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 موجز 
االقتاـــــــــا يت واالجتماعةت  األما ت أعدت هذا التقرير شـــــــــءبت التاـــــــــااات التا ءت ل ارة ال ـــــــــؤو   

الءامت،  اـــاتأا أما ت الة نت التاـــااةت،  التءاو  من الة نت االقتاـــا يت واالجتماعةت ط ـــةا وا ة  ا ا  ، 
والة نت االقتاــــــــــــــا يت ألورو ا، والة نت االقتاــــــــــــــا يت ألمرياا ال وةنةت ومنمقت البحر الااري ، ومات  األمم 

واملمار ـــــــات  2018/227الاوارث، ووفقا ملقرر اجملةس االقتاـــــــا م واالجتماع   املتحدة لةحد من خماطر
الســـــــــا قت، وهو يتةـــــــــمن مناق ـــــــــت ليتاـــــــــااات املتءةقت  الاوارث، ويســـــــــة  الةـــــــــوا عة  األ ةت املتزايدة 

الرتكةز عةةأا، وذلك  النظر  ليتاـــــــــــــااات املتاـــــــــــــةت  األتداث اومية والاوارث عة  تد  ـــــــــــــواا و يا ة
. ويتةــــــــمن التقرير مناق ــــــــت لزيا ة 2030-2015أ ةت إطار  ــــــــندام لةحد من خماطر الاوارث لةارتة  إىل

جماالت التاـــــــاا.  الرتكةز، ويوضـــــــ  ا اجت إىل  ةورة موقب م ـــــــرتل   ـــــــا  هذا اجملال ا ام والناشـــــــ  من
الاوارث واالتتةاجات ويتناول التقرير  التااـــــــة  وزايد المة  عة  البةا ات إل جمال التاـــــــااات املتءةقت  

من هذه البةا ات، ويقةم ا الت الراهنت لأل  مت إل مجةن أحناا الءامل، من الرتكةز عة  الاءو ات اليت وواجأأا 
البةــدا  النــامةــت. ويتةــــــــــــــمن التقرير موجزا ألعمــال املنظمــات الــدولةــت والقةةمةــت الراةســــــــــــــةــت الءــامةــت إل جمــال 

ة والاوارث، ويوضــ  أ  هنال  الاء  قدرا كبيا من التاام  والتنســة  التاــااات املتءةقت  األتداث اومي 
الاــــد ، يســــتا ــــب التقرير أيةــــا  والتءاو    ــــا  هذا املوضــــوا  ت إشــــراص الة نت التاــــااةت. وإل هذا

التخاــاــات املتءد ة وجماالت او ة  مواصــةت  ناا ووءزيز إطار إتاــاا  م ــرتل وشــبات من او اا إل  ــب 
 .ت. والة نت التاااةت مدعوة إىل إ داا آرااأا   ا  التقرير ومناق ت  ب  املة  قدماذات الاة
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 مقدمة - أوال 
وءرقــ  الاوارث مســـــــــــــــية االقتاــــــــــــــــا ات الوطنةــت ووؤ ر إل تةــاة النــاس، من مــا لــذلــك من آ ــار  - 1

وزال من أهم التحديات وواالةب كبية مباشـــرة ومي مباشـــرة عة  ال ـــءوت واجملتمءات والبةدا . وه  ال 
المنااةت الءاملةت اليت وواجه الب ـــــــــــريت. ووتحم  الدول األعةـــــــــــاا املســـــــــــؤولةت الراةســـــــــــةت عن  ايت مواطنةأا 

 ت واالقتاا يت والبةئةت لةاوارث.وجمتمءاهتا ومدهنا من اط ار االجتماعة
و ام  وميها من األتداث م  ه أ  الظواهر اجلويت البالغت ال ــــدة والزال ل وأموا  وســــومن املســــة   - 2

اومية  ــــوص  دث  ااما.  ةد أ  هذه األتداث أان أ  وتااقم  ســــرعت لتاــــب  كوارث عندما واو  
اجلمــاعــت ا ةةــت أو اجملتمن مي قــا رين عة  مواجأــت آ ــارهــا وعواقبأــا. ووتءمــ  و ــااب اجملتمن   ـــــــــــــــاــ  

ك، من املأم الرتكةز عة  ا د ت. ولذلخمي، مما يؤ م إىل خســـــــــــــــاار   ـــــــــــــــريت وما يت واقتاـــــــــــــــا يت و ةئة
. ويءتمد مدى قدرة اجملتمءات (1)  ال يتحول تدث خمي إىل كار تاملخاطر وإ ارهتا، وضـــــــــــــــما  أ من

والبةدا  عة  ا ـــــــتةءات وا ي الاار ت عة  شـــــــدة ا دث ووا يه وخموروه ترور الوقت ومســـــــتوى التاه  
 املتةررة.إل اجملتمءات واملنمقت والقدرة عة  الامو  

ذكر، فإ  وا يها ياو  فوريا و ةنما حيدث الءديد من الاوارث إل كثي من األتةا   و  إ ذار يُ  - 3
وشــــــام  ومءقدا ومالبا ما ياو   ينامةا ومي ا تقاا ، وإل عاملنا ا ان، ياو  أكثر وواورا وشــــــدة. وأان 

طبةءةت، وإل املقام األول الظواهر اجلةوفةزيااةت  أ  ونبث  الاوارث من الظواهر الاةزيااةت اليت  دث  اــــــــــــورة
أو املتءةقت  األرصا  اجلويت، أو أان أ  واو   ا أ بات   ريت املن ا أو من صنن ال سا ، تا إل ذلك 

 التا يات الاناعةت والرهات واال ساا ات النامةت واأل مات البةولوجةت وال سا ةت.
وعا ة ما وتســـــــــــــــم األتداث املااجئت أو املبامتت، مث  الظواهر اجلويت البالغت ال ـــــــــــــــدة والزال ل  - 4

والاةةــا ات وتراا  الغا ات،  ما ن ية  ولانأا مدمرة لةناس واملباو وا ةاك  األ ــا ــةت. وأان  ســرعت 
ت ا ةةت املتةـــــــــــــــررة. اجملتمءاكبية أ  وت او  التاه  والقدرة عة  الاـــــــــــــــمو  والرفاه االجتماع   اخ  

الاوارث األ ما تدو ا، مث  اروااا مســـــتوى  ـــــم  البحر، واروااا  رجات ا رارة، وودهور الغا ات،  أما
وفقدا  التنوا البةولوج ، والتاـــــــــــــــحر، فاثيا ما وءم مناط  جغرافةت وا ـــــــــــــــءت و تد لارتات  منةت طويةت. 

 ي الاوارث، ال  ـــــةما وةك املتءةقت  الظواهر ولذلك ياـــــء  قةا ـــــأا و ديد كمةتأا والتاةب مءأا. ووا
 اجلويت البالغت ال دة، هو أيةا مادر قة  متزايد  سب  اط ار املركبت لتغي املناخ.

من االعتما  عة  القدر الااإل و ســـــــــــــــب  طبةءتأا املدمرة عة  الاور وما يتنا ـــــــــــــــ  من ذلك  - 5
، أان لةاوارث أ  وقوض  ســــــرعت التقدم الذم التاه  والقدرة عة  الاــــــمو  لدى اجملتمءات ا ةةت من

املوار ، ورأس املال املتاح. أتر   اـــــــــــــءو ت إل البةدا  النامةت، اليت وق  فةأا كثيا القدرة عة  الاـــــــــــــمو ، و 
البةدا  املتقدمت النمو فأ  أفةــــــــــــ  ا ــــــــــــتءدا ا ملواجأت آ ار الاوارث وما  ءدها. وإل البةدا  النامةت،  أما

ةةت أق  ا ــــتءدا ا  اثي، ال وزال الاوارث وؤ ر   ــــا  مي متنا ــــ  عة  أفقر الناس تةث اجملتمءات ا 
األ ــــــــــــــا ــــــــــــــةت األخرى، مما  ءةأم ألهنم ال أةاو  املوار  ال  مت لعا ة  ناا منا  م ووةبةت االتتةاجات 

__________ 

اومر هو ك  عمةةت أو  اهرة أو   اط   رم أان أ  يتسب  إل تدوث خساار إل األرواح أو إصا ات أو آ ار صحةت  (1) 
أخرى، أو إل إو ص ممتةاات، أو إل تدوث اضمرا ات اجتماعةت واقتاا يت أو ودهور  ةئ . الاار ت ه  اضمرات خمي 

ةاة إل مجاعت أو جمتمن عة  أم  ماق  سب  أتداث خمية وتااع  من  روص التءرض لألخمار والةءب، إل  ي ا 
 .www.unisdr.org/we/inform/terminologyيؤ م إىل خساار وآ ار   ريت وما يت واقتاا يت و ةئةت. ا ظر  تا
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و ة إل  ةئات أكثر قدرة عة  التءاإل إل األجةني املتو ـــ  والموي . ولذلك، فإ  الءوام  ا د ة املوج أق 
 وءرضا لةخمر من ميها  تؤ م إل كثي من األتةا  إىل  وي  تدث خمي إىل كار ت  سرعت.

