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يف ملحة
?çQGƒμdG  ÉæØ∏μJ  ºc •

?ÓÑ≤à°ùe çQGƒμdG  ô£N OGOõ«°S  πg •
?á«°VÉŸG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN ôWÉîŸG  ¢†ØN ≈a kÉeó≤J  ÉfRôMCG  πg •

?çQGƒμdG  ô£N ≈∏Y IôKDƒŸG  πeGƒ©dG  ≈g Ée •
?áHƒ∏£ŸG  á«dÉàdG  äGƒ£ÿG ≈g Ée •

 çQGƒμdG ôWÉfl IQGOEG øμÁ πg
?áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≥«≤– ±ó¡H

 å«M ,á«°ù«FôdG ¢VGôeC’G áØ∏μJ ihÉ°ùJ çQGƒμ∏d IöTÉÑŸG áØ∏μàdG á∏ªL ¿EG
 ∫OÉ©j Ée ƒg h çQGƒμdG ÖÑ°ùH kÉjƒæ°S öûÑdG IÉ«M øe áæ°S ¿ƒ«∏e 42 Qó¡J
 Gòg  kÓNO  πbC’G  äÉÄØdG  πªëàJh  .¿QódG  ¢VôÃ  ó≤ØJ  ≈àdG  ΩGƒYC’G  OóY
 πNódG  äGP  ∫hódG  ≈a  ™≤J  á©FÉ°†dG  äGƒæ°ùdG  √òg  øe  %80  ¿EG  :AÖ©dG

.§°SƒàŸG hCG ¢†ØîæŸG

إن عبء الكوارث هو أمر ملموس

سنوات العمر الضائعة

املنخفض                  املتوسط األدىن                  املتوسط األعىل                     املرتفع

مجموع الدخل

عدد سنوات العمر الضائعة لكل ١٠٠٫٠٠٠ شخص

األثار عىل االستثامر الرأسامىل وإجامىل االحتياطى
املؤرش

األثر عىل القدرة عىل النمو

املؤرش = مؤرش مركب يرتاوح بني «أثار منخفضة» (١)
إىل «أثار حادة» (١٠٠)

األثار عىل االنفاق االجتامعى
األثار عىل اسهم رأس املال
إجامىل االدخار

املؤرش

مدغشقر

هندوراس

جاميكا

اليونان

الفلبني

هايتى

جواتيامال

إيران (الجمهورية اإلسالمية)

فيتنام

اليابان

الهند

الواليات املتحدة األمريكية

نيوزيالندا

الصني

أملانيا

 ¿Éfƒ«∏d iOÉ°üàb’G ƒªædG ,∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y , áØ∏àfl kÉbô£H ∫hódG ôKCÉàJ ±ƒ°S
 §°SƒàŸG πNódG äGP ∫hódG ¬¡LGƒà°S iòdG ióëàdG ¿G ÚM ≈a ôKCÉàj ±ƒ°S

.á«YÉªàL’G á«ªæàdÉH ≥∏©à«°S ÚÑ«∏ØdG πãe

هل ميكن خفض مخاطر الكوارث؟

 äÉ°ù°SDƒŸG ôjƒ£J ∫É› ≈a á«°VÉŸG Iöû©dG ΩGƒYC’G ∫ÓN ®ƒë∏e Ωó≤J çóM
.çQGƒμdG ôWÉfl ¢†Øÿ áaOÉ¡dG äÉ©jöûàdGh äÉ°SÉ«°ùdGh

 QGòfE’Gh ,çQGƒμ∏d OGó©à°S’G ä’É› ≈a ÒÑc πμ°ûH äGQó≤dG õjõ©J ” Éªc
.IOóëŸG ôWÉîŸG ¢†Øÿ áaÉ°VE’ÉH áHÉéà°S’Gh ôμÑŸG

.ôWÉîª∏d áæeÉμdG ÜÉÑ°SC’G IQGOEG ∫É› ≈a ∫hódG º¶©e ≈a kGOhófi Ωó≤àdG ¿Éc

الحوكمة
مستوى التقدم (من ١ إىل ٥)

