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لكوارث على مستوى العالم االمناخي وظاهرة النينو يحفزان التغيير  –على األطالق ألكثر حرارة للعام ا التكلفة البشرية  :بيان صحفي

 2015فى 

هيمنة الكوارث المتعلقة بالطقس وتغير المناخ حيث شهد  ،طالقعلى اإل األكثر حرارة   2015يعتبر عام  –، جنيف  2016فبراير  14 

 اليوم. توجهات الكوارث الذي عرضحليل تبطة  باألخطار الطبيعية وفقا  لتعلى توجهات الكوارث المر

، الهند كارثة( 22الواليات المتحدة األمريكية ) (،كارثة 26الصين ) يه 2015خالل عام لكواراث تعرضت لأكثر خمسة دول وتعتبر 

 (.كارثة 11سيا )ي( واندونكارثة 15(، الفلبيين )كارثة 19)

قد الق.  وعلى اإلط ألكثر حرارة  رنا بالعام اررئيس مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث السيد / روبرت جالسر " لقد م وقال

 بظاهرة النينو القويةمرتبطا  كان المناخ % من هذه األحداث 92حيث العام الماضي خالل الكوارث بسبب مليون شخص  98,6تضرر 

عوام وقد أ توسط السنوي لعشرةالمضعف ما تعدى وهو موجة جفاف شديدة  32ت هذه األحداث المناخية في: تمثلقد و  إحدى عواملها.

 ."فريقياإ يف خاصة لهذا العام  ه الموجات كثير من هذ ستمرارإلى إضافة باإلمليون شخص  50,5 نتج عنه تضرر

الحاضر  يفالكوارث مخاطر الحد من  يترغب ف ير المناخ للدول التالتأقلم مع تغيأهمية هذا التحليل لتوجهات الكوارث يعكس "

 المستقبل"و

كد على أوفي العالم األخطار الطبيعية األكثر فتكا  تعتبر من ن الزالزل أبمرة أخرى  أثبتال السيد / جالسر "أن زلزال نيبضاف أكما 

 "األسبوع الماضي تايوان يفحدث طق الزلزالية كما المنا يقتل الناس فتسبب بت يالت يهاألبنية ف. لتزام بقوانين البناءاإل ضمان هميةأ

 من خالل استخدام نظمالعواصف  عنتنجم  يالتعدد الوفيات  لخفضإنجازات بآسيا  يث فرالكوامخاطر "تقوم الهيئات الوطنية إلدارة 

 المحيط الهادي.  يوالصين واليابان والدول الجزرية الصغيرة فالفلبيين  يالوقت المناسب خاصة ف يار المبكر وعمليات اإلجالء فاإلنذ

 "عصار.عاصفة بقوة اإل 48جلت العام الماضي من بينهم عاصفة س   90 آسيا والمحيط الهاديوقد شهدت 

كما ورد  2014حتى  2005من  17,778مقارنة بمعدل سنوي بلغ حالة وفاة  996 سجلت العام الماضي  يالعواصف التلقد أحدثت 

كارثة  346ن عدد الوفيات الناجم عن أتظهر  يا والتبلجيك،  (CRED) الكوارث أوبئةأبحاث علم عن مركز  ةت األولية  الصادربالبيانا

 زلزال نيبال. من جراءحدثت حالة وفاة  8,831حالة حيث أن  22,773ضي كان كبيرة تم رصدها العام الما

يشير إلى  2015خالل عام حالة وفاة  22,773أن حدوث بر "اس تي  جوهااباريأوبئة الكوارث، دكتور دأبحاث علم قال مدير مركز 

 76,424الماضية الذي بلغ  عشر سنواتالوفيات للمتوسط عدد مقارنة ببشكل كبير عن الكوارث عدد الوفيات الناجم  يجمالإنخفاض إ

هذا  يفمن الضروري االستثمار  هيه فإنحاالت العواصف. وبناءا  عل يفحيث يدل هذا على أهمية نظم االنذار المبكر حالة وفاة.  

 "المجال.

التي عانت من االرتفاع  أوروبا في البلدان من العديدهناك  . موجات حر قاسيةفي  2015خالل عام القصوى  الحرارة درجاتتمثلت "

 في الشديدة الحرارة موجات بعض وباكستان الهندكما شهدت . فرنسا في وخاصة الوفيات من كبيرة أعدادالشديد في درجات الحرارة مع 

 ".ثارهاأل أفضل تقييم إلى وتحتاجغير مرصدة   هي القصوى الحرارة درجات عن الناجمة الوفياتوالزالت  األخيرة اآلونة

 2014 – 2005متوسط لألعوام مقارنة بال 2015خالل عام الكوارث  رقامأوحقائق 

 50,5على حاالت الجفاف أثرت  العقد الماضي وقد يحالة ف 15بلغ  يمقارنة بمتوسط سنو حالة جفاف 32لقد سجل العام الماضي 

 مليون. 35,4مقدر بـ متوسط  العشر سنوات ال ىمليون شخص وهو ما تعد
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شخص  مليون 27,5لى تضرر إدت أ حيثالمركز الثاني احتلت في العام الماضي لكنها بالناس والفياضانات األضرار عادة  ما تلحق 

وفي الهند مليون شخص.  85,1حالة وفاة و تضرر  5,938شخص. هذا بالمقارنة بمتوسط العشر سنوات البالغ  3,310ودت بحياة وأ

 .بسبب الفيضانات ون شخص العام الماضيملي 16,4تضرر على سبيل المثال 

 37شهدا حيث اية في آسيا والمحيط الهادي للغ ةنشط عاصيرأموسم  إلى  درجة حرارتهارتفاع ور البحسطح  اع مستوىفارتأدى قد ل

مليون شخص.   10,6حالة وفاة وتضرر  996لى إت أد عاصفة  90تم رصد على الصعيد العالمي و ستوائية. إعصارا  و رياح شديدة إ

 مليون شخص. 34,9وتضرر  حالة وفاة  17,778  الذي بلغعشر سنوات الهذا بالمقارنة بمتوسط 

موع مجنتج عنها موجات الحر  األرواح بسبب يخسائر ضخمة فإلى هذا  أدىعلى اإلطالق وقد  كثر حرارة  األ 2015العام  لقد كان

قد سجلت درجات و(.  حالة 1,229باكستان )ال  ي( وفحالة 2,248الهند ) ي(، فحالة 3,275فرنسا ) يحالة : ف 7,346وفيات بلغ 

هذا بالمقارنة بمتوسط العشر سنوات الذي بلغ   مليون شخص. 1,2تضرر حالة وفاة و 7,346جمالي إ 2015خالل عام الحرارة القصوى 

 مليون شخص. 8,7حالة وفاة  وتضرر  7,232

. شخص مليون 7,2 وتضرر( نيبال بينهم من) شخصا   9,525 وفاة يف والتسونامي الزالزلتسببت : 2015 عام من أخرى اتإحصاء

 بحياة الغابات حرائقودت أكما  ؛50,332 وتضرر شخص 1,369وفاة  لىإ الغزيرة مطاراأل عن الناجمة رضيةاأل نهياراتاإلأدت وقد 

 .شخص 495,000 ربايق ما وتضرر شخصا   66

 

/ قاعدة  (OFDA) الكوارثحاالت  يمفوضية الواليات المتحدة للمساعدات الخارجية ف،  EM-DAT األحداث الطارئة قاعدة بيانات المصدر: 

  (CRED).وبئة الكوارث أبحاث علم أبيانات الكوارث الدولية لمركز 

 regina.below@uclouvain.beلمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ : 
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