، الذم اعتمدوه اجلمءةت 2030-2015وإذ حيت  إطار  ـندام لةحد من خماطر الاوارث لةارتة  - 6
خمت التنمةت  ةت الءاملةت )مث ن اوم  المناا، موقن الاـــــــدارة، وركز مجة(2)2015تزيرا /يو ةه  3الءامت إل 

، واوااق  اريس   ــــا  وغي املناخ، وإجرااات الءم  املء ل  لةدول اجلزريت الاــــغية 2030املســــتدامت لءام 
النامةت )مســــــار  ــــــاموا(، واومت ا ةــــــريت اجلديدة( عة  التا ي االجتماع  واالقتاــــــا م والبةئ  لةاوارث 

ا  النامةت والقماعات الةــــــــــــــءةات  ات والبةدا ، وال  ــــــــــــــةما البةدوآ ارها الســــــــــــــةبةت عة  الناس واالقتاــــــــــــــا
اجملتمن. ويوفر إطار  ـــــــندام آلةات لةبةدا  لةتاـــــــدم ملوضـــــــوع  ا د من خماطر الاوارث و ناا القدرة  إل

عة  مواجأت الاوارث إل إطار وع  مت د   إ اح هذا األمر إل  ــــــةاق التنمةت املســــــتدامت والقةــــــاا عة  
والقةةمةت وا ةةت. ، تســـــ  االقتةـــــاا،  إ ماجأما إل الســـــةا ـــــات واوم  وال ام  الوطنةت الاقر، والقةام
 عوات يد ة جلمةن البةدا  لزيا ة قدرهتا  درجت كبية عة   2030التنمةت املســــتدامت لءام  ووتةــــمن خمت

م املوار ، اعتما  ووناةذ  ـــــــــةا ـــــــــات وخم  متاامةت من أج  لول اجلمةن، و قة  الااااة إل ا ـــــــــتخدا
والتخاةب من وغي املناخ والتاةب مءه، والقدرة عة  الاــــــــمو  إل مواجأت الاوارث، ووضــــــــن ووناةذ ا د 

 .من خماطر الاوارث وإ ارهتا عة  حنو كة  عة  مجةن املستويات، تا يتماش  من إطار  ندام
ت والدأغرافةت ووةتزم األو ـــــــــــاط التاـــــــــــااةت  تقدا  ةا ات ذات صـــــــــــةت  األوضـــــــــــاا االقتاـــــــــــا ي - 7

واالجتمـــاعةـــت والبةئةـــت لبةـــداهنـــا وفـــاا س  املواطنني إل التمـــاس املءةومـــات،  ـــاعتبـــار ذلـــك أتـــد مبـــا اأـــا 
األ ـــــا ـــــةت. ولةوفاا مذا االلتزام،    ا ـــــتخدام التاـــــااات الراةت ال ـــــتا ـــــاص إماا ةت ا ـــــتخدام 

يتءة   املنت ات ا ســـــنت وطرق الءم   ماـــــا ر ووانولوجةات جديدة لةبةا ات لتةبةت ووقءات اجملتمن فةما
، اليت طُة  فةأا صــراتت 2030األكثر كاااة. وقد أصــب  هذا االلتزام أكثر وضــوتا إل  ــةاق خمت عام 

من األو ـــاط التاـــااةت وةبةت المةبات اجلديدة عة  البةا ات من أج  الرصـــد وال  د عن التقدم ا ر  
 اياهتا واملؤشرات الءاملةت ال تقت.إل  قة  أهداص التنمةت املستدامت وم

ومن املمةوت اط   ســني فأم ا د من خماطر الاوارث، تا إل ذلك وءزيز القدرة عة  الاــمو   - 8
ملخاطر ا الةت واملســـــــــــــتقبةةت. والتاه  وا اجت إىل  ســـــــــــــني البةا ات والقةاس التاـــــــــــــاا  لاأم ووقةةم ا

 اجل عة  أ ـــــــــــــاس خماـــــــــــــ ، ول  ذلك مجنالاوارث وءاملاضـــــــــــــ ، كا ت االتتةاجات من  ةا ات  وإل
املءةومات إل وقت الموار ، أم إل مرتةيت اال ــــــــــت ا ت وال ءا،. ومن ذلك، هنال أ ةت وفأم متزايدا  

 قة   ةةةأا وإ ارهتا أان أ  يساعد إلأل  اوباا هن  شام  جلمن  ةا ات األتداث اومية والاوارث و 
وارث وا د منأا. ويتمة  ا د ج  والمويةت األج  وإل  ديد خماطر الاأهداص التنمةت القاـــــــــــــــية األ

خماطر الاوارث اختاذ قرارات مســـــــتنية وم ـــــــاركت اجملتمءات ا ةةت وإقامت ال ـــــــراكات والتبا ل والن ـــــــر  من
املاتوتني لةبةا ات املاـــنات، تا إل ذلك سســـ  اجلنس والســـن والعاقت. وأان أ  وســـ   هذه البةا ات 

 التا ي واط ار والتءاإل  النسبت لألفرا  واجملتمءات ا ةةت واملمتةاات  ا ءا  متءد ة.
 ،  زيا ة الرتكةز عة 49/113ورتبت الة نت التاــااةت إل  ورهتا التا ــءت واألر ءني، إل قرارها  - 9

ث  النظر إىل أ ةت إطار  ــــــندام، وقررت أ  ودر  إل جدول أعمال  ورهتا التاــــــااات املتءةقت  الاوار 
اومســني  ندا مســتق  عن هذا املوضــوا،  ناا عة  ما هو قاام من عم  إل هذا اجملال الناشــ . ويتةــمن 

__________ 

 .69/283ا ظر القرار  (2) 

https://undocs.org/AR/A/RES/49/113
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هذا التقرير مناق ــــت لزيا ة الرتكةز عة  التاــــااات املتءةقت  الاوارث، تا إل ذلك التاــــااات املتاــــةت 
 ألتداث اومية والاوارث؛ ويتناول  التااــــة  المةبات واالتتةاجات املتزايدة إل جمال البةا ات؛ ويقةم ا

ا الت الراهنت لأل  ــــــــــــــمت إل مجةن أحناا الءامل، من الرتكةز عة  الاــــــــــــــءو ات اليت وواجأأا البةدا  النامةت. 
ةت الءامةت إل هذا اجملال الناش  من جماالت ويقدم التقرير موجزا ألعمال املنظمات الدولةت والقةةمةت الراةس

التاــــاا، ويوضــــ  أ  هنال  الاء  قدرا كبيا من التاام  والتنســــة  والتءاو    ــــا  هذا املوضــــوا  ت 
إشراص الة نت. وإل هذا الاد ، يستا ب التقرير أيةا  ب  مواصةت  ناا ووءزيز إطار إتااا  م رتل 

ءد ة وجماالت او ة ذات الاـــةت. والة نت مدعوة إىل إ داا آرااأا وشـــبات من او اا إل التخاـــاـــات املت
   ا  التقرير ومناق ت  ب  املة  قدما.

  
 الطلب على اإلحصاءات المتعلقة بالكوارث - ثانيا 

:  ناا قدرة األمم واجملتمءات 2015-2005، وضـــــمن  نةت إطار عم  هةومو 2005منذ عام  - 10
ا ـــــــتحداث  ظم مؤشـــــــرات عن خمر ”ال إمجاا  ون   ـــــــا  ا اجت إىل عة  مواجأت الاوارث، كا  هن

القرار من وقةةم أ ر الاوارث  الاوارث و ؤر الةـــــءب عة  الاـــــءةدين الوطط و و  الوطط  ان صـــــا ء 
الظروص االقتاـــــــــــــا يت واالجتماعةت والبةئةت ووءمةم النتاا  عة  صـــــــــــــا ء  القرار واجلمأور والســـــــــــــاا   إل

(. وتظ  المة  عة  طراا  قا ةت 2، الااـــــــــــــ  األول، القرار A/CONF.206/6)“ املءرضـــــــــــــني لةمخاطر
لةمقار ت  ولةا لتقدا أ لت إتاـــااةت لةحد من خماطر الاوارث  اهتمام مت د  ومءز  عة  الاـــءةد الدون 

دام والقةام  اــــــورة مما ةت  إ را  مايات متءةقت  ا د من اعتما  اجلمءةت الءامت إطار  ــــــن 2015إل عام 
 .2030من خماطر الاوارث عة  حنو  ار  إل أهداص التنمةت املستدامت وماياهتا ومؤشراهتا إل خمت عام 

وقد تول إطار  ـــــــــــــندام الرتكةز الســـــــــــــا   عة  ا د من قا ةةت التةـــــــــــــرر حنو ا د من املخاطر  - 11
ا اومات   ـــــــــــا   ســـــــــــني جأو  الوقايت والتاه . وا دص من إطار  ووقةةمأا، وهو ما يءاس ممال 

منن   وا خماطر الاوارث وا د من املخاطر القاامت عن طري  وناةذ ودا ي متاامةت وشامةت ” ندام هو 
اقتاــــا يت وإ  ــــااةت وقا و ةت واجتماعةت وصــــحةت و قافةت ووءةةمةت و ةئةت ووانولوجةت و ــــةا ــــةت ومؤ ــــســــةت 

ا، ووءزِّ  اال ـــــــــــــــتءدا  لةتاـــــــــــــــدم لتءرض لألخمار والةـــــــــــــــءب إل وجه الاوارث و د منأم ول  و  ا
. ويتمة  وناةذ هذه التدا ي مءةومات وت او  (3)“ وءزِّ  القدرة عة  مواجأتأاوالتءاإل منأا، ومن مث  ا

وارث إل مجةن البةا ات التناةذيت املتءةقت  الاوارث. ومثت تاجت أيةا إىل قةا ات وإتاااات متءةقت  الا
تــاالت الاوارث واألوقــات واملواقن اجلغرافةــت وإىل إ مــا  املءةومــات املتءةقــت  ــالاوارث  ــالتاــــــــــــــــااات 

 االجتماعةت واالقتاا يت والبةئةت.
وإل  ــــــــةاق أطر الســــــــةا ــــــــات المنااةت املتا  عةةأا عاملةا و ظام رصــــــــد مؤشــــــــرات عامل ، أولت  - 12

. وي ــــــــــــم  ذلك، عة   ــــــــــــبة  املثال التاــــــــــــااات املتءةقت  الاوارثا اومات اهتماما متزايدا لتموير 
ا اـــر، التاـــااات املتءةقت  األتداث اومية، وتاالت الاوارث وما يرتو  عةةأا من آ ار، ووقةةم  ال

ءتمـــد عة   ةةـــ  جمموعـــت متنوعـــت املخـــاطر وإ ارهتـــا وا ـــد منأـــا، ووقةةمـــات األ ر  ءـــد الاوارث، اليت و
 ات املتءةقت  الســـــــاا  واجملتمن واالقتاـــــــا . وو ـــــــم  ماـــــــا ر هذه البةا ات التءدا ات ماـــــــا ر البةا من

