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 والسبعونالثانية الدورة 
 *)ج( من جدول األعمال املؤقت 20البند 

   التنمية املستدامة: احلد من خماطر الكوارث
 2030-2015تنفيذ إطار سنداي للحد من خماطر الكوارث للفرتة   
 تقرير األمني العام  

  

 موجز 
منـــت ام ـــال الـــدول خـــال النيـــامي املا ـــ ي  حتقـــق مقـــديف ابـــن خم ارـــد مـــن  ـــا   ال ـــوا    

فقـــد قامـــت  إـــدا  . 2030-2015ســـندال لإحـــد مـــن  ـــا   ال ـــوا   لإ ـــ ة  األعضـــال عإـــ    ـــا 
عديـدة ووالمــس اســ ام   اوا الو ن ــس مــد   ــا  سـندال  وعذــزامل كرــم انكــتا  املب ــ   وسذــن ت م ــ ينيامل 

 .ندا ة  ا   ال وا    وم ث ت األك طس النيامس خم جمايل التوع س والتد يب
النياملي لإحد مـن  ـا   ال ـوا   الـتل استضـافته امل سـ   خم  وخم الوقت ك سه  أ  ا املنتدى 

ومتســبب ال ــوا   خم م ــال ا اقت ــاديس . اــاك و  التحــدهلمل اةااإــس الــ  ا مــزال قاامــس  خم 2017عــايف 
اخلطـــ   ســـبب مزايـــد مإـــ  الت ـــال ا خم  نيـــا األمـــاان اـــو النـــام  ا إـــي ان ـــايل يت ـــاوا متزايـــدة  و 

ل وديـــدا وميث ـــ  مغـــن  املنـــا   ـــدةيـــزداد و . يس غـــن الواع ـــس  ملدـــا    د جـــس ااف ـــسوااســـتثما امل ااقت ـــاد
وهو يتسبب خم م اقم األخطا  الطب ني س القاامس  مد . مبا  ا لإ هود ال ام س  ىل ارد من  ا   ال وا  

 .ما ي حب ذل  من آاث  متتال س عإ  سبل الني ش  واألمن الغتااي  والت  د  وحىت النزاعامل
ويقــديف هــتا التق يــ  كرــ ة عامــس عــن التقــديف ا ــ ا خم من  ــت   ــا  ســندال  امــا  إبــت ا مني ــس  

  ف عـا عـن اذـاذ 71/227يتضـمن أيضـا  وفقـا لقـ ا  ا مني ـس النيامـس هـو و . 71/226النيامس خم ق ا هـا 
 . ج الامل عامل س فنيالس ملنيا س آاث  ظاه ة الن ن و
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وســـ تطإب  دمـــاج  دا ة  ـــا   ال ـــوا    وـــا خم ذلـــ  املدـــا   املناخ ـــس  خم ذطـــ   التنم ـــس  
املســـتدامس وامل زاك ـــامل عإـــ  ال ـــني دين الـــو ل ودو  الـــو ل  آل ـــامل منســـ ق و ن ـــس قويـــس م ـــ     ـــد 

امل ــإحس ذول ال ــإس    ــ ااا فنيــاا  ودعمــا متســقا مــن جاكــب منرومــس األمــم املؤسســامل وأاــحا  
املتحــدة. وســ  و  ذلــ  التنســ ق ومإــ  امل ــا اس  ــ و يي  ذا مــا أ يــد لإــدول األعضــال أ  حتقــق الغايــس 
النيامل س ن ا  سندال ال  حذدد ةا أق   موعد هنااي  وهي و د اس ام   امل و ن س وحمإ س لإحد من 

 .2020ال وا   حبإول عايف  ا   
   

 احلالة فيما يتعلق مبخاطر الكوارث -أوال  
  وخطـس التنم ـس املسـتدامس 2030-2015  ا  سندال لإحد من  ـا   ال ـوا   لإ ـ ة  حقق - 1

   نيـد عـامي مـن اعتمادنــا كتـاا  مإموسـس مـن خـال ا هــود املبتولـس عإـ    ـد املســتوهلمل 2030لنيـايف 
الوقــت الــتل مــدعو ف ــه الــدول األعضــال وأاــحا  امل ــإحس  ىل من  ــت ان ــا    ــ ل وخم . والقطاعــامل

أس ع وأاث   موحا  من الض و ل امباع هن  متماس  ومت امـل ممـد  ـي   ـا  سـندال  وخطـس التنم ـس 
  فضــا عــن ام ــال   يــغ   ــا  مغــن املنــا   لضــما  قــد ة ااســتثما امل النيامــس 2030املســتدامس لنيــايف 

 .خم التنم س عإ  ال مود أمايف األخطا  الطب ني س واألخطا  النا س عن الن اط الب  لواخلااس 
 مل األحوال ا ويـس القاسـ س عإـ  التقـديف لـو التنم ـس املسـتدامس و وال ال  ة امل مولس  لتق ي   أث   - 2

أ ـ ا ا جسـ مس  2017فنيإ  سب ل املثال  أرق انع ا  املـدا ل دو  خم أهل /مـايو . خم   د ألال النيامل
وخم أم ي ـا ا نو  ـس  جإبـت .  ملساان  واخلدمامل  واة ااـل األساسـ س  وا ااـ ل  وا سـ ما خم فـاكوامو

جتـــاوامل ع ـــ  مـــ امل ام ـــامل  2017ظـــ ول الن ن ـــو ام ـــامل مـــن األمطـــا  الغزيـــ ة خم  ـــه  آذا /مـــا   
ـــ  مـــن . األمطـــا  املنيتـــادة خم ك ـــغ ال ـــ ة س  ســـبب ال  ضـــا مل وااهن ـــا امل مإ ـــو  كســـم 1.1ومضـــ   أاث

وخم م ـــ ين . ممـــا أرــق أ ـــ ا ا  ملســاان واة ااـــل األساســ س ار ويـــس والز اعــس  (1)األ  ــ س خم  ـــنو وحــدها
ومســبب خم خســاا  اقت ــاديس  إغــت  (2) د ــا 585  أودى  ع ــا  مــاث و حب ــاة 2016األول/أاتــو   

ورــق يــاي  ا ــزل  .(3) ايــي دوا  5ن عإ ــه منهــا ؤم   إ ــو  دوا   ا مت ــاوا ق مــس ا ــزل املــ 15ق متهــا 
مإ ــو  كســمس خم حاجــس  ىل  1.4األاــم مــن األ ــ ا  الــ  أحــدثها انع ــا  الــتل خإ ــا ف هــا أاثــ  مــن 

وخم حي أ  مغـن  .(4) دص 175 000املساعدة انكساك س وعددا من األ داص امل  دين قذد    نحو 
ويــس القاســ س  وموام هــا  ومقإبهــا  وي ــاقم كتــاا  ال ــوا   البط  ــس الرهــو  املنــا  يزيــد مــن  ــدة الرــ ول ا 

مثل ا  ال  فإ  التهديد املستم  التل متثإه األخطا  ا  وف زهلا س يذما أن ـس امبـاع هنـ  متنيـدد األخطـا  
 خم ارد من  ا   ال وا  .

__________ 

 _http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/-PE-Flash_Appeal_ENG_1000_hrsاكرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   (1) 

%28PUBLIC%29-20170410-CV-20519.pdf. 
 .www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL142016_Matthew.pdfاكر   (2) 
-http://thoughtleadership.aonbenfield.com/Documents/20170117-ab-if-annual-climate-catastropheاكرــــــــــــــــــــــــ   (3) 

report.pdf. 
 .http://reliefweb.int/report/haiti/haiti-hurricane-matthew-situation-report-no-25-25-november-2016اكر   (4) 

file:///C:/Users/huw.beynon/Documents/S-G%20Reports/UNISDR%20SG%20Report/2017/Final%20Draft/www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL142016_Matthew.pdf
http://thoughtleadership.aonbenfield.com/Documents/20170117-ab-if-annual-climate-catastrophe-report.pdf
http://thoughtleadership.aonbenfield.com/Documents/20170117-ab-if-annual-climate-catastrophe-report.pdf
http://thoughtleadership.aonbenfield.com/Documents/20170117-ab-if-annual-climate-catastrophe-report.pdf
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لألعااــــن ســــنم د حبإــــول  ني  ــــيوم ــــن التقــــدي امل  ىل أ  عــــدد ســــ ا  املنــــا ق ارضــــ يس امل - 3
مهـددين  الس ا  التل س  وكو مإ و  كسمس  وسنم د عدد  680مايي  ىل  310  من 2050 عايف

 ـل ق مـس املمتإ ـامل ارضـ يس موقـد  .(5)مإ ـو  كسـمس 870مإ ـو   ىل  370ودا   الزاال ال مى من 
  (5)2070 و  دوا  حبإــول عــايفإ ــيم   35املهــددة ودــا   ا م ــاع مســتوى ســطل البحــ  وال  ضــا مل  ىل 

فاخلســاا  ااقت ــاديس النا ــس عــن الــزاال وأمــواج مســو مي . أل أاثــ  مــن ع ــ ة أ ــنيال ق متهــا ارال ــس
    ــــافس  ىل (6) إ ــــو  دوا  ســــنوهل خم املتوســــ  300واألعااــــن وال  ضــــا مل م ــــل وحــــدها حال ــــا  ىل 
اة ااـل األساسـ س  والطاقـس  والز اعـس  والب  ـس  وامل ـا   األ  ا  ال ديدة ال  مإحق  قطاعامل  ا س س مثـل 

 .وال حس  والتنيإ م
ومل حيــد  خم أل وقــت مــن األوقــامل أ  اــا  لو ــد هنــ  واع  ملدــا   القاامــس  خم الســنيي  ىل  - 4

وخم  نيا البإدا   أس  مل أحـدا  . حتق ق التنم س املستدامس والت دل لتغن املنا   ما له حال ا من أن س
ااستثما  خم اة اال األساس س واخلدمامل ااجتماع س خم املنا ق املني  س لألخطـا    ىل ع قإس ا قس عن س

