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 -1پیش گفتار
بر اساس داده های جدید ارائه شده در اطلس خسارات مالی و جانی ناشی از پدیده های حدی جوی ،اقلیمی و آبی  ،WMOبین سال
های  1970تا  ،2019بیش از  11000فاجعه منتسب به وضعیت جوی ،اقلیم و مخاطرات مربوط به آب رخ داده است که فقط بیش
از  2میلیون کشته و  3.64تریلیون دالر خسارت داشته است.
زیان های اقتصادی با افزایش قرار گرفتن در معرض پدیده های مخرب افزایش می یابد .اما ،در پس آمارهای واضح ،یک پیام امید
نهفته است .این ویرایش دوم اطلس  WMOنشان می دهد که پیاده سازی سیستم های هشدار سریع چند خطر ( )MHEWSsمنجر
به کاهش قابل توجهی در مرگ و میر شده است .به طور خیلی ساده ،ما در نجات جان انسان ها از همیشه بهتر هستیم.
 WMOنقش پیشگامی در ارتقای پیشبینیهای مبتنی بر تأثیر دارد که به اطالع عموم میرساند که آب و هوا چه خواهد کرد و چگونه
خواهد بود و هماهنگی بیشتر بین خدمات ملی هواشناسی و همتایان آنها در آژانسهای مدیریت بحران را تقویت خواهد کرد .این
اقدامات منجر به پیشگیری ،آمادگی و واکنش بهتر می شود.
اما هنوز کارهای بیشتری باید انجام شود .اختالف های شدیدی در دیدبانی های شرایط جو ،به ویژه در آفریقا و کشورهای جزیره ای
وجود دارد که دقت هشدارهای اولیه را در سطح محلی و جهانی تضعیف می کند .عالوه بر این ،تنها نیمی از  193عضو  WMOدارای
سیستم های هشدار سریع چند خطر هستند .چارچوب  Sendaiبرای کاهش خطر بالیا )Sendai Framework( 2030-2015
مزایای قابل توجه  MHEWSها را با گنجاندن آنها در یکی از هفت هدف جهانی خود به رسمیت می شناسد" :موجود بودن و دسترسی
به سیستم های هشدار سریع چند خطر و اطالعات خطر بالیا و ارائه ارزیابی به مردم تا سال  2030را به طور قابل مالحظه ای افزایش
می دهد».
از زمان تولید اولین نسخه اطلس خسارات مالی و جانی ناشی از پدیده های حدی جوی ،اقلیمی و آبی  WMOدر سال  ،2014که
آنالیزی از پایگاه داده وقایع اضطراری ( )EM-DATمربوط به مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بالیای طبیعی ( )CREDرا ارائه کرد ،تحوالت
زیادی ایجاد شده است .برای این نسخه دوم WMO ،سطح باالتری را در نظر گرفته و داده ها را تا سطح خطر برای جزئیات بیشتر
تفکیک می کند .بسیار مهم بود که  ،WMOبه عنوان یک سازمان علمی ،آماری را در مورد تماس و تأثیرات بالیا بر جوامع که می
تواند به عنوان مبنایی برای توسعه ظرفیت ،توسعه سیاست و تصمیمگیری برای حفاظت از زندگی و معیشت مورد استفاده قرار گیرد،
ارائه دهد.
این گزارش چند درس کلیدی آموخته شده در طول  50سال گذشته را نشان می دهد .که شامل موارد زیر است:


قرار گرفتن در معرض خطر و آسیبپذیری را با در نظر گرفتن آب و هوای متغیر بررسی می کند تا نشان دهد که طوفانهای
استوایی ممکن است مسیر ،شدت و سرعت متفاوتی نسبت به گذشته داشته باشند.



تقویت مکانیسمهای تامین مالی ریسک بالیا در سطوح ملی تا بینالمللی ،بهویژه برای کشورهای کمتر توسعهیافته و کشورها
و سرزمینهای در حال توسعه جزیرهای کوچک.



تدوین سیاست های یکپارچه و پیشگیرانه در مورد بالیای با شروع آهسته مانند خشکسالی.

فهرست بندی  WMOاز رویدادهای خطرناک جوی  ،اقلیمی ،آبی و فضایی نیز معرفی شده است .هنگامی که این امر به طور کامل
اجرا شود ،پایه های آماری توسعه ملی ،برنامه ریزی و پیشگیری را تقویت می کند و بنیانی محکم برای درک قرار گرفتن در معرض
خطر و تأثیرات آن از سطح ملی تا جهانی فراهم می کند.
تعداد پدیده های حدی جوی ،اقلیمی و آبی در حال افزایش است و در بسیاری از نقاط جهان در نتیجه تغییرات آب و هوایی ،فراوان
تر و شدیدتر خواهد شد .بنابراین جامعه  WMOدر تالش برای افزایش ظرفیت ها برای شناسایی و کاهش خطرات مرتبط با چنین
پدیده های حدی و تقویت سیستم های هشدار سریع برای این رویدادهای خطرناک است.
 -2پیشینه
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اثرات مخاطرات مربوط به هوا ،اقلیم و آب همچنان بر سالمت و توسعه اقتصادی و اجتماعی در سراسر جهان تأثیر منفی می گذارد.
برخی از این تأثیرات به دلیل وابستگی متقابل افزایش یافته بین جوامع و کشورهای ما ،از سطوح محلی به ملی و حتی بین المللی
افزایش یافته است.
تجزیه و تحلیل ارائه شده در این اطلس بر اساس پایگاه داده رویدادهای اضطراری مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بالیای طبیعی )(CRED

) (EM-DATاست EM-DAT .حاوی داده هایی در مورد بالیای مرتبط با چندین نوع خطر طبیعی  -ژئوفیزیکی ،هواشناسی ،اقلیم
شناختی ،هیدرولوژیکی ،بیولوژیکی و فرازمینی  -و بالیای فناورانه است که به سال  1900باز می گردد.
طبق  ،]1[ CRED EM-DATاز سال  1970تا  22326 ،2019فاجعه وجود داشت که معیارهای آنها برای ثبت با استانداردها مطابقت
داشتند 4607671 .مرگ و  4.92تریلیون دالر خسارت اقتصادی گزارش شد (شکل .)1
تجزیه و تحلیل سوابق  EM-DATنشان می دهد که  ٪62از تمام بالیای ثبت شده ٪80 ،از کل مرگ و میر و تقریبا تمام ()٪99
خسارات اقتصادی با خطرات طبیعی مرتبط است.
از  22326فاجعه 11072 ،مورد به مخاطرات جوی ،اقلیمی و آب نسبت داده شده است .این بالیا منجر به مرگ  2.06میلیون نفر و
خسارت  3.64تریلیون دالری شد .بنابراین ،طی  50سال گذشته 50 ،درصد از کل بالیای ثبت شده 45 ،درصد از مرگ و میرهای
مرتبط و  74درصد از خسارات اقتصادی مربوط به خسارات جوی ،اقلیمی و مخاطرات آبی بوده است( .شکل )4
دستور کار  2030ملل متحد برای توسعه پایدار و چارچوب سندای از کشورها می خواهد تا از طریق تقویت فرآیندهای کاهش ریسک،
انعطاف پذیری خود را افزایش دهند.
این نشریه بر تأثیراتی که مخاطرات مربوط به هوا و اقلیم بر روی جامعه میگذارد ،تمرکز دارد و بر مناطق نابرابری را که برای حمایت
از اجرای چارچوب سندای به کار بیشتری در آنها نیاز است ،تاکید دارد .همچنین توجه به مزایای قابل توجهی را که می توان در
تقویت فرآیندهای محاسبه بالیا از طریق نسبت دادن سیستماتیک تر زیان به خطر اساسی به دست آورد ،جلب می کند.
امید است این نشریه بر اهمیت مشارکت سازمانهای بینالمللی مختلف و ذینفعان در محاسبه زیان و خسارت برای افزایش آگاهی و
تقویت استانداردها در محاسبه زیان و همچنین پایگاههای اطالعاتی مربوط به بالیا تاکید کند.

شکل  -1توزیع (الف) تعداد بالیا( ،ب) تعداد تلفات و (ج) خسارات اقتصادی طی سالهای  1970تا  2019از تمام خطرات ثبت شده
در  .EM-DATدستههایی که در شکلها نشان داده نشدهاند درصد آنها صفر یا نزدیک به صفر است.

