول العربية الـ 22.

تعزيز  أساساً  تخدم  العملية  هذه  أن  نتذكر  أن  الضروري  من 
بالمعلومات  المتوافرة  المحدودة  واألضرار  الخسائر  بيانات 
البيانات  فيها، وبالتالي تصبح  تتوافر  التي  الدول  اإلضافية من 
إال  الدولية.  البيانات  قاعدة  معلومات  لزيادة  محاولة  المشتركة 
أنها ال تقدم مع ذلك رؤية شاملة كاملة لخسائروأضرارالكوارث 

والخسائر  األضرار  بيانات  غياب  بسبب  العربية  المنطقة  في 
التي ال تمتلك سجالت  الباقية  الـ 12  للدول  التفصيلية  الوطنية 
البيانات  هذه  وفقط من خالل وضع  الكوارث،  لخسائر  وطنية 
يمكن الحصول على صورة شاملة للكوارث وخسائرها بما فيها 

الناجمة عن األحداث الكبيرة.
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الشكل 1: التقييم الزمني ألحداث الكوارث في عشر دول عربية تمتلك قواعد بيانات وطنية لخسائر الكوارث

7)]عدد الوفيات في 2011[ ناقص ]عدد الوفيات في 1982[ مضروباً في 100( على ]عدد الوفيات في 1982[

7.1 التقييم الزمني ألحداث الكوارث في المنطقة العربية )فترة الثالثين عام 1982 - 2011(
1.7.1 التقييم الزمني لخسائر الكوارث في عشر دول تمتلك قواعد بيانات وطنية لخسائر الكوارث

يظهر التحليل الظاهر أدناه وجود زيادة كبيرة تبلغ 190%7 في 
عام2011،  وحتى  عام 1982  من  وقعت  التي  األحداث  عدد 
ويمكن تفسير ذلك من خالل تأثير التغير والتنوع المناخي الذي 
أدى إلى أكثر من حادثة خطيرة في المنطقة العربية، كما هو حتماً 
نتيجة تأثير زيادة تعرض الناس واألصول إلى المخاطر الطبيعية 
الديموغرافية  التغيرات  فيها  بما  متعددة  عوامل  عن  تنتج  التي 
والممارسات  السكاني(؛  والنمو  الضعيف،  العمراني  )التخطيط 
التنموية غير اآلمنة، والفقر. وبالمثل، لعبت بداية تحسين تسجيل 

ال يظهر التحليل الزمني للوفيات بين عامي 1982 و2011 أية 
نزعة واضحة في عدد الوفيات التي تسببت بها الكوارث، ويبلغ 
السنوات  بإستثناء  حالة   500 من  أقل  السنوي  الوفيات  معدل 
1982، 1995، 2004 حيث تم تسجيل عدد كبير من الوفيات 
وأدت  التربة  وانزالقات  والفيضانات  الزالزل  كوارث  بسبب 
على التوالي إلى 900، 496، 484 وفاة. يعتبرعام 1982 هو 
العربية بسبب زلزال  الدول  الوفيات في  األكثر من حيث عدد 
فيضانين  إلى  إضافًة  شخص   900 بحياة  أودى  الذي  اليمن 

بيانات الكوارث وخسائرها في المنطقة العربية دوراً أيضاً في 
تسليط الضوء على هذه التطورات، وتتنوع عوامل هذه الزيادة 
ويمكن أن نفترض أنها تتبع أنماط الكوارث العالمية التي تعطي 
أدلة على المزيد من الكوارث بسبب التعرض المتزايد والضعف 
المتناقص تجاه الكوارث، باإلضافة إلى أنماط المخاطر المتغيرة، 
وال سيما ذات الطبيعة المناخية المائية )كالجفاف، والفيضانات، 

والعواصف، وارتفاع منسوب البحر(.