دورة مراجعة إطار «هيوجو» دورة مراجعة إطار «هيوجو»

متوسط مستوى التقدم 
ىف إطار «هيوجو»

مستوى التقدم (من ١ إىل ٥) متوسط مستوى التقدم 
ىف إطار «هيوجو»

تقييم املخاطر

 öûÑdG QÉªYCG ≈a óbÉØdG á«MÉf øe AGƒ°S kGÒÑc kGÒeóJ çó– çQGƒμdG ∫GõJ ’
 ô¡¶J ’ ¤ÉàdÉHh IOÉ◊G çQGƒμdG ≈a äÉ«aƒdG õcÎJh äÉμ∏àªŸG á«MÉf øe hCG
 ÖÑ°ùH ójGõàJ äÉ«aƒdG ∫GõJ ’ ∂dP ™eh .Ò°ü≤dG ióŸG ≈a IôgÉ¶dG äÉgÉŒG

.kÉªéM πbC’G çGóMC’G

الخسائر الناتجة عن الكوارث التزال مرتفعة

الوفيات واسعة النطاق ١٩٩٠ – ٢٠١٣ (٦٥ اقلياًم، دولتان)

تقرير التقييم العاملى
بشأن الحد من مخاطر الكوارث

2015

الوفيات

تغري املناخ يعدل مخاطر الكوارث

 ≈∏Y áÑJÎŸG ôFÉ°ùÿG ôWÉfl IOÉjR ¤EG ñÉæŸG Ò¨J iODƒj ±ƒ°S ,ä’É◊G º¶©e ≈a
 ¿ƒ«∏H  1^4  áaÉ°VEG  ¤EG  ñÉæŸG  Ò¨J  iODƒ«°S  ,≈ÑjQÉμdG  ¢VƒM  ≈Øa  .çQGƒμdG

.ÉgóMh Ò°UÉYC’G ìÉjQ ÖÑ°ùH á©bƒàŸG ájƒæ°ùdG ôFÉ°ùÿG §°Sƒàe ¤EG Q’hO

تقديرات الخسائر املستقبلية من األعاصري املدارية باملقارنة بأسهم رأس املال 
واالستثامر واالنفاق االجتامعى ىف الدول الجزرية الصغرية النامية

بورتوريكو

باهاما

جواديلوب

جمهورية الدومنكان

املكسيك

جزر كاميان

جامايكا

مارتنيك

كوبا

انتجوا وبربودا

الجزر العذراء للواليات املتحدة األمريكية

الجزر العذراء الربيطانية

برمودا

هندوراس

ترينداد وتوباجو

سانت كيتس ونفيس

هايتى

باربادوس

أروبا

فينزويال

متوسط الخسائر السنوي (مليون دوالر أمرييك

بدون أخذ تغري املناخ ىف االعتبار
تغري املناخ مأخوذاً ىف االعتبار

 kGAõL  íÑ°üj  ¿CGh  óH’  ,çQGƒμdG  IQGOEG  ¢ù«dh  ôWÉîŸG  IQGOEG  ¿EG
 ±ó¡J ≈àdG á∏ªàëŸG ôWÉîŸG IQGOEG å«M øe á«ªæàdG á«∏ªY øe Ó«°UG
 ≈©°ùJ ≈àdG áë«ë°üàdG ôWÉîŸG IQGOEGh ,IójóL ôWÉfl ºcGôJ Öæéàd
 áfhôŸG ºYód á«°†jƒ©àdG ôWÉîŸG IQGOEGh , áªFÉ≤dG ôWÉîŸG øe óë∏d

.á«≤ÑàŸG ôWÉîŸG á¡LGƒe ≈a

 ≈a  ≈μjôeCG  Q’hO  QÉ«∏e  6  OhóM  ≈a  ájƒæ°S  äGQÉªãà°SG  ¿EG
 ™aÉæe ódƒJ ¿CG øμÁ çQGƒμdG ôWÉfl IQGOE’ áÑ°SÉæŸG äÉ«é«JGÎ°S’G
 QÉ«∏e  360  É¡àª«b  ≠∏ÑJ  ôWÉîŸG  øe  ó◊G  á«MÉf  øe  á«aÉ°VEG

