
  

  

  :تقدمي إشكايل

 لصلحه وحتويلها فيها للتحكم اإلنسان تطلعات قويت مهما الطبيعة لكن إجيابيا، أو سلبيا إما اإلنسان بفعل البيئية املنظومات تتغري

 الظواهر ككل ظاهرات جمرد فهي الطبيعية، الكوارث هي تلك كبرية، أضرار وذي متوقع غري مظهرا يتخذ الذي سلطاا باسطة تظل

  .األرض كوكب وسطح جوف تنساب اليت الطبيعية

  البيئية؟ بالكوارث املقصود فما 

 املرتقبة؟ تأثرياا وما 

I  - معرفة مفهوم الكوارث الطبيعية وخماطرها: 

 :املناخي األصل ذات الكوارث معرفة -1

هذه تتجلى حدوثها، و يف دخل املناخية للعوامل تكون قد أو مناخية، عوامل بسبب حتدث هي اليت: الكوارث ذات األصل املناخي

هي زوابع تدور فيها الرياح احململة برطوبة ، واألعاصريو ،الكوارث يف الفيضانات احمللية والعواصف الثلجية، واحلرائق الناجتة عن اجلفاف

وتتكون بالعروض املدارية اليت تتجاوز ا  ،حول منطقة هادئة تسمى عني اإلعصار km/h 300و 120كبرية بسرعة تتراوح ما بني 

مليون شجرة  300بفرنسا اليت خلفت ورائها  م1999سنة عاصفة  :مثل ،تنتج عن العواصف عواقب وخيمةو، 27ºحرارة السطح 

ميتش سنة إعصار و، مئات األفراد تعرضوا للموت وخاصة يف الغاباتإضافة إىل  ،من املخزون الوطين من األخشاب% 70ضياع و ،مقتلعة

 .ضحية 11677الذي خلف بأمريكا الوسطى  م1998

 :معرفة الكوارث ذات األصل التكتوين -  2

والرباكني،  الزالزل الكوارث هذه وأهم نفسها، باألرض مرتبطة ألسباب حتصل اليت الكوارث هي: التكتوينالكوارث ذات األصل 

 سريع اهتزاز أنه على الزلزال تعريف قياسها، وميكن بقوة تدمريها مدى يرتبط واليت املدمرة، الطبيعية الكوارث من واحدة الزالزل وتعد

 املناطق هذه تعرفوإفريقيا، إذ  وأوراسيا أمريكا يف الكوارث هذه تنتشر األرضية، حيث الصفائح حترك يسبب لألرض حيصل ومفاجئ

 أهم من، والزالزل النتشار مناطق بينها فيما الفاصلة األجزاء تشكل اليت األرضية القشرة من وسطحية صلبة أجزاء وهي ،تكتونية صفائح

 ظاهرة منها قوية، أضرار عنه نتجت يالذو ،ريشتر سلمعلى  7,5 بقوة ضرب الذي م1999 شتنرب 21 يف طايوان زلزال :الزالزل هذه

 طول على ضخمة أمواج انكسار، وجسيمة خسائر حدوثإىل  أدى قوي لاززل ضرب حيث ،م1960سنة  يف شيلي جبنوب تسونامي

 حتدث إذ ،البحار أو باحمليطات بؤرها كونت اليت الزالزل عن ناجتة طبيعية ظاهرة :التسوناميو األشخاص، مئات قتلحيث  ،الشيلي شواطئ

، أما القارية بالشواطئ متر 30 إىل متر 20 عن ارتفاعها يزيد عاتية أمواج إىل تتحول االجتاهات كل يف تنتشر متوجات األرضية اهلزات

 أحد سالفادور مجهورية جيعل مما ،الربكانية التربة على النب  مزارع الزدهار نظرا الوسطى أمريكا لدول بالنسبة ثورة مصدر تشكلف الرباكني

  .الالفا خصوبة من لالستفادة اخلامدة الرباكني استغالل من املكسيك فالحي يستفيد كما ،العامل يف النب منتجي أكرب

 :البيولوجي األصل ذات الكوارث معرفة -  3

 من 240 حوايل للعدوى يتعرض البعوض، أنثى لعاب عرب اإلنسان إىل ينتقل مرض وهو ،اإلفريقية بالدول املالريا وباء انتشار �

 .الصحراء جنوب بإفريقيا منهم% 90,80 بني ما يوجد األرض، سكان

 تنتقل خطري مرضوهو  املناعة، فقدان داء وهو ،نسمة 5 إىل نسمة 1 من بإفريقيا م2000 سنة السيدا بداء العدوى ظهور �

  .يوم كل السوداء بإفريقيا شخص 14000 حوايل يصيب اجلنسي، االتصال أو الدم طريق عن فيه العدوى

II - الطبيعية للكوارث اإلنسان ملواجهة املعتمدة الطرق: 

  :الطبيعية الكوارث لظاهرة الكوين الطابع اكتشاف -  1

 )وأنواعها تعريفها( الطبيعية الكوارث
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 7 بدرجة كويب زلزال عن نتج حيث سنويا، وفيات حدوث إىل البيولوجية التكتونية، املناخية، الطبيعية الكوارث وقوع عن ينتج

 يف هيلينا سانت جبل بركان انفجار: الرباكني باهلند، مث فرد 300.000 قتل يف كواجارات وزلزال فرد، 6000 قتل ريشتر سلم على

 مقتل يف م1985 بكولومبيا سنة "نيفبولريز" بركان انفجار ويف فردا، 60 مقتل يف تسبب م1985 سنة الواليات املتحدة األمريكية

 يف اإلنذار وعدم ،األمريكية املتحدة الواليات يف واإلسعافات السكان وإجالء اإلنذار يف احلالتني بني الفرق ويعزى ،فرد 22.000

  .كولومبيا

 :الطبيعية للكوارث املتقدمة الدول مواجهة معرفة -  2

 للتفاعالت كإطار الدويل التعاون أمهية على أكدت اليت املعاصرة الدولية العالقات قضايا إحدى الطبيعية الكوارث مواجهة تعد

 اإلنسانية اإلغاثة تقدمي جمال يف الدويل التعاون على تقتصر ال التعاون ذا املتعلقة اجلوانب أن اال هذا يف السياسية اخلربة وتوضح الدولية،

 الدويل، اتمع أجندة على القضية هذه وضع يف املتخصصة واإلقليمية الدولية املنظمات جهود تشكل ولكن الطبيعية، الكوارث وقوع بعد

 دراسات إىل تستند الكوارث من للحد دولية إستراتيجية تبىن خالل من وذلك مهما أمرا الطبيعية، الكوارث خماطر من احلد إىل والسعي

 العوامل مشلت الدراسات هذه أن كما الطبيعية، الكوارث هلذه املسببة الطبيعية الظواهر كافة تشمل متجددة، بيانات وقاعدة موثقة علمية

 اال هذا يف تأثريها وحتييد معها التعامل أجل من وذلك الطبيعية، الكوارث خماطر زيادة إىل تؤدى واليت البشر، صنع من هي اليت واألسباب

 يساعد مما مالئم، بوقت حدوثها قبل الطبيعية الكوارث بوقوع التنبؤ على تساعد املبكر لإلنذار آليات إجياد على اجلهود هذه ساعدت وقد

  .عنها الناجتة واملادية البشرية اخلسائر من والتقليل الكوارث هذه خماطر من للحد املالئمة اإلجراءات اختاذ على

  :معرفة مواجهة الدول النامية للكوارث الطبيعية -  3

 ،وأخطار مرتبطة بالصفائح التكتونية ،)لتصحر(تتعرض الدول النامية لكوارث طبيعية خمتلفة اليت ختلف أخطار مرتبطة باملناخ 

عن مواجهة تعجز الدول النامية لكن  ،مث كارثة ميتش يف أمريكا الوسطى ،نكالديش اليت غمرا الفيضاناتب، كوأخطار مرتبطة بالفيضانات

ى نطاق واسع حنو وال وسائل لتنظيم إجالء السكان عل ،هذه الكوارث نتيجة عجزها عن إنذار السكان النعدام التكنولوجية الالزمة

  .عدم وجود تأمني للسكان الالسلكية، وكذا ندرة الطائرات املروحية ووسائل االتصال نظرا ل ،املالجئ

  :خامتة

 بالشأن املهتمني غلبأ هتمامإ املاضية الفترة خالل العامل شهدها اليت املتكررة املناخية الظواهر وبعض الطبيعية الكوارث أثارت

  .املختصون يراه ما حسب والكبرية السريعة للتغريات نظرا األرض وعلماء املناخي
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