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161216    131216    16-21184 (A) 

*1621184*  

  الدورة احلادية والسبعون
  (ج) من جدول األعمال ١٩البند 

        الكوارثخماطر حلد من : االتنمية املستدامة
ــين           ــوح العضــوية املع ــدويل املفت ــق اخلــرباء العامــل احلكــومي ال ــر فري تقري

  باملؤشرات واملصطلحات املتعلقة باحلد من خماطر الكوارث
    

  مذكرة من األمني العام    
  

احلكومي الدويل املفتـوح   العامل يتشرف األمني العام بأن حييل طيه تقرير فريق اخلرباء  
العضــوية املعــين باملؤشــرات واملصــطلحات املتعلقــة باحلــد مــن خمــاطر الكــوارث الــذي أنشــأته     

مــن أجــل وضــع جمموعــة مــن املؤشــرات املمكنــة لقيــاس   ٦٩/٢٨٤اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا 
، ٢٠٣٠-٢٠١٥نفيذ إطار سنداي للحد من خمـاطر الكـوارث للفتـرة    التقدم العاملي احملرز يف ت

ــة       االب ــق اخلــرباء املشــترك بــني الوكــاالت املعــين مبؤشــرات أهــداف التنمي تســاق مــع عمــل فري
ث مصـطلحات االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوار      ”املستدامة، وحتديث املنشـور املعنـون   

  .“٢٠٠٩عن احلد من خماطر الكوارث 
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  مقدمة  - أوال   
، ٢٠١٥حزيران/يونيــه  ٣املــؤرخ  ٦٩/٢٨٤قرارهــا مبوجــب اجلمعيــة العامــة، امــت ق  - ١
يضم خـرباء تعينـهم الـدول ويدعمـه      ،حكومي دويل مفتوح العضويةعامل إنشاء فريق خرباء ب

مـن   ،فيـه أصـحاب املصـلحة املعنيـون    مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث ويشارك 
وضع جمموعة من املؤشرات املمكنـة لقيـاس التقـدم العـاملي احملـرز يف تنفيـذ إطـار سـنداي         أجل 

، باالتسـاق مـع عمـل فريـق اخلـرباء املشـترك       ٢٠٣٠-٢٠١٥الكوارث للفترة خماطر للحد من 
بــني الوكــاالت املعــين مبؤشــرات أهــداف التنميــة املســتدامة. وقــررت اجلمعيــة العامــة أن ينظــر   
الفريق العامل، حسب االقتضاء، يف توصيات الفريق االستشاري العلمي والتقين التـابع ملكتـب   

مصــطلحات ”الكــوارث املتعلقــة بتحــديث املنشــور املعنــون   خمــاطراألمــم املتحــدة للحــد مــن  
، وقـررت  “٢٠٠٩االستراتيجية الدولية للحـد مـن الكـوارث عـن احلـد مـن خمـاطر الكـوارث         

وأن يقـدم تقريـره إىل    ٢٠١٦أيضا أن ينجز الفريق العامل عمله حبلول كـانون األول/ديسـمرب   
  اجلمعية للنظر فيه.

    
  تنظيميةالسائل امل  - ثانيا   
  افتتاح الدورات ومددها  -ألف   

دورتـه  عقـد  ، و٢٠١٥أيلول/سـبتمرب   ٣٠و  ٢٩عقد الفريق العامل دورتـه األوىل يف    - ٢
 تشـرين الثـاين/   ١٨و  ١٥دورتـه الثالثـة يف   عقـد  ، و٢٠١٦شـباط/فرباير   ١١و  ١٠الثانية يف 

  يف جنيف.عقدت . ومجيع الدورات ٢٠١٦نوفمرب 

، ثـل اخلـاص لألمـني العـام املعـين باحلـد مـن خمـاطر الكـوارث         افتتح الدورة األوىل املمو  - ٣
  .٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٩يف اليت عقدت يف اجللسة األوىل، الذي أدىل ببيان 

). وأدىل املمثـل  ٧وافتتح الدورتني الثانية والثالثـة رئـيس الفريـق العامـل (انظـر الفقـرة         - ٤
  .لينياألوتيهما اخلاص أيضا ببيان يف جلس

مكتب األمـم املتحـدة للحـد مـن خمـاطر الكـوارث الـدعم الفـين للفريـق العامـل.            ووفّر  - ٥
واضطلع فرع شؤون نزع السـالح والسـالم يف إدارة شـؤون اجلمعيـة العامـة واملـؤمترات بـدور        

  أمانة الفريق العامل.
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  راحلضو  -باء   
ــاخلرباء امل   - ٦ ــة بـ ــرد قائمـ ــنني تـ ــدوبني وعيـ ــرين  واملنـ ــلحة اآلخـ ــحاب املصـ ــجلنيأصـ  املسـ

  للمشاركة يف الفريق العامل يف مرفق هذا التقرير.
  

  أعضاء املكتب  -جيم   
، انتخـب  ٢٠١٥أيلول/سـبتمرب   ٢٩يف اجللسة األوىل من الـدورة األوىل، املعقـودة يف     - .٧

  الفريق العامل بالتزكية واين ماكوك (جامايكا) رئيسا.
  

  إقرار جدول األعمال  -دال   
) جلميـع  A/AC.285/1( املؤقـت  عمـال األيف اجللسة نفسها، أقر الفريـق العامـل جـدول      - ٨

  دوراته، وفيما يلي نصه:

 انتخاب أعضاء املكتب.  - ١  

 إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى.    - ٢  

حملـرز يف تنفيـذ إطـار سـنداي للحـد مـن خمـاطر        مؤشرات قياس التقدم العاملي ا  - ٣  
 .٢٠٣٠-٢٠١٥الكوارث للفترة 

 مصطلحات احلد من خماطر الكوارث.  - ٤  

 مسائل أخرى.    - ٥  

  اعتماد التقرير.  - ٦  

ــالفقرة   نفســهاويف اجللســة   - ٩ ــق العامــل، عمــال ب ــة العامــة    ٧، بــت الفري ــرار اجلمعي مــن ق
ــلة،     ٦٩/٢٨٤ ــدة ذات الصـ ــم املتحـ ــة األمـ ــات منظومـ ــات ومؤسسـ ــاركة هيئـ ــق مشـ ، يف طرائـ

  واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة وأصحاب املصلحة اآلخرين.
  

  تنظيم األعمال  -هاء   
ــها و  - ١٠ ــة نفسـ ــا يف اجللسـ ــر أيضـ ــه     ، أقـ ــامج عملـ ــزمين وبرنـ ــه الـ ــل جدولـ ــق العامـ الفريـ

بلــغ  . وأ٦٩/٢٨٤ُ(ب) مــن قــرار اجلمعيــة العامــة     ٥)، وفقــا للفقــرة  A/AC.285/2( املــؤقتني
ــامج ا   عــن ــزمين وبرن ــق العامــل (انظــر   التغــيريات يف اجلــدول ال ــع الشــبكي للفري  لعمــل يف املوق

  .)/http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group  الرابط
  



A/71/644

 

4/44 16-21184 

 

  الوثائق  –واو   
  وكان معروضا على الفريق العامل الوثائق التالية:  - ١١

  )؛A/AC.285/1جدول األعمال املؤقت (  (أ)  

  )؛A/AC.285/2اجلدول الزمين وبرنامج العمل املؤقتان (  (ب)  

تقريــر رئــيس فريــق اخلــرباء العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العضــوية املعــين    (ج)  
ت املتعلقة باحلد من خماطر الكوارث عن نتـائج املشـاورات غـري الرمسيـة     باملؤشرات واملصطلحا

ــاين/نوفمرب      ــرين الثـ ــباط/فرباير إىل تشـ ــن شـ ــرة مـ ــودة يف الفتـ ــ ٢٠١٦املعقـ ــرات أبشـ ن املؤشـ
  )؛A/AC.285/CRP.1واملصطلحات املتعلقة باحلد من خماطر الكوارث (

فريـــق اخلـــرباء العامـــل احلكـــومي الـــدويل املفتـــوح العضـــوية املعـــين   وصـــيات ت  (د)  
  ).Rev.1-3، و A/AC.285/CRP.2باملؤشرات واملصطلحات املتعلقة باحلد من خماطر الكوارث (

  
  أعمال الفريق العامل  -زاي   

يف  ٥إىل  ١نظـــر الفريـــق العامـــل يف بنـــود جـــدول األعمـــال مـــن يف الـــدورة األوىل،   - ١٢
  اجتماعات غري رمسية استغرقت يوما واحدا.عقد الدورة عقد هذه  جلساته العامة. وسبق

مــن جــدول األعمــال يف   ٥و  ٣ويف الــدورة الثانيــة، نظــر الفريــق العامــل يف البنــدين     - ١٣
الـدورة  عقـد هـذه   الـدورة املقبلـة. وسـبقت     إىل ٤وقرر إرجـاء النظـر يف البنـد     ،جلساته العامة

  اجتماعات غري رمسية استغرقت يوما واحدا.عقد 

ــن         - ١٤ ــال م ــود جــدول األعم ــل يف بن ــق العام ــة، نظــر الفري ــدورة الثالث يف  ٦إىل  ٣ويف ال
ــات غــ      ــل أيضــا اجتماع ــق العام ــد الفري ــة. وعق ــن   جلســاته العام ــرة م ــة يف الفت إىل  ١٤ري رمسي

  .٢٠١٦مرب تشرين الثاين/نوف  ١٨

يف جنيف سلسـلة   وخالل الفترات الفاصلة بني الدورات، أجرى رئيس الفريق العامل  - ١٥
ــدوبني وخــرباء     ــة، مبشــاركة من ــن مشــاورات غــري رمسي ــبكس،    مم ــع أخــرى عــرب نظــام وي واق

ــه و  ٢١و  ٢٠ يف ــوبر و   ١١و  ١٠حزيران/يوني ــاين/  ١٤و  ٩تشــرين األول/أكت  تشــرين الث
  .٢٠١٦نوفمرب 

، حظيـت أعمـال الفريـق العامـل     ٦٩/٢٨٤من قرار اجلمعيـة العامـة    ٧مال بالفقرة وع  - ١٦
املنظمـات  كـذلك مـن   هيئات ومؤسسات منظومة األمم املتحـدة ذات الصـلة، و  ات من مبسامه

احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة وأصـحاب املصـلحة اآلخـرين. ومتثلـت     
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الفئة األخرية يف ممثلي منظمات اتمع املدين واحلكومات احمللية والقطاع اخلـاص واملؤسسـات   
  األكادميية والعلمية.

لتقـدم  ل يـة لقيـاس فعـال   وناقش الفريـق العامـل مسـائل تتصـل بتعريـف املؤشـرات العامل        - ١٧
وحسـب االقتضـاء، أهـداف التنميـة      لعامليـة السـبعة إلطـار سـنداي،    ااحملرز حنـو حتقيـق الغايـات    

مسائل تتصل باملصطلحات املناسبة املتصلة باحلد من خماطر الكـوارث مـن   كذلك املستدامة، و
صــاحبة أجــل تيســري تنفيــذ إطــار ســنداي وتعزيــز التعــاون بــني الــدول والقطاعــات واجلهــات    

واستخدام املؤشـرات  طبيق وباإلضافة إىل ذلك، ناقش الفريق العامل مسائل تتصل بت املصلحة.
، وتصـنيف البيانـات، وحتديـد    لإلبـالغ  العاملية، مبا يف ذلك اسـتعراض الـدول جاهزيـة البيانـات    

أمهيـة  كـذلك  ستخدام آلية رصد إطار سـنداي، و الخطوط األساس ووضع التوجيهات التقنية 
  خاطر الكوارث.املتعلقة مبغ عن االستثمارات اإلبال

    
  اعتماد التقرير  - ثالثا   

، ٢٠١٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٨ويف اجللسة الثالثة مـن الـدورة الثالثـة، املعقـودة يف       - ١٨
واعتمـد الفريـق    .“التقريـر  اعتمـاد ”من جدول األعمال املعنون  ٦نظر الفريق العامل يف البند 

 مؤشــراتمــا أوصــى بــه مــن )، وA/AC.285/L.1العامــل تقريــره بصــيغته املنقحــة شــفويا (انظــر 
تلـك  إطـار سـنداي، ومتابعـة وتفعيـل     احملـددة يف  حتقيـق الغايـات العامليـة    لقياس التقدم احملرز يف 

 احلـد مـن خمـاطر الكـوارث، بصـيغتها     فيمـا يتعلـق ب   مصـطلحات ، وما أوصى بـه مـن   املؤشرات
ــدم    A/AC.285/CRP.2/Rev.3املنقحــة شــفويا (انظــر   ــى أن تق ــل أيضــا عل ــق العام ــق الفري ) واتف

ة املناسـب  اتختاذ اإلجـراء توصيات إىل اجلمعية العامة يف دورا احلادية والسبعني للنظر فيها واال
  شأا.ب

، املتخــذ ممثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة تعلــيال للموقــفقــدم ويف اجللســة نفســها،   - ١٩
ملتزمـة بالعمـل   هـي تظـل   أن الواليات املتحدة تؤيد بقوة احلد مـن خمـاطر الكـوارث و   مالحظا 

ن خمـاطر الكـوارث وبنـاء    حلـد مـ  املتمثـل يف ا مع اتمع الدويل من أجل حتقيق اهلدف املشـترك  
إىل توافـق اآلراء بشـأن اعتمـاد إطـار      تانضـم  ا مجيع أحناء العـامل، وأـ  صمود يفالقدرة على ال

فقــرات معينــة، وأن تنــأى بنفســها عــن علــى شــواغلها أن تؤكــد رغــب يف ا تســنداي، ولكنــه
الشـواغل  سـك ب أن تتمنقـل التكنولوجيـا، و  ، والتعـاون الـدويل  ، وتمويلالتلك املتعلقة بها في مبا

  املبينة يف تعليل املوقف بشأن إطار سنداي.
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توصــيات فريــق اخلــرباء العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العضــوية املعــين     -  رابعا  
طــار ســنداي للحــد مــن إلالعامليــة غايــات باملؤشــرات العامليــة فيمــا يتعلــق بال

  متابعة وتفعيل املؤشراتبشأن و ٢٠٣٠- ٢٠١٥للفترة  خماطر الكوارث
  

  الغايات العاملية  - ألف  
  

ــاملي           ــى الصــعيد الع ــن الكــوارث عل ــات النامجــة ع ــن الوفي ــف: احلــد بدرجــة كــبرية م ــة أل ــة العاملي الغاي
  فــرد يف العقــد  ١٠٠ ٠٠٠، ــدف خفــض متوســط الوفيــات يف العــامل يف كــل      ٢٠٣٠ عــام حبلــول

  .٢٠١٥-٢٠٠٥مقارنة بالفترة  ٢٠٣٠-٢٠٢٠

ــف   ١-ألـــــــــــــــــ
  (مركبة)

 ١٠٠ ٠٠٠الــيت تعــزى إىل الكــوارث يف كــل     عــدد الوفيــات وحــاالت املفقــودين     
  نسمة.