حد ما؛   د أ  س ا  البإدا  املند ضس الدخل وذامل الدخل املتوس  األدىن ا مزال م ـني    ـ ل غـن 
س الــدخل  منيــما عنهــا انســبس ومبإــا اخلســاا  الســنويس املتوقنيــس خم البإــدا  املند ضــ. متناســب رثــ  ال ــوا  

ومتثــل اهلدة ال ثافــس  .(6)الــدخلم ويــس مــن الن قــامل ااجتماع ــس  مــغ مــ امل مث إتهــا خم البإــدا  امل م نيــس 
مثــل  قامــس املست ــ  امل عإــ  ســهول مني  ــس   الســ اك س  واكت ــا  ال قــ   والتنم ــس وفــق خطــ  غــن موفقــس

عوامـــل منيـــ    عـــددا متزايـــدا مـــن الســـ ا    ســتق ةلإ  ضــا مل أو  نـــال املـــدا   عإـــ  ســـ و  مـــال غـــن م
واثـــنا مـــا ي ـــو  األ  ـــال والنســـال . واألاـــول ااقت ـــاديس واة ااـــل األساســـ س ملدـــا   ال ـــوا   اـــل يـــويف

 .واملسنو  وذوو انعاقامل  وا س ما خم أفق  اجملتمنيامل ا إ س  أاث  ع  س لإدط  من غنهم
ومي ن لإبإدا   مـن خـال منيم ـق فهمهـا ملدـا   . الوقايسارد من  ا   ال وا   جوه  ميثل و  - 5

ال وا    ومنيزيز  دا ة  ا  ها  وجنيل خ ا اوا ااستثما يس م كـس  وخطـ  بهبهـا فنيالـس  وعمإ ـامل  عـادة 
ومإـ  هـي أساسـا األولــوهلمل األ  ـد لإنيمـل خم   ـا  سـندال  أ  مقإـل   ـ ل أاثــ   -البنـال ف هـا أفضـل 

  مت نــب اخلســاا  خم األ وا  واخلســاا  ااقت ــاديس  واأل ــ ا  الــ  مإحــق  ة ااــل فنيال ــس مــن املدــا   وأ
س النســـب س لإتـــدا ن الوقاا ـــس  ومـــد ذلـــ   وعإـــ  الـــ غم مـــن الق مـــ. األساســـ س ار ويـــس و لـــنرم اني ولوج ـــس

هـود م إ ـس خم يزال ااستثما  خم القد ة عإ  ال مود أقل مما يإزيف  وا مزال البإدا  حباجس  ىل  ـتل ج ا
 ىل الت ـــدل وااكتنيـــاف    ـــافس  ىل مـــا مســـ إه مـــن خســـاا  خم األ وا  وفقـــدا  ســـبل النيـــ ش وا ـــط ا  

وخم   د البإدا   يتطإب القضال عإ  ال ق  املدقد وحتق ق أهدال التنم س املستدامس  دمـاج ارـد . لنزو ا
 ااي.من  ا   ال وا   خم ام م التدط   ااجتماعي وااقت ادل وانا

__________ 

 (5) R. J. Nicholls and others, ”Ranking port cities with high exposure and vulnerability to climate extremes: 

exposure estimates”, OECD Environment Working Papers, No.1 (Paris, Organization for Economic 

Cooperation and Development Publishing, 2008).. 
مسـتقبل  دا ة  ـا   ال ـوا    -: حتق ق التنم س املسـتدامس 2015ال وا   لنيايف  مق ي  التق  م النياملي   ا  ارد من  ا   (6) 

 (.2015)م تب األمم املتحدة لإحد من  ا   ال وا    جن ا  
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 تعزيز االتساق والتوجيه واالبتكار دعما إلطار سنداي للحد من خماطر الكوارث -اثنيا  
 املنتدى العاملي للحد من خماطر الكوارث - ألف 

 أ  الـــدو ة اخلامســـس لإمنتـــدى النيـــاملي لإحـــد مـــن أخطـــا  ال ـــوا    الـــ  عذقـــدمل خم اـــاك و   - 6
وحضـــ مل الســـ دة .  اـــ غ امل ســـ     ك يـــ    ن ـــا ك  تـــو  2017أهل /مـــايو  26 ىل  24 مل ســـ   مـــن 

أاــم  2017واــا  املنتــدى النيــاملي لنيــايف أم نــس ج. حممــد   ابــس األمــي النيــايف   ــ تها ممثإــس لألمــي النيــايف. 
مــن   ــنهم   ســال  ــدص  7 000 ف ــه املســ إي منتــدى يذنيقــد  ىل حــد اد   فقــد جتــاوا عــدد امل ــا اي

نرمــامل املو  منرومــس األمــم املتحــدة  ل  إــدهلمل  و  ملــاك و   وممثإــو  عــندول وح ومــامل  ووا ال  و  ســا
إ ــس  ومنرمــامل اجملتمــد املــد   وال ــنيو  األاــإ س  ا تمنيــامل اجملإ ــس  و ا  ومــامل اردول ــس  و ال وم ــس ار
مني ــــامل ا عاقـــس  و ان ـــداص ذول األ ــــبا  و ال  ـــال و األنســـاا س  وممثإـــو  عــــن  ني ـــامل النرمـــامل املو 
  وهــو أول منتــدى 2017واــا  املنتــدى النيــاملي لنيــايف . اادمي ــس  وممثإــو  عــن القطــاع اخلــاصاأل  و نيإم ــسال

وقـد وفـ  جمموعـس . يذنيقد  نيد اعتماد   ا  سندال  ف اس لتق  م التقديف ا  ا عإـ  مـدى النيـامي املا ـ ي
الدول ــس لإحــد مــن بنــال  ــ ااامل  وم ث ــا ا هــود ا إ ــس و لمــن ال ــ ص لإتني  ــل  تن  ــت   ــا  ســندال  و 

 . ا   ال وا  
وبا ـــدا ألن ـــس امبـــاع هنـــ  ممـــد  ـــي أاـــحا  امل ـــإحس املتنيـــددين خم التن  ـــت ال نيـــال ن ـــا   - 7

أحــد  التقن ــامل والــنه   ق مــس ســندال  مبــادل امل ــا او  الــد و  امل تســبس واملما ســامل ا  ــدة  وأ ــ اوا 
التنياو  ف ما  ـي  إـدا  ا نـو  والتنيـاو  الثاثـي  وال ـ ااامل وأقاموا   ااامل منيزا التنياو   وا خم ذل  

وأذعـــ    ـــوال املنتـــدى النيـــاملي عـــن . اا ت ا يـــس  ـــي املنرمـــامل غـــن ار وم ـــس والقطـــاعي النيـــايف واخلـــاص
 .االتزايف ال امل والقول  لتنيامل مد ارد من  ا   ال وا    وا ه عن  ا أساس ا خم امقال األامامل

 ـــا   ال ـــوا   خم حتق ـــق خطـــس  تاا ـــد عإـــ  األن ـــس ار ويـــس الـــ  ي تســـ ها ارـــد مـــنوأع ـــد ال - 8
   ــا  النرـ  وجهــامل هـايف خم وحـد  أيضــا مقـا  .   وـا خم ذلــ  أهـدال التنم ـس املســتدامس2030 عـايف

ســــ ال  كطــــال أوســــد وخم    ــــ ل متســــق وعإــــال ــــوا   مواجهــــس املدــــا   املناخ ــــس و ــــا     ىل اراجــــس
ال ـوا   والت  ــا مــد مغــن  ملســتدامس  و  ـا  وجــو  مبســ    جــ الامل ارـد مــن  ــا   س اأهـدال التنم ــ

واعتذم املنتدى النياملي آل س أساس س لتنيزيز اامسال والت امل النيمإ ي خم من  ـت . القطاعاملخم   د  املنا 
 .هت  المام  وغنها من جداول األعمال الدول س وخم  اد التقديف ا  ا

. ت كتاا  املنتدى النياملي خم   ا  اـاك و  ال ف ـد املسـتوى وخم املـوجز الـتل أعـد  الـ ا غوسذ إ - 9
مل الب ـا  ال ف ـد املسـتوى االتزامـامل املنيقـودة خم منتـدى القـادة   ـا  مطب ـق  دا ة  ـا   ال ـوا   خم  ومذ

قـاد ة عإـ  ال ـمود   س سالتدط   ااقت ادل ال امل  وا ه أسا  التنم س املستدامس  و نال ه اال أسا
والتـــزيف امل ـــا او  خم  إـــس أمـــو  ملجـــ ال مق ـــ م ملدـــا   ال ـــوا    لنســـبس لإه ااـــل . وخإـــق فـــ ص النيمـــل

وخم  ــول ع ــ امل .   ومنيزيــز  ك ــاذ األ ــ  التنر م ــس وقواعــد البنــال2019األساســ س القاامــس  حبإــول عــايف 
س خم النيقود املقبإس  أذواي ملك ال حتالا من إ و مل من الدوا امل ال  ستستثم  خم اة اال األساس يال  

واألدوامل وأفضـــــل املما ســــــامل  البإـــــدا  منيـــــل  ة ااــــــل األساســـــ س ار ويــــــس مـــــن أجــــــل مبـــــادل املنيــــــا ل 
ــــدا ن  و نــــال ــــق فهمهــــم لإمدــــا   وحتســــي مطبــــ قهم لت قــــد امل املهندســــي واملهندســــي املنيمــــا يي  ومنيم 

 .التد  ا منها
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نقاط النيمل ال ا سـ س ال ام ـس  ىل من  ـت   ـا  سـندال جتم نيا لعد  ال ا غ أاملوجز التل يتضمن و  - 10
)هـــ( ن ــا   سالنيامل ــلإغايــس إــزيف  ــتل جهــود م ث ــس لضــما  حتق ــق البإــدا  وي  . خم الســنوامل القإ إــس القادمــس

 .2020خم و ـــد اســـ ام   امل و ن ـــس وحمإ ـــس لإحـــد مـــن  ـــا   ال ـــوا   حبإـــول عـــايف  سســـندال املتمثإـــ
ذل   نال القد ة عإ   د وحتإ ل وك   الب ا مل عن اخلساا  الـ  حتـدثها ال ـوا    والـ  مي ـن  وي مل