 -3روش شناسی
این اطلس تجزیه و تحلیل های آماری از بالیای ثبت شده در  EM-DATرا در دوره  50ساله از  1970تا  2019ارائه می دهد و توزیع
و اثرات بالیای مربوط به هوا ،اقلیم و آب را توصیف می کند .برای برجسته کردن تأثیرات هوا ،اقلیم و مخاطرات آب ،ما دادهها را در
صورت امکان به زیرشاخه و زیرگروه بالیا تفکیک کردهایم (شکل  2را ببینید).
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شکل  -2طرح طبقه بندی EM-DAT؛ [ * ]2نشان می دهد که نوع فاجعه به دلیل در دسترس نبودن داده ها از تجزیه و تحلیل
حذف شده است.
کنترل کیفیت و تایید انجام شد .این فرآیند شامل موارد زیر بود( :الف) مقایسه مجموعه داده کامل دریافت شده از  EM-DATدر اواخر
ژانویه  2020با مجموعه داده مورد استفاده برای انتشار اطلس  2014برای تأیید سازگاری و شناسایی تغییرات و بهروزرسانیها؛ (ب)
بررسی کیفیت مجموعه داده برای اطمینان از اینکه سوابق رویداد ،تأیید شده و در صورت امکان به خطرات مرتبط صحیح نسبت داده
می شوند( .ج) آماده سازی داده ها برای تجزیه و تحلیل( .د) تجزیه و تحلیل و نمایش داده ها.
تجزیه و تحلیل انجام شده از طرح طبقه بندی  EM-DATپیروی می کند .عالوه بر این ،در زمان انتشار این اطلس ،هیچ اطالعات ثبت
شده ای از بالیای جوی در  EM-DATبرای انواع بالیای اصلی مه ،دریاچه یخی و انفجار و عمل موج وجود نداشت ،بنابراین این خطرات
در تجزیه و تحلیل و گرافیک های مربوطه در نظر گرفته نشده اند.
تجزیه و تحلیل در مقیاس جهانی و همچنین برای هر یک از شش منطقه  WMOانجام شد .تعداد بالیا ،مرگ و میرهای مرتبط و
خسارات اقتصادی ثبت شده در پایگاه داده برای دوره  50ساله و همچنین بر اساس دهه ها (-1990 ،1989-1980 ،1979-1970
 2009-2000 ،1999و  )2019-2010ارزیابی شد تا بالیای قابل توجه و مناطق نابرابری ،و همچنین هر گونه روند قابل تشخیص در
طول زمان ،مشخص شود .فهرستی از  10فاجعه شدید ثبت شده از نظر تلفات انسانی و خسارات اقتصادی در این دوره ها در سطح
جهانی و برای هر منطقه  WMOارائه شده است EM-DAT .یک نمای کشور محور از اثرات مخاطرات ارائه می دهد .این بدان معناست
که وقتی یک طوفان استوایی چندین کشور را تحت تأثیر قرار می دهد ،برای هر کشور ثبت رویداد وجود دارد .این به وضوح در جداول
این اطلس که شامل  10رتبه بندی باال برای مرگ و میر و خسارات اقتصادی است ،مشاهده می شود که در آن بالیای متعدد در
کشورهای مختلف به یک طوفان استوایی نسبت داده می شود.
برای اطمینان از اینکه همه بالیای مربوط به هوا ،آب و اقلیم در این نشریه گنجانده شده است ،گروه خطرات تکنولوژیکی نیز برای
شناسایی مکانهایی که خطرات طبیعی به عنوان عامل اولیه یا اصلی فهرست شدهاند ،بررسی شد .این بررسی  60فاجعه را در گروه
فناورانه با این معیارها پیدا کرد:
•

 51حادثه حمل و نقل – در مجموع  67مورد مرگ ،هیچ خسارت اقتصادی ثبت نشده است.

•

 6تصادف متفرقه – در مجموع  145کشته ،هیچ خسارت اقتصادی ثبت نشده است.

•

 3حادثه صنعتی – مجموعا  2519مرگ 15823 ،دالر آمریکا خسارت.

نمونه ای از این موارد شامل  46حادثه حمل و نقل (به عنوان مثال ،غرق شدن یک قایق ،یا یک حادثه هوایی) است که با خطرات
طبیعی مانند "آب و هوای بد" مرتبط است .این سوابق بالیا در گروه طبیعی تحت نوع خطر مربوطه گنجانده شده است.
دادههای  EM-DATنیز با استفاده از دو طبقهبندی اقتصادی مختلف  -طبقهبندی کشورها توسط سازمان ملل متحد [ ]1و طبقهبندی
کشورها توسط بانک جهانی بر اساس گروه درآمدی[ – ]2به منظور مستندسازی هرگونه تأثیر نامتناسب توسط گروههای اقتصادی
مختلف  ،تجزیه و تحلیل شدند.
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 -4قالب اطلس
این اطلس از بخش های زیر تشکیل شده است:
•

پیشینه و روش

•

نسبت دادن رویدادهای بالیا به مخاطرات طبیعی و تغییرات آب و هوا

•

وضعیت مرگ و میر و خسارات اقتصادی ناشی از هوا ،اقلیم و خطرات آب از سال  1970تا  .2019این شامل نتایج حاصل
از رکورد  EM-DATاز سال  1970تا  2019در سطوح جهانی و منطقه ای  WMOاست که تاثیرات مرتبط با این پدیده ها
را دسته بندی می کند.

•

نقش و پتانسیل پایگاههای داده خسارت ناشی از بالیا .این بخش شامل مشارکت های دو همکار  WMOاست UNDRR :در
مورد چگونگی توسعه داده های زیان و خسارت ناشی از بالیا و استفاده در نظارت بر چارچوب WHO . Sendaiدر مورد
اثرات بهداشتی حوادث اضطراری ،تعیین کمیت مرگ و میر ،چالش ها و فرصت ها برای بهبود نظارت بر مرگ و میر ناشی
از بالیا در بخش بهداشت.

 -5درباره سازمان جهانی هواشناسی
سازمان جهانی هواشناسی ( )WMOیک سازمان تخصصی مشتق از سازمان ملل متحد با  193کشور عضو است .این سیستم صدای
معتبر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت و رفتار جو زمین ،تعامل آن با خشکی و اقیانوس ها ،اقلیم و شرایط جوی و توزیع منابع آب
ناشی از آن است.
از آنجایی که هوا ،اقلیم و چرخه آب هیچ مرز ملی نمی شناسند ،همکاری بین المللی در مقیاس جهانی برای توسعه هواشناسی و
هیدرولوژی عملیاتی و همچنین بهره مندی از مزایای استفاده از آنها ضروری است WMO .چارچوب چنین همکاری های بین المللی
را فراهم می کند.
 WMOاز سازمان بین المللی هواشناسی که در سال  1873برای تسهیل تبادل اطالعات آب و هوا در سراسر مرزهای ملی تأسیس
شد ،منشأ گرفته است WMO .که در سال  1950تأسیس شد ،در سال  1951به یک آژانس تخصصی سازمان ملل تبدیل شد .وظایف
آن در زمینه های هواشناسی (هوا و اقلیم) ،هیدرولوژی عملیاتی و علوم ژئوفیزیک مرتبط است WMO .از زمان تأسیس خود نقشی
منحصر به فرد و قدرتمند در کمک به ایمنی و رفاه بشریت ایفا کرده است .این سازمان همکاری بین خدمات ملی هواشناسی و
هیدرولوژیکی ( )NMHSاعضای خود را تقویت کرده و کاربرد هواشناسی را در بسیاری از مناطق ارتقا داده است.
این سازمان به تسهیل تبادل رایگان و بدون محدودیت داده ها و اطالعات ،محصوالت و خدمات  -در زمان واقعی یا نزدیک زمان واقعی
 در مورد مسائل مربوط به ایمنی و امنیت جامعه ،رفاه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست ادامه می دهد .همچنین به تدوین سیاستدر این زمینه ها در سطوح ملی و بین المللی کمک می کند.
این سازمان نقشی پیشرو در تالش های بین المللی برای نظارت و حفاظت از محیط زیست دارد WMO .با همکاری سایر آژانسهای
سازمان ملل متحد و  NMHSاز اجرای چندین کنوانسیون زیستمحیطی حمایت میکند و در ارائه مشاوره و ارزیابی به دولتها در
مورد موضوعات مرتبط نقش اساسی دارد .این فعالیت ها به تضمین توسعه پایدار و رفاه ملت ها کمک می کند.
 NMHSها به صورت شبانه روزی کار می کنند تا اطالعات حیاتی مربوط به هوا ،اقلیم و آب را در سراسر جهان ارائه دهند .هشدارهای
اولیه و قابل اعتماد آنها در مورد پدیده های آب و هوایی شدید و نوسانات در کیفیت هوا ،و همچنین تغییرات و قابلیت تغییرپذیری
اقلیم ،به تصمیم گیرندگان ،جوامع و افراد اجازه می دهد تا برای حوادث شدید مربوط به هوا ،اقلیم و آب آماده باشند .هشدارهای آنها
به نجات جان و اموال ،حفاظت از منابع و محیط زیست و حمایت از رشد اجتماعی و اقتصادی کمک می کند WMO .از  NMHSها
در این کار پشتیبانی می کند و به آنها کمک می کند تا به تعهدات بین المللی خود در زمینه کاهش خطر بالیا ،کاهش و سازگاری با
تغییرات آب و هوا و توسعه پایدار عمل کنند.
به طور ویژه  WMOموارد زیر را تسهیل و ترویج می کند:
•

ایجاد شبکه ای از ایستگاه های دیدبانی برای ارائه داده های هوا ،اقلیم و داده های مرتبط با آب.
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•

ایجاد و نگهداری مراکز مدیریت داده و سیستم های مخابراتی برای ارائه و تبادل سریع داده های هوا ،اقلیم و داده های
مرتبط با آب.