والدرا ـــــات اال ـــــتقاـــــااةت والســـــ  ت ال اريت وميها من األ وات املســـــتخدمت إل التاـــــااات الراةت 
__________ 

 .17، املرف  الثاو، الاقرة 69/283قرار اجلمءةت الءامت  (3) 
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واقن ألمراض متءد ة. كما ودعم التاــااات املســتندة إىل مراجن جغرافةت واملءةومات األخرى املتءةقت  امل
عن الساا  واألعمال الت اريت وا ةاك  األ ا ةت وقةةم عد  األشخاص املتةررين وأم وا ي آخر يتم  

 إل تاالت اال ت ا ت لةموار  والتءاإل منأا.
وإىل جا   أ ه يســـــــــــتءاـــــــــــ  التنبؤ سدوث الاوارث ووا يها، ُ دث ك  كار ت أيةـــــــــــا وغةيات  - 13

ملتةـــــــــررة. و الضـــــــــافت إىل ذلك، ماع  واالقتاـــــــــا م والبةئ  لةمناط  او ديات كبية إل الســـــــــةاق االجت
الاوارث واملخاطر املروبمت ما متارقت   ـــــــا  مي متســـــــاو  اخ  البةدا  وفةما  ةنأا وعة  مر الزمن.  فإ 

ر القةم القاـــــــــــــــوى، وتمةـ  الاثي ولتحـديـد االهـاهـات ا قةقةـت،  ـدال من التقةبـات الء ـــــــــــــــوااةـت أو آ ـا
رث  ــــــــــــــةســــــــــــــةت  منةت متســــــــــــــقت ووءتمد ت التاــــــــــــــااات املتاــــــــــــــةت  األتداث اومية والاوا ةة  من
جمموعات إتاــااةت واضــحت ومنظمت عة  حنو جةد. ويةــن هذا الســةاق قةمت عالةت  اــورة ا ــتثنااةت  عة 

 عة  مواامت قةاس التاااات ذات الاةت من مرور الوقت، و قدر املستماا،  ني البةدا  واملناط .
و تا  جمموعات هذه التاــــــــااات إىل هةاةت ووو ة   مريقت  افر عة  الروا    اواــــــــاا   - 14

ذات الاـــــــــــــــةت سدوث الاوارث )مث  التوقةت واملوقن و وا اومر(، من  قااأا إل متناول املســـــــــــــــتخدمني 
خاطر كمدخ ت لةتحةة ت ال امةت لءدة كوارث )مث  رصد املؤشرات ترور الوقت أو إل مناذ  التنبؤ ت

التاــــــــااات املتءةقت  الاوارث  الاوارث وا د منأا(. ولذلك فإ  أتد التحديات األ ــــــــا ــــــــةت إل جمال
د ة من التحةة ت، من ا ااظ جء  التاـــــــــــــااات متاتت ل  ـــــــــــــتخدام إل أشـــــــــــــاال وأمراض متء هو
 جمموعات متواامت ومتسقت من خ ل ونظةم ا تخدام البةا ات الوصاةت. عة 
ىل أ  هذا اجملال من التاــــــــــــــااات هو مســــــــــــــء  جديد إل مجةن البةدا  وقريبا، هنال و النظر إ - 15

طة  قوم عة  التوجةه التقط ووبا ل األ وات واملمار ـــــــات اجلةدة عة  الاـــــــءةد الدون. وي ـــــــم  ذلك 
ورمجت املااهةم والتءاريب املتا  عةةأا إىل وءةةمات يد ة وووصـــــةات وقنةت ل تا  التاـــــااات و  ـــــرها. 
وإل الوقــت الراهن، وتبــاين ممــار ـــــــــــــــــات البةــدا  إل همةن البةــا ــات ووروةــ  األولويــات وإعــدا  اجلــداول 
التاـــااةت املتءةقت  الاوارث، مما  ء  من الاـــء  إجراا مقار ات أو  ةة ت لةســـ  ـــ  الزمنةت وغم  

حداث املزيد ام املاـــــــــــــمةحات وا ـــــــــــــتكوارث متءد ة. ويةزم إي ا مزيد من االهتمام لتنســـــــــــــة  ا ـــــــــــــتخد
لتقدا املزيد من األ لت الامةت واملتاامةت “ ذات األ ةت اجلغرافةت املاا ةت”التاـــــــــااات واملؤشـــــــــرات  من

ار  النظام التاـــــــــــاا  الوطط، عة  الاـــــــــــءةد الوطط. وإل كثي من ا االت، يتم إ تا  هذه البةا ات خ
 إل همةن البةا ات. و رتل املااو  التاااةت الوطنةت إل كثي من األتةا  وال
و ظ  املءةومات اجلغرافةت املاا ةت  اعرتاص عة   ماق وا ـــــــن  وصـــــــاأا جا با مأما من جوا    - 16

ا د من خماطر الاوارث وإ ارهتا. وإل أوقات األ مات، ي ـــــــــــا  االواـــــــــــال والتنســـــــــــة  والتءاو   ني مجةن 
 مجةن مرات   ورة الموار . ومن األ ةت أصـــحات املاـــةحت أمرا تةويا عة  مجةن مســـتويات اختاذ القرار إل

وأ  واو  إل الوقت املنا ـــــــــــــــ .  تاا  مءرفت ماا  اال ـــــــــــــــت ا ت وكةاةتأا واأل وات املســـــــــــــــتخدمت فةأا،
ذلك، ال وزال الاوارث الابية وؤ ر وا يا مدمرا عة  الناس واملباو وا ةاك  األ ـــــــــا ـــــــــةت، األمر الذم  ومن

اامت  ني تالت وانولوجةا املءةومات اجلغرافةت املاا ةت، و ةا ات رصد األرض يدل عة  الا وة اليت ال وزال ق
وإتاــــاااوه، وعمةةت اختاذ القرارات املســــتنية. وي   هذا الوضــــن ضــــرورة إ ا  تةول هتدص ال إىل  ســــني 
ووافر مءةومات جةدة النوعةت وذات صـــةت وإماا ةت الوصـــول إلةأا فحســـ ،    كذلك التنســـة  واالواـــال 

 . ني اجلأات صاتبت املاةحت عة  كافت مستويات صنن القرار إل مجةن مرات  إ ارة ا د من املخاطر
  



 E/CN.3/2019/16 

 

6/15 18-21197 

 

 العمل الجاري في مجال اإلحصاءات المتعلقة بالكوارث - ثالثا 
إل تني أ  موضوا التاااات املتءةقت  الاوارث جديد  سبةا عة  الة نت التاااةت، أتر ت  - 17

 التءاو  الو ة  من مات  األمم املتحدة لةحد من خماطر الاوارث واملنظمات  األو ـــــــــــــــاط التاـــــــــــــــااةت،
  وناةذ ج أ منالدولةـت األخرى، وقـدما كبيا إل ووجةـه أعمـال واوســـــــــــــــاق املاـاو  التاـــــــــــــــااةـت الوطنةـت 

عنأا. وكا ت  ذه اجلأو  فاادة إضــــافةت  دل  ورصــــدها وا منأا لحدوا ارثلاوا مخاطرإ ارة  ااتتااإ
 .إل  قة  قدر أك  من مواامت التاااات  ني الدول األعةاا واملنظمات الدولةت وفةما  ةنأاوتمث  
وارث حيـــد   مـــاق وو ـــــــــــــــمـــ  النتـــاا  الراةســـــــــــــــةـــت  ـــذا الءمـــ  إطـــارا إتاـــــــــــــــــااةـــا متءةقـــا  ـــالا - 18
التاـــــــــــــــااةت الوطنةت إل إ تا   التاـــــــــــــــااات ويوفر جمموعت أ ـــــــــــــــا ـــــــــــــــةت  ا؛ و ديد  ور املااو  هذه
 طارالتاااات ووقدا التوصةات لةتناةذ؛ وووفي الاةت  التاااات البةئةت، عة  النحو املبني إل إ هذه

والءم  املتءة   ا سا ات الت ريبةت لةنظم الياولوجةت التا ءت لنظام ا ا بت  (4)وموير التاااات البةئةت
ةت ا ــــــتخدام التاــــــااات الراةت ةت وأ البةئةت واالقتاــــــا يت؛ والنظر إل  قاط القوة إل التاــــــااات الرا

الوطنةت إل وضـــن املبا   التوجةأةت التقنةت  ةترصـــد خماطر الاوارث وإ ارهتا؛ وإشـــرال املااو  التاـــاا إل
 املتءةقت  رصد وناةذ إطار  ندام.

ة ويقدم الارا التان  ت عامت عن الءم  اجلارم إل جمال التاــــــااات املتءةقت  األتداث اومي  - 19
 والاوارث الذم وةمةن  ه املنظمات الدولةت والقةةمةت الراةسةت الءامةت إل هذا اجملال.

