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  نتائج البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر

 التصدي لمخاطر الكوارث في أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي 
 

 التحدي
أصبح العديد من بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي معرضا بدرجة كبيرة لنطاق واسع من الكوارث الطبيعية، كما  

 األمم أصدرته الذي العالمي التقييم لتقرير ووفقا . 2010أظهر بشكل مأساوي الزلزال الكبير الذي ضرب هايتي في أوائل 

 الالتينية أمريكا منطقة في تقع للكوارث االقتصادية الناحية من تعرضا األكثر شرينالع البلدان من تسعة فإن حديثا، المتحدة

  .دوالر ملياري على يزيد بما للمنطقة المتوقعة السنوية الخسائر وتقدر الكاريبي والبحر

  

وكثيرا ما أخرجت الكوارث الطبيعية برامج التنمية عن مسارها وبددت مكاسب تراكمت بعد سنوات طويلة من الجهود 

وتتأثر بلدان األسواق الناشئة بشكل خاص، إذ أنها عادة ما تشهد نموا سريعا في البنية التحتية واألنشطة . المبذولة

ويتسبب ارتفاع عدد السكان وزيادة تركز .  لتخطيط والبناء المناسبةاالقتصادية دون أن يتوفر لديها سبل وضع معايير ا

 االتجاه هذا يتفاقم أن المرجح ومن.  األصول في المناطق المعرضة للكوارث في وقوع خسائر أكبر بسبب هذه الكوارث

  . المناخ تغير نتيجة الخطرة الجوية األحوال وكثافة تواتر في المتوقعة الزيادة بسبب

طلبات البلدان األعضاء في البنك الدولي للحصول على مساعدة البنك في تمويل التصدي لمخاطر الكوارث قبل وتزايدت 

في ظل غياب أنظمة تعمل على التخفيف من أثر الكوارث الطبيعية فمن المحتمل أن تواجه الحكومات  ولكن . وقوعها

وبناء على ذلك، أعطت بلدان نامية عديدة أولوية كبيرة للتخفيف من  . مآسي أكبر سواء إنسانية أو مالية عندما تقع الكوارث

الكوارث في أجندتها اإلنمائية وأصبحت تهتم بشكل متزايد بمجموعة متنوعة من الحلول الخاصة بتمويل عمليات التصدي 

   .للمخاطر وذلك بغرض توفير قدر أكبر من الحماية لموازناتها المالية وتحسين قدرتها على التصدي

 النتائج
ومع اتخاذ المزيد من البلدان خطوات مسبقة لمواجهة المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية استجاب البنك الدولي عبر 

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير بتوفير مجموعة من األدوات والخدمات تم تطوير واختبار الكثير منها في أمريكا الالتينية 

وباستخدام آليات تمويل معدة مسبقا تتمكن البلدان من االستجابة بشكل أفضل عند وقوع كارثة بإعادة تأهيل  .والكاريبي

.  الخدمات األساسية لتحقق مستويات اإلنتاج السابقة على وقوع الكارثة في وقت أسرع مما يحد من أثرها االقتصادي
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 النشاط فيه ينتعش الذي الوقت في المالية الموازنات على رثالكوا أثر من للحد كذلك الجديدة التمويل أدوات وتستخدم

 . االقتصادي

تمكنت الحكومة من  2009كانون الثاني عام /درجة ضرب كوستاريكا في يناير 6.2في أعقاب زلزال بلغت قوته  ·

ر وذلك بغرض التعافي من آثا) خيار السحب المؤجل للكوارث(مليون دوالر من تسهيل ائتماني خاص  15سحب 

وأشار وزير المالية . ساعة من تقديم الحكومة طلبها 24وتمكن البنك الدولي من توفير تمويل خالل  .هذه الكارثة

نوع المساعدة التي قدمها البنك يفيد "جيلرمو زونيجا، في تصريحات أدلى بها بعد زيارة للمنطقة المنكوبة، إلى أن 

ومنذ ."  الموارد بشروط مميزة إذا ظهرت حاجة لهاكوستاريكا إذ أنه يتضمن أسلوبا فعاال لحماية اقتصادنا وإتاحة 

وقعت ثالثة بلدان للمشاركة في هذا المنتج التمويلي  2008أن طرح البنك خيار السحب المؤجل للكوارث في عام 