وانزالق في التربة مما أدى إلى 482 حالة وفاة في كل حالة، 
هذا باإلضافة إلى أن الفترة بين عام 2004 وعام 2011 تبدو 
األعلى في معدل الوفيات السنوي. على الرغم من هذه الزيادة 
الواضحة خالل السنوات العشراألخيرة، يبقى عدد الوفيات في 
الفترة ما بين 1982  العربية خالل  المنطقة  المعنية في  الدول 
التالي  الشكل  في  الخط  يظهر  كما  مستقرة  نزعة  ذا   2011  -

)الشكل 2(.

التقييم الزمني لعدد األحداث في المنطقة العربية حسب عشر قواعد بيانات وطنية )1982 - 2011(

مية
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األحداث التراكمية األحداثالنزعات
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الشكل 2: التقييم الزمني للوفيات في المنطقة العربية حسب عشر قواعد بيانات وطنية )1982 - 2011(

الشكل 3: التقييم الزمني لعدد األحداث حسب قاعدة البيانات الدولية )1982 - 2011(

2.7.1 التقييم الزمني لخسائر الكوارث في المنطقة العربية )22 دولة - فترة ثالثين عام (

األضرار  معظم  أن  التالية  والخرائط  الوطنية  األرقام  تظهر 
 ،2011 عام 1991-  من  الفترة  في  حدثت  الكبيرة  والخسائر 
تتبع األضرار والخسائر  فيها 90% من األحداث.  حيث جرى 
المسجلة االتجاه نفسه، في حين أن أسباب هذه النزعات متنوعة 
نماذج  يغير  إحداها  أن  إال  السابق،  الفصل  في  مناقشتها  وتم 

الكوارث في كافة  الزمني لخسائر  التقييم  التالي  الجدول  يظهر 
الدول العربية الـ 22، وهو يجمع بيانات خسائر الكوارث من 
قواعد البيانات الوطنية لخسائر الكوارث مع تلك الموجودة في 

اإلعصار جونو  تشمل  المتغيرة  للنماذج  أمثلة  وبعض  الخطر. 
الذي ضرب سواحل ُعمان عام 2007 ، وهي منطقة لم تعرف 
هذه الظواهر من قبل، وبالمثل، عانت الصومال من إعصار عام 
وخسائر ضخمة  أكثر من 140 شخصاً  إلى وفاة  أدى   2013

في الماشية.

ذكره  تم  الذي  االتجاه  الجمع  هذا  يؤكد  الدولية.  البيانات  قاعدة 
أعاله وهو أن عدد الكوارث والخسائر يزداد.

التقييم الزمني للوفيات في المنطقة العربية حسب عشر قواعد بيانات وطنية )1982 - 2011(

التقييم الزمني لألحداث في المنطقة العربية حسب قاعدة البيانات الدولية )1982- 2011(

مية
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الوفيات التراكمية الوفياتالنزعات

األحداث التراكمية األحداثالنزعات
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الشكل 4: تقييم الوفيات في المنطقة العربية من عام 1982 إلى عام2011

8جدير بالذكر أنه في عام 1960، عانت المغرب من زلزال عالي الشدة أدى إلى أعلى عدد في الوفيات وهو 12 ألف وفاة، وهو غير مذكور هنا ألن هذا الفصل ال يأخذ في الحسبان غير الخسائر خالل السنوات 

الثالثين الماضية .

8.1 مقارنة طبيعة أحداث الكوارث في المنطقة العربية: المناخية المائية مقابل الجيوفيزيائية 
)فترة الثالثين عام من 1982 - 2011(

خالل السنوات الثالثين األخيرة، كانت األحداث المناخية المائية 
كون  مع  الجيوفيزيائية،  األحداث  من  وتدميراً  تواتراً  أكثر 
في المكان. ويظهر تحليل  األخطار الجيوفيزيائية أكثر تركيزاً 
طبيعة الكوارث في الدول العربية أنه في الفترة ما بين  1982 
إلى 2011، ومن خالل قواعد البيانات الوطنية، عانت المنطقة 
جيوفيزيائي  حدث  و422  مائي  مناخي  حدث   14477 من 
المدمرة  المنازل  عدد  مجموع  يزيد  كما   ،%3 مقابل  أي %97 
الوفيات  عدد  أما  الثانية،  عن  األولى  الحالة  في  المتضررة  أو 
بسبب األخطار  المناخية المائية فهو منخفض نسبياً مقارنة بعدد 
األحداث العالي من هذا النوع )6535 وفاة(، وقد أصاب منطقة 
نتائج  وتؤكد  عربية.  دولة   17 ضمن  نسبياً  واسعة  جغرافية 
األخطار المتزايدة التي يمكن ربطها بمتغيرات المناخ والتغير 
المناخي، وتجدد حاجة الدول العربية لتعزيز جهودها في إدارة 