•

ایجاد استانداردهایی برای مشاهده و نظارت به منظور حصول اطمینان از یکنواختی کافی در شیوه ها و رویه های به کار
گرفته شده در سراسر جهان و در نتیجه اطمینان از همگنی داده ها و آمار؛

•

کاربرد علم و فناوری در هواشناسی و هیدرولوژی عملیاتی برای حمل و نقل (هوایی ،زمینی و دریایی) ،مدیریت منابع آب،
کشاورزی ،انرژی ،بهداشت و سایر حوزه های متمرکز.

•

فعالیت ها در هیدرولوژی عملیاتی و همچنین همکاری نزدیک تر بین  NMHSها در استان ها و مناطقی که این فعالیت ها
از هم جدا شده اند.

•

هماهنگی تحقیقات و آموزش در هواشناسی و زمینه های مرتبط.

 -6انتساب انواع بالیا به مخاطرات طبیعی و تغییرات آب و هوایی
مستندسازی اثرات مخاطرات طبیعی بر عوام و جوامع ،از جمله مردم و معیشت ،به دادههایی نیاز دارد که هزینههای انسانی و اقتصادی
و همچنین رویداد مخاطرهای را که با آنها مرتبط است ،شرح دهد .یک جنبه حیاتی از این کار در سطح ملی انجام می شود و کیفیت
اطالعات به نحوه ثبت رویدادهای خطرناک آب و هوایی و داده های تلفات و نسبت دادن به پدیده های فیزیکی زیربنایی و ثبت در
پایگاه های ملی خسارت و خسارت بستگی دارد .این سوابق در سطوح منطقهای و جهانی جمعآوری میشوند و از مجموعه وسیعی از
تحقیقات ،توسعه و ابتکارات و اقدامات پیشگیری از بالیا در همه سطوح حمایت میکنند.
بخش اساسی این پایگاههای اطالعاتی فرآیندی است که طی آن دادهها جمعآوری و در پایگاههای داده ثبت میشوند ،فرآیندی که به
آن محاسبه خسارت ناشی از بالیا میگویند .فرآیندهای محاسبه زیان باید اطمینان حاصل کنند که تمام دادههای مربوط به خسارت
جمعآوری شده و به پدیدههای زمینهای مناسب در سطحی تفکیکشده نسبت داده میشوند تا بتوانند اقدامات پیشگیری و کاهش
بالیا را اطالعرسانی کنند.
به طور سنتی ،فرآیند ثبت تلفات بالیا شامل جمعآوری زیان ها و خسارات برحسب تلفات و خسارات اقتصادی و سپس نسبت دادن
آنها به یک رویداد خطرناک بر اساس منابع مختلف مانند گزارشهای روزنامهها و منابع دیگر و همچنین آژانسهای علمی و فنی ملی
است .یا خدماتی که دارای وظایف نظارت بر خطر هستند ،مانند  .NMHSچالشهای مهم در این فرآیند شامل فقدان یک روش
پذیرفتهشده در سطح جهانی برای شناسایی منحصربهفرد یک رویداد از نظر زمان آغاز و پایان و گستره مکانی آن ،و همچنین یک
اصطالح استاندارد جهانی رویداد است که امکان مقایسه در مقیاس ملی ،منطقهای و جهانی را فراهم کند .یکی دیگر از چالشهای
مهم ،عدم بکارگیری روششناسی استاندارد (قابل استفاده در همه مقیاسها ،ملی ،منطقهای و جهانی) برای ثبت سیستماتیک زیانها
و آسیبها و انتساب مرتبط به عوامل سببی است .این عوامل سببی نه تنها شامل رویداد مخاطره آمیز و ویژگی های آن می شود،
بلکه میزان مواجهه و آسیب پذیری جامعه را نیز شامل می شود.
چارچوب سندای ،کشورها را تشویق می کند «به طور سیستماتیک خسارات ناشی از بالیا را ارزیابی ،ثبت ،به اشتراک بگذارند و به
طور عمومی حسابرسی کنند و اثرات اقتصادی ،اجتماعی ،بهداشتی ،آموزشی ،زیست محیطی و میراث فرهنگی را در چارچوب اطالعات
مربوط به خطرات و آسیب پذیری رویدادها درک کنند .IV( .اولویت های اقدام ،بند ( 24د)) .همچنین در اولویت  4خود از کشورها
میخواهد "مکانیزم ثبت موارد و پایگاه داده مرگ و میر ناشی از بالیا را به منظور بهبود پیشگیری از عوارض و مرگ و میر ایجاد کنند"
(اولویت  ،4بند ( 33ن)).
 -1-6حمایت  WMOاز جامعه حسابرسی ضرر و زیان
برای رویارویی با چالش هایی که در باال توضیح داده شد ،در سال  ،2019کنگره جهانی هواشناسی روشی به نام فهرست نویسی
رویدادهای خطرناک هوا ،اقلیم ،آب و فضای  )WMO-CHE( WMOرا تصویب کرد .این مبنایی را برای  NMHSها فراهم می کند تا
با ثبت سیستماتیک ،به عنوان بخشی از عملکرد مشاهده و نظارت  ،NMHSجو زمین ،هوا ،اقلیم ،آب و رویدادهای آب و هوایی فضا،
به ذینفعان در حسابداری زیان و خسارت کمک کنند (قطعنامه .) (Cg-18) 12
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این روش ،زمانی که به کار گرفته شود ،با اطمینان از اینکه هر رویداد به طور منحصربهفرد با نام استاندارد ،زمان شروع و پایان ،منطقه
مکانی تأثیرات ،و قابلیت پیوند دادن رویدادها به پدیدههای مقیاس بزرگتر (به عنوان مثال ارتباط باران شدید ،بادهای قوی ،سیل،
طوفان و رانش زمین به یک طوفان گرمسیری) و همچنین ارتباط رویدادهای سلسه ای ثبت شده ،چالشهای ذکر شده در باال را
برطرف میکند .ویژگی پیوند ،این روش را از مقیاس محلی (رویدادهای خرد) به پدیدههای بزرگتر ،از جمله مقیاسهای زمانی اقلیمی
(شکل  )3مقیاسپذیر میکند ،و این امکان را میدهد که دادههای تلفات و آسیب در خطرات سطح کوچک یا خرد ،مانند موج طوفان،
یا در مقیاس بزرگتر مانند یک طوفان گرمسیری جمعآوری شوند .این روش  NMHSها را تشویق می کند تا با مراکز و سازمان هایی
که موظف به ثبت اطالعات خسارات و آسیب ها هستند ،مانند آژانس های مدیریت بالیا ،مشارکت داشته باشند تا اطمینان حاصل
شود که داده ها و اطالعات مربوط به پدیده های علمی به طور سیستماتیک با داده های تأثیر مرتبط ،دارای پیوند هستند.
تعاریف کلیدی
خطر :فرآیند ،پدیده یا فعالیت انسانی است که ممکن است منجر به تلفات جانی ،جراحت یا سایر اثرات بهداشتی ،آسیب اموال،
اختالالت اجتماعی و اقتصادی یا تخریب محیط زیست شود.
فاجعه :اختالل جدی در عملکرد یک گروه یا یک جامعه در هر مقیاسی ،به دلیل رویدادهای خطرناک که با شرایط مواجهه ،آسیب
پذیری و ظرفیت رابطه دوطرفه دارد ،و منجر به یک یا چند مورد از موارد زیر می شود :خسارات و اثرات انسانی ،مادی ،اقتصادی و
زیست محیطی.
منبع :کارگروه بینالملل کارشناسان بیندولتی  UNDRRدر مورد شاخصها و اصطالحاتhttps://www.undrr.org/ ،
.terminology
مهم است که اطمینان حاصل شود که نام رویدادها (خطرات وابسته) در سطح جهانی استاندارد شده است تا از مقایسه رویدادها در
سطح منطقه ای و جهانی اطمینان حاصل شود .در این راستا  WMOفهرست اولیه رویدادها (خطرات طبیعی) را برای گنجاندن در
متدولوژی و اجرای آن تصویب کرده است .این لیست شامل خطراتی است که تحت دستور  WMOقرار دارند و نام آنها توسط اعضای
 WMOمورد توافق قرار گرفته است .خطرات طبیعی اضافی از طریق یک فرآیند رسمی بین دولتی توسط  WMOاضافه خواهد شد.
در ماه مه  UNDRR ،2019و شورای بین المللی علوم ( )ISCبه طور مشترک یک گروه کاری فنی را برای شناسایی دامنه کامل خطرات
مربوط به چارچوب سندای به عنوان مبنایی برای کشورها برای بازنگری و تقویت سیاست های کاهش ریسک و شیوه های مدیریت
ریسک عملیاتی تشکیل دادند .این اطلس اولین نتایج این تالش مشترک بین المللی را ارائه می دهد .گروه کاری فنی از یک فرآیند
تکراری توسعه و بررسی خطرات فهرست شده ،از طریق مشاوره گسترده با بیش از  500متخصص فنی از گروه های علمی مرتبط،
آژانس های سازمان ملل ،بخش خصوصی و سایر شرکا استفاده کرد .لیست خطرات شامل  302خطر است که در  8خوشه گروه بندی
شده اند :هواشناسی و هیدرولوژیکی ،فرازمینی ،خطرات زمین ،محیطی ،شیمیایی ،بیولوژیکی ،فناوری ،اجتماعی .اگرچه این لیست
خطرات ،در حال حاضر مفیدترین لیست محسوب می شود ،اما یک لیست قطعی نیست و نیاز به بررسی و به روز رسانی منظم دارد.
این فهرست در گزارش فنی بررسی طبقه بندی و تعریف خطر  UNDRR/ISCگنجانده شده است تا سازگاری در اصطالحات خطر را