  نسمة. ١٠٠ ٠٠٠عدد الوفيات اليت تعزى إىل الكوارث يف كل   ٢-ألف

  نسمة. ١٠٠ ٠٠٠عدد حاالت املفقودين اليت تعزى إىل الكوارث يف كل   ٣-ألف

 

مـن إطـار    ١٥ يف الفقـرة  يرد حتديـد نطـاق الكارثـة يف هـذه الغايـة والغايـات الالحقـة       
ــرة       ــاطر الكــوارث للفت ــنداي للحــد مــن خم ــى اخلطــر    ٢٠٣٠-٢٠١٥س وينطبــق عل

احملدود النطاق والواسع النطاق، واملتكرر وغري املتكرر، والكـوارث املفاجئـة والبطيئـة    
الظهور النامجة عـن األخطـار الطبيعيـة أو الـيت مـن صـنع اإلنسـان، وكـذلك األخطـار          

  والتكنولوجية والبيولوجية ذات الصلة ا.واملخاطر البيئية 
    

الغايــة العامليــة بــاء: احلــد بدرجــة كــبرية مــن عــدد األشــخاص املتضــررين علــى الصــعيد العــاملي حبلــول   
ــام ــل      ٢٠٣٠ عـ ــامل يف كـ ــتوى العـ ــى مسـ ــط علـ ــرقم املتوسـ ــض الـ ــدف خفـ ــرد يف  ١٠٠ ٠٠٠، ـ فـ
  .٢٠١٥-٢٠٠٥مقارنة بالفترة  ٢٠٣٠-٢٠٢٠  العقد

  نسمة. ١٠٠ ٠٠٠عدد األشخاص املتضررين مباشرة من الكوارث يف كل   (مركبة) ١- باء

  عدد األشـخاص الـذين أصـيبوا جبـروح أو اعتلـت صـحتهم جـراء الكـوارث يف كـل            ٢- باء
  نسمة. ١٠٠ ٠٠٠

  عدد األشخاص الذين حلقت مبساكنهم أضرار تعزى إىل الكوارث.  ٣- باء

  مبساكنهم دمار يعزى إىل الكوارث.عدد األشخاص الذين حلق   ٤- باء
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  عدد األشخاص الذين أفسدت سبل عيشهم أو دمرت بفعل الكوارث.  ٥- باء
    
    

الغايــة العامليــة جــيم: خفــض اخلســائر االقتصــادية النامجــة مباشــرة عــن الكــوارث مقابــل النــاتج احمللــي     
  ٢٠٣٠اإلمجايل العاملي حبلول عام 

ــيم   ١-جـــــــــــــــــ
  (مركبة)

االقتصــادية الــيت تعــزى مباشــرة إىل الكــوارث مقابــل النــاتج احمللــي اإلمجــايل  اخلســائر 
  العاملي.

  ٢-جيم 

  

  اخلسائر الزراعية اليت تعزى مباشرة إىل الكوارث

ــة النحــل       مــن املفهــوم أن الزراعــة تشــمل احملاصــيل واملاشــية ومصــايد األمســاك وتربي
  واهلياكل األساسية املرتبطة ا.وتربية األحياء املائية والغابات وكذلك املرافق 

ــرة عــن ســائر األصــول اإلنتاجيــة الــيت تضــررت           ٣-جيم  ــائر االقتصــادية النامجــة مباش اخلس
  دمرت بفعل الكوارث.  أو

فيهـا اخلـدمات،    سيجري تصنيف األصول اإلنتاجية حسب القطاعات االقتصادية، مبـا   
وفقــا للتصـــنيفات الدوليـــة املوحــدة. وســـتقدم البلـــدان تقــارير قياســـا إىل القطاعـــات    
ــة       ــات الفوقيـ ــذلك يف البيانـ ــف لـ ــريد وصـ ــاداا. وسـ ــلة باقتصـ ــادية ذات الصـ االقتصـ

  ا.  املرتبطة
  اخلسائر االقتصادية املباشرة يف قطاع اإلسكان اليت تعزى إىل الكوارث.  ٤-جيم 

  يف البيانات حسب املساكن اليت تضررت ودمرت.سيجري تصن  

ــة الــيت تضــررت       ٥-جيم  اخلســائر االقتصــادية املباشــرة النامجــة عــن اهلياكــل األساســية احليوي
  دمرت بفعل الكوارث.  وأ

احليويــة الــيت ســتدرج يف احلســاب للــدول   األساســيةســيترك حتديــد عناصــر اهلياكــل    
األعضــاء وسيوصــف يف البيانــات الفوقيــة املرافقــة. ويــتعني إدراج اهلياكــل األساســية   

  اخلاصة باحلماية واهلياكل األساسية املراعية للبيئة عند االقتضاء.

  رث.اخلسائر االقتصادية املباشرة يف التراث الثقايف الذي تضرر أو دمر بفعل الكوا  ٦-جيم 
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الغايــة العامليــة دال: احلــد بدرجــة كــبرية مــن إحــداث الكــوارث أضــرارا يف اهلياكــل األساســية احليويــة  
وتسببها يف تعطَّل اخلدمات األساسـية، مبـا فيهـا املرافـق الصـحية والتعليميـة، بطـرق منـها تنميـة قـدرا           

  .٢٠٣٠  على الصمود يف وجه الكوارث حبلول عام

  .أضرار اهلياكل األساسية احليوية اليت تعزى إىل الكوارث  (مركبة) ١- دال

  .عدد املرافق الصحية اليت دمرت أو تضررت بفعل الكوارث  ٢- دال

  .يت دمرت أو تضررت بفعل الكوارثال عدد املرافق التعليمية  ٣- دال

ــرت       ٤- دال ــرى الـــيت دمـ ــة األخـ ــية احليويـ ــل األساسـ ــق مـــن اهلياكـ عـــدد الوحـــدات واملرافـ
  .تضررت بفعل الكوارث  أو

درج يف احلســاب للــدول ســتســيترك حتديــد عناصــر اهلياكــل األساســية احليويــة الــيت     
 ويــتعني إدراج اهلياكــل األساســية .وصــف يف البيانــات الفوقيــة املرافقــة ياألعضــاء وس

  .عند االقتضاء راعية للبيئةواهلياكل األساسية امل اخلاصة باحلماية

  .تعطل اخلدمات األساسية اليت تعزى إىل الكوارث عدد حاالت  (مركبة) ٥- دال

    .اليت تعزى إىل الكوارث عدد حاالت تعطل اخلدمات التعليمية  ٦- دال

    .لصحية اليت تعزى إىل الكوارثا عدد حاالت تعطل اخلدمات  ٧-دال 

  .الكوارثى عدد حاالت تعطل اخلدمات األساسية األخرى اليت تعز  ٨-دال 

يف احلســاب للــدول ســتدرج ســيترك حتديــد عناصــر اهلياكــل األساســية احليويــة الــيت     
  .توصف يف البيانات الفوقية املرافقةياألعضاء و

    
الغاية العاملية هـاء: الزيادة بدرجة كبرية يف عدد البلدان اليت لديها اسـتراتيجيات وطنيـة وحمليـة للحـد     

  .٢٠٢٠من خماطر الكوارث حبلول عام 

عدد البلدان اليت تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحـد مـن خمـاطر الكـوارث متشـيا        ١- هاء
  .٢٠٣٠-٢٠١٥مع إطار سنداي للحد من خماطر الكوارث للفترة 

النســبة املئويــة للحكومــات احملليــة الــيت تعتمــد وتنفــذ اســتراتيجيات حمليــة للحــد مــن      ٢- هاء
  االستراتيجيات الوطنية.خماطر الكوارث احمللية متشيا مع 
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، حتــت مســؤولية الســلطة املالئمــة املســتويات احلكوميــةعلــى يــتعني تقــدمي معلومــات   
  .احلد من خماطر الكوارثالوطنية املعنية ب

   
الغاية العاملية واو: الزيادة بدرجة كبرية يف التعاون الدويل مع البلدان النامية مـن خـالل مـدها بالـدعم     

لتكملة ما تضطلع به من إجراءات على الصـعيد الـوطين يف سـبيل تنفيـذ هـذا اإلطـار       الكايف واملستدام 
  .٢٠٣٠حبلول عام 

ــدفقات         ١- واو ــة باإلضــافة إىل الت ــة الرمسي ــدويل الرمســي (املســاعدة اإلمنائي ــدعم ال جممــوع ال
  الرمسية األخرى) الذي يقدم لصاحل اإلجراءات الوطنية للحد من خماطر الكوارث.

أن يتم اإلبالغ عـن تقـدمي أو تلقـي التعـاون الـدويل مـن أجـل احلـد مـن خمـاطر           يتعني   
الكوارث وفقا للطرائق املعمول ا يف البلدان املعنية. وتشجع البلـدان املتلقيـة للـدعم    
ــى احلــد مــن خمــاطر         ــوطين عل ــدرة لإلنفــاق ال ــات عــن القيمــة املق ــى تقــدمي معلوم عل

  الكوارث.
ــدفقات         ٢- واو ــة باإلضــافة إىل الت ــة الرمسي ــدويل الرمســي (املســاعدة اإلمنائي ــدعم ال جممــوع ال

الرمسيــة األخــرى) الــذي تقدمــه الوكــاالت املتعــددة األطــراف لصــاحل اإلجــراءات         
  لحد من خماطر الكوارث.لالوطنية 

ــة باإلضــافة إىل        ٣- واو ــة الرمسي ــدويل الرمســي (املســاعدة اإلمنائي ــدعم ال ــدفقات جممــوع ال الت
الرمسية األخرى) الذي يقدم على أساس ثنائي لصـاحل اإلجـراءات الوطنيـة للحـد مـن      

  خماطر الكوارث.

ــدفقات         ٤- واو ــة باإلضــافة إىل الت ــة الرمسي ــدويل الرمســي (املســاعدة اإلمنائي ــدعم ال جممــوع ال
خمـاطر  الرمسية األخرى) الذي يقدم لصاحل نقل وتبادل التكنولوجيا املتصلة باحلد مـن  

  الكوارث.

ــوم       ٥- واو ــادل العل ــة املتعلقــة بنقــل وتب ــة والثنائي ــة واإلقليمي ــادرات الدولي ــربامج واملب عــدد ال
ــن خمــاطر الكــوارث      ــات واالبتكــارات يف جمــال احلــد م ــدان لصــاحل والتكنولوجي البل

  النامية.

ــة باإلضــافة إىل       ٦-واو  ــة الرمسي ــدويل الرمســي (املســاعدة اإلمنائي ــدعم ال ــدفقات  جممــوع ال الت
  الرمسية األخرى) الذي يقدم لصاحل بناء القدرات يف جمال احلد من خماطر الكوارث.
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عدد الربامج واملبادرات الدولية واإلقليمية والثنائية املتعلقة ببناء القدرات ذات الصـلة    ٧-واو 
  باحلد من خماطر الكوارث يف البلدان النامية.

تـدعمها املبـادرات الدوليـة واإلقليميـة والثنائيـة ـدف تعزيـز         عدد البلدان النامية الـيت   ٨-واو 
  قدراا اإلحصائية ذات الصلة باحلد من خماطر الكوارث.

    
    

الغاية العاملية زاي: الزيادة بدرجة كـبرية يف تـوافر نظـم اإلنـذار املبكـر باألخطـار املتعـددة واملعلومـات         
  .٢٠٣٠استفادة الناس منها حبلول عام والتقييمات عن خماطر الكوارث ويف إمكانية 

   ١- زاي
(مركبــــــــة مــــــــن 

 ٢-الغايـــــات زاي
  )٥-إىل زاي

  عدد البلدان اليت لديها نظم لإلنذار املبكر باألخطار املتعددة.

  لرصد األخطار املتعددة والتنبؤ ا. نظمعدد البلدان اليت لديها   ٢- زاي

تغطـيهم معلومـات اإلنـذار املبكـر     الـذين  نسـمة   ١٠٠ ٠٠٠كل يف  عدد األشخاص  ٣- زاي
  من خالل احلكومات احمللية أو من خالل اآلليات الوطنية لنشر املعلومات.

النســبة املئويــة للحكومــات احملليــة الــيت لــديها خطــة للتصــرف إزاء إشــارات اإلنــذار      ٤- زاي
  املبكر.

معلومـات وتقييمـات   عدد البلـدان الـيت تتـيح للنـاس علـى الصـعيدين الـوطين واحمللـي           ٥- زاي
  صاحلة لالستخدام بشأن خماطر الكوارث.ميسورة ومالئمة ومفهومة و

ــذين يتلقــون       ٦- زاي ــة للســكان املعرضــني للكــوارث أو املهــددين مبخاطرهــا ال النســبة املئوي
  احلماية من خالل إجراءات اإلجالء الوقائي اليت تتم عقب صدور اإلنذار املبكر.