المخاطر المناخية.

من األهمية أن نذكر أن بعض األحداث الجيولوجية مثل الزالزل 
ال تتكرر إال خالل فترات متباعدة جداً أي أنها ال تحدث بشكل 
دائم، وبالتالي، وباعتبار الفترة الزمنية المحدودة لقواعد البيانات 
يتم  لم  عاماً،  ثالثين  إلى  التي تصل  الكوارث  لخسائر  الوطنية 
إال تسجيل عدد قليل من األحداث الزلزالية في قواعد البيانات 
الوطنية. يجب أن يتم أخذ هذا الجانب بعين االعتبار خالل التحليل 

يمكن  الزالزل. حيث  لمخاطر  العربية  المنطقة  لتعرض  الكلي 
التي تمتد ألكثر من 500 عام، أن تساعد بشكل  لإلحصائيات 
أكبر في رسم صورة أفضل للخسائر الناتجة عن الزالزل. وهذا 
يعني أن الفترة الزمنية الالزمة لرسم صورة مالئمة لمخاطر أي 
دولة في موضوع هذه الخسائر هي خارج الفترة الزمنية التي 
تغطيها هذه الدراسة، وال يجب التقليل من شأن مخاطر الزالزل 

حتى في األمكنة التي لم يحصل فيها زالزل منذ فترة طويلة.

وعلى الرغم من العدد المنخفض نسبياً لألحداث، إال أن الظواهر 
فعلى  الوفيات،  من  كبيراً  عدداً  تسبب  أن  يمكن  الجيوفيزيائية 
سبيل المثال، وخالل الفترة المحدودة المأخوذة في االعتبار هنا 
)1982 - 2011(، لم يتم تسجيل سوى ستة أحداث جيوفيزيائية 
في المغرب8  تسببت في 631 وفاة، في حين وقعت 1865 حالة 
الكارثة  وتمثل  العربية.  المنطقة  كامل  في  الزالزل  نتيجة  وفاة 
المغربية ثلث مجموع الوفيات بسبب األحداث الجيوفيزيائية في 
التي تمتلك  العشر  الدول  الفترة في  العربية خالل تلك  المنطقة 
قواعد بيانات وطنية لخسائر الكوارث. كما يؤكد تحليل البيانات 
باألخطار  المرتبطة  الوفيات  أن  الدولية  البيانات  قاعدة  في 
دولة   11 وتخص  المكان،  في  تركيزاً  أكثر  هي  الجيوفيزيائية 
بشكل  الزالزل  مخاطر  أخذ  يجب  حيث   22 أصل  من  عربية 

خاص بعين االعتبار.

تقييم الوفيات في المنطقة العربية من عام 1982 وحتى 2011
عشر قواعد بيانات وطنية مدعومة بقاعدة البيانات الدولية
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1.2 تواتر وتأثير الكوارث من خالل الخسائر واألضرار لم يتم تسجيله على نطاق واسع

2.مناقشة نتائج الدراسة: توافر ونوعية البيانات واستخدامها في الدول العربية

2.2 تأثير )عدم( توافر قواعد البيانات الوطنية لخسائر الكوارث في جميع الدول العربية

من المهم القيام بمزيد من التحليل لبيانات قاعدة البيانات الدولية 
ومقارنتها مع نتائج قواعد البيانات الوطنية العشر، حيث يظهر 

األتي:

قواعد  في  عموماً  بكثير  أعلى  دولة  كل  في  األحداث  عدد   .1
في  مسجل  هو  بما  مقارنة  الكوارث  لخسائر  الوطنية  البيانات 
البيانات الدولية، وفي الحقيقة، فإن مقارنة بيانات قاعدة  قاعدة 
نفس  ذاتها خالل  الدول  الكوارث في  الوطنية لخسائر  البيانات 
البيانات  قاعدة  وبيانات   4 الجدول  في  المقدمة  الزمنية  الفترة 
البيانات الدولية  الدولية المقدمة في الجدول 5 يظهر أن قاعدة 
الوطنية  البيانات  قاعدة  تسجل  حين  في  حدث   323 تسجل 
في  المبينة  األرقام  بـ 46 مرة من  أكبر  14899 حدث، وهو 
الدولية،  البيانات  قاعدة  في  الموجودة  الكوارث  إحصائيات 
ويمكن تفسير ذلك من خالل معايير اإلدخال المقيدة في قاعدة 

البيانات الدولية.

الدولية  البيانات  قاعدة  بيانات  أن  المهم جداً  2. ومع ذلك، من 
أثر  لتتبع  الدولية  الخطابات  في  تقريباً  بشكل حصري  تستخدم 
العربية،  الدول  في  بالكوارث  المرتبطة  الطبيعية  األخطار 
وكحجة لحشد الدعم للحد من مخاطر الكوارث. وبما أنها غير 
فائدتها  تعوق  فإنها  للكوارث،  الحقيقي  التأثير  من  وتقلل  كاملة 
للدعوة لبذل الجهود الالزمة لضمان مزيد من الدعم واالستثمار 

لجهود الحد من تأثير المخاطر.

3. على الرغم من العدد المحدود لقواعد البيانات الوطنية لخسائر 

البيانات  قواعد  من  البيانات  مجموعة  مقارنة  عملية  تظهر 
الوطنية لخسائر الكوارث وقاعدة البيانات الدولية مدى الحاجة 
لتوسيع قواعد البيانات الوطنية لخسائر الكوارث لتغطي جميع 
الدول العربية الـ 22 بهدف تحسين توافر البيانات، وبناءاً على 
النتائج التي تم تقديمها في الجدول رقم 3 والتى تشير إلى زيادة 
الوطنية  البيانات  قواعد  تأسيس  تم  ما  إذا  المتوافرة  البيانات 
البيانات  نفترض أن توسيع قواعد  أن  الكوارث، علينا  لخسائر 
الوطنية لخسائر الكوارث لتشمل الدول العربية الباقية سيحسن 

بشكل كبير من مدى توافر بيانات خسائر الكوارث.

والمتكررة  التأثير  ضعيفة  األحداث  على  تركز  التي  الكوارث 
الدراسة  تزال  ما  عربية(،  دولة   22 أصل  من   10( الحدوث 
تعطي أدلة جديدة حيوية على تأثير األخطار الطبيعية المرتبطة 

بالكوارث على المستوى الوطني واإلقليمي.

4. تعطي قاعدة البيانات الدولية عادة معلومات أهم  عن أضرار 
الكوارث منها عن قواعد البيانات الوطنية لخسائر الكوارث التي 
من  البيانات  توفر  الدولية  البيانات  قاعدة  أن  غير  تقييمها،  تم 
غير إعطاء معلومات عن المصادر والمنهجية المستخدمة عبر 
موقعها اإللكتروني. واجهت عملية تقييم قواعد البيانات الوطنية 
محققة  بيانات  على  الحصول  في  صعوبات  الكوارث  لخسائر 

لألحداث ذات المقياس الصغير.

