
الفصل الثالث:
 حتليل الكوارث: أمناط املخاطر واجتاهات الفقر 

على املستوى احمللي
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مؤلفو الفصل الرئيسيون هم أليخاندرو دى ال فوينتى )البنك الدولي(، وأرومار 
ريفي )مستشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي - املكتب االقليمي يف بانكوك(، 
لويس فيلييب لوبيز- كالفا )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي باملكتب اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب(، وجوليو سريجي )برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي ومكتب منع األزمات واإلنعاش/الربنامج العاملي لتحديد 

املخاطر(، وكريستينا روزاليس )منظمة دعم خدمات مالجئ األيتام( وستيفان 
ديركان )جامعة أوكسفورد(. وقام بإعداد اخلرائط واألشكال ستيفان كلوزر 

)برنامج األمم املتحدة للبيئة/قاعدة بيانات املوارد العاملية-أوروبا(، وجوليو 
سريجي.

مت تطوير هذا الفصل بالتعاون مع الربنامج العاملي لتحديد املخاطر، وبرنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي واملكتب االقليمي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف 

بانكوك، واملكتب االقليمي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ألمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكارييب، ومنظمة دعم خدمات مالجئ األيتام. قام بتنسيق 

حتليل املخاطر املمتدة، ودراسات احلاالت عن خماطر الكوارث والفقر يف آسيا 
سانين جيجيولوس، وراجيش شارما، ونيتشا تيكل )املركز اإلقليمي لربنامج 

األمم املتحدة اإلمنائي يف بانكوك(؛ وأرومار ريفي؛ وجوليو سريجي. قام 
بتنسيق حتليل املخاطر املمتدة يف أمريكا الالتينية اندريس فيالسكويز، 

وكريستينا روساليس، ونايب جيمنيز، وناتاليا دياز )منظمة دعم خدمات مالجئ 
األيتام(، ودراسات احلاالت عن خماطر الكوارث والفقر قام بها لويس فيليب 

لوبيز- كالفا وجيساس ادواردو اورتيز )املكتب اإلقليمي لربنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي بأمريكا الالتينية والبحر الكارييب(. قام بتنسيق حتليل خماطر 

الكوارث والفقر يف افريقيا اليخاندرو دى ال فوينتى وستيفان ديركان.

قام باقرتح املنهجية املستخدمة لتحديد املخاطر املمتدة فرناندو رامرييز 
جوميز )مستشار( ومت تطويرها أكثر على يد جوليو سريجي وأرومار ريفي. كما 

قام باقرتح منهجية حتليل تفاعالت خماطر الكوارث والفقر اليخاندرو دى ال 
فوينتى، مع مساهمات من لويس فيلييب لوبيز- كالفا وأرومار ريفي. 

قام بتحديث ومراجعة قواعد البيانات الوطنية للكوارث يف أمريكا الالتينية 
)DesInventar( كل من أليخاندرا سيليس )مركز األرجنتني(، واليزابيث مانسيال 

)جامعة املكسيك املستقلة، املكسيك(، وأليسيا برينيز )مكتب األمني العام 
بالكلية األمريكية الالتينية للعلوم االجتماعية(، ومنظمة دعم خدمات مالجئ 

األيتام )بلدان األنديز(؛ ويف آسيا دينيش راجاباكسا )مركز إدارة الكوارث، 
سريالنكا(، وحممد أكرم )حكومة والية تاميل نادو، اهلند(، وامني مشس الدين 

)برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ايران(، وجانيش جيمي، وجوبال باشال )اجلمعية 
الوطنية لتكنولوجيا الزالزل، نيبال(، وكاليكا موهاباترا )حكومة والية أوريسا، 

اهلند(. ساهم يف دراسات احلاالت عن خماطر الكوارث املمتدة يف أمريكا الالتينية 
فرناندو رامرييز، واليزابيث مانسيال، وأليخاندرا سيليس وأدريانا بونيال 

)مكتب األمني العام بالكلية األمريكية الالتينية للعلوم االجتماعية(، واندريس 
فيالسكويز، ونايب جيمنيز وناتاليا دياز.

قام بتنسيق دراسات احلاالت عن خماطر الكوارث والفقر يف إيران فيكتوريا 
كيانبور )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إيران( مبساهمات من سعيد مريزا 

حممدي وعلي أرداالن )مستشارون(، وقام بها يف اهلند سيتا برابهو )برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي، اهلند( مبساهمات من دارشيين ماهاديفيا )مستشار(؛ 
وقام بها يف سريالنكا اناندا مالالوانرتي )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 

سري النكا( مبساهمة من س. م. ف. ماريكار)مستشار(؛ وقام بها يف نيبال آمود 
ديكسيت )مجعية نيبال لتكنولوجيا الزلزال(، وقام بها يف بريو مانويل جليف 

وريكاردو فورت وكريستينا روزنربج )هيئة  GRADE(؛ وقام بها يف السلفادور 
خافيري بايز )البنك الدولي(، إنديرا سانتوس )بروجل( واليزابيث مانسيال؛ 

وقام بها يف املكسيك رودولفو دي ال توري )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 
املكسيك(، اليخاندرو دى ال فوينتى وادواردو رودرجييس-اورجييا و اليزابيث 
ومانسيال؛ وقام بها يف االكوادور كارال كالريو، وروزاريو مالدونادو واندريا 

مولينا )نظام املؤشرات االجتماعية يف االكوادور(؛ وقام بها يف بوليفيا ارنستو 
برييز دي رادا )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بوليفيا( ودانيال باز فرنانديز 

)حكومة بلدية الباز(. التحليل اإلضايف لبوليفيا وكولومبيا واالكوادور قام 
بتقدميه فرناندو رامرييز.
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الفصل 3
حتليل الكوارث: أمناط املخاطر واجتاهات الفقر على املستوى احمللي

بالنظر إىل املستوى احمللي، تكشف لنا خماطر الكوارث عن تعقيد ال ميكن رؤيته أساسًا من منظور عاملي ، ولكنه ضروري 
لفهم ديناميات املخاطر والتفاعالت بني خماطر الكوارث والفقر.

حتتوي قواعد البيانات الوطنية للكوارث على تقارير عن اخلس����ائر النامجة عن الكوارث مت جتميعها على مس����توى احلكومات 
احمللية1، وتوثق قواعد بيانات لعينة مكونة من 12 بلدًا من بلدان آس����يا وأمريكا الالتينية تقارير يبلغ جمموعها 126620 
تقريرًا مت مجعها بني عامي 1970 و20072 واليت توضح، كما هو احلال على الصعيد العاملي، أن الوفيات واخلسائر االقتصادية 
زة إىل حد كبري، حيث أن نسبة %0.7 فقط من التقارير تغطي %84 من إمجالي الوفيات و%75 من تدمري  املباشرة تكون مركَّ
املساكن يف البلدان االثنيت عشرة. وعلى النقيض، فبقية املخاطر األخرى تتوزع بطريقة  أكثر توازنًا، فعلى سبيل املثال، 

%51 من املساكن املدمرة تتوزع على 125623 من تقارير اخلسائر. 

وتوضح هذه األمناط تركيزات املخاطر احلادة والتوزيعات اجلغرافية واسعة النطاق للمخاطر املمتدة. ويقدم اجلزء األول 
م����ن ه����ذا الفص����ل تعريفًا بكال النوعني من املخاطر من املنظ����ور احمللي، ثم يبحث اجلزء الثان����ي بالدليل التجرييب يف كيفية 

ترمجة الفقر إىل خماطر الكوارث، وكيفية ترمجة تأثريات الكوارث إىل نتائج للفقر على نفس املستوى.

ملخص النتائج

األضرار واخلسائر منخفضة الشدة لألصول متتد على نطاق واسع 1 .

تتركز الوفيات ودمار املساكن في الكوارث نادرة احلدوث والتي ثؤثر على عدد قليل من املناطق اجلغرافية. إال أن األضرار باملساكن 
منتش��رة على نطاق واس��ع ومتكررة احلدوث وهذه األضرار تدل على تأثير مماثل يطال البنية التحتية احمللية في قطاعات أخرى. 
وهذه اخلس��ائر املنخفضة الكثافة واملمتدة على نطاق واسع متثل مَكِون كبير ولكنه ُمهَمل إلى حد كبير من مكونات تأثيرات 

الكوارث وتكاليفها.

املخاطر املمتدة املتعلقة بالطقس تتزايد بسرعة 2 .

املظاهر املمتدة للمخاطر املتعلقة بأخطار ترتبط بالطقس متتد جغرافياً، وحتدث بتواتر أكبر مما يؤدي إلى ارتفاع معدالت حدوث 
األضرار. وتعكس أمناط اخلسائر هذه صوراً عدة من أمناط اخملاطر توضح أن هناك اجتاهاً لتزايد تعرض األشخاص واألصول للمخاطر 

على املستوى احمللي. ونظراً إلى أن معظم اخلسائر متعلقة بالطقس فهي عرضة للتفاقم نتيجة لتغير املناخ.

3. التحضر وإشغال األراضي والتدهور البيئي مت حتديدها كمحركات أساسية للمخاطر 

ميكن تفس��ير جزء على األقل من الزيادة في اخلس��ائر الناجمة عن اخملاطر املمتدة  بس��بب حتسن التقارير اخلاصة بالكوارث. وقد 
تعكس هذه الزيادة فعلياً تغير املناخ الذي يزيد من تواتر  وشدة هطول األمطار في بعض املناطق، غير أنه مت أيضاً حتديد التحضر 
وإش��غال األراضي والتدهور البيئي كمحركات أساس��ية للمخاطر. ويوجد دليل على أن اخملاطر تصبح أكثر حدة مبرور الوقت في 

بعض املناطق.

تأثريات الكوارث ترتبط بنتائج الفقر القصرية والطويلة املدى  4 .

هناك أدلة جتريبية تثبت أن اجملتمعات الفقيرة أكثر قابلية للتضرر من األخطار الطبيعية وأنها تتأثر بها بدرجة أكبر من غيرها، 
وهذا يعكس التوزيع الغير متساوي خملاطر الكوارث املاُلحظ على املستوى العاملي . وفي الوقت نفسه، تشير األدلة من مجموعة 
دراسات مصغرة إلى أن األسر الفقيرة أيضاً أقل في املرونة والقدرة على اجملابهة وتواجه صعوبات في استيعاب تأثيرات الكوارث 
والتعافي منها. وكل من اخملاطر املمتدة واخملاطر احلادة لها نتائج قصيرة املدى وطويلة املدى على الفقر، مبا فيها انخفاض الدخل 
واالس��تهالك وزيادة الفقر وعدم املساواة وانخفاض مستوى التنمية البشرية والرفاه. وهناك محركات أساسية أخرى تساهم 
في ترجمة تأثيرات الكوارث إلى نتائج الفقر، مثل عدم وصول املس��اعدات واإلغاثة ملستحقيها أو تأخر وصولها، وعدم احلصول 

على خدمات التأمني واإلنذار املبكر واحلماية االجتماعية.

املقدمة 
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تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام 2009
املخاطر والفقر يف مناخ متغري

يعتم��د التحليل عل��ى تقدم ملحوظ ه��ام وحديث 
العهد ف��ي جمع قواعد البيان��ات الوطنية للكوارث 
ف��ي كل م��ن آس��يا وأمري��كا الالتينية3 وه��ي التي 
جعلت من املمك��ن للمرة األولى استكش��اف أمناط 
اخلس��ائر على املس��توى احملل��ي . ولقد مت اس��تخراج 
البيان��ات املس��تخدمة في هذا التحلي��ل من قواعد 
البيان��ات املذكورة وه��ي تقتصر عل��ى التقارير التي 
تذكر خس��ائر مح��ددة ألخطار متعلق��ة بالطقس4 
واألخطار اجليولوجية5 والتي لها بيانات ميكن التحقق 
م��ن مصادرها. ولم يتم اس��تخدام ما يقرب من ثلث 
التقارير املوجودة في قواعد البيانات الوطنية في هذا 
التحليل ألنها ال تخضع لواحد أو أكثر من الش��روط 

املذكورة أعاله. 

وتتميز عينة البالد التي شملها التحليل بتنوع 
كبي��ر في أنواع األخطار وس��ياقات التطور والظروف 
اجلغرافي��ة. ومع ذلك ال تزال البيانات ش��ديدة الدقة 
غير متاحة بش��كل كبير عن أفريقيا وأوروبا ومناطق 
أخرى. وهكذا، فإنه بينما تش��ير نتائج هذه الدراس��ة 
إل��ى العدي��د م��ن األمن��اط واالجتاه��ات العام��ة في  
س��ياقات مختلفة، إال أنها ق��د ال تكون صاحلة على 
املس��توى العاملي. وقد اس��تخدمت أدلة من دراسات 
حاالت م��ن أفريقيا الس��تكمال التحليل في آس��يا 

وأمريكا الالتينية. 

وتوجد بيانات موثوقة وقابلة للمقارنة نس��بياً 
عن س��مات مثل الوفيات وتدمير املساكن واألضرار 
البالغة، ولكن البيانات املتاحة عن خسائر احملاصيل 
واملاش��ية أق��ل دق��ة، ونتيج��ة لذل��ك، ف��إن اخملاطر 
املتعلقة باجلفاف وس��بل املعيش��ة الريفية لم تتم 
تغطيتها، وفي املقابل فإن الدراس��ات املصغرة عن 
تأثيرات الكوارث على الفق��ر متيل إلى التركيز على 

املناط��ق الريفي��ة.

وف��ي ح��ني أن خس��ائر الك��وارث تش��ير إل��ى 
مخاط��ر محقق��ة، فإنها ال تش��ير إلى مس��تويات 
اخملاطر بطريقة احتمالية. وكذلك، ال تتيح البيانات 
احلالية إجراء تقييم ملس��تويات اخملاط��ر احمللية مثل 
التحلي��ل العامل��ي املقدم في الفص��ل الثانى، كما 
أن املعلوم��ات ع��ن األخط��ار على املس��توى احمللي 
مث��ل الفياضانات ف��ي املناطق احلضري��ة ال تتوافر 
بش��كل منتظ��م . وتصب��ح البيان��ات العاملية عن 
األخطار والس��كان غير دقيقة عندما يتم فحصها 
عل��ى مس��توى عال��ي الدقة محلي��اً. ولذل��ك فإن 
ه��ذا الفصل يقدم حتليالً ألمناط واجتاهات اخلس��ائر 

والتأثيرات وليس حتليالً ملس��تويات اخملاطر احملتملة. 

كما أن وحدات التحليل هي مناطق حكم محلي 
أو إداري من الدرجة الثانية أو الثالثة طبقاً للتقسيم 
اإلداري والسياسي في  كل بلد. وهذه املناطق تتباين 
بدرج��ة كبيرة داخل البلدان كم��ا تتباين من بلد إلى 
آخر وهي تتراوح  م��ن البلديات احلضرية ذات الكثافة 
الس��كانية العالية حيث ميكن أن يتمركز عدة مئات 
اآلالف من السكان في منطقة صغيرة إلى املناطق 
الريفي��ة قليلة الس��كان حيث يتوزع ع��دة آالف من 
الس��كان في ع��دة آالف م��ن الكيلومت��رات املربعة، 
وه��ذا التباين يعني أن اخلس��ائر املطلق��ة ال ميكن أن 

تستخدم إليضاح مستوى معني للمخاطر .  