ن يــتم الــذي األشــخاصالــدول األعضــاء علــى أن تقــدم معلومــات عــن عــدد   تشــجع  
  ذلك. باستطاعتهاإذا كان  إجالؤهم
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  املؤشرات  وتفعيل متابعة   -باء   
 صـوب من أجل دعم الدول األعضاء يف تفعيل املؤشرات العاملية لقيـاس التقـدم احملـرز      - ٢٠

أهداف التنمية املستدامة، يطلـب   ذات الصلة يف غاياتالالعاملية إلطار سنداي والغايات حتقيق 
من مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث أن يضـطلع بالعمـل الـتقين ويقـدم التوجيـه      

  التقين من أجل القيام باآليت:  

وضـــع معـــايري دنيـــا وبيانـــات وصـــفية خبصـــوص البيانـــات واإلحصـــاءات          (أ)  
ات االتصـــال التابعـــة للحكومـــات الوطنيـــة، والتحلـــيالت املتعلقـــة بـــالكوارث مبشـــاركة جهـــ

واملكاتــب الوطنيــة املعنيــة باحلــد مــن خمــاطر الكــوارث، واملكاتــب اإلحصــائية الوطنيــة، وإدارة  
  الشؤون االقتصادية واالجتماعية، وغري ذلك من الشركاء املعنيني؛  

ووضع منهجيات لقياس املؤشرات وجتهيز البيانات اإلحصائية، مـع الشـركاء     (ب)  
  تقنيني املعنيني؛  ال

وتزويــد الــدول األعضــاء بالــدعم الــتقين، بنــاء علــى طلبــها، يف اســتعراض            (ج)  
جاهزية البيانات املتعلقة باملؤشرات من أجل حتديد خط األسـاس الـذي سيسـتخدم يف الرصـد     

  للدورة األوىل الستعراض إطار سنداي الذي سيتم كل سنتني؛  اإلعداد و

تجريــب وبــدء تنفيــذ املؤشــرات ونظــام الرصــد ل لــتقينلتوجيــه ااووضــع مــواد   (د)  
  إطار سنداي.يف آلية رصد  الشبكي

ومن املسلم به أيضا أن املنتدى العاملي للحد من خماطر الكوارث واملنتـديات اإلقليميـة     - ٢١
بــدور حاســم يف التثبــت مــن  ، ستضــطلع كتــباملدعومــة مــن املللحــد مــن خمــاطر الكــوارث،  

كل سنتني لقيـاس التقـدم احملـرز صـوب حتقيـق الغايـات العامليـة السـبع         التقييمات اليت ستجري 
ــنداي و  ــار سـ ــاتالإلطـ ــلة  غايـ ــوارث ذات الصـ ــاطر الكـ ــتدامة.   يف  مبخـ ــة املسـ ــداف التنميـ أهـ

  ستؤدي املنتديات الوطنية دورا مهما.  كما

ن طار سنداي ال تدعو صراحة إىل تصنيف البيانات، فـإ إلولئن كانت الغايات العاملية   - ٢٢
دعو إىل إيالء اهتمام خـاص بعوامـل مثـل الـدخل واجلـنس والسـن       ت(ز) من اإلطار  ١٩ الفقرة

النظـر إىل مجـع البيانـات املصـنفة باعتبـاره مـن       يـتعني  واإلعاقة يف احلد مـن خمـاطر الكـوارث. و   
يف  مبخـاطر الكـوارث  ذات الصـلة  املتطلبات الضرورية للتنفيذ الفعال إلطار سـنداي والغايـات   

  التنمية املستدامة.  أهداف 
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ويف الوقت نفسه، فإن فريق اخلـرباء العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح العضـوية املعـين          - ٢٣
لـدول  ابتباين قـدرات  ، تسليما منه باملؤشرات واملصطلحات املتعلقة باحلد من خماطر الكوارث

ؤشـرات صـاحلة   أن تكـون امل مـن الـالزم    الحـظ أن  ،مجـع البيانـات واإلبـالغ   جمايل  األعضاء يف
مؤشرات عاملية،. فـرغم أن تصـنيف    يتسىن أن تعتربمجيع الدول األعضاء حىت ألن تستخدمها 

قد ال يتسـىن القيـام بـه علـى الفـور يف مجيـع       ه لوحظ أنحمبذا جدا، فقد  اأمرقد يكون البيانات 
 ال ميكــن اعتبــاره شــرطا الزمــا يف املؤشــرات ذات الصــلة. ويشــجع مــن مث الــدول األعضــاء، و

مجـع   عمليـة  أو تواصل حسب مـا يالئمهـا، تعزيـز    ،الدول األعضاء على أن تبدأ العامل الفريق
بيانات مصنفة حسب الـدخل واجلـنس والسـن واإلعاقـة عـن اخلسـائر النامجـة عـن الكـوارث،          
مبشاركة املكاتب اإلحصائية الوطنية ومبا يتماشى مع املبـادئ األساسـية لإلحصـاءات الرمسيـة،     

إىل اختاذ إجراءات يف إطار الغايـة واو مـن   أيضا  يدعوو اإلبالغ بالبيانات املصنفة.وأن تبدأ يف 
  إطار سنداي لتعزيز القدرة الوطنية على القيام بذلك.  

وعند قيام فريق اخلرباء بتقييم إمكانيـة تنفيـذ املؤشـرات املقترحـة لقيـاس التقـدم احملـرز          - ٢٤
ــة إلطــار ســنداي،     ــات العاملي ــق الغاي ــوفر هلــا    صــوب حتقي ــيت تت حــدد املؤشــرات ذات الصــلة ال

 .البيانـات الالزمـة هلـا    حاليـا  منهجيات معترف ا دوليا لكن عددا كبريا مـن البلـدان ال جيمـع   
وال ميكن للفريق أن خيتار هذه املؤشرات اليت تعترب اختيارية أو تطلعيـة للقيـاس والتطبيـق علـى     

ت بـأن تقـوم البلـدان الـيت لـديها البيانـات       الصعيد العاملي. بيد أن بعـض الـدول األعضـاء أوصـ    
الالزمة بتطبيق هذه املؤشرات على الصعيد الـوطين مـن أجـل تعزيـز قـدرا علـى تقيـيم التقـدم         

النقـاش بشــأن تنفيــذ إطــار ســينداي وتقــدمي  الــدفع باحملـرز. وأبــرزت أيضــا أمهيــة االســتمرار يف  
ــن خمــاطر      ــم املتحــدة للحــد م ــب األم ــات إضــافية إىل مكت الكــوارث بشــأن املؤشــرات    معلوم

ــوطين،      ذات الصــلة األخــرى  ــى الصــعيد ال ــدها عل ــتم حتدي ــيت ي باحلــد مــن خمــاطر الكــوارث ال
  االقتضاء.    حسب

ــن شــأن     - ٢٥ ــيت      وســيكون م ــات اإلحصــائية ال ــز البيان ــاس املؤشــرات وجتهي ــهجيات قي من
رز حنـو حتقيـق   لتقـدم احملـ  اقياس االتساق يف أن تتيح  ةتقنيإرشادات سيقدمها املكتب يف صورة 

طــار ســنداي وأهــداف التنميــة    ددة إلالغايــات العامليــة يف خمتلــف البلــدان وخــالل املــدة احملــ      
منهجيـة وطنيـة أو طـرق أخـرى للقيـاس واحلسـاب.       اتبـاع  املستدامة. وميكن للبلـدان أن ختتـار   

  ويوصى بأن حتافظ البلدان على اتساق البيانات الوصفية إذا تغريت املنهجية.
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العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح العضـوية املعـين        توصيات فريق اخلـرباء   - خامسا   
  باحلد من خماطر الكوارثاملتعلقة باملؤشرات واملصطلحات 

  
  املتضررون

مــن حــدث خطــري، ســواء بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة. واملتضــررون   ا هــم األشــخاص الــذين تضــررو 
خــرى؛ والــذين أُجلــوا أو تشــردوا أو مــرض أو آثــار صــحية أبصــورة مباشــرة هــم الــذين عــانوا مــن إصــابة 

ــوا أو أو ــن أضــرار مباشــرة يف ســبل عيشــهم ويف     ارحتل ــانوا م ــا ع ــة     م ــن أصــول اقتصــادية ومادي ــديهم م ل
ن بصورة غري مباشـرة، فهـم األشـخاص الـذين عـانوا مـن عواقـب،        وواجتماعية وثقافية وبيئية. أما املتضرر

افة إليها، مع مرور الوقت بسبب وقوع خلل أو تغيريات يف االقتصـاد أو البنيـة   باإلض غري اآلثار املباشرة أو
ــة أو  ــة احليوي ــة وصــحية        التحتي ــب اجتماعي ــن عواق ــانوا م ــل أو ع اخلــدمات األساســية أو التجــارة أو العم

  ونفسية.

اقـب  الشرح: ميكن أن يتضرر الناس بصورة مباشرة أو غري مباشرة. وقد يتعـرض األشـخاص املتضـررون لعو   
قصـرية املـدى أو طويلـة املــدى يف حيـام أو سـبل عيشــهم أو صـحتهم ويف مـا لــديهم مـن أصـول اقتصــادية          
ومادية واجتماعية وثقافية وبيئية. وإضافةً إىل ذلك، ميكن اعتبار املفقـودين أو القتلـى مـن املتضـررين بصـورة      

  مباشرة.
  إعادة البناء بشكل أفضل

علــى اســتغالل مراحــل التعــايف والتأهيــل والــتعمري الــيت تعقــب الكارثــة يف زيــادة قــدرة األمــم واجلماعــات    
إصـالح البنيـة التحتيـة املاديـة والـنظم       جهـود من خالل إدماج تدابري احلد من خمـاطر الكـوارث يف   الصمود 

  سبل العيش واالقتصادات والبيئة.إحياء اتمعية و

  على أنه النظام السياسي ألي بلد. “اتمعية”الشرح: لن يفسر مصطلح 
  قانون البناء

تنظيم جوانـب التصـميم والتشـييد ومـواد     ترمي إىل  اليتا جمموعة من املراسيم أو اللوائح واملعايري املرتبطة 
والـيت تكـون ضـرورية لضـمان سـالمة البشـر ورفـاهم، مبـا يف ذلـك مقاومـة           املبـاين وتعديلـها    إشغالالبناء و

  االيار والضرر.  

ــاء    ــوانني البن ــة  يف آن واحــد الشــرح: ميكــن أن تشــمل ق ــايري وظيفي ــة ومع ــايري تقني وينبغــي أن تتضــمن   .مع
وجـود نظـام    م مع الظروف الوطنية واحملليـة. ويعـد  ءالدروس املستفادة من التجارب الدولية وينبغي أن تتال

  قوانني البناء.الفعال ل تطبيقلدعم التطلبات البالغة األمهية املمن منهجي  إنفاذ
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  القدرة

دارة احلـد مـن   إلواملـوارد  الصـفات  القـوة و من مكـامن  منظمة أو مجاعة حملية أو جمتمع أي يف املتاح زيج امل
  خماطر الكوارث وتعزيز القدرة على الصمود.

ــارات البشــرية          ــة واملؤسســات واملعــارف وامله ــة التحتي والصــفات الشــرح: ميكــن أن تشــمل القــدرة البني
  مثل العالقات االجتماعية والقيادة واإلدارة.  اجلماعية 

واملنظمـات والـنظم علـى إدارة الظـروف غـري املواتيـة أو املخـاطر        األفـراد   هي قـدرة  :القدرة على املواجهة
تـوافر الـوعي   واجهـة اسـتمرار   املهارات واملـوارد املتاحـة. وتسـتلزم القـدرة علـى امل      الكوارث، باستخدام أو

سواء يف األوقات العادية أو يف أثناء الكـوارث أو الظـروف غـري املواتيـة. وتسـهم      ، واملوارد وحسن اإلدارة
  يف احلد من خماطر الكوارث.واجهة القدرة على امل
ا اســتعراض قــدرة مجاعــة أو منظمــة أو جمتمــع يف ضــوء األهــداف  : هــو العمليــة الــيت يــتم ــ تقيــيم القــدرة

صـيانة أو تعزيـر، وتحـدد الثغـرات يف القـدرات مـن       إىل  املرجوة، حيث تحدد القدرات القائمة اليت حتتـاج 
  أجل اختاذ مزيد من اإلجراءات.

وتنميـة   باسـتنهاض تمـع  األفـراد واملنظمـات وا  يقـوم بواسـطتها    الـيت  املنهجية هي العملية :تنمية القدرات
حتقيـق أهـداف اجتماعيـة واقتصـادية. وميتـد هـذا املفهـوم إىل مـا هـو أبعـد مـن            يف سبيل  الزمنعرب  مقدرا

القـدرات واسـتدامته عـرب الـزمن. ويشـمل الـتعلم       حتقيـق منـاء   مصطلح بناء القدرات ليشـمل مجيـع جوانـب    
ملؤسسـات والـوعي السياسـي واملـوارد املاليـة      وخمتلف أنـواع التـدريب، وكـذلك اجلهـود املتواصـلة لتنميـة ا      

  والنظم التكنولوجية والبيئة التمكينية األوسع نطاقا.
  التخطيط للطوارئ

املناسـبة  اختـاذ التـدابري   هو عملية إدارية تنطوي على حتليـل خمـاطر الكـوارث ووضـع ترتيبـات مسـبقة تتـيح        
  والفعالة يف الوقت املناسب.  

ــوارد       إىل للطــوارئالتخطــيط يفضــي الشــرح:  ــا بوضــوح امل ــة ومنســقة تحــدد فيه ــل منظم مســارات عم
ــة يف أوقــات احلاجــة.      واألدوار املؤسســية وعمليــات املعلومــات وترتيبــات التشــغيل للعناصــر الفاعلــة املعني

هـذا التخطـيط   يتـيح   وانطالقا من سيناريوهات الظروف الطارئة أو األحداث اخلطـرية الـيت ميكـن أن تقـع،    
الفاعلة الرئيسية بأن تتصور املشاكل اليت يحتمـل أن تنشـأ أثنـاء الكـوارث وأن تتـداركها وحتلـها.       للعناصر 

اختبارهــا ويشــكل التخطــيط للطــوارئ جــزءا هامــا مــن التأهــب العــام. ويلــزم حتــديث خطــط الطــوارئ و   
  بانتظام.
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  البنية التحتية احليوية

اليت تقدم خدمات ضرورية لسري احليـاة االجتماعيـة    األصولسائر والشبكات و واملرافقهي اهلياكل املادية 
  واالقتصادية للجماعة احمللية أو اتمع.

  الكارثة

ســري احليــاة يف مجاعــة أو جمتمــع علــى أي نطــاق بســبب أحــداث خطــرية تتفاعــل مــع   يف  خطــرياضــطراب 
واآلثـار التاليـة:   مـن اخلسـائر   ا يـؤدي إىل واحـدة أو أكثـر    مبـ والضـعف والقـدرة،   خطار ظروف التعرض لأل

  بيئية.القتصادية واالادية واملوالبشرية ثار اآلسائر واخل

النطـاق   يكون واسـع  را يف موقع معني، ولكنه عادةً ماالشروح: ميكن أن يكون تأثري الكارثة فوريا وحمصو
ــى       ــأثري حتــديا لقــدرة اجلماعــات أو اتمعــات عل ــد يشــكل الت ــة. وق ــة طويل ــرة زمني  وميكــن أن يســتمر لفت

املسـاعدة مـن   يسـتدعي   باستخدام مواردهـا اخلاصـة أو يتجـاوز حـدود هـذه القـدرة، وبالتـايل قـد        واجهة امل
  مصادر خارجية، قد تشمل سلطات املناطق ااورة أو املستويات الوطنية أو الدولية.