وفيما  ). مليون دوالر 85(وجواتيماال ) مليون دوالر 150(وكولومبيا ) مليون دوالر 65(المبتكر وهي كوستاريكا 

كوستاريكا كان خيار السحب المؤجل للكوارث بمثابة إضافة جيدة التوقيت لقائمتها من أدوات تمويل يتعلق ب

 المؤجل السحب خيار وفر فورية سيولة على الحصول على القدرة عن وفضال . التصدي لمخاطر الكوارث

 . البالد في وتعزيزها للمخاطر التصدي تمويل إستراتيجية تحسين إمكانية لكوستاريكا للكوارث

طورت المكسيك صندوق تأمين ذاتي لتمويل الخروج من الكوارث يعتمد  على مدى السنوات العشر الماضية، ·

أصدرت المكسيك في إطار هذه االستراتيجية  2006وفي عام .  على أدوات مالية تستند إلى آليات السوق

ووفر اإلصدار . ش فائدة منخفض للغايةوبمساعدة فنية من مجموعة البنك الدولي سندات لمواجهة الكوارث بهام

.  مليون دوالر تغطية ضد مخاطر الزالزل في ثالث مناطق محيطة بمدينة مكسيكو سيتي 160الذي بلغ حجمه 

وكانت المكسيك هي .  وكانت هذه هي المرة األولى التي تصدر فيها دولة ذات سيادة سندات لموجهة الكوارث

صدي للكوارث المتعددة وهو مجموعة من سندات تتسم بالمرونة لمواجهة أول بلد يستخدم برنامج سندات الت

وأصدرت .  الكوارث أعدها البنك لتسمح بإصدار هذه السندات لتتمشى مع مخاطر ومناطق وبلدان متعددة

 تشرين األول باستخدام هذا البرنامج واستقبلت األسواق/مليون دوالر في أكتوبر 290المكسيك سلسلة سندات بقيمة 

 290تغطية بقيمة  2009ووفر إصدار عام . هذه السندات بشكل جيد وزاد عدد المكتتبين فيها عن المعروض

) في ثالث مناطق حول مكسيكو سيتي(مليون دوالر على مدى ثالث سنوات لثالثة مخاطر محددة هي الزالزل 

وقال ). المنطقة المحيطة بكانكون(واألعاصير في المحيط األطلسي ) في منطقتين(واألعاصير في المحيط الهاديء 

سمحت لنا الشراكة بين المكسيك والبنك الدولي بموجب "الخاندرو ويرنر نائب وزير المالية في حكومة المكسيك 

إلى السوق ألول مرة  -الزالزل واألعاصير–برنامجه المتعدد للكوارث بأن نحول بفاعلية مجموعة من المخاطر 

 البرنامج هذا وضع في باإلسهام كذلك جدا فخورون نحن" وأضاف ."التي تحققتونحن راضون جدا عن النتائج 

 ."الدولي البنك في آخرين ألعضاء الكوارث مخاطر إدارة أدوات من جديدة مجموعة يتيح الذي
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ساعدت مجموعة البنك الدولي الجماعة الكاريبية على تأسيس صندوق تأمين الكاريبي لمواجهة  2007في عام  ·

 16لمنطقة الكاريبي يوفر نظام دفع سريع للبلدان األعضاء وعددها " معياري"مخاطر الكوارث وهو مجمع تأمين 

وتسمح .  قا داخل مناطق جغرافية معينةبلدا من منطقة الكاريبي فور وقوع أعاصير وزالزل بدرجات محددة مسب

ويتسم هذا النوع من األدوات المعيارية بالجاذبية .  هذه األداة بسرعة الدفع ألنها مستقلة عن التعويضات الفعلية

عادة للحكومات من أجل تمويل أنشطة إعادة التأهيل المبكرة وسد فجوات التمويل العام بينما تعمل الحكومات على 

ويوفر صندوق تأمين الكاريبي لمواجهة مخاطر الكوارث للبلدان . إضافي ألغراض إعادة البناء تعبئة تمويل

وبدأ الصندوق العمل . المشاركة أداة فعالة تتسم بالشفافية للوصول إلى أسواق رأس المال وإعادة التأمين العالمية

.  التأمين بسبب أسلوبه المبتكر واعترفت به صناعة التأمين وإعادة 2007حزيران عام /في األول من يونيو