غي��ر أن ه��ذه الوح��دات املكانية ال يت��م حتديدها 
بشكل تعسفي، فهي تعكس الطريقة التي يتم من 
خاللها تنظيم األراضي وحكمها سياسياً وإدارياً في كل 
بلد. ويتم عادة جتميع البيانات الدميوغرافية واالجتماعية 
واالقتصادي��ة، مب��ا فيها خصائ��ص الفقر، ف��ي  نفس 
الوحدات. وتتش��كل اخملاطر محلياً على هذا املس��توى، 
بالرغم من أنه��ا تتأثر بعمليات عاملي��ة مثل التغيرات 
املناخية واحلركة االقتصادية. وتعكس اخلسائر في تقارير 
كل منطق��ة محلي��ة، التفاعالت احمللي��ة املعقدة بني 
األخطار والتعرض وقابلية التضرر. ومن نواٍح عدة، فهي 
متثل املنطقة االجتماعية للمخاطر على املستوى احمللي 

شأنها في ذلك شأن البلدان على املستوى العاملي.

مت إج��راء حتلي��ل إحصائ��ى لعين��ة تتأل��ف من 
126620 من تقارير اخلس��ائر الناجم��ة عن الكوارث، 
لتحديد حّد يت��م عنده تركيز احلد األقصى لنس��بة 
اخلسائر في  احلد األدنى من التقارير ) انظر امللحق 2، 
مالحظة 2.2 (. وفي تلك العينة، مت وضع حّد وهو 50 
حالة وفاة أو دمار 500 منزل. وفي هذا الفصل، تقارير 
اخلسائر التي تتضمن 50 حالة وفاه أو دمار 500 منزل 
أو أكث��ر يتم تصنيفها باعتباره��ا من مظاهر اخملاطر 
احلادة وتلك التي تتضمن أقل من 50 حالة وفاة أو دمار 
من 500 منزل يت��م تصنيفها باعتبارها من مظاهر 
اخملاطر املمتدة. وبالنظر إلى خصائص البيانات املتاحة 
والوحدات املكانية لتجميع هذه البيانات، فإن تطبيق 
هذا احلد على البيانات ليس معناه إلصاق مستويات 
أعلى أو أقل للمخاطر مبناطق محددة. ومع ذلك، فهو 
يجعل من املمكن حتديد خصائص االنتش��ار الواسع 
والتركي��ز املكث��ف للخس��ائر، ويلخص اجل��دول 3.1 
تقارير اخلسائر في العينة ككل حسب أنواع األخطار 

وسمات اخلسائر ومظاهر اخملاطر .

يوض��ح اجل��دول 3.1 توزيع الوفيات ف��ي العينة 
ب��ني عام��ي 1980 و2006. وتطبيق احل��د على توزيع 
الوفيات يبني بشكل واضح عدد نقاط الذروة للوفيات 

البيانات ومنهج البحث  3.1
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املرتبطة باخملاطر احلادة والتي يعززها التدفق املستمر 
للوفيات املرتبطة باخملاطر املمتدة. 

والواقع أن سمات اخلسائر مثل الوفيات وتدمير 
املس��اكن تترك��ز بش��كل حاد ف��ي مثل ه��ذا العدد 
القليل من التقارير مما مُيث��ل حتدياً أمام حتديد األمناط 
واالجتاهات. فعلى س��بيل املثال، أكثر من ثلثي حاالت 
الوفي��ات الواردة في التقارير م��ن كولومبيا منذ عام 

1970 كان��ت مرتبطة بحدث واحد وه��و ثورة بركان 
أرميرو في عام 1985. وقد مت اس��ت�خدام حّد اخلسائر 
احلادة واملمتدة املوصوف أعاله كإجراء بسيط وصريح 
لتحديد ه��ذه املظاهر احلادة من اخملاطر. ونظراً للعدد 
الكبي��ر املتبقي م��ن املظاهر املمتدة ف��إن االجتاهات 
واألمناط التي يتم حتديدها تعتبر موثوقة من الناحية 

اإلحصائية.

وتوج��د أيضاً بيان��ات عن الفقر على املس��توى 
احملل��ي واألس��ري في العدي��د من البل��دان من نفس 
العينة ومتت مقارنة هذه البيانات مع بيانات الكوارث 
في سلسلة من دراس��ات احلاالت في تسعة بلدان6. 
ومع دراس��ات منظمة لنتائج الدراس��ات الس��ابقة 
ع��ن الكوارث والفقر في أفريقيا أمكن حتديد اآلليات 
اخملتلفة التي ميكن من خاللها حدوث تفاعالت الفقر 
ومخاطر الكوارث. وتقدم املقارنة بني تقارير اخلس��ائر 
الناجم��ة ع��ن الك��وارث والبيانات املتعلق��ة بالفقر 
مجموعة إضافي��ة من البيانات التي تتم دراس��تها 

في الفقرة 3.7.1

%
 املنازل 
املتضررة % املنازل املدمرة % % الوفيات

تقارير 
اخلسائر نوع األخطار   نوع اخملاطر 

48.3 3,654,596 24.1 739,002 15.5 48,392 95.9 121,373 متعلقة 
بالطقس ممتدة

3.0 226,545 1.3 40,684 0.8 2,406 3.4 4,259 جيولوجية ممتدة

42.7 3,235,176 52.7 1,618,682 18.7 58,559 0.6 801 متعلقة 
بالطقس حادة

6.0 453,094 21.9 671,980 65.0 203,524 0.1 187 جيولوجية حادة

100.0 7,569,411 100.0 3,070,348 100.0 312,881 100.0 126,620 اإلجمالي 

اجلدول 3.1 : 
تقارير اخلسائر 
املمتدة واحلادة 
املرتبطة 
باألخطار املتعلقة 
بالطقس واألخطار 
اجليولوجية

تقارير اخلسائر وأحداث األخطار والكوارث  3.2

تقاري��ر اخلس��ائر على مس��توى احلكوم��ة احمللية ال 
تتطاب��ق بالضرورة مع أح��داث األخط��ار املنفردة، و 
وترتب��ط معظ��م تقارير اخلس��ائر الت��ي ُوِصفت في 
ه��ذا التحلي��ل بأنها ممت��دة ارتباطاً وثيق��اً باألخطار 
احمللية مثل الفيضانات واالنزالقات األرضية واحلرائق 
والعواص��ف. وبالرغم م��ن ذلك ف��إن الفيضانات أو 
األعاصير الضخمة قد تؤدي أيضاً إلى خس��ائر ممتدة 
ف��ي العديد من املناط��ق احمللية، فضالً عن خس��ائر 
ح��ادة في مناط��ق أخرى، على س��بيل املثال االنزالق 
األرضي الذي أودى بحياة أكثر من 500 ش��خص في 
ضاحي��ة فيالتينا في ميدلني بكولومبيا عام 1987.

يتم فهم الكوارث من منظور اجتماعي، وسواء 
وصفت سلس��لة من تقارير اخلس��ائر على أنها كارثة 
واحدة كبيرة أو كوارث متعددة صغيرة، فذلك يعتمد 
عل��ى وجهة نظ��ر املراق��ب. وتصنف تقارير اخلس��ائر 
املمت��دة املتعلقة بأخطار  محلية مح��ددة على أنها 
كوارث صغيرة النطاق، وبشكل عام ال يتم اإلعالم عن 
هذه اخلس��ائر دولياً وبالتالى فه��ي تظل غير معروفة 
إلى حد كبير على الصعيد العاملي. إال أنه، عند حدوث 
عدد كبير من اخلسائر صغيرة النطاق املتصلة بأحداث 
شائعة وعامة مثل ظاهرة النينيو في 1997 و1998، 
قد ين�ظر إليه��ا من منظور عام ككارثة واحدة، حتى 
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عندما حتدث اخلسائر احمللية على مدى زمني طويل في 
مناطق مختلفة. واألحداث ذات التأثيرات احلادة سواء 
كانت متعلقة بأخطار ممت��دة أو صغيرة النطاق عادة 

ماتوصف بأنها كوارث على جميع املستويات. 

على س��بيل املثال، زلزال أرميني��ا، كولومبيا في 
25 يناير 1999 )انظر شكل2.3( حيث تركزت اخلسائر 
بش��دة %98 من حاالت الوفي��ات و%95 من املنازل 

املدم��رة في ثماني بلديات، والبقية %2 من الوفيات، 
و %5 من املساكن املدمرة انتشرت على أكثر من 23 
بلدية ف��ي مناطق جغرافية مختلفة. وارتبطت هذه 
اخلس��ائر جميعها بكارثة واح��دة، ومن منظور عاملي، 
ينظ��ر إلى زلزال أرمينيا باعتب��اره كارثة واحدة كبيرة، 
ولك��ن من منظور محل��ي، اختلف��ت مظاهر اخملاطر 

اختالفاً كبيراً من بلدية إلى أخرى.
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الشكل 3.2:
 زلزال أرمينيا، 
كولومبيا (1999) 
– التاثريات احلادة 
واملمتدة

أمناط املخاطر املمتدة واحلادة 

جمي��ع البلدان التي ش��ملتها العين��ة كانت تعاني 
من كوارث مس��تمرة ذات تأثيرات منخفضة ولكنها 
منتش��رة على معظم أراضيها. وف��ي العينة ككل، 
988 تقرير خس��ائر فقط كانت متثل مظاهر لكوارث 
حادة: مبتوس��ط س��نوي يبلغ 27 كارث��ة — أي حوالي 
كارث��ة واح��دة كل أس��بوعني. ف��ي املقاب��ل، هن��اك 
متوسط سنوي يبلغ 3395 تقرير خسائر مييز اخملاطر 
املمت��دة أي ما يعادل 9 تقارير يومياً في العينة ككل. 
مكانياً . يوضح الش��كل رق��م 3.3 أن بعض املناطق 
فقط في س��ريالنكا لديها مظاهر للمخاطر احلادة، 
ف��ي حني أن جمي��ع املناطق تقريباً س��جلت مظاهر 

للمخاطر املمتدة خالل الفترة املذكورة بالتقارير.

جدول 3.2 يوضح التوزيع املكاني خلسائر اخملاطر 
املمت��دة ويبني أنه ف��ي العينة املكونة م��ن 12 بلداً، 
%82 م��ن املناطق اإلدارية احمللية أبلغت عن خس��ارة 
مرة واحدة على األقل خالل الفترة املسجلة بالتقرير، 

وأن %48  من املناطق تضررت ست مرات أو أكثر. 

 يرتبط أكثر من %96 من هذه التقارير مبخاطر 
متعلق��ة بالطقس مبا فيها األعاصير االس��توائية 
الدوري��ة والفيضان��ات الكبرى وأيض��اً أعداد كبيرة 
واالنزالق��ات  النط��اق  صغي��رة  الفيضان��ات  م��ن 
األرضي��ة والعواصف واالنزالق��ات الطينية وغيرها 
م��ن األحداث احمللي��ة املتعلق��ة بالطقس. ومن بني 
الكوارث املتعلقة بالطقس، يوضح الشكل 3.4 أن 

3.3

املخاطر املمتدة

املخاطر املمتدة

املخاطر املمتدة

املخاطر املمتدة

املخاطر املمتدة
املخاطر املمتدة
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%40.9 م��ن تقارير الكوارث مرتبط��ة بالفيضانات 
والفيضانات الناجتة عن األمطار الغزيرة والس��يول 
بينم��ا %27 من التقارير مرتبط��ة باحلرائق وحرائق 
%14 مرتبط��ة باالنزالق��ات األرضي��ة  الغاب��ات و 
واالنزالقات الطينية واالنهيارات الثلجية و12.3% 
من التقارير مرتبط��ة بالعواصف و%4.6 مرتبطة 

باجلفاف وموجات احلر و%3.5 مرتبطة مبوجات البرد 
والصقيع والعواصف الثلجية.

وم��ع ذلك، ف��إن كل بلد لها ص��ورة فريدة من 
األخطار. ففي أوريس��ا بالهند على س��بيل املثال، 
%59 من تقارير اخلس��ائر  احلرائ��ق مس��ئولة  عن 
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النسبة التراكمية العكسية % عدد املناطق اإلدارية احمللية 
املتضررة

عدد تقارير اخلسائر

100.00 17.90 982 0

82.10 11.65 639 1

70.45 22.21 1218 5  2

48.24 13.07 717 to 10 6

35.17 13.29 729 to 20 11

21.88 11.80 647 to 50 21

10.08 5.31 291 to 100 51

4.78 4.78 262 أكثر من 100

100.00 5485 اجملموع

الشكل 3.3 : 
تقارير اخلسائر 
املمتدة )يسار( 
واخلسائر احلادة 
)ميني( يف سريالنكا 

اجلدول 3.2: 
التوزيع املكاني 
لتقارير خسائر 
املخاطر املمتدة
(2007 - 1970)

عاصمة سريالنكا
العاصمة

أحد أحداث املخاطر احلادة

من أحداث املخاطر احلادة
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الريفية املزدحمة  املمتدة بس��بب طبيعة الق��رى 
مبنازل ذات أس��قف مصنوعة من القش وشديدة 
القابلي��ة لالش��تعال. وكما يش��ير الش��كل 3.5  
فإن %42.9 من تقارير اخلس��ائر املمتدة في إيران 

مرتبط��ة بوق��وع ال��زالزل.

وتدمي��ر  الوفي��ات  مع��دالت  أن  ح��ني  ف��ي 
املنازل تتركز بش��كل مكثف، ف��إن اخملاطر املمتدة 
مس��ؤولة عن نس��بة %51.3 من املنازل املتضررة 
ف��ي العينة، وف��ي معظم دول أمري��كا الالتينية، 
%75 من األض��رار باملس��اكن مرتبطة  أكث��ر من 
بخس��ائر ممت��دة أما ف��ي آس��يا فالنس��بة املئوية 

أق��ل، نظراً ألن ما ال يقل عن %58.5 من األضرار 
الت��ي حلق��ت باملس��اكن وقعت في أوريس��ا حيث 

أصابت األضرار احلادة  %84.8 من املس��اكن.

هذا النمط من اخلس��ائر متفق م��ع حقيقة 
أن معظم تقارير خس��ائر اخملاط��ر املمتدة  تتعلق 
التي تس��بب  والعواصف  واألمطار  بالفيضان��ات 
أض��راراً باملس��اكن أكث��ر منها وفي��ات أو تدميراً. 
واألبح��اث الت��ي أجريت ف��ي بلدان أخ��رى وجدت 
أن الوفي��ات واإلصاب��ات تتزايد بش��كل كبير في 
الفيضان��ات العارمة، التي تؤثر على أعداد كبيرة 
م��ن املنازل7. وبالفع��ل تتركز وفي��ات الفيضانات 
بشكل رئيس��ي في تقارير اخلسائر احلادة. وترتبط 
الفيضان��ات بنس��بة %34.7 من خس��ائر اخملاطر  
الوقت  بالطقس ولكنه��ا في  املتعلق��ة  املمت��دة 
نفس��ه ترتب��ط مب��ا يزي��د ع��ن %60 م��ن أض��رار 
املس��اكن. بينما ترتبط األمطار الكثيفة بنس��بة 
%6 فق��ط م��ن تقاري��ر اخلس��ائر ولكنه��ا ترتبط 

بنس��بة %26.7 من أضرار املس��اكن.