خطــار ملصــطلح الكارثــة، كمــا هــو احلــال مــثال يف ســياق األ   امرادفــباعتبارهــا تســتخدم أحيانــا  الطــوارئ
البيولوجيــة والتكنولوجيــة أو حــاالت الطــوارئ الصــحية، والــيت ميكــن مــع ذلــك أن تتعلــق أيضــا بأحــداث   

  اتمع.  سري احلياة يف اجلماعة أويف خطري اضطراب  خطرية ال تفضي إىل
يقع أثناء وقوع الكارثة أو بعدها مباشـرة. ويقـاس هـذا الضـرر عـادة بوحـدات ماديـة (مثـل          ضرر الكارثة

األمتــار املربعــة مــن املســاكن، أو كيلــومترات الطــرق، ومــا إىل ذلــك)، ويصــف التــدمري الكلــي أو اجلزئــي   
  ضررة.  لألصول املادية، وتعطل اخلدمات األساسية واألضرار اليت تلحق بسبل العيش يف املنطقة املت

هو التأثري الكلي، مبا يف ذلك اآلثار السلبية (مثـل اخلسـائر االقتصـادية) واآلثـار اإلجيابيـة (مثـل        أثر الكارثة
املكاسب االقتصـادية) الـيت تـنجم عـن حـدث خطـري أو كارثـة. ويشـمل هـذا املصـطلح اآلثـار االقتصـادية             

وغـري ذلـك مـن اآلثـار السـلبية الـيت       مـراض  واأل الوفيـات واإلصـابات  واإلنسانية والبيئية، وميكن أن يشـمل  
  الرفاه البدين والعقلي واالجتماعي لإلنسان.  بمتس 

)، ســينظر ١٥ (الفقــرة ٢٠٣٠-٢٠١٥للحــد مــن خمــاطر الكــوارث للفتــرة  نطــاق إطــار ســيندايغــرض ول
  أيضا يف املصطلحات التالية:

 اتمـع  خـارج  مـن  مسـاعدة  يتطلـب و احمللية اتمعات يف فقط يؤثر الكوارث من نوع احملدودة: الكارثة  •
   املتضرر. احمللي

   دولية. أو وطنية مساعدة ويتطلب اتمع على يؤثر الكوارث من نوع الكبرية: الكوارث  •
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 رتكـر  ووتـرية  هآثـار  وقـوع و معني خطر حلول احتماالت على تتوقف املتكررة: وغري املتكررة الكوارث  •
 للمجتمـع  بالنسبة مزمنا يصبح أن أو تراكميا املتكررة الكوارث أثر يكون نأ وميكن آثاره. وقوع حلوله
  اتمع. أو احمللي

 البطيئة الكوارث ترتبط أن وميكن الوقت. مبرور تدرجييا تظهر كارثة بأا تعرف الظهور: البطيئة الكارثة  •
   الوبائي. واملرض البحر سطح مستوى وارتفاع والتصحر باجلفاف مثال الظهور

 أن وميكـن  مفـاجئ.  أو سـريع  بشـكل  يظهـر  خطـري  حـادث  يفجرهـا  كارثة هي الظهور: املفاجئة الكارثة  •
 كيميــائي انفجــار أو مفــاجئ فيضــان أو بركــان ثــورة أو بزلــزال مــثال ورالظهــ املفاجئــة الكــوارث تــرتبط

        نقل.ال حوادث من حادث أو احليوية التحتية البنية يف شلل أو
 بيانات اخلسائر النامجة عن الكوارث قاعدة

يف واآلثـار النامجـة عنـها،     هاوخسـائر  هاحـدوث الكـوارث وأضـرار   جتمع بانتظـام بشـأن    سجالتجمموعة 
ــال ل ــدنيا  امتث ــات ال ــنداي نصــوص عليهــا يف  املللرصــد لمتطلب ــرة    إطــار س للحــد مــن خمــاطر الكــوارث للفت
٢٠٣٠-٢٠١٥.  

 إدارة الكوارث

والتعــايف واالســتجابة يف حالــة وقوعهــا للكــوارث  ســتعدادمــن أجــل اال هــاوتطبيقهــا وختطيطتنظــيم تــدابري 
 آثارها.    من

تركــز علــى وضــع وتنفيــذ إىل درء األخطــار أو إزالتــها متامــا؛ إذ إــا إدارة الكــوارث قــد ال تفضــي : شـرح 
ميكـن أن  . و“إعـادة البنـاء بشـكل أفضـل    ” الكـوارث و آثـار   مـن  للحـد وغريها من اخلطـط  التأهب  خطط

  وإىل فقدان اإليرادات. واملمتلكاتحدوث خسائر يف األرواح  إىليؤدي عدم وضع وتطبيق خطة 
ملصــطلح إدارة الكــوارث،  امرادفــباعتبــاره  “إدارة حــاالت الطــوارئ”وأحيانــا يســتخدم أيضــا مصــطلح 

درجـة  رغـم وجـود   والتكنولوجية ويف حاالت الطـوارئ الصـحية. و   البيولوجيةسيما يف سياق األخطار  ال
خطـرية ال تفضـي إىل   أحـداث   إىل، ميكن أن حتيل حالـة الطـوارئ أيضـا    بني املصطلحني كبرية من التداخل

  أو جمتمع. سري احلياة يف مجاعةيف  شديداضطراب 
 خماطر الكوارث

ــدمري  احتمــاالت حــدوث   أو جمتمــعيف منظومــة ممتلكــات أو إتــالف خســائر يف األرواح أو إصــابات أو ت
 .اتوالقدر قابلية التضررالتعرض للخطر وحتدد استنادا إىل عناصر يف فترة زمنية حمددة،  مجاعة  أو
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باعتبارهــا نتيجـة لظــروف   والكـوارث األحـداث اخلطــرية   تعريــف خمـاطر الكــوارث مفهـوم  عكـس  : يشـرح 
 موجودة ومستمرة. وتشمل خماطر الكوارث أنواعا خمتلفة من اخلسائر احملتملة الـيت غالبـا مـا يصـعب    خطر 

ــة مســتويات القائمــة وأمنــاط الســكان و األخطــار  ومــع ذلــك، تســاعد معرفــة حصــرها.  ــة االجتماعي التنمي
 وحتديدها بصورة عامة على األقل. الكوارثاالقتصادية على تقييم خماطر 

النظــر يف الســياقات االجتماعيــة واالقتصــادية الــيت حتــدث فيهــا خمــاطر الكــوارث، ومراعــاة أن    املهــمومــن 
  الكامنة وراءها. عواملالاملخاطر و األشخاص ال يتشاطرون بالضرورة نفس التصورات بشأن

اعتبـار  مصطلحا فرعيا مهمـاً؛ ويتوقـف مـدى     حتملها،أو املخاطر اليت ميكن  املخاطر املقبولة ، متثلوبالتايل
علــى الظــروف االجتماعيــة واالقتصــادية والسياســية والثقافيــة والتقنيــة   حمتملــةأو  لــةخمــاطر الكــوارث مقبو

أيضــا لتقيــيم وحتديــد التــدابري   “ةاملقبولــ املخــاطر”والبيئيــة القائمــة. ويف اــال الــتقين، يســتخدم مصــطلح  
ــة    ــة الالزم ــري اهليكلي ــة وغ ــفاهليكلي ــيت    للتخفي ــن األضــرار ال األشــخاص واملمتلكــات  بتلحــق  أن كــنميم

تسـتند إىل   “مقبولـة  اتممارسـ ”أو  واننيوفقـا لقـ   حيـدد ميكـن حتملـه،    معـني واخلدمات والنظم إىل مستوى 
 احتماالت معروفة بشأن األخطار والعوامل األخرى.

 والـيت الفعالـة للحـد مـن خمـاطر الكـوارث،       تدابريتستمر حىت بعد تطبيق ال يتال املخاطر يه ةاملتبقي خاطرامل
ستوجب احملافظة على قدرات االستجابة حلاالت الطوارئ والتعايف منـها. ويسـتلزم وجـود اخلطـر املتبقـي      ت

واالسـتجابة والتعـايف، إىل   لتأهـب  على تطوير ودعم القدرات الفعالة خلـدمات الطـوارئ وا  استمرار ب العمل
يف إطـــار  صـــادية مثـــل شـــبكات األمـــان وآليـــات حتويـــل املخـــاطر،االجتماعيـــة واالقت السياســـاتجانـــب 

 مشويل.  ج

  تقييم خماطر الكوارث

حتليــل األخطــار احملتملــة وتقيــيم عــن طريــق  طبيعــة ومــدى خمــاطر الكــوارث تحديــدل كمــي أو نــوعي ــج
باألشـــخاص الـــيت ميكنـــها بـــاالقتران إحلـــاق أضـــرار  قابليـــة التضـــررلتعـــرض للخطـــر واليـــة لالظـــروف احل

 واملمتلكات واخلدمات وأسباب املعيشة والبيئة اليت يعتمدون عليها.  

واستعراض اخلصائص التقنية لألخطـار مثـل موقعهـا     ؛: يشمل تقييم خماطر الكوارث: حتديد األخطارشرح
املاديـــة  ، مبـــا يف ذلـــك األبعـــادالتضـــرر قابليـــةحتليـــل التعـــرض للخطـــر وووشـــدا وتواترهـــا واحتماهلـــا؛ 

القائمـة والبديلـة فيمـا يتعلـق     واجهـة  واالجتماعية والصحية والبيئيـة واالقتصـادية، وتقيـيم فعاليـة قـدرات امل     
  .ةاحملتملاملخاطر  بسيناريوهات
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 حوكمة خماطر الكوارث

توجيـه  توفري المنظومة املؤسسات واآلليات والسياسات واألطر القانونية والترتيبات األخرى اليت ترمي إىل 
 وتنسيقها واإلشراف عليها.  وجماالت السياسة العامة ذات الصلة احلد من خماطر الكوارث  يف

تكـون مجاعيـة مـن أجـل احلـد      أن : ينبغي أن تتسم احلوكمة الرشيدة بالشفافية والشـمول والكفـاءة و  شرح
  خماطر جديدة.  نشوء من خماطر الكوارث القائمة وجتنب 

 املعلومات عن خماطر الكوارث

قابليــة املعلومــات الشــاملة عــن مجيــع أبعــاد خمــاطر الكــوارث، مبــا يف ذلــك األخطــار والتعــرض للمخــاطر و  
 واملنظمات والبلدان واملمتلكات.   احمللية معاتتفيما يتعلق باألشخاص وا ،القدراتو التضرر

الالزمـة لفهـم العوامـل    : تشمل املعلومات عن خماطر الكوارث مجيع الدراسات واملعلومات واخلرائط شرح
  .وراءها عوامل الكامنةالاملتسببة يف خماطر الكوارث و

  إدارة خماطر الكوارث
نشـوء  إدارة خماطر الكوارث هي تطبيق سياسات واستراتيجيات احلد مـن خمـاطر الكـوارث مـن أجـل منـع       

مبــا يســهم يف تعزيــز خمــاطر كــوارث جديــدة واحلــد مــن خمــاطر الكــوارث القائمــة وإدارة املخــاطر املتبقيــة،  
  واحلد من اخلسائر النامجة عن الكوارث.صمود القدرة على ال

إدارة املخـــاطر املرتقبـــة للكـــوارث واإلدارة بـــني  تـــدابري إدارة خمـــاطر الكـــوارثمييـــز يف  : ميكـــن أنشــرح 
ــيت تســمى أيضــا إدارة املخــاطر        التصــحيحية ملخــاطر الكــوارث واإلدارة التعويضــية ملخــاطر الكــوارث، ال

  املتبقية.

 نشــوئها تفــاديــدف إىل ديــدة واجلكــوارث الخــاطر مب إدارة املخــاطر املرتقبــة للكــوارثأنشــطة تم وــ
حـال عـدم    يف مسـتقبالً  ظهـر ا. فهي تركز علـى التصـدي ملخـاطر الكـوارث الـيت ميكـن أن ت      حد ةزياد أو

 ختطـيط اسـتخدام األراضـي    حتسـني . ومن األمثلة يف هذا السياق اعتماد سياسات احلد من خماطر الكوارث
  أو أنظمة اإلمداد باملياه املقاومة للكوارث.

ـا     القائمـة   خـاطر الكـوارث  مب دارة التصحيحية ملخاطر الكـوارث اإلأنشطة  تموبالفعـل الـيت ينبغـي إدار
احليويـة  البىن التحتية  جتديدمن األمثلة يف هذا السياق . ومنها احلدتسعى إىل إزالتها أو ومنها حاليا،  احلدو

 أو نقل السكان أو املمتلكات بسبب التعرض للمخاطر.

ــا   األفــراد واتمعــات قــدرة اإلدارة التعويضــية ملخــاطر الكــوارث وتعــزز أنشــطة  علــى الصــمود اجتماعي
التأهــب  املخــاطر املتبقيــة الــيت ال ميكــن احلــد منــها بشــكل فعــال. وتشــمل أنشــطة        وجــه  يفواقتصــاديا 
أيضــا مزجيــا مــن أدوات التمويــل املختلفــة، مثــل صــناديق الطــوارئ   ولكنــها تشــمل  بة والتعــايف،واالســتجا
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 والتأمني وإعادة التأمني، وشبكات األمان االجتماعي. ،لطوارئاالئتمانات يف حاالت االوطنية، و

ــوخى  ــة اإلوتت ــز خــاطر الكــوارث  ملدارة اتمعي ــة املتضــررة يف إدارة خمــاطر    إشــراكتعزي ــات احمللي اتمع
التعـرض   قابليـة معـات احملليـة لألخطـار و   تشـمل ذلـك عمليـات تقيـيم ا    يالكـوارث علـى الصـعيد احمللـي. و    

 هايف ختطيط اإلجراءات احملليـة للحـد مـن خمـاطر الكـوارث وتنفيـذ       مشاركتهاالقدرات، و توافرللمخاطر و
 .هاوتقييم هاورصد

ــل  ــة اتمعــاتــج ويتمث ــراف باملعــ  الشــعوب األصــلية يف إدارة خمــاطر الكــوارث  و احمللي  ارفيف االعت
خمـاطر الكـوارث    اتالعلمية يف تقييمـ  املعارفواملمارسات التقليدية واألصلية واحمللية واستخدامها لتكميل 

  دارة احمللية ملخاطر الكوارث وتنفيذها.اإلتخطيط لو
عينـة للحـد مـن خمـاطر الكـوارث، إىل      املهـداف  األ كـذلك وغايـات  ال خطط إدارة خمـاطر الكـوارث  وحتدد 

للحـد مـن    بإطـار سـنداي   فيهـا  سترشـد يجانب اإلجراءات ذات الصلة لتحقيق هذه األهداف. وينبغـي أن  
عمليـات  اخلطـط اإلمنائيـة ذات الصـلة و    إطار يفتراعى وتنسق  وأن ٢٠٣٠-٢٠١٥خماطر الكوارث للفتر 

الربناجمية. وينبغي أن تكـون اخلطـط علـى الصـعيد الـوطين حمـددة لكـل مسـتوى         ختصيص املوارد واألنشطة 
. وينبغــي أن القائمــةلظـروف االجتماعيــة واجلغرافيــة املختلفـة   ل الئمــةاملسـؤولية اإلداريــة وم  مســتويات مـن 

 عروابـط مـ  إجيـاد   ومصـادر التمويـل. وينبغـي    به واملسؤوليات ذات الصلة لتنفيذل حتدد اخلطة اإلطار الزمين
  التنمية املستدامة والتكيف مع تغري املناخ حيثما أمكن.خطط 

  احلد من خماطر الكوارث

خمــاطر احلــد مــن ديــدة واجلكــوارث الظهــور خمــاطر احليلولــة دون يهــدف احلــد مــن خمــاطر الكــوارث إىل  
وبالتـايل يف حتقيـق   يسهم يف تعزيز القدرة على الصمود وكل هذا وإدارة املخاطر املتبقية، القائمة الكوارث 

  التنمية املستدامة.

