
تعریفھا وأنواعھا: الكوارث الطبیعیة
مقدمة

وتحویلھا تتغیر المنظومات البیئیة التي تعرفھا سابقا بفعل اإلنسان إما سلبیا أو إیجابیا لكن الطبیعة مھما قویت تطلعات اإلنسان للتحكم فیھا 
وارث الطبیعیة، فھي مجرد ظاھرات ككل الظواھر لصلحھ، تظل باسطة سلطانھا الذي یتخذ مظھرا غیر متوقع وذي أضرار كبیرة، تلك ھي الك

.الطبیعیة التي تنساب جوف وسطح كوكب األرض

:معرفة مفھوم الكوارث الطبیعیة ومخاطرھا
:معرفة الكوارث ذات األصل المناخي-1

تجة عن الجفاف ثم األعاصیر التي ھي تتجلى ھذه الكوارث ذات األصل المناخي في الفیضانات المحلیة والعواصف الثلجیة، والحرائق النا
حول منطقة ھادئة تسمى عین اإلعصار وتتكون km/h 300و120زوابع تدور فیھا الریاح المحملة برطوبة كبیرة بسرعة تتراوح ما بین 

27ºبالعروض المداریة التي تتجاوز بھا حرارة السطح 

من المخزون % 70ضیاع - ملیون شجرة مقتلعة300ا التي خلفت ورائھا بفرنس1999كما تنتج عن العواصف عواقب وخیمة مثل عاصفة 
.مئات األفراد تعرضوا للموت وخاصة في الغابات-الوطني من األخشاب

.ضحیة11677الذي خلف Mitch1998;وكذا اإلعصار یخلف عواقب خطیرة مثل إعصار

:معرفة الكوارث ذات األصل التكتوني -2
والبراكین من الكوارث التكتونیة حیث تنتشر ھذه الكوارث في أمریكا وأوراسیا وإفریقیا حیث تعرف ھذه المناطق صفائح تعدد الزالزل 

.تكتونیة وھي أجزاء صلبة وسطحیة من القشرة األرضیة التي تشكل األجزاء الفاصلة فیما بینھا مناطق النتشار الزالزل
سلم ریشتر التي نتجت عنھ أضرار قویة، وكذا ظاھرة 7,5الذي ضرب بقوة 1999نبر شت21من أھم ھذه الزالزل زلزال طایوان في 

حیث ضرب الزالزل بقوة، وحدوث نتیجة ذلك خسائر جسیمة انكسار أمواج ضخمة على طول شواطئ 1960تسونامي بجنوب شیلي وفي 
تكون بؤرھا بالمحیطات أو البحار إذ تحدث الھزات األرضیة الشیلي وقتل مئات األشخاص، التسونامي ظاھرة طبیعیة ناتجة عن الزالزل التي ت

.متر بالشواطئ القاریة30متر إلى 200تموجات تنتشر في كل االتجاھات، تتحول إلى أمواج عاتیة یزید ارتفاعھا عن 
ة مما یجعل جمھوریة سالفادور أحد البن على التربة البركانیالبراكین تشكل مصدر ثورة بالنسبة لدول أمریكا الوسطى نظرا الزدھا ر مزارع

.أكبر منتجي البن في العالم كما یستفید فالحي المكسیك إلى استغالل البراكین الخامدة لالستفادة من خصوبة الالفا

:معرفة الكوارث ذات األصل البیولوجي-3
.الخطوط الجویة في العالم-
من سكان 240انتشار وباء المالریا بالدول اإلفریقیة وھو مرض ینتقل إلى اإلنسان عبر لعات أنثى البعوض، یتعرض بھ حوالي -

.منھم بإفریقیا جنوب الصحراء% 90,80األرض، یوجد ما بین 
المناعة، مرض خطیر، تنتقل العدوى فیھ عن نسمة وھو داء فقدان 5نسمة إلى 1بإفریقیا من 2000ظھور العدوى بداء السیدا سنة -

.شخص بإفریقیا السوداء كل یوم14000طریق الدم اال االتصال الجنسي، یصیب حوالي 

:الطرق المعتمدة لمواجھة اإلنسان للكوارث الطبیعیة
:اكتشاف الطابع الكوني لظاھرة الكوارث الطبیعیة- 1

نسمة، حیث نتج عن 100و 50ة التكتونیة، البیولوجیة إلى حدوث وفیات سنویا یتراوح ما بین ینتج عن وقوع الكوارث الطبیعیة المناخی
.فرد بالھند300.000فرد وزلزال كواجارات في قتل 6000على سلم ریشتر في قتل 7زلزال كوبي بدرجة 

1985بكولومبیا * نیفبولریز* دا وفي انفجار بركان فر60تسبب في مقتل 1985أ سنة . م.انفجار بركان جبل سانت ھیلینا في و: ثم البراكین
فرد ویعزى الفرق بین الحالتین في اإلنذار وإجالء السكان واإلسعافات في الوالیات المتحدة األمریكیة وعدم اإلنذار في 22.000في مقتل 
.كولومبیا

:معرفة مواجھة الدول المتقدمة للكوارث الطبیعیة-2
.لسواحل الیابانیة لالحتیاط من التسوناميتھییئ ا-
، وخط حدیدي للقطار السریع ھذه اإلقامة أصبحت أمام ظاھرتین الفیضان وتدني مستوى سطح إنشاء طریق سیار في السھل-

.السھل بفضل رواسب التي تحملھایعلو بانتظام عنAudeیعني أن نھرالسھل
ومن الضروري أن یتأقلم معھا حتیاطات المتخذة یبقى الفیضان عنصر طبیعي من عناصر جغرافیة السھلإال أنھ ورغم ھذه اال-

.المجتمع

:معرفة مواجھة الدول النامیة للكوارث الطبیعیة-3
التكتونیة وأخطار وأخطار مرتبطة بالصفائح ) لتصحر(تتعرض الدول النامیة لكوارث طبیعیة مختلفة التي تخلف أخطار مرتبطة بالمناخ 

ثم كارثة میتش في أمریكا الوسطى وتعجز الدول النامیة عن مواجھة ھذه الكوارث . مرتبطة بالفیضانات بینكالدیش التي غمرتھا الفیضانات
ندرة -اقیةنتیجة عجزھا عن إنذار السكان النعدام التكنولوجیة الالزمة وال وسائل لتنظیم إجالء السكان على نطاق واسع نحو المالجئ الو

.عدم وجود تأمین للسكان-الطائرات المروحیة ووسائل االتصال الالسكلیة 
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