
 E/CN.3/2021/21  األمــم المتحـدة 

  

 

 واالجتماعي المجلس االقتصادي  
 

Distr.: General 

16 December 2020 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

070121    050121    20-17214 (A) 

*2017214*  

 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثانية والخمسون 

 2021آذار/مارس  5و  1-3
 )د( من جدول األعمال المؤقت* 4البند 

 بنود للعلم: اإلحصاءات المتعلقة بالكوارث
    

الوكاااالت المعني تقرير الفريق األساااااااااااساااااااااي لفريق الخ راء الم اااااااااتر  ب     
 باإلحصاءات المتعلقة بالكوارث 

  
 مذكرة م  األم   العام  

  
والممارســــــاب ال ــــــاألقين  ت ــــــر  األم ن   2020/211وفقا لمقرر المجلس االقتصــــــادت واالجتماع   

المتعلقي  العام ألإحالي تقرير الفريق األســــــــاســــــــ  لفريق النبراو الم ــــــــترح ا ن ال  االب المعن  ألا حصــــــــاواب  
ألالك ارثن الذت يضــــــم ممنل ن عن إلــــــ اي ا حصــــــاواب التاألعي  دارة ال ــــــؤوي االقتصــــــاديي واالجتما  ي ف   
األماني العامين واللجني االقتصـــاديي واالجتما  ي اســـ ا والمح د الوادلن واللجني االقتصـــاديي ألورونان واللجني  

ن واللجني االقتصــــــــــــاديي ألفري  ان واللجني االقتصــــــــــــاديي االقتصــــــــــــاديي ألمريوا الةت ن ي ومنكقي الاحر الكاريب 
 واالجتما  ي لغرب آس ان وموتب األمم المتحدة للحد من مناطر الك ارث.

وف  هذا التقريرن  بّلغ الفريق األســـــــــــاســـــــــــ  اللجنيا ألإن ـــــــــــاو فريق النبراو الم ـــــــــــترح ا ن ال  االب  
ف ئ اللجني النظر ف  آل ي  الذت طلبت   50/116اللجني واختصــــــاوــــــاتئ. ولقد  ان ــــــم الفريق اســــــتجاألي لمقرر 

رســـم ي تعمح تحت اإلـــرافوا ل رـــص اطار احصـــاا  لعحصـــاواب المتعلقي ألالك ارث وإلـــاوي ترند ا ن  وســـا   
النبراو من  جــح دعم التعــاوي والتن ــــــــــــــ ق وجمص األم ال اوــد  تعةية ا حصــــــــــــــــاواب المتعلقــي ألــاألحــداث  

 والك ارث. النك رة

  حاطي علمًا اوذا التقرير.واللجني مدع ة الى ا 
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تقرير الفريق األساااااااااااساااااااااي لفريق الخ راء الم اااااااااتر  ب   الوكاااالت المعني   
 بالكوارث  باإلحصاءات المتعلقة 

 مقدمة  -  أوال  

ن اةيادة التر  ة على 49/113ف  مقررها رحبت اللجني ا حصـــــاا ي ف  دورتوا التاســـــعي واألرنع نن  - 1
ندات للحد من مناطر الك ارث  - 2015للفترة  ا حصــــــــــــاواب المتعلقي ألالك ارث ألالنظر الى  هم ي اطار ســــــــــــا

ــ ن.  2030 ــاواب المتعلقي ألالك ارث  بند من ان د جدول  عمال دورتوا النم ـ ن وقررب ادراج م رـــ إل ا حصـ
ال ـــــــؤوي االقتصـــــــاديي واالجتما  ي ف  األماني العامين واللجني    وإلـــــــار ت إلـــــــ اي ا حصـــــــاواب التاألعي  دارة

االقتصــــــاديي واالجتما  ي اســــــ ا والمح د الوادلن واللجني االقتصــــــاديي ألورونان واللجني االقتصــــــاديي ألمريوا 
الةت ن ـــي ومنكقـــي الاحر الكـــاريب ن وموتـــب األمم المتحـــدة للحـــد من منـــاطر الك ارثن ف  اعـــداد تقرير عن  

(. وتضـــــــــّمن التقرير  E/CN.3/2019/16صـــــــــاواب المتعلقي ألالك ارث لتنظر ف ئ اللجني ف  تل) الدورة )ا ح
مناق ــي م ــواي أل ــيي تةا د الكلب على الب اناب واالحت اجاب ف  هذا المجالن وتق  ما لحالي األن ــكي الراهني  

