
1

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجمھوریة الیمنیة
  المركز الوطني للمعلومات

اإلدارة العامة للتحلیل والدراسات

  

إحصائيات عن الكوارث 
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الكوارث الطبیعیة وقوع أعداد كبیرة من الضحایا باإلضافة إلى الخسائر المادیة  تسبب    
، إنذارواالجتماعیة الھائلة الناجمة عنھا وذلك ألنھا تحدث بشكل سریع وبدون سابقواالقتصادیة

بشكل جداول وأرقام لتوضیح حجم الخسائر التي الطبیعیة الكوارث  ھمأوفیما یلي نستعرض 
  .تخلفھا تلك الكوارث

  
الزالزل  
 م١٩٠٠تر منذ سنة قوة على سلم ریخترتیب تنازلي للزالزل األكثر  

  )ریختر( الزلزالقوة حدوث   الزلزالتاریخ وقوع   لالزلزا
   ٩.٥  م١٩٦٠/ مایو ٢٢  زلزال شیلي

   ٩.٣  م٢٠٠٤/ مبردیس ٢٦  )اندونیسیا(زلزال سومطره 
   ٩.٢  م١٩٦٤/ مارس ٢٧  زلزال أالسكا
   ٩.١  ١٩٥٤خالل سنة   زلزال أالسكا

   ٩.٠  م١٩٥٢سنة   أقصى شرق روسیا -زلزال كامتشاتكا
   ٨.٨  ١٩٠٦خالل سنة   زلزال اإلكوادور

   ٨.٧  ١٩٦٥في سنة   زلزال أالسكا
   ٨.٦  ١٩٥٠في سنة   زلزال التیبت

   ٨.٥  م١٩٢٣في سنة   زلزال كامتشاتكا
   ٨.٥  ١٩٣٨خالل سنة   زلزال اندونیسیا

   ٨.٥  م١٩٦٣في سنة   زلزال جزر الكوریل
  http://www.beeaty.tv/new/index.php:المصدر 

  
  
  
  
  
  
  
  

 عبر التاریخترتیب الزالزل حسب أكثر الخسائر البشریة التي خلفتھا  

  الزلزالتاریخ وقوع   موقع الزلزال  الزلزال
قوة حدوث 

  )ریختر( الزلزال
  عدد الضحایا

  -  -  م. ق١٤٨٠  ایطالیا  زلزال مدینة ایطالیة
زالزل منطقة 

  سوریا ولبنان
  -  !!  م٥٥١   بیروت

  الف شخص١٠٠مقتل أكثر من     م١١٣٩  سوریا  زلزال مدینة حلب 
زلزال مدینة سان 

  فرانیسكو
مقتل اآلالف من السكان وحدوث   -  م١٦٠١  أمریكا

  حرائق ھائلة
  شخص ١٩,٠٠٠مقتل   ٨.٦  م٠٤/٠٤/١٩٠٥  ندالھ  زلزال كانغرا

  شخص  ٢٠,٠٠٠مقتل    ٨.٦  ١٧/٠٨/١٩٠٦  شیلي  زلزال سانتیاغو
  شخص  ٨٤,٠٠٠مقتل    ٧.٥  ٢٨/١٢/١٩٠٨  ایطالیا  زلزال میسین
  شخض ٢٩,٩٨٠مقتل    ٧.٥  ١٣/٠١/١٩١٥  ایطالیا  زلزال أفیزانو

  شخص١٥,٠٠٠مقتل   -  ٢١/٠١/١٩١٧  اندونیسیا  زلزال بالي
  شخص ٢٠٠,٠٠٠مقتل    ٨.٦  ١٦/١٢/١٩٢٠  شیلي  انسوزلزال غ
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  الزلزالتاریخ وقوع   موقع الزلزال  الزلزال
قوة حدوث 

  )ریختر( الزلزال
  عدد الضحایا

شخص وتبع ھذا  ١٤٣,٠٠٠مقتل    ٨.٣  ٠١/٠٩/١٩٢٣  الیابان  زلزال طوكیو
  الزلزال حریقا مھوال

  شخص ٧٠,٠٠٠مقتل    ٧.٦  ٢٥/١٢/١٩٣٢  الصین  زلزال غانسو
  شخص ٤٥,٠٠٠مقتل    ٧.٥  ٣٠/٠٥/١٩٣٥  باكستان  زلزال كاتا

  شخص ٢٨,٠٠٠مقتل    ٨.٣  ٢٤/٠١/١٩٣٩  شیلي  زلزال شیالن
  شخص ٣٠,٠٠٠مقتل    ٨  ٢٦/١٢/١٩٣٩  تركیا  زلزال إیرزینكان
  شخص١١٠,٠٠٠مقتل    ٧.٣  ٠٥/١٠/١٩٤٨  تركمانستان  زلزال أشغابات
  شخص ١٥,٠٠٠مقتل    ٥.٩  ٢٩/٠٢/١٩٦٠  المغرب  زلزال أغادیر

  شخص ١٦,٠٠٠مقتل    ٧.٣  ٣١/٠٨/١٩٦٨  إیران  زلزال في إیران
  شخص ٦٦,٠٠٠مقتل    ٧.٨  ٣١/٠٥/١٩٧٠  لبیروا  زلزال شیمبوت

  شخص ٢٠,٠٠٠مقتل    ٦.٨  ١٠/٠٥/١٩٧٤  الصین  Yibinزلزال 
  شخص ٢٣,٠٠٠قتل    ٧.٥  ٠٤/٠٢/١٩٧٦  غواتیماال  زلزال غواتیماال
شخص، بینما تذكر  ٢٥٠,٠٠٠مقتل    ٨  ٢٧/٠٧/١٩٧٦  الصین  زلزال تانغشان

تقدیرات أخرى أن عدد الضحایا 
غیر مباشرة بلغ بطریقة مباشرة أو 

  .شخص ٨٠٠,٠٠٠
  شخص ٢٠,٠٠٠مقتل    ٨.١  ١٩/٠٩/١٩٨٥  المكسیك  زلزال میشواكان

  شخص ٢٣,٠٠٠مقتل    ٧.٥  ٠٤/٠٢/١٩٧٦  غواتیماال  زلزال في غواتیماال
/٠٧/١٢في  أرمینیا  زلزال أرمینیا

١٩٨٨  
  شخص ٢٥,٠٠٠مقتل    ٧

  شخص ٤٥,٠٠٠مقتل    ٧.٧  ٢٠/٠٦/١٩٩٠  إیران  زلزال زانغان
/١٧/٠٨في  تركیا  زال كوسیليزل

١٩٩٩  
  شخص ١٧,١١٨مقتل    ٧.٤

  شخص ٢٠,٠٨٥مقتل    ٧.٧  ٢٦/٠١/٢٠٠١  الھند  Bhujزلزال 
  شخص ٢٦,٢٠٠مقتل    ٦.٦  ٢٦/١٢/٢٠٠٣  إیران  زلزال بام