 .  نفسه لتمويل الخاصة احتياطياته على ذاتيا المكتفي الصندوق ويعتمد

.  وأسهم مجتمع المانحين في تكوين االحتياطيات األولية وتدفع البلدان المشاركة رسم اشتراك يدفع مرة واحدة ·

مليون دوالر في  130غطية تزيد قيمتها عن وهو العام الثالث للتشغيل نجح الصندوق في طرح ت 2009وفي عام 

إطار إصدارات إعادة التأمين الخاصة بصندوق تأمين الكاريبي  وفي.  أسواق رأس المال وإعادة التأمين العالمية

لمواجهة مخاطر الكوارث طرحت وحدة خدمات الخزانة بالبنك الدولي جزءا من مخاطر الكوارث في أسواق 

وكانت المبادلة التي بلغت . 2009و 2008و 2007رأس المال عن طريق مقايضة سندات كوارث في أعوام 

ر بين البنك الدولي لإلنشاء والتعمير وصندوق تأمين الكاريبي لمواجهة مخاطر الكوارث مليون دوال 30قيمتها 

هي األولى التي تمكن بلدان األسواق الناشئة من استخدام المعامالت في األدوات المشتقة للوصول إلى سوق المال 

اطر كوارث خاصة بمجموعة وكانت المرة األولى كذلك التي تطرح فيها مخ.  والتأمين ضد الكوارث الطبيعية

وفي حين كان تأسيس صندوق تأمين الكاريبي لمواجهة . متنوعة من بلدان األسواق الناشئة في أسواق رأس المال

مخاطر الكوارث مدعوما من جانب البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ومدفوعا بدرجة كبيرة من جانب البلدان 

 7.75ويستعد الصندوق لدفع . أمين ال تقتصر على البلدان األعضاءاألعضاء فيه إال أن المشاركة في مجمع الت

مليون دوالر لحكومة هايتي بعد أن ضرب زلزال بقوة سبع درجات منطقة بالقرب من بورت او برينس في هايتي 

ل ويأم.  وكانت قوة الزلزال كافية لتقديم الحد األقصى للتغطية ضد الزالزل. 2010كانون الثاني عام /في يناير

الحكومة والشعب على توفير  - بموجب سياسة هايتي -الصندوق في أن يساعد تقديم هذا المبلغ على وجه السرعة

 . االحتياجات الفورية مع بدء عملية االنتعاش وإعادة البناء
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وتم وضع برنامج إدارة مخاطر الطقس في أمريكا الوسطى الذي يقدم أدوات التأمين على المحاصيل والمستندة  ·

 في التأمين تم حيث نيكاراجوا في حاليا البرنامج وينفذ.  مؤشر الطقس في جواتيماال وهندوراس ونيكاراجوا إلى

  .دوالر مليون 41.6 قيمتها وتبلغ هكتار 2500 مساحة على مزروعة تصديرية محاصيل على 2008 عام

النھج   
تساند مجموعة البنك الدولي تمويل التصدي لمخاطر الكوارث باعتباره عنصرا مهما في اإلطار االستراتيجي إلدارة مخاطر 

تمويل التصدي لمخاطر الكوارث أكثر فاعلية عندما تتبنى الحكومة استراتيجية االحتفاظ ببعض المخاطر  ويكون.  الكوارث

وتعمل فرق مجموعة البنك الدولي مع البلد المتعامل على تحديد نوع األداة أو .  صفي ميزانيتها وتحويل الباقي للقطاع الخا

ويمكن ).  الخسائر المتوقعة(مجموعة األدوات األكثر مالءمة اعتمادا على احتماالت وقوع كارثة معينة وشدتها المتوقعة 

لكن .  عالج بكفاءة الخسائر الصغيرة المتكررةألموال االحتياطي الوطني التي يكملها التمويل الطارئ إذا تطلب األمر أن ت

أو إعادة التأمين يغطي بكفاءة أكبر الخسائر األكبر التي ال تتكرر كثيرا في حين يمكن تحويل الخسائر الناجمة عن /التأمين و

مساعدات وبطبيعة الحال فإن .  كوارث طبيعية كبيرة إلى أسواق رأس المال عن طريق أوراق مالية مثل سندات الكوارث