غاياتـه وأهدافـه يف   ويـرد حتديـد   سياسة إدارة خماطر الكـوارث،  هدف  : احلد من خماطر الكوارث هوشرح
  خطط واستراتيجيات احلد من خماطر الكوارث.

الزمنيـة  خمتلـف اجلـداول   يف األهداف والغايات  استراتيجيات وسياسات احلد من خماطر الكوارثوحتدد 
للحـد مـن خمـاطر الكـوارث      زمنيـة واضـحة. ومتشـيا مـع إطـار سـنداي       اومؤشـرات وأطـر  غايـات   وتتضمن

، ينبغي أن تستهدف هذه االسـتراتيجيات والسياسـات منـع نشـوء خمـاطر الكـوارث       ٢٠٣٠-٢٠١٥للفتر 
 ةوالصـحي  ةعيـ واالجتما ةاالقتصـادي مـن النـواحي    واحلد من املخـاطر القائمـة وتعزيـز القـدرة علـى الصـمود      

 .ةوالبيئي

، األمـم املتحـدة  الـذي أقرتـه   “ ٢٠٣٠-٢٠١٥إطار سنداي للحـد مـن خمـاطر الكـوارث للفتـرة      ”وترد يف 
تتمثـل النتيجـة   ، سياسة عاملية متفق عليها للحد من خماطر الكـوارث  ،٢٠١٥آذار/مارس  يفوالذي اعتمد 
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احلـد بشـكل كـبري مـن خمـاطر الكـوارث       ” السنوات اخلمس عشـرة القادمـة يف:  نشود حتقيقها على مدى امل
واخلسائر يف األرواح وسبل املعيشة والصحة واألصـول االقتصـادية واملاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة والبيئيـة       

  .“لألشخاص واألعمال التجارية واتمعات احمللية والبلدان
 نظام اإلنذار املبكر

وتوقعهـا، وتقيـيم خمـاطر الكـوارث، ونظـم وعمليـات أنشـطة        منظومة متكاملة لرصـد األخطـار والتنبـؤ ـا     
االتصــاالت واالســتعداد الــيت متكــن األفــراد واتمعــات احملليــة واحلكومــات واألعمــال التجاريــة واجلهــات  

 اخلطرية.حداث األخرى من اختاذ اإلجراءات يف الوقت املناسب للحد من خماطر الكوارث قبل وقوع األ

حـول   ةاملتمحـور ” و “إىل النهايـة  بدايـة مـن ال ة املمتـد ” ةاإلنذار املبكـر الفعالـ  تشمل نظم  : ميكن أنشرح
املنــتظم  مــعاجل) املعرفــة مبخــاطر الكــوارث اســتنادا إىل ١(: هــي أربعــة عناصــر رئيســية مترابطــة “اإلنســان

وحتليلـها والتنبـؤ   ) الكشف عن األخطار وعواقبها احملتملة ورصدها ٢و ( لبيانات وتقييم خماطر الكوارث؛ل
أخطـار وآثـار تلـك     احتمال وقـوع ذات صلة ب ومعلوماتمصدر رمسي إلنذارات  ) نشر وتعميم٣و ( ا؛

) االســتعداد علــى مجيــع املســتويات  ٤و ( تكــون موثوقــة وآنيــة ودقيقــة وقابلــة للتنفيــذ؛ األخطــار علــى أن 
صـر املترابطـة األربعـة داخـل القطاعـات      هـذه العنا أن تنسـق  وينبغـي  نذارات اليت يـتم تلقيهـا.   إلل لالستجابة

التحسـني  إلبداء التعقيبات من أجـل  ج آلية درِتأن تشتغل املنظومة بفعالية وكي املستويات املتعددة لعلى و
أو عدم التنسيق فيما بينـها إىل فشـل املنظومـة     من هذه العناصر عنصر واحد يف فشلاليؤدي  قداملستمر. و
  بأكملها.

علــى معاجلــة عــدة أخطــار و/أو آثــار ذات طبيعــة مماثلــة   اإلنــذار املبكــر باألخطــار املتعــددة م انظــعمــل يو
أو بالتتـابع أو بـالتراكم    متزامنـة ة أن تقع فيها منفـردة أو  رياخلطحداث خمتلفة يف السياقات اليت ميكن لأل أو

ملبكــر باألخطـار املتعــددة،  مـع مـرور الوقــت، مـع مراعـاة اآلثــار احملتملـة املترابطـة. ويســاهم نظـام اإلنـذار ا        
ــة واتســاق اإل    ــادة فعالي آليــات  تــوفريعــن طريــق  نــذاراتالقــادر علــى التنبيــه خبطــر واحــد أو أكثــر، يف زي

تخصصات متعددة من أجـل حتـديث وضـبط حتديـد األخطـار      ب االستعانةوقدرات منسقة ومتوافقة، تشمل 
  ورصد األخطار املتعددة.

 اخلسائر االقتصادية

 غري املباشرة.خسائر اقتصادية  وأمباشرة تكون إما خسائر اقتصادية  اآلثار االقتصادية اليتجمموع 

ــدمري الكلــي أو اجلزئــي لل  اخلســائر االقتصــادية املباشــرة  ــة للت ــة املوجــودة يف  م: القيمــة النقدي متلكــات املادي
 املادية.املنطقة املتضررة. وتكاد اخلسائر االقتصادية املباشرة تعادل األضرار 
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: اخنفـاض القيمـة املضـافة االقتصـادية نتيجـة اخلسـائر االقتصـادية املباشـرة         اخلسائر االقتصـادية غـري املباشـرة   
 اآلثار البشرية والبيئية.  و/أو

سـاب اخلسـائر االقتصـادية املباشـرة املنـازل واملـدارس       يستند إليهـا حل املمتلكات املادية اليت من أمثلة  :شرح
واملستشــفيات واملبــاين التجاريــة واحلكوميــة واهلياكــل األساســية للنقــل والطاقــة واالتصــاالت الســـلكية          

اإلنتـاج مثـل احملاصـيل    واألصول التجاريـة واملنشـآت الصـناعية؛    ووالالسلكية واهلياكل األساسية األخرى؛ 
  األساسية لإلنتاج. وقد تشمل أيضا األصول البيئية والتراث الثقايف.واملاشية واهلياكل 

، وكـثريا  هخالل احلـدث أو خـالل السـاعات األوىل مـن وقوعـ      اخلسائر االقتصادية املباشرةوعادة ما تقع 
واملطالبـة مبـدفوعات التـأمني. وتكـون ملموسـة       التعـايف يـتم تقييمهـا مباشـرة بعـد احلـدث لتقـدير تكلفـة         ما

  القياس نسبيا. وسهلة

(مثــل اخنفــاض اإليــرادات بســبب اجلزئــي  االقتصــاد يف اآلثــار اخلســائر االقتصــادية غــري املباشــرةوتشــمل 
الطبيعيـة،   املـوارد (مثـل اخنفـاض اإليـرادات بسـبب اآلثـار علـى       الوسطي  االقتصاديف  العمل) واآلثارعطل ت

(مثـل الزيـادة يف األسـعار،    الكلي  االقتصاد يف أو البطالة املؤقتة) واآلثار اإلمداد االنقطاعات يف سالسل أو
ــى أســعار      ــر الســليب عل ــة، واألث ــديون احلكومي ــادة ال ــة،  وزي ــي   أســواق األوراق املالي ــاتج احملل ــاض الن واخنف

 اإلمجايل). وميكن أن حتـدث اخلسـائر غـري املباشـرة داخـل منطقـة اخلطـر أو خارجهـا وغالبـا بفـارق زمـين.           
  ونتيجة لذلك قد تكون غري ملموسة أو صعبة القياس.

 اإلجالء

 أو أثنــاءه أو بعــده بغيــة رينقــل النــاس واملمتلكــات مؤقتــا إىل أمــاكن أكثــر أمانــا قبــل وقــوع احلــدث اخلطــ  
 محايتهم.

ىل الترتيبــات احملــددة مســبقا لكــي يتســىن نقــل النــاس واملمتلكــات مؤقتــا إىل إ: حتيــل خطــط اإلجــالء شــرح
 أو أثنـاءه أو بعـده. وقـد تشـمل خطـط اإلجـالء خطـط عـودة         ريأماكن أكثر أمانا قبل وقوع احلـدث اخلطـ  

  اإليواء يف عني املكان. األشخاص الذين مت إجالؤهم وخيارات

 التعرض

ــة ــة و املســاكن وواهلياكــل األساســية  الســاكنة  حال امللموســة  ةالبشــريســائر األصــول  والقــدرات اإلنتاجي
 املناطق املعرضة للخطر.يف املوجودة 

. وميكـن أن  مـا  عدد األشخاص أو أنـواع األصـول يف منطقـة    للخطر : ميكن أن يشمل قياس التعرضشرح
تقدير املخاطر الكمية املرتبطة بـذلك  للعناصر املعرضة خلطر بعينه معينة ل وقدرة لتضررل حمددة قابليةبيقرن 

  .املعنية املنطقةاخلطر يف 
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  ممتدةخماطر كوارث 

لكن ليس حصـرا بأخطـار   أساسا كوارث عالية التواتر، ترتبط و ةريالشدة، أو أحداث خط ةمنخفضخماطر 
   بدرجة كبرية. حمليذات طابع 

ظـواهر الفيضـانات   لعرضـة   جمتمعات حمليةكون مرتفعة عادة عندما تمتدة : تكون خماطر الكوارث املشرح
كـثريا  وها. منـ  للتضـرر  قابلـة تكـون  تكررة حمليا واجلفاف امل حاالت االيارات األرضية أو العواصف أو أو
  .يتدهور البيئالبسبب الفقر والتوسع احلضري و متدةتزداد حدة خماطر الكوارث امل ما
  

 اخلطر

إصــابات األرواح أو حــدوث خســائر يف تســبب يف يط بشــري ميكــن أن اعمليــة أو ظــاهرة أو نشــكــل هــو 
أو تــدهور  ةواقتصــادي ةاجتماعيــ اتاضــطرابيف حــدوث إتــالف ممتلكــات، أو يف آثــار صــحية أخــرى، أو  أو
 ي.بيئ

حيـث   مـن طبيعيـة   - : ميكن أن تكـون األخطـار طبيعيـة املنشـأ أو بشـرية املنشـأ أو اجتماعيـة       شروح
بالدرجة األوىل بالعمليـات والظـواهر الطبيعيـة. وتتسـبب األنشـطة       األخطار الطبيعيةاملنشأ. وترتبط 

املنشــأ أو األخطــار الــيت  األخطــار البشــريةالبشــرية وخيــارات اإلنســان بشــكل كامــل أو غالــب يف  
يتسبب فيها اإلنسان. وال يشمل هذا املصطلح وقوع أو احتمـال وقـوع الرتاعـات املسـلحة وغريهـا      

تقرار االجتمـاعي الـيت ختضـع للقـانون الـدويل اإلنسـاين والتشـريعات        من حاالت التوتر أو عدم االسـ 
مـن حيـث إـا تـرتبط مبـزيج مـن العوامـل         اجتماعي وطبيعي منشؤها عديدةالوطنية. وهناك أخطار 

  تدهور البيئة وتغري املناخ. بينها من ،الطبيعية والبشرية
آثارهـا. ويتميـز كـل خطـر مبوقعـه،      وقد تكون األخطـار منفـردة أو متسلسـلة أو جمتمعـة يف أصـلها و     

ه، وتــواتره، واحتمــاالت وقوعــه. وحتــدد األخطــار البيولوجيــة أيضــا حبســب عــدواها مــداوشــدته أو 
سميتها أو غري ذلك من اخلصائص املتعلقة بالعوامل املسـببة لألمـراض مـن قبيـل االسـتجابة       درجة أو

  .خطر االنتقال وتقدير، للجرعة، وفترة احلضانة، ومعدل الوفيات

ههـــا البلـــد، ) تشـــكيلة األخطـــار املتعـــددة الكـــربى الـــيت يواج١مـــا يلـــي: ( تعـــدد األخطـــارويعـــين 
مـع  بـالتزامن أو التتـابع أو التـراكم     أحـداث خطـرية  هـا  ميكـن أن حتـدث في  اليت ددة احمل سياقاتال )٢(

 اآلثار احملتملة املترابطة.مراعاة  مرور الوقت، مع
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 ٢٠٣٠-٢٠١٥يف إطـار سـنداي للحـد مـن خمـاطر الكـوارث للفتـرة         ا(املشار إليهوتشمل األخطار 
 بالترتيــب األجبــدي) العمليــات والظــواهر البيئيــة والبيولوجيــة واجليولوجيــة واملائيــة املناخيــة   الــواردةو

 .والتكنولوجية

الـيت حتملـها نواقـل بيولوجيـة تشـمل       طـار هي األخطـار العضـوية املنشـأ أو األخ    األخطار البيولوجية
راثيم ذلـك اجلـ   علـى مثلـة  األومـن   .الكائنات اهرية املسببة لألمراض والتكسينات واملؤثرات احليوية

الفريوسات أو الطفيليات وكذلك األحياء الربيـة واحلشـرات والنباتـات السـامة، والبعـوض الناقـل        أو
 للعوامل املسببة لألمراض.