شخص، وھو  ٢٣٢,٠٠٠مقتل    ٩.٣  ٢٦/١٢/٢٠٠٤  اندونیسیا  زلزال سومطره
الزلزال الذي أعقبھ أشھر موجة 

بت سواحل العدید تسونامي، حیث ضر
سریالنكا، ، من الدول، منھا اندونیسیا

تایالند، الھند، الصومال وغیرھا، 
ووصف ھذا الزلزال بأنھ أحد أسوأ 
الكوارث الطبیعیة التي ضربت 

  األرض على اإلطالق
  شخص٧٩,٤١٠مقتل    ٧.٦  ٠٨/١٠/٢٠٠٥  باكستان  زلزال كشمیر

  http://www.beeaty.tv/new/index.php:المصدر  
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 ٢٠٠٨ - ١٩٠٨اكبر الزالزل من حیث الخسائر البشریة خالل الفترة  

  تاریخ الزلزال
  قوة الزلزال

  )ریختر(
  عدد القتلى  موقع الزلزال

  ألف ٢٨٣.١٠٦  جنوب شرق آسیا  ٩.١  ٢٠٠٤/دیسمبر/٢٦
  ألف ٢٥٥  الصین  ٧.٥  ١٩٧٦/یولیو/٢٧
  ألف ٢٠٠  الصین  ٧.٨  ١٩٢٠/دیسمبر/١٦
  ألف ١٤٢.٨٠٠  الیابان  ٧.٩  ١٩٢٣/سبتمبر/١
  ألف ١١٠  تركمانستان  ٧.٣  ١٩٤٨/أكتوبر/٥

  ألف ٨٧.٤٧٦  الصین  ٧.٩  ٢٠٠٨/مایو/١٢
  ألف ٨٦  باكستان  ٧.٦  ٢٠٠٥/أكتوبر/٨

  ألف ٧٢  ایطالیا  ٧.٢  ١٩٠٨/دیسمبر/٢٨
  ألف ٧٠  بیرو  ٧.٩  ١٩٧٠/مایو/٣١
  ألف  ٥٠  إیران  ٧.٤  ١٩٩٠/یونیو/٢٠

.جمھوریة مصر العربیة  -  اتخاذ القرار  مركز المعلومات ودعم: المصدر 
  

 ٢٠٠٨ – ٢٠٠٣الخسائر البشریة والمادیة للزالزل خالل الفترة  

  السنة
  عدد الزالزل

  )لفاألب(
  الخسائر المادیة  الخسائر البشریة

  متضررون  مصابون  قتلى  )ملیار دوالر(
   ٢٠  ٤٧.٣٢٥.٨١٦  ٢٥٤٩  ألف ٨٧.٨٦٧  ٢٧.٧٥٨  ٢٠٠٨
٢٣.٦٥٣.٢٣٢.٠٠٠  ٢٤٧.٩٨٤  ٢٨٥٠  ٦٥٣  ٢٧.٨٧٥  ٢٠٠٧  
  ٣.٤٣١.٤٥٣.٠٠٠  ٣.٧١٨.١٥٧  ألف ١٤٠.٣٨٢  ٦٦٩٢  ٢٨.٧٣٨  ٢٠٠٦
  ٦.٣٠٥.١٠٠.٠٠٠  ٦.٠٤٠.٥٦٠  ألف ١٤٦.٥٩٥  ألف ٨٦.٢٤١  ٢٩.٦١٩  ٢٠٠٥
  ٣٨.٦٠٥.٠٠٠.٠٠٠  ٣.٠٨٧.٧٦٤  ألف ٤٨.٤٢٠  ألف ٢٨٣.١٠٦  ٢٨.١٥٧  ٢٠٠٤
  ٨.٢٥٢.٨٥١.٠٠٠  ٤.١٥٣.١٢١  ألف ٤٣.٣٢٩  ألف ٢٧.٦٧٧  ٢٧.٦٧٧  ٢٠٠٣

  .جمھوریة مصر العربیة  -  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار : المصدر 
  

الزالزل في الوطن العربي برزأ  
ھزة أرضیة باطنیة  ٤٠٠تسجیل حوالي  )٢٠٠٠ - ١٩٠٠(تم في القرن الماضي أي ما بین سنوات 

عدد كبیر من الخسائر مخلفة أھم الزالزل التي حصلت في الوطن العربي  إال أن،  )زالزل(عنیفة 
  :اآلتیةالزالزل البشریة والمادیة 

  السنة  الزلزال
  م١٩٥٤  الجزائر -زلزال الشلف 

  م١٩٦٠  أغادیر بالمغرب
  م١٩٨٠  الجزائر -زلزال الشلف 

  م١٩٨٢  زلزال الیمن
  م١٩٩٠  ازلزال لیبی

  م١٩٩٢  زلزال القاھرة
  م١٩٩٣  زلزال الكویت

  م١٩٩٥  زلزال خلیج العقبة
  -  بتونس قابسل خلیج زلزا

  م١٩٩٩  الجزائر - زلزال عین تموشنت
  م٢٠٠٣  )المغرب( الحسایمة

  م٢٠٠٤  زلزال البحر المیت
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المركز الوطني  - دراسة حول الزالزل و الكوارث الطبیعیة في العالم العربي و مشروع المركز العربي للوقایة منھ: المصدر
  للدراسات و األبحاث المتكاملة في البناء

  
  

 األحداث الزلزالیة في الیمن عبر التاریخأبرز  
  )ریختر( قوة الزالزل     سنة حدوث الزلزال  مكان حدوث الزلزال

  -  م١٨٩٥  وتعز أمدینتي المخ
  -  م١٨٩٧  أمدینة المخ

  -  م١٩٠٨  مناطق في الیمن
  -  م١٩٠٩  منطقة وعالن

  -  م١٩١١  مناطق في الیمن
  -  م١٩٢٤  مناطق في الیمن

  -  م١٩٣٧  لیمنمناطق في ا
  -  م١٩٤٠  مناطق في الیمن
  ٦.٢٥  م١٩٤١  مناطق في الیمن
  ٥.٥٠  م١٩٤١  مناطق في الیمن

  -  م١٩٤١  المناطق الشمالیة 
  ٥.٠  م١٩٥٥  منطقة صعدة

  ٤.٠  م١٩٥٩  غرب مدینة عدن
  ٤.٠  م١٩٦٠  الحدیدة ةشمال مدین

  ٥.٥  م١٩٦٥  مناطق في الیمن
  -  م١٩٧٥  مناطق في الیمن

  ٦.٠  م١٩٨٢  لیمنمناطق في ا
  ٤.٢  م١٥/١٢/١٩٨٢  منطقة ذمار
  ٥.٣  م١٩/١٢/١٩٨٢منطقة ذمار
  ٤.٧  م٢١/١٢/١٩٨٢منطقة ذمار
  ٤.٦  م٨/١/١٩٨٣منطقة ذمار

مدینة الملك عبد العزیز  –الصادر عن معھد بحوث الموارد الطبیعیة والبیئة   -كتاب األحداث الزلزالیة في الجزیرة العربیة  : المصدر 
  .م والتقنیةللعلو

  