.  المانحين الدوليين في أعقاب وقوع الكارثة تظل عنصرا أساسيا في استراتيجية تمويل االنتعاش من الكوارث الكبيرة

  .يوضح الجدول التالي السمات األساسية لألدوات المختلفة لتمويل المخاطر

    

  )المضاعف معامل( التمويل تكلفة  الصرف  األداة
   

 2-1  سريع  االحتياطي أموال

 1  معتدل  الميزانية موارد تخصيص إعادة

 المؤجل السحب خيار( الطواريء ائتمان خط

  )للكوارث

 1  سريع

 1  بطئ   )وغيره الدولي البنك من( القروض

 1-0  بطئ  المانحين مساهمات

 6-2  بطئ  التقليدي التأمين

 5-2  سريع  التأمين المعياري

 5-2  سريع  سندات الكوارث

 

 المالية والخبرة التجميعية والقوة المعارف الكوارث مخاطر إلدارة الدولي البنك مجموعة تقدمها التي المالية الحلول وتجمع

 التخطيط على الحكومات يساعد مما المخاطر اقتسام أو المعارف لتبادل الجنوب بلدان بين والشراكة اإلقراض وأدوات

  .وخفضها للكوارث والمالية البشرية للتكاليف
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 الكوارث لمخاطر التصدي لتمويل المبتكرة الحلول

لعب البنك أدوارا مختلفة في مساعدة البلدان على الحصول على األدوات المتوفرة في السوق لتمويل التصدي لمخاطر 

 إنشاء بشأن النصح وقدم الكوارث سندات هيكل وضع في المنظم بدور والتعمير لإلنشاء الدولي البنك وقام. الكوارث

 طريق عن المباشر التمويل وتوفير الكوارث سندات مبادلة في السوق مع كوسيط وعمل المخاطر ضد تأمينال صناديق

 . طوارئ قروض

ويعد خيار السحب المؤجل للطوارئ أداة إقراض لحاالت الطوارئ وفرها البنك الدولي لإلنشاء : خطوط ائتمان للطوارئ

. والتعمير بحيث تمكن البلدان التي تعمل بشكل تفاعلي على خفض مخاطرها بسحب األموال فور وقوع كارثة طبيعية

بالمائة من الناتج المحلي  0.25مليون دوالر أو  500قيمتها إلى  ويوفر سيولة فورية للبلدان المؤهلة من قبل البنك تصل

 األداة وهذه.  بسعر اإلقراض المعتاد للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير بغرض التصدي للكوارث الطبيعية) أيهما أقل(اإلجمالي 

 البلدان مطالبة طريق عن وارثالك لمواجهة المانحين تمويل في األخالقية المجازفة مشكلة تعالج التي كذلك األولى هي

 .  عليه والمحافظة الدولي البنك لمراقبة يخضع المخاطر إلدارة برنامج بوضع

سندات الكوارث تحول سندات الكوارث المخاطر للمستثمرين في أسواق المال عن طريق السماح للمصدر بعدم سداد أصل 

يسمح البرنامج المتعدد .  قيمة السندات واستخدام هذه األموال بدال من ذلك في تحقيق االنتعاش في حالة وقوع كارثة كبيرة

. ل معياري لشراء التأمين بشروط ميسرة عن طريق إصدار سندات كوارثلسندات الكوارث للحكومات باستخدام إطار عم

وأهداف البرنامج هي تسهيل الحصول على تغطية تأمينية ميسورة التكلفة وتوسيع قاعدة المستثمرين التقليديين في سندات 

فورية لتمويل الكوارث عن طريق عرض عائدات غير مرتبطة باألسواق المالية وضمان حصول الحكومات على سيولة 

ويدعم البرنامج نطاقا واسعا من الهياكل يشمل المشاركة . أعمال اإلغاثة وإعادة اإلعمار الطارئة بعد وقوع الكارثة الطبيعية

 سند كل ويحمل.  في مناطق مختلفة) الزالزل والفيضانات واألعاصير وغيرها من عواصف الرياح(في المخاطر المتعددة 

 البنك ويقوم مشتركا وتوثيقيا قانونيا هيكال ويستخدم الكوارث لسندات المتعدد البرنامج عالمة امجالبرن هذا إطار في يصدر