األخطـار الكيميائيـة والطبيعيـة والبيولوجيـة. وميكـن أن تنشـأ عـن         األخطـار البيئيـة  وميكن أن تشمل 
و التلــوث الفيزيــائي أو الكيميــائي يف اهلــواء واملــاء والتربــة. بيــد أن العديــد مــن         أالتــدهور البيئــي  

العمليات والظـواهر الـيت تنـدرج يف هـذه الفئـة ميكـن تسـميتها بعوامـل األخطـار واملخـاطر بـدال مـن             
خطار يف حد ذاا، من قبيل تدهور التربة، وإزالة الغابات، وفقدان التنـوع البيولـوجي، والـتملح،    األ

  وارتفاع مستوى سطح البحر.
ومـن األمثلـة   . األرضالـيت حتـدث داخـل     مـن العمليـات   األخطار اجليولوجية أو اجليوفيزيائيةوتنشأ 

 نيتصـل ـا مـن عمليـات جيوفيزيائيـة مـ      ، ومـا  ةواالنبعاثـات الربكانيـ   ةنشـط على ذلـك الـزالزل واأل  
ــل ــل حتركــات قبي ــارات الصــخرية، وتــ   األرضــية الكت ــاالت األرضــية، واالي ــةال دحرج، واالي ، ترب

فهي عوامل مسـامهة هامـة يف بعـض    املائية املناخية احلطام أو السيول الطينية. وأما العوامل  تدفقاتو
على الـرغم مـن أـا نامجـة عـن الـزالزل       فمي: هذه العمليات. ويصعب تصنيف ظاهرة أمواج التسونا

تقع حتت سطح البحـر، فإـا تصـبح أساسـا عمليـة حبريـة تظهـر         اليتوغريها من الظواهر اجليولوجية 
 يف شكل أخطار ساحلية ذات صلة باملياه.

ــة  و ــة املناخي ــانوغرايف  جــويذات منشــأ  أخطــار هــياألخطــار املائي ــدرولوجي أو أوقي ــن أو هي . وم
والفيضـانات،   ؛)التيفـون األمثلة على ذلك األعاصري املدارية (املعروفة أيضا باسم األعاصري وأعاصـري  

وهبــوب  ؛وموجــات احلــرارة وموجــات الــربد  ؛اجلفــاف حــاالتذلــك الفيضــانات املفاجئــة و يف مبــا
طـار أخـرى   أخ نشـوء العواصف الساحلية. وميكن أن تكون الظروف املائيـة املناخيـة أيضـا عـامال يف     

من قبيل االياالت األرضية وحرائق الرباري، وغزو اجلراد، واألوبئة، ويف نقل املـواد السـمية ومـواد    
 االنفجارات الربكانية وتناثرها.

و اإلجراءات اخلطـرية وأعطـال   أالظروف التكنولوجية أو الصناعية عن  األخطار التكنولوجيةنشأ وت
ــوث الصــناعي      عــن اهلياكــل األساســية، أو  ــك التل ــى ذل ــة عل ــة. وتشــمل األمثل  ،أنشــطة بشــرية معين

ــار الســدود، وحــوادث النقــل، وانفجــارات املصــانع،     ،واإلشــعاع النــووي والنفايــات الســامة، واي
نتيجـة آلثـار   كواحلرائق، وتسرب املـواد الكيميائيـة. وقـد تنشـأ األخطـار التكنولوجيـة أيضـا مباشـرة         



A/71/644

 

24/44 16-21184 

 

  .ة خطريةطبيعيظاهرة 

 احلدث اخلطري

 هو ظهور خطر ما يف مكان معني خالل فترة معينة من الزمن.

طر اخمــعوامــل إذا اقتــرن حــدوثها ب شــرح: ميكــن أن تــؤدي األحــداث الشــديدة اخلطــورة إىل كارثــة  
  .أخرى

 خماطر الكوارث الشديدة

يف األغلــب  هــي خمــاطر الكــوارث العاليــة الشــدة، وذات التــواتر املتوســط أو املــنخفض، املرتبطــة         
 باألخطار الكربى.

شرح: خماطر الكـوارث الشـديدة هـي يف األغلـب مسـة مـن مسـات املـدن الكـبرية أو املنـاطق املكتظـة            
بالسكان اليت ليست معرضة فحسب لألخطار الشديدة من قبيل الزالزل القوية أو الـرباكني النشـطة   

عاليـة   مسـتويات  ذات تكـون  الكربى، وإمناواج التسونامي أو العواصف الفيضانات العارمة أو أم أو
  هذه األخطار.من لتضرر ة اقابلي يف

  التخفيف
  هو التقليل أو التقليل إىل أدىن حد من اآلثار السلبية حلدث خطري.

شرح: غالبا مـا يتعـذر جتنـب اآلثـار السـلبية لألخطـار بشـكل كامـل، وال سـيما األخطـار الطبيعيـة،            
شــدا بدرجــة كــبرية عــن طريــق عــدة اســتراتيجيات  التقليــل مــن  أومــن نطاقهــا د ولكــن ميكــن احلــ

 تقنيـات اهلندسـة واملبـاين املقاومـة لألخطـار، فضـال عـن        اعتمـاد  وإجراءات. وتشمل تدابري التخفيف
ف عـر ي “التخفيـف ”والتوعيـة العامـة. وجتـدر اإلشـارة إىل أن      السياسات البيئية واالجتماعيـة  حتسني

ســتخدم للداللــة علــى احلــد مــن املاملصــطلح  فهــوة املتعلقــة بــتغري املنــاخ، بشــكل خمتلــف، يف السياســ
  انبعاثات غازات الدفيئة اليت هي مصدر تغري املناخ.

  الوطين للحد من خماطر الكوارثرب املن
احلـد  ب ات املتعلقـة آلليـات الوطنيـة للتنسـيق والتوجيـه يف جمـال السياسـ      للداللة على ا هو مصطلح عام

مشـاركة  التخصصات يف طبيعتـها، مـع   متشابكة الكوارث اليت تكون متعددة القطاعات ومن خماطر 
 اتمع املدين اليت تشمل مجيع الكيانات املعنية داخل بلد ما.القطاعني العام واخلاص و
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تتـألف منتـديات التنسـيق احلكوميـة الفعالـة مـن أصـحاب املصـلحة املعنـيني علـى الصـعيدين            شروح: 
وهلا جهة تنسـيق وطنيـة معينـة. ولكـي تكـون هلـذه اآلليـات دعـائم راسـخة يف األطـر            الوطين واحمللي

 نظمـة املؤسسية الوطنية ينبغي إنشاء املزيد من العناصر الرئيسية واملسؤوليات من خالل القـوانني واأل 
واملعايري واإلجـراءات، مبـا يف ذلـك مـا يلـي: إسـناد املسـؤوليات والسـلطات بوضـوح؛ وبنـاء الـوعي            

خــاطر الكــوارث مـن خــالل تبــادل ونشـر املعلومــات والبيانــات غـري احلساســة عــن خمــاطر    رفـة مب عوامل
؛ وتنسـيق محـالت   هاالكـوارث احملليـة والوطنيـة وتنسـيق    خماطر الكوارث؛ واملسامهة يف التقارير بشأن 

لـي  التوعية العامة بشأن خماطر الكوارث؛ وتيسري ودعـم التعـاون املتعـدد القطاعـات علـى الصـعيد احمل      
 ينالصــعيد علــىخمــاطر الكــوارث  إدارةخطــط حتديــد (مــثال بــني احلكومــات احملليــة)؛ واملســامهة يف  

 .بشأاالوطين واحمللي ومجيع السياسات ذات الصلة بإدارة خماطر الكوارث وإعداد التقارير 

  التأهب
ومــات ومنظمــات االســتجابة واإلنعــاش واتمعــات  احلكعــدها املعــارف والقــدرات الــيت تيتمثــل يف 

ــة واألفــراد  ــة أو لكــوارث ل تحســبللاحمللي  واالســتجابة هلــا والتعــايف مــن  أو القائمــة الوشــيكة احملتمل
 على حنو فعال. آثارها

شرح: تنفذ إجراءات التأهـب يف سـياق إدارة خمـاطر الكـوارث، وـدف إىل بنـاء القـدرات الالزمـة         
ــات     ــق عملي ــاءة وحتقي ــواع الطــوارئ بكف ــع أن ــنظم مــن االســتجابة إىل اإلنعــاش   إلدارة مجي ــال م انتق

  مي.املستد
املبكــر،  روابــط جيــدة مــع نظــم اإلنــذار إقامــةىل حتليــل ســليم ملخــاطر الكــوارث وإالتأهــب  ســتندوي

 قبيـل التخطـيط حلـاالت الطـوارئ، وختـزين املعـدات واللـوازم، ووضـع ترتيبـات          ويشمل أنشـطة مـن  
ومتــارين ميدانيــة. وجيــب أن تــدعم هــذه   تــدريبمــا يــرتبط ــا مــن  لتنســيق واإلجــالء واإلعــالم، وا

ــة    ــية وقانونيــــ ــة مؤسســــ ــدرات رمسيــــ ــراءات بقــــ ــة.  اإلجــــ ــتوى امليزانيــــ ــى مســــ ــف وعلــــ ويصــــ
  الصلة القدرة على االستجابة بسرعة وعلى حنو مناسب عند االقتضاء.  ذو “ستعداداال”مصطلح 

ــة بإتاحــة   خطــة التأهــب وحتــدد  ــدابري  مقــدما ترتيبــات كفيل ــة ومالئمــة، يف الوقــت املناســب،  ت  فعال
  قد دد اتمع أو البيئة. ة حمتملة حمددة أو حاالت كوارث ناشئةريألحداث خطللتصدي 

  الوقاية

  األنشطة والتدابري الرامية إىل جتنب خماطر الكوارث القائمة واجلديدة.تتمثل يف 

اآلثـار الضـارة    جتنـب يـراد بـه العـزم علـى     ) عن مفهوم شروح: تعرب الوقاية (أي الوقاية من الكوارث
ولـئن تعـذر الـتخلص مـن بعـض خمـاطر الكـوارث، فـإن الوقايـة          بالكامـل.   احملتملة لألحداث اخلطـرية 
واحتماالت التعرض لألخطار يف ظروف تـزال فيهـا كنتيجـة     التضرر قابليةدف إىل احلد من أوجه 
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ــة علــى ذلــك الســدود أو احلــواجز الــيت حتــول دون خمــاطر       ــذلك خمــاطر الكــوارث. وتشــمل األمثل ل
يف املنـاطق احملفوفـة مبخـاطر عاليـة،      قامـة ال تـرخص باإل  الفيضانات، وأنظمة اسـتخدام األراضـي الـيت   

الــيت تكفــل بقــاء مــبىن هــام واســتمرار وظيفتــه إثــر وقــوع أي   ضــادة للــزالزل والتصــاميم اهلندســية امل
زلزال، والتحصني ضد األمراض اليت ميكن الوقاية منها باللقاحات. وميكن أيضـا اختـاذ تـدابري وقائيـة     

مثـل تـدابري    ،عواقبـها  ة أو بعـد وقوعهمـا ملنـع األخطـار الثانويـة أو     عند وقوع حدث خطري أو كارثـ 
 منع تلوث املياه.

 إعادة اإلعمار

وسـبل   واملرافـق سـاكن  واخلـدمات وامل بىن التحتية احليويـة  للإعادة البناء املتوسطة والطويلة األجل و ه
واســتعادا مــع  الكــوارثضــررة مــن العــيش الالزمــة للتشــغيل الكامــل للجماعــات أو اتمعــات املت 

إعـادة  ”مبـدأ  ، ومواءمتـها مـع مبـادئ التنميـة املسـتدامة و     إضفاء مقومات االستدامة والصـمود عليهـا  
 ، من أجل جتنب خماطر الكوارث أو التقليل من حدا يف املستقبل.“أفضلبشكل البناء 

  التعايف

أو حتسني سبل العيش والصحة، وكـذلك أصـول اجلماعـات أو اتمعـات املتضـررة مـن        إصالحهو 
الكــوارث وأنظمتــها وأنشــطتها االقتصــادية واملاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، ومواءمتــها مــع    

، مــن أجــل جتنــب خمــاطر الكــوارث  “أفضــلبشــكل إعــادة البنــاء ”مبــدأ مبــادئ التنميــة املســتدامة و
  من حدا يف املستقبل. التقليل  أو

 التأهيل

اخلدمات واملرافق األساسية الالزمة لتصـريف شـؤون اجلماعـات أو اتمعـات املتضـررة      استعادة هو 
 من الكوارث.

 املخاطر املتبقية

ــة للحــد مــن خمــاطر    ال يــتم الــتحكم ــا،  خمــاطر الكــوارث الــيت  هــي  حــىت عنــدما تتخــذ تــدابري فعال
 ارئة والتعايف.الستجابة الطلقدرات أن حيافظ حتسبا هلا على جيب اليت الكوارث، و

ــة علــى شــرح: ينطــوي وجــود   ــة ودعمهــا    احلاجــةاســتمرار  خمــاطر متبقي إىل تطــوير القــدرات الفعال
 - إىل جانـب السياسـات االجتماعيـة    التعـايف يتصـل خبـدمات الطـوارئ والتأهـب واالسـتجابة و      فيما

  ج كلي.يف إطار تطبيق  املخاطر،حتويل  من قبيل شبكات األمان وآليات ،االقتصادية
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  صمودالقدرة على ال

هي قدرة نظام أو مجاعة أو جمتمع معرض لألخطار على مقاومة آثـار األخطـار واسـتيعاا والتكيـف     
األساسـية  التعايف منها يف الوقت املناسب وبطريقة فعالة، بسبل منها حفـظ هياكلـها   ومعها وحتويلها 

  الضرورية ووظائفها وإصالحها من خالل إدارة املخاطر.
 االستجابة

أو فـورا بعـد وقوعهـا ـدف      اإلجراءات اليت تتخذ مباشرة قبل وقوع الكـوارث أو أثناءهـا  تتمثل يف 
ــة االحتياجــات املعيشــية         ــة وتلبي ــار الصــحية، وضــمان الســالمة العام ــن اآلث ــاذ األرواح واحلــد م إنق

 األساسية للسكان املتضررين.

شرح: تركز االسـتجابة حلـاالت الكـوارث يف الغالـب علـى االحتياجـات الفوريـة والقصـرية األجـل          
حسـن التوقيـت ال بـد    االسـتجابة بالفعاليـة والكفـاءة و   لتتسم وتسمى أحيانا اإلغاثة من الكوارث. و

على تدابري التأهب القائمة على الـوعي مبخـاطر الكـوارث، مبـا يف ذلـك تنميـة قـدرات        من أن تعتمد 
  االستجابة لألفراد واتمعات احمللية واملنظمات والبلدان واتمع الدويل.

ــوفري خــدمات الطــوارئ واملســاعد  وكــثريا مــا تشــمل العناصــر املؤسســية لالســتجابة   ــيت  ة ت العامــة ال
يني احمللـــمشـــاركة الســـكان  يقـــدمها القطاعـــان العـــام واخلـــاص والقطاعـــات اتمعيـــة، فضـــال عـــن 

مـن الوكـاالت املتخصصـة الـيت تضـطلع      أساسـية  هـي جمموعـة    “خدمات الطـوارئ ” واملتطوعني. و
حــاالت الطــوارئ والكــوارث. وتشــمل مبسـؤوليات حمــددة يف خدمــة ومحايــة النــاس واملمتلكـات يف   

بـني   تمييـز من بني وكاالت عديدة أخرى سـلطات احلمايـة املدنيـة والشـرطة وخـدمات اإلطفـاء. وال      
بعـض إجـراءات   تعـايف  قد متتد إىل مرحلة الف ا.الالحقة ليس واضحتعايف مرحلة االستجابة ومرحلة ال

 .االستجابة، من قبيل توفري السكن املؤقت وإمدادات املياه

 التجهيز التحسيين

هو تعزيز أو حتسني اهلياكل القائمة لكي تصبح أكثـر مقاومـة لآلثـار الضـارة لألخطـار وقـادرة علـى        
  الصمود يف وجهها.