 البراكین  

في العالم الكوارث البركانیة عنفأ    

عدد الضحایاالسنةالبركانحدوث  موقعالبركان
شخص ١٦,٠٠٠مقتل م .ق ٧٩بومبي ھیركوالنیومبركان فیزوف

شخص ١٥,٠٠٠مقتل م١١٦٩صقلیةبركان آتنا
شخص ٢٠,٠٠٠مقتل م١٦٦٩صقلیةیوما ٤٠آتنا لمدة 

شخص ٩,٠٠٠مقتل م١٧٨٣ةیسلندأبل ھیكالج
شخص ٩٠,٠٠٠مقتل م١٨١٥اندونیسیا تامبورو
شخص ٤٠,٠٠٠مقتل م١٨٨٣إندونیسیاكراكاتو

شخص ٤٠,٠٠٠مقتل م١٩٠٢المارتینیكمونت بیلیھ
شخص ٣,٠٠٠مقتل م١٩١٩جاوهجبل كیلود

  www.greenline.com.kw/Reports.asp: المصدر 
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 النشط والجاریة حول العالم البراكین  
الدولة سنة أخر نشاط للبركان  البركان
الیابان Adatara, Honshu  1997
الیابان Akan, Hokkaido 2006
Akutan  أالسكا 1996
Ambrym Island  فانواتو 2007
Amukta  أالسكا 1996

Anatahan  جزر مارینو 2007
أالسكا Aoba, Ambae Island 2006

Arenal  كاكوستاری ongoing
الیابان Asama, Honshu 2003
الیابان Aso, Kyushu 2004

الوالیات المتحدة األمریكیة Atka, Aleutian Islands 2006
األمریكیةالوالیات المتحدة  Augustine, Cook Inlet, 

Alaska  
2006

Axial Seamount 1998
Bamus, New Britain Island  بابوا غینیا الجدیدة 2006

Bandai, Honshu  الیابان 2000
بابوا غینیا الجدیدة Bagana, Bougainville ongoing

Barren Island  المحیط الھندي 2008
 Batu Tara, Lesser Sundaاندونیسیا

Islands
2007

روسیا Bezymianny, Kamchatka 2007
اندونیسیا Bromo, Java 2000

الفلبین Bulusan 2007
لكامیرونا Mount Cameroon 2000

الفلبین Canlaon 2006
 Cerro Azul, Galápagosاإلكوادور

Islands
1998

انیكاراغو Cerro Negro 1999
شیلي Chaitén  2008

روسیا Chikurachki, Kurile Islands 2005
أالسكا Chiginagak 1997
أالسكا Chuginadak 2005
 Cleveland, Chuginadakأالسكا

Island
2008

Colima  المكسیك ongoing
انیكاراغو Conception, Island of 

Ometepe
2007

وشیلي األرجنتین Copahue 2000
اندونیسیا Dempo 2006
اندونیسیا Dukono ongoing

فانواتو East Epi 2004
فانواتو Eastern Gemini Seamount  1996
Ebeko, Kuril Islands  روسیا 2007

اندونیسیا Egoni 2004
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الدولة سنة أخر نشاط للبركان  البركان
أثیوبیا Erta Ale 2003
ایطالیا Etna, Sicily 2007

Fernandina 1995
األخضر الرأس Fogo 1995

األمریكیةالوالیات المتحدة  Fourpeaked, Alaska 
Peninsula

2006

غواتیماال Fuego ongoing
Fukutoku-Okanoba  الیابان 2005

كولومبیا Galeras 2008
اندونیسیا Gamalama 2003

أیسلندا Grimsvotn 1998
اإلكوادور Guagua Pichincha 2006

الیابان Hachijo-Jima, Izu Islands 2002
الیابان Hakkoda 1997

استرالیا  Heard Island 2006
أیسلندا Hekla 2000

اندونیسیا Mount Hili Aludo 1997
الیابان Hokkaido 2006

غاتون Home Reef  2006
الیابان Hosho, Kyushu  1995

اندونیسیا Ijen, Java  2001
Iwate-san, Honshu  الیابان 1998

Jackson Segment 2001
اندونیسیا Kaba, Sumatra 2000
اندونیسیا Mount Karangetang  2007

المحیط الھندي Karthala, Comoros Islands 2007
روسیا Karymsky, Kamchatka ongoing

جزر سلیمان Kavachi Seamount 2004
اندونیسیا Kelut, Java 2006

Kick-'em-Jenny 2003
الیابان Kikai 2004
Kilauea  ھاواي ongoing
روسیا Kliuchevskoi, Kamchatka 2007
الیابان Komagatake, Hokkaido 2000
أالسكا Korovin 1998

اندونیسیا Krakatau 2001
Langila  2007

اندونیسیا Lamongan 2003
شیلي Lascar 2007

اندونیسیا Leroboleng 2003
اندونیسیا Mount Lewotobi 2003

شیلي Llaima  2008
ھاواي Loihi Seamount 1996

اندونیسیا Lokon, Sulawesi 2003
األمریكیةالوالیات المتحدة  Long Valley caldera 1996
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الدولة سنة أخر نشاط للبركان  البركان
اتوفانو Lopevi, Central Islands 2007

انیكاراغو La Madera 1996
بابوا غینیا الجدیدة Manam ongoing

زیلندانیو Maroa 2001
انیكاراغو Masaya ongoing

ھاواي Mauna Loa  2003
الفلبین Mayon  2006

استرالیا McDonald Island  1996
اندونیسیا Merapi 2007

تونغا Metis Shoal 1995
نیكاراغوا Momotombo 1996

  Monowai Seamount 1997
كولومبیا Nevado Del Huila  2007

كونغو Nyamuragira 2006
كونغو Nyiragongo  2003
أالسكا Okmok 1997
تنزانیا Ol Doinya Lengai 2006
 Oyama, Miyake-jima, Izu  الیابان

Islands
2006

غواتیمیاال Pacaya  2007
Pagan  جزر مارینو 2006

بابوا غینیا الجدیدة Pago 2004
اندونیسیا Papandayan, Java 2002

Pavlof  أالسكا 1997
اندونیسیا Peuet Sague 1998

ترینداد Piparo  1997
رینون Piton de la Fournaise  2007

Poas  كوستاریكا 2006
المكسیك Popocatepetl 2007

ةبابوا غینیا الجدید Rabaul 2008
نیوزیلندا Raoul Island 2006

أالسكا Redoubt 2009
اإلكوادور Reventador 2007
كوستاریكا Rincon de la Vieja 1998

بابوا غینیا الجدیدة Ritter Island 2006
نیوزیلندا Rotorua 2001
نیوزیلندا Ruapehu 2006

جزر مارینو Ruby Seamount  1995
األمریكیةلمتحدة الوالیات ا Mount St. Helens ongoing

الیابان Sakura-Jima ongoing
انیكاراغو San Cristobal 2006
السلفادور San Miguel  2006
اإلكوادور Sangay ongoing
السلفادور Santa Ana 2006
غواتیمیاال Santa Maria ongoing
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الدولة سنة أخر نشاط للبركان  البركان
اندونیسیا Semeru, Java ongoing