 
 العمل اإلحصائي في مجال الكوارث في شعبة اإلحصاءات - ألف 

إل جمال التاـــااات البةئةت، ا ـــتحد ت شـــءبت التاـــااات التا ءت ل ارة ال ـــؤو  االقتاـــا يت  - 20
إطار  الءامت إطار وموير التاـــــــــــــــااات البةئةت،  دعم من فري  او اا املءط  تنقة واالجتماعةت  األما ت 

الطار  اعتباره  األر ءني،. وأيدت الة نت التاـــــــــــــــااةت، إل  ورهتا الرا ءت و (5)وموير التاـــــــــــــــااات البةئةت
ألمراض األ ـــــــــاس لتءزيز  رام  التاـــــــــااات البةئةت إل البةدا . وهو إطار مااهةم  وإتاـــــــــاا  متءد  ا

يتســـــم  املرو ت وياتســـــ  طا ءا شـــــام  وواامةةا. وينظم التاـــــااات البةئةت إل  ـــــتت ماو ات، ك  منأا 
  ا  الظواهر  4الستت، وهو املاو   او اتمقسم إىل ماو ات فرعةت ومواضةن إتاااةت. وينظم أتد امل

وارث وأ رها عة  رفاه ال سا  البالغت ال دة والاوارث، التاااات عن وقوا الظواهر البالغت ال دة والا
ارة وامل ـــــــــــــاركت البةئةت، يركز ،   ـــــــــــــا  ا مايت وال 6والبنةت التحتةت لةنظام الارع  الب ـــــــــــــرم. وإل املاو  

 التاه  وإ ارة الاوارث. عة املاو ات الارعةت  أتد
ةئةت،  التءاو  ووقوم ال ءبت التاااةت أيةا  إعدا   لة  عن اجملموعت األولةت من التاااات الب - 21

من فري  او اا املءط  ـالتاــــــــــــــــااات البةئةـت، ووقوم الة نـت االقتاــــــــــــــــا يـت ألورو ـا والة نـت االقتاــــــــــــــــا يـت 
. وا دص من هذا الدلة  هو لدلة واالجتماعةت ط ةا وا ة  ا ا   جبمةت أمور منأا ال أام  ن اط إل ا

التاــــااات  الوصــــاةت، جلمن أو همةن ك  إصــــدار و  ــــر جمموعت من صــــحااب املنأ ةات، أو البةا ات
التاـــــــــــــــااات البةئةت. وقد أ ز البةئةت لةم موعت األولةت من التاـــــــــــــــااات البةئةت الوار ة إل إطار وموير 

 عة  الاحةات املتءةقت  الاوارث. ألخيةمن صحااب املنأ ةات؛ و رم وضن الةمسات ا عد 

__________ 

 (.XVII.9.14)من ورات األمم املتحدة، رقم املبةن  2013إطار وموير التاااات البةئةت لءام  (4) 
 .https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/fdes_egm.cshtmlا ظر  (5) 

https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/fdes_egm.cshtml
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املناخ، التظت الة نت التاـــــااةت، إل  ورهتا الســـــا ءت  وفةما يتءة   التاـــــااات املتءةقت  تغي - 22
واألر ءني، الاــــــةت القاامت  ني وغي املناخ وا د من الاوارث، وطةبت أ  يؤخذ إطار  ــــــندام إل االعتبار 

لوضـــــن جمموعت عاملةت  بتلدى وضـــــن التاـــــااات واملؤشـــــرات املتءةقت  تغي املناخ. وك زا من عم  ال ـــــء
الة نـت، ُوؤخـذ الاـــــــــــــــةـت الو ةقت رات املتءةقـت  تغي املنـاخ، تســـــــــــــــبمـا طةبـت التاــــــــــــــــااات واملؤشـــــــــــــــ من
 التاااات املتءةقت  تغي املناخ والتاااات املتءةقت  الاوارث إل االعتبار  قوة.  ني
وفةمــا يتءة   ــاملتمةبــات من املءةومــات اجلغرافةــت املاــا ةــت لــدعم التاـــــــــــــــااات املتءةقــت  ــاألتــداث  - 23

رث، فإ  ال ــــــــــءبت ه  أما ت جلنت او اا املءنةت  إ ارة املءةومات اجلغرافةت املاا ةت عة  الاــــــــــءةد اومية والاوا
املاا ةت وخدماهتا إل اال ـــــت ا ت  االت  فةتالءامل . ولضـــــااا الما ن املؤ ـــــســـــ  عة  إ ما  املءةومات اجلغرا

 رتاوة     ا  املءةومات واودمات الموار  وا د من خماطر الاوارث، قامت جلنت او اا  وضن الطار اال
لةاو   لة  وســــرتشــــد  ه الدول األعةــــاا فةما وةــــمةن  ه من أ  ــــمت  (6)ةت املاا ةت املتءةقت  الاوارثاجلغراف

عة  الاــءةد الوطط لةــما  ووافر مءةومات وخدمات جغرافةت ماا ةت ذات جو ة عالةت من إماا ةت الوصــول 
ر  ولةتواصــ  من صــا ء  القرار والتءام  مءأم. واعتمدت جلنت او اا الطار إلةأا إل مجةن مرات   ورة الموا

 .2018، مث أقره اجملةس االقتاا م واالجتماع  إل  و /يولةه 2017اال رتاوة   إل عام 
ت املاا ةت املتءةقت  الاوارث ويوصـــــــــ  إل الطار اال ـــــــــرتاوة     ـــــــــا  املءةومات واودمات اجلغرافة - 24
ةـت ووءأـدهـا و ـديثأـا ا ــــــــــــــتنـا ا قواعـد  ةـا ـات ومنت ـات إل جمـال املءةومـات اجلغرافةـت املاـا  يتم وضــــــــــــــن أ 
صــــــــــــــنن القرار من عمةةات  تمءايي و روووكوالت وعمةةات م ــــــــــــــرتكت  اعتبارها أ وات هامت إل ك  عمةة إىل
مجةت أمور،  اوة  ، إلمجةن مرات  إ ارة خماطر الاوارث. و الضـــــــــــــــافت إىل ذلك، ين  الطار اال ــــــــــــــرت  إل
 ولت من الدول األعةـــــاا  ـــــتاو  إل وضـــــن أانأا من إ تا  ووءأد وووفي مءةومات وخدمات  ك  أ  عة 

الاوارث، وأ  واو  البةا ات واملءةومات اجلغرافةت  رجغرافةت ماا ةت جةدة النوعةت إل مجةن مرات  إ ارة خماط
قتةـــــــاا، وأ  ي ـــــــ ن وناةذ الطار اال ـــــــرتاوة   املاا ةت إل متناول جمتمن إ ارة خماطر الاوارث، تســـــــ  اال

 .وبا ل البةا ات وو غةةأا البةط ومواامتأا  ني البةدا  اجملاورة لةتادم  ااااة لةاوارث ع  ا دو 
 

 متعلق باألحداث الخطيرة والكوارثالعمل اإلحصائي في اللجنة االقتصادية ألوروبا ال - باء 
 ألورو ةني فرقت عم  مءنةت  قةاس الظواهر البالغت ال ـــــــــــــــدةأ  ـــــــــــــــا مات  مؤ ر التاـــــــــــــــااةني ا - 25

. 2014إل إطار ا ــــتءراض متءم  أجرم إل و ــــرين األول/أكتو ر  (7)2015والاوارث إل شــــباط/ف اير 
  األتداثويتمث  ا دص من فرقت الءم  إل ووضـــــة   ور التاـــــااات الراةت إل ووفي البةا ات املتاـــــةت 

د اوموات الءمةةت لةمريقت اليت أان ما ملااو  التاـــــــــاا الوطنةت،  التنســــــــة  اومية والاوارث، و دي
 من الوكاالت الوطنةت املسؤولت عن إ ارة الاوارث، أ  ودعم إ ارة الاوارث وا د من املخاطر.

__________ 

 .2018/14ا ظر قرار اجملةس االقتاا م واالجتماع   (6) 
فريقةا واملاسةك و ةو يةندا، إضافت إىل منظمت األمذيت أعةاا فرقت الءم  هم أرمةنةا وإيمالةا ووركةا ومجأوريت مولدوفا وجنوت أ (7) 

والزراعت لألمم املتحدة، ومركز البحوث امل رتل، والوكالت الاةااةت األورو ةت، واملات  التااا  ل  ا  األورويب، والة نت 
ا ا   فري  او اا التا ن  ةا وا ة االقتاا يت ألمرياا ال وةنةت ومنمقت البحر الااري ، والة نت االقتاا يت واالجتماعةت ط 

املءط  التاااات املتءةقت  الاوارث إل آ ةا وا ة  ا ا  ، ومات  األمم املتحدة لةحد من خماطر الاوارث، ومنظمت   ا
 .الاحت الءاملةت، واملنظمت الءاملةت لألرصا  اجلويت. وي ارل الاري  املءط  رصد األرض إل أعمال فرقت الءم 
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ومنذ البدايت، وءاو ت فرقت الءم  عة  حنو و ة  من فري  او اا املءط  التاـــــــــــــــااات املتءةقت  - 26
 اوارث إل آ ةا وا ة  ا ا  ، ومات  األمم املتحدة لةحد من خماطر الاوارث. ال
وقدمت فرقت الءم  مسا ات فنةت إل عم  فري  او اا الءام  ا اوم  الدون املاتوح الءةويت  - 27

جمموعت وا  الاري  الءام  عة  املءط  املؤشـــــــــــــــرات واملاـــــــــــــــمةحات املتءةقت  ا د من خماطر الاوارث. وا
الاــــةت، األمر الذم  اتاملؤشــــرات لقةاس التقدم الءامل  ا ر  إل وناةذ إطار  ــــندام واملاــــمةحات ذ من

يوفر أ ــــا ــــا هاما لةتوصــــةات املقدمت إىل املااو  التاــــااةت الوطنةت. و ناا عة  اقرتاح من فرقت الءم ، 
ةت اليت ودعو إىل إشــرال األو ــاط التاــااةت أ ر  الاري  الءام  إل وقريره املقدم إىل اجلمءةت الءامت التوصــ

 .ندامإل أعمال املتا ءت لتاءة  مؤشرات إطار  
وشــــــــــرعت فرقت الءم  إل عد  من  را ــــــــــات ا االت الفرا يت الوطنةت   ــــــــــا  البةا ات املتءةقت  - 28

املاســـــــــةك(. وووضــــــــ   األتداث اومية والاوارث )من أرمةنةا وأيرلندا وإيمالةا وال ا ي  ووركةا والاةبني و 
 را ـــــــــــــــات ا االت الفرا يت األ وار اليت أان أ  وؤ يأا املااو  التاـــــــــــــــااةت الوطنةت إل إ ارة خماطر 
الاوارث، وما ه  التاــااات عن األتداث اومية والاوارث اليت يتم إ تاجأا و  ــرها  ا تظام، وكةب 

املاا ةت( أ  وســــاعد إل إ تا  هذه التاــــااات أان ملاــــا ر البةا ات اجلديدة )مث  املءةومات اجلغرافةت 
ا االت الفرا يت أيةا مناق ات   ا  الةواا   اتوجءةأا م امت لةغرض املن و . ووتةمن  ءض  را 

اليت واةب النظم التاـــــــــــااةت الوطنةت تأمت إ تا  هذه التاـــــــــــااات وووفي البةا ات  ســـــــــــرعت لةمنمقت 
 املتةررة إل تاالت الموار .