 قــد يتالــ ضــغوطاتتصــميم اهلياكــل ووظيفتــها، ويف ال شــرح: يقتضــي التجهيــز التحســيين النظــر يف 
اهلياكــل مــن جــراء أخطــار أو ســيناريوهات أخطــار معينــة، ويف الطــابع العملــي ملختلــف    اختضــع هلــ

ثبيـت  األمثلـة علـى التجهيـز التحسـيين إضـافة دعـائم لت      مـن  خيارات التجهيـز التحسـيين وتكاليفهـا. و   
 يفالصلب بـني اجلـدران والسـقوف، وتركيـب مغـالق      من  اجلدران، وتقوية األعمدة، وإضافة روابط

  حتسني محاية املرافق واملعدات اهلامة.النوافذ، و
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 حتويل املخاطر

يـث  حبمـن طـرف إىل طـرف آخـر     معينـة  للتبعات املالية ملخـاطر   ةأو غري رمسي ةحتويل رمسي هو عملية
حتصل األسرة املعيشية أو اتمع احمللي أو املؤسسة أو سلطة الدولـة علـى مـوارد مـن الطـرف اآلخـر       

املزايــا االجتماعيــة أو املاليــة اجلاريــة أو التعويضــية املقدمــة إىل ذلــك   بعــد حــدوث كارثــة يف مقابــل  
  الطرف اآلخر.

املخـاطر حيـث يـتم احلصـول علـى تغطيـة        حتويـل شرح: التأمني هو شكل معروف جيدا من أشكال 
للمخاطر من شركة تأمني مقابـل أقسـاط جاريـة تـدفع إىل شـركة التـأمني. وميكـن أن حيـدث حتويـل          

لتعـاون  بااملخاطر بصورة غري رمسية داخل األسرة والشبكات اتمعية حيث توجـد توقعـات متبادلـة    
نشـئ احلكومـات وشـركات التـأمني     اهلـدايا أو اإلقـراض، وكـذلك بصـورة رمسيـة حيـث ت       طريق عن

ملخـاطر آليـات للمسـاعدة    اقاسـم  تت واملصارف املتعددة األطراف وغريها مـن الكيانـات الكـربى الـيت    
علــى مواجهــة اخلســائر عنــد وقــوع كــوارث كــربى. وتشــمل هــذه اآلليــات عقــود التــأمني وإعــادة     

االحتياطيـة، حيـث تغطـي     التأمني وسندات الكـوارث، والتسـهيالت االئتمانيـة للطـوارئ والصـناديق     
  على التوايل.ققة، التكاليف األقساطُ واشتراكات املستثمرين، وأسعار الفائدة والوفورات احمل

  التدابري اهليكلية وغري اهليكلية

خلفــض أو جتنــب اآلثــار احملتملــة لألخطــار، أو تطبيــق  منشــآت أي إقامــة تتمثــل التــدابري اهليكليــة يف 
ــات اهلندســ  ــا لة أو يالتقني ــى هياكــل ونظــم   التكنولوجي ــة لحصــول عل ــى   ألخطــارلمقاوم ــادرة عل وق

 يف تســتخدم إقامــة أي منشــآت، إذالتــدابري غــري اهليكليــة فهــي تــدابري ال تنطــوي علــى  . أمــاالصــمود
ــارف أو ــن خــالل        اتاملمارســات أو االتفاقــ  املع ــا، وخباصــة م ــن خمــاطر الكــوارث وآثاره للحــد م

  والتدريب والتعليم. ةلعاماالتوعية السياسات والقوانني و

إقامـة احلـواجز ملنـع    السـدود و  بنـاء  للحد من خمـاطر الكـوارث  الشائعة  شرح: تشمل التدابري اهليكلية
ــة احلــ الفيضــانات، وحــدوث  ــواج احمليطــ  إقام ــزالزل،   إنشــاء ، واتواجز لصــد أم ــة لل ــة املقاوم األبني

ختطــيط اســتخدام  البنــاء، وقــواننيقــوانني  ومالجــئ اإلجــالء. وتشــمل التــدابري غــري اهليكليــة الشــائعة
ــة العامــة. ويالحــظ أن      ــيم، ومــوارد املعلومــات، وبــرامج التوعي األراضــي وإنفاذهــا، والبحــث والتقي

يستخدم يف اهلندسة املدنية واهليكلية مبعىن أكثـر تقييـدا ليفيـد جمـرد حتمـل عـبء        “هيكلي”مصطلح 
األجـزاء األخـرى مثـل تغليـف اجلـدران      ة إىل لإلشـار  “غـري هيكلـي  ” اسـتعمال مصـطلح  اهليكل، مع 

  .والتجهيزات الداخلية

  الكامنة وراء خماطر الكوارث عواملال

الــيت تــؤثر يف مســتوى خمــاطر  نميــة، هــي العمليــات أو الظــروف، املتصــلة يف كــثري مــن األحيــان بالت  
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  الكوارث عن طريق زيادة مستويات التعرض وقابلية التضرر أو خفض القدرات.

الكامنـة  العوامـل   اليت يشار إليها أيضا باسـم  - تشمل الدوافع الكامنة وراء خماطر الكوارث شروح:
الفقــر وعــدم املســاواة، وتغــري املنــاخ وتقلباتــه، والتوســع احلضــري الســريع    - وراء خمــاطر الكــوارث

االعتبــارات املتعلقــة مبخــاطر الكــوارث يف إدارة األراضــي  وعــدم كفايــة إدمــاج  وغــري املخطــط لــه،  
الـيت ال   السياسـات ووإدارة البيئة واملوارد الطبيعية، فضال عن العوامل املفاقمة مثل الـتغري الـدميغرايف،   

ــار إىل األ تراعــي  ــن خمــاطر     نظمــة خمــاطر الكــوارث، واالفتق واحلــوافز لالســتثمار اخلــاص يف احلــد م
التكنولوجيـا، وأوجـه االسـتخدام غـري املسـتدام      حمدوديـة تـوافر   و، اإلمـداد  سالسلتعقد الكوارث، و

  للموارد الطبيعية، وتدهور النظم اإليكولوجية، واجلوائح واألوبئة.

  القابلية للتضرر

هي الشروط اليت حتددها العوامل أو العمليـات املاديـة واالجتماعيـة واالقتصـادية والبيئيـة والـيت تزيـد        
  األخطار. ثارتعرض الفرد أو اتمع احمللي أو األصول أو النظم آلمن احتماالت 

ة األخطـار، انظـر أيضـا    شرح: لالطالع علـى العوامـل اإلجيابيـة الـيت تزيـد قـدرة النـاس علـى مواجهـ         
  .“واجهةالقدرة على امل” و “القدرات” يتعريف
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  املرفق  
  احلضـور    

  
  الدول األعضاء واملراقبون  -ألف   

  
  املمثلون  الوفد

  نور الدين هامشي .س  أفغانستان    
  حامد حممدي  
  نذير أمحد فوشنجي  

  روبني بابلو ليونارديين  األرجنتني
  ألفريدو إدواردو الديلينسكي  
  لورا أليخاندرا ليف  
  يا غراسييال كريوغابسيل  
  ياندبجيسيكا ميلينا   
  ماريا خوليا شاسكو  

  هوفهانيس مييشيان  أرمينيا
  ستيف دارفيل  أستراليا

    مرسري - ليوين أوتس 

  مارتني وولف 

  ليسا كارسون 

  يوسف حسينوف  أذربيجان
  غالم مصطفى .د  بنغالديش

  عليم الزمان .د  
  حممد منري اإلسالم  

  كريي هندس  بربادوس
  يوري نيكواليتشيك  بيالروس

  ليانيد دزيادول  
  رامان فرانتسيكاو  

  سونام ديكي  بوتان
  بيما ثينلي  

  ناردي سوكسو إيتوري  (دولة بوليفيا املتعددة القوميات) بوليفيا
  رينيه أوسكار كابريرا كوكا  
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  املمثلون  الوفد
  سناتاليا باتشيكو رودريغي      
  خورخي بالريو  
  بيلو سشيتريبيكا سان  
  اسمندو سأرلني ديا  

  نكوسيابو فريز مويو  بوتسوانا
  مواغي باليسينغ  

  لوبيس فيليوماركوس أوريليو   الربازيل
  لوسيانارا أندرادي فونسيكا  
  آنا فالفيا فريري  

  بوريانا أرغريوفا  بلغاريا
  ستويانكا ستويكوفا  

  بوبكر ميلوغو  بوركينا فاسو
  إيبني فلوران باكوان  
  دينيس كابور  
  إلييل نادين تراوري بازي  

  أنطوان نتيماكو  بوروندي
  أنيسيت نيباروتا  

  ما نوريث  كمبوديا
  جاكلني راندال  كندا

  جويل مارتن  
  جون غازو  
  ماثيو غودسو  
  أندرز لوندال  

  برناردو سيسيليو ديلفني كاسترو ساالس  شيلي
  مارتا ماوراس  
  كريستيان ستريتر  
  باتريسيو غيساالغا  

  باجيون شي  الصني
  يولينغ ما  

  خرياردو خاراميو مونتينيغرو  كولومبيا
  غوتيرييسخوان كارلوس مورينو   
  سان ماركيبكارلوس إي  
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  املمثلون  الوفد
  فاطمة ألفيين  جزر القمر    
  إيسوفا علي فؤاد  

  ألفونس ستانيس غانكيا  الكونغو
  إدموند بول ماكيموها  

  كارلوس ألربتو بيكادو روخاس  كوستاريكا
  أنايانسي كاميخو  كوبا

  كالوديا برييس ألباريس  
  بيماراس ساليسأليخاندرو غون  

  آدامكوفاماري   تشيكيا
  ميشال دفوراك  
  بافيل دانيهيلكا  
  يان دايلكا  

  جان كامويتا وا كامويتا  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  جان كيتامباال كونغانغا  
  باريريندوبا كومبانيي  

  بالنكو .خوسيه أ  اجلمهورية الدومينيكية
  كاثرين أورباييس  
  مويرا فرانسيسكو  
  سمارتيني .خإيلبيو   

  ابيث آرغوييوسجيين إلي  إكوادور
  إيفلني خاراميو برينيتا  
  خاميي دابالوس سواريس  
  مونيكا مارتينيس  
  غونسالو بييا كوكس  

  علي عبد اللطيف عبد السميع هريدي  مصر
  نصرحممد   

  خواكني ماسا مارتيللي  السلفادور
  خورخيه أنطونيو ميلينديس  
   أرماندو إسكاالنيت هاسبوننيروب  

  طارق آغا  إثيوبيا
  نغاش كيربيت بوتورا  
  يانيت أبريا هابتيماريام  
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  املمثلون  الوفد
  ليتيانا نايدوليكا باينيماراما  فيجي    

  ريين كلينغ  فنلندا
  تايتو فاينيو  

  نيكوال أنكوس  فرنسا
  ماري بيري ميغانك  

  توغو موسوندا هورتينسي  غابون
  سريين مودو جوف  غامبيا

  إيساتو أوبري  
  تاركاشفيلينينو   جورجيا

  روسودان كاخيشفيلي  
  جيورجي غيربادزي  
  ليفان غيالشفيلي  
  إيراكلي سينابليدزي  
  بيساريون داتيشفيلي  

  سيباستيان فيغيل  أملانيا
  ريتشرز-ستيفاين مي  
  أورسوال لوسينيويل  
  توماس لينارتز  

  ورانتينغ أبروكواك  غانا
  ماغنوسني .جوناثان ر  
  بونادورين آما كوموا   

  ماريا فارينو  اليونان
  نيكتاريا توباداكي  
  دميتريوس أليكساندريس  
  أندرياس أليكساندريس  

  أليخاندرو مالدونادو  غواتيماال
  يال ليالأخن  
  بياغران فرانسيسكو  
  سيسيليا كاسرياس  

  مامادوبا سيال  غينيا
  مامادي سواري  
  يوكوي كيوفوغي  
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  املمثلون  الوفد
  علي ديان      
  أبو بكر سيسي  

  بيري - موييز فيس جان  هاييت
  آبيل نازير  
  نوي ديستان  

  يوالندا فليتيس  هندوراس
  ساجناي أغاروال  اهلند
  براساد .ك .ب  
  أجيت كومار  
  كمال كيشوري  
  بيبني بيهاري ماليك  
  فرياندر كومار بول  
  أنيل كومار راي  
  سيتفن ماين  
  كيشاف كومار باثاك  

  أسيب سومانتري  إندونيسيا
  يوهيب إيكسان واردانا  
  تيكا ويهاناساري  
  موستيكا هانوم ويدودو  

  علي أردالن  اإلسالمية) -(مجهورية  إيران
  مرتضى خنساري  

  عيسى رحيم دخيل الفياض  العراق
  لؤي صادق حممد صاحل املختار  
  فراس شهاب أمحد الكاك  
  غيث مهدي محدي محدي  

  أمربا سورينيت  إيطاليا
  فريودزاأجنيال   

  واين ماكوك    جامايكا
  روالند هاي  

  يوشي أونو  اليابان
  كيميو تاكييا  
  هيسايا ساوانو  
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  املمثلون  الوفد
  هيساكو إيشيغاكي      
  سيتسوكو سايا  
  تومويوكي أوكادا  
  شيوكونيهريو يام  
  شينتارو أكياما  
  كازوكي إيشيغاكي  
  كينيشريو تاشي  

  ه  عاصم عبابن  األردن
  عطياتمظفر عبد الرؤوف أمحد   

  أندرو كيهوراين  كينيا
  ناثان ماشاريا كيغوثو  
  فنسنت ماتيويل  
  فرح سلوى أسيندوا  
  جيفريز نيكيسا وانغوليكو  
  جوزيفتا أوييال موكويب  
  فيفيان تاالش  
  غوردون أوتينو موغا  
  كيبالغات كانديجوانا   
  أنا كياه  

