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 األمم المتحدة لجمع البيانات عن الخسائر الناجمة عن الكوارث من جهودا اطالق

جهدا ( اليوم عن بداية UNISDRأعلن مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ) - 2018مارس / آذار  1جنيف، 

ذ الدول األعضاء في األمم يتنف إطار في ذلك يأتي و .شاملة عن الخسائر الناجمة عن الكوارثالبيانات اللجمع  اتاريخي

 . الكوارث عن الناجمةئرالخطة العالمية للحد من الخسا بمثابة يعتبر الذي طارسندايإلالمتحدة 

 أنه حديثا، ةالمعين ، الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارثاليوم مامي ميزوتوري توقال

الكوارث، وال سيما على  عن الناجمة الخسائر قياس يتمالكوارث وإدارة المخاطر إذا لم  من الوقاية"من المستحيل 

 إلى تهدف التيجهود لل ا  كبير عائقا  المستوى المحلي، سواء لألحداث الصغيرة أو الكبيرة النطاق. وهذه الخسائر تشكل 
 ".النمو والتنمية المستدامة

حول  اناتيبلجمع وتسجيل ال"، وهي أداة تم اختبارها عبر اإلنترنت مصممة إطار سنداي رصدأداة  إطالق " وميال شهدي

الناجمة عن الکوارث،  اتيالحد من الوف وهي الدول األعضاء في األمم المتحدة هايالتي وافقت عل ةيسيالرئغايات ال قيتحق

والحد من األضرار التي تلحق  ة،ياالقتصاد الخسائرمن الکوارث، والحد من  نيد األشخاص المتضرروالحد من عد

 التي لديها استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث.وتسجيل عدد البلدان بالبنى التحتية، 

تقدم العن  2018مدخالت لتقرير عام ال سنداي إطار رصدأداة  ستوفر" :مناسبةهذه الوقالت السيدة ميزوتوري في بيان ب

والظواهر  يالمناختغير الفيه تسبب عالم يفي و .والمستدامة في أواخر تموز / يوليفي تنفيذ أهداف التنمية  المحرز

يتطلب  كيفية إدارتنا للمخاطر أمر حيويالفقر كل عام، فإن تحسين  نحومليون شخص  26المناخية المتطرفة في دفع 

لمكان حدوث هذه الخسائر وليس فقط لألحداث الرئيسية المسجلة دوليا. فاألحداث الصامتة والصغيرة  عميقافهما 

أن تحدث خسائر فادحة في المجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات الصحية  المتكررة مثل الفيضانات والجفاف يمكن

  "األساسية وغيرها من قدرات التكيف.

-Ends- 