روسیا Shiveluch, Kamchatka ongoing
الیابان Shin-dake, 

Kuchinoerabujima Island  
1999

أالسكا Shishaldin, Unimak Island 2000
جزر سلیمان Simbo 2006

اندونیسیا Slamet, Java 2007
Soputan  اندونیسیا 2006

Soufriere Hills, Montserrat ongoing
South Sister 2001

ایطالیا Stromboli, ongoing
 Sulu Range, New Britainبابوا غینیا الجدیدة

Island
2006

 Suwanose-Jima Ryukyuالیابان
Islands

ongoing

بابوا غینیا الجدیدة Tavurvur 2000
الفلبین Taal  2006

اندونیسیا Talang 2007
انیكاراغو Telica 2007
اندونیسیا Tengger Caldera, Java 2006

Terceira 1999
(unnamed volcano)  تونغا 1999

انیوزیلند Tongariro Volcanic Centre 2006
اإلكوادور Tungurahua ongoing
كوستاریكا Turrialba  2006

البیرو Ubinas 2007
بابوا غینیا الجدیدة Ulawun 2007

الیابان Usu 2000
أالسكا Veniaminof 2006
شیلي Villarrica  2005

نیوزیلندا White Island 2007
فانواتو Yasur, Tanna Island 2004

  Yellowstone  1998
المكسیك Zacatecas 1997

  /http://www.infoplease.com/ipa:  المصدر *
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البراكین الرباعیة التي حدثت في الیمن  

  منطقة وقوع البركان  حالة البركان  سم البركانإ
ار موعد أخر انفج

  للبركان

  ُزقر
سنة ١٠.٠٠٠خامد منذ 

  تقریبًا
  غیر معروف  البحر األحمر

  م2007  البحر األحمرتاریخي  جبل الطیر

  ُحنیش
سنة ١٠.٠٠٠خامد منذ 

  تقریبًا
  غیر معروف  البحر األحمر

  ١٨٢٤  البحر األحمرتاریخي  جبل الزبیر

  تاریخي  عمران -ھمدان حرة 
شمال مدینة  –منطقة عمران 

  صنعاء
٥٠٠AD

  حرة المرھا
سنة ١٠.٠٠٠خامد منذ 

  تقریبًا
  غیر معروف  شمال العاصمة صنعاء

  قبل المیالد ١٢٠٠  شرق الیمنAnthropology  مأرب -صرواح 
  ١٩٣٧  منطقة ذمارتاریخي  ذمار حقل

  ١٢٥٣  شرق مدینة شقراتاریخي  حرة سواد

  بلحاف حقل
سنة ١٠.٠٠٠خامد منذ 

تقریبًا
  غیر معروف  خلیج عدن

  بیر بورھت
سنة ١٠.٠٠٠خامد منذ 

تقریبًا
  غیر معروف  شرق حضرموت

  http://www.volcano.si.edu/world/region.cfm: المصدر 
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 األعاصیر  
األعاصیر في العالم  قوىأ  

اإلعصارحدوث  موقعاإلعصار
تاریخ وقوع 

اإلعصار
مدى قوة 

اإلعصار
الخسائر الناتجة

إعصار 
غالفیستون

من مدن المنطقة، وقتل % ٩٧ر یدمت)٤(الفئة م١٩٠٠بتمبر س ٨تكساس
شخص، وأصیبت البیئة ٦٠٠٠

العمرانیة بخسائر فادحة، واحتاجت 
عاما ٢٦عملیة إعادة البناء إلى 

 المسیسبيمنطقة كمیلإعصار
بالوالیات المتحدة

 أغسطس ١٧
م١٩٦٩

شخص،  ٣٠٠یزید على  ما مقتل-
اعیة وأحدث تخریبا في المنشآت الصن

وقطع المواصالت ودمر والخدمیة،
الطرق وھدم السدود، وكلف الحكومة 

.األمریكیة ملیارات الدوالرات
أغسطس  ١٤جنوب فلوریداإعصار أندرو

م١٩٩٢
المئات، ودمر ممتلكات تقدر قتل)٥(الفئة 

ملیون دوالر في ،  ٢٥قیمتھا بـ 
كثیر من المشروعات وقضى على

نتاجیة، الصناعیة والزراعیة واإل
.دوالروبلغت خسائره أكثر من ملیار

البحریة، ر كثیرا من منشآت النفطیدمت)٣(الفئةم١٩٩٥المكسیكأوبالإعصار 
وتسبب في دمار المرافق العامة، وقتل 

.مئات األشخاص
عددا كبیرا من منشآت النفط  یردمت-م١٩٩٨المكسیكإعصار بوني

 يمائتالبحریة، وقضى على أكثر من 
.شخص

المزروعات والصناعات القائمة ریدمت-م١٩٩٩تكساسإعصار برت
 .بجوارھا

-م١٩٩٩فلوریداإعصار دینیس
فوتشو مدینةإعصار تالیم

عاصمة مقاطعة 
 فوجیان الجنوبیة

بالصین

ألف مواطن من  ٦٠٠نحو تم إجالء -م٢٠٠٥
  تحسبا لذلك اإلعصارمنازلھم

الخسائر یزید على قدر الخبراء حجم)٥(الفئة   م٢٠٠٥أغسطس   یسبيوالیة المس  إعصار كاترینا
  أربعین ملیار دوالر

السواحل المطلة   إعصار جونو 
  على البحر العربي

شخص ووجود العدید من  ٢٥مقتل   -  م٢٠٠٧
المفقودین، إضافة إلى أضرار مادیة 

  بالغة لحقت بالبنیة التحتیة للبلد
  http://olom.info/ib3/ikonboard.cgi: المصدر 
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والسیول الفیضانات 
  

 م٢٠٠١ – ١٩٦٤الفیضانات في العالم العربي ما بین :  
  

ضحیة بشریة ھذا فضال عن الخسائر المادیة التي  ١٨٠.٠٠٠لوحدھا ما یقارب  الفیضاناتخلفت    
  .تقدر بعشرات الملیارات من الدوالرات

  عدد الفیضانات  موقع الفیضان
  ١٠  لجزائرا

  ٨  تونس
  ٥  المغرب
  ٥  السودان

  ٥  الیمن
  ٤  األردن

  ٤  الصومال
  ٤  جیبوتي
  ٢  سوریا
  ٢  العراق

  ١  لبنان
  ١  السعودیة

المركز الوطني  - دراسة حول الزالزل و الكوارث الطبیعیة في العالم العربي و مشروع المركز العربي للوقایة منھا: المصدر
  . كاملة في البناءللدراسات و األبحاث المت

  
  
  
  
  
  
  
  