لعالمن مص التر  ة على الصــــــــــــع ناب الت  ت اجووا البلداي النام ي. وتضــــــــــــّمن التقرير م جةا  ف  جم ص  نحاو ا
ألعمــال المنظمــاب الــدول ــي وا قل م ــي الرا  ــــــــــــــ ــي النــاإلــــــــــــــكــي ف  مجــال ا حصـــــــــــــــاواب المتعلقــي ألــاألحــداث 

 والك ارث. النك رة

واللجني االقتصاديي اب  من إل اي ا حصاو  50/116ف  مقررها وف  الدورة النم  نن طلبت اللجني   - 2
ــاديي ألمريوا الةت ن ي ومنكقي   ــاديي ألورونا واللجني االقتصـ ــ ا والمح د الوادل واللجني االقتصـ واالجتما  ي اسـ
الاحر الكاريب  وموتب األمم المتحدة للحد من  خكار الك ارث  ي تعمح معان ألالت ـــــــــــاور مص  عضـــــــــــاو  فرقي 

مين من  جح النظر ف  الن اراب والكرااق المتعلقي ألإن ـــــــــاو وتن ـــــــــ ق آل ي  النبراو ا قل م ي و فرقي العمح القاا
رسـم ي تحت اإلـرا  اللجني ا حصـاا ي ل رـص اطار احصـاا  م ـترح لعحصـاواب المتعلقي ألالك ارث وإلـاوي  
ترند ا ن  وســـــا  النبراو من  جح دعم التعاوي والتن ـــــ ق وجمص األم ال اود  تعةية ا حصـــــاواب المتعلقي  

 اث النك رة والك ارث.  ما طالب منوم تقديم تقرير عن ذل) الى اللجني ف  ال قت المناسب.ألاألحد
  

 إن اء فريق الخ راء  -   ثانيا  

اســتجاألي لكلب ان ــاو آل ي وإلــاوي رســم ت نن إلــولت المنظماب المذ  رة  عةس مجم عي  ســاســ ي من   - 3
القتصـــــاديي واالجتما  ي لغرب آســـــ ا. و نك ة  ال ـــــر اون رـــــمت  يضـــــا اللجني االقتصـــــاديي ألفري  ا واللجني ا

 ولىن سـعى الفريق األسـاسـ  الى ان ـاو فريق م ـترح ا ن ال  االب وفريق خبراو معن  ألا حصـاواب المتعلقي  
ألالك ارث. ولتحق ق ذل)ن  جرى الفريق األساس  استعرارا م تف ضا لآلل اب المماثلي القاامي وورصا مجم عي  

ســـــا  ًا الى هد   ســـــاســـــ  ه  ورـــــص اطار احصـــــاا  م ـــــترح لعحصـــــاواب  من االختصـــــاوـــــاب المقترحي
 ألالك ارث. المتعلقي

ــرين األول/ - 4 ــاب المقترحي الى موتب اللجني للنظر ف وا والم افقي عل وا. وف  ت ـ ــاوـ مت االختصـ  وقادّا
نت ن ونعد عمل ي اســتعراش إلــاملين وافق الموتب على اختصــاوــاب فريق النبراون الت  تضــم2020 كت نر 

طرااق ت ــــــو لئن لتعم موا على جم ص الدول األعضــــــاو. ونناو على ذل)ن جرى اعداد دع ة لترإلــــــ    عضــــــاو  
فريق النبراو. وجاوب الدع ة ف  إلــوح رســالي م ــتر ي وّقعوا  ح من مد ر إلــ اي ا حصــاواب التاألعي  دارة 

قتصـــــاديي واالجتما  ي اســـــ ا  ال ـــــؤوي االقتصـــــاديي واالجتما  ي ومد رة إلـــــ اي ا حصـــــاواب التاألعي للجني اال
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والمح د الوادل ومد ر موتب األمم المتحدة للحد من  خكار الك ارثن و ارســــــــلت الى  اار ا حصــــــــاا  ن ف   
جم ص المنظماب ا حصــــــاا ي ال طن ين مص ن ــــــني الى جواب التن ــــــ ق المعن ي اتنف ذ اطار ســــــندات والاعناب  

ــالي الت   ارســـــــلت ف  ت ـــــــرين النان /ن فمبر الداامي لكح منوا لدى األمم المتحدة. وطالب   ي    2020ف  الرســـــ
ــي   ــ ــــ ــاا  ال طن ن وممنح عن المؤســــ ــ   ح الد ممنلا فن ف  فريق النبراون  ت ممنح عن الموتب ا حصــــ  رإلــــ

 الحو م ي المعن ي ألإدارة مناطر الك ارث.