وينبغـــي  . أ  متثـــل أدلـــس  ح ـــاا س مي ـــن أ  يســـتددمها اـــناع الس اســـامل و ططـــو التنم ـــس واملســـتثم و 
التقـديف خم  دعما ةـت  ا هـود  و ـد منه  ـامل ومبـادي موج ه ـس موحـدة  مـد الب ـا مل؛ وااسـت ادة مـن

امل اك س وغنها من أ  ال التقديف خم م نولوج امل التنبؤ  ملدا  ؛ ومن النيمل -جمال املنيإومامل ا غ اف س
ا ا ل التل مقويف  ه السإطامل ا إ س وأاحا  امل إحس خم  د الب ـا مل امل ـن س عإـ  مسـتوى اجملتمـد 

 .ا إي واألس  املني   س
 قامس   ااامل فنيالس وع يضس القاعدة  وم   نيها و دا وا  جاكبا هامـا وقد اعتذممل القد ة عإ   - 11

ومتثــل  دا ة  ـــا   ال ــوا   مســني   ـــاما . مــن ا واكــب الـــ  حتتــاج  ىل منيزيــز خم  دا ة  ـــا   ال ــوا  
ويإـزيف  ـتل جهـود متضـاف ة . لنيدة قطاعامل يتطإب آل امل لإتنس ق  ي   د أاحا  امل إحس املتنيددين

واعــد وأكرمــس حمــددة مت ــن مــن  قامــس ال ــ ااامل داخــل القطــاعي النيــايف واخلــاص وف مــا   نهـــا  اعتمــاد ق
واعتذـــم منيزيـــز  نـــال . وم  ـــل م ـــا اس أاـــحا  امل ـــإحس خم آل ـــامل  دا ة  ـــا   ال ـــوا   والتدطـــ   ةـــا

خم  دا ة  قد امل امل أة ودو ها الق ادل خم القطاعي النيايف واخلـاص مـن أجـل ارـد مـن ال  ـوة  ـي ا نسـي
ي خم مإـــــ  ااســـــ ام   امل   ـــــا   ال ـــــوا   واذـــــاذ القـــــ ا امل  و ـــــما  م اعـــــاة ال ـــــوا ل  ـــــي ا نســـــ

 .ق وى أولويس
وأس   املنتـدى النيـاملي أيضـا عـن التزامـامل عقـدوا جمموعـامل أاـحا  امل ـإحس  ت ث ـا الـزخم  - 12

تن  ــت   ــا  ســندال  املتنيإــق  م ــس ومضــمن ذلــ   عــا  ار ومــامل ا إ ــس وانقإ . خم من  ــت   ــا  ســندال
واتل    ا  مؤسسامل األعمال   ا  قد ة منرمـامل القطـاع اخلـاص عإـ  ال ـمود  الـتل قدمـه حتـالا 
القطــاع اخلــاص املنيــل ملمــاد جمتمنيــامل قــاد ة عإــ  ال ــمود أمــايف ال ــوا    التــا د مل تــب األمــم املتحــدة 

ل أيضـــا رن ـــس  عـــا . لإحـــد مـــن  ـــا   ال ـــوا    دااـــا   ـــا  انعاقـــس و دا ة  ـــا   ال ـــوا  . واعـــ ذ
  ـا  آل ـس  اـد وحذثت البإدا  عإ  من  ت انعا  وعإ  ان اغ عـن التقـديف ا ـ ا خم من  ـت  مـن خـال 

ـــــتا فنيـــــ ســـــندال. ـــــل مبـــــادي  ك ـــــو  من   ـــــب ال ـــــح س ودعـــــا امل ـــــا او  أيضـــــا  ىل م ني  ـــــت ا واك اا لتن  
 سندال. ن ا 
املنتـدى النيـاملي  ىل  اـ غ اجملإـغ ااقت ـادل وااجتمـاعي لضـما  امبـاع  وكقل الـ ا غ مواـ امل - 13

هنــ  واع  ملدــا   أثنــال املــداوامل املتنيإقــس  لقضــال عإــ  ال قــ  ومنيزيــز ال خــال فضــا عــن أهــدال التنم ــس 
. 2017ني  ت خم املنتدى الس اسـي ال ف ـد املسـتوى املنيـل  لتنم ـس املسـتدامس  خم عـايف املستدامس ال  استذ 

واا  لإمنتدى النياملي دو  أساسـي خم و ـد جـدول أعمـال املنتـدهلمل انقإ م ـس الـ  ستستضـ  ها خم عـايف 
اــل مــن اولومب ــا و يطال ــا ومنغول ــا ومــوكغ  فضــا عــن املنتــدى النيــاملي التــايل الــتل ستستضــ  ه   2018

حس املتنيـــــددو  وســـــتوف  هـــــت  النيمإ ـــــس القويـــــس الـــــ  يقـــــويف يـــــا أاـــــحا  امل ـــــإ .2019سويســـــ ا خم عـــــايف 
إتقـــديف ا ـــ ا  وموج ـــه التن  ـــت  وم ـــ  د اا ت ـــا  عإـــ  ال ـــني دين انقإ مـــي ل متبـــديقومـــو   ـــه مـــن  مـــاف 

والنيــاملي  مــدخامل غن ــس   ــا  ارــد مــن  ــا   ال ــوا   ومســانتها خم التنم ــس املســتدامس عنــدما يننيقــد 
 .2019املنتدى الس اسي ال ف د املستوى   عايس ا مني س النيامس سنس 
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تعزيز اإلجراءات املتخذة على الصعيد اإلقليمي من أجل  تنفيلذ إطلار سلنداي للحلد ملن  -ابء  
 خماطر الكوارث

ــــس انقإ م ــــس - 14 ــــدعم مــــن ال ــــ اال و ت ــــ  د مــــن املنتــــدهلمل   مســــني  املنرمــــامل ار وم ــــس الدول   
قد  مم ن من فوااد التنياو   انقإ م س ودو  انقإ م س املنين س  رد من أخطا  ال وا     ىل حتق ق أق  

وقــد وذ ـــنيت . انقإ مــي لتحق ــق الغــاهلمل النيامل ــس ن ـــا  ســندال وأهــدال التنم ــس املســـتدامس امل مبطــس يــا
موج هـامل خم جمـال و ـد حتال ل خااس   ل منطقس  قإ م ـس  و ج ال اس ام   امل وخط  عمل وأدوامل ن

الو ن ــس وا إ ــس ولإت ــدل  اع ــا لإمدــا    الس اســامل  وأدوامل  وخطــ  لبنــال القــد امل دعمــا لإ هــود
وهي مقديف أيضا التوج ه  ىل الواا امل ار وم س وأاحا  امل إحس خم  تإا القطاعـامل . النيا  ة لإحدود

رــد مــن  ــا   ال ــوا   وي مــي  ىل ا  ــا  من  ــت هنــ  متماســ  ممــد  ــي أاــحا  م ــإحس متنيــددين 
 املنا  واملسانس خم جتم د املنيإومامل عإ  ال ني د انقإ مي من وحتق ق التنم س املستدامس والت  ا مد مغن

 .أجل ال اد وان اغ عم القطاعامل

 أفريقيا
أذك ـــد مـــد م ا ه  ـــل  ـــامل ومنســـق ميتـــد مـــن املســـتوى انقإ مـــي  ىل املســـتويي دو  انقإ مـــي  - 15

اخلطـس انقإ م ـس مل و ـ س ااحتـاد و ت ـ  د مـن . والو ل لت سن من  ت   ا  سـندال خم   ـد ألـال أف يق ـا
األف يقي لتن  ت   ا  سندال  اعتذمد    م  النيمل لتن  ت   ا  سـندال لإحـد مـن  ـا   ال ـوا   لإ ـ ة 

خم أف يق ـــا  خم الـــدو ة السادســـس لإمنتـــدى انقإ مـــي ألف يق ـــا وااجتمـــاع ال ف ـــد املســـتوى  2015-2030
 ىل  22ي ــــ و  خم  ــــو مل لــــويغ مــــن ل استضــــافته مو  اخلــــامغ   ــــا  ارــــد مــــن  ــــا   ال ــــوا    الــــت

 .2016م  ين الثا /كوفمم  25
ويـــوف   ـــ  م  النيمـــل موج هـــا اســـ ام   ا ندمـــاج ارـــد مـــن  ـــا   ال ـــوا   خم ااســـ ام   امل  - 16

 د املد  ـس انقإ م س والو ن س لإتنم س املستدامس والت  ـا مـد مغـن املنـا   ومنيب ـس املـوا د ا إ ـس لـزهلدة املـوا
وم افقـه خطـس عمـل مـدوا مـغ سـنوامل لإتني  ـل  تن  ـت . لإحد من  ا   ال وا   خم امل زاك امل الو ن ـس

الغـــاهلمل النيامل ـــس ن ـــا  ســـندال  الـــ  مقـــديف  ىل ار ومـــامل وأاـــحا  امل ـــإحس موج هـــامل   ـــا  و ـــد 
 ن ـــس وانقإ م ـــس  ومغطـــي خطــس و ن ـــس  ـــامإس لـــمام  ارـــد مـــن  ـــا   ال ـــوا   مســـتند  ىل األولـــوهلمل الو 

 .النطالالواسنيس  ا   ال وا   ال غنة و 
واجتماعــامل دو   قإ م ــس دعــت  ىل عقــدها منرمــامل دو   املنتــدى انقإ مــي منتــدهلمل  ام إــت و  - 17

وأســ   اــل جتمــد مــن مإــ  الت منيــامل عــن كتــاا  مــن .  قإ م ــس خم  ــ ل أف يق ــا وغ يــا ووســطها وجنويــا
مل دو  انقإ م س وااس ام   امل امل  اس لإحد من  ـا   ال ـوا   والت  ـا قب ل  ج الامل وخط  الني

مــد مغــن املنــا   وخم حالــس ا ماعــس ااقت ــاديس لــدول وســ  أف يق ــا عــن  ك ــال وحــدة    ــس لإحــد مــن 
 .ال وا   خم مإ  املنطقس دو  انقإ م س

 األمريكتان
مـن  ـا   ال ـوا   خم األمـ ي تي خم مـوك هلل استضافت اندا املنتدى انقإ مي اخلامغ لإحد  - 18
ـــدول األعضـــال عإـــ  خطـــس النيمـــل انقإ م ـــس لتن  ـــت   ـــا   .2017آذا /مـــا    9 ىل  7مـــن  ووافقـــت ال