 م٢٠٠٨أھم السیول على مستوى العالم خالل عام  

  التاریخ  الدولة
  الخسائر المادیة والبشریة

  عدد القتلى
  عدد المتضررین

  )شخص(
  المناطق المتأثرة

  قریة ٢١٨  ١٣٦٩٦٠  ١٣  م١١/٢٠٠٨  الفلبین

  قریة ١٣  ٣١٠٣١  -  م١١/٢٠٠٨  أثیوبیا

  قطاع غزة  ٢٤٢٣  -  م١٠/٢٠٠٨  فلسطین

  منزل ٧٠٠  ١٠٠٠٠  ٣٠  م١٠/٢٠٠٨  المغرب

  منزل ٦٠٠    ١١٨٠٠  ٣٠  م١٠/٢٠٠٨  الجزائر

  منزل ٣٢٦٤   ٢٥٠٠٠  ٧٣  م١٠/٢٠٠٨  الیمن

  .جمھوریة مصر العربیة  -  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار : المصدر 
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األوبئة :  
  
 في العالم)  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧ -٢٠٠٦( األعوامالتي ظھرت في  األوبئةابرز  

  المرض
دول بھا 

إصابات 
  بشریة

٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

إصابة 
  بشریة

  وفاة
معدل 
الوفاة 
(%)  

 إصابة
  بشریة

  وفاة
معدل 
الوفاة 
(%)  

إصابة 
  بشریة

  وفاة
معدل 
الوفاة 
(%)  

أنفلونزا 
  الطیور

  ٨١.٨  ١٨  ٢٢  ٨٨.١  ٣٧  ٤٢  ٨١.٨  ٤٥  ٥٥  اندونیسیا

  ٤٢.٩  ٣  ٧  ٣٦  ٩  ٢٥  ٥٥.٥  ١٠  ١٨  مصر

  ١٠٠  ٥  ٥  ٦٢.٥  ٥  ٨  ٠  ٠  ٠  فیتنام

  ١٠٠  ٣  ٣  ٦٠  ٣  ٥  ٦١.٥  ٨  ١٣  الصین

  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  بنجالدیش

  ٠  ٠  ٠  ٣٣.٣  ١  ٣  ٠  ٠  ٠  باكستان

جمھوریة 
  الوس

٠  ٠  ٠  ١٠٠  ٢  ٢  ٠  ٠  ٠  

  ٠  ٠  ٠  ١٠٠  ١  ١  ٠  ٠  ٠  نیجیریا

  ٠  ٠  ٠  ١٠٠  ١  ١  ١٠٠  ٢  ٢  كمبودیا

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  مینمار

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣٣.٣  ٤  ١٢  كیاتر

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠٠  ٣  ٣  تایالند

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٦٢.٥  ٥  ٨  أذربیجان

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٦٦.٦  ٢  ٣  العراق

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  جیبوتي

  ٧٦.٣  ٢٩  ٣٨  ٦٧  ٥٩  ٨٨  ٦٨.٧  ٧٩  ١١٥  اإلجمالي

  الكولیرا

  ٤.١  ٤٨٤  ١١٧٣٥  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  زیمبابوي

  ١.٨  ١٧٨  ٩٨٢٦  ٣.٧  ٩٠  ٢٤١٠  ٠  ٠  ٠  غینیا

  ٩.٧  ١٧٠  ١٧٤٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  سیرالیون

  ٠.٩  ١٤  ١٥٣٩  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  موزمبیق

  ٧.٦  ٦٢  ٨١٤  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  النیجر

  ٢  ١٣  ٦٦٣  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  الصومال

  ٤.١  ٢٦  ٦٣٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  الكونغو

  ١.٥  ٨  ٥٣١  ٠.٠٥  ١٤  ٣٠٠٠٠  ٠  ٠  ٠  العراق

  ٠.٤  ٢  ٥٢٧  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  بنین

  ٧.٢  ٢٨  ٣٨٨  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  دةاوغن

    ٧٩  )- (  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  نیجیریا

    ٧٥  )- (  ٠  ٠  ٣٨٦٨  ٤  ١٨٩٣  ٤٦٧٥٨  انجوال

    ٤٣  )- (  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  كینیا

  ٠  ٠  ٠  ٢.١  ٢٣  ١١١١  ٠  ٠  ٠  جزر القمر

  ٠  ٠  ٠  ٦.٥  ٥٨  ٨٩٠  ٣.٨  ٧٧  ٢٠٠٧  السودان

  ٠  ٠  ٠  ٣٤.٥  ١٤٣  ٤١٤  ٠  ٠  ٠  زامبیا
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  المرض
دول بھا 

إصابات 
  بشریة

٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

إصابة 
  بشریة

  وفاة
معدل 
الوفاة 
(%)  

 إصابة
  بشریة

  وفاة
معدل 
الوفاة 
(%)  

إصابة 
  بشریة

  وفاة
معدل 
الوفاة 
(%)  

  ٠  ٠  ٠  ٢.٨  ٧  ٢٥٠  ٠  ٠  ٠  انامیبی

  ٠  ٠  ٠  ٥٠  ١٠  ٢٠  ٠  ٠  ٠  تنزانیا

  ٤.١  ١١٨٢  ٢٨٣٩٩  ٠.٩  ٣٤٥  ٣٨٩٦٣  ٤  ١٩٧٠  ٤٨٧٦٥  اإلجمالي

االلتھاب 
  السحائي

بوركینا 
  فاسو

١٢.٥  ٢٥٠  ٢٠٠٠  ٦.٧  ١٤٩٠  ٢٢٢٥٥  ١١  ٣٩٩  ٣٦٣٦  

  ٥.٦  ١١١  ١٩٩١  ٠  ٠  ٠  ٧.٢  ٤٤  ٦١٤  النیجر

  ١٠.٨  ٢٩  ٢٦٩  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  بنین

ساحل 
  العاج

٤٤  )- (  ٢٠  ٣٠  ١٥٠  ٣٠.٨  ٤٠  ١٣٠    

  ٠  ٠  ٠  ٦.٢  ٤٣٠  ٦٩٤٦  ٥.١  ٤٠  ٧٨٥  السودان

  ٠  ٠  ٠  ٦.٦  ١٦  ٢٤١  ٨.٩  ٤٩  ٥٥١  أوغندا

  ٠  ٠  ٠  ١١.٣  ٦  ٥٣  ٠  ٠  ٠  كونغو

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٥.٦  ٩  ١٦٠  مالي

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٠.٣  ١٥  ٧٤  كینیا

  ١٠.٢  ٤٣٤  ٤٢٦٠  ٦.٧  ١٩٧٢  ٢٩٦٤٥  ١٠  ٥٩٦  ٥٩٥٠  اإلجمالي

حمى 
الوادي 

  صدعالمت

  ٨  ٢٠  ٢٥٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  مدغشقر

  ٠  ٠  ٠  ٢٢.٧  ١٥٥  ٦٨٤  ٥٩.٤  ١٩  ٣٢  كینیا

  ٠  ٠  ٠  ٣٧  ١٦١  ٤٣٦  ٠  ٠  ٠  السودان

  ٠  ٠  ٠  ٤١.٣  ١٠٩  ٢٦٤  ٠  ٠  ٠  تنزانیا

  ٠  ٠  ٠  ٤٤.٧  ٥١  ١١٤  ٠  ٠  ٠  الصومال

  ٨  ٢٠  ٢٥٠  ٣١.٤  ٧٦٨  ١٤٩٨  ٥٩.٤  ١٩  ٣٢  اإلجمالي 
) - (تعبر عن بیان غیر متاح  
 جمھوریة مصر العربیة  - كز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مر: المصدر.
  