تقویت کند و به اجرای چارچوب سندای کمک کند .قرار است که این بررسی ساالنه به روز شود تا خطرات جدید و آخرین تحقیقات
و اطالعات مربوط به خطرات را در بر گیرد .خطرات تحت دستور  WMOاز طریق نهادهای تشکیل دهنده  WMOبه روز می شود و
در نسخه جدید گنجانده و به روز می شود.
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شکل  -3نمونه ای از پیوند متقابل رویدادها از طریق شناسه های منحصر به فرد (خطوط آبی نشان دهنده پیوندها هستند)
هدف  WMO-CHEارائه یک مجموعه داده معتبر و علمی از رویدادهای خطرناک برای کمک به آژانس های ملی مسئول محاسبه زیان
و خسارت در محاسبه زیان ها و خسارت و افزایش قدرت ارزیابی ریسک است .این ابتکار از طریق شبکه مشاهده ،نظارت و پیش بینی
جهانی تاسیس شده  WMOدر سطح ملی و همچنین در سطح منطقه ای و جهانی اجرا می شود.
 -2-6نسبت دادن رویدادهای شدید به تغییرات آب و هوایی
یک رویداد شدید در اینجا به عنوان یک رویداد طبیعی در یک دوره زمانی و مکانی خاص با ویژگیهای غیرعادی از نظر بزرگی ،مکان،
زمان و/یا وسعت تعریف میشود .هنگامی که یک الگوی آب و هوای شدید برای مدتی ،مانند یک فصل ،ادامه داشته باشد ،ممکن است
به عنوان یک رویداد آب و هوایی شدید طبقه بندی شود ،به خصوص اگر مقدار آن به حد آستانه میانگین یا حداکثری برسد که آن
آستانه شدید باشد (به عنوان مثال ،خشکسالی یا بارندگی شدید در طول یک فصل) .تنوع آب و هوای طبیعی (از جمله پدیده هایی
مانند ال نینو) معموالً باعث ایجاد تغییرات شدید جوی و اقلیمی می شود .حتی اگر تغییرات انسانی در آب و هوا وجود نداشته باشد،
طیف گسترده ای از آب و هوای طبیعی و تغییرات آب و هوایی همچنان رخ می دهد .تغییر اقلیم منجر به تغییراتی در فراوانی ،شدت،
گستره مکانی ،مدت و زمان تغییرات حدی جوی و اقلیمی میشود ،اما این تغییرات میتوانند بیسابقه باشند.
یک سوال رایج در هنگام وقوع یک رویداد شدید آب و هوایی این است که "آیا این رویداد ناشی از تغییرات آب و هوایی بوده است؟"
دانشمندان این سوال را به گونهای دیگر مطرح میکنند" :آیا احتمال وقوع این رویداد تحت تأثیر تأثیرات انسان بر آب و هوا بوده است
و اگر تأثیر داشته است ،چقدر؟» پاسخ به این سوال در سال های اخیر به یک حوزه تحقیقاتی بسیار فعال تبدیل شده است .در حالی
که رویکردهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است ،رایجترین آنها شامل اجرای مدلهای آب و هوایی با تمام عوامل اقلیمی شناخته
شده ،هم انسانی و هم طبیعی ،و فقط با اعمال فشار طبیعی است .استفاده از دو مجموعه مدل برای مقایسه احتمال یا ویژگیهای
رویداد مورد نظر اجازه میدهد تا درجهای که احتمال یا ویژگیهای رویداد ،تحتتاثیر عوامل انسانی قرار گرفتهاند مشخص شود .این
نتیجه اغلب به عنوان "کسری از خطر قابل انتساب" بیان می شود ،که این احتمال است که این رویداد نتیجه تأثیر انسان بر اقلیم در
مقابل تغییرپذیری طبیعی است .بسیاری از این مطالعات یک تا دو سال پس از رویداد ظاهر میشوند ،اما عالقه فزایندهای به نسبت
دادن رویدادها با فاصله زمانی کم پس از رویداد و با استفاده از روشهای از قبل تدوین شده وجود دارد.
در حالی که تا کنون مطالعات بسیار کمی سیگنال انسانی را در رویدادهای جوی شدید در مقیاس کوچک مانند طوفانهای تندری و
گردباد پیدا کردهاند ،پیشرفتهایی در نسبت دادن رویدادهای شدید منفرد که در مقیاسهای بزرگتر رخ میدهند ،صورت گرفته
است .بر اساس مطالعات ارزیابی شده ،که اخیراً در ضمیمه ساالنه بولتن انجمن هواشناسی آمریکا منتشر شده ،طی دوره  2015تا
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 62 ،2017مورد از  77رویداد گزارش شده تحت تأثیر قابل توجه انسانی بر وقوع رویداد ،چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم (برای
مثال ،از طریق تأثیر بر الگوهای گردش جوی که به این رویداد کمک کردند) بوده است.
تقریباً هر مطالعهای که از سال  2015روی موجهای گرمای قابل توجه انجام شده است ،نشان میدهد که احتمال وقوع این امواج به
طور قابل توجهی توسط تغییرات آب و هوایی انسانی افزایش یافته است .به عنوان مثال ،ایمادا و همکاران )2019( .دریافتند که موج
گرمایی که در ژوئیه  2018ژاپن را تحت تأثیر قرار داد بدون تأثیر انسانی غیرممکن بود.
به طور کلی ،واضح ترین نتایج برای شاخص هایی به دست می آید که یک منطقه بزرگ را در یک دوره زمانی قابل توجه پوشش می
دهند (به عنوان مثال ،میانگین دمای ماهانه ملی) ،در حالی که عدم قطعیت بیشتری برای نتایج در مکان های منفرد در دوره های
چند روزه وجود دارد.
تعداد فزایندهای از مطالعات نیز تأثیر انسان را بر رویدادهای شدید بارندگی ،گاهی اوقات در ارتباط با سایر تأثیرات عمده آب و هوایی
مانند نوسانات جنوبی ال نینو ( )ENSOپیدا میکنند .یک مثال ،بارندگی شدید در شرق چین در ژوئن و ژوئیه  2016است ،جایی که
مطالعات  Sunو  )2018( Miaoو  Yuanو همکارانش ( )2018انجام شده است .آنها دریافتند که تأثیر انسان به طور قابل توجهی
احتمال این رویداد را افزایش می دهد ،با سیگنالی با وضوح کمتر در مطالعه سوم (ژو و همکاران.)2018 ،
بر خالف امواج گرما ،نسبت دادن رویدادهای خشکسالی به یک عامل انسانی هنوز منجر به نتیجهگیری واضحی نشده است .این به
دلیل تأثیر قوی تغییرپذیری ساالنه است که به عنوان مثال ،توسط نوسانات بزرگ اقیانوسی و جوی مانند  ،ENSOایجاد می شود .با
این حال ،برخی از رویدادهای موج گرما ،تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم انسانی را نشان میدهند .یک مورد خشکسالی آفریقای شرقی
 2017/2016است ( ،)Funk et al., 2019که به شدت تحت تأثیر دمای گرم سطح دریا در غرب اقیانوس هند بود که تأثیر انسان در
آن نقش داشت.
در مورد تأثیرات انسانی بر فعالیت طوفان یا طوفان گرمسیری کمتر مطالعه شده است .در حوضه شمال غربی اقیانوس آرام شواهد
جدیدی برای یک جابجایی قطب سوی واضح در عرض جغرافیایی که در آن حداکثر شدت طوفان های استوایی اتفاق می افتد ،وجود
دارد.
تغییرات اقلیمی انسانی باعث افزایش (با اطمینان باال) وقایع شدید سطح دریا مرتبط با برخی طوفان های استوایی شده است که شدت
سایر رویدادهای شدید مانند سیل و اثرات مرتبط را افزایش داده است .کالن شهرها ،دلتاها ،سواحل و جزایر کم ارتفاع در بسیاری از
نقاط جهان احتماالً تا سال  2050هر ساله تحت تمام سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای ،این رویدادها را تجربه خواهند کرد.
اطمینان متوسطی وجود دارد که تغییرات آب و هوایی انسانی باعث افزایش بارش ثبت شده ،شده است .در یک مثال قابل توجه ،یک
مطالعه به این نتیجه رسید که تأثیر انسانی ،میزان بارندگی را که در طول طوفان هاروی رخ داده است  -که در سال  2017ایاالت
متحده آمریکا را در منطقه هیوستون در نوردید و یکی از ویرانگرترین طوفان های ثبت شده با خسارتی بیش از  125میلیارد دالر بود.
 حدود  ،٪15با محدوده عدم قطعیت تخمینی بین  ٪8و  ٪19افزایش داده است (اولدنبورگ و همکاران.)2017 ، -7وضعیت مرگ و میر و تلفات اقتصادی ناشی از هوا ،اقلیم و خطرات مربوط به آب از  1970تا 2019
این بخش داده ها و آماری را در مورد تأثیرات هوا ،اقلیم و تغییرات شدید آب در سراسر جهان و منطقه  WMOبر اساس سوابق EM-