قاعدة  في  والخسائر  الوفيات  حول  العامة  البيانات  تظهر   .5
البيانات الدولية بالنسبة للمنطقة العربية ككل أعلى بشكل كبير 
وذلك لسببين: أنها تأخذ بالحسبان األحداث ذات النطاق الواسع 
والخسائر الكبيرة، والتي تم لحظها في حالة الجزائر والسودان، 
كما لوحظ أنها تعطي إحصائيات مطورة عن مصر على سبيل 

المثال 

6. وعلى العكس من ذلك فعند استثناء بيانات هذه الدول الثالث 
للدول  الدولية  البيانات  قاعدة  من  السودان(  مصر،  )الجزائر، 
للعشر دول  للخسائر  الوطنية  الـ 22، تظهر السجالت  العربية 
على  للكوارث  أكبر  تأثيرات  تظهر  كما  دقة  أكثر  تفصيالت 

السكان، وعلى االقتصاد إلى حد ما.

من المهم أن نأخذ في الحسبان كالً من األحداث الشديدة )الكبرى( 
والممتدة )ذات التأثير المنخفض والتواتر العالي( في كل الدول 
الكوارث  لتأثير  الـ 22، وهو ما سيسمح برؤية شاملة  العربية 
أدق  بمقارنة  سيسمح  كما  ككل،  والمنطقة  العربية  الدول  على 
تسهيل  وبالتالي  الكوارث  تأثير  على  الكامل  للتعرف  للنزعات 
تعزيز  المهم  من  جديدة.  أضرار  تجنب  أو  الحد  على  العمل 
وتسهيل تأسيس قواعد بيانات لخسائر الكوارث في الدول الباقية 

لتشمل دوالً مثل الجزائر أو السودان.
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3.2 البيانات الوطنية لخسائر الكوارث ما قبل 1982

4.2 نوعية واستعمال قواعد البيانات الوطنية لخسائر الكوارث الحالية

الدراسات  من  المزيد  إلجراء  المهمة  األخرى  العناصر  من 
إمكانية(  )عدم  يخص  ما  الكوارث  خسائر  حول  التحليلية 
الوصول إلى البيانات وتوافرها قبل 1982، وعلى الرغم من 
 ،2011  -1982 بين  ما  للفترة  واسعة  تحليلية  دراسة  إجراء 
تغطي قواعد البيانات الوطنية المتوافرة في الدول العربية فترات 
عام  منذ  جيبوتي  في  وتبدأ  ألخرى  دولة  من  تختلف  متنوعة 
1944، وهناك بعض الفترات التي لم يتم فيها تسجيل أية كارثة 
)»فارغة«( بسبب عدم وجود بيانات لفترات زمنية كبيرة قبل 
قواعد  أن  والخسائر  لألضرار  الزمني  التحليل  يشير   .1982
البيانات الوطنية لخسائر الكوارث تظهر توزعاً عشوائياً، وهناك 
العديد من الفجوات واالنقطاعات في سلسلة الوقت في الكثير من 
قواعد البيانات )على سبيل المثال في فلسطين، سوريا، تونس(.

ويبلغ كامل عدد األحداث التي وقعت في الدول العربية العشر 
15809، وعدد الوفيات حوالي 20855 ومجموع المنازل التي 
األحداث  فإن عدد  ذلك،  أو تضررت 140600، ومع  دمرت 

فيما عدا انشاء قواعد بيانات وطنية لخسائر الكوارث لعدد أكبر 
البيانات  لتشمل  الخسائر  فترات  لمد  العربية وجهود  الدول  من 
لما قبل 1982، فمن المهم أيضاً تحسين البيئة التمكينية الشاملة 
بيانات  إدارة  بعملية  المرتبطة  الحالية  القصور  أوجه  ومجابهة 
البيانات  قواعد  مراجعة  أظهرت  الكوارث.  وخسائر  أضرار 
واللوجستية  والتقنية  المؤسساتية  التحديات  من  العديد  الحالية 
والقانونية وحتى السياسية التي تحتاج إلى معالجة تحسين نوعية 

وكمال وفائدة قواعد البيانات الوطنية لخسائر الكوارث.

أضرار  بيانات  لجمع  عليها  ومتفق  واضحة  عملية  غياب   .1
لعملية  بآخر  أو  بشكل  محددة  العملية  هذه  الكوارث.  وخسائر 
التأسيس األولي لقاعدة البيانات الوطنية لخسائر الكوارث حيث 
وتتباطأ  الخارجي،  التمويل  من  العربية  الدول  بعض  استفادت 

العملية عندما يتوقف التمويل وتصبح االستدامة مشكلة.