من املقرر أ  يقدم التقرير النأاا  لارقت الءم ، من وقدا ووصـــــــــــةات إىل املااو  التاـــــــــــااةت و  - 29
لقراره. ويتةـــــمن التقرير ووصــــةات  2019الوطنةت، إىل اجلةســـــت الءامت ملؤ ر التاـــــااةني األورو ةني لءام 

   التاااات املتءةقت يتا ا  ا  جمموعت من األ وار واملأام األ ا ةت لةمااو  التاااةت الوطنةت فةم
 األتداث اومية والاوارث، من مراعاة  قاط القوة النموذجةت ليتاـــااات الراةت واألوضـــاا املؤ ـــســـةت 
املتنوعـــت إل البةـــدا . وع وة عة  ذلـــك، يتةـــــــــــــــمن التقرير قـــاامـــت خموات عمةةـــت لبنـــاا القـــدرات  ـــذه 

 التاااات إل النظم التاااةت الوطنةت.
 

اإلحصااااااااااااائي المتعلق بالكوارث في اللجنة االقتصااااااااااااادية واالجتماعية   ااااااااااايا العمل  - جيم 
 والمحيط الهادئ

، أ  ـــــــات الة نت االقتاـــــــا يت واالجتماعةت ط ـــــــةا وا ة  ا ا   فري  او اا 2014إل أيار/مايو  - 30
ات من املااو  املءط  التاـــــــااات املتءةقت  الاوارث إل آ ـــــــةا وا ة  ا ا  ، و  همةن شـــــــبات من او  

ا ا  ، وكذلك من الءديد من  ا ة التاااةت الوطنةت والوكاالت الوطنةت ل ارة الاوارث من منمقت آ ةا و 
الوكاالت الدولةت ذات الاـــةت اليت شـــاركت من منظورات إقةةمةت وعاملةت. وخ ل الســـنوات األر ن التالةت، قام 

املســتخدمني،  البةدا  واملتمةبات التاــااةت من ــات ا الةت إل فري  او اا جبمن وا ــتءراض ومناق ــت املمار 
الءامل  لطار  ـــندام وأهداص التنمةت املســـتدامت، ومي ذلك من األمراض ذات  دتا إل ذلك ألمراض الرصـــ

الاــــةت  الســــةا ــــات الءامت عة  الاــــءةدين الوطط وا ة . وأجرى فري  او اا طســــت اجتماعات عن طري  
 وأجرىخا ، ومجن التءةةقات إل الءديد من ا ةقات الدرا ةت واملنا بات اجلا بةت ذات الاةت، ا ةور ال 

  ث جوالت من امل ـــــاورات املاتوتت ع  ال رت ت من أج  وضـــــن ووصـــــةات إتاـــــااةت هتدص إىل  ســـــني 
 الدولةت. وعةت التاااات املتءةقت  الاوارث من املاا ر الراةت، تا إل ذلك إماا ةت املقار ت 
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ومن أ  فري  او اا أث  شــــــــــــبات إقةةمةت من او اا ويةــــــــــــمةن  واليت إقةةمةت، فإ  أتد املبا    - 31
األ ـــــا ـــــةت أل ـــــةوت عمةه هو التنســـــة  عن كث  وكاالت االوســـــاق من املبا رات ذات الاـــــةت إل املناط  

فرقت الءم  التا ءت لة نت األخرى وعة  الاــءةد الءامل . وي ــم  ذلك، عة  وجه اواــوص، التنســة  من 
االقتاا يت ألورو ا املءنةت  قةاس الظواهر البالغت ال دة والاوارث والتءاو  عة  حنو و ة  من مات  األمم 
املتحدة لةحد من خماطر الاوارث واجلأات األخرى صــــــاتبت املاــــــةحت لااالت االوســــــاق التام من مااهةم 

وا ـــءت من او اا من الوكاالت صـــاتبت  تاركت جمموعإطار  ـــندام وماـــمةحاوه وأولوياوه. و ـــاعدت م ـــ
املاــــةحت واألفرقت واملبا رات ذات الاــــةت إل جمال إ ارة الاوارث أو التاــــااات الراةت إل ضــــما   وعةت 
التوجةه إل وةك األطر التاااةت والتاكد من أ  التوصةات وستند، قدر الماا ، إىل املءايي التاااةت 

 واملؤشرات املتا  عةةأا  ولةا لةحد من خماطر الاوارث. القاامت واملااهةم
ويتمث  أتد املخرجات الراةسةت لاري  او اا إل إطار ليتاااات املتءةقت  الاوارث، وهو مبدأ  - 32

ووجةأ  وقط خماـــــــــــــــ  لةنظم التاــــــــــــــــااةـت الوطنةـت وقـا ـ  لةتمبة  عة   مـاقـات متءـد ة. وأقرت جلنت 
ليطار  تاـــــــــاا االقتاـــــــــا يت واالجتماعةت ط ـــــــــةا وا ة  ا ا   ا توى الالتاـــــــــااات التا ءت لة نت 

(. ووتســـــــــــــــم املبــا   التوجةأةــت ليطــار  ــا ةــت عــاملةــت وه  قــا ةــت لةتمبة  عــاملةــا كــا اة 2018)أيــار/مــايو 
نســــــــــــقت  ولةا متءةقت  الاوارث. ملســــــــــــاعدة الوكاالت املســــــــــــؤولت إل  ناا قدراهتا عة  إ تا  إتاــــــــــــااات م

من جمموعت وا ـــــــءت  اـــــــةحتضـــــــن الطار من خ ل عمةةت و ـــــــاوريت شـــــــاافت ومتءد ة أصـــــــحات املو  وقد
او اا، تا إل ذلك الوكاالت الدولةت، واألفرقت ذات الاــــةت )مث  فرقت الءم  التا ءت لة نت االقتاــــا يت  من

نةاات التاااةت الدولةت(. ألورو ا املءنةت  قةاس الظواهر البالغت ال دة والاوارث وفري  او اا املءط  التا
املســــاعدة إل الت ــــ ةن عة  وضــــن جمموعت أ ــــا ــــةت م ــــرتكت وموتدة  هووالغرض من هذا التوجةه الاط 

 عة  الاءةد الوطط من التاااات املتءةقت  الاوارث، أان مقار تأا  تةك املوجو ة إل  ةدا  أخرى.
و رم تالةا ومبة  إطار التاــــــــــااات املتءةقت  الاوارث من أج  واــــــــــمةم املســــــــــاعدة التقنةت  - 33

لعدا   را ــــــــــــات ا االت الفرا يت وموا  التدري  التاــــــــــــاا  إل املقاطءات إل منمقت آ ــــــــــــةا وا ة  
أخرى،   مناطا ا  . ومن املتوقن أ  ي ـــا  الطار أيةـــا منوذجا أ ـــا ـــةا جةدا ودمت أمراض مما ةت إل 

رهنا تزيد من اال ــــــــــتءراض والقرار من جا   الة نت التاــــــــــااةت. ويءت  اال ــــــــــتءراض والقرار الءاملةا  
 ــــاركت املؤ ــــســــات صــــاتبت املاــــةحت ليطار خموة موصــــ  ما من أج   قة  مزيد من املواامت و يا ة م

  د من خماطر الاوارث.ا اتمجةن أحناا املنمقت لتموير إتاااات راةت ال تخدامأا إل  ةا  إل
 

العمل اإلحصااااااااائي المتعلق بالكوارث في اللجنة االقتصااااااااادية ألمريكا ال تينية ومنطقة  - دال 
 البحر الكاريبي

أ ـــــأمت الة نت االقتاـــــا يت ألمرياا ال وةنةت ومنمقت البحر الااري  إل وقدا املســـــاعدة التقنةت  - 34
واملؤشـــرات املتءةقت  الاوارث لارتة طويةت،  النظر إىل أ  املنمقت إل البةدا  وودريبأا إل جمال التاـــااات 

والاوارث الاثية واملتاررة عة  حنو  ةو ــــغةأا  اــــورة خاصــــت آ ار وغي املناخ ووقوا الظواهر البالغت ال ــــد
متزايــد وآ ــارهــا، عة  النحو املبني إل ا ولةــت التاــــــــــــــــااةــت لة نــت وقــاعــدة  ةــا ــاهتــا التاــــــــــــــــااةــت وخمتةب 

ن ورات التحةةةةت. وأ رجت أ  مت  ناا القدرات إل  ر ام  عم  إتاااات البةئت التا ن لة نت  التءاو  امل
  ــالتاــــــــــــــــااات البةئةــت(. ومنــذ )أم  اخــ  فري  او اا املءط ال ـــــــــــــــءبــتمن الة ــا  القةةمةــت األخرى و 

ةت ومنمقت البحر الااري  ، عز ت شــءبت التاــااات التا ءت لة نت االقتاــا يت ألمرياا ال وةن2016 عام
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خدماهتا املقدمت إىل البةدا  إل هذا اجملال، وه  وســء   ن ــاط إىل إقامت شــراكات عة  الاــءةدين الءامل  
من أج  وناةذ  ر ام  إقةةم  ليتاــــــــااات واملؤشــــــــرات املتءةقت  تغي املناخ والاوارث. ووتزايد  قةةم وال

قنةت وإىل التدري  إل  ةدا  أمرياا ال وةنةت ومنمقت البحر  ا ـــــــــــــــتمرار ا اجت إىل  ءثات املســـــــــــــــاعدة الت
 .لو م الااري ، وال  ةما إل الدول اجلزريت الاغية النامةت و ةدا  أمرياا ا

إل  وروه التا ــــــءت، إل و ــــــرين  (8)اتني التا ن لة نت فريقا عام وأ  ــــــا املؤ ر التاــــــاا  لألمري - 35
ةنتس، املاســـــــــةك. ويســـــــــاهم مات  األمم املتحدة لةحد من خماطر إل أموا ـــــــــاالة 2017الثاو/ وفم  