لتوضي��ح ه��ذه النقطة بش��كل أفض��ل، يبني 
الشكل 3.6 مدى انتشار األضرار التي تلحق باملساكن 
على نطاق واس��ع بينما يتركز دمار املساكن بشكل 

كبير، في تاميل نادو بالهند.
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الشكل 3.4 : 
تقارير خسائر 
الكوارث من خماطر 
ممتدةمتعلقة 
بالطقس تبعًا لنوع 
اخلطر يف العينة

الشكل 3.5:
تقارير اخلسائر 
املمتدة يف إيران 
واملرتبطة بوقوع 
الزالزل

 الفيضانات 
والفيضانات النامجة 

عن أمطار كثيفة 
وفيضانات املدن 

واألمطار )40.91%(

احلرائق وحرائق الغابات 
)24.60%(

موجات املد )0.01%(

االنهيارات الطينية والثلجية 
واألرضية )13.96%(

الربد وموجات الربد والصقيع والعواصف اجلليدية)3.50%( 
الربد، املوجات الباردة، الصقيع، العواصف اجلليدية )4.60%(

األعاصري والعواصف والعاصفة املطرية والرياح 
وعواصف الربد والزوابع والعواصف الكهربائية 

والربق والعواصف الرعدية والرياح القوية )12.32%(

تعداد السكان يف املدن 
اإليرانية

العاصمة
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التكاليف املرتبطة مبظاهر اخملاطر املمتدة تكون عادة 
كبيرة، وتعتب��ر األضرار والدمار في قطاع اإلس��كان 
من أبرز الس��مات ف��ي قاعدة بيان��ات الكوارث. ففي 
املكس��يك على س��بيل املثال ذكرت تقارير اخلس��ائر 
الناجم��ة عن الكوارث أن 316708 من��زالً دمر بينما 
471708 من��زالً تض��رر، وهي ترتب��ط مبظاهر اخملاطر 
احل��ادة ب��ني عام��ي 1980 و2006، كما وثَّق��ت أيضاً 
أن 146509 من��زالً ُدمر بالتراب��ط مع مظاهر اخملاطر 
املمت��دة. وتقدر تكلف��ة املنزل املدمر في املكس��يك 
ب 16800 دوالر أمريك��ي8 كم��ا تق��در تكلفة املنزل 

املتضرر ب %20 من تلك القيمة.

واعتماداً على هذه القيم، بلغت تكلفة املساكن 
املدمرة أو املتضررة من جراء اخلسائر احلادة إلى 6909 
مليون دوالر ب��ني عام��ي 1980 و2007، باملقارنة مع 
5429 مليون دوالر من جراء اخلس��ائر املمتدة. وبعبارة 
أخرى، تصل نس��بة اخلسائر املرتبطة باخملاطر املمتدة 

إل��ى %44 م��ن مجم��وع اخلس��ائر االقتصادية في 
قطاع اإلس��كان. وبتطبيق نفس املنهج في العينة 
ككل متثل األضرار والدمار املرتبطة باألخطار املمتدة 
نسبة %34 من قيمة اخلسائر االقتصادية في قطاع 

اإلسكان.

ويوضح اجلدول 3.3 أنه في العينة ككل، نسبة 
كبي��رة من اخلس��ائر ف��ي القطاع��ات األخ��رى مثل 
التعلي��م والصح��ة والنق��ل، فضالً عن األش��خاص 
املتضرري��ن ترتبط أيضاً باخلس��ائر املمتدة: %57 من 
املدارس،و %65 من املستشفيات،و %89 من الطرق 
املدمرة واملتضررة، و %79 من األشخاص املتضررين . 
وتكون بيانات اخلس��ائر الناجمة عن الكواث في هذه 
القطاع��ات أقل دق��ة من نظيرتها في اإلس��كان مما 
يعن��ي أن االرق��ام املطلقة ليس��ت ذات مغزى ولكن 
التوزيع النس��بي بني اخملاطر املمت��دة واحلادة صحيح 

بالنظر إلى حجم العينة. 

سمات اخلسائر

فئات اخملاطر 

%اخملاطر  احلادة%اخملاطر  املمتدةاإلجمالي

32,15718,4885713,66943املدارس

1,0376776536035املستشفيات

64,91757,695897,22111الطرق بالكيلومتر

182,989,857144,627,2357938,362,62221األشخاص املتضررين

الشكل 3.6: 
مقارنة بني 
األضرار املمتدة 
اليت تلحق باملساكن 
)يسار( والدمار 
الشديد احلاد  
)ميني(، يف تاميل 
نادو باهلند
(2007-1976) 

اجلدول 3.3:
 مسات اخلسائر 
تبعًا لفئات املخاطر 
يف العينة
(2007-1970) 
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تكاليف املخاطر  املمتدة  3.4

عدد سكان املدن
عاصمة الدولة
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تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام 2009
املخاطر والفقر يف مناخ متغري

في حني أن التكاليف املتعلقة باألخطار املمتدة 
ه��ي بوضوح أكبر من تلك املتعلق��ة باألخطار احلادة، 
فإن��ه ليس من املمك��ن املقارنة بني ه��ذه التقديرات 
وتقدي��رات اخلس��ائر االقتصادي��ة املذك��ورة دولياً في 
تقارير اخلس��ائر. وحوالي ثلثي التقاري��ر العاملية حول 
الك��وارث ال تش��مل بيان��ات للخس��ائر االقتصادية 
وأغلب التقارير التي تش��ملها تدمج كل من اخملاطر 

املمتدة واحلادة معاً.

وال��ذي ميكن أن ي�تضح من هذا هو أن االهتمام 
الدول��ي بالك��وارث — كم��ا يتض��ح من نش��ر تقارير 
األمم املتح��دة ع��ن األوضاع وم��ن الن��داءات الدولية 
للمس��اعدة الت��ي تطلقه��ا األمم املتح��دة أو االحتاد 

الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر، ومن تقييم 
االضرار في مرحلة ما بعد الكوارث و تقييم اخلس��ائر 
م��ن قبل البنك الدولي وبن��وك التنمية اإلقليمية أو 
األمم املتح��دة9 — عادة ما تتم هذه اإلجراءات بس��بب 
اخلسائر احلادة. فعلى سبيل املثال، 2281 من الكوارث 
التي س��جلتها هيئ��ة الصليب األحم��ر الدولية بني 
عام��ي  2004 و2009 أدت إل��ى 142 حال��ة طواريء 
و398 أدت إل��ى مش��اركة وف��ود من االحت��اد الدولي 
للصليب االحمر والهالل األحمر، وما تبقى يدار على 
الصعيد الوطني عن طريق الصليب األحمر والهالل 
األحمر10. وهذا يعن��ي أن التكاليف املتعلقة باخملاطر 

املمتدة ال يعترف بها اجملتمع الدولي.
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الشكل 3.7: 
معدل الوفيات 
املتعلقة بالطقس 
)يسار( ومعدل 
تدمري املنازل 
)ميني( – كل البالد 
(2006-1980)

االجتاهات األساسية للمخاطر   3.5

املتعلق���ة  املمت���دة  املخاط���ر    3.5.1

بالطقس
تتعل��ق %3 فقط من تقارير خس��ائر اخملاطر املمتدة 
باألخطار اجليولوجية، وبشكل رئيسي باآلثار املمتدة 
ألحداث ال��زالزل أو التس��ونامي الكب��رى. وعلى هذا 
النح��و، بإس��تثناء إيران التي لديها أعلى نس��ب من 
اخملاطر املمت��دة املرتبطة باألخط��ار اجليولوجية، فإن 
اخملاطر املمتدة مرتبطة إلى حد كبير بأخطار متعلقة 

بالطقس.

وتضاعف املتوسط السنوي للكوارث املتعلقة 
بالطق��س على م��دى 27 عاماً األخيرة ف��ي العينة 
ككل، كما يوضح الش��كل 3.7، فإن متوس��ط عدد 
الوفي��ات لكل كارثة  ينخفض فعلياً بينما يزداد عدد 
املنازل املدمرة في كل كارثة. وهذه النتيجة متسقة 
مع االجتاهات احملددة في الفصل الثاني على املستوى 
العاملي، والتي تشير إلى أن اخلسائر االقتصادية تزداد 
مبعدل أس��رع من الوفيات. فبينما تتطور البالد، يؤدي 

حتس��ني قدراتها على احلد من الك��وارث إلى احلد من 
مخاط��ر الوفي��ات ولكن ذل��ك ال يعوض زي��ادة مدى 

تعرض األصول واملمتلكات.

ومقارنة هذه االجتاهات للوفيات وأضرار املسكن 
مع املتوس��ط الس��نوي لنمو الس��كان في كل بلد 
تؤكد ه��ذه الفرضي��ة )اجل��دول 3.4(.  ففي معظم 
بلدان أمريكا الالتينية باستثناء االكوادور واملكسيك، 
تنخفض نس��بة الوفيات مقارنة بعدد السكان، في 
حني أنه في آسيا باس��تثناء إيران، تزداد هذه النسبة 
ورمب��ا يعكس ه��ذا االختالفات في الدخ��ل والتنمية 
البشرية بني البلدان في كال املنطقتني. وفي املقابل 
وباس��تثناء بوليفيا وإي��ران، فإن األض��رار التي تلحق 

باملساكن تزداد أسرع من النمو السكاني بكثير.

ترتب��ط زي��ادة التعرض الت��ي مت حتديده��ا بزيادة 
التوس��ع اجلغراف��ي م��ن املرك��ز للمخاط��ر املمتددة 
املتعلق��ة بالطق��س، ويوض��ح الش��كل 3.8 الزيادة 
املس��تمرة  في أعداد املناطق اإلداري��ة احمللية املتأثرة 

عدد البيوت املتضررة فى كل تقرير خسائر عدد القتلى فى كل تقارير خسائر
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س��نوياً. وقد تضاعف عدد املناط��ق احمللية ذات 1- 9 
تقاري��ر ب��ني 1980 و2007، بينما ع��دد املناطق ذات 
10- 49 تقري��ر تضاع��ف خمس مرات، مم��ا يؤكد أن 
العديد من املناطق احمللية اجلديدة تتميز اآلن مبخاطر 
ممتدة متعلق��ة بالطقس وفي نف��س الوقت تزايدت 

وتيرة اخلسائر أيضاً.

على سبيل املثال، يس��لط الشكل 3.9 الضوء 
عل��ى أن ع��دد الواليات التي تتس��م مبظاه��ر اخملاطر 
املمتدة في املكسيك قد تزايد باستمرار خالل العقود 

االخيرة.

املخاطر املمتدة حتدد شكل املخاطر احلادة

ميك��ن أن تتحول اخملاطر املمتدة إلى مخاطر حادة مبرور 
الوقت في املناطق املعرضة ملستويات حادة من أنواع 
أخطار متش��ابهة، فعلى س��بيل املثال، املناطق ذات 
املظاه��ر املتك��ررة للفيضانات من احملتم��ل أن تعاني 
م��ن تأثيرات حادة خالل األعاصير الضخمة. و يش��ير 
الشكل 3.10 إلى أنه في أوريسا مظاهر اخملاطر احلادة 
متي��ل إلى احلدوث ف��ي املناطق ذات املظاه��ر املتكررة 
للمخاط��ر املمتدة. وميكن مالحظة أمن��اط مماثلة في 
بلدان أخرى14، وبعبارة أخرى، فإن اخملاطر احلادة غالباً ما 

تتداخل مع أمناط اخملاطر املمتدة.

نسبة الزيادة السنوية في عدد 
السكان )2007-1970( 11

نسبة التغير السنوية في 
األضرار باملساكن من اخملاطر  
املمتدة من الكوارث املتعلقة 

بالطقس
)2007 – 1970( 

نسبة التغير السنوية في 
الوفيات من اخملاطر  املمتدة من 

الكوارث املتعلقة بالطقس 
)1970 – 2007 إال إذا ذكر غير 

ذلك(

اسم البلد

1.33 2.92 0.90 األرجنتني

2.09 26.12 3.93 اإلكوادور

1.6612 7.80 5.75 أوريسا

2.37 -9.05 -1.23 إيران )2007-1980(

2.17 0.03 1.48 بوليفيا

1.96 3.03 1.31 بيرو  )2007-1970(

1.2513 12.23 11.67 تاميل نادو )2007-1976(

1.15 5.68 1.70 سريالنكا  )2007-1974(

2.49 5.96 0.51 فنزويال

2.35 8.18 0.93 كوستاريكا

1.89 9.48 -0.95 كولومبيا

1.88 17.94 6.48 املكسيك )2007-1980(

2.25 8.28 4.47 نيبال )2007-1971(

اجلدول 3.4: 
الزيادة السنوية 
للوفيات وأضرار 
املساكن مقارنة مع 
املتوسط السنوي 
للزيادة السكانية 
(2006-1980)
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الشكل 3.8: 
عدد البلديات اليت 
تأثرت مبخاطر 
ممتدة متعلقة 
بالطقس يف العينة 
(2006-1980)

عدد البلديات املتأثرة

عدد البلديات املتأثرة ب1-9 حدثًا
عدد البلديات املتأثرة ب10-49 حدثًا

عدد البلديات املتأثرة ب50 حدثًا أو أكثر
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الشكل 3.9: 
عدد تقارير 
املخاطر املمتدة 
باملكسيك 
 (1989-1980،

 1999-1990،

2006-2000)

الشكل 3.10: 
مقارنة تقارير 
خسائر املخاطر 
 )Ôاملمتدة )ألعل
واملخاطر احلادة 
)ألسفل( أوريسا، 
اهلند (2007-1970)

تعداد املدن املكسيكية

Number of reports Number of reports

Number of reports

تعداد سكان املدينة
العاصمة

Number of reports

Number of reports

الفيضانات واألمطار الكثيفة

كما يوضح الش��كل 3.11، فإن عدد تقارير اخلس��ائر 
املمت��دة املتعلق��ة بالفيضانات واألمط��ار الكثيفة 
ت��زداد مبعدل أس��رع من كل فئات األخط��ار املتعلقة 

بالطقس األخرى وخصوصاً منذ عام 1990.

فف��ي املكس��يك، عل��ى س��بيل املث��ال، تزاي��د 
املتوس��ط الس��نوي ألع��داد تقارير اخلس��ائر املمتدة 
املتعلق��ة بالفيضانات واألمطار والفيضانات الناجتة 
ع��ن األمطار الغزيرة ثمانية أضعاف منذ عام 1980، 
وهذه األخطار مثلت %31 من مجموع تقارير اخملاطر 
املمتدة املتعلقة بالطقس ف��ي الثمانينات، ولكنها 
مثلت أكثر من %40 خالل السنوات العشر األخيرة. 
وباملث��ل ف��ي كولومبي��ا )ش��كل 3.12 ( الفيضانات 
والفيضان��ات الناجتة عن األمطار الغزي��رة واألمطار 
الغزي��رة مثلت %43 من أخطار الطقس املمتدة في 
السبعينيات ولكنها بلغت %53 في العقد األخير.
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الشكل 3.12: 
الفيضانات 
واألمطار يف 
كولومبيا كنسبة 
من جمموع تقارير 
اخلسائر املمتدة 
املتعلقة بالطقس 
1979-1970 )ميني( 

و2007-1998 
)يسار(

1979–1970

2007–1998

1979–1970

2007–1998
الصقيع والعواصف اجلليدية 
(0.24%)

الصقيع (0.13%) اجلفاف وموجات احلر (%2.21)اجلفاف وموجات احلر (1.99%)
العواصف والعواصف الكهربية 

عواصف الربد والرياح القوية 
(6.04%)

احلرائق وحرائق الغابات 
(10.73%)

احلرائق 
وحرائق 
الغابات 

(15.60%)

والعواصف  وعواصف الربد  
والعواصف الكهربية  والرياح 

القوية (14.18%)

 الفيضانات 
والفيضانات 

النامجة عن أمطار 
كثيفة واألمطار 

(43.10%(

 الفيضانات 
والفيضانات 

النامجة عن أمطار 
كثيفة واألمطار 

)53.30%( االنزالقات 
األرضية 

(22.04%)

االنزالقات 
األرضية 

واالنهيارات 
الثلجية 

(10.25%)

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

Number of events

1980 1985 1990 1995 2000 2005

الشكل 3.11: عدد 
تقارير خسائر 
الفيضانات 
واألمطار الكثيفة 
املمتدة

 (2006-1980) 

عدد األحداث
الفيضانات والفيضانات النامجة عن األمطار الكثيفة والفيضانات 

احلضرية واألمطار
احلرائق وحرائق الغابات

االنهيارات الطينية واالنهيارات الثلجية واالنزالقات  األرضية

األعاصري والعواصف والعاصفة املطرية والرياح وعواصف الربد والزوابع 
والعواصف الكهربية والربق والعواصف الرعدية والرياح القوية

اجلفاف وموجات احلر

الربد وموجات الربد والصقيع والعواصف اجلليدية

ارتفاع األمواج وموجات املد

تفسري االجتاه 
3.6.1  حتسني تقارير الكوارث والتحيز 

يف البيانات ؟
 كم��ا ه��و احلال ف��ي االجتاه��ات العاملية احمل��ددة في 
��ن اإلبالغ  الفص��ل الثاني، فإنه م��ن احملتمل أن حتسُّ
عن الكوارث بس��بب حتس��ني االتصاالت واستخدام 
االنترن��ت وتنظيم التقاري��ر احلكومي��ة15،  قد يكون 
املس��ئول عن الزيادة ف��ي أعداد تقارير اخلس��ائر. ومع 
ذلك فتحس��ني التقاري��ر وحده ليس كافياً لتفس��ير 
االجتاهات احملددة. حيث ينبغي أن يؤدي حتسني التقارير 
إلى زيادة متس��اوية في تقارير اخلس��ائر الناجمة عن 
كل فئات األخطار وليس فقط الفيضانات واألمطار. 
وباملث��ل، يزداد ع��دد تقارير اخلس��ائر لي��س فقط في 
املناط��ق الريفية النائية التي ق��د تكون أهملت في 
التقارير في املاضي، ولكن أيضاً في املناطق احلضرية 

الرئيسية مثل بوينس آيريس أو مكسيكو سيتي.