 . اإلصدار مرتب بدور الدولي

توفر المجمعات التأمينية الممولة ذاتيا تغطية معيارية لمخاطر الكوارث الطبيعية تشبه : تسهيالت التأمين ضد المخاطر

 أدوات توفير على البلدان لمساعدة المشورة خدمات الدولي البنك مجموعة وتقدم.  عمالالتأمين لتغطية مخاطر توقف األ

 . تنافسية بشروط الكوارث ضد التأمين إلعادة الدولية األسواق إلى والوصول المخاطر في للمشاركة إقليمية أو وطنية

وفي مبادالت الكوارث يتفق . المبادالت هي عقود تتفق األطراف بموجبها على مبادلة تدفقات نقدية: مبادلة سندات الكوارث

.  المؤمن على تقديم مدفوعات دورية لطرف آخر ويتفق الطرف اآلخر على أن يدفع أمواال للمؤمن في حالة وقوع كارثة
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 مع ومبادلة الكوارث مخاطر لمواجهة الكاريبي التأمين صندوق مع كوارث تمبادال والتعمير لإلنشاء الدولي البنك ونفذ

  .السوق إلى الكوارث مخاطر فعليا يحول مما السوق

ملخص زمني تسلسل  
 األنشطة جميع بتنسيق يقوم والكاريبي الالتينية أمريكا لمنطقة إقليميا منسقا الدولي البنك عين 2005 عام في ·

 .المنطقة في الكوارث بمخاطر المتعلقة

 لمواجهة الكاريبي التأمين صندوق تأسيس على الكاريبية الجماعة الدولي البنك ساعد: 2007حزيران /في يونيو ·

 .  الكوارث مخاطر

عرض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير تمويال طارئا عبر خيار سحب مؤجل للكوارث : 2008آذار /في مارس ·

 ).للكوارث المؤجل السحب خيار تعاقدات أول كوستاريكا نفذت: 2008أيلول /سبتمبر(للبلدان المتوسطة الدخل 

 بالطقس خاصة مشتقة مالية أداة أول في والتعمير لإلنشاء الدولي البنك توسط: 2008تشرين األول /في أكتوبر ·

 . النامية البلدان ألحد

  .الكوارث سندات إلصدار المتعدد البرنامج الدولي البنك أطلق: 2009تشرين األول /في أكتوبر ·

  والتعمیر لإلنشاء الدولي البنك مساھمة
تستند مساهمة البنك الدولي لإلنشاء والتعمير في تمويل مخاطر الكوارث إلى خبرته وقوته التجميعية وقدرته على الوصول 

 للكوارث المؤجل السحب خيار هما: يدعم ذلك خطين تكميليين ألدوات تمويل التصدي لمخاطر الكوارث. لألسواق

 والمساعدة الممتلكات على للتأمين المحلية األسواق تعزيز مثل مجاالت في المشورة خدمات عن فضال الطارئ واإلقراض

  .األسواق في والوساطة البلدان متعددة تسهيالت إنشاء في

وفي حالة خيار السحب المؤجل للكوارث عزز البنك ميزانيته لتزويد البلدان المتوسطة الدخل بأداة غير موجودة في 

واستخدم البنك خبرته الفنية كذلك في تقديم المشورة للبلدان المتعاملة معه بشأن تصميم برامج إدارة . األسواق المالية

 معامالت تنفيذ في والوسيط الفني المستشار بدور البنك قام الكوارث نداتلس المتعدد البرنامج وفي. المخاطر وتنفيذها

  .مبتكرة

وقدمت مجموعة البنك الدولي كذلك خدمات المشورة للجماعة الكاريبية في تأسيس صندوق التأمين الكاريبي لمواجهة 

ن المشاركة على االنضمام إلى وفضال عن ذلك استخدمت قوتها التجميعية في تشجيع المانحين والبلدا .مخاطر الكوارث
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المبادرة وساهم البنك الدولي لإلنشاء والتعمير بمبلغ عشرة ماليين دوالر في االحتياطيات األولية لصندوق التأمين الكاريبي 

 في بلدان أربعة لحكومات للتنمية الدولية المؤسسة من خاصة اعتمادات بتمويل كذلك وقام.  لمواجهة مخاطر الكوارث

 للتنمية الدولية المؤسسة من ومنحة) غرينادين وجزر فنسنت وسانت لوتشيا وسانت وغرينادا دومينيكا( الكاريبي منطقة