مسئولة عن جمع  واحدة  ووطنية  إقليمية  غياب مؤسسة   .2
قواعد  أغلب  تأسيس  تم  ونشرها.  ومتابعتها  الكوارث  بيانات 
البيانات الوطنية لخسائر الكوارث من قبل خبراء أو متطوعي 
تقوم بدور نقطة اإلتصال  التى  المؤسسة  المتحدة لصالح  األمم 
لتنسيق إطار عمل هيوغو، ورغم انه فى بعض الحاالت تكون 
هى  المؤسسة  هذه  تكون   عندما  مثالً   - مناسبة  الطريقة  هذه 
األمر  أن  إال   - الداخلية  بوزارة  مرتبطة  حكومية  وطنية  جهة 
وزارة  تكون  أن   مثل  األخرى،  الحاالت  فى  واضحاً  يبدو  ال 
البيئة هى المسئولة عن جمع المعلومات، وفي الوقت الذي تمتلك 
فيه مؤسسات تنسيق إطار عمل هيوغو ميزة الخبرة في إدارة 
التأثير على القرار  مخاطر الكوارث، إال أنها ال تستطيع غالباً 

وهي  فقط  األخيرة  الثالثة  العقود  االعتبار  في  تأخذ  المسجلة 
كما حصلت خسائر  الكوارث،  مدخالت  كامل  من  تمثل %94 
وأضرار كبيرة قبل عام 1982 لم يتم تسجيلها، وبالتالي سيكون 
من المفيد التابعة في عمليات جمع المزيد من البيانات لتحسين 

بيانات الخسائر الحالية قبل 1982.

تمتد  التي  الكوارث  الوطنية لخسائر  البيانات  لقواعد  وال يمكن 
زمنياً على مدار 30 عام أن تعكس بشكل صحيح األحداث الهامة 
التي تحصل على فترات زمنية متباعدة كاألحداث الجيوفيزيائية، 
فالزالزل وكذلك كوارث أأخرى كالتسونامي يمكن أن تتكرر كل 
الدول عرضة  تبقى بعض  أو عدة قرون، في حين  100 عام 
للزالزل والتسونامي. وهذا يعني أن اإلطار الزمني الالزم لرسم 
صورة صحيحة للدولة أكبر من الفترة الزمنية المغطاة في هذه 
الدراسة وفي تقرير التقييم العالمي لمكتب األمم المتحدة للحد من 
مخاطر الكوارث، ما تزال هناك حاجة للمزيد من الجهود في 

المنطقة لتطوير قواعد بيانات وطنية شاملة.

السياسي إلدراج الحد من مخاطر الكوارث ومعلومات خسائر 
وضع  وعمليات  الوطني  التخطيط  في  فعال  بشكل  الكوارث 

الميزانيات.

على  واألضرار.  الخسائر  بيانات  إلى  الوصول  صعوبة   .3
الرغم من عملية التوعية والتدريب الواضحة والشاملة للمعنيين 
والمنسقين من جميع الوزارات والهيئات الفنية ذات الصلة، لم 
تقدم بعض من هذه الهيئات فيما بعد بيانات الخسائر المتوافرة 

إلى فريق جمع المعلومات.

4. غياب آليات اعتماد واضحة. فيما عدا المغرب وتونس اللذين 
وطنية  عمل  ورشات  أي  عقد  يتم  لم  إقليمية،  بمراجعات  قاما 
للتحقق من البيانات وتصحيحها، وهذا الجانب هام ألن مصادر 
تحتاج  الكوارث  لخسائر  الوطنية  البيانات  قواعد  معلومات 

للتحقق.

5. غياب استراتيجية أرشفة واضحة للبيانات. دعم مكتب األمم 
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث العملية األولية لتخزين بيانات 
الدول بشكل رسمي  لم تضع كل  الكوارث، ومع ذلك،  خسائر 
الفنية  والهيئات  للوزارات  مفتوح  مشترك  مخدم  على  البيانات 

ذات العالقة.