تش��ير أدل��ة م��ن كولومبي��ا وبيرو إل��ى أن عدد 
تقارير اخلس��ائر التي تأتي من املدن الكبرى وعواصم 

املقاطع��ات أكثر م��ن تلك الت��ي تأتي م��ن املناطق 
الريفي��ة املعزول��ة16. وق��د يعك��س ه��ذا التحيز في 
التقاري��ر، نظ��راً ألن اخلس��ائر التي حتدث ف��ي مراكز 
اإلدارة السياس��ية م��ن املرجح أن يت��م اإلبالغ عنها 
أكثر من تلك التي تقع ف��ي املناطق الريفية النائية. 
وكل اخلس��ائر التي أبلغ عنها م��ن املناطق احلضرية 
موثقة ولذلك فهي وقعت بالفعل، بينما من احملتمل 
أن كثي��راً من اخلس��ائر صغيرة النطاق ف��ي املناطق 
الريفية النائية متر دون تس��جيل وم��ن غير املرجح أن 
تش��مل كوارث وطنية كبيرة، وعل��ى النقيض ففي 
أجزاء من آس��يا من املرجح أن يتم تس��جيل اخلسائر 

في املناطق الريفية بشكل أفضل من بعض املدن.

3.6.2 التقلبات وتغري املناخ

كما س��بق الوصف في الفص��ل 2.1.4، فقد أكدت 
الهيئ��ة احلكومي��ة الدولي��ة املعني��ة بتغي��ر املناخ 
)IPCC(17 أن التوزي��ع اجلغراف��ي لألمط��ار وتواتره��ا 

3.6
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وش��دتها قد تغير بش��كل كبي��ر بس��بب التغيرات 
املناخية17، عل��ى الرغم من أن هذه التأثيرات س��وف 
حُتدث مظاه��ر مختلفة في مناطق متعددة. ولذلك، 
فم��ن املرج��ح - على األقل  في بع��ض املناطق -  أن 
تغير املناخ وك��ذا أمناط األعاصير املتعلقة بالتقلبات 
املناخي��ة تؤثر عل��ى مضاعفة أعداد تقارير اخلس��ائر 
املمت��دة املتعلق��ة بالطق��س عل��ى مدار 27 س��نة 
األخي��رة وعل��ى الزيادة املط��ردة ف��ي التقارير اخلاصة 

بالفيضانات واألمطار.

و يكون من املس��تحيل حتديد تأثيرات التقلبات 
والتغيرات املناخية بدون حتليل مفصل على مستوى 
مستجمعات املياه. ففي بعض البالد مثل كولومبيا 
زي��ادة  تزامن��ت  وفنزوي��ال،  واالك��وادور  وكوس��تاريكا 
الفيضانات واألمطار منذ منتصف التس��عينات مع 
فترة من زيادة املتوسط السنوي لهطول االمطار كما 
يوضح الش��كالن 3.13 و3.14  حالة كوس��تاريكا18. 
ومع ذلك ففي املكس��يك ونيبال، يتزايد عدد التقارير 
بينما يتناقص متوس��ط هطول األمط��ار. وفي بيرو 
يتزايد متوس��ط الهطول بينما يتناقص عدد تقارير 
اخلس��ائر. وبعب��ارة أخ��رى، ال توج��د عالق��ة ثابتة بني 

املتغيرات في العينة ككل.

3.6.3 النمو احلضري والتغريات البيئية 

وإشغال األراضي
اإلحصائيات الوطنية اجملمعة عن متغيرات مثل إزالة 
أشجار الغابات والتحضر باملثل تعطي رؤية محدودة 
عن اجتاه تزايد اخملاطر املتعلقة بالطقس. واس��تمراراً 
ملث��ال كوس��تاريكا، فق��د ازداد الغط��اء النباتي من 
الغابات بس��بب سياس��ات حماية البيئ��ة وتطبيق 
نظ��ام دفع ثمن خدمات النظ��م البيئية ولكن خالل 
الفت��رة نفس��ها حدثت زي��ادة هائلة في ع��دد تقارير 

اخلسائر التي حدثت نتيجة الفيضانات واألمطار.

وعل��ى النقي��ض، فاألدلة من دراس��ة احلالة في 
أمري��كا الالتيني��ة وآس��يا وأفريقيا تظه��ر كيف أن 
احملركات األساسية مثل التحضر والتغيرات البيئية 
وإش��غال األراضي تس��هم ف��ي تش��كيل جغرافيا 
اخملاط��ر املمت��دة وتطوره��ا. وتق��دم وصف��اً مفصالً 
لألدل��ة من دراس��ات احلاالت الوطنية ف��ي ملحق 2 

مالحظ��ة 2.4.

التوسع احلضري 

توض��ح دراس��ات احلال��ة م��ن األرجنت��ني وكولومبيا 
وكوس��تاريكا كي��ف تنش��أ اخملاط��ر املمت��دة نتيجة 
عمليات التوسع احلضري. وترتبط أخطار الفيضانات 
بزيادة جريان املطر الناجت من التنمية احلضرية اجلديدة 
والنقص املزمن في االستثمار في صرف األمطار في 
املدن ومواقع املس��توطنات العش��وائية واملشروعات 
االجتماعي��ة لإلس��كان ف��ي املناط��ق املنخفض��ة 
املعرضة للفيضانات وعدم كفاءة إدارة مستجمعات 
املياه احمليطة بها، وبعبارة أخرى، ال تؤدي عملية النمو 
احلض��ري إلى زي��ادة تعرض االش��خاص واألصول في 
املناطق األكثر ُعرض��ة لألخطار فقط، بل تؤدي أيضاً 

إلى تفاقم األخطار ذاتها وخاصة الفيضانات.

وعل��ى س��بيل املث��ال، ف��ي املنطق��ة احلضرية 
في س��ان س��لفادور، فإن البلديات الت��ي تعاني من 
تقارير خس��ائر ممتدة متكررة، هي تلك التي بها أكبر 
نس��بة للنمو احلض��ري الس��ريع19 والت��ي قد تصل 
ف��ي بعض احل��االت إلى %16 ف��ي  الس��نة. ووفقا 
لبلدية س��ان خوزيه في كوس��تاريكا ف��إن أكثر من 
%80 م��ن الفياضان��ات التي حتدث ف��ي العاصمة 
حتدث إم��ا نتيجة عدم كفاءة الص��رف للتعامل مع 
زيادة التدفق الس��طحى الناج��م عن النمو احلضري 
أو تراك��م القمامة والنفايات ف��ي قنوات الصرف. و 
تتركز معظم أضرار املس��اكن في املس��اكن املؤقتة 
التي تش��غل األراضي الهامش��ية اجمل��اورة للجداول 

التي تستخدم كمجاري صرف للمدينة. 
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الشكل 3.13: 
تقارير اخلسائر 
املمتدة النامجة 
عن الفيضانات 
واألمطار يف 
كوستاريكا  
)2007-1990( 

الشكل 3.14: 
معدل التهاطل 
يف كوستاريكا 
مبتوسط 10 سنوات 
 )2007-1957(

عدد حوادث الفيضانات والفيضانات النامجة عن أمطار كثيفة واألمطار 

كمية التهاطل بامللليمرت
املتوسط السنوي

اجتاه التهاطل
اجتاه التهاطل
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وفي آسيا تعانى مدن كثيرة من اخلسائر الناجمة 
عن الفياضانات في املناطق احلضرية، فعلى س��بيل 
املثال كان هناك 240 تقريراً عن خس��ائر الفياضانات 
ف��ي  كولومبو منذ عام 1974 وقد وقع ما يقرب من 
نصف هذه التقارير وقرابة %80 من أضرار املس��اكن 
املرتبطة بها منذ عام 2005. وباملثل، شهدت شيناى 
فيضان��ات كبيرة في األع��وام 1990 و1994 و1996 
وكذا ش��هدت كامتاندو فيضانات ف��ي عامي 2000 
و2002. والفيضانات التي حدثت في هذه املدن ومدن 
أخرى عبر جنوب آس��يا تش��ير إل��ى أن النمو احلضري 
السريع والتوسع في املستوطنات العشوائية وعدم 
كف��اءة إدارة املياه ونقص االس��تثمارات في الصرف 
متث��ل احملركات األساس��ية للمخاط��ر بطريقة مماثلة 

ألمريكا الالتينية ولكن بخصائص مختلفة متاماً.

وتشير بعض احلاالت إلى كيفية احلد من اخملاطر 
املمتدة على مر الزمن من خالل االستثمار في البنية 
التحتي��ة العام��ة مع دع��م املناط��ق احلضرية. وفي 
بعض املدن هذا يعني أن أمناط اخملاطر املمتدة تتوسع 
م��ن املركز متجهة نحو هوام��ش املدينة تبعاً ملنطق 
توس��ع املس��توطنات العش��وائية، بينما في الوقت 
نفس��ه تقل تدريجياً ف��ي املركز. وفي ح��االت أخرى، 
تتركز اخملاط��ر في نطاقات األراض��ي التي يتجاهلها 

التحضر الرسمي، مثل الوديان أو ضفاف األنهار. 

ويوض��ح الش��كل 3.15 تقارير اخلس��ائر احمللية 
الت��ي خلفتها فيضان��ات كالي ف��ي كولومبيا منذ 
اخلمسينات. ويعكس عدد تقارير خسائر الفيضانات 
التوس��ع ف��ي املدين��ة وال س��يما من خالل إش��غال 
األراضي  باملس��توطنات العش��وائية بدون استثمار 

مقابل في البنية التحتية اخلاصة بالصرف.

والفيضان��ات املس��جلة ف��ي مطل��ع نوفمب��ر 
ع��ام 2006، ف��ي مقاطعة كولومبو في س��ريالنكا 
دم��رت 221 منزالً وأحلقت الضرر بع��دد 1674 منزالً 
وبعدد 80128 ش��خصاً. ويوضح الشكل 3.16 توزيع 

املناط��ق املتأث��رة بالفيضانات وه��ي تغطي املناطق 
ذات الكثافة السكانية العالية. وتوضح الفيضانات 
املش��اكل النمطي��ة للمس��توطنات الت��ي تقع في 

املناطق املنخفضة وتعاني من عدم كفاءة الصرف.

مت حتدي��د أربعة أنواع م��ن الفيضانات في املدن 
األفريقي��ة21: )1(الفيضان��ات احمللي��ة بس��بب عدم 
كف��اءة الص��رف، )2( الفيضان��ات من اجل��داول التي 
توج��د ف��ي املناط��ق احلضري��ة، )3( الفيضان��ات من 
األنه��ار الكب��رى واملص��ارف التي عل��ى ضفافها تقع 
املدن والبلدات، )4( الفيضانات الساحلية من البحر أو 
من الدمج بني املد البحري وارتفاع مس��تويات األنهار؛ 
ووفقاً ملنظم��ة Action Aid ، فالنوعان األول والثاني 
هم��ا األكثر انتش��اراً. وق��د يكمن الس��بب في وجود 
فجوة بني النمو الس��ريع جداً للس��كان في كثير من 
املراكز احلضرية وقدرة احلكومات على التكيف معها 
)انظر املربع 3.1(. وبالرغ��م من أن معدالت النمو في  
كثير من املناطق احلضرية ق��د انخفضت، إال أن قدراً 
ضئيالً ج��داً من االهتم��ام قد ُكرس التخ��اذ التدابير 
الالزمة لتحقيق التحسني املطلوب في احلوكمة في 
املناطق احلضري��ة. وفي الكثير م��ن املناطق الريفية، 
تتجم��ع ظروف س��يئة عديدة قد تش��مل اجلمع بني 
تأثي��رات النزاعات والفيضانات واجلف��اف مما يؤدي إلى 
الكثير م��ن الهجرة م��ن الريف إلى احلضر. وبس��بب 
س��وء احلوكم��ة في املناط��ق احلضرية، ف��إن معظم 
املدن تس��توعب الزيادة الس��كانية من خالل التوسع 
في  املس��توطنات العشوائية، والتي غالباً ما تشغل 
املناطق املنخفضة األكثر عرضة للفيضانات. ويعيش 
%72 من س��كان احلضر في أفريقيا في مستوطنات 
عشوائية، وفي  كثير من االحيان، ال توجد استثمارات 
ف��ي البنية التحتي��ة للص��رف أو أية صيان��ة للبنية 

التحتية القائمة.

10 2–3 4–6 >7

1959–1950 2000–19901989–19801979–19701969–1960
الشكل 3.15: 
الفيضانات املمتدة 
يف كالي، كولومبيا 
(2000-1950)

WFDP9018UN-1.7_D-Ch_3.indd   73 07/05/2009   15:48:26



74

تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام 2009
املخاطر والفقر يف مناخ متغري

إشغال األراضي

أظهرت دراس��ات احلاالت م��ن االكوادور واملكس��يك 
وبيرو كيف أن نطاق اخملاطر املمتدة يتسع امتداداً من 
املركز وذلك يعكس اجتاه منو املدن الكبيرة في الدولة، 
بعد إنش��اء أو تطوير الط��رق وفتح احل��دود الزراعية 
ومن��و املراكز احلضري��ة الصغيرة واملتوس��طة. وتعتبر 
اخملاط��ر املمتدة املرتبط��ة بالفيضانات على س��بيل 
املثال ه��ي خليط من ع��دة عوامل تتضم��ن: تدهور 
اخلدم��ات التنظيمية الت��ي توفرها النظ��م البيئية 
وسوء إدارة املوارد املائية وتغيير أنشطة استخدامات 
األراضي والهجرة من الريف إلى احلضر إنش��اء الغير 
منظم، وتوسع املستوطنات العشوائية في املناطق 
املنخفض��ة وع��دم كفاي��ة االس��تثمار ف��ي البنية 

االساسية للصرف.

يوضح الشكل 3.17 كيف أنه على مدى العقود 
األربعة املاضية كان توزيع تقارير اخلسائر الناجمة عن 
اخملاط��ر  املمتدة في االك��وادور يتبع عملية إش��غال 
األراضي، امتداداً من جب��ال االنديز التي متثل العمود 
الفقري للبلد، امتداداً إلى األراضي املنخفضة باجتاه 

احمليط الهادي غرباً وباجتاه األمازون شرقا. 