.Q’hO

 Iójó÷G ájƒæ°ùdG ôFÉ°ùÿG §°SƒàŸ kÉjƒæ°S kÉ°†ØN ∂dP ∫OÉ©jh
.áFÉŸÉH 20 QGó≤Ã á«aÉ°VE’Gh

 ≈a ÖÑ°ùàj  É‡  ,IÒ¨°üdG  çQGƒμdG  ä’ÉM ≈a QGöVC’G  øe ÒÑc ºéM ™≤j
.ájƒªæJ OQGƒŸ Qôμàe πcCÉJ

األرضار الناتجة عن املخاطر املمتدة منذ ١٩٩٠

منازل مترضرة

واسعة النطاق كثيفة

طرق مترضرة 
(باملرت)

مصادر املياه الرصف الصحى مراكز تعليمية مراكز صحية مصادر الطاقة

 π©ØdÉH ≈fÉ©J ≈àdG πNódG á£°Sƒàeh á°†Øîæe ∫hódG ádÉM ≈a á∏μ°ûe πãÁ Gòg
.äÉeóÿGh áeÉ©dG ≥aGôŸG øe ≈∏NGódG É¡fÉ«æH ójóŒh áfÉ«°U πLCG øe

الخسائر املستقبلية متثل تكلفة 
عالية مهدرة

 .ÈcCG ìÉéæH çQGƒμdG ôWÉfl IQGOEG ” GPEG ’EG kÓÑ≤à°ùe ôFÉ°ùÿG ™ØJôJ ¿CG ™bƒàj
 á«æÑŸG  ≥WÉæŸG  ≈a  ≈μjôeCG  Q’hO  QÉ«∏e  314  ≠∏ÑJ  kÉ«dÉM  á©bƒàŸG  ôFÉ°ùÿGh

.ÉgóMh

متوسط الخسائر السنوية لالخطار العاملية املتعددة

مخاطر متعددة
متوسط الخسائر السنوية

(مليون دوالر أمرييك)
الزالزل والفيضانات واألعاصري املدارية 

وأمواج التسونامى

 IÒÑc IQÉ°ùN ΩÉeCG á«dÉŸG áfhôŸG QÉÑàNG ≈a ìÉéædG É¡æμÁ’ ∫hódG øe ójó©dG
.ΩÉY100 πc Iôe ™≤J

متوسط الخسائر السنوية لالخطار العاملية املتعددة

الفجوة القامئة ىف حالة حادث يقع 
مرة واحدة كل ١٠٠ عام

(باملليون دوالر أمريىك لعام ٢٠٠٥)

ال توجد فجوة ىف حالة حادث يقع كل ١٠٠ عام
¤ÉàdÉHh á«dÉe ôFÉ°ùÿ ä’ÉM 5 øe πbCG É¡jód ≈àdG ∫hódG
É¡©°Vh øe ócCÉàdG ΩóY iƒà°ùe ™ØJôj

 ¿Éfƒ«dGh ≈∏«°Th ôFGõ÷G πãe áæjÉÑàe k’hO ¬LGƒJ ¿CG  øμÁ IOÉ÷G äÉjóëàdG
.ÚÑ∏ØdGh ¿Éà°ùcÉÑdGh GƒLGQÉμ«fh ¿GôjEGh É«°ùfhófGh

 ¤Ée  ≥£æe  ∂dP  πãÁ  å«M  çQGƒμdG  ôWÉfl  ¢†ØN  øμÁ
 •öT ƒg çQGƒμdG  ôWÉfl ¢†ØN ≈a QÉªãà°S’G  ¿CG  πH  .º«∏°S

.Ò¨àe ñÉæe πX ≈a áeGóà°ùŸG á«ªæà∏d

äÉeƒ∏©ŸG ™ªL øe ∫É≤àf’G
ôWÉîŸG áaô©e ¤EG ôWÉîŸG ∫ƒM

ó«°TôdG ºμ◊G

õjõ©J
ádAÉ°ùŸG

التنمية املستدامة

∞«dÉμàdG ôjó≤J
óFGƒØdGh
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