 حول العالم التي حدثت واألمراض األوبئةأھم  

عدد الضحایا مكان االنتشار الوباء  الفترة الزمنیة

ثالثمائة ملیونأكثر من حول العالم في القرن العشرین فقط الجدري

أكثر من ثالثمائة ملیون

یاأفریق -أوروبا  -آسیا    الموت األسود :الطاعون  ١٧٢٠ - ١٣٠٠

أفریقیا -أوروبا  -آسیا  القسطنطینیةطاعون  ٥٩٠ - ٥٤٠

حول العالم ١٩٥٠ - ١٨٥٠ الموجة الثالثة: الطاعون 

80,000,000 -

250,000,000
حول العالم

منذ بدایة القرن العشرین حتى 

الحاضرالوقت
المال ریا

40,000,000 -

100,000,000
حول العالم

منذ بدایة القرن العشرین حتى 

الحاضرالوقت
الدرن أو السل

20,000,000 - حول العالم ١٩١٩ - ١٩١٨ االسبانیة األنفلونزا
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عدد الضحایا مكان االنتشار الوباء  الفترة الزمنیة

100,000,000

25,250,000 حول العالم االیدز  اآلن- ١٩٨١

5,000,000 الرومانیةبراطوریةاإلم الطاعون  ١٨٠ - ١٦٥

4,000,000 حول العالم األنفلونزا اآلسیویة ١٩٥٧

750,000 حول العالم ١٩٦٨ أنفلونزا ھونج كونج

775

غالبا شرق آسیا حاالت معدودة 

في أوروبا وكندا والوالیات

المتحدة

سارس ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢

677 الشمالیةأمریكا ٢٠٠٤ - ١٩٩٩ حمى غرب النیل

256

بشكل رئیسي في آسیا وحاالت 

معدودة في أفریقیا والشرق 

األوسط

٢٠٠٧ - ٢٠٠٣ الطیورأنفلونزا

  http://www.sihail.com/diseases.htm: المصدر 
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 الطبیعیة الكوارث  

 ٢٠٠٦إلى  ١٩٨٠من وفقًا لألحداث المسجلة م العربي في العالعدد الكوارث  

  العدد  الدولة

  ٥  الجزائر

  ٥  مصر

  ٥  إیران

  ٥  المغرب

  ٤  الیمن

  ٣  األردن

  ٣  لبنان

  ٢  جیبوتي

  ٢  العراق

  ٢  المملكة العربیة السعودیة

  ٢  سوریا

  ١  لیبیا

  ١  عمان

  ١  تونس

  ال یوجد  فلسطین

  البیانات غیر متاحة  قطر

  واألمم المتحدة لتقلیل الكوارث الدوليیتبناھا البنك  التيالدولیة  اإلستراتیجیة :المصدر 
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 األخطار الطبیعیة سریعة االستھالل والكوارث والمخاطر فى الشرق األوسط وشمال أفریقیا
(MENA)  ٢٠٠٦-١٩٨٠خالل الفترة.  

  الحجم  المخاطر

  ٢٧٦  عدد األحداث إجمالي

  ٩٠٥٧٤  عدد الوفیات البشریة إجمالي

  ١٨٠١٦٦  عدد المصابین إجمالي

  ١٧٩١٨٩٥  عدد األفراد المشردین إجمالي

  ٩٧٢٨٠٧٤  عدد األفراد المضارین إجمالي

  أمریكيدوالر  ٣٠.٤٤٥.٦٧٣  األضرار إجمالي

  حدث ٨٠  عدد الزالزل

  أحداث ٧  الحرارة القصوى

  حدث ١٤٧  الفیضان

  أحداث landslides١٠األنھیال 

  حدث ٢  الحریق الجامح

  حدث٣٠  العاصفة الریحیة

  اإلستراتیجیة الدولیة التي یتبناھا البنك الدولي واألمم المتحدة لتقلیل الكوارث :المصدر 
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  :لكوارث البیئیة ا+

أسوأ حوادث البقع النفطیة في العالم  

  النتائج  مكان وقوع الكارثة  تاریخ وقوع الكارثة  الكارثة

" ارجو "    م الناقلةاارتط
  .كوتبجزیرة ننت

/ دیسمبر/ ١٥
  م١٩٧٦

  خلیج  بوزارد
من النفط والتي  تسرب حمولة الناقلة

ملیون جالون من  ٧.٧تقدر بحوالي 
   .الزیت الخام

تحطم الناقلة العمالقة 
  "كاریز"

 /مارس /١٦
  م١٩٧٨

بالقرب من 
یورث شمال 

  فرنسا

ملیون جالون  ٦٨بقعة قدرھا  حدوث
كارثة بیئیة امتدت على مدى حدوث و

لتكون بذلك اكبر كارثة  ،یلم ١٠٠
   .لناقلة نفطیة في العالم

ملیون  ٦.٢تسرب حوالي 
  .جالون من النفط

  خلیج المكسیك  م١٩٧٩ /یونیو /٣
تلوث میاه الخلیج بكمیة كبیرة من  

  .النفط 

اكسون  " م الناقلةااصطد
برصیف تحت  "فالدیز
  الماء

 /مارس /٢٤
  م١٩٨٩

  أالسكا

ون من مالیین جال ١٠تسرب أكثر من 
محدثة أسوأ بقعة  ،النفط في الماء

نفطیة في تاریخ الوالیات المتحدة 
   .األمریكیة

ر الباخرة اإلیرانیة اانفج
  " ٥خرج "