ويوض��ح الش��كل 3.18 عملية مماثل��ة في بيرو 
حي��ث حترك التوزي��ع في تقارير اخلس��ائر الناجمة عن 
االنزالق��ات األرضية باجتاه الش��رق بع��د افتتاح طرق 

جديدة إلى األمازون.

ويوضح الش��كل 3.19 الفيضانات املدمرة في 

تاباس��كو باملكس��يك في عام 2007  نتيجة للدمج 
ب��ني س��وء إدارة امل��وارد املائي��ة ملس��تجمعات للمياه 
فيه��ا 80000 كيلومتر مرب��ع والتحّضر في املناطق 
املنخفض��ة ب��دون اس��تثمار مناس��ب ف��ي  البنية 

األساسية للصرف.
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ففي إيران مت تصنيف %66.9 من السكان على أنهم 
يعيش��ون في مناطق حضرية ع��ام 2005، باملقارنة 
م��ع %28.7  في الهند، و%15.8 في نيبال، و15.1% 
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الريف��ي ترتبط خس��ائر اخملاطر  املمت��دة للفيضانات 
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من دلتا األنهار الكبرى وبطول السهول الساحلية.

والتده��ور البيئ��ى — وبخاصة تده��ور اخلدمات 
النظ��م اإليكولوجي��ة  الت��ي توفره��ا  التنظيمي��ة 
للغاب��ات — ق��د يس��اهم ف��ي الفيضان��ات املتزايدة 
في بعض مناطق مس��تجمعات املي��اه. ففي نيبال، 
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الشكل 3.16: 
مناطق الفيضانات 
وهي تغطي املناطق 
ذات الكثافة 
السكانية العالية يف 
مقاطعة كولومبو 
بسريالنكا20

املناطق املغرقة بالفيضان يف مقاطعة كولومبو،  سريالنكا
حتدبد أماكن الفيضانات احملتملة من بعد الكارثةRADARSAT1  بيانات

)8  نوفمرب  2006(

مصادر بيانات الكثافة السكانية: الندسكان 2002

قرية/بلدة صغرية

الكثافة السكانية

مياه دائمة

مياه الفيضان

عاصمة قومية

مدينة/بلدة كبرية
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األمط��ار في املرتفعات. وفي الهند كما هو احلال في 
نيبال وس��ريالنكا تب��دو أضرار املس��اكن في املناطق 
الريفية مرتبطة بش��كل وثيق بالكثافة العالية من 
املس��توطنات الريفية ف��ي املناط��ق املعرضة خملاطر 

الفيضان وقابلية املساكن الريفية فيها للتضرر.

فعلى س��بيل املثال، في تاميل ن��ادو في الهند 
تركزت أضرار املس��اكن بس��بب اخملاط��ر املمتدة حول 

املراك��ز احلضري��ة ف��ي الش��مال الش��رقى للوالي��ة 
)الش��كل 3.20(. وبينما لم تتم دراسة هذا املوضوع 
بش��كل جيد، يبدو أن الفيضان مرتبط باملس��تويات 
املرتفع��ة من التحضر ومبش��اكل املس��توطنات في 
املناطق املنخفض��ة وزيادة جريان مياه األمطار وعدم 
مالئمة نظم الصرف. وفي شيناى على سبيل املثال 
كان %18.9 من س��كان احلضر يعيش��ون في أحياء 
فقيرة ف��ي 262001. غير أن التركيزات األخرى ألضرار 

كمباال، أوغندا
لقد قلل بناء املس��توطنات العشوائية من تسرب مياه 
األمطار إلى باطن األرض وغّير من ش��كل غطاء األرض، 
مما أدى إلى جريان ملياه األمطار تبلغ شدته ستة أضعاف 
ما يحدث في التضاريس الطبيعية. وبعد فيضانات عام 
1960، حف��رت قناة من نس��وبا إلى لوبيجي ومت تعيني 
عمال يعملون لتنظيفها بش��كل منتظ��م. ولم يكن 
هناك املزيد من مش��اكل الفيضان��ات حتى الثمانينات، 
ولك��ن منذ ذلك احلني، كان على الس��كان احملليني إعادة 
بناء منازلهم بعد الفيضان حتى س��ت مرات. والسبب 
في ذلك هو أن قناة الصرف الرئيسية، والتي كان عمقها 
مترين في األس��اس، أصبح عمقها اآلن 30 س��نتيمتراً  

فقط بسبب تراكم الرواسب والنفايات.

نريوبي ، كينيا
الفيضانات هي مش��كلة رئيسية في كل املستوطنات 
العشوائية في نيروبي، حيث أن املنازل ضعيفة وتبنى من 
مواد بناء غير مناس��بة. ولقد أدت الهجرة إلى بناء املزيد 
من املن��ازل بالقرب من اجلداول، وما يترتب على ذلك من 
زيادة االضطرابات عند حدوث الفيضانات. ويربط السكان 
احملليون بني زيادة الفيضانات وبني كل من األنشطة احمللية 
والتغيرات املناخية. ويتفق س��كان األحياء الفقيرة على 
أن الفيضانات اآلن حت��دث في أماكن لم تكن حتدث بها 

منذ عقدين.

أكرا، غانا
 الحظت النس��اء  ف��ي أالجو بأكرا أن أمناط س��قوط 
األمطار والفيضانات ق��د تغيرت وأصبحت غير متوقعة 
من��ذ الثمانينات. كما الحظن أن األمطار الكثيفة كانت 
تسقط في يونيو ويوليو ولكن منذ عام 2000، أصبحت 
األمط��ار الغزيرة تهطل مبكراً ف��ي بعض األحيان وفي 
البعض اآلخر تهطل بعد ش��هر يولي��و فقط. وبالتالى، 
أصبح من الصعب بالنس��بة لهم التحضير للفيضانات 
في االجو. وحيث أن س��بل معيش��ة س��كان األحياء 
الفقيرة تعتمد على أنشطة من قبيل األعمال التجارية 
الصغيرة، وبيع الس��لع الرخيصة، وممارسة احلرف اليدوية 
في أكشاك خشبية ال تصمد أمام قوة الفيضانات، كان 
الناس يفقدون أوقات العمل والفرص االقتصادية والدخل 
بس��بب الفيضانات، مما يؤثر بش��كل مباشر على فقد 
الدخل الالزم لش��راء الغذاء ودف��ع الفواتير، مبا في ذلك 

مصروفات تعليم األطفال والتكاليف الطبية.

بامندا، الكامريون
ازداد عدد سكان بامندا ليصل إلى أكثر من 10 أضعاف 
ما بني عام��ي 1965 و1993 وليبلغ نحو 270000 
في عام 1993. وقد توسعت املستوطنات البشرية على 
املنحدرات اجلبلية وأراضي املستنقعات ألن األراضي فيها 
أرخ��ص بكثير )وميكن أن تزيد تكلفة األرض 400-300 
مرة أكثر داخ��ل املنطقة احلضرية مقارن��ة باملنحدرات 
اجلبلية وأراضي املستنقعات(، ولكن بناء منازل مستقرة 
وآمنة هناك أمر صعب )ومكّلف(. ويعيش حوالي 20% 
من س��كان بامندا على الس��هول املُعرض��ة لالنغمار 
باملي��اه نتيجة الفيضانات، بينما يعيش حوالي %7 في 
مستوطنات عشوائية على املنحدرات احلادة. وهناك نقص 
حاد في توفير خدمات املي��اه واملرافق الصحية واملدارس 
واملراكز الصحية والطرق والصرف. وهناك تغيرات كثيرة 
حدثت لتطهير االرض وتس��ويتها من أجل املستوطنات 
واحملاج��ر ومناجم الرمال كما أن اس��تخدامات األراضي 
األخرى التي أحدثها التوس��ع احلضري خلقت مش��اكل 
خطيرة مثل تآكل التربة - وانس��داد قنوات صرف املياه 
أسفل التالل بسبب جريان التربة مع ماء املطر من قمم 
التالل وتغيير ذروة تدفق املياه . وقد أدت هذه املش��كالت 
إلى تفاقم املش��كلة املزمن��ة للفيضانات في املنطقة. 
ومن الصعب معاجلة هذه املش��كالت، وال سيما في ظل 
األزمة االقتصادي��ة وغياب القدرات وامله��ارات في إطار 

السلطة احمللية23.

سانت لويس، السنغال 24
 تضاعف عدد الس��كان في س��انت لوي��س تقريباً بني 
عام��ي 1998 و2002، م��ن 115000 إلى 20000 
نس��مة. وتؤثر الفيضانات ف��ي املناطق املنخفضة التي 
لي��س بها صرف للمياه والتي اس��توطن بها املهاجرون 
الريفي��ون الفقراء جداً والذين ف��روا من آثار اجلفاف في 
املناطق الريفية. ولكي يحمي الس��كان أنفس��هم من 
مياه الفيضانات، اس��تخدموا النفايات املنزلية كحواجز 
ولكن هذا يزيد من حدوث األخطار الصحية. إن مشكلة 
الفيضانات الرئيسية في سانت لويس هي سوء احلوكمة 
في املناطق احلضرية ، كما أن املعلومات األساس��ية عن 
الفيضان��ات والتنمية احلضرية واحلد م��ن األخطار في 
السياس��ات أو املش��روعات غير متاحة أو غير منسقة  

وغير شاملة.

املربع 3.1: 
الفيضانات يف املدن 
األفريقية 22
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تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام 2009
املخاطر والفقر يف مناخ متغري
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الشكل 3.17: 
التطور املكاني 
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الشكل 3.18: إعادة 
توزيع املخاطر 
املمتدة يف وسط 
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الشكل 3.19: 
الكثافة السكانية 
واملناطق املتأثرة 
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يف  تاباسكو 
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الشكل 3.20: 
توزيع األضرار 
باملساكن يف 
تقارير خسائر 
الفيضانات 
واألمطار الكثيفة 
يف تاميل نادو، 
اهلند(2007-1970) 

الشكل 3.21:
 أضرار املساكن 
بسبب خماطر  
الفيضانات املمتدة، 
نيبال
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املساكن توجد حول السهول املُعرضة لإلنغمار باملياه 
نتيجة فيضانات نهر كافري وفي مستجمعات املياه 
لنهر البونايار ووادى كامب��ام. إن تاميل نادو لها تاريخ 
طويل من نظام الري باخلزانات املتسلسلة — وهو من 
االنظم��ة التي توقف العمل بها. ويرتبط الكثير من 
أض��رار الفيضانات في املناطق الريفية بفش��ل الري 
باخلزانات املتسلس��لة وترس��ب الطمي ف��ي قنوات 
الري . ففي األراضي املرتفعة، ترتبط األخطار املمتدة 

للفيضانات بقضايا التدهور البيئى.

وفي  نيبال، تتركز مخاط��ر الفيضانات املمتدة 
وأضرار املس��اكن املرتبطة بها في السهول الغرينية 
ذات الكثاف��ة الس��كانية العالي��ة عل��ى س��واحل 
نيبال الش��رقية في منطقة تيراي )الش��كل 3.21(. 
والفيضانات في هذه احلالة ليست من نتائج التحضر 
أو الكثاف��ة الس��كانية ولكنها س��ببها، فخصوبة 
الترب��ة ترج��ع لتزوي��د التري��ة املس��تمر باملغذي��ات 
واخملصب��ات من خ��الل الفيضانات وهذا هو الس��بب 
في أن املنطق��ة قادرة على دعم مث��ل هذه الكثافة 

السكانية العالية.
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تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام 2009
املخاطر والفقر يف مناخ متغري

3.7.1  البيانات والتحديات املنهجية 

التحلي��ل املق��دم في الفص��ل الثانى يش��ير إلى أن 
مخاط��ر الكوارث العاملية مترك��زة تركيزاً كبيراً وغير 
متناس��ب في  ال��دول ذات الدخ��ل املنخفض ونظم 
احلوكم��ة الضعيفة الكفاءة، وباملث��ل تبني أن الدول 
ذات االقتصاد الصغير واألكثر قابلية للتضرر باخملاطر 
مثل العديد من اجلُزر النامية الصغيرة هي أقل بكثير 
في قدرتها على مواجهة خس��ائر الكوارث من الدول 

ذات االقتصاد الكبير واملتنوع.

وبينم��ا يش��ير حتلي��ل مخاط��ر الك��وارث على 
املس��توى احملل��ي واملقدم ف��ي االجزاء الس��ابقة إلى 
أن اخلس��ائر تب��دو متركزة في املناط��ق الفقيرة مثل 
املستوطنات احلضرية العشوائية، إال أنه من الصعب 
إثبات عالقة س��ببية ب��ني مخاطر  الك��وارث والفقر 

بطريقة عملية جتريبية لعدد من االسباب:

متيل الدراس��ات التجريبية إلى استغالل الفرص 
املتاحة أكث��ر من إجراء الدراس��ات النظامي��ة، نظراً 
حملدودية توافر البيانات املناسبة حول الكوارث والفقر.  

البيانات اجملمع��ة من مناطق مختلفة قد تؤدي 
إلى فقد تفاصيل اختالفات محلية هامة بالنس��بة 
خملاط��ر الكوارث والفقر مما يجع��ل من الصعب من أو 
من املس��تحيل التعرف عل��ى العالقات ذات الدالالت 

اإلحصائية الصحيحة

تق��اس خس��ائر الك��وارث دائماً م��ن حيث عدد 
الوفي��ات أو التأثيرات االقتصادية املباش��رة. وال يوجد 
جم��ع كاٍف م��ن البيانات املنظم��ة ح��ول التأثيرات 
طويلة املدى على التنمية البشرية في مجاالت مثل 
الصحة والتعلي��م والتغذية. كما أن توثيق التأثيرات 
في هذه اجملاالت ليس أمراً بسيطاً في ظل ندرة بيانات 
االس��تطالعات التي تغطى نفس وح��دات التحليل 
خ��الل فترات طويلة من الزمن. فعدد قليل فقط من 
نُظ��م االس��تطالعات القومية يقوم بجم��ع بيانات 
متسلسلة زمنياً حول األسر ويشمل معلومات حول 

تأثيرات األخطار . 

تفس��ر مستويات اخلطر جانباً كبيراً من التباين 
في ح��دوث الك��وارث واخلس��ائر الناجم��ة عنها في 
املناط��ق اخملتلفة. وم��ع ذلك فاملعلوم��ات حول توزيع 
األخطار احمللية وش��دتها تك��ون غالباً غير متوفرة، مما 
يجعل من الصعوبة مبكان حتديد أى من املتغيرات هو 

متغير أساسي.

ف��ي أمريكا الالتينية، قد يكون لبيانات الكوارث 
القومي��ة حتيز نح��و املناطق احلضرية وق��د تبالغ في 
تقدير التأثي��رات في  املدن وتقلل من أهمية مخاطر 
الك��وارث في املناط��ق الفقيرة واملنعزل��ة، بينما في 
آس��يا قد تكون بيانات اخلس��ائر غير موثوقة إلى حد 
كبير في املناطق احلضرية نتيجة للمس��توى املكاني 

الذي مت استقصاء البيانات به.

عندم��ا تت��م مقارن��ة تأثي��رات الك��وارث على 
املس��توى القومي باس��تخدام بيانات تعداد الفقراء، 
وفج��وة الفق��ر أو عدم إش��باع احلاجات األساس��ية، 
فقد تظه��ر نتائج عكس التوقعات ف��ي الدول التي 
يعيش أغلبية س��كانها في املناط��ق احلضرية، نظراً 
لالختالفات النسبية في الفقر بني املناطق احلضرية 

و املناطق الريفية.