 DATبه جز مواردی که به صراحت ذکر شده است ارائه می دهد .عالوه بر این ،تمرکز بر اثرات مربوط به طوفان های استوایی در انتهای
بخش با منابع اضافی گنجانده شده است.
 -1-7مقیاس جهانی
بر اساس سوابق  EM-DATاز سال  1970تا  ،2019مخاطرات هوا و اقلیم 50درصد از کل بالیا (شامل خطرات تکنولوژیکی) 45 ،درصد
از کل مرگ و میرهای گزارش شده و  74درصد از کل خسارات اقتصادی گزارش شده را تشکیل می دهند که به  2.06میلیون مرگ
و  3.6تریلیون دالر خسارت اقتصادی تقسیم می شود.
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یک فاجعه مربوط به هوا ،اقلیم یا خطر آب به طور میانگین در  50سال گذشته روزانه 115
نفر را می کشد و روزانه  202میلیون دالر خسارت وارد می کند.

 -2-7ده عامل اصلی مرگ و زیان اقتصادی
از  10بالی اصلی ،خطراتی که منجر به بیشترین تلفات انسانی در طول این دوره شد عبارتند از خشکسالی ( 650000مرگ) ،طوفان
( 577232مرگ) ،سیل ( 58700مرگ) و دمای شدید ( 55736مرگ) (جدول(-1الف)) .با توجه به خسارات اقتصادی 10 ،رویداد
اصلی شامل طوفان ( 521میلیارد دالر آمریکا) و سیل ( 115میلیارد دالر آمریکا) است (جدول ( -1ب)) .همه رویدادهای طوفانی که
از نظر تلفات و خسارات اقتصادی در  10دسته اول قرار گرفتند ،طوفان های استوایی بودند [ .]3سه مورد از  10بالی بزرگ از نظر
خسارات اقتصادی در سال  2017رخ داده است :طوفان هاروی ( 96.9میلیارد دالر آمریکا) ،ماریا ( 69.4میلیارد دالر آمریکا) و ایرما
( 58.2میلیارد دالر آمریکا) .این سه طوفان به تنهایی  35درصد از کل خسارات اقتصادی  10فاجعه بزرگ در سراسر جهان از سال
 1970تا  2019را تشکیل می دهند.
سیلها شایعترین نوع بالیای مربوط به هوا ،اقلیم و آب بودند ،اما طوفانها بیشترین تلفات انسانی و اقتصادی را داشتند.
 -3-7بالیا بر حسب دهه
تعداد بالیا در طول دوره  50ساله پنج برابر افزایش یافته است :در حالی که  711فاجعه برای سال های  1979-1970ثبت شده،
 3536فاجعه در سال های  2009-2000ثبت شده است (شکل .)4
 -4-7مرگ ها بر حسب دهه
رکورد  EM-DATنشان می دهد که مرگ و میر ناشی از بالیای هوا ،اقلیم و آب از سال  1970تا  2019تقریباً سه برابر کاهش یافته
است .تلفات دهه به دهه کاهش یافته است  -از بیش از  50هزار مرگ در دهه  1970به کمتر از  20هزار نفر در دهه  .2010در دهه
های  1970و  1980به طور متوسط  170مرگ مرتبط با بالیای جوی در روز گزارش شد .در دهه  ،1990این میانگین با یک سوم
کاهش به  90مرگ مرتبط با بالیای جوی در روز رسید ،سپس در دهه  2010به  40مرگ مرتبط در روز کاهش یافت (شکل .)4
پیشرفتهای مهم در سیستمهای هشدار اولیه در سراسر جهان با کاهش مرگ و میر ناشی
از هوا ،اقلیم و مخاطرات آب نسبت داده شده است (هیئت بیندولتی تغییرات آب و هوا
).))2012( ،(IPCC
 -5-7زیان های اقتصادی بر حسب دهه
در طول دوره  50ساله ،روزانه به طور متوسط  202میلیون دالر خسارت وارد شده است .زیان های اقتصادی ناشی از هوا ،اقلیم و
تغییرات شدید آب از دهه  1970تا  2010هفت برابر شده است (شکل  .)4زیان های گزارش شده از سال  2010تا ( 2019متوسط
 383دالر آمریکا در روز در طول دهه) هفت برابر میزان گزارش شده از سال  1970تا  49( 1979میلیون دالر آمریکا) بود (شکل .)4
طوفان ها شایع ترین علت خسارات بودند که منجر به بزرگترین خسارات اقتصادی در سراسر جهان شد .این تنها خطری است که
بخش نسبت داده شده به آن به طور مداوم در حال افزایش است.
 -6-7توزیع بالیا و تاثیرات آنها بر حسب نوع بال
در سرتاسر جهان 44 ،درصد از بالیا به سیل مرتبط بوده است (سیل رودخانه ها  24درصد ،سیل های عمومی  14درصد) و  17درصد
با سایکلون های استوایی مرتبط بوده اند .طوفان های استوایی و خشکسالی شایع ترین خطرات با توجه به تلفات انسانی بودند که به
ترتیب  %38و  %34از مرگ و میرهای ناشی از بالیا را از سال  1970تا  2019تشکیل می دادند .از نظر زیانهای اقتصادی 38 ،درصد
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با طوفانهای استوایی مرتبط بودند ،در حالی که انواع مختلف سیلها  31درصد ،سیلهای رودخانهای ( 20درصد) ،سیلهای عمومی
( 8درصد) و سیلهای ناگهانی ( 3درصد) را تشکیل میدهند (شکل ( - 5الف تا ج)).
پیشرفتهای مهم در سیستمهای هشدار اولیه در سراسر جهان با کاهش مرگ و میر ناشی
از هوا ،اقلیم و مخاطرات آب نسبت داده شده است (هیئت بیندولتی تغییرات آب و هوا
).))2012( ،(IPCC
بر اساس طبقه بندی کشورهای سازمان ملل متحد ،از کل مرگ و میرهای ناشی از هوا ،اقلیم و خطرات آب 91 ،درصد در اقتصادهای
در حال توسعه رخ داده است .این نسبت مطابق طبقهبندی کشورها توسط بانک جهانی نیز به شکل مشابه باقی میماند که بر اساس
آن  82درصد از مرگها در کشورهای با درآمد کم و متوسط رو به پایین رخ داده است.
 -7-7تاثیرات بالیای جوی بر اساس طبقه بندی سازمان ملل و بانک جهانی
دو روش طبقه بندی اقتصادی متفاوت  -سازمان ملل و بانک جهانی  -هر دو نشان می دهند که اکثر مرگ و میرهای گزارش شده از
هوا ،اقلیم و تغییرات شدید آب در کشورهای در حال توسعه رخ داده است ،در حالی که کشورهای با اقتصادهای توسعه یافته بیشترین
خسارت اقتصادی را متحمل شده اند .بر اساس طبقه بندی کشورها توسط سازمان ملل متحد 91 ،درصد از مرگ و میرهای ثبت شده
در اقتصادهای در حال توسعه رخ داده است در حالی که  59درصد از ضررهای اقتصادی در اقتصادهای توسعه یافته ثبت شده است
(شکل  .)7بر اساس طبقه بندی کشورها توسط بانک جهانی 82 ،درصد از مرگ و میرها در کشورهای با درآمد کم و متوسط رو به
پایین و بیشتر زیان های اقتصادی ( 88درصد) در کشورهای با درآمد متوسط و باال رخ داده است (شکل .)6
جدول  10 -1بالیای برتر که بر اساس (الف) مرگ و میر گزارش شده و (ب) خسارات اقتصادی ( )2019-1970رتبه بندی شده اند.
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شکل  -4توزیع (الف) تعداد بالیا( ،ب) تعداد تلفات و (ج) خسارات اقتصادی بر اساس نوع خطر بر اساس دهه در سطح جهانی

شکل  -5توزیع (الف) تعداد بالیا( ،ب) تعداد تلفات و (ج) خسارات اقتصادی بر اساس خطر در سطح جهانی ()2019-1970
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شکل  -7توزیع (الف) تعداد بالیا( ،ب) تعداد تلفات و (ج)
خسارات اقتصادی بر اساس طبقه بندی کشورها توسط سازمان
ملل متحد در سطح جهانی ()2019-1970