 /دیسمبر /١٩
  م١٩٨٩

  جزر الكناري
  الس بلماس

ملیون جالون من النفط  ١٩تسرب 
الخام وحدوث تلوث بالمحیط األطلسي 

میل مربع امتدت  ١٠٠لمساحة قدرھا 
   .میل من الس بلماس ١٠٠فة لمسا

انفجار واندالع النار في 
  .غرفة المضخات

  م١٩٩٠ /یونیو/ ٨
بالقرب من 

جلفستون 
  میجابورج

ملیون جالون على مسافة  ٥.١تسرب 
میال جنوب وجنوب شرق  ٦٠امتدت 

  .جلفستون 
  

م ثالث سفن مع ااصطد
  بعضھا البعض

 /أغسطس /١٠
  م١٩٩٣

  اخلیج تامب
ن من زیت جالو ٢٦٦.٠٠٠تسرب 

   ".تامبا " الوقود في میاه خلیج 

انفجار نفطي وبقعة زیت 
  "كلفا " في نھر 

  نھر  كلفا  م١٩٩٤ /سبتمبر /٨

إدارة الطاقة  ھاقدرت تكون بقعة 
 ٢بالوالیات المتحدة األمریكیة بحوالي 

في حین قدرت  ،ملیون برمیل
السلطات الروسیة المالكة للشركة أن 

ألف  ١٠٢ حجم البقعة یقدر بحوالي
   .برمیل

م ناقلة عمالقة ااصطد
  بمیناء بلفورد ھافن

   /فبرایر /١٥
  م١٩٩٦

بالقرب من 
  سواحل ولشن

ألف طن من الزیت  ٧٠تدفق نحو 
الخام وحدوث بقعة نفطیة امتدت لنحو 

   .میال  ٢٥

  "مالیتز"ر الناقلة اانشط
دیسمبر  /١٢

  م١٩٩٩/

قبالة السواحل 
الفرنسیة 
  باألطلسي

ین جالون من النفط الثقیل مالی ٣تدفق 
  .في میاه البحر

ر أنبوب نفط مملوك اانفج
لشركة بتروبراس 

  الحكومیة

فبرایر  /١٨
  م٢٠٠٠/

بالقرب من ریو 
  دي جانیرو

جالون من  ٣٤٣.٢٠٠تسرب حوالي 
   .النفط الثقیل في خلیج جیونا بارا
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 أشھر الكوارث البیئیة التي تسببت بھا مواد كیمیائیة

  النتائج  مكان وقوع الكارثة  تاریخ وقوع الكارثة  الكارثة

تلوث الھواء الحاد بسبب 
النفایات الكیمیائیة الناتجة من 

  .المصانع
  بلجیكا  م١٩٣٠عام 

شخصا  ٦٠أودت الكارثة بحیاة  
المصابین من  فاآللإلى جانب 

اس بالتھابات العمال وعامة الن
مؤلمة في العینین والرئتین، ویرجح 
خبراء البیئة أن ھذه الكارثة ھي 
األولى من نوعھا في العصر 

   .الحدیث

غطت سحابة ضخمة من 
الضبخان سماء مدینة 

  .لمدة أسبوع) دونورا(
  م١٩٤٨عام 

 -بنسلفینیا
  .الوالیات المتحدة

شخصا  ٢٢نتج عن ذلك وفاة 
شخص بأمراض  ٦٠٠٠وإصابة 

مختلفة، أي تقریبا نصف أھالي 
المدینة وكان سب تلك الكارثة 
البیئیة ھو الغازات الخطرة المنبعثة 
من المصانع المحیطة بالمدینة كغاز 
ثاني أكسید الكبریت، وثالث أكسید 

   .الكبریت،الزنك، حمض الكبریتیك
ظھور سحابة ھائلة من 
الضبخان بسبب تركز غاز 
ثاني أكسید الكبریت 

ات الدقیقة في الجو والحبیب
  جراء العملیات الصناعیة

  لندن  م١٩٥٢عام 

تسببت تلك الكارثة في وفاة عدد  
) شخص ٤٠٠٠(ھائل من الناس 

وإصابة عدد ال حصر لھ من الناس 
  .بمختلف األمراض

تسرب غاز البروبان من 
  .خزانھ الكروي

  م١٩٦٦عام 
معمل لتكریر 

  فرنسا - البترول

ان اشتعل الغاز وانفجر الخز
الكروي وقد أدى ھذا االنفجار إلى 

 ٨٤شخصا وإصابة  ١٧وفاة 
   .آخرین بجروح متفاوتة الخطورة

زادت نسبة غاز ثاني أكسید 
الكربون المتصاعد من ھذه 
المعامل والمصانع إلى درجة 

  .كبیرة

  م١٩٦٦عام 

منطقة قریبة من 
الشعیبة  منطقة

 –الصناعیة
  .الكویت

إصابة عشرات الناس بالتھابات 
   .بالعیون وضیق بالتنفس

  

ظھرت سحابة ھائلة من 
الضبخان مشبعة بحمضي 

  .الكبریتوز والكبریتیك
  الیابان-طوكیو  م١٩٧٠عام 

شخصا من  ٨٠٠٠إصابة ما یقارب 
طوكیو بالتھابات شدیدة في العین 
واألنف والحنجرة واألجھزة 

   .التنفسیة بشكل عام
انفجرت وحدة خاصة مكونة 

ل متتالیة من ستة أجھزة تفاع
  إنجلترا-فلكسور  م١٩٧٤عام 

 ٨٩شخصا وإصابة  ٢٨موت 
شخصا من عمال المصنع ومن 
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  النتائج  مكان وقوع الكارثة  تاریخ وقوع الكارثة  الكارثة
   .أھالي المنطقة  .تابعة ألحد المصانع

  
تسرب غاز مشع من احد 

  .المفاعالت النوویة
  م١٩٧٩عام 

 -بنسلفینیا
  الوالیات المتحدة

المواطنین حمایة لھم ولوال  إجالءتم 
   .رھیبة ھذا لكانت الخسائر البشریة

ایزوسیانات (تسرب غاز
السام من أحد ) المیثیل

مصانع المبیدات الحشریة 
واندفع الغاز بكمیات ضخمة 
مغطیا مساحة كبیرة من 

  .األرض

  الھند -بوبال   م١٩٨٤عام 

أصیب جمیع األھالي تقریبا وعددھم 
ألف نسمة بالتھابات شدیدة في  ٨٠٠

العین والحنجرة وتوقي بعضھم وھو 
ي البعض اآلخر وھو في نائم وتوف

طریقة للھرب من المدینة كما أن 
كمیة كبیرة من السیدات الحوامل 
الالتي تعرضن للغاز السام ولدن 

  .أطفالھن أمواتا
بترول  أنابیبانفجار 

  .واشتعال النیران
  البرازیل  م١٩٨٤عام 

   .شخص ٥٠٠تسبب في وفاة نحو 
  

برمیل من  ألف ٨٠انفجار 
 الغاز الطبیعي المسال

  .واشتعال النیران فیھا
  المكسیك  م١٩٨٤عام 

شخصا،  ٤٥٢تسبب في وفاة  
آخرین بجراح  ٤٢٤٨وإصابة 

فضال عن فقد ما ال یقل عن مائة 
  .شخص

احتراق وحدات مفاعل 
  .نووي

  م١٩٨٦عام 
االتحاد 

  اسابق-السوفییتي
كارثة بیئیة في تاریخ  أسوأ رتعتب

  .البشریة جمعاء

بئر  ٧٠٠من  أكثرق ارتحا
  .فطن

  الكویت  م١٩٩٠عام 

نتج عنھا سحابة ضخمة ظلت لعدة 
شھور ووصلت توابعھا إلى مختلف 

نتج عنھ بقعت  ، كمابلدان العالم 
زیت ھائلة الحجم تسببت في موت 
عدد ال حصر لھ من الكائنات 

  البحریة
http://greenline.com.kw/Reports.asp: المصدر

األماكن األكثر تلوثا في العالم

أماكن من بالد عالمیة  ٩أسماء  والتي تتضمن رت الئحة معھد بالك سمیث األمیركيصد   
ویعد المعھد أحد المجموعات البیئیة . تعتبر أكثر األماكن وأخطرھا تلوثا على اإلطالق في العالم