مت إج��راء ع��دد من دراس��ات احلاالت م��ن أمريكا 
الالتيني��ة وآس��يا خصيصاً من أجل ه��ذا التقرير في 
ال��دول التي  تتوافر بها بيانات ح��ول الفقر والكوارث. 
وبالرغم من التحديات املذكورة باألعلى فهذه البيانات 
تعط��ى فكرة بش��كل جتريبي حول كيفية تش��كيل 
الفق��ر خملاطر الك��وارث والعكس. ومت إكمال دراس��ات 
احلاالت هذه عن طريق تنظيم نتائج دراسات أخرى في 
أفريقي��ا. وتعالج العديد من هذه الدراس��ات اجلفاف 
وسبل املعيش��ة الريفية وهي متكاملة مع التحليل 
خملاطر الفيضانات وقطاع اإلسكان الذى متيز به اجلزء 
الس��ابق. ويلخ��ص امللحق رقم 2 النتائ��ج التجريبية 
لدراس��ات ح��االت البالد الت��ي أجريت م��ن أجل هذا 
التقرير، وأيضاً دراسات أخرى من املنطقتني، باإلضافة 

إلى نتائج من حتليل دراسات الفقر بأفريقيا.

3.7.2 األصول والفقر وخماطر الكوارث

تأخذ األس��ر واجملتمعات املعرضة لألخطار الطبيعية 
قرارات من أجل إدارة اخملاطر التي تواجهها. فالقرارات 
االس��تباقية ف��ي مج��االت مثل اإلس��كان وس��بل 
املعيش��ة لها تأثيرات هامة متوسطة وبعيدة املدى 
عل��ى كل من الرفاه والتنمية البش��رية، حيث يحاول 
الناس لي��س فق��ط إدارة اخملاطر املرتبط��ة باألخطار 
الطبيعية، بل أيضا اخملاطر  املرتبطة باحلياة اليومية. 
وق��د تتقبل األس��ر الفقي��رة مس��تويات عالية من 
مخاطر الكوارث، وما يتبعها من مخاطر اخلسائر من 
أجل زيادة فرص الدخل. والبعض قد ينظمون س��بل 
عيش��هم بحيث تنخف��ض اخملاطر الكلي��ة، حتى إذا 

كان معنى هذا خفض الدخل وتزايد الفقر.

تفاعالت الكوارث والفقر على املستوى  احمللي  3.7
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الفصل 3
حتليل الكوارث: أمناط املخاطر واجتاهات الفقر على املستوى احمللي

فعندما حتدث خسائر الكوارث، تصبح لالستجابة 
البعدية أو لعدم القدرة على االستجابة تأثيرات على 
نتائ��ج الرفاه والتنمية البش��رية على امل��دى القريب 
والبعيد27. وتتأثر االس��تجابة االس��تباقية قبل احلدث 
واالستجابة ما بعد احلدث لتأثيرات الكوارث مبجموعة 
من األصول امللموسة )الطبيعية واملادية واملالية( وغير 
امللموس��ة )رأس املال البش��رى والرواب��ط االجتماعية 
والش��بكات االجتماعي��ة والعالقات األس��رية(، وهي 
بدوره��ا تتش��كل حس��ب االعتب��ارات االقتصادي��ة و 

االجتماعية والسياسية الواسعة كل في  سياقه.

فامتالك األصول له تأثيرات إيجابية على الرخاء 
بطريقت��ني مميزتني عل��ى األق��ل . أوال، صافي األصول 
املرتفع ميكن��ه أن يزيد من القدرة عل��ى توليد الدخل 
لألس��ر الفقيرة مما ي��ؤدى لرخاء أكثر وفق��ر أقل خالل 
األوقات العادية. فمثال تتمكن األسرة من اختيار موقع 
أقل خطورة للعيش به أو مس��كن أقل قابلية للتضرر 
باخملاط��ر. ثاني��اً، يوفر امت��الك األصول وس��يلة هامة 
للتخفيف من آثار خس��ائر الك��وارث28. فالقدرة على 
احلصول على األصول واستغاللها ذات تأثير كبير على 
قدرة األس��ر واجملتمعات على االستجابة االستباقية 

واالستجابة الالحقة عند إدارة مخاطر الكوارث.

فاألس��ر ذات الق��درة احمل��دودة عل��ى اس��تغالل 
األص��ول هي أقل ق��درة على املواجهة عند خس��ارة 
االص��ول في حال��ة الك��وارث — مثالً عندم��ا تتضرر 
املنازل أو تنفق املاشية. فعند غياب )أو تأخير تفعيل( 
االئتمان الرس��مي وغير الرس��مي وخدمات التأمني 
واآللي��ات الت��ي متوله��ا الدولة مثل ش��بكات األمان 
والضم��ان االجتماعى، ف��إن تأثيرات الك��وارث ميكن 
أن ت��ؤدي إلى خفض االس��تهالك على املدى القريب، 
كما ميك��ن أن تؤدي إلى تده��ور ملحوظ في الصحة 
والتغذي��ة واحلال��ة التعليمي��ة، ومش��اكل أخرى في 

التنمية البشرية على املدى البعيد.

 وعن��د تواف��ر األصول، ميك��ن بيع ه��ذه األصول 
للتخفي��ف م��ن صدم��ات االضطرابات ف��ي الدخل 
واالس��تهالك. غي��ر أن��ه وخاصة ف��ي حال��ة الكوارث 
الكبيرة، فإن مثل هذه االستراتيجيات تكون غالباً غير 
فعال��ة حيث تقرر العديد من األس��ر بيع نفس النوع 
م��ن األصول ف��ي نف��س الوقت،وبخاصة في س��ياق 
الطلب احملدود. باالضافة إلى ذلك، ففي سياق احلرمان، 
وعند ن��درة األصول فإن بيع األص��ول يجعل التعافي 
من الكوارث م��ن الصعوبة مبكان،حي��ث تتأثر القدرة 
عل��ى توليد الدخل مس��تقبالً. و يزي��د خفض الدخل 
املس��تقبلي من ترسيخ الفقر وما يرتبط به من سوء 

التغذية وضعف املستوى التعليمي والصحي.

إن ال��دور الذى تلعبه األصول ف��ي إدارة مخاطر 
الكوارث يتأثر أيضاً بطبيعة اخملاطر سواء كانت حادة 

أو ممت��دة. فاآلثار املرتبطة باخملاط��ر احلادة واملمتدة لها 
تأثيرات مختلفة جداً ولكن ه��ذه التأثيرات متعادلة 
ف��ي األهمية من حيث حتويل آث��ار الكوارث إلى نتائج 

الفقر.

وكما ناقش��نا س��ابقاً في ه��ذا الفصل، تتميز 
مظاه��ر الك��وارث احل��ادة باملس��تويات العالي��ة من 
الوفي��ات ومن دمار األصول، مما يؤثر بش��كل حاد على 
قدرة األس��ر عل��ى التخفيف م��ن تأثيرات اخلس��ائر 
والتعافي منها: مثالً عند وفاة أو إصابة عائل األسرة، 
أو عندما تفقد األس��رة منزله��ا الذي ميثل احتياطى 
املدخ��رات لألجي��ال املتتابعة. وعل��ى النقيض، فمن 
املمكن جداً التخفيف من تأثيرات األضرار قليلة األثر 

املرتبطة باخملاطر املمتدة بسهولة أكثر.

وباملث��ل، ف��إن مظاهر اخملاط��ر احلادة ق��د ترتبط 
عل��ى األرجح باألخط��ار الكبرى التي تؤث��ر على عدد 
كبير من االس��ر في وقت واح��د، والتي تصدم وتربك 
ليس فقط آليات التكيف احمللية بل وأيضاً القومية. 
وعل��ى العكس، فف��ي  حالة تأثي��رات اخملاطر املمتدة 
الت��ي تؤثر عل��ى عدد أقل من االس��ر واجملتمعات، فإن 
آلي��ات التكيف احمللية والقومي��ة تكون أكثر فعالية. 
ومع ذلك فه��ذه الفعالية أيضاً تواجه حتديات كبيرة 
عندما حتدث أعداد كبيرة من اآلثار املمتدة، مثال خالل 

ظاهرة النينيو- ظاهرة التأرجح اجلنوبي للمناخ .

وفي نفس الوقت، اخلسائر احلادة حتدث نادراً وتؤثر 
في مناطق محددة ومن األرجح أن يتم تخفيفها عن 
طريق املساعدات الوطنية والدولية. وعلى النقيض، 
فاخلس��ائر املمتدة واملتكررة تؤثر على مناطق واسعة 
وبش��كل منتظم وميكن أن ت��ؤدي لضياع املمتلكات 
أو إلهالكها، مما يؤثر بش��كل كبي��ر على القدرة على 

استيعاب اخلسائر املستقبلية والتعافي.

3.7.3 الفقر والتعرض وقابلية التضرر 

باملخاط���ر: التوزيع غري املتس���اوي يف  
حدوث الكوارث واخلسائر

إن الدليل الذي يبني أن الفقراء أكثر تعرضاً لألخطار 
الطبيعي��ة وأكث��ر قابلية للتض��رر منها ق��د يكون 
في بع��ض األحيان على عك��س املتوقع. ففي بعض 
الدول، املناطق التي تعاني من أغلب الكوارث هي في 
احلقيق��ة مناطق ذات منو اقتص��ادي وحضري قوي، أو 
ذات اقتصادات ريفية مزدهرة. ومع ذلك، فهناك دالئل 
عل��ى أن اجملتمعات الصغي��رة في املناط��ق الفقيرة 
تخسر حصة أكبر بكثير من األصول التي متلكها، مما 
يؤكد أن بها مس��تويات عالية من القابلية للتعرض 

للمخاطر )جدول رقم 3.5(
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املخاطر والفقر يف مناخ متغري

3.7.4 تأثريات الكوارث ونتائج الفقر

تتضم��ن تأثي��رات الكوارث الوفي��ات واإلصابات 
األنش��طة  وعرقل��ة  واملزمن��ة،  احل��ادة  واألم��راض 
االجتماعي��ة واالقتصادي��ة، واألض��رار والدم��ار ف��ي  
املمتل��كات وامل��وارد الطبيعية وغيرها م��ن األصول 
امللموس��ة. وفي املناطق الريفية رمبا تتضمن تأثيرات 
اخملاط��ر  خس��ائر ف��ي  احملاصي��ل واملاش��ية نتيج��ة 
للفيضان��ات أو اجلفاف وما يتبع ذل��ك من نقص في 
الدخل نتيجة خلس��ارة الدخل من احملاصيل ومنتجات 
األلبان، أو نقص في حصة الغذاء نتيجة فقد مصدر 
الغذاء املضمون. وعلى نحو مش��ابه، ميكن للخسائر 
في األصول أن تؤثر على األنشطة املدرة للدخل ومن 
بينها املواصالت والبنية االساسية واإلسكان وتربية 

املاش��ية، وميكن أن تؤدى أيضاً إل��ى نقص في الدخل 
وف��ي  الرفاه، كمثالً نق��ص اإلنفاق على التعليم من 

أجل متويل إصالح املنازل.

فعالية االصول يف  التخفيف من خسائر األسر

اذا لم تخس��ر األس��ر األص��ول الت��ي  متلكها فهي 
تس��تطيع بيعها لتخفي��ف اخلس��ائر. وبالرغم من 
ذلك، فأس��عار األص��ول تنخفض بع��د الكوارث مع 
بيع العديد من الن��اس ممتلكاتهم في نفس الوقت، 
مما يقلل من فعالية طرق التكيف مع الكارثة. وهذه 
هي احلالة على وجه اخلصوص بالنس��بة للماش��ية 

النتائجالدولة 

وجدت عالقة إحصائية بارزة بني العائالت التي تعيش في بيوت من الطني ذات أسقف من القش )النمط السائد في اوريسا، الهند
مساكن الفقراء( وبني هؤالء األكثر تأثراً باألعاصير االستوائية، والفيضانات، واحلرائق، والبرق. فوجود تقارير اخلسائر لألخطار 

املمتدة كان أعلى في  اإلقليم املركزي الساحلي الشرقي حيث املستويات األعلى من التحضر واملناطق الزراعية األغنى 
نسبياً على السهول املُعرضة لالنغمار باملياه  نتيجة الفيضانات والدلتا. ولكن تركزت الوفيات الناجتة عن أخطار الكوارث 

املمتدة في مقاطعات بوالجنير وكاالهاندى وكورابوت في اوريسا اجلنوبية وتلك املقاطعات تتميز باجلفاف املتكرر والفيضانات 
وغياب األمن الغذائى والفقر املزمن في  الدخول و وظروف تقترب من حاالت اجملاعات.

أثر اجلفاف بني عامى 1984 و1985 على الثلث األفقر من عينة األسر الريفية أكثر من الثلث األغنى بنسبة %10: حيث بوركينا فاسو
عانى الثلث الفقير من خسائر في الدخل من احملاصيل بنسبة %69 مقابل خسائر بنسبة %58 بالنسبة للثلث األغنى.

األسر التي قامت باإلبالغ عن تأثيرات الكوارث عام 2002 كانت في املتوسط ذات قدرة أقل على احلصول على اخلدمات بيرو
العامة، وأقل قدرة على الدخول في األسواق، وكانت بها نسبة أعلى من الدخل الزراعي.

تاميل نادو، 
الهند    

نسب الوفيات في املناطق ذات مظاهر مخاطر الفيضانات املمتدة كانت أعلى في املناطق ذات املساكن األكثر قابلية 
للتضرر. وعلى نحو مماثل فإن أضرار األعاصير االستوائية على املساكن ارتبطت ارتباطا عكسياً بنسب معرفة القراءة 

والكتابة. فإذا اخذنا معرفة القراءة والكتابة على أنها دليل للفقر فهذا يشير مرة ثانية إلى أن مساكن الفقراء هي على 
األرجح األكثر تعرضاً لألضرار ألنها أكثر قابلية للتضرر من اخملاطرأو ألنها تقع في مواقع أكثر عرضة للمخاطر. فالوفيات 

في الطبقات املعزولة اجتماعياً واقتصادياً كانت أعلى أيضاً في التكتالت ذات النسب العالية من املساكن األكثر قابلية 
للتضرر من اخملاطر .

ُوِجد ارتباط قوى بني نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر وعدد املنازل املتضررة نتيجة للفيضانات، باإلضافة سريالنكا
الرتباط أقل قوة ولكنه بارز بني مجموعة السكان تلك واملنازل التي تضررت نتيجة لالنهيارات الصخرية. وهذا يشير إلى أن 
املستوطنات املعرضة للمخاطر واإلسكان الغير آمن واألكثر قابلية للتضرر هما من عوامل الفقر التي تزيد من احتمالية 

املعاناة من خسائر أكبر نتيجة لألخطار الطبيعية.

أدت آثار األعاصير إلى نقص بلغ %11 من حجم اإلنتاج الزراعي في نسبة %20 من األسر األفقر مقارنة بنقص بلغ  %6 مدغشقر
في نسبة %20 األغنى29

كانت البلديات ذات العدد األعلى من تقارير اخلسائر هي ذات النسبة األعلى من السكان ذوي املستويات العالية أو العالية املكسيك
جداً من التهميش حسب مؤشر الهامشية احمللية الذى طوره اجمللس القومي للسكان. فمثالً في اكابولكو )%45.4(، وفي  

كواتزوكوالكوس )%54.1(، وفي خوارز )%45(، وفي تاباتشوال )%54.1(، وفي تيخوانا )%31.3( وفي فيراكروز )31%(30. 
فالبلديات ذات املستويات العالية أو العالية جداً من التهميش شهدت نسباً كبيرة جداً من األضرار والدمار باملساكن. ففي 

ثلث هذه البلديات تضرر أو دمر بني 10 و%25 من املنازل، بينما في ثلث آخر كانت النسبة أعلى من %25. وتأثر %50 من 
مساكن أكثر من %20 من السكان. أما في البلديات ذات املستويات املنخفضة من الهامشية، تأثر %8 فقط من املنازل.