شکل  -6توزیع (الف) تعداد بالیا( ،ب) تعداد تلفات و (ج)
خسارات اقتصادی بر اساس طبقه بندی کشورها توسط بانک
جهانی در سطح جهانی ()2019-1970
 -8وضعیت آسیا

در آسیا ،از سال  1970تا  3454 ،2019فاجعه به ثبت رسیده است که با  975622تلفات جانی و  1.2تریلیون دالر خسارت اقتصادی
گزارش شده همراه بوده است .آسیا تقریباً یک سوم ( 31درصد) بالیای مربوط به هوا و اقلیم گزارش شده در سطح جهان را به خود
اختصاص می دهد که تقریباً نیمی از مرگ و میرها ( 47درصد) و یک سوم ( 31درصد) از خسارات اقتصادی مرتبط را شامل می شود.
بیشتر این بالیا مربوط به سیل ( 45درصد) و طوفان ( 36درصد) بوده است .طوفان ها بیشترین تأثیر را بر زندگی افراد داشتند و 72
درصد از تلفات جانی را به خود اختصاص دادند ،در حالی که سیل ها منجر به بیشترین خسارات اقتصادی ( 57درصد) شدند 10 .بالی
بزرگ ثبت شده در آسیا  70درصد ( 680837مرگ) از کل تلفات جانی و  22درصد ( 266.62میلیارد دالر آمریکا) خسارات اقتصادی
برای منطقه را تشکیل می دهند .توزیع تلفات و خسارات اقتصادی بر اساس کشور ،در شکل های  8و  9نشان داده شده است.
 -1-8ده مورد از مرگ آور ترین و زیان بارترین بالیای ثبت شده
از  10بالی بزرگ در آسیا از نظر تلفات جانی ،طوفان های استوایی شایع ترین خطر بودند .سه طوفان گرمسیری ،از جمله دو طوفان
در بنگالدش در سالهای  1970و ( 1991مجموعاً  438866مورد مرگ) و یکی در میانمار در سال  138366( 2008مرگ) آمار کلی
بالیای طبیعی را مخدوش میکند ،به طوری که  ٪0.1از رویدادها  ٪60از مرگهای گزارششده برای منطقه را تشکیل میدهند.
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(جدول ( 2الف)) .بنگالدش ،به دلیل تلفات قابل توجه جانی ناشی از دو طوفان استوایی ،بیش از نیمی از مرگ و میرهای گزارش شده
در آسیا در  50سال گذشته را به خود اختصاص داده است (شکل های  8و .)9
بیشترین خطر از نظر خسارات اقتصادی سیل بود .شش فاجعه پرهزینه آسیا ،در چین رخ داده است (جدول ( 2ب)) ،که  60درصد از
 10رویداد برتر را به خود اختصاص داده است .چین با متحمل شدن نیمی از زیان های اقتصادی ناشی از هوا ،اقلیم و رویدادهای آبی
در منطقه ( 49.7درصد) که منجر به زیان  598میلیارد دالری در  50سال گذشته شده است ،بیشترین آسیب را در آسیا داشته است.
 -2-8بالیا و تاثیرات آنها بر حسب دهه ها
افزایشی در تعداد بالیای ثبت شده منتسب به هوا ،اقلیم و مخاطرات آبی در طول این دوره وجود داشت :هرچه در دهه ها جلوتر
میرویم بالیا با توالی وقوع بیشتری گزارش می شود :از یک فاجعه به طور متوسط در هر پانزده روز به یک فاجعه در هر سه روز در
طول  50سال .در طول دو دهه گذشته به طور متوسط ساالنه صد و چهار فاجعه ثبت شده است .این افزایش ممکن است نتیجه
سوگیری گزارشدهی باشد که زیرا بالیا از سال  2000به دلیل پیشرفتهای فناوری و تمرکز بینالمللی بر کاهش خطر بالیا ،بیشتر از
دهههای گذشته ثبت شدهاند.
تعداد مرگ و میرهای گزارش شده در طول این دوره با گذر زمان در دهه ها نوسان داشته است ،در حالی که زیان های اقتصادی به
طور مداوم و قابل توجهی افزایش یافته است.
پنج مورد از  10مورد مرگبارترین رویداد ثبت شده در دهه  1970و  9مورد قبل از سال  2000رخ داده است .چهار مورد از  10رویداد
پرهزینه در دهه اخیر ( )2019-2010رخ داده است (شکل  10و جدول .)3
 -3-8توزیع بالیا و اثر آنها بر حسب نوع بال
شکل (11الف تا ج) توزیع را بر حسب تعداد کل ،تلفات ناشی از آن و خسارات اقتصادی به عنوان تابعی از نوع خطر نشان می دهد.
سه خطر شایع از نظر تعداد بالیای ثبت شده :سیالب رودخانه ( ،)%23طوفان گرمسیری ( )%21و سیل عمومی ( .)%14طوفان های
استوایی بیشترین مرگ و میر را به خود اختصاص دادند ( ،)%70در حالی که سیل (سیالب های عمومی ( )%12و سیل رودخانه ها
( %21 ))%9از مرگ و میرها را به خود اختصاص داده اند .از نظر خسارات اقتصادی ،سیالبهای رودخانهای ( ،)%38طوفانهای
گرمسیری ( )%30و سیلهای عمومی ( )%15شایعترین خطرات در آسیا بودند .این سه نوع خطر در مجموع  58درصد از انواع بالیا،
 91درصد از مرگ و میرها و  83درصد از خسارات اقتصادی را به خود اختصاص داده اند.
 -4-8توزیع بالیا و اثرات آنها بر اساس طبقه بندی کشورها توسط سازمان ملل متحد و بانک جهانی
تجزیه و تحلیل طبقه بندی کشورها نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق بالیای ثبت شده ( ،)٪89مرگ و میرهای مرتبط ()٪99
و خسارات اقتصادی ( )٪85در کشورهای دارای اقتصاد در حال توسعه رخ داده است (شکل  .)13از هر ده بالیای ثبت شده ،تعداد
تلفات و خسارات اقتصادی در آسیا تقریباً  9مورد در اقتصادهای در حال توسعه بر اساس طبقه بندی کشورها رخ داده است .در حالی
که طبقه بندی کشورها در بانک جهانی سهم بیشتری را به کشورهای با درآمد پایین تا متوسط (رنگ های سبز به همراه آبی روشن)
نشان می دهد که  51درصد از بالیای گزارش شده 89 ،درصد از مرگ و میرهای مرتبط و  25درصد از خسارات اقتصادی را گزارش
می دهند (شکل .)12
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جدول  10 -2مورد بالیای برجسته در آسیا بر اساس (الف) تلفات گزارش شده و (ب) خسارات اقتصادی ( )2019-1970رتبه بندی
شده اند TC .نشان دهنده بالیای ناشی از طوفان های استوایی است

شکل  -8بالیای گزارش شده و تلفات مرتبط با آن در آسیا ()2019–1970
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شکل  -9بالیای گزارش شده و خسارات اقتصادی مرتبط در آسیا ()2019-1970

شکل  -10توزیع (الف) تعداد بالیا( ،ب) تعداد تلفات و (ج) خسارات اقتصادی بر اساس نوع خطر و بر اساس دهه در آسیا
18

شکل  -11توزیع (الف) تعداد بالیا( ،ب) تعداد تلفات و (ج) خسارات اقتصادی ناشی از خطر در آسیا ()2019-1970

19

شکل  -13توزیع (الف) تعداد بالیا( ،ب) تعداد تلفات و (ج)
خسارات اقتصادی بر اساس طبقه بندی کشورها در آسیا
( .)2019-1970دستههایی که در شکلها نشان داده نشدهاند
نشان میدهند که درصد آنها صفر یا نزدیک به صفر است.