  . المستقلة الناشطة التي أعدت التقریر بمشاركة من منظمة غرین كروسس السویسریة
     

  :ا في البیرو مدینة أوروب - ١
فقد أدى تعرض قاطنیھا للتلوث  ،ألف مواطن ٣٥ھي مدینة مكتظة بالمناجم وتأوي حوالي    

وانتشرت . الناجم عن الصھر إلى ارتفاع معدل الحدید في الدم لدى معظم األطفال بشكل خطیر
كذلك األمراض الرئویة، كما حصلت حاالت موت مبكرة تم ربطھا إلى انبعاثات المعادن 

من ناحیة أخرى، فإن األمطار الحمضیة التي تتساقط بفعل انتشار ثاني اوكسید . لمصھورةا
  .الكبریتید قضت على الناحیة الزراعیة في المنطقة
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  : مدینة نوریلسك في روسیا  - ٢
تعتبر مدینة نوریلسك إحدى المدن األساسیة في شمال روسیا بید أنھا تنفث في ھوائھا أكثر من    

وتعود أعمال المناجم . من الملوثات سنویا، لتمسي احد أكثر المواقع العالمیة تلوثا ملیوني طن
وصھر المعادن في ھذه البقعة من الكرة األرضیة إلى الثالثینات، أما الیوم فتأوي أكبر منشآت 

ویفید التقریر أن الثلج في المنطقة یكتسي وشاحا أسود من . صھر المعادن الثقیلة في العالم
سنوات من معدل العمر في  ١٠ث، والھواء لھ طعم الكبریت أما معدل الحیاة فیھا فأقل من التلو

  .روسیا
     

  : مدینة لینفن في الصین  - ٣
تقع في وسط منطقة صناعة الفحم الحجري الضخمة في الصین، التي ال تخضع لنظام    

ة عن غبار الفحم، أما سكان المنطقة فیشكون من حاالت اختناق ناتج. الحكومة بشكل كبیر
وأفادت تقاریر صادرة عن عیادات طبیة، عن ارتفاع معدل اإلصابة بأمراض النزلة الصدریة 

  . وذات الرئة وسرطان الرئة
     

  :مدینة سوكیندا في الھند  - ٤
من مخزون البالد من الكرومیت الذي یعد مصدر معدن % ٩٧تحتوي ھضبة سوكیندا على     

وقد تم إدراجھا على . لمناجم الكرومیت الخام المفتوحة في العالم أجمع الكروم، وفیھا اكبر موقع
ملیون طن من  ٣٠منجما یعمل على أرضھا، مستخدما حوالي  ١٢الالئحة السوداء حیث أن 

من مصادر المیاه ملوثھ بمادة الكرومیوم وھي مادة % ٦٠مخلفات الصخور، وأكثر من 
من حاالت الموت التي تحصل في محیط % ٨٥ن وأشارت دراسة أجرتھا الحكومة أ. مسرطنة

  .منطقة المناجم ومحیط القریة سببھا أمراض مرتبطة بتلك المناجم
    

  :مدینة تشرنوبیل في أوكرانیا  - ٥
آلة عسكریة سوفیتیة تتراوح بین مروحیات وحافالت وحفارات  ١٣٠٠تم استخدام أكثر من     

وبالتالي أمست  ١٩٨٦ابریل ٢٦لنوویة بتاریخ وغیرھا في عملیة الرد على حادثة تشرنوبیل ا
وبسبب تأثیرات مخلفات الكارثة وما یمكن أن تسببھ من أضرار صحیة وبیئیة مستقبلیة، . ملوثة

ومن الجدیر بالذكر أن اإلشاعات التي . تم إدراجھا على الالئحة كإحدى المدن األكثر تلوثا عالمیا
مرات تلك التي صدرت عن القنبلة الذریة التي انبعثت من مفاعل تشرنوبیل تتخطى بمئات ال

ومن عواقب ھذه االنبعاثات ارتفاع معدل سرطان الغدة . ألقیت على ھیروشیما وناجازاكي
والیوم تبقى . الدرقیة لدى األطفال، وأمراض التنفس والعقم والتشوه الجیني لدى السكان المحلیین

  .ال حیاة فیھاالتي تحیط بالمفاعل مساحة خالیة  ٢كلم ٣١مساحة 
    

  : مدینة زابوي في زامبیا  - ٦
عقود من العمل غیر المنتظم في مجال مناجم الحدید أدت إلى انتشار التسمم لدى السكان الذین   

تقریر أن معدل الحدید في الدم لدى األطفال الذین عادة ما الویفید . یتعرضون إلى التربة والمیاه
ورغم التوعیة التي تنشرھا . التربة وصل إلى مستویات قاتلةیستحمون في میاه ملوثة بعد اللعب ب

  .بعض المنظمات األھلیة حول ضرورة عدم التعرض للحدید، الحل یبقى بإعادة تمركز السكان
  :مدینة دزیرزھینسك في روسیا    -٧

 في ما مضى مقر إنتاج السالح الكیمیائي للبالد إبان الحرب الباردة، ومازالتالمدینة كانت     
أن نسبة األطفال المشوھین خلقیا الذین  ویشیر التقریر. تعد حتى الیوم محور الصناعات الكیمیائیة

مرات أكثر من معدل البالد الطبیعي، مضیفا أن ربع أولئك  ٣یولدون في ھذه المنطقة، ھي 
 ٤٢ویقدر معدل عمر الرجال في دزیرزھینسك ب . األطفال قد یعملون فیما بعد بمعامل كیمیائیة

  . ٥٨سنة، مقارنة بمعدل عمر الرجال عامة الذي یصل إلى 



22

    
  :مدینة فابي في غرب الھند  - ٨
أظھر إحصاء أجرتھ الحكومة الھندیة أن مواقع المدینة تعاني من نقص حاد في أنظمة التخلص    

. اتمن النفایات الصناعیة التي تحتوي على مستویات عالیة من المعادن الثقیلة وغیرھا من الملوث
تواجد مدینة فابي على مسافة بعیدة من المیاه النظیفة، دفع بسكانھا إلى استھالك میاه  كما أن

أما النتیجة فان السكان یعانون من أمراض في الجھاز التنفسي وسرطان الجلد . المدینة الملوثة
  .والبلعوم وتشوھات خلقیة وعقم وغیرھا

    
  : مدینة سومغایت في أذربیجان - ٩
ھذه المدینة على الالئحة السوداء حدیثا باعتبارھا احد أكبر مراكز االتحاد السوفیتي  أدرجت   

ففي أوقات ذروة اإلنتاج تنفث . معمال كیمیائیا ٤٠السابق الصناعیة ومعقال سابقا ألكثر من 
ألف طن من االنبعاثات الضارة سنویا، وتعرض العاملین فیھا  ١٢٠المعامل في الھواء ما یوازي 

تظھر دراسة أجرتھا الحكومة األذربیجانیة بالتعاون من و. نھا لنسب عالیة من التلوثوسكا
إلى  ٢٢منظمة األمم المتحدة أن معدالت اإلصابة بمرض السرطان في سومغایت تزید بنسبة 

  .عن المعدالت في أنحاء أخرى من البالد% ٥١
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