من شـــــــــــــــءبت  عمالاوارث، من خ ل ماتبه القةةم  لألمرياتني،  االضـــــــــــــــم ا  دور األما ت الانةت،  د
التاـــااات التا ءت لة نت. ويتمث  ا دص الراةســـ  إل  م  البةا ات وإ تا  التاـــااات واملؤشـــرات اليت 

ث ووــا يهــا وا ــد من خمــاطرهــا إل النظم التاــــــــــــــــااةــت الوطنةــت، ممــا يءز  قــا ةةــت وبةغ عن تــدوث الاوار 
وجو هتا، وفقا لةمبا   األ ـــــا ـــــةت  أاالتاـــــااات واملؤشـــــرات املتءةقت  الاوارث لةمقار ت و قتأا واوســـــاق

 قةاس ليتاـــــــااات الراةت. ويءتمد الاري  الءام  عة  الءم  القة م الذم وةـــــــمةن  ه فرقت الءم  املءنةت 
الظواهر البالغت ال ــــدة والاوارث وفري  خ اا آ ــــةا وا ة  ا ا   املءط  التاــــااات املتءةقت  الاوارث 

وةنةت ومنمقت البحر الااري  اواـــــــــــــــاا  اليت ونار  ما أمرياا ال  مراعاةإل آ ـــــــــــــــةا وا ة  ا ا  ، من 
 ت ال دة، ووقوا الاوارث ووا يها والتاه   ا.تةث املوار  البةئةت، والتءرض الب رم، والظواهر البالغ من
وودعم الة نت من الناتةت التاااةت الاري  الءام  القةةم  الذم يناذ أعماال لتحديد اجلأات  - 36

الوطنةت صـــــاتبت املاـــــةحت، يةةأا وقةةم شـــــام  لتوافر البةا ات عن إطار عم   ـــــندام ومؤشـــــرات أهداص 
 . وإل تزيرا /ءام اوارث عة  الاـــــــــــــءةد الوطط،  داا  اعةـــــــــــــاا الاري  الالتنمةت املســـــــــــــتدامت املتءةقت  ال

،  ظم الاري  الءام  أول اجتماا مباشر له عق  املنتدى القةةم  السا س لةحد من خماطر 2018 يو ةه
ه مثا ةت مااو  إتاـــــــــــــــااةت وطنةت الاوارث إل األمرياتني، الذم عقد إل كارواخةنا، كولومبةا، وتةـــــــــــــــر 

،   إياا   ءثت وقةةم ومســــــــــــاعدة وقنةت 2018ل وةنةت لةمرة األوىل. وإل و ــــــــــــرين الثاو/ وفم  أمرياا ا إل
يد ة   ــــا  التاــــااات املتءةقت  الاوارث م ــــرتكت  ني الة نت ومات  األمم املتحدة لةحد من خماطر 

ؤ ـــــــــســـــــــات ياــــــــب الاوارث إىل مجأوريت الدومةنةاا  كبةد هري ، مما ا   إجراا وقةةم م ـــــــــرتل  ني امل
ي  د عن الســـــــةا ـــــــات واألهداص ووةك ال  مت ل املتاتت ـــــــةســـــــةت البةا ات والتاـــــــااات واملؤشـــــــرات 

األولويت عة  املســــــتوى الوطط، إضــــــافت إىل اتتةاجات ال  د عن أهداص التنمةت املســــــتدامت وإطار  ذات
عم   ـــــــــندام. و الضـــــــــافت إىل ذلك، اجتمن الاري  الءام  أيةـــــــــا وجأا لوجه إل  نما  ـــــــــةيت إل كا و  

 .2019عمةه ومناق ت األ  مت املقررة لءام   ر ام ملتا ءت  2018األول/ يسم  
 م المتحدة للحد من مخاطر الكوارثالعمل اإلحصائي المتعلق بالكوارث في مكتب األم - هاء 

يةــــــمةن مات  األمم املتحدة لةحد من خماطر الاوارث  واليت  دعم الدول األعةــــــاا إل وناةذ  - 37
 ورصد إطار  ندام.

ات املتءةقت وأُ  ـــــ  فري  خ اا عام  تاوم   ون ماتوح الءةـــــويت مءط  املؤشـــــرات واملاـــــمةح - 38
 ا د من خماطر الاوارث وفقا لةتوصـــــــةت الوار ة إل إطار  ـــــــندام. وأيدت اجلمءةت الءامت ووصـــــــةات الاري  

و ـــــــــــم   ســـــــــــتدامت. وع وة عة  ذلك، و النظر إىل أ  أهداص التنمةت امل2017الءام  إل شـــــــــــباط/ف اير 
__________ 

املتءد ة القومةات( و يو واجلمأوريت الدومةنةاةت وشةة   -أعةاا الاري  الءام  هم: إكوا ور و اراموام و ولةاةا ) ولت  (8) 
 .وكو ا واملاسةك و ةااراموا، و اراموام و يو  ا البةدا  املنسقا 
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 ، فإ  فري  او اا امل رتل  ني13و  11و  1مؤشرات وتءة   ا د من خماطر الاوارث إل إطار األهداص 
الوكاالت املءط تؤشـــرات أهداص التنمةت املســـتدامت أقر  ا  ووصـــةات الاري  الءام  ه  مؤشـــرات م ـــرتكت 

اه الوكالت الراعةت لةمؤشـــــــــــــرات  وصـــــــــــــ ثلناس الغرض وتد  مات  األمم املتحدة لةحد من خماطر الاوار 
 .2017آذار/مارس  ر أيةا إل  ورهتا الثامنت واألر ءني إلالاةت. وأيدت الة نت التاااةت هذا األم ذات
وا ــتنا ا إىل ما  ــب ، ومن أج  مواصــةت رصــد إطار  ــندام، ُكةب مات  األمم املتحدة لةحد  - 39

من خماطر الاوارث  ا ــــــــــتحداث  ظام رصــــــــــد لطار  ــــــــــندام عة  ال رت ت ي ــــــــــا  آلةت جلمةن الدول 
 ه. ولذلك أجرى مات  األمم املتحدة لةحد من خماطر الاوارث األعةــــــــاا لي  د عن التقدم الذم  ر 

 عمةةت شامةت وةمنت اوموات الراةسةت التالةت:
إجراا  را ــــت ا ــــتقاــــااةت شــــامةت  ني الدول األعةــــاا )أم ا ــــتءراض جاهزيت  ةا ات  )أ( 

مؤشــــــــــــــر وتمان من ال  د عن كـ   إطـار عمـ   ـــــــــــــــنـدام( مانتأـا من إجراا وقةةم ذا  لقـدراهتـا تى
 مؤشرا عة  الغايات الءاملةت السبن لطار  ندام؛ 38املؤشرات الءاملةت البالغ عد ها  من

عة  ال رت ت عة  أ ــــــــــــاس م ــــــــــــاورة إ تا  منوذ  أون لنظام رصــــــــــــد إطار  ــــــــــــندام  )ت( 
الدول األعةــــــاا وال ــــــركاا اطخرين. و  ا ــــــتحداث النظام الاءة  عة  أ ــــــاس هذا النموذ  األون،  من

  ال راكت من مركز التمبةقات املؤ سةت إل مات  وانولوجةا املءةومات واالوااالت إل  ا اول؛
كا اة ووجةأةت   2018وضـــــــــــــــن مذكرات ووجةأةت وقنةت وإواتتأا إل كا و  الثاو/يناير  ) ( 

املذكرات، راةســــــةت ملســــــاعدة الدول األعةــــــاا إل همةن البةا ات ل راجأا إل  ظام الرصــــــد. ولدى إعدا  
وءاو  مات  األمم املتحدة لةحد من خماطر الاوارث   ــــــــــا  و ة  من ال ــــــــــءبت واملااو  التاــــــــــااةت 
لة ا  القةةمةت، وال  ــــــــةما الة نت االقتاــــــــا يت ألورو ا والة نت االقتاــــــــا يت واالجتماعةت ط ــــــــةا وا ة  

ااو  التاـــــااةت الوطنةت أيةـــــا ا ا  ، لدعم وضـــــن املءايي املتءةقت  إتاـــــااات الاوارث. و ـــــا ت امل
 وضن التوجةأات التقنةت؛ إل

. و   الاء  وقدا 2018آذار/مارس  1 دأ و ــــــــــغة   ظام رصــــــــــد إطار  ــــــــــندام إل  ) ( 
املءةومات الوار ة إل النظام إىل التقرير املتءة   اهداص التنمةت املستدامت لةمنتدى السةا   الرفةن املستوى 

الاوارث  . و ــذا، عمــ  ماتــ  األمم املتحــدة لةحــد من خمــاطر2018لءــام  املءط  ــالتنمةــت املســـــــــــــــتــدامــت
حنو و ة  جدا من وتدة رصـــــــد األهداص التا ءت لة ـــــــءبت  عما لاري  او اا امل ـــــــرتل  ني الوكاالت  عة 

املؤشـــرات املتاـــةت  إطار  ـــندام املءط تؤشـــرات أهداص التنمةت املســـتدامت. و تة ت لذلك، صـــنات مجةن 
 ا  لي  د إل و ــــــرين  هناا وى األول أو املســــــتوى الثاو إل واــــــنةب األهداص. وتد  موعد املســــــت إل

، و ــت ــا  البةا ات املقدمت من الدول األعةــاا أ ــاس وقرير التقةةم الءامل    ــا  2018األول/أكتو ر 
اوارث لءــــامل  لةحــــد من خمــــاطر ال، املقرر إط قــــه إل املنتــــدى ا2019ا ــــد من خمــــاطر الاوارث لءــــام 

 ؛2019أيار/مايو  إل
من خ ل  ظام رصـــــــــــــــد إطار  ـــــــــــــــندام من أج   عم الدول األعةـــــــــــــــاا إل ال  د  )ه( 