المخاطر  أنواع  جميع  البيانات  قواعد  بعض  تحتوي  ال   .6
)كالجفاف(، في حين تحتوي أخرى أخطاراً بشرية المنشأ بدل 
األخطار الطبيعية فقط )مثل حوادث الطرقات في قاعدة البيانات 

األولية في تونس(.
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3. التوصيات حول قواعد البيانات الوطنية لخسائر الكوارث

الشكل 5: مخطط مقترح ملعرفة اخملاطر وحصر اخلسائر في الدول العربية

7. في بعض قواعد البيانات تم استخدام لغات مختلفة في قاعدة 
البيانات نفسها، مما عرقل االستفادة منها.

بعد  االستخدام  قليل  البيانات  قواعد  تعتبر  عام،  بشكل   .8
بالمعلومات،  القرار  اتخاذ  بتزويد عمليات  بعد  تقم  لم  إنشائها. 
وحتى المنظمات الدولية التي ساعدت في تأسيس هذه القواعد، 

لم تستخدم المعلومات حول األضرار بشكل واسع.

عملية  وينقصها  حصرية  تكن  لم  البيانات  قواعد  بعض   .9
قواعد  بعض  تحديث  تم  والمتابعة.  للتحديث  ممنهجة   وطنية 

العشر  الكوارث  لخسائر  الوطنية  البيانات  قواعد  تحليل  بعد 
المتوافرة، بما فيها عملية تأسيسها واستخدامها الحالي، واالطالع 
على بيانات قاعدة البيانات الدولية، تمت صياغة هذه التوصيات 

لتحسين استخدام بيانات الخسائر في تخطيط وتنفيذ التنمية.

1. إضفاء الطابع المؤسسي على عمليات إدارة بيانات أضرار 
وخسائر الكوارث الوطنية، ويجب أن يشمل ذلك تأسيس ومتابعة 
الكوارث من  بيانات شاملة ألضرار وخسائر  واستخدام قواعد 

خالل جمع البيانات وحتى نشر الوثائق المنفذة.

فعلى  الكوارث،  خسائر  بيانات  قواعد  وملكية  فهم  تعميق   .2
المخاطر  إدارة  عن  والمسئولة  المتنوعة  الوطنية  المؤسسات 
في  واستخدامها  القواعد  هذه  ملكية  لهم  تكون  أن  وشركائها 
المراحل المختلفة لعمليات إدارة مخاطر الكوارث بهدف إعالم 

جامعة الدول العربية
المنظمات المختصة

قاعدة البيانات اإلقليمية لخسائر 
وأضرار الكوارث

المنسقون الوطنيون إلطار سنداي للحد من
 مخاطر الكوارث

مراكز معرفة المخاطر الوطنية

قاعدة البيانات الوطنية لخسائر 
وأضرار الكوارث

مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
 – المكتب اإلقليمي للدول العربية

قسم معرفة المخاطر اإلقليمية

مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
قسم معرفة المخاطر

الدوليين  للشركاء  المستمر  الدعم  بفضل  فقط  الوطنية  البيانات 
مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب  الخصوص  وجه  وعلى 

الكوارث )مثال المغرب(.

أن  نتذكر  أن  المهم  من  السابقة،  التوصيات  مع  التعامل  عند 
المعلومات المتوافرة مسبقاً أكمل بكثير مما تم تسجيله في قواعد 
بيانات الخسائر الدولية المتوافرة، وقد سبق إظهار أهمية قواعد 
الجهود  وتبقى  الموجودة،  الكوارث  لخسائر  الوطنية  البيانات 
لتحسين قواعد البيانات هذه أكثر أهمية لقواعد البيانات األخرى 

المتوافرة دولياً.

القرارات الالزمة لتخفيف المخاطر الحالية وتجنب الجديد منها.