ف وا. ومن المقرر   وف  وقت  تاألي هذا التقريرن  اي العمح جاريا على تجم ص الترإلـــــــــــــ حاب والنظر - 5
 :2021ال  ام ألاألن كي التال ي ف ر ت و ح فريق النبراون الذت  ت قص  ي  تم ألحل ل  ان ي النان / نا ر 

 ؛ 2021تنظ م عدة اجتماعاب افترار ي لفريق النبراو ف  عام  ) ( 

 .2021عقد منتدى للنبراو أل يي ا حصاواب المتعلقي ألالك ارثن ف  ن  اي/ اريح  )ب( 
  

 أبرز جوانب اختصاصات فريق الخ راء  -   ثالثا  

 عضوية فريق الخ راء وتكوينه - ألف 

  تك ي فريق النبراو من الجواب التال ي: - 6

ممنل  الدول األعضاون من العامل ن ف  المواتب ا حصاا ي ال طن ي والمنظماب المتصلي  ) ( 
 ألالحد من مناطر الك ارث؛

ع نتوا ق ادة المجم عاب ا قل م ي القاامي العاملي ف  مجال ا حصـــــاواب  المؤســـــ ـــــاب الت   )ب(  
المتعلـقي أـلالك ارث والفريق الـعاـمح المعن  أـلالمعل ـماب والـندـماب الجغرافـ ي المـوانـ ي المتعلـقي أـلالك ارث الـتاألص للجـني 

ــع د العالم  )ياقبح ت  ــي واحدة من  ح  النبراو المعن ي ألإدارة المعل ماب الجغراف ي الموان ي على الصــــ ــ ــــ ع  ن مؤســــ
 ألاو  دناس لةطةإل على قاامي أليسماو المجم عاب ا قل م ي ذاب الصلي(؛   -  مجم عي؛ انظر الفرإل ثالنا 

ــ ا  )ج(  ــاديي واالجتما  ي اســ ــاواب واللجني االقتصــ ــاســــ  يضــــم ممنل  إلــــ اي ا حصــ فريق  ســ
ألمريوا الةت ن ي ومنكقي الاحر الكاريب  والمح د الوادل واللجني االقتصــــــــــــاديي ألورونا واللجني االقتصــــــــــــاديي  

ــ ا واللجني االقتصــــــــــاديي ألفري  ا وموتب األمم المتحدة للحد من   ــاديي واالجتما  ي لغرب آســــــــ واللجني االقتصــــــــ
 مناطر الك ارث؛

 ممنل  المنظماب الدول ي والمنظماب ا قل م ي األخرى ذاب الصلي. )د( 

مجم عي  وســــــــــــص من النبراو المتنصــــــــــــصــــــــــــ ن من الدول  ونالن ــــــــــــاي لمنتدى النبراون يمون دع ة - 7
األعضــاون والك اناب األخرى التاألعي لمنظ مي األمم المتحدةن والمصــار  ا نماا ي المتعددة األطرا ن وا رها  
ــا  األكاديم ي والمجتمص المدن   ــا خبراو من األوســـ ــ دع  الفريق  يضـــ ــلي. وســـ من المنظماب الدول ي ذاب الصـــ

االقتضـــــــــــــــاون الى الم ـــــــــــــــاهمــي ألنبراتوم وتجــارنوم ف  مجــال ا حصـــــــــــــــاواب  والقكــاإل النــاسن ح ـــــــــــــــب
 ألالك ارث. المتعلقي
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 أسال ب عمل فريق الخ راء - باء 

يعمح فريق النبراو عن طريق االتصــــــــــــــاالب ا لكترون ي واالجتماعاب المنتظمي. وي ــــــــــــــتع ن فريق  - 8
 ارة المعار  وتاادل المعل ماب.النبراو ف  عملئ ألم قص على إلاوي ا نترنت لت   ر التعاوي وإد

ويعقــد فريق النبراو ألــانتظــام منتــدى ا حصـــــــــــــــاواب المتعلقــي ألــالك ارثن رهنــًا ات افر الم ارد. وتعقــد   - 9
ــا  المعن ي ألا حصـــــــــــاواب والحد من   االجتماعابن ح نما  مونن ف  اطار المناســـــــــــااب الت  تنظموا األوســـــــــ

 وام محددة عند الحاجي ال وا.مناطر الك ارث. وتعقد اجتماعاب  خرى ألداو م

ــاو ألالمجم عاب الدول ي األخرى الت  ترتاد  - 10 ــال ح ــــــــــب االقتضــــــــ ويؤدت فريق النبراو موام االتصــــــــ
 ارتااطا وث قا ألمجال ا حصاواب المتعلقي ألالك ارثن ألما ف  ذل) ما  ل :