 ضد الكاريبي التأمين لصندوق السنوية التأمين وأقساط االنضمام رسوم لتمويل هايتي لحكومة دوالر ماليين تسعة بقيمة

  .عمله من األولى السنوات خالل الكوارث مخاطر

م مجموعة البنك الدولي المساعدة الفنية لكولومبيا وكوستاريكا والمكسيك لمراجعة مدى تعرض األصول العامة والبنية وتقد

وفي .  األساسية لمخاطر الكوارث وتقوم بوضع برامج تأمين ضد الكوارث فعالة وميسورة التكلفة لحماية هذه األصول

على تصميم أداة خاصة للتأمين على األصول ) اس.ان.أي(مين وطنية كوستاريكا تعمل مجموعة البنك الدولي مع شركة تأ

 دوالر مليون 50 على تزيد مدخرات بشبكة التغطية ستحسن المقترحة األداة أن التحضيري العمل نتائج وتظهر.  العامة

  .سنوات عشر مدى على

 الشركاء
عزز البنك الدولي خبرته وروابطه في السوق عن طريق الدخول في شراكة . البرنامج المتعدد لسندات الكوارث ·

في  -هما سويس ري وجولدمان ساكس وميونيخ ري -مع العبين أساسيين في أسواق السندات وإعادة التأمين 

 بموجب المصدرة للسندات المرتب ربدو الدولي البنك يقوم.  إطار إعداد البرنامج المتعدد لسندات الكوارث

 .البرنامج

 عامين بعد الكوارث مخاطر ضد للتأمين الكاريبي الصندوق جاءالصندوق الكاريبي للتأمين ضد مخاطر الكوارث  ·

 البريطانية الدولية التنمية ووزارة اليابان( الرئيسيين والمانحين الكاريبية الجماعة حكومات بين المشترك العمل من

  .الدولي البنك ومجموعة) األوروبي واالتحاد وبرمودا وأيرلندا للتنمية الكاريبي والبنك للتنمية الفرنسية والوكالة

التالیة الخطوات  
أبدى العديد من بلدان منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي وغيرها من المناطق خيار السحب المؤجل للكوارث   ·

اهتماما بخيار السحب المؤجل للكوارث ودخلت بيرو حاليا المراحل األولية من التحضير لخيار سحب مؤجل 

وأشارت بوجوتا . بنكوناقشت بلدان أخرى هي السلفادور وبنما وجمهورية الدومينيكان هذه األداة مع ال.  للكوارث

 جارية والمناقشات. إلى اهتمام محتمل بخيار السحب المؤجل للكوارث على مستوى أدنى من المستوى الوطني

 .المعني البلد برامج في ذلك إدراج إمكانية بشأن
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لمخاطر بهذه اإلضافة الجديدة لمجموعة أدوات البنك الدولي لتمويل التصدي . البرنامج المتعدد لسندات الكوارث ·

الكوارث ستستمر وحدة خدمات الخزانة بالبنك الدولي في التواصل مع الموظفين بشأن األوجه المالية للبرنامج 

 وحدة ستستأنف ذلك جانب إلى.  المتعدد لسندات الكوارث ودوره في تصميم برامج شاملة إلدارة مخاطر الكوارث

 المتعدد البرنامج استخدام إمكانية بشأن تقدما كثراأل البلدان من صغيرة مجموعة مع الحوار الخزانة خدمات

 جلب أجل من المال رأس أسواق في والمستثمرين السوق في المشاركين مع حوارها وستعمق الكوارث لسندات

 . الكوارث سندات لسوق المستثمرين من المزيد

يقوم الصندوق الكاريبي للتأمين ضد مخاطر الكوارث في الوقت الصندوق الكاريبي للتأمين ضد مخاطر الكوارث  ·

تأمين معياري ضد األمطار الغزيرة للبلدان األعضاء وتغطية : الراهن بإعداد مجموعة من األدوات المبتكرة منها

 حوض أجل من مشابهة أداة إعداد إمكانية بحث يجري. لألعاصير من أجل شبكات توزيع الكهرباء في المنطقة

 منطقة في الكوارث مخاطر تمويل مبادرة( الهادئ المحيط جنوب منطقة بلدان من طلب على بناء الهادئ المحيط

  ). الهادئ المحيط
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