من  كجزء  الكوارث  أضرار وخسائر  بيانات  قواعد  إدماج   .3
منظومة الحد من الكوارث الوطنية، ويجب أن يتم دمج عملية 
االستراتيجيات  للخسائر ضمن  وطنية  تسجيل  منظومة  تأسيس 

الوطنية للحد من المخاطر و/أو حساب الخسائر.

فالدعم  التقني،  التقني وغير  والتدريب  للدعم  حاجة  هناك   .4
اإلقليمي المستمر حيوي لمساعدة باقي الدول في وضع وتعديل 
واستخدام قواعد البيانات الوطنية بفعالية. ويقدم المخطط المقترح 
المخاطر  معرفة  يخص  فيما  التقني  وغير  التقني  للدعم  التالي 
وال سيما قواعد البيانات لخسائر وأضرار الكوارث في المنطقة 

العربية:
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األمم  لمكتب  الرئيسي  بالمقر  المخاطر  معلومات  إدارة  إن 
للدول  اإلقليمي  وبالمكتب  الكوارث  مخاطر  من  للحد  المتحدة 
بشكل  والخبرات  المخاطر  معلومات  بمشاركة  سيقوما  العربية 
وذلك  العربية،  الدول  بجامعة  المختصة  المنظمات  مع  منتظم 
في  العربية  بالدول  الوطنية  المؤسسات  قدرات  تعزيز  لضمان 
بما  المخاطر،  حول  والمعلومات  المعرفة  إدارة  دورة  مجال 
ويعتبر  الكوارث.  وأضرار  خسائر  بيانات  وتحليل  جمع  فيها 
مؤسسة  المقترح  الوطني  الكوارث  مخاطر  معلومات   مركز 
وطنية تمتلك كل الخبرات المطلوبة بما يخص الحد من مخاطر 
الكوارث، ويجب أن تعمل تحت رعاية نقطة االتصال الوطنية 
المقترح  هذا  ويأتي  الكوارث.  مخاطر  من  للحد  سنداي  إلطار 
متوافقاً مع مواد إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث 
2015 - 2030 للتأكيد على أهمية »تفهم مخاطر الكوارث« 

كأولوية أولى.

5. تحسين استدامة عملية جمع المعلومات ومراقبة الجودة، 
بطريقة  اللبيانات  لجمع  وتفصيلي  واضح  مخطط  وتصميم 

ممنهجة وترجمتها واستخدامها.

البيانات  لقواعد  معمقة  وطنية  تحليلية  دراسة  إجراء   .6
الوطنية لخسائر الكوارث، ويقترح أن يتم وضع إرشادات تشرح 
بوضوح طريقة تنفيذ تحليل مفصل وإنتاج مؤشرات يستخدمها 

صانعو القرار.

الوطنية  المنظومات  التدريب على  متابعة وتوسيع عملية   .7
لجرد خسائر الكوارث، وهناك حاجة ملحة لوضع وتنفيذ خطط 
في  والوطنية  اإلقليمية  الكفاءات  تعزيز  بهدف  القدرات  لبناء 
مجال تقييم األضرار والخسائر، وفي مجال إدارة بيانات أضرار 

وخسائر الكوارث.

8. تحسين األداة الحالية التي يقدمها مكتب األمم المتحدة للحد 
من مخاطر الكوارث للوصول إلى منظومة وطنية لجرد خسائر 
الكوارث لتشمل قدرات أكثر لتحليل المخاطر، وقد لعب استخدام 
منهجية ديس إنفتير دوراً حيوياً في مجال جمع بيانات أضرار 
وخسائر الكوارث وأرشفتها وتحليلها في المنطقة العربية، وعلى 
التوازي مع تعزيز النسخة الحالية والجهود لتوسيع استخدامها، 
من المهم اآلن تفحص كيفية تحسين األداة بقدرات تحليلية أكثر، 
المنطقة  التغلب على المصاعب في  ويمكن لهذا أن يساعد في 
العربية ويساهم في تنفيذ وتحقيق التحديات الجديدة إلطار سنداي 

للحد من مخاطر الكوارث.
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