ال رت ت، يناذ مات  األمم املتحدة لةحد من خماطر الاوارث عمةةت شامةت لتنمةت القدرات إل مجةن  ع 
 قةةم  التدري  القةةم  و و  الاملناط  من خ ل قةا ة مااوبه القةةمةت. والائات املستأدفت األ ا ةت 

والوطط ه  املنظمات الوطنةت ل ارة الاوارث، واملااو  التاـــااةت الوطنةت، والو ارات القماعةت املنا ـــبت 
 املسؤولت عن وبا ل البةا ات، وأصحات املاةحت اطخرين، تس  االقتةاا؛
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ذكورة أع ه، ووفقا لتوصــــــةت  الضــــــافت إىل ال  د عن األهداص واملؤشــــــرات الءاملةت امل )و( 
فري  او اا ا اوم  الدون الءام  املاتوح  ات الءةـــويت املءط  املؤشـــرات واملاـــمةحات،   أيةـــا وناةذ 

املخاــــــاــــــت  راهتامرتةت  ا ةت من  ظام الرصـــــــد وتاح فةأا الارصـــــــت لةدول األعةـــــــاا لوضـــــــن ماياهتا ومؤشـــــــ
وطنةت لةحد من خماطر الاوارث وإ تا  وقارير وطنةت، الاـــــــــءةد الوطط لدعم رصـــــــــد ا ـــــــــرتاوة ةاهتا ال عة 

تســ  االقتةــاا. وع وة عة  ذلك،  ــةتة   ظام رصــد إطار  ــندام أيةــا لةمنظمات ا اومةت الدولةت 
 القةةمةت رصد التقدم ا ر  إل التناةذ إل مناطقأا وال  د عنه.

 
 الخسائر الناجمة عن الكوارث حساب  

ملتحدة لةحد من خماطر الاوارث من الدول األعةـــــــــــــــاا منذ أكثر من عقد عم  مات  األمم ا - 40
من الزمن عة  وءزيز تســــــــات اوســــــــاار النامجت عن الاوارث. وتى اط ، وتوافر مءةومات عن تســــــــات 

 ةد. وعة  وجه اواوص، يساعد املات  الدول األعةاا  100اوساار النامجت عن الاوارث ألكثر من 
اهات الاوارث وأ رها  مريقت منأ ةت من خ ل  ظام ماتوح املاــــــــــــــدر  اــــــــــــــر إل وســــــــــــــ ة  و ةة  اه

مؤشـــــــــــرا لقةاس التقدم ا ر   38. ومن اعتما  املؤشـــــــــــرات البالغ عد ها DesInventarالاوارث يســـــــــــم  
 دايتوأعا  إط قه إل   DesInventar قة  الغايات الســـــــــــــــبن لطار  ـــــــــــــــندام، قام املات   تءدي   إل
النظام عبارة عن منأ ةت و رجمةت  ان من مجن  ةا ات مااةت ومت ا ست عن اوساار . وهذا 2018 عام

واألضـــرار النامجت عن الاوارث عة  مجةن املســـتويات )الزمنةت واملاا ةت( ووســـم   التقاط مءةومات متءةقت 
مجت عن الاوارث واألضـــرار النا وســـاار الاوارث و ـــم  اوتم املااو واوتم الزمط، مما يتة  أيةـــا  ةة  ا

من خ ل املخممات والر ـــوم البةا ةت والتقارير. ووســـاعد هذه األ اة البةدا  عة  فأم اهاهات الاوارث 
 وأمناطأا وأ رها  مريقت منأ ةت ووةسر ا وار ومناق ات السةا ت الءامت   ا  ا د من خماطر الاوارث.

 
 العالمي لتقييم المخاطر اإلطار  

عقد مات  األمم املتحدة لةحد من خماطر الاوارث اجتماعا لةخ اا   ـــــــــــــا  ، 2018إل عام  - 41
من او اا البـــار ين إل جمـــال وضـــــــــــــــن منـــاذ  املخـــاطر  110الطـــار الءـــامل  لتقةةم املخـــاطر، تةـــث مجن 

الثغرات  و ديدواألخمار من مجةن مناط  الءامل لدرا ــــــــــــــت مناذ  املخاطر ا الةت إل اجملالني الءام واواص 
لارص املتاتت لتءزيز التءاو  من أج  إجراا وقةةم عامل  لةمخاطر ضــمن النماق األو ــن لطار  ــندام وا

شـــــــــــــــرا ماتــ  األمم املتحــدة لةحـد  . وعة  النحو املوصـــــــــــــــ   ــه إل اجتمــاا او اا،2030وخمــت عــام 
 كام   ماق عن املخاطر ع  ماتخماطر الاوارث إل وضــــن الطار الءامل  لتقةةم املخاطر لتقدا مءةو  من

املخاطر واألخمار اليت يغمةأا إطار  ــــــــــــندام، من الرتكةز عة  قا ةةت التةــــــــــــرر والتءرض والتا ي إل مجةن 
القماعات واملناط  اجلغرافةت، لتءزيز اختاذ القرارات من التبار  املخاطر. و ةستمر وامةم ووموير الطار 

 اوباا عمةةت و ــــــــــــاوريت وا ــــــــــــءت النماق،  توجةه من فري  خ اا.  نوالالءامل  لتقةةم املخاطر عة   اس امل
. و ــةءاس 2015و ــوص يســة  الةــوا عة  التغةيات اليت طرأت عة  وقةةم املخاطر الءامل   ءد عام 

ومور النأ  تزيد من الدقت املخاطر إل اجملتمن، من إ رال أ  البةا ات أو املءةومات املتءةقت  الةــــــــــــــءب 
 ةئ ( متخةات   دة و تاو  من اجملاالت ذات األولويت لةءم  املو ن.)االجتماع  والب

لءــامل  لةحــد من خمــاطر الاوارث و ـــــــــــــــةتم إط ق الطــار الءــامل  لتقةةم املخــاطر إل املنتــدى ا - 42
. و الضــــــافت إىل ذلك، أطة  مات  األمم املتحدة لةحد من خماطر الاوارث أيةــــــا 2019أيار/مايو  إل

. ويركز الدلة  اامن كبار او   100ةم خماطر الاوارث جاا  تة ت وءاو  من ما يزيد عن  لة  وطنةا لتقة
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 و ــــــــــا  أ ــــــــــاس مجةن ودا ي ا د عة  أولويت الءم  األوىل لطار  ــــــــــندام )فأم خماطر الاوارث(، اليت
 .خماطر الاوارث من
 

 على مؤشرات مشتركة مع الخطة المتعلقة بتغير المناخ االتفاق  
ز مات  األمم املتحدة لةحد من خماطر الاوارث أيةــــــا عة  ضــــــما  وءزيز االوســــــاق والتنســــــة  يرك - 43
قد  ق   2030إطار  ندام واوااق  اريس. وإل تني أ  االوساق األون  ني إطار  ندام وخمت عام  ني 

وســـــأم   ـــــندام ر الاء  عة  الاـــــءةد الءامل ، وهو الءم  الذم اضـــــمةن  ه لةتاكد من أ  عمةةت رصـــــد إطا
املنتدى الســـةا ـــ  الرفةن املســـتوى املءط  التنمةت املســـتدامت، هنال تاجت إىل مواصـــةت الءم  وا ـــتا ـــاص  إل

اجلوا   الءمةةت لتحقة  القدرة عة  الاــمو  ورصــد التقدم ا ر  من خ ل هن  متســ  يءز  ك  من عناصــره 
 .و م  اوااقةت  اريسأ     ، اليت 2015اطخر ضمن الطار األو ن ومت ما  ءد عام 

ومن جماالت الرتكةز الءم  الذم وةـــــــــــــــمةن  ه جلنت التاةب وا اجت إىل  ديد الارص ا قةقةت  - 44
الااةةــت  تءزيز القــدرة عة  الاـــــــــــــــمو  وا ــد من القــا ةةــت لةتــا ر و يــا ة فأم إجرااات التاةب ووناةــذهــا، 

التقدم ا ر   لرصــــــداملتا  عةةأا  الاء ، واال ــــــتاا ة من عمةةت رصــــــد إطار  ــــــندام، و ديدا املؤشــــــرات 
 واأل ر املتحق  إل أ  مت واةب يد ة.

وأيد مات  األمم املتحدة لةحد من خماطر الاوارث عقد اجتماا خ اا   ا  أهداص/مؤشرات  - 45
التاةب الوطنةت وع قتأا  اهداص التنمةت املســـتدامت وإطار  ـــندام،  ظمته جلنت التاةب وعقد إل طوكةو 

الرا ن  الجتماا. وقد  ظرت جلنت التاةب إل  تاا  هذا االجتماا إل ا2018 و /يولةه  25و  24يوم  
 .2021-2019ع ر لة نتأا التناةذيت، وأ رجت اوموات التالةت إل خمت الءم  لةارتة 

  
 التنسيق والتعاون - رابعا 

وات الاروا السا قت أعمال املنظمات الدولةت والقةةمةت الراةسةت الءامةت إل جمال التاااات  - 46
املتءةقت  األتداث اومية والاوارث. وإل تني أ  هذه التاـــــااات ه  مســـــء  جديد  ســـــبةا إل مجةن 

 ت إشـــــراص  املوضـــــواالبةدا  وقريبا، يوجد  الاء  قدر كبي من التاام  والتنســـــة  والتءاو    ـــــا  هذا 
من الاــــــار وال وءم  إل عزلت.  الة نت التاــــــااةت. لذا من املأم إ رال أ  األو ــــــاط التاــــــااةت ال وبدأ

الواقن، يؤكد هذا التقرير وزايد المة  عة  البةا ات، والتوجةه التقط، ووبا ل األ وات واملمار ـــــــــــــــات  وإل
والاوارث، ويوضـــــ  ضـــــرورة  ةورة موقب م ــــرتل  يةاجلةدة إل جمال التاـــــااات املتءةقت  األتداث اوم

 لتناةذ هذا اجملال التااا  املأم والناش .
وإل هذا الاــــد ، ووجد  الاء  الءناصــــر األ ــــا ــــةت املمةو ت ملواصــــةت  ناا ووءزيز إطار إتاــــاا   - 47