شکل  -12توزیع (الف) تعداد بالیا( ،ب) تعداد تلفات و (ج)
خسارات اقتصادی بر اساس طبقه بندی کشور بانک جهانی در
آسیا ()2019-1970

 -9مقایسه های متقابل مناطق WMO
طوفان ،سیل و خشکسالی شایع ترین خطرات ثبت شده در سطح جهان طی دوره  50ساله بوده است .توزیع تلفات و خسارات اقتصادی
ناشی از این خطرات از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است .به عنوان مثال ،خشکسالی در آفریقا ،طوفان در آسیا ،سیل در آمریکای
مرکزی ،آمریکای شمالی و دریای کارائیب ،طوفان در جنوب غربی اقیانوس آرام و در آمریکای جنوبی ،و موج گرما (دمای شدید) در
اروپا ،عوامل اصلی تلفات جانی بودند .از سوی دیگر ،بخش بزرگی از خسارات اقتصادی ناشی از سیل در آفریقا ،آسیا ،آمریکای جنوبی
و اروپا ،همراه با طوفان در آمریکای مرکزی و شمالی و دریای کارائیب و جنوب غربی اقیانوس آرام بود (شکل  .)14طبقه بندی مناطق
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 WMOبه این شکل می باشد :منطقه  :1آفریقا ،منطقه  :2آسیا ،منطقه  :3آمریکای جنوبی ،منطقه  :4آمریکای شمالی ،آمریکای
مرکزی و کارائیب ،منطقه  :5جنوب غربی اقیانوس آرام ،منطقه  :6اروپا

شکل  -14توزیع (الف) تعداد بالیا( ،ب) تعداد تلفات و (ج) خسارات اقتصادی بر اساس منطقه )1970-2019( WMO

 -10مرگ و میر و عوارض  -دیدگاه های بخش سالمت
 -1-10اثرات سالمتی حوادث غیرمترقبه و بالیا
رویدادهای خطرناک ،از جمله موارد اضطراری و بالیا ،تلفات سنگینی بر زندگی و سالمت مردم ،توسعه اجتماعی و اقتصاد و محیط
زیست جوامع محلی و کشورها وارد میکنند .تخمین زده میشود که بین سالهای  2005تا  ،2015بیش از  1.5میلیارد نفر به طور
کلی تحت تأثیر بالیای طبیعی قرار گرفتهاند که شامل بیش از  700000کشته ،بیش از  1.4میلیون نفر مجروح و تقریباً  23میلیون
نفر به دلیل خطرات طبیعی و فناوری بیخانمان شدهاند ( .)UNDRR, 2015هنگامی که شیوع بیماری (شامل اپیدمی ها و همه گیری
ها) و خطرات اجتماعی اضافه شود ،این ارقام به طور قابل توجهی رشد می کنند .افرادی که سطح آسیب پذیری باالتری دارند و
ظرفیت کمتری برای مدیریت ریسک دارند ،به طور نامتناسبی تحت تأثیر قرار می گیرند .عوامل موثر بر آسیب پذیری عبارتند از فقر،
جنسیت ،سن ،ناتوانی و وضعیت سالمتی یا تغذیه نامناسب.
عالوه بر تلفات جانی به دلیل تأثیرات مستقیم خطراتی مانند طوفان ،سیل و موج گرما ،بسیاری از پیامدهای دیگر مسیرهای غیرمستقیم
برای مرگ و میر را فراهم می کند ،مانند اختالل در خدمات مراقبت های بهداشتی ،گسترش بیماری های واگیر و آسیب به زیرساخت
های حیاتی [ .]4عالوه بر این ،دوره زمانی بین قرار گرفتن یک فرد در معرض خطری که منجر به مرگ می شود می تواند بسیار
متفاوت باشد ،که باعث ایجاد ابهاماتی در مورد نسبت دادن مرگ به یک موقعیت اضطراری یا فاجعه می شود .اختالل در مراقبت از
بیماری های مزمن ،مانند دیابت و بیماری های قلبی عروقی ،و شروع استرس مداوم می تواند منجر به بیماری و مرگ و میر بیشتر
شود که ممکن است ماه ها یا سال ها پس از رویداد رخ دهد .آب و هوا ،از جمله نوسانات و تغییرات آب و هوایی ،منبع اصلی خطر
برای رویدادهای خطرناکی است که بر سالمت عمومی تأثیر می گذارد .اثرات مستقیم و غیرمستقیم رویدادهای آب و هوایی بر سالمت
در شکل  15با استفاده از مثال اثرات ال نینو  2016/2015نشان داده شده است که منجر به طیف گسترده ای از مشکالت بهداشتی
شد (.)2016 ،WHO
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شکل  -15ال نینو و نمای کلی سالمت
تعداد رویدادهای شدید هوا ،اقلیم و آب گزارش شده در حال افزایش است ( )IPCC 2012,2014و انتظار می رود که چنین رویدادهایی
در بسیاری از نقاط جهان پرتکرار تر و شدیدتر شوند .در عین حال ،چند دهه گذشته شاهد رشد سریع جمعیت ساکن در دشت های
سیالبی و مناطق ساحلی در معرض طوفان ،به ویژه در شهرهای کشورهای در حال توسعه بوده است .تغییرات آب و هوایی باعث
افزایش شدید دما شده و به رویدادهای بارندگی مکرر و شدید کمک کرده و شدت طوفان های استوایی را تغییر داده است .این روندها
با هم ،خطر هوا ،اقلیم و خطرات آب را برای سالمت انسان افزایش خواهند داد (IPCC 2012,2014؛  WHOو  .)2012 ،WMOاز
دهه  2030به دلیل تأثیرات تغییرات آب و هوایی ،ساالنه مرگ و میر اضافی زیر پیش بینی می شود 38000 :مورد به دلیل قرار
گرفتن در معرض گرما در افراد مسن 48000 ،به دلیل اسهال 60000 ،به دلیل ماالریا و  95000به دلیل سوء تغذیه در دوران کودکی.
برخی از بیماریهای عفونی به شدت به دما و بارندگی حساس هستند ،از جمله وبا و بیماریهای اسهالی ،و همچنین بیماریهای
منتقله از طریق ناقل مانند ماالریا ،دنگی و شیستوزومیازیس (بیماری نواحی حاره که در اثر کرمک های شیستوزوم ایجاد می شود).
تغییرات اقلیمی تهدیدی برای معکوس کردن پیشرفت جامعه جهانی بهداشت عمومی در برابر بسیاری از بیماریها و افزایش چالشها
برای جامعه مدیریت خطر بالیا برای پیشگیری ،آمادهسازی ،پاسخگویی و کمک به بهبودی ناشی از شرایط اضطراری طبیعی ،بیولوژیکی
و اجتماعی است.
پیشرفت هایی در کاهش خطرات بالیا حاصل شده است و این منجر به کاهش مرگ و میر شده است ،به عنوان مثال ،همانطور که در
مورد مرگ و میرهای مرتبط با طوفان در بنگالدش و هند در دهه های گذشته اتفاق افتاده است .با وجود این ،سطوح باالیی از آسیب
پذیری در برابر رویدادهای خطرناک باقی مانده است .اولین هدف جهانی چارچوب سندای «کاهش قابل توجه مرگ و میر جهانی در
بالیای طبیعی تا سال  ،2030با هدف کاهش میانگین نرخ مرگ و میر جهانی در هر  100000نفر در دهه  2030-2020در مقایسه
با دوره  »2015-2005است .برای اندازه گیری موفقیت سیاست و عمل در برابر رسیدن به این هدف ،مرگ و میر باید به طور دقیق
کمّی و تفسیر شود.
همانطور که قبال توضیح داده شد ،چالش های متعددی در تعریف مرگ و میر ناشی از بالیا ،به دست آوردن داده های موجود دقیق،
و تخمین ،تفسیر ،و گزارش داده های مرگ و میر وجود دارد .بسیاری از کشورها به پایگاههای اطالعاتی قابل اعتماد بالیا یا خسارات
22

اضطراری و همچنین به دادههای مرگ و میر ناشی از ثبت احوال ملی و آمار حیاتی دسترسی ندارند .در دسترس بودن اطالعات مربوط
به تولد و مرگ در سراسر جهان نابرابر است و دو سوم مرگ و میر ساالنه ثبت نشده است (شکل .)16

شکل  -16پوشش ثبت احوال علت مرگ (( 2016–2007 ،)%منبع]5[ )2018 ،WHO :
در سال  WHO ،2016نشان داد که در دسترس بودن داده ها در مورد علت مرگ در سراسر جهان به طور قابل توجهی متفاوت است،
به طوری که برخی از کشورها علت مرگ و میر را در کمتر از  ٪25موارد ثبت می کنند .بهعالوه ،در نسبت دادن مرگها به رویدادهای
خطرناک ،از جمله علت مرگ و مدت زمان وقوع آن ،تفاوتهایی وجود دارد .اگرچه همه کشورها تلفات جانی ناشی از حوادث اضطراری
و بالیای طبیعی را تجربه می کنند ،به طور کلی خطر مرگ و میر در کشورهای با درآمد کم و متوسط بیشتر است و اینها همان
کشورهایی هستند که کمبود ثبت داده های حیاتی دارند و شکاف داده ها در آنها بیشتر است ( Osuteyeو همکاران( )2017 ،شکل
.)17