املناطق املتأثرة بالفيضانات هي ذات نسب الفقر األقل ونسب اإلنفاق األعلى للفرد. فالفيضانات واثارها تركزت في السهول نيبال
الزراعية املنخفضة ذات االنتاجية العالية في حزام تيراي في جنوب شرق نيبال. وكما تساهم الفيضانات في خصوبة التربة 

باملنطقة فهي تساهم أيضاً في الثراء باملنطقة. واملناطق التي تتأثر باالنهيارات الصخرية كان بها نسب أعلى من الفقر 
ومن الوفيات. فآثار االنهيارات تتركز بشدة في املقاطعات اجلبلية بغرب نيبال ذات الزراعة الهامشية القائمة على مياه 

االمطار والتي يتركز بها الفقر الريفي  بالدولة.

جدول 3.5: 
ملخص نتائج 
دراسات حاالت حول 
التوزيع االجتماعي 
خلسائر الكوارث
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أو املمتلكات األخرى ف��ي املناطق الريفية النائية أو 
في مناطق النزاع ذات القدرة احملدودة على الوصول 
لألس��واق. وعدم النج��اح الكبير ف��ي الوصول إلى 
أس��اليب التكيف مع الكوارث باس��تخدام األصول 
يترجم إلى عجز في االس��تهالك والدخل. فخسارة 
املنزل تصبح كارثة أفدح عنما متثل املنازل املدخرات 
املالية لألس��رة من عدة أجيال، وغالباً ما تكون أيضاً 
مواقع أنشطة كسب العيش بالنسبة لتلك األسر. 
إال أن��ه يندر بي��ع املنازل بعد أح��داث الكوارث، فهي 
آخ��ر األس��اليب التي يلج��أ إليها الن��اس في أغلب 
احلاالت. يلخ��ص جدول رقم 3.6 النتائج الرئيس��ية 

من احلاالت القومية.

الفق���ر والدخ���ل  النتائ���ج احمللي���ة واإلقليمي���ة: 
واالستهالك

تؤكد األدل��ة التجريبية أيضاً أن تأثيرات الكوارث لها 
أثر مباش��ر وس��لبي على الرفاه على املستوى احمللي  
واإلقليم��ي. وتتضمن هذه التأثي��رات االنخفاض في 
الدخل واالستهالك والزيادة الفورية في الفقر املادي 
م��ن حيث العمق والس��عة، باإلضافة إلى تدهور في 
املؤشرات األخرى للرفاه. جدول 3.7 يعطى أمثلة من 

دراسات احلالة القومية.

نتائج التنمية البش���رية: التعليم والصحة وعدم 
املساواة بني اجلنسني

تأثي��رات الك��وارث ال ت��ؤدى فق��ط إل��ى االنخف��اض 
ف��ي الدخل أو االس��تهالك، ب��ل أيضاً تؤثر بالس��لب 
على مظاهر أخ��رى من التنمية البش��رية. مثالً، في 
ال��دول التي تنخفض فيها أوض��اع املرأة االجتماعية 
واالقتصادية، فالكوارث لها تأثير بارز على الفجوة بني 
اجلنس��ني من حيث متوسط العمر39، ومبا أن الكوارث 
تفاقم األمناط القائمة من التمييز، فإنها جتعل النساء  
أكث��ر قابلية للتضرر من اخملاط��ر . اجلدول 3.8 يعطي 

أمثلة من دراسات حاالت على املستوى القومي.

نتائج عدم املساواة

تترج��م تأثيرات الك��وارث إلى نتائج فقر أكثر ش��دة 
في األسر الفقيرة، مما يزيد من عدم املساواة.  اجلدول 
9.3 يعطي أمثلة من دراس��ات حاالت على املستوى 

القومي.

جدول 3.6: 
فعالية األصول 
يف  ختفيف خسائر 
األسر

النتائج الدولة 

انخفضت قطعان املاشية خالل اجلفاف عام 1999 في اثيوبيا بنسبة %40 ويقدر بأن %25 من االنخفاضات ترجع إلى البيع 
االضطراري حيث حصل البائع على  50 % من السعر األصلى. وفي دراسة عام 2004 حول األسر الريفية بأثيوبيا، ظهر أن 
األسر التي تأثرت باجلفاف الشديد في  خالل العامني االخيرين كان استهالكها أقل بنسبة %16 لكل فرد راشد عن األسر 

األخرى، وكان استهالكها من الغذاء االساسى أقل بنسبة 32%80.

اثيوبيا

عانت األسر الكبيرة من انخفاضات صغيرة في النفقات بعد خسائر الكوارث في عدد من املقاطعات، و خصوصا أربيل و 
فارس و جيالن و خراسان و كردستان و لورستان و طهران.

إيران 

في  عينة من املزارعني القرويني، غطت مبيعات املاشية خالل اجلفاف عامي 1984 — 1985 من 20 — %30 فقط من العجز 
في الدخل من احملاصيل نتيجة للنقص في األمطار31. وحدثت زيادات في الفقر في منطقتي الزراعة الطبيعية الرئيسيتني 

بالدولة: من 2 إلى %19 في إقليم ساهليان ومن 12 إلى %15 في إقليم السودان. وبالرغم من ذلك، تظهر الدراسات األخرى 
أن مبيعات املاشية توازن خسائر الكوارث: وغياب التكافؤ بني دخول األسر كان في الواقع أقل في منطقة الساحل ، وهي 

املنطقة األكثر تأثراً.

بوركينا فاسو

تقل احتماالت الفقر املزمن في األسر الريفية صاحبة رؤوس املاشية األكثر. بيرو 

خفف امتالك املاشية خالل اجلفاف عام 1994 — 1995 من اآلثار املترتبة على اجلفاف على األطفال الذين يعيشون في  األسر 
الفقيرة33.

زميبابوى

في أعقاب زلزال 2001، اضطرت األسر الريفية لبيع أصولها املنتجة مثل احليوانات واألرض، و استخدام املدخرات، أو االقتراض، 
و التوقف عن أو الغاء االستثمار اخملطط له في  رؤوس األموال امللموسة نتيجة للزلزال. فبني عامي 2000 و2002 ازدادت 

نسبة دخل األسر في السلفادور )من 5449 إلى 6957 كولون في العام( وانخفضت معدالت الفقر املدقع من 33.8 
إلى %26.6. وانخفض مستوى دخل األسر الريفية الفقيرة التي تأثرت بالزلزال مبا يقارب الثلث من املتوسط قبل الكارثة 

)انخفاض بنسبة 1760 كولون(. وعانى هؤالء األكثر تضرراً من خسائر أعلى في املساكن وفي األصول اإلنتاجية )املواشى 
وامليكنة الزراعية( ورؤوس أموال بشرية وعينية، مما قلل من قدرتهم املستقبلية على الكسب.

السلفادور
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تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام 2009
املخاطر والفقر يف مناخ متغري

نتائج الفقرطويلة املدى 

تستمر التأثيرات قصيرة املدى لعدة أسابيع أو شهور. 
واالستجابات الفعالة في مواجهة الكوارث من خالل 
آليات مثل املساعدات الغذائية والتحويالت النقدية 
ومن��ح االئتمان��ات الصغي��رة والتأمني واملس��اعدات 
الصحي��ة العام��ة، كل ه��ذا ميكن��ه املس��اهمة في  
جتنب ترجمة تأثيرات الك��وارث إلى نتائج للفقر، كما 

أن اس��تعادة اخلدمات األساس��ية مثل املياه واملرافق 
الصحي��ة والكهرباء هو أمر حي��وي. فعلى النقيض، 
إذا كان لدى األس��ر واجملتمعات أصول قليلة لتخفيف 
اخلس��ائر ف��ي املمتل��كات، وإذا ل��م تتوفر املس��اعدة 
اخلارجي��ة أو كان��ت متأخ��رة أو غير موجه��ة بعناية، 
فرمبا ت��ؤدى آثار الكوارث إلى نتائج على املدى الطويل، 
خاصة في  حالة اجملموعات األكثر قابلية للتضرر من 
اخملاطر، مثل األطفال. يؤثر العجز في تغذية األطفال 

النتائج الدولة 

مع وجود نسبة سكان في املناطق احلضرية تبلغ %69، ارتبطت الزالزل التي اثرت على مقاطعات بأكملها بالنسبة األكبر في 
الوفيات )%95( و دمار املساكن )%73(35. و تباين أثر خسائر الكوارث على نفقات األسر في املناطق احلضرية من مقاطعة إلى 

أخرى حسب نوع اخملاطر، وحجم العائلة، ونوع اخلسائر، ومن بينها اخلسائر في األرواح وأضرار املساكن والدمار. وظهرت آثار سلبية 
بارزة في أربيل، و فارس، و جيالن، و جولستان، و خراسان، و خوزستان، والغالبية منها مقاطعات أعلى عرضة لألخطار 36.

إيران 

زاد الفيضان الكبير في مدينة ترينيداد عام 2006 من نسبة الفقر بنسبة %12 مقارنة مبستويات ما قبل الكارثة. وهذه الزيادة 
كانت أكبر 5 مرات من زيادة الدخل خالل نفس الفترة. ولوحظ موقف مشابه في  فجوة الفقر التي اتسعت بأكثر من6%34 .

بوليفيا

البلديات التي أبلغت عن خسائر الكوارث بني عامى 2000 و2005 عانت من زيادة بنسبة %3.6 في الفقر الغذائي، وزيادة بلغت 
%3 في الفقر اإلمكانيات، و%5.1 زيادة في الفقر في األصول37. والبلديات التي أبلغت عن خسائر مرتبطة بالفيضانات عانت 

من زيادة في الفقر بنسبة %3.5 وزيادة في اجلفاف بنسبة %4.2. أما البلديات التي أبلغت عن خسائر الكوارث شهدت متوسط 
انخفاض بنسبة 0.006 في مؤشر التنمية البشرية، مما يعادل خسارة عامني من مكاسب التنمية البشرية خالل نفس الفترة، 

وهي خسارة كبيرة جدا38ً.

املكسيك

جدول 3.7: 
ملخص نتائج 
دراسات احلالة حول 
نتائج عدم املساواة

جدول 3.8: 
ملخص نتائج 
دراسات احلالة حول 
النتائج احمللية 
واإلقليمية

النتائجالدولة

اثيوبيا

كوارث اجلفاف )الظاهرة في تلف احملاصيل( في اثيوبيا خالل الفترة من 1995 — 1996 كان لها تأثيرات ضارة واسعة على 
صحة االطفال. فاألطفال في اجملتمعات التي تأثرت بها احملاصيل بنسبة %50 والذين تراوحت اعمارهم بني 6 — 24 شهراً 
عندئذ ازداد طولهم 0.9 سنتيمتر خالل فترة ستة أشهر أقل من األطفالل في اجملتمعات التي شهدت تلفاً في احملاصيل 

بنسبة 42%25. وجدت أيضا دالئل على حدوث آثار قصيرة املدى على الراشدين. فمثال وجدت دراسة أجريت على مجموعة 
من 1477 أسرة في اثيوبيا خالل اجلفاف بني عامى 1994 — 1995 أن مؤشر كتلة اجلسم في اجملتمعات ذات االمطار القليلة 

وملكية األراضي الصغيرة تناقصت بنسبة 0.9%43

بعد فيضانات ترينيداد عام 2006 في بوليفيا انخفض دخل املرأة أكثر من انخفاض دخل الرجلبوليفيا

زميبابوى
كان النساء واالطفال الصغار هم األكثر تأثراً باجلفاف من 1994 — 4461995، حيث انخفض وزن النساء بنسبة %3 في حني 

لم يظهر أى أثر على صحة الرجال. ومع األمطار الوفيرة في العام التالي استعادت النساء الكثير من كتلة أجسامهن و 
لكن آثار اجلفاف على الصحة ليست دائما آثاراً مؤقتة.

السلفادور
بعد زاللزل 2001، تناقصت احتمالية دخول األطفال للمدارس في األسراألكثر تأثراً بنسبة 40%5.3. وكان هذا االنخفاض 

متناظراً مع عدم القدرة على إبقاء األطفال في املدارس والتقدم في املدارس في  بعض أنحاء نيكاراجوا املتأثرة بإعصار 
ميتش عام 411998.

انخفضت معدالت االلتحاق بالتعليم بحوالي %20 بني 1985 و1988 للبنات واألوالد في  املناطق التي  انحرف فيها معدل كوت ديفوار
هطول األمطار بأكثر من انحراف معيارى مطلق عن املتوسط املعروف مقارنة باالقاليم التي  بدون حاالت جفاف39 

يكون سكان املناطق التي تأثرت بالفيضانات في املاضي هم األكثر قابلية للتأثر بالهزال وانخفاض الوزن، وباملثل يرتبط نيبال
سكان املناطق التي تتأثر باالنزالقات األرضية بنسب عالية من توقف النمو
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على التنمية البش��رية لهم مس��تقبالً، وبالرغم من 
وجود دالئل عل��ى أن االطفال يس��تطيعون التعافي  
مب��رور الوقت إذا تغلبوا على نقص التغذية48، فتوقف 
النمو من املش��كالت اخلطيرة ذات العواقب الطويلة 
املدى. حيث ُوِج��د أن األطفال املتأخرين في النمو من 
حيث الطول يكون أداؤهم أقل في املدارس ونتائجهم 
ضعيفة فيما يخص اختبارات املهام اإلدراكية وينمون 

بصورة ابطأ عامة.

وال تنحص��ر التأثي��رات الدائمة للك��وارث على 
التغذي��ة أو الصحة، فمع عدم انتش��ار التأمني ضد 
الكوارث في املناطق الريفية بأفريقيا وآسيا وأمريكا 
الالتينية، جتد أسر كثيرة صعوبات كبرى في استعادة 
األص��ول التي  خس��رتها أو التي قام��ت ببيعها من 

أج��ل التكي��ف م��ع الكارثة. وه��ذا يعني أن األس��ر 
الريفية تس��تمر في مواجهة صعوبات في التعافي 
م��ن الكارثة حتى بعد س��نوات عدي��دة من حدوثها. 
فعندما تبدأ األسر بالقليل جداً من األصول العينية 
مثل املواشى في  األماكن الريفية، يصعب التعافي 

بشكل أكبر.

وأخيراً فم��ن الواضح أن آثار الك��وارث املتتابعة 
تضعف من اس��تراتيجيات التعافي م��ن الكوارث49. 
وه��ذا مه��م خاصة ف��ي املناط��ق املعرض��ة خملاطر 
متعددة أو لتكرار حدوث اجلفاف أو الفيضانات. جدول 
3.10 يبني النتائج الرئيسية في  السياقات املذكورة 

باالعلى.

النتائجالدولة

عقب التسونامى في 2005 في اقليم اتشيه، حددت دراسة للبنك الدولى مجموعتني متداخلتني ولكنهما مميزتان من اندونيسيا
اجملموعات اآلكثر تضرراً: تلك الفقيرة باألساس قبل التسونامى وتلك التي  خسرت أصولها نتيجة له. فبعد اإلعصار 

كانت قدرة اجملموعة الثانية على التعافي أسهل الستطاعتها استعادة قدراتها مثل التعليم، الذى لم حتظ به اجملموعة 
الفقيرة من األساس47.

كانت للكوارث بني عامى 200 و2002 اثار حادة على استهالك الفرد الشهرى من الدخل بالنسبة لألسر الريفية عام بيرو
2006. وهذا االثر كان أكثر وضوحاً في الربع األفقر من العائالت التي تناقص استهالكها بنسبة %3.85 مقارنة بالربع 

األغنى الذى تناقص استهالكه بنسبة 1.2%

االنخفاض في  مؤشر التنمية البشرية في  البلديات التي عانت من آثار الكوارث كان أكبر من االنخفاض في البلديات املكسيك
ذات املستويات املنخفضة من التنمية البشرية بالفعل.