ءد ة م ـــــــــرتل وشـــــــــبات من او اا إل جمال التاـــــــــااات املتءةقت  الاوارث فةما  ني التخاـــــــــاـــــــــات املت
عة  وضــــن  رتكةزوجماالت او ة ذات الاــــةت. و ــــتتة  مواصــــةت التءاو   ني كةا ات األمم املتحدة  يا ة ال

ووجةأات إتاـــــــااةت عاملةت، مدص وزويد البةدا   ا وات منســـــــقت عاملةا لبناا جمموعت أ ـــــــا ـــــــةت م ـــــــرتكت 
أات اليت وضــــــــــــءت  الاء ، التوجةالتاــــــــــــااات املتءةقت  األتداث اومية والاوارث ا ــــــــــــتنا ا إىل  من
 حو املبني  ا قا إل هذا التقرير.الن عة 
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ومن ذلك، ال ووجد تالةا آلةت ذات طا ن را  لةما  التءاو  الموي  األمد  ني التخااات  - 48
واملنظمات  ذه األ واا من التاااات. وإل الوقت الراهن، حيدث التنسة  والتءاو  عة  أ اس خما  

إضــــــــــااا الما ن  اط التقنةني، اليت لديأا ه   اســــــــــأا جمموعت يد ة من الءم . وقد يةزم إل أفرقت او اا 
الرا  عة  جأو  التنســـــــــة  والتءاو   غةت وضـــــــــن ا ـــــــــرتاوة ةات م ـــــــــرتكت، ومءاجلت جمموعت املمار ـــــــــات 

 املتنوعت، وا تحداث املنأ ةات واملامةحات  اورة م رتكت، و عم التناةذ املستدام  ااااة.
  

  بل المضي قدما - مساخا 
ودعو خم  التنمةت الءاملةت، اليت وســـرتشـــد  إطار  ـــندام، مجةن البةدا  إىل التاـــدم ملوضـــوع   - 49

ا ــد من خمــاطر الاوارث و نــاا القــدرة عة  مواجأــت األتــداث اومية والاوارث إل إطــار وع  مت ــد  
 الوطنةتةا ــــــــــــات واوم  وال ام   إ اح هذا األمر، والقةام، تســــــــــــ  االقتةــــــــــــاا،  إ ماجأما إل الســــــــــــ

مجةن املســـــــتويات. وقد تول إطار  ـــــــندام الرتكةز إىل ا د من املخاطر وإ ارهتا، مما يتمة   ةا ات  عة 
ومءةومات أكثر وااــة  وتءدى البةا ات التقةةديت ل  ــت ا ت الت ــغةةةت إل تاالت الاوارث. ومثت تاجت 

واألوقات واملواقن اجلغرافةت  الاوارثالاوارث إل مجةن مرات  مةحت اط  إىل قةا ات وإتاااات متءةقت  
 وإىل إ ما  املءةومات املتءةقت  الاوارث  التاااات االجتماعةت واالقتاا يت والبةئةت.

ومن أج  وةبةت هذه االتتةاجات الناشئت، قد ورم  األو اط التاااةت إل مواصةت  ناا ووءزيز  - 50
من او اا إل جمال التاــااات املتءةقت  الاوارث فةما  ني التخاــاــات إطار إتاــاا  م ــرتل وشــبات 

وخ اا  ااةو املتءد ة وجماالت او ة ذات الاـــــــــــــةت، ال  ـــــــــــــةما خ اا ا د من خماطر الاوارث والتاـــــــــــــ
املءةومات اجلغرافةت املاا ةت. ومن تةث النأوض  التموير املنأ    ذا الءم ، يتةمن إطار التاااات 

  مبا   ووجةأةت وقنةت وقدم، قت  الاوارث لة نت االقتاـــــــــــــــا يت واالجتماعةت ط ـــــــــــــــةا وا ة  ا ا املتءة
تثا ت  قمت ا م ق جةدة، و ا أ ةت  ووءم أهنا وضــــــــــءت ملنمقت آ ــــــــــةا وا ة  ا ا  ، منوذجا قويا  رمم

إ تا   ؤولت إل  ناا قدراهتا عة ت املسعاملةت، وه  قا ةت لةتمبة  عة  الاءةد الءامل  كا اة ملساعدة الوكاال
 إتاااات منسقت  ولةا وتءة   األتداث اومية والاوارث.

والطار التاـــاا  الءامل ، كإطار قةاس متا  عةةه  اـــورة م ـــرتكت، لديه القدرة عة  التاـــدم  - 51
داث اومية لتحديات إ ا  االوسـاق  ني ماـا ر البةا ات وإ ما  التاـااات املتءةقت جبمةن أ واا األت
 األتداث  ءةقتوالاوارث،  غض النظر عن  ماقأا، من أج  وضــن جمموعت أ ــا ــةت من التاــااات املت

اومية والاوارث ذات قاعدة وطنةت مركزيت ومتســـــقت  ولةا. و ـــــةةزم أ  ياو  الطار التاـــــاا  شـــــام  
ات لتةســـي أ واا التحةة  ومر ا إل الوقت  اســـه  درجت كافةت ال ـــتةءات وتســـات  ماق وا ـــن من املؤشـــر 

هذه التاــــااات  ني البةدا   قاألخرى. و ــــةؤ م ذلك  ســــرعت إىل وءزيز التءاو  الدون من أج  اوســــا
 ومن مرور الوقت.

ال ــــركاا وأصــــحات املاــــةحت،  وأان أيةــــا ا ــــتا ــــاص آلةات لةتواصــــ  من شــــبات أو ــــن من - 52
ااات املتءةقـــت  ـــاألتـــداث اومية والاوارث. ذلـــك الة ـــا  القةةمةـــت، من الرتكةز عة  التاـــــــــــــــــ إل تـــا

  نيو ـــةســـاعد ذلك البةدا  إل وءزيز قدرات وكاالت إ ارة الاوارث واملااو  التاـــااةت الوطنةت واملســـا
اطخرين ذوم الاــــــــــــةت  البةا ات الراةت لتةبةت متمةبات ال  د لةنأ  القاامت عة  األ لت من أج   قة  

 .2030إل إطار  ندام وخمت عام  األهداص والغايات الوار ة
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ومن مراعاة  قاط القوة التقةةديت لةمااو  التاــــااةت الوطنةت والســــةاق املؤ ــــســــ  ل ارة خماطر  - 53
ةات. وأان واــــــــنةب هذه األ وار الاوارث عة  الاــــــــءةد الوطط، أان  ذه املااو  أ  وؤ م أ وارا خمت

ط ومأام إضـــــافةت أان إ راجأا أم مات  إتاـــــاا  وطأ وار ومأام أ ـــــا ـــــةت ينبغ  أ  يةـــــمةن ما  إل
مأام ومسـؤولةات املااو ، وقد  اذ  ءةـأا  الاء . ووءاس األ وار األ ـا ـةت  قاط القوة النموذجةت  إل

لةمااو  التاــــــااةت الوطنةت، مث  إ تا  الســــــ  ــــــ  الزمنةت ليتاــــــااات واملؤشــــــرات، وووفي مءةومات 
األ ر االجتماع  والبةئ   ةممن إ ارة خماطر الاوارث، و عم وقةأ ــــــــــــــا ــــــــــــــةت منا ــــــــــــــبت لةغرض املن ــــــــــــــو  

واالقتاـــــــا م. وأان أ  و ـــــــم  املأام الضـــــــافةت وقةةمات األ ر الراةســـــــةت، وونســـــــة  خدمات املءةومات 
 اجلغرافةت، وإجراا وقةةمات لةمخاطر.

واالجتماعةت ط ـــــةا ووةتزم شـــــءبت التاـــــااات والة نت االقتاـــــا يت ألورو ا والة نت االقتاـــــا يت  - 54
وا ة  ا ا   والة نت االقتاـــــــــــا يت ألمرياا ال وةنةت ومنمقت البحر الااري  ومات  األمم املتحدة لةحد 
من خمــاطر الاوارث  تقــدا مســــــــــــــــاعــدة وقنةــت إىل البةــدا  لتءزيز قــدراهتــا عة  إ تــا  إتاــــــــــــــــااات وتءة  

أةـــت متـــاتـــت لتءزيز هـــذه اجلأو . مي أ  وموير  ـــاألتـــداث اومية والاوارث. وخ اهتـــا ومبـــا  هـــا التوجة
التاـــــــــــــــااات إل جماالت جديدة يواجه قةو ا إل املوار  ويءتمد عة  النوايا ا ســـــــــــــــنت والدعم من جا   

كبي إل التاــــــــــااات املتءةقت  األتداث   نالدول األعةــــــــــاا ومنظومت األمم املتحدة. و غةت  قة   ســــــــــ  
ر مزيدا من الدعم من اجلأات املاحنت لااادة الدول األعةاا، وال  ةما اومية والاوارث، قد يستةزم األم

 املااو  التاااةت الوطنةت وال ركاا الوطنةو .
  

 النقاط المطروحة للمناقشة -  اد ا 
 اللجنة اإلحصائية مدعوة إلى القيام بما يلي: - 55

في ما يتعلق إبداء آرائها بشاااااتن التقرير ومناقشاااااة  ااااابل المضاااااي قدما  وخا اااااة  )أ( 
 بتنسيق مختلف المبادرات  بما في ذلك من خ ل إنشاء شبكة من الخبراء؛

القدرات حث األو ااااااااااط اإلحصاااااااااائية الدولية على تو ااااااااايع نطاق جهودها لبناء  )ت( 
 علقة باألحداث الخطيرة والكوارث؛مجال اإلحصاءات المت في

ن والتنساااااااااايق في مجال النظر في طرائق إنشااااااااااااء آلية ر اااااااااامية للحفا  على التعاو  ) ( 
 .اإلحصاءات المتعلقة باألحداث الخطيرة والكوارث بين أو اط الخبراء وفيما بين المنظمات والمناطق

 