شکل  -17نسبت کشورها به تفکیک منطقه ای که داده های ثبتی حیاتی در آن ها موجود است و تأثیر متناسب فاجعه (منبع:
گرین و همکاران (.))2019
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 -2-10لزوم مشارکت بخش بهداشت در پایش مرگ و میر ناشی از بالیا
ضرورت دادههای با کیفیت خوب برای حمایت ،طراحی ،اجرا و ارزیابی سیاستها و اقدامات مدیریت ریسک بالیا و فوریتهای سالمت
مؤثر است و توسط چارچوب مدیریت ریسک بالیا و اورژانس بهداشت  (2019 ،WHO) WHOتوصیه میشود .در حالی که اندازه گیری
میزان تأثیرپذیری سالمت از رویدادهای خطرناک یک کار پیچیده است ،ارزیابی ،اولویت بندی و کاهش خطرات سالمتی رویدادهای
آینده و ایجاد انعطاف پذیری جوامع و کشورها ضروری است.
آمار تلفات معتبر نیز برای بهبود جامعه پس از بحران مهم است .این آمار بر تغییر سیاست تأثیر می گذارند و مسئولیت پذیری سیاسی
را افزایش می دهند (به کادر  1مراجعه کنید) .داده های بهداشتی ،از جمله مرگ و میر ،برای نظارت و ارزیابی اثرات اقدامات انجام
شده توسط بهداشت و سایر بخش ها در تمام سطوح جامعه ،شناسایی عملکرد خوب و بهبود اقدامات آینده ضروری است .کشورها باید
روشی برای اندازه گیری مرگ و میر بیابند که برای مخاطراتی که با آن مواجه هستند و منابعی که در دسترسشان است کارآمد باشد.
این امر مستلزم رهبری ،آموزش ،اقدام و هماهنگی در تمام سطوح در همه بخشهای مرتبط ،از جمله بخش سالمت است.
چارچوب سندای ،اهداف و شاخصهایی را به کشورهای عضو سازمان ملل ارائه میکند تا امکان نظارت و گزارش پیشرفت در اقدام
برای کاهش خطرات و اثرات اضطراری بر سالمت و رفاه و توسعه اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی کشورها را فراهم کند .بر سالمت
در همه سیاستها تأکید میکند و تمرکز بر سالمت را با نتیجه «کاهش قابل توجه خطر بالیا و خسارات جانی ،معیشت و سالمت»
تقویت میکند.
گزارشدهی در برابر چارچوب سندای و کارهای انجام شده متضمن همپوشانیهای ضمنی با سایر ابتکارات جهانی سالمت ،از جمله
اهداف توسعه پایدار ،فهرست مرجع جهانی  WHOاز  100شاخص اصلی سالمت و سیزدهمین برنامه کلی سازمان جهانی بهداشت از
چارچوب تأثیر کار است.
بسیار مهم است که وزارتخانه های بهداشت با چارچوب سندای بر نقاط کانونی ملی نظارت داشته باشند و با شرکای مربوطه همکاری
کنند تا از گزارش جامع و دقیق داده های مرتبط با سالمت اطمینان حاصل کنند.
کادر  .1برآوردهای مرگ و میر ناشی از طوفان ماریا در پورتوریکو
پورتوریکو در سپتامبر  2017توسط طوفان ماریا ،یک طوفان رده  4تا  ،5با خسارات گسترده و خسارات اقتصادی
سنگین همراه شد .صدمات قابل توجهی به سیستم بیمارستان وارد شد و قطعی برق اتفاق افتاد که بازسازی آن هفته
ها طول کشید .گمان می رود که این عوامل به احتمال زیاد منجر به تعداد زیادی مرگ و میر شده است .با این حال،
تخمینها از تعداد تلفات ناشی از طوفان ماریا در طول زمان و با توجه به روش مورد استفاده بسیار متفاوت بوده است،
که نشاندهنده طیف وسیعی از رویکردها ،تفاوتها و مشکالت در ارائه تخمینهای به موقع و قوی خطرات مرگ و میر
است.
برآورد اولیه تعداد تلفات در پورتوریکو  16نفر بود که رئیس جمهور ایاالت متحده دو هفته پس از وقوع طوفان ماریا
از آن بازدید کرد ،با برآوردهای رسمی بعدی دولت این تعداد را در پایان سال  2017به  64نفر تغییر داد (تلموندو،
 . .)2017این شمارش رسمی مرگ و میر تنها مرگهایی را در نظر میگیرد که علت «مرتبط با طوفان» در گواهیهای
مرگ ذکر شده است .مطالعه ای که در می  2018منتشر شد (کیشور و همکاران )2018 ،تعداد مرگ و میرهای بیش
از حد را  5740نفر (با فاصله اطمینان  95درصد از  1506تا  )9889تخمین زد که تقریباً هفتاد برابر بیشتر از تخمین
های اولیه بود که بیشتر ناشی از مرگ و میر ناشی از قطع خدمات بهداشتی ،برق و آب بود .پس از بررسی انتقادی این
مقاله اخیر ،یک مطالعه بعدی ( Santos-Lozadaو  ،)2018 ،Howardتخمین محافظه کارانه ای از  1139مرگ
اضافی ( ٪95فاصله اطمینان از  1006تا  ،)1272با سطوح بازگشت به قبل ارائه کرد .تا دسامبر  ،2017سه ماه پس
از طوفان ،نشان دهنده مدت زمانی است که می توان تأثیر یک فاجعه را به طور جامع درک کرد.
با توجه به اینکه بخش بهداشت ،داده های حیاتی در مورد مرگ و میر و سایر اهداف و شاخص های ناظر چارچوب سندای مربوط به
سالمت را در اختیار دارد ،WHO ،همراه با بهداشت عمومی انگلستان ،مجموعه ای از یادداشت های راهنمایی را ایجاد کرده است -
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یادداشت های راهنمای فنی سازمان بهداشت جهانی در مورد گزارش چارچوب سندای برای وزارتخانه های بهداشت  -در مشورت با
کشورهای عضو و شرکا [ .]6این یادداشتهای راهنما به بخش سالمت در نقش خود در جمعآوری و گزارشدهی دادهها ،از جمله
هدف  ،Aکه بر کاهش مرگومیر تمرکز دارد ،کمک میکند و همچنین شاخصی برای اهداف توسعه پایدار است .یادداشت های
راهنمایی با راهنمای فنی برای نظارت و گزارش پیشرفت در دستیابی به اهداف جهانی چارچوب سندای برای کاهش خطر بالیا
( )2017 ،UNDRRهمسو شده و تکمیل می شوند .نقش بخش بهداشت احتماالً شامل ارائه داده ها ،راستی آزمایی داده های ملی
بالیای طبیعی و تعامل با طیفی از بخش ها و ذینفعان (مانند نیروی پلیس و دولت محلی و غیره) خواهد بود .یادداشتهای راهنما به
دنبال کمک به عملیاتی کردن ،سادهسازی و استاندارد کردن جمعآوری و گزارشدهی دادهها از طریق استفاده از زبان و روشهای
رایج هستند .آنها اطالعاتی را در مورد مسائل کلیدی که باید هنگام جمع آوری داده های بهداشتی در نظر گرفته شوند ،در مورد اینکه
چه نوع داده هایی باید جمع آوری شوند و در مورد سهامداران احتمالی برای تعامل با آنها ارائه می دهند.
فراتر از اهداف چارچوب سندای که بر تأثیرات مستقیم تمرکز دارد ،بخش سالمت نقشی در پرداختن به پیامدهای کامل رویدادها بر
جوامع از طریق در نظر گرفتن تأثیرات غیرمستقیم در طول زمان دارد .گزارش بخش سالمت همچنین به وزارتخانه های بهداشت این
امکان را می دهد که اثرات و روندهای ساالنه تأثیرات کامل حوادث و بالیا بر سالمت ،بررسی پیشرفت در تقویت ظرفیت ها و کاهش
آسیب پذیری؛ و اولویت بندی مناطق برای اقدامات بیشتر را اندازه گیری کنند.
برای تقویت داده ها و گزارش های مرگ و میر ،کشورها باید اقدامات توسعه ظرفیت از جمله آموزش بخش سالمت در مورد روش های
بهبود نظارت و گزارش دهی در مورد اهداف سندای در بخش بهداشت را در نظر بگیرند .و به پایگاههای اطالعاتی چندبخشی تلفات
بالیای طبیعی که اغلب توسط آژانسهای ملی مدیریت بالیا مدیریت میشوند ،کمک کند.
ثبت احوال و آمارهای حیاتی ،ستون فقرات ارائه خدمات موثر ملی هستند ،در کنار داده هایی که برای نظارت بر  12هدف از  17هدف
توسعه پایدار نیز ضروری است (شبکه راه حل های توسعه پایدار .)2019 ،در میانمدت و بلندمدت ،وزارتهای بهداشت میتوانند
تقویت ظرفیتهای محلی و ملی برای ثبت احوال و آمارهای حیاتی و توسعه ثبت پروندههای ملی برای مرگ و میر و عوارض ناشی از
حوادث خطرناک ،از جمله موارد اضطراری و بالیا را در نظر بگیرند.
سازمان بهداشت جهانی متعهد به همکاری با وزارتخانهها و شرکا برای حمایت از کشورها در تالشهایشان برای تقویت ظرفیتهایشان
برای جمعآوری و گزارشدهی دادهها برای اهداف و شاخصهای چارچوب سندای ،و شاخصهای مرتبط برای اهداف توسعه پایدار و
سایر چارچوبهای مرتبط است .این مهم با کار در حال انجام بر روی راهنمایی ،با مثال نشان داده شده است و در یادداشت های
راهنمای فنی در مورد گزارش چارچوب سندای ،برای وزارتخانه های بهداشت ،با مشورت کشورهای عضو و شرکا ،برای اجرا توسط
نقطه کانونی و/یا هماهنگ کننده هر یک از کشورهای عضو سازمان ملل برای گزارش دهی به بخش رصد چارچوب سندای ،ارائه شده
است.
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