  حيدر أبو احلسن  الكويت
  تامريالييفتااليبيك   قريغيزستان

  ليبوهانغ موليتسان  ليسوتو
  فايرنوه ثيو غبياله  ليربيا

  مانوباه جام أدامس  
  كويل .أوغستني م  

  تشارلز ديزيري ألكسندر رامبوالرسون  مدغشقر
  جوي جاكلني برييرا  ماليزيا

  يوسف كوليبايل  مايل
  ألربت تابون  مالطة

  مخراج سريفانسينغ  موريشيوس
  خوان راؤول هرييديا أكوستا  املكسيك

  يد لونا كورتيسبدا  
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  املمثلون  الوفد
  ماريو مارتينيس خاراميو      
  روخيليو رفائيل كوندي غارسيا  
  رينان سوالي برييس دي ليون  
  غيريمو رييس كاسترو يستربسيل  
  يغابخوسيه أنطونيو هرينانديس   

  أويوجنارغال مانغالسورين  منغوليا
  خالد مركاع  املغرب

  خالد هلالل  
  ملرابط حسن  

  كاسيمريو أبريو  موزامبيق
  خاميي فالينيت شيسانو  
  أنطونيو جوزيه بيليسا  
  موريسيو خرييندا  
  ترييسا كوستوديو بينتو  

  كو كو نينغ  ميامنار
  بنجامني شيغنغي  ناميبيا
  كريشنا براساد ديفكوتا  نيبال

  كريشنا باهادور راوت 

  راميشور دنغال 

  غوشتسيس فان دي   هولندا
  ويليم ليغتفوت  

  جيين أرانا  نيكاراغوا
  مايراما غناندو اوسيين  النيجر

  بوبكر باكو  
  إبراهيم ألكاسوم ساليفو  

  حممد ساين سيدي  نيجرييا
  سن نوحواحل  
  إمينيكي أوميسي  
  السيسي سالمي الوال  

  ترييز ماري أبستروم بانكراتوف  النرويج
  جنال روسينغاونيت  

  سعيد علي الزدجلي  عمان
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  املمثلون  الوفد
  مجعة سعيد املسكري      

  أمحد كمال  باكستان
  وقار الدين  

  بريسيال سوبريس  باالو
  خواكني دانييل روا بورغوس  باراغواي

  خورخي بريسويال  
  تانيا بيالغرا  

  شيستبالنكا لوس أروستيغي سان  بريو
  رمييديوس سوريانو إيندينسيا  الفلبني

  مارغاريتا سونغكو  
  خوانكو .غ سوسانا  
  إيالرينا .بيبيان ر  

  لوكاس روزيكي  بولندا
  غريغور ماالشوفسكي  

  عبد العزيز أمحد اإلبراهيم  قطر
  أمحد عبد اهللا العبد اهللا  
  خالد عبد العزيز املهندي  
  عبد اهللا سعد أمحد الكعيب  

  يوجنو تشوي  مجهورية كوريا
  غيو سوهن - هونغ  

  مريزافيكتور   مجهورية مولدوفا
  فريجينيا بيليسي  
  إيون أبوستول  

  يونوت رازفان رادو  رومانيا
  إيرينا أولتيان  االحتاد الروسي

  إلواويال مريتيا أوموا  ساموا
  كارلوس منديس دياس  سان تومي وبرينسييب

  روي مانويل ترينداد سيكا 

  ألسينيو كرافيد إي سيلفا 

  املنصوريفهد أمحد   اململكة العربية السعودية
  أسامة عبد العزيز نايته  
  عبد اهللا معز الشهري  
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  املمثلون  الوفد
  عبد العزيز موسى اجلوهين      
  هاين حممود زهران  
  خالد حسني األمحدي  
  اهلويشن عبد العزيز عبد الرمح  

  علي سيسي  السنغال
  كوفيتشيساندرا نيديل  صربيا

  إيفان باراس 
  بول رميون جان البالني  سيشيل

  كامارا - ميماري   سرياليون
  باناك جوشوا داي وال  جنوب السودان

  بييت كيتا سكوباس 

  لويس ساينس دي سان بيدرو ألبا  إسبانيا
  سينا سريناث مياناواال  سري النكا

  سامانتا جاياسوريا  
  إيراج شاميندا باثيارجا  
  بيومايل ديساناياكي  

  ياسر حممد هاشم  السودان
  حسن حممدثمان ع  
  عقدمسية إدريس   
  إدريس سامل احلسن  
  أمحد حممد آدم  
  عبد احلميد حممد   
  عزة حممد عبد اهللا حسن  

  ماغنوس وينهاف  السويد
  إيوا نيلسون  
  بيترونيال نوريل  
  جانيت إدواردز  

  ماركوس هول  سويسرا
  بوبأريادنا   
  بينجامان روثن  
  ألكسندر روث  
  ماركوس زميرمان  
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  املمثلون  الوفد
  سريسوكواتاناباكاوات   تايلند    
  انبوب بالنغربايونف  
  بارينثورن أبينيانونت  
  كانوكبورن شوشرد  
  تافيدا كامولفيج  

  يا أو أدجيوودا أغبانيون  توغو
  أكينتوال سيفريين نيلسون أكيبودي  
  ن دولياغبينواداك مارت  
  بالوما بيدابا  
  آفو عصمان ساليفو  

  ليفيين آهو  تونغا
  ستيفن رامروب  ترينيداد وتوباغو

  حممد جوادي  تونس

  هزار بلّي عبد الكايف 

  أوزغور تونا أوزمن  تركيا
  يليز تيكري  

  ن أوورامارت  أوغندا
  ستني غواتودي كينتويكر  
  كاثرين أهيمبيسيبوي  

  تاراس بوبيلنيوك  أوكرانيا
  بيتر كروبوتوف  
  فياتشيسالف أنيشينكو  

  النيادي   علي راشد  اإلمارات العربية املتحدة
  خليفة علي الكعيب  
  فاطمة يوسف السويدي  
  ندى جعفر البستاين  
  عبد اللطيف فخفخ  
  راشد الشامسي  

  تشارلز إيليكوندا مسانغي  مجهورية ترتانيا املتحدة
  فضيلي متينغيال  

  عائشة سيزين توكار  الواليات املتحدة األمريكية
  مارثا جني ماهاين  
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  املمثلون  الوفد
  خورخي بالريو  البوليفارية) -(مجهورية  فرتويال    
  شيس بييوتريبيكا سان  
  أرلني دياس مندوسا  

  ميثاق اجلرف  اليمن
  يلاطالل اجلم  

  مارغريت ماري لونغو كاييمبا  زامبيا
  سامسون لونغو    
  ياندي برودانس موايب  

  سيبوسيسيوي ندلوفو  زمبابوي
  إميانويل مافهورا  
  إيزاك فريي  
  الميك بيتريا  

  وض اهللا عمر ع  فلسطنيدولة 
  راوية بلوي  
  موسى  إبراهيم   

  ثوماس دي النوي  املفوضية األوروبية
  بيتر سورنسن  
  كارل هاليغارد  
  إيان كالرك  
  جواكيم ناسون  
  كايسا ميت  
  توم دي غروف  
    

  صلةالصلحة ذوو املأصحاب   -باء   
  

  املمثلون  املنظمة  
  ماريز فريكوتري  فرنسا، مكافحة اجلوععلى منظمة العمل     

  ناصر الدين .م .أ  بنغالديش، منظمة املعونة الدولية
  أنطونيو دي روزيرتفيغ  والتخطيط املتقدم لتنظيملاملعهد العاملي 

  ألكسندر باريت  املركز اآلسيوي للتأهب للكوارث
  كيوكو كوندو  املركز اآلسيوي للحد من الكوارث

  تشيان يي  جامعة ببيجني لتأهيل املعلمني
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  املمثلون  املنظمة  
  جيمس مبونغيو تسيا  رابطة الكامريون من أجل التنمية    

  ديفاريوم غ  فرع فرنسا -منظمة كري 
  أوكي بومان  فرع هولندا -منظمة كري 

  مولدرأن يت   
ــالية الدوليــة املســيحية للمكفــوفني    اإلرســالية (املعروفــة ســابقا ب  اإلرس

  املسيحية للمكفوفني
  الرس بوسلمان

  ليكيانييرينيه مورفاو   
  غوردون راتراي  
  فالريي شريير  

  إميانويل - أموميني لوسيا أودجييي  مركز حقوق اإلنسان والبحوث املتعلقة بتغري املناخ
  فيليكي تاديلي كيلكيل  إثيوبيا ،الصندوق الكندي املسيحي لرعاية الطفولة

  عمران إنعام  منظمة البحوث والتنمية اتمعية
  يودهيم غوديل ديال روزا  االستجابة للكوارث - التنمية الشعبيةاالحتاد من أجل 

  عيسى اخلضري  جملس التعاون لدول اخلليج العربية، مركز إدارة الطوارئ، الكويت
  ليديا كوميسكي    ديلتاريس

  شرابان كومار سوب  احلد من الكوارث نيبالهيئة 
  ودهايو بلوشاهللا   معهد البحوث التقاء الكوارث، جامعة بريستون

  فادي محدان  مركز إدارة خماطر الكوارث، لبنان
  إيستيبان باريديس  مكتب االستشارة لالستجابة يف حاالت الطوارئ

  إغناسيو أغريي أيرييب  البيئيةا معهد اهليدروليك
  ليديا ماينر  جامعة فليندرز

  ياروسالف ميسياك  مؤسسة إيين إنريكو ماتيي
  نيكولو لومباردي  لألمم املتحدة منظمة األغذية والزراعة

  ويريا كيم  
  مادو ثابا  منتدى محاية الطبيعة

  جاكسون زي  منظمة فور بوز الدولية
  حممد حسن مشوري  مجعية حقوق اإلنسان األساسية والتنمية الريفية

  ماركوس أوكسلي  الشبكة العاملية ملنظمات اتمع املدين املعنية باحلد من الكوارث
  بريسونلوسي   

  هانشا راج ساجنيال  مبادرة اجلنوب العاملية
  كلوداغ بايرن  الرابطة الدولية ملساعدة املسنني

  ساندرا شايلن  جلنة هويرو
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  املمثلون  املنظمة  
 جامعـة هونـغ كونـغ   و معهد إدارة الكوارث والتعمري، جامعة سيشـوان     

  املتعددة الفنون
  لينشينغ غو

  جاسنت غينييت  مركز رصد التشرد الداخلي
  يونيتاينميشيل   

  كريس ماريون  لتأهب للمخاطرلاللجنة الدولية  ،الس الدويل للمعامل واملواقع األثرية
  ألكسندر كوت  التحالف الدويل املعين بقضايا اإلعاقة

  تشاوريا فلوري  
  مارين اليديت  

  جوزيف بوالك  اجلمعية الدولية إلدارة حاالت الطوارئ
  باولو كافالريي  األمحر واهلالل األمحراالحتاد الدويل جلمعيات الصليب 

  تشانغ هون تشوي  
  تيسا كيلي  

جلنـة املنظمـات   ، التحالف العاملي للمركز الدويل لدراسات طول العمر
  غري احلكومية املعنية بالشيخوخة، جنيف

  لوفان -  سيلفيا برييل

  ويلوندجا وابيليمابرنس   منطقة البحريات الكربى من أجل البيئةاملتطوعون يف  الشباب
  دينيشوار شودري  املتطوعون من أجل البيئة يف نيبال الشباب

وحدة البيئة املشتركة بني برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة ومكتـب تنسـيق      
  الشؤون اإلنسانية

  إميليا فالشتروم

  أبو القاسم الشيخ  أكادميية كاثاك بنغالديش
  خالد األمحدي  مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
  زياد العالونة  مجعية األرض واإلنسان لدعم التنمية

  ندمي أمحد  باكستان -برنامج القيادة من أجل البيئة والتنمية 
ــاج عناصــر   ــة إدم ــى الصــمود واالســتدامة يف    هيئ ــدرة عل ــف والق التكي

  التنمية
  ألويسيوس (لوي) ريغو

  كلري ناكابوغو  جامعة ماكرييري
  سارة برادشو  جامعة ميدلسيكس

  لينكرن براي  
  غريغوري غرينوود  مبادرة حبوث اجلبال

  نعيم شاهزاد  اجلامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا
  رزكارلوس كاي  منظمة إنكلوزيفا غري احلكومية

  ترييزا دوبيلّي  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
  كاثرين غامرب  

  إميا لوفيل  معهد التنمية اخلارجية
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  املمثلون  املنظمة  
  كاروناكار غيمريي  منظمة باريربتان نيبال      

  كولني ماكيستان  منظمه براكتكال أكشن
  حممد غالم مصطفى  أكادميية بروجومنا

  حممد شاهد الرمحن  
  جوليا هول  حلول إدارة املخاطرمؤسسة 
  أميت أناند    RMSIمؤسسة 
  روبني بابلو ليونارديين  للتأمينات  التعاونية احملدودة سانكور شركة 

  فريجينيا موراي  الفريق االستشاري العلمي والتقين
  داركو درنديك  صربيايف بلديات اللمدن ولاملؤمتر الدائم 

  سهيلة نوري  )STARSالتدريب على املهارات والتأهيل (مجعية 
  إليش هارون ماجومدير  Tearfund صندوق

    زإميانويل مابايا ماندونغو مابي  مؤسسة تنظيم اجلوالت واملبادرات
  أنيسا تريانيت  والشباب لألطفالجمموعة األمم املتحدة الرئيسية 
لألطفال والشباب، الفريق العامل املعـين  جمموعة األمم املتحدة الرئيسية 

  باحلد من خماطر الكوارث
  موا هريغارد

  ماغيت ندياي  منظمة األمم املتحدة للطفولة
  فرانسيس ماثيكا  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  جان ماكس غابرييل  هاييت ،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  ان  ماري كاتلني مومبو  
  حممد رجب  سودان، البرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  مايكل ناغي  جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا
  خاير توريس  فرنسا ،منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

(هيئـة األمـم    املتحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة      هيئة األمـم  
  املتحدة للمرأة)

  سافيتري بيسناث

  يريساندرا أفريوس مون  برنامج األمم املتحدة للبيئة
  ريانيت دجاالنيت  جامعة األمم املتحدة، معهد البيئة واألمن البشري  

  كيهيندي بالوغون  املناخجامعة األمم املتحدة، مبادرة ميونيخ للتأمني يف جمال 
  سليمان أوالنريواجو  تريينغانو ،جامعة ماليزيا

  بابو رام غوتام  املركز احلضري ملوارد الصحة يف نيبال
  ليا كيمرب  املنظمة النسائية للبيئة والتنمية

  إميي براديل  اجلمعية العاملية حلماية احليوانات
  روزمريي فوريست  
  أريان فان هاويلينغن  
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  املمثلون  املنظمة  
  فريدونك ديرك      

  إيزابيل فورج  جمموعة البنك الدويل
  جوناثان أبراهامز  منظمة الصحة العاملية

  ستيفن هيلبينغ  برندبورغ/مركز الثقافة واالتصال املرئي للصم يف برلني

 