والمح د الوادلن  الفريق العامح التقن  المعن  ألا حصــــــاواب المتعلقي ألالك ارث ف  آســــــ ا  ) ( 
 التاألص للجني االقتصاديي واالجتما  ي اس ا والمح د الوادل؛

الفريق الت ج و  المعن  ألا حصـــاواب المتصـــلي اتغ ر المناة وفرقي العمح المعن ي أل  اس  )ب( 
 األحداث النك رة والك ارث التاألع ن للجني االقتصاديي ألورونا؛

 الب ئ ي؛فريق النبراو المعن  ألا حصاواب  )ج( 

الفريق العـامـح المعن  ألـالمعل مـاب الجغراف ـي الموـان ـي والنـدمـاب المتعلقـي ألـالك ارث التـاألص  )د( 
 للجني النبراو المعن ي ألإدارة المعل ماب الجغراف ي الموان ي على الصع د العالم ؛

ــراب المتعلقي ألالك ارث العامح ف  اطار المؤتمر ا )هـ(  ــاا  الفريق العامح المعن  ألالمؤإلـ  حصـ
 لألمريوت ن التاألص للجني االقتصاديي ألمريوا الةت ن ي ومنكقي الاحر الكاريب .

 
 الرئيسان الم اركان والفريق األساسي لفريق الخ راء - جيم 

ــمبر  - 11 ــي فريق النبراو  ح  من اللجني 2021ف  البدايين وحتى  ان ي األول/دي ــــــــــ ــ ت لى رااســــــــــ ن ســــــــــ
والمح د الوادل وموتب األمم المتحدة للحد من مناطر الك ارث ألصـــــــــــفي   االقتصـــــــــــاديي واالجتما  ي اســـــــــــ ا

ن سـتتيل  ق ادة فريق النبراو من ممنح  عن الدول األعضـاو وممنح   2022را  ـ ن م ـار  ن. واعتاارا من عام 
 عن الفريق األساس . وينتنب فريق النبراو الرا   ن الم ار  ن لفترة واليي مدتوا سنتاي.

لرا  ــــــاي الم ــــــار اي ال  ادة والتن ــــــ ق لضــــــماي  داو فريق النبراو موامئ على نح   امح.  ويت لى ا - 12
ونعد انتواو مدة ال اليين يقدم الرا  ـــــاي الم ـــــار اي ال ـــــاألقاي الدعم الى الرا  ـــــ ن الم ـــــار  ن المع ن ن حد نًا 

 لت   ر االستمراريي.
  

 معاي ر اختيار أعضاء فريق الخ راء  -  رابعا  

مجم عي من المعا  ر الخت ار   2020تضــــــــمنت الرســــــــالي الت   رســــــــلت ف  ت ــــــــرين النان /ن فمبر  - 13
 مرإلح  البلداي لعض يي فريق النبراون وه :

تحق ق الت ازي ف  تمن ــح جم ص المنــاطق الجغراف ــي النمسن و ــذلــ)ن قــدر ا موــاين ف   ) ( 
 ادل(؛  تمن ح المناطق دوي ا قل م ي )منًةن من منكقي المح د الو
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المؤســ ــاب الت  تعّ نوا ق ادة المجم عاب ا قل م ي القاامي العاملي ف  مجال ا حصــاواب  )ب( 
المتعلقـي ألـالك ارث والفريق العـامـح المعن  ألـالمعل مـاب والنـدمـاب الجغراف ـي الموـان ـي المتعلقـي ألـالك ارث التـاألص 

على الصـــــع د العالم  )ياقبح تع  ن مؤســـــ ـــــي واحدة  للجني النبراو المعن ي ألإدارة المعل ماب الجغراف ي الموان ي 
 من  ح مجم عي(؛

 المؤس اب الت  ت اهم ان ا  ف  المجم عاب ا قل م ي القاامي؛  )ج( 

 المؤس اب الت  تقدم تقارير منتظمي ألم جب عمل ي رود اطار سندات؛   )د( 

 تمّرس المرإل  وخبرتئ؛  )هـ( 

رتئ )العدد األقصى لألعضاو الذ ن تعّ نوم الحو ماب تحد د حجم فريق النبراو لت   ر ادا )و( 
 عض ًا(.   50ه  

  
 اإلجراء المطلوب م  اللجنة اإلحصائية اتخاذه  -  رابعا  

 اللجني مدع ة الى ا حاطي علمًا اوذا التقرير. - 14
 