في عام 1998، دمر إعصار ميتش أكثر من ربع املمتلكات املنزلية، واألدوات واحليوانات في نسبة %20 من األسر األغنى، و  هندوراس
لكنه دمر الُعشر فقط في حالة نسبة %20 من األسر األفقر. ولكن ألن األسر الفقيرة كان لديها أصول ضئيلة جداً من 

البداية، فقد عانت من نتائج أكثر حدة نتيجة خلسائر اإلعصار. فقدت اجملموعة األفقر من األسر ما يقرب من %18 من 
قيمة أصولها قبل اإلعصار و%40 من القيمة الكلية للمحاصيل، باملقارنة مع %3 و%25 فقط على التوالي في  حالة 

اجملموعة األغنى45. وأظهرت دراسة آخرى أن األسر االكثر فقراً خسرت نسبة أكبر من ثروتها االنتاجية )%31( عن األسر 
األغنى )8%(46.

جدول رقم 3.9 
: ملخص نتائج 
دراسات احلاالت 
حول نتائج التنمية 
البشرية

النتائج الدولة 

عند حدوث اجملاعة الناجتة عن اجلفاف عام 1984 في إثيوبيا، كان األطفال فيما بني مرحلة ما قبل الوالدة وعمر 36 شهراً 
وممن كانوا يعيشون في  قرى أصابها اجلفاف كانوا تقريبا 3 سنتيمترات أقصر من نظرائهم الغير متأثرين باجلفاف بعد مرور 

عشر سنوات على الكارثة52. وبعد عشر سنوات على اجملاعات في اثيوبيا في منتصف الثمانينيات، ال تزال ملكية املواشى 
في األسر ذات األصول الفقيرة تساوى فقط ثلثي ما كانت عليه قبل اجملاعات53. واألسر التي واجهت الصعوبات األكبر في 

التغلب على اجلفاف في منتصف الثمانينات كان منوها  أقل بحوالي 4 ˜ %16 بني عامي 1994 و1997 ˜ و هي فترة من 
التعافي الكبير للمتوسط النسبي الستهالك الغذاء وفي مستويات التغذية54. 

اثيوبيا

ازداد الفقر زيادة ضئيلة فقط بعد أحداث التسونامى، ورمبا يعكس هذا تدفق املساعدات اإلنسانية للتعويض عن اخلسائر. 
فمنذ عام 2006 تناقص الفقر القل من مستويات ما قبل التسونامى، وساهم في ذلك أعمال إعادة البناء وتوقف 

النزاعات. فعلى مستوى األسر، احلصول على املساعدات احلكومية وغير احلكومية زادت من فرصة جتنب الفقر بنسبة 43% 
و %23 على التوالي.

اندونيسيا

جدول رقم3.10 : 
ملخص النتائج من 
اآلثار طويلة املدى 
للكوارث
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تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام 2009
املخاطر والفقر يف مناخ متغري

كان لألضرار والدمار في املساكن أثر إيجابى على االستهالك في عدد من املقاطعات ومنها خوزستان )كوارث مناخية(، 
وكرمان، ولورستان، نتيجة للمساعدات التي قدمتها احلكومة للتعافي وإعادة البناء 

إيران

إن حتسني استهداف الفقراء باملساعدات واألثر اإليجابى للمساعدات الغذائية بعد فيضانات 1998 يعني أن نسبة 
استهالك الفرد ازدادت بالفعل في حالة األسر التي تلقى عائلها أقل من أربع سنوات من التعليم والتي لديها األصول أقل 

من متوسطة50. ففيضانات 1998 كان لها أثر أقل على السكان املتأثرين عن فيضانات 1988، بالرغم من أن فيضانات 
1988 استمرت ملدة أطول في أغلب األماكن. وأحد أسباب ذلك هو أن فيضانات 1988 قد سبقها فيضانان كبيران في 

1984 و1987، مما ترك العديد من األسر األكثر فقراً في حالة خطيرة ولم تكن لدى هذه األسر القدرة على الرجوع حلالتهم 
السابقة لكارثة  قبل الدخول في كارثة أخرى51.

بنجالديش

كانت األسر التي شهدت كوارث فيما بني عامي 2004 و2005 أعلى مبعدل 4.6  مرة في  احتمالية البقاء في  الفقر عن 
اخلروج من الفقر.

بيرو

كانت إجراءات التكيف مع جفاف عامي 1991 و1992 )وهما االسوأ في الذاكرة االنسانية( والتي تتم عن طريق األسر 
نفسها باالضافة للقطاع العام، محدودة بسبب زيادة الطلب على اآلليات التي وضعت حلاالت اجلفاف السابقة بني عامي 

1982 و1984 وبني عامي 1986 و1987. حيث انخفض استهالك الغذاء بالرغم من االستراتيجيات املتنوعة في التخفيف 
من حالة اجلفاف التي  اتبعتها احلكومة واألسر. وُوِجدت آثار حادة السلبية في مجموعة تتكون من 400 أسرة عند حدوث 

نقص في التغذية بالنسبة لألطفال بني مرحلة ما قبل الوالدة وعمر سنتني. ففي هذه احلالة يؤدى سوء الصحة وسوء 
التغذية املؤقتان خالل فترة اجلفاف إلى توقف النمو، وإحراز إجناز أقل في التحصيل العلمى، والنجاح الحقاً، باإلضافة إلى 

ضعف الصحة وقلة االجور واإلنتاجية في الكبار. فبعد 16 عاماً من جفاف عامي 1982 ˜ 1984 أصبح األطفال املتأثرون 
كباراً بدخول أقل بنسبة %7 عن غيرهم ممن لم يتأثروا باجلفاف58.

زميبابوى

األسر التي شهدت جفاف بني عامي 1998 و2001 كانت أكثر عرضة بنسبة 10˜ %15 لتدهور مسار الرخاء مع 
احتمالية أعلى بنسبة %10 في البقاء في القاع من حيث توزيع الرخاء عام 200557

نيكاراجوا

تزايدت نسبة األسر التي عانت من فترات أطول من الفقر )3 ˜ 5 سنوات( من %5.5 إلى %14.8 في حالة األسر التي 
عانت من خسائر في احملاصيل نتيجة لألمطار الغير كافية أو لتأخر هطول االمطار56. فعندما حتدث صدمة في احملاصيل 

ملدة 3 سنوات متتالية، حتدث زيادة في نسبة “الفقراء دائماً” )6 ˜ 7 سنوات(. فحتى األسر القادرة نسبياً )مثال من ميلكون 
أجزاء كبيرة من األرض، ولديهم بضع سنوات من التعليم، ويرتبطون بالطبقة العليا( على درجة عالية من القابلية للتضرر 

من الفقر املزمن نتيجة حلاالت اجلفاف املتتابعة. 

الهند)ماهاراشترا 
واندرا براديش(

أظهرت األسر التي لم تشهد خسائر في األصول في أعقاب إعصار ميتش منواً عالياً بدرجة كبيرة بعد 30 شهراً عن األسر 
التي عانت من اخلسائر. ومن ضمن الربع األفقر من األسر، فإن األسر التي عانت من اخلسائر شهدت منواً أقل بنسبة %5- 

بحلول عام 2001، بينما األسر التي لم تشهد خسائر كان النمو بها %8.8: أى كانت هناك فجوة بنسبة %13. وكانت 
هذه الفجوة أصغر بكثير )%5.1( في حالة الربع األغنى من األسر.55

هندوراس
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الفصل 3
حتليل الكوارث: أمناط املخاطر واجتاهات الفقر على املستوى احمللي

وفقا للتقس��يم السياسي واإلداري في كل بلد، هذه هي  1. 

الطبق��ات الثانية أو الثالث��ة للمس��تويات اإلدارية: على 
س��بيل املثال مس��توى املقاطعة في بي��رو؛ والتجمع في 

الهند والبلدية في كولومبيا.
في بيرو قاعدة البيانات تغطي الفترة الزمنية 1970-2006 .2 
؛ وفي املكسيك قاعدة البيانات تغطي الفترة 1980-2006 
، وقاع��دة بيان��ات والية تاميل نادو بالهن��د تغطي الفترة 

الزمنية  1976-2007
(، موقع إلك  3. DesInventar(آلية تنظيم معلومات الكوارث

http://gar-isdr.desinventar.net/DesInventar/main.jsp
الفيضان��ات والفيضان��ات الناجت��ة عن األمط��ار الغزيرة،  4. 

والفيضان��ات ف��ي املناطق احلضري��ة واألمط��ار واحلرائق 
وحرائق الغابات واالنهيارات الطينية واالنهيارات الثلجية 
واالنهيارات األرضية واألعاصير االستوائية والزوابع والرياح 
العاتية واألعاصير والعواصف الكهربائية وعواصف البرد 
والبرق والعواصف الرعدية والعواصف واجلفاف وموجات 

احلر وموجات البرد والصقيع والعواصف الثلجية
الزالزل وموجات التسونامي وثورات البراكني تعتبر أخطار    5. 

جيولوجية ف��ي التحليل التالي. االنهيارات األرضية ميكن 
أن تك��ون جيولوجي��ة أو متعلقة باملن��اخ، وغالبا ما تكون 
نتيج��ة االثنني. ألغراض هذا التقرير قد مت تصنيفها على 
انها متعلق��ة باملناخ، برغ��م إدراك انها كثي��راً ما تتصل 

بوقوع الزالزل
مت إجراء دراس��ات ح��االت عن بوليفيا واالكوادور والس��لفادور  6. 

والهند وايران واملكس��يك ونيبال وبيرو وسريالنكا خصيصاً 
لهذا التقرير من قبل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.  وأس��هم 
البن��ك الدولي بامل��واد الالزمة لدراس��ة حال��ة إضافية من 
اندونيسيا وأسهمت جلنة جنوب احمليط الهادئ لعلوم األرض 

التطبيقية )SOPAC( باملواد الالزمة لدراسة حالة في فيجي
ف��ي الياب��ان ، يتم حس��اب احلد ال��ذي تزيد بع��ده وفيات  7. 

الفيضانات على أس��اس 1000 مبنى غارق مبياه الفيضان؛ 
زه��اى ، وآخ��رون ، 2006. من الواضح أن هذا احلد س��يكون 
مختلف��اً ف��ي البلدان األخرى ولكن بش��كل ع��ام كوارث 
الفيضانات املمتدة من غير املرجح أن تتس��بب في وفيات 

كبيرة
مت تطبيع التكاليف باستخدم مؤشرات أسعار اإلنشاءات  8. 

لعام 2003 كخط أساسي )مانسيال، 2008a( على أساس 
أن متوس��ط حج��م املنزل االجتماعي 42 مت��راً مربعاً وأن 
متوسط تكلفة البناء للمتر  املربع الواحد تبلغ 400 دوالر 

أمريكي
عموما بعد وقوع الكوارث تقييم األضرار واخلس��ائر التي  9. 

تستخدم منهجية وضعتها اللجنة االقتصادية ألمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي( ، عام 2003.

الصليب األحمر / الهالل األحمر في االس��تجابة حلاالت  10. 

الطوارئ 2009-2004 ، اتصال ش��خصي من االحتاد الدولي 
للصليب األحم��ر ، املعلومات املتعلقة بالكوارث من كبار 

املوظفني في جنيف ، 12/02/2009
برنامج األمم املتحدة للبيئة    11. 

 1970-2010 UNEP GEO Data 
متوسط 5 سنوات، املوقع اإللكتروني   

 http://geodata.grid.unep.ch
مكتب املسجل العام ومفوض التعداد، 2001 .12
مكتب املسجل العام ومفوض التعداد، 2001 .13

على س��بيل املثال، انظر الش��كلني 3.3 لس��ريالنكا و 3.6 .14 
للتاميل نادو

ف��ي بع��ض قواعد بيان��ات الك��وارث، مثل قاع��دة بيانات  15. 

كولومبيا ، وساهم تنظيم التقارير من جانب احلكومة في 
تق��دمي تقارير إضافية منذ 1990.  وقد طبقت حكومة بيرو 
، من��ذ كانون الثاني / يناير 2003  نظام��اً ال مركزياً جديداً 
لتقارير شهرية عن اخملاطر  الطبيعية على املستوى احمللي.

غالفيل وآخرون، 2008 .16

 17. 2007 b  الهيئ��ة احلكومي��ة الدولية املعنية بتغي��ر املناخ
انظر الفصل 2.1.4

18. )GPCC(، 2008 املركز العاملي لعلم املناخ التهطالي
19. 2008 b ،مانسيال

 ، 20. )UNITAR( إسهام معهد االمم املتحدة للتدريب والبحوث
)UNOSAT( موقع األمم املتحدة لصور األقمار الصناعية

21. Action Aid International، 2006 منظمة
22. Action Aid International، 2006 منظمة
أتشو-تشي، 1998 .23
دياغني، 2007 .24

اس��هام إس��هام معهد االمم املتحدة للتدري��ب والبحوث  25. 

)UNITAR(، موق��ع األمم املتحدة لص��ور األقمار الصناعية 
)UNOSAT(

مكتب املسجل العام ومفوض التعداد، 2005 .26
فوينتي وديركون، 2008؛ ديركون وكريستيانسن، 2007 .27
فوينتي وديركون، 2008 .28

راندريانارينوس��ا ومين��ن،2003  .29 )باقتب��اس م��ن فوينت��ي 
وديركون، 2008(

30. 2008 c ،2008 ؛ مانسيال a،مانسيال
فافتشامبس وآخرون، 1998 .31
فافتشامبس وآخرون، 1998 .32
هودينوت وكينزي، 2001 .33
رادا وفيمانديز، 2008 .34

بالنظر إلى ه��ذا النمط من الزالزل الرئيس��ية التي تؤثر  35. 

عل��ى مقاطع��ات كامل��ة و مراكزه��ا املدني��ة, كان من 
املمك��ن حتديد العالقات املتبادلة بني آث��ار الكارثة ونقص 

إنفاق األسرة على مستوى املقاطعة
 36. 2009 اإلمنائ��ي،  املتح��دة  األمم  وبرنام��ج  إي��ران   حكوم��ة 

ح��ددت حكومة املكس��يك ثالث��ة خطوط للفق��ر )فقر  37. 

الغذاء، وفقر اإلمكاني��ات، وفقر األصول(. الفقر الغذائى 
ياخذ في االعتبار السكان دون ايرادات كافية لشراء سلة 
الغذاء االساسية. فقر اإلمكانيات يعبر عن السكان دون 
الدخ��ل الكافي لتلبية احتياجاتهم م��ن الغذاء والرعاية 
الصحية والتعليم فى الوقت نفس��ه، وفقر األصول يعبر 
عن الس��كان دون ايرادات كافية لتلبي��ة االحتياجات من 
االغذية، والصح��ة، والتعليم، واالس��كان، والنقل العام، 

واملالبس، واالحذية.
رودريجز-أوريجيا وآخرون، 2008 .38
نيوماير وبايبر، 2007 .39
جنسن،2000 .40
بايث وسانتوس، 2008 .41
أوريتا، 2005 .42
يامانو وآخرون، 2005 .43
ديركون وكريشنان، 2000 .44
هودينوت، 2006 .45
موريس وودون، 2003 .46
كارتر وآخرون، 2006 .47
48. 2008b  البنك الدولي
ديركون وآخرون، 2005 .49
ديتون، 1992؛ ديركون، 2002 .50
كويسمبنج، 2005؛ 2007 .51
بيك، 2005 .52
بورتر، 2008 .53
ديركون، 2002 .54
ديركون، 2004 .55
كارتر وآخرون، 2006 .56
غايها وإمياي، 2003 .57
برماند وفاكبس، 2009 .58
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