ومقــويف خطــس عمــل أاــحا  . خم األمــ ي تي 2030-2015ســندال لإحــد مــن  ــا   ال ــوا   لإ ــ ة 
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د رامإه   دعم البإدا  خم  نـال قـد ة جمتمنياوـا ا إ ـس امل إحس املتنيددين  ال  مستند  ىل هن  ممد اجملتم
وهـــي مقـــديف جمموعـــس مـــن املبـــاد امل انقإ م ـــس النيمإ ـــس . عإـــ  ال ـــمود وارـــد مـــن  ـــا   ال ـــوا   وآاث هـــا

والقا إس لإتن  ـت الـ  مي ـن لإبإـدا  أ  مسـاهم ف هـا   ـ ل  ـاعي خم من  ـت أولـوهلمل النيمـل األ  ـد ن ـا  
 .عمل سندال

وعإـــ  املســـتوى دو  انقإ مـــي   ـــدأمل ااســـ ام   س ال ـــامإس ندا ة ال ـــوا   خم منطقـــس البحـــ   - 19
ال ا ييب  وس اسس أم ي ا الوسط  لإلدا ة ال امإس لإمدا    واحتاد أمم أم ي ا ا نو  س  عمإ امل ملوالمـس 

ل ـا ييب  ي ـ ل التنسـ ق وخم منطقـس البحـ  ا أ  ها انقإ م س مد أولوهلمل   ـا  سـندال والغـاهلمل النيامل ـس.
 ــي   ــا  ال اــد التــا د لاســ ام   س ال ــامإس ندا ة ال ــوا    و ــي آل ــامل ان ــاغ عــن الغــاهلمل النيامل ــس 
ن ـا  ســندال ومؤ ـ امل أهــدال التنم ـس املســتدامس خطـوة هامــس لـو منيزيــز اامسـال  ــي ارـد مــن  ــا   

 .انقإ م سال وا   والتنم س املستدامس خم مإ  املنطقس دو  

 املنطقة العربية
ــ - 20 ال ــوا   متناســب مــد الســ ال ا ــدد  ــا   تمل مــدا ن لو ــد اســ ام   س  قإ م ــس لإحــد مــن اذذ

وخم املؤمت  الني يب التحضنل الثالث لإحد مـن  ـا   ال ـوا    لإمنطقس الني   س ومد  ا   ال وا   ف ها.
  استني  ــــت البإــــدا  2017أهل /مــــايو  1  يل وك ســــا /أ 30الــــتل استضــــافته قطــــ  خم الدوحــــس يــــومي 

التقديف ا  ا  و ق ت التحدهلمل انقإ م س امل  اس خم جمال ارد من  ا   ال ـوا    ومبادلـت الـد و  
ووالمـت عمإ ـس . امل تسبس وأفضل املما سامل  غ س حتديث ااس ام   س الني   ـس لإحـد مـن  ـا   ال ـوا  

ا  ســندال  وأهــدال التنم ــس املســتدامس  وام ــال   يــغ  فضــا عــن اخلطــس ااســتني ا   ــي اســ ام   س   ــ
  الني   س ملباد امل الت  ا مد مغن املنا .

ولإتني  ــل   عتمــاد  عــا  الدوحــس النيــاملي لإحــد مــن ال ــوا  .املنتــدى النيــاملي اخلــامغ ومـذــو ج  - 21
س ع   ـــس حمــددة لتق ـــ م املدـــا     لتن  ــت  يـــدعو انعــا   ىل و ـــد أدوامل ومنه  ــامل و   ـــادامل  قإ م ــ

مست  د من أفضل املما سامل الدول ـس وانقإ م ـس لإحـد مـن  ـا   ال ـوا    وم اعـي خ واـ امل املنطقـس 
ويــــدعو أيضــــا  ىل منيزيــــز دو  النيإــــم والت نولوج ــــا خم ارــــد مــــن  ــــا   ال ــــوا   خم املنطقــــس  واحت اجاوــــا.

 إد متثإه خم ال  يق ااست ا ل النيـ يب لإنيإـويف والت نولوج ـا  الني   س  وا خم ذل  مني ي ه  س عإم س من ال 
 .ب   ودتإا املدا  املوانس اع  تطوي  آل امل و ن س و قإ م س لنرم انكتا  

 آسيا واحمليط اهلادئ
وذ نيت الإمسامل األخنة لاسـ ام   امل انقإ م ـس ودو  انقإ م ـس خم   ـد ألـال آسـ ا وا ـ    - 22

ل امباع هن  متسق لإحد من  ا   ال وا    وحتق ق التنم س املستدامس  والت  ا مـد مغـن اةادي من أج
ومذ  ــد هــت  ااســ ام   امل أيضــا الــدول األعضــال خم  قامتهــا ل ــ ااامل متنيــددة القطاعــامل  ــي  املنــا .

 واعتذمـــدمل اخلطـــس انقإ م ــــس دســـ ا لتن  ــــت   ـــا  ســـندال لإحــــد مـــن  ــــا    تإـــا أاـــحا  امل ــــإحس.
ال وا   خم املؤمت  الواا ل ادس ول املنيل  رد من  ا   ال وا   التل استضافته اةند خم ك ودةي مـن 

ومتضـــمن اخلطـــس    ـــادامل لس اســـامل ارـــد مـــن  ـــا   ال ـــوا    .2016م ــ ين الثـــا /كوفمم  5 ىل  2
إغــاهلمل النيامل ــس الســبد عإــ  املســتوى الــو ل م ــمل  فــاا أهــدال حمــددة خم   يــق حتق ــق  إــدا  املنطقــس ل

منيتـــم و . ن ـــا  ســـندال  وخطـــس عمـــل مـــدوا ســـنتا  متما ـــ  مـــد أولـــوهلمل النيمـــل األ  ـــد ن ـــا  ســـندال
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خم آس ا وا    اةادي  ال  اعتمدوا  2030الط يق انقإ م س لتن  ت خطس التنم س املستدامس لنيايف  طسذ يخ  
  2017الدول األعضال خم الإ نس ااقت ـاديس وااجتماع ـس دسـ ا وا ـ   اةـادي لإتنم ـس املسـتدامس لنيـايف 

اديس وااجتماع ـــس دســـ ا وا ـــ   مث اعتمـــدمل الإ نـــس ااقت ـــ أولويـــس. اذجمـــاا  مـــن  ـــا   ال ـــوا   ارـــد  
  ـا  منيزيـز التنيـاو  انقإ مـي مـن أجـل من  ـت   ـا  سـندال لإحـد مـن  73/7اةادي خم أهل /مايو القـ ا  

 خم آس ا وا    اةادي. 2030-2015 ا   ال وا   لإ  ة 
مـــاع األول لإمنتـــدى انقإ مـــي لإحـــد مـــن أخطـــا  ال ـــوا   خم واستضـــافت  اج  ســـتا  ااجت - 23

واجتمــــــد الــــــوا ال  .2016متوا/يول ــــــه  14 ىل  12آســــــ ا الوســــــط  وجنــــــو  القوقــــــاا خم دو ــــــاكيب مــــــن 
وأاحا  امل إحس من جمموعس مـن القطاعـامل اعتمـاد  عـا  دو ـاكيب   ـا  ارـد مـن  ـا   ال ـوا   

النيمـل لتن  ـت   ـا  ســندال لإحـد مـن  ـا   ال ـوا   لإ ــ ة مـن أجـل  نـال القـد ة عإـ  ال ــمود  وخطـس 
وســــ  و  ذلــــ  املنتــــدى   عتبــــا   ا  ــــل  خم آســــ ا الوســــط  ومنطقــــس جنــــو  القوقــــاا. 2015-2030

الوح ـــد ألاـــحا  امل ـــإحس املتنيـــددين خم املنطقـــس  وثا ـــس املنتـــدى ال ا ســـي لإحـــوا  وااســـتني ا  وال اـــد 
 أهدال التنم س املستدامس والت  ا مد مغن املنا .و نال القد امل خم   ا  سندال و 

منتــدى جــز  ا ــ   اةــادي  املنيقــود خم  ــوكيب   ــواهلمل لقــادة وخم ااجتمــاع الســا د واأل  نيــي  - 24
  أيــدمل الــدول األعضــال   ــا  التنم ــس القــاد ة 2016أيإول/ســبتمم  10 ىل  8م   وك ــزهل املوحــدة  مــن 

ــــ  ال ــــمود خم منطقــــس ا ــــ  ــــا  و دا ة  ــــا   ال ــــوا     اةــــادي:عإ  هنــــ  مت امــــل لإت ــــدل لتغــــن املن
. اإ ــا  ا ت ــا ل مت امــل لإحــد مــن  ــا   ال ــوا   ومغــن املنــا  والتنم ــس املســتدامس( 2017-2030)

وهو يقديف    ادامل   ا  التن  ت املتسق ن ا  سندال  و  ااق النيمل املني ل خم الدول ا ز يـس ال ـغنة 
  مــن أجــل منيزيــز القــد ة عإــ  ال ــمود مـــن 2030ا  ســاموا(  وام ــال   يــغ  وخطــس عــايف النام ــس )مســ

وخم املنتـدى السـنول  خال دمـ  ارـد مـن املدـا   خم عمإ ـامل ذطـ   التنم ـس ااجتماع ـس وااقت ـاديس.
م ـــ ين  26 ىل  24ملنطقـــس ا ـــ   اةـــادي ندا ة  ـــا   ال ـــوا    الـــتل عقـــد خم ســـوفا      ـــي  مـــن 

وأواــ  .   كرــ مل البإــدا  خم ســبل م ســن من  ــت   ــا  التنم ــس القــاد ة عإــ  ال ــمود2016ول/أاتــو   األ
الب ــا  اخلتـــامي لإمنتــدى ر  متدـــت البإــدا  واألقـــال م وال ــ اال اخلطـــوامل الاامــس لتحســـي  ــد الب ـــا مل 

 نولوج ــا خم منطقــس م اك ــس  ك ــال ف يــق است ــا ل لإنيإــم والت امل ــن س وحتإ ــل عوامــل اخلطــ ؛ واست  ــال 
ا ــ   اةــادي؛ وموااــإس مطــوي  كرــايف لإلكــتا  املب ــ  ودتإــا األخطــا  خم املنطقــس؛ وموث ــق ومطب ــق كرــم 

 املنيا ل التقإ ديس وا إ س لإحد من  ا   ال وا  .

 أورواب
 ي.يقــويف ااحتــاد األو ويب حال ــا  ذــاذ خطــوامل لــزهلدة  دمــاج  ــا   ال ــوا   خم عمإــه األساســ - 25

هنــ  واع ودــا   ال ــوا   خم و ــد   ــد س اســامل ”واعتمــدمل امل و ــ س األو و  ــس خطــس عمــل منينوكــس 
  وأاد مل الإ نس األو و  س لألقال م خطس عمل م  اس   ا  من  ت   ا  سـندال عإـ  “ااحتاد األو ويب

د مــن  ــا   ال ــوا   ون  ــاد ودعــم التن  ــت  اعتمــد املنتــدى األو ويب لإحــ ال ــني دين ا إــي وانقإ مــي.
  خم اجتماعــه الســنول الســا د املنيقــود خم هإســن ي 2020-2016خ يطــس   يــق ن ــا  ســندال لإ ــ ة 

وحتــــــدد خ يطـــــس الط يــــــق ااســـــ ام   امل الو ن ــــــس وا إ ــــــس  .2016م ــــــ ين األول/أاتـــــو    8 ىل  6مـــــن 
أساسـ س لتن  ـت   ـا  سـندال ومق  مامل املدا   وقواعد الب ـا مل عـن خسـاا  ال ـوا     عتبا هـا لبنـامل 

و دمــاج ارــد مــن  ــا   ال ــوا   خم   ــد القطاعــامل عإــ  ال ــني دين الــو ل وا إــي  وــا خم ذلــ  مغــن 
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وخ يطـــس الط يــــق مـــدعمها خطـــس عمــــل مـــدوا أ  ـــد ســــنوامل  املنـــا   والب  ـــس  والقطـــاع اخلــــاص  وال ـــحس.
 .2016م  ين األول/أاتو    اعتذمدمل خم الدو ة الواا يس جملإغ أو و  خم الممغال خم

واستضـــال املنتـــدى األو ويب لإحـــد مـــن  ـــا   ال ـــوا   أول منتـــدى م تـــو  ينيقـــد  ألاـــحا   - 26
ويســاعد   ـا  ارــوا  ال ف ــد  ســطنبول    ا ـا.  مل2017آذا /مــا    28 ىل  26امل ـإحس املتنيــددين مـن 

ن خــال اســ ام   امل و ن ــس املســتوى الــتل اــد  عــن املنتــدى عإــ  موح ــد جهــود أاــحا  امل ــإحس مــ
وهــو ي ــ د أيضــا عإــ  دمــ  التمويــل  وحمإ ــس  ــامإس ومنســقس منســ قا ج ــدا لإحــد مــن  ــا   ال ــوا  .

املنا ؛ واهلدة الوعي وك   املني فس  ملدا    املستدايف خم خط  ارد من  ا   ال وا   والت  ا مد مغن
 ــ ااامل   ــا  ارــد مــن  ــا   ال ــوا   لتنيزيــز النمــو مــن خــال المملــاك ي واجملتمنيــامل ا إ ــس؛ ومنيزيــز ال

 ااقت ادل وخإق ف ص النيمل.

 االتساق بني جداول األعمال وأطر العم  املتفق عليها دوليا -جيم  
ســني ا  ىل حتق ـــق ال  ـــالة و إـــوغ أق ـــ  قـــد  مـــن األثـــ   مـــن الضـــ و ل أ  ي ـــو  من  ـــت  تإـــا  - 27

وحتق قـا ةـت  . من  ـتا متسـقا 2030واأل ـ  الـ  مسـاهم خم خطـس عـايف جداول األعمال ار وم ـس الدول ـس 
الغايــس  أقــ مل الإ نــس انح ــاا س خم دو وــا الثامنــس واأل  نيــي  اســتددايف املؤ ــ امل الــ  و ــنيتها ووافقـــت 
عإ ها الدول األعضال ل اد التقديف ا  ا خم حتق ق الغاهلمل النيامل س ن ا  سـندال  ول اـد من  ـت أهـدال 

  E/2017/24-E/CN.3/2017/35( )اكرـــــــ  13  و11  و1م ــــــس املســــــتدامس ذامل ال ـــــــإس )األهــــــدال التن
س لإمبـــــدأين األساســـــ ي خم خطـــــس املؤ ـــــ امل امل ـــــ امســـــت  ب و  ال  ـــــل األول  ألـــــا  م فـــــق القـــــ ا (.

وقد خ  ـت مإـ  املؤ ـ امل مـن عـبل ان ـاغ عإـ     املتمثإي خم منيزيز اامسال والتبس   2030 عايف
ومي ن لإمؤ  امل امل ـ اس أ  منيـزا اامسـال مـن خـال مقـدي مقـا ي  مبسـطس عـن اـا اام ـاقي  البإدا .

واستددايف جمموعامل   ا مل م  اس متنيددة األغ ا   امـا مي ـن ةـا أ  مسـهم خم حتديـد جمـاامل التـ ا  
   مد التنم س املستدامس.ح ث يإتقي ارد من  ا   ال وا  

وأيــــد ف يــــق اخلــــمال ار ــــومي الــــدويل النيامــــل امل تــــو  النيضــــويس املنيــــل  ملؤ ــــ امل وامل ــــطإحامل  - 28
املتنيإقــــس  رــــد مــــن  ــــا   ال ــــوا   الــــتل و ــــد مؤ ــــ امل ل اــــد من  ــــت   ــــا  ســــندال  امل ــــطإحامل 

مي النيايف ال  حت ل مق يـ  ال  يـق النيامـل املست مإس املتنيإقس  رد من أخطا  ال وا   الوا دة خم متا ة األ
(A/71/644  وCorr.1.)  ومي ــــن لإم ــــطإحامل املت ــــق عإ هــــا أ  م ســــ  من  ــــت   ــــا  ســــندال وأ  منيــــزا

 ويســـاعد اام ـــال عإـــ  خـــل البإـــدا  والقطاعـــامل وجمموعـــامل أاـــحا  امل ـــإحس وف مـــا   نهـــا.االتنيـــاو  د
منيزيز الس اسـامل املتماسـ س خم عإ  امل طإحامل أيضا البإدا  واملنرمامل عإ  التوال  ىل فهم م    و 
   د   ام  ارد من  ا   ال وا    والتنم س املستدامس  ومغن املنا .

  وااــإت األ ــ ال خم ام اق ــس األمــم املتحــدة ان ا يــس   ــا  مغــن املنــا  النرــ  2017وخم عــايف  - 29
وووالمـس هـتا  إا الـنه  لق ـا  التقـديف ا ـ ا خم حتق ـق هـدل الت  ـا الـتل و ـنيه ام ـال   يـغ.خم  ت

سـ  و    النيمل مد األعمـال املت ـإس وؤ ـ امل الغـاهلمل النيامل ـس ن ـا  سـندال وأهـدال التنم ـس املسـتدامس
 اامل التقــا  .ملم ــا  ار ومــامل الو ن ــس وا إ ــس ااعتمــاد عإــ  جمموعــامل   ــا مل متماثإــس وحتديــد جمــ

ا مـد مغـن املنـا    وم  ل جمموعامل الب ا مل الو ن س عن خساا  ال وا   أسسا هامس خم ذط   الت 
 وهي م  دة أيضا خم متبد التقديف ا  ا ف ما يتنيإق يدل الت  ا.

https://undocs.org/ar/E/2017/24
https://undocs.org/ar/A/71/644
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 ـن وأثبت املنتدى النياملي وجود التزايف س اسـي متنـايف  رـد مـن  ـا   ال ـوا    عتبـا   هن ـا مي - 30
وظهــ مل أمثإــس عــن البإــدا  الــ  مــ مب  اســ ام   اوا  أ  ي ــ د اامســال داخــل القطاعــامل وف مــا   نهــا.

الو ن س وا إ س لإحد من  ا   ال وا    نيمإ امل التنم ـس املسـتدامس ا إ ـس و ملسـانامل الو ن ـس خم من  ـت 
ل ـغنة النام ـس ودو هـا الق ـادل خم وعإ  وجه اخل وص  سذإ  الضول عإ  الـدول ا ز يـس ا ام ال   يغ.

الســنيي  ىل حتق ــق اامســال مــن خــال  د اج اعتبــا امل ارــد مــن  ــا   ال ــوا   ومغــن املنــا  خم التنم ــس 
وأادمل املناق امل ال  دا مل خم املنتدى النياملي عإ    و ة الق ايف وزيد من النيمـل خم النيديـد  املستدامس.

  س عإ  اامسال  واس  النيزلس  ومو  ل األدوا  واملسؤول امل.من البإدا  لتنيزيز قد اوا املؤسس
ومـب أ   ره  أعإ  د جامل فا  النذه  املتسـقس أو ف ـإها خم من  ـتها عإـ  املسـتوى ا إـي.مو  - 31

جبهــود لتنيزيــز القــد امل عإــ  التدطــ   والتن  ــت مقــ و  ي ــو  اامســال عإــ  ال ــني دين الــدويل وانقإ مــي 
ومنيتــم ال ــ ااامل  ــي اجملتمنيــامل ا إ ــس ومؤسســامل األعمــال وار ومــامل  توى ا إــي.وان ــاغ عإــ  املســ

ا إ س أمـ ا أساسـ ا لتنيزيـز التنم ـس الواع ـس  ملدـا   واملتااـإس خم األولـوهلمل ا إ ـس  ولتنيزيـز قـد ة اجملتمنيـامل 
 ا إ س عإ  الت  ا وا يتما   مد مبادي   ا  سندال.

 خماطر الكوارث على نطاق منظومة األمم املتحدةتنسيق احلد من  -دال  
  ـــا  ااســـتني ا  ال ـــامل الـــتل مـــ ل اـــل أ  ـــد ســـنوامل  71/243خم قـــ ا  ا مني ـــس النيامـــس  - 32

لس اســـس األك ـــطس التن  تيــــس الـــ  مضــــطإد يـــا منرومــــس األمـــم املتحـــدة مــــن أجـــل التنم ــــس   إبـــت الــــدول 
األعضــــال مــــن ا ــــا مل منرومــــس األمــــم املتحــــدة انااا ــــس منيزيــــز اامســــال والتنســــ ق وال  ــــالة عإــــ    ــــد 

ومتثـل  .اوغاهلو نيا س أوجه ال ا    ي   د أهدال التنم س املستدامساألانيدة لضما  امباع هن  متسق مل
لـو   سـال ” خطس عمل األمم املتحدة لإحـد مـن  ـا   ال ـوا   مـن أجـل اهلدة القـد ة عإـ  مواجهتهـا:

اسـت ا س هامـس ةـتا الطإـب ونعـادة حتديـد موجهـامل  “هن  واع  ملدـا   ومت امـل  اال التنم ـس املسـتدامس
 س األمم املتحدة انااا س.منروم
ومإتــزيف منرومـــس األمــم املتحـــدة  مــن خـــال خطــس النيمـــل   تنيزيــز اامســـال عإــ  كطـــال املنرومـــس  - 33

 مــن خــال هنــ  واع  ملدــا  . 2030دعمــا ن ــا  ســندال وغــن  مــن اام اقــامل الــ  منيــزا خطــس عــايف 
منسـق وفنيـال لإحـد مـن  ـا   ال ـوا   وام قت ا ا مل األمم املتحدة عإ   نال قد وا عإـ  مقـدي دعـم 

وف مـــا يإـــي عـــ   ألك ـــطس   ىل البإـــدا   وار ـــاا عإـــ  ارـــد مـــن  ـــا   ال ـــوا   ااولويـــس اســـ ام   س.
 ومباد امل مضطإد يا عإ  كطال منرومس األمم املتحدة لإوفال يت  االتزامامل.

ـــنيت مبـــاد ة منيزيـــز منيزيـــز اامســـال عإـــ  كطـــال املنرومـــس خم من  ـــت   ـــا  ســـنســـني ا  ىل  - 34 دال  وس 
قـد امل ارـد مـن ال ــوا   الـدعم املقـديف  ىل أف قــس األمـم املتحـدة القط يــس وار ومـامل وأاـحا  امل ــإحس 
الو ن ي خم أ  نيس  إدا  جديدة خم أف يق ا هي  نن وغ ن ا و م ب ا وامبا ول  خم و د خط  عمـل و ن ـس 

عإنــت جو ج ــا عــن اســ ام   س و ن ــس لإحــد مــن وأ لإحــد مــن  ــا   ال ــوا   مت ــ ا مــد   ــا  ســندال.
 ا   ال وا    وأق مل ح ومس ا   ا خطس من  تيس و ن س ندا ة  ـا   ال ـوا    وقـد وذ ـنيت اـل مـن 

 ااس ام   س واخلطس وساعدة مقن س من مباد ة منيزيز قد امل ارد من ال وا   و لتنس ق منيها.
طب قامل الت نولوج ا ال ضاا س خم ارد من  ا   ال ـوا    ووافقت ال  ااس النيامل س استددايف م - 35

ال  متالا من سبنيس ا ا مل ات نيس لألمم املتحدة  ومنرمامل دول س و قإ م ـس  وواـاامل فضـاا س  وواا امل 
وست ســــ  هــــت   ح وم ـــس  وأوســــاط أاادمي ـــس  عإــــ  اخت ااـــاوا وعإــــ  خطــــس عمـــل متنيــــددة الســـنوامل.

https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
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يدعم   ا  سندال من خال  اد األ    والتطب قـامل ال ضـاا س األسـا    ال  ااس النيامل س هن ا منسقا
 .وكرم املنيإومامل ا غ اف س  وااست نيا  عن  نيد

وقد أذ إقت ال  ااس النيامل س لإتاهب  ال  ستساعد البإدا  خم محايس م اسبها انااا س مـن آاث   - 36
وقـد وا عإـ  ااكتنيـاف  نيـد ال ـوا    وـا خم ذلـ  األخطا  الطب ني س ومغن املنا  مـن خـال منيزيـز بهبهـا 

  وأاـبحت متاحـس عإـ  ال ـني د الت ـغ إي خم املنتـدى النيـاملي خم اـاك و   “ عادة البنال   ـ ل أفضـل”
 إـدا  15وستوف  امل حإس األول ـس الـ  مغطـي  .يوك هوفذتل    الطإبامل القط يس لاكضمايف  ل ها خم حزي ا /

 مإ و  دوا . 130نوامل ما ي ل  ىل عإ  مدى سنتي أو ثا  س
وقـدمت منرمـس ال ـحس النيامل ـس   ا ـ ا  مــد منرمـس األمـم املتحـدة لألغتيـس والز اعـس واملنرمــس  - 37

 النيامل س ل حس ار وا   هن ا منياوك ا  اال الإواال ال ح س الدول س  وا ه مسانس  ا س س خم   ـا  سـندال.
 إــدا مق  مــامل خا ج ــس م ــ اس  37  أفــز 2017وك ســا /أ  يل  2016وخم ال ــ ة مــا  ــي آذا /مــا   

مــوف  لإبإــدا  مــدخامل ق  مــس مســاعد خم و ــد خطــ  عمــل و ن ــس لألمــن ال ــحي  و نــال القــد امل عإــ  
م ــــادل ارــــواد  واات ــــال وقوعهــــا والتاهــــب وااســــت ا س ةــــا  وا ســــ ما م  ــــي األمــــ ا  وارــــواد  

 ال  م اا س وان نياع س.
امل فــق النيــاملي لإحــد مــن ال ــوا   وانكنيــاف  وهــو  ــ ااس عامل ــس خم البنــ  الــدويل مــوف   وأ ــال - 38

األمـوال األول ــس ودعــم القــد امل الاامـس ألد اج  دا ة  ــا   ال ــوا   خم خطــ  التنم ـس الو ن ــس  أاثــ  مــن 
مل ومـــــدعم مإـــــ  امل ـــــا يد البإـــــدا  خم اعتمـــــاد س اســـــامل وخطـــــ  واســـــ ام   ا منحـــــس  ىل حافرتـــــه. 90

وادطــوة هامــس لــو  اســتثما يس مقإــل  ىل أدىن حــد مم ــن مــن  ــا   ال ــوا   ومبــل القــد ة عإــ  ال ــمود.
 2020-2018   س ا ديـــدة لإم فـــق لإ ـــ ة اهلدة املوالمـــس مـــد   ـــا  ســـندال  متضـــمن اخلطـــس ااســـ ام

نيم ــق اامســال مــد أهـدافا  موحــس مــدعم حتق ــق األولــوهلمل ا ــددة خم   ــا  ســندال واألهــدال النيامل ــس  وم
 وام ال   يغ. 2030خطس عايف 

ويس  ـــد من  ـــت خطـــس عمـــل األمـــم املتحـــدة خم آســـ ا وا ـــ   اةـــادي  توج هـــامل ال  يـــق النيامـــل  - 39
ـــا د دل ـــس األمـــم املتحـــدة  ياملوا ـــ ني ـــال القـــد ة عإـــ  مواجهتهـــا  الت املنيـــل  رـــد مـــن  ـــا   ال ـــوا   و ن

م ال  يـــق النيامـــل   رتســـس م ـــ اس  ـــي الإ نـــس ااقت ـــاديس وااجتماع ـــس وكرـــ لإتنســـ ق انقإ مـــي خم أف يق ـــا.
دس ا وا    اةـادي و ـ  م  األمـم املتحـدة اناـااي وم تـب األمـم املتحـدة لإحـد مـن ال ـوا    دو امل 
مقن ـــس وو ــــد واثاــــق موج ه ـــس لإــــدول األعضــــال   ــــا  التنســـ ق  ــــي أك ــــطس ارـــد مــــن  ــــا   ال ــــوا    

غن املنا   وحتق ق التنم س املستدامس  ويس   منس ق ااست ا مل لت و  أاث  فنيال س خم دعم والت  ا مد م
من  ـت خطـس النيمـل ااسـ ام   س امل ــ اس  ـي  ا طـس أمـم جنـو   ــ ل آسـ ا واألمـم املتحـدة خم جمــال  دا ة 

م املتحـدة لإتنسـ ق و ملثل  أذدم  ارد من  ا   ال ـوا   خم آل ـس األمـ .2020-2016ال وا   لإ  ة 
 لقضاهل انكساك س و دا ة  ا   ال وا  . انقإ مي خم أف يق ا  مما أدى  ىل م   ل جمموعس منين س 

و غ ــس  نــال قــد ة منرومــس األمــم املتحــدة عإــ  مقــدي دعــم منســق  ىل البإــدا  خم جمــال ارــد مــن  - 40
نيهـد األمـم املتحـدة لإتـد يب والبحـث  أخطا  ال وا    أك امل اإ س موظ ي منرومـس األمـم املتحـدة  وم

وم تـــب األمـــم املتحـــدة لإحـــد مـــن  ـــا   ال ـــوا     ـــ ااس لت ـــم م ومطـــوي  دو ة د اســـ س عإـــ   ـــب س 
مــوظ ي األمـــم  ىل والــدو ة موجهـــس  انك كــت   ــا  ارـــد مــن  ـــا   ال ــوا   وحتق ـــق التنم ــس املســـتدامس.
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 ــا   ال ـوا    واملما ســي خم جمــال التنم ـس  وهــي م مــي  رــد مـن املتحـدة  واملنســقي الـو ن ي املنين ــي 
 .2030 ىل منيم ق فهم النه  املت امإس  ي   ا  سندال وخطس عايف 

ا ا  من ا ا مل األمم املتحدة منيتم ارد مـن  ـا   ال ـوا     20حال ا ما ا يقل عن يوجد و  - 41
وخـــال ال ـــ ة امل ـــمولس يـــتا التق يـــ    م   س.والقـــد ة عإـــ  مواجهتهـــا جمـــاا ذا أولويـــس خم خططهـــا ااســـ ا

أد جت منرمس منياهدة ارر  ال امل لإت ا   النوويس  واملنرمس الدول س لإه  ة  ومنرمـس األمـم املتحـدة 
لإط ولـس  وه  ــس األمــم املتحـدة لإمســاواة  ــي ا نســي ومت ـي املــ أة )ه  ــس األمــم املتحـدة لإمــ أة( ارــد مــن 

؛ مؤاــدة مــن جديــد االتزامــامل الطويإــس 2021 ىل  2018اســ ام   س لإ ــ ة مــن املدــا   خم خططهــا ا
وخم   ـــا  التحضـــن لإـــتا ى الســـنويس اخلمســـي ملـــؤمت  األمـــم املتحـــدة  األجـــل  عتمـــاد هنـــ  واع  ملدـــا  .

املنيـــــــل  ست  ـــــــال ال ضـــــــال اخلـــــــا جي واســـــــتددامه خم األغـــــــ ا  الســـــــإم س  املقـــــــ   ااحت ـــــــال يـــــــا خم 
  أد ج م تب  ؤو  ال ضال اخلا جي استددايف م نولوج امل ومنيإومامل ال ضال خم 2018ك ه حزي ا /يو 

وأدجمــت منرمــس األغتيــس والز اعــس ارــد مــن  ــا   ال ــوا   خم    ــا  ســندال  واــ ها أولويــس موا ــ ني س.
النيـ ش اس ام   تها ا ديدة   ا  الت  ا مد مغن املنا  والتد  ا من آاث   من أجـل اهلدة قـد ة سـبل 

 الز اع س عإ  ال مود.
ولضـــما  اامســـال  ـــي  تإـــا املبـــاد امل امل ـــ اس  ـــي الواـــاامل  ومـــوفن التوج ـــه ااســـ ام  ي  - 42

ملنرومــس األمــم املتحــدة   ــا  من  ــت خطــس النيمــل  أك ــد ف يــق مــن ابــا  اندا يــي منيــل  رــد مــن  ــا   
مـــي النيـــايف املنيـــل  رـــد مـــن أخطـــا  ال ـــوا    ال ـــوا  . ويضـــم ال  يـــق الـــتل أك ـــا  املمثـــل اخلـــاص لأل

ــــس مق ــــ م مب ــــ   مــــوظ ي مــــن اندا ة النيإ ــــا لألمــــم املتحــــدة واملنرمــــامل ذامل ال ــــإس. ــــ ع خم عمإ  وقــــد  ذ
لإمساعدة خم ارد من ااادواج س  وحتديد الثغ امل خم الدعم التل مقدمه منرومس األمم املتحـدة خم جمـال 

ووذ د خلطـس النيمـل كرـايف لإ اـد   د عإ  استددايف املوا د   نيال س أام.ارد من  ا   ال وا    والت  
واس  ــادا  نرــايف  عإــ  أســا  النتــاا   وأ إقــت د اســس خلطــوط األســا  امل ــ اس عإــ  كطــال املنرومــس.

 ســتني ا  التقــديف ا ــ ا خم خطــس النيمــل مــد منيزيــز  ف يــق اندا ة النيإ ــاقويف  ال اــد القــاام عإــ  النتــاا   ســ
قطـــــ ل  وا الـــــس   ـــــ  ال ـــــإس  طـــــس س واملســـــاللس عإـــــ  كطـــــال املنرومـــــس خم املقـــــ  وعإـــــ  ال ـــــني د الاملإ  ـــــ
   واامسال منيها.2030 عايف
وقـــديف جمإـــغ ال  ســـال التن  ـــتيي ملنرومـــس األمـــم املتحـــدة املنيـــل  لتنســـ ق خم ك ســـا /أ  يل هن ـــا  - 43

 ىل حتسي التنياو  والتوج ه خم املقدمس لوث قس وودل ا اس ام   ا ملنرومس األمم املتحدة   ا  مغن املنا .
منرومـــس األمـــم املتحـــدة   ـــا  أوجـــه التـــ ا   ـــي اام اقـــامل ار وم ـــس الدول ـــس لضـــما  مقـــدي دعـــم متســـق 
ومبس   وا خم ذل   قامس  وا   أقوى  ـي ا واكـب الس اسـام س وا واكـب الت ـغ إ س لنيمـل منرومـس األمـم 

 ألعضال عإ  مواجهس آاث  مغن املنا  وعإ  ارد من  ا   ال وا  .املتحدة دعما لقد ة الدول ا

 التقدم احملرز يف تنفيذ إطار سنداي -اثلثا  
 رصد إطار سنداي

النيامل س السبد ن ـا  سـندال  سـتددايف املؤ ـ امل الغاهلمل س   ل ق ا  التقديف ا  ا خم حتق ق  - 44
 ــــومي الــــدويل النيامــــل امل تــــو  النيضــــويس املنيــــل  ملؤ ــــ امل يــــا خم مق يــــ  ف يــــق اخلــــمال اراملواــــ   33الـــــ 

عإـــ  دعم ال اـــد  ذ وســـ (.Corr.1و A/71/744وامل ـــطإحامل املتنيإقـــس  رـــد مـــن  ـــا   ال ـــوا   )اكرـــ  
و نيــد  .2018عــايف خم أوااــل ســ ذطإق املســتوى الــو ل مــن خــال م اــد   ــا  ســندال انل ــ و  الــتل 

https://undocs.org/ar/A/71/744
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عدة جوامل من امل او امل مد املستددمي النهاا ي  جذ    اـوذج أويل مل اـد   ـا  سـندال خم املنتـدى 
وقـــد وذ ـــنيت جمموعـــس مـــن املؤ ـــ امل الو ن ـــس ااخت ا يـــس الـــ  مي ـــن لإبإـــدا  أ  ذتا هـــا وحتـــدد  النيـــاملي.

وس و ـد  و ل واملتوافقس مد   ا  سـندال.مواا اوا لق ا  األهدال واألولوهلمل ا ددة عإ  ال ني د ال
أول مق يــ  مل اــد   ــا  ســندال ل نرــ  ف ــه املنتــدى النيــاملي لإحــد مــن  ــا   ال ــوا   واملنتــدى الس اســي 

 .2019نيقد   عايس ا مني س النيامس خم عايف ال ف د املستوى التل س ذ 
الو ن ـس املتنيإقـس  ل ـوا    د اسـس مـدى مـواف  الب ـا مل  ومد وجود   ا  قول لإ اـد  مـن املهـم - 45

والثغــ امل خم القــد امل واملــوا د الاامــس ملــلل مإــ  الثغــ امل  ومــواف  خطــوط األســا  ارال ــس الــ  مي ــن مــن 
  أجـ ى م تـب األمـم املتحـدة 2017وخم  ـباط / فمايـ   خاةا ق ا  األهدال النيامل ـس ن ـا  سـندال.

وأ ـا  أاثـ    إـدا. 87لــ  لنسـبس مل   ا  عمـل سـندال لإحد من  ا   ال وا   استني ا ا  اهزيس   ا 
خم املااس من البإـدا   ىل اراجـس  ىل مـوا د مال ـس لتغط ـس الثغـ امل خم الب ـا مل  ويواجـه النيديـد مـن  90من 

البإــدا   وا ســ ما البإــدا  الــ  متــ  رو ــاع خااــس  ثغــ امل ابــنة خم القــد امل وأوجــه ق ــو  م نولوج ــس 
 التقديف.تبد ممنيول قد وا عإ  

ويإـــزيف امبـــاع هنـــ   ـــامل خم منيزيـــز الب ـــا مل ملنيا ـــس ا واكـــب املتنيإقـــس  تواف هـــا و لواـــول  ل هـــا   - 46
و تطب قها وكوع تها   ذا أ يد  م د البإدا  أ  مساهم   نيال س خم التق ي  األول مل اد   ا  سندال حبإول 

املتنيإقـس  ل ـوا   مـن أجـل التنم ـس املسـتدامس مـن  ـ ل وأذ إقت ال ـ ااس النيامل ـس لإب ـا مل  .2019عايف 
م تب األمم املتحدة لإحد من  ا   ال وا    والإ نـس ااقت ـاديس وااجتماع ـس دسـ ا وا ـ   اةـادي  

أاـــحا  م ـــإحس مـــن امبـــاد ة    والإ نـــس ااقت ـــاديس ألو و  التا نيـــس لألمـــم املتحـــدة  ومنرمـــامل  ـــ ي س
عإـــ  ســـد الثغـــ امل خم الب ـــا مل املت ـــإس  ل ـــوا    و نـــال القـــد امل الو ن ـــس   ملســـاعدة البإـــدا متنيـــددين 

 وحتسي كوع س الب ا مل  مد منيب س الدعم الس اسي أيضا.
وسول خيديف م اد   ا  سندال أغ ا ا متنيددة لإدول األعضال  واملنرمامل ار وم س الدول س  - 47

يف خم من  ـت   ـا  ســندال عـم القطاعــامل  فضـا عــن وهـو يتــ ل  حـ اا مقــد انقإ م ـس  وار ومـامل ا إ ــس.
وســ  و  خم الوقــت ك ســه أداة  األ نيــاد ذامل ال ــإس ألهــدال التنم ــس املســتدامس والت  ــا مــد مغــن املنــا .

 دا يـس مسـاعد البإـدا  عإــ  و ـد اسـ ام   امل ارــد مـن  ـا   ال ـوا    واذــاذ قـ ا امل س اسـام س واع ــس 
ومي ـن مل اـد   ـا  سـندال أ  يسـهم   ىل  ت ـادل  ـا   ال ـوا   ا ديـدة. ملدا    وذ  ص املـوا د ل

جاكـــب قواعـــد الب ـــا مل الو ن ـــس عـــن خســـاا  ال ـــوا    خم و ـــد س اســـامل واســـ ام   امل و ن ـــس وحمإ ـــس 
  عإــــ  أســـا  الب ــــا مل املوثوقـــس واألدلــــس 2020لإحـــد مـــن  ــــا   ال ـــوا    قا إــــس لإتن  ـــت حبإــــول عـــايف 

 والقد امل املتاحس.

 االسرتاتيجيات الوطنية واحمللية للحد من خماطر الكوارث
يسإم   ا  سندال رن س دعم ار ومامل الو ن س ودو  الو ن س مد مت ـي السـإطامل ا إ ـس مـن  - 48

وم د أد   أمثإس عإ  ا هـود  املوا د ومسؤول امل اند الق ا  لإحد من  ا   ال وا    حسب ااقتضال.
األعضـال  وأك ـطس الـدعم التقـل و نـال القـد امل الـ  مضـطإد يـا منرومـس األمـم املتحـدة ال  مبـتةا الـدول 

خم اهلدة عــدد  س)ه( مــن   ــا  ســندال  املتمثإــ سالنيامل ــالغايــس خم الســنيي  ىل التق ــد  ملوعــد ا ــدد لتحق ــق 
 .2020البإدا  ال  مضد اس ام   امل و ن س لإحد من  ا   ال وا   حبإول عايف 
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وقذـــديف الـــدعم الس اســـي والتوج ـــه التقـــل  ىل ار ومـــامل الو ن ـــس وا إ ـــس خم ع ـــ ة  إـــدا  أف يق ـــس  - 49
لو ـد س اســامل و ن ـس لإحــد مـن  ــا   ال ـوا   وخطــ  حمإ ـس لإقــد ة عإـ  ال ــمود  فضـا عــن قواعــد 

عــد   ــا مل وهنــا  واحــد وع ــ و   إــدا أف يق ــا ةــا حال ــا قوا ال ــوا  . الــ  أحــدثتها ســاا اخل  ــا مل عــن 
موظـــا  400و افقـــت ذلـــ  مـــدا نذ لبنـــال القـــد امل  مإـــت مـــد يب أاثـــ  مـــن  دخإـــت م حإـــس الت ـــغ ل.

ح ومي  ومنر م حإقـامل عمـل لإمملـاك ي ووسـاا  انعـايف   ـا  الـنذه  املت امإـس واملتماسـ س لإحـد مـن 
 إديـس خم سـتس  14ويف ومقـ  ا   ال وا    والدعم عن  نيد لتن  ـت قواعـد الب ـا مل عـن خسـاا  ال ـوا  .

 إدا  خم أم ي ا الام ن س ومنطقس البحـ  ال ـا ييب  و ـد الإمسـامل األخـنة عإـ  خطـ  عمـل حمإ ـس لإحـد 
وأجــ مل ا ــا مل ات نيــس  مــن  ــا   ال ــوا     ــدعم مــن هنــ  منســق م ــ ل عإ ــه منرومــس األمــم املتحــدة.

ت قواعـــد   ـــا مل عـــن اخلســـاا  لألمـــم املتحـــدة مق  مـــامل م ـــ اس لإحـــد مـــن  ـــا   ال ـــوا    واســـت مإ
واأل ـ ا   وقــدمت الـدعم ندمــاج اعتبــا امل القـد ة عإــ  ال ـمود خم أ ــ  عمــل األمـم املتحــدة لإمســاعدة 

وعذقـــدمل اجتماعـــامل لبنـــال قـــد امل أاـــحا  امل ـــإحس املتنيـــددين عإـــ  و ـــد  انااا ـــس خم أ  نيـــس  إـــدا .
 إــدا  خم املنطقــس الني   ــس  وهنــا  مســس اســ ام   امل وخطــ  و ن ــس لإحــد مــن  ــا   ال ــوا   خم ثاثــس 
املســــتوى ا إــــي  و ــــنيت  ــــا  وعإــــ    إــــدا  أخــــ ى   ــــدد حتــــديث م ــــ ينياوا واســــ ام   اوا القاامــــس.

مســــت مل مــــد   ــــا  ســــندال  ومــــن املتوقــــد أ  متما ــــ  ال ــــمود عإــــ  خطــــ  عمــــل لإقــــد ة  ح ومــــامل
منطقـس ا ـ   اةـادي  أحـ امل البإـدا  وخم  .2017األقل خططها حبإـول هنايـس عـايف عإ  ح ومامل  10

واألقال م مقدما ابنا خم و ـد اسـ ام   امل و ن ـس مت امإـس لإحـد مـن  ـا   ال ـوا   والت  ـا مـد مغـن 
فقـــد أعـــدمل فـــاكوامو  عإـــ  ســـب ل املثـــال  خطـــس و ن ـــس لإتنم ـــس  املنـــا  واســـ ام   امل التنم ـــس املســـتدامس.

مـد ج ارـد مـن  ـا   ال ـوا   والت  ـا مـد مغـن املنـا  ( 2030 - 2016) عامـا 15املستدامس مدوا 
  وا هما من األولوهلمل ال ا س س خم اخلطس الو ن س لإتنم س املستدامس.

واستنادا  ىل ااحت اجامل ال  حددوا الدول األعضال  يواال م تب األمـم املتحـدة لإحـد مـن  - 50
امل مــن خــال املنيهــد النيــاملي لإتنيإــ م والتــد يب  ــا   ال ــوا   اا ــطاع  وظ  تــه خم جمــال  نــال القــد  

موظ ـــا  1 224 وخـــال ال ـــ ة امل ـــمولس  لتق يـــ   دذ    الـــتل يوجـــد مقـــ   خم  ك ـــ و  جبمهو يـــس اـــو هل.
و اـز  ـ  م  التـد يب عإـ  فهـم ارـد  خم املااـس مـنهم كسـال. 40 إـدا  اـا   46ح وم ا و ن ا وحمإ ا مـن 

  وام ـال   يـغ  مـن أجـل 2030  ت املتسق ن ا  سندال  وخطـس عـايف من  ا   ال وا    وأن س التن
 و د خط  مت امإس منيزا القد ة عإ  ال مود.

ويقــويف عــدد مــن ا ــا مل األمــم املتحــدة  توســ د كطــال الــدعم التقــل واملني ــا ل الــتل مقدمــه  ىل  - 51
فنيإ  سب ل املثـال  قـدمت  الدول األعضال عإ  ال ني دين الو ل ودو  الو ل  مت  ا مد   ا  سندال.

منرمـــــس النيمـــــل الدول ـــــس  ومنرمـــــس األمـــــم املتحـــــدة لألغتيـــــس والز اعـــــس  وم و ـــــ س األمـــــم املتحـــــدة ل ـــــؤو  
الاج ي  وال وك س ا الدعم  ىل البإدا  لبنال قد اوا وا اغس خطـ  عمـل واسـ ام   امل قطاع ـس حمـددة 

ــــاع هنــــ  واع  ملدــــا  . قــــويف  ــــ  م  األمــــم املتحــــدة اناــــااي والإ نــــس وخم الوقــــت ك ســــه  ي م مــــي  ىل امب
ااقت اديس وااجتماع س دس ا وا    اةادي  و د أدوامل موج ه س لدعم البإدا  خم من  ت   ـا  سـندال 
و د اج ارــد مــن  ــا   ال ــوا   والت  ــا مــد مغــن املنــا  خم عمإ ــامل التدطــ   وامل زكــس خم جمــال التنم ــس 

الداعمــــس ألمــــم املتحــــدة لإمــــ أة البإــــدا  خم جهودهــــا لســــد الثغــــ امل خم األدلــــس ومــــدعم ه  ــــس ا املســــتدامس.
منيزيــز املســاواة  ــي ا نســي خم جمــال ارــد مــن  ــا   ال ــوا    واهلدة م ــا اس املــ أة خم والقــد امل عإــ  

وأحـ ا اـندول األمـم املتحـدة لإسـ ا   و د خط  و ن ـس ندا ة ال ـوا   م اعـي ااعتبـا امل ا نسـاك س.
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ما خم  دماج ال حس ا نس س وانفا  س  من اخلط  الو ن س وا إ س لإحد من  ا   ال وا    وا خم مقد
مـــن التـــاثن  واهلدة  مم ـــن ولتحق ـــق أق ـــ  قـــد   ذلـــ  و ـــد مني ـــا  لإقـــد  األدىن مـــن اخلـــدمامل األول ـــس.

م التل مقدمه منرومـس ا الة استددايف املوا د  وحتق ق فوااد متبادلس  ي القطاعامل  مب أ  ي و  الدع
األمم املتحدة لإحد من  ا   ال ـوا   عإـ  ال ـني دين الـو ل وا إـي منسـقا ومتماسـ ا  ويتما ـ  مـد 
خطــس عمــل األمــم املتحــدة لإحــد مــن  ــا   ال ــوا   مــن أجــل اهلدة القــد ة عإــ  مواجهتهــا  فضــا عــن 

 سنوامل.مإب ته متطإبامل ااستني ا  ال امل لإس اسامل التل م ل ال أ  د 

 تشجيع إجراءات الشركاء وأصحاب املصلحة وبناء الشراكات -رابعا  
ي ــــدد   ــــا  ســــندال عإــــ  أ  ارــــد مــــن  ــــا   ال ــــوا   يتطإــــب مقاســــم أاــــحا  امل ــــإحس  - 52

لإمســؤول امل  حســبما متإ ــه ظــ وفهم وأكرمــتهم الو ن ــس املتنيإقــس  ر ــم ال  ــ د  ومضــمي آل ــامل التنســ ق 
ا عإــــ    ــــد املســــتوهلمل م  ــــ ا وا ــــحا لإمســــؤول امل الــــ  مقــــد عإــــ  عــــامق داخــــل القطاعــــامل وعمهــــ

مــن أهــدال التنم ــس املســتدامس أيضــا  17ويســإ م اةــدل  أاــحا  امل ــإحس مــن القطــاعي النيــايف واخلــاص.
ر  وجود خطس  جحس لإتنم س املستدامس يتطإب  قامس   ااامل  ي ار ومامل والقطـاع اخلـاص واجملتمـد 

ملهــم لإغايــس ااســت ادة مــن ال ــ ااامل ااســ ام   س وح زهــا خم   ــد القطاعــامل ومــد   ــد ومــن ا املــد .
 أاحا  امل إحس املنين ي لتن  ت   ا  سندال من  تا فنياا.

 شرتاك أصحاب املصلحةا -ألف  
 الربملانيون واحلكومات احمللية

منيــديل الت ــ ينيامل والــدعوة  ىل يوااــل المملــاك و  دعــم من  ــت   ــا  ســندال  وا ســ ما  عتمــاد و  - 53
ولتحق ــق هــت  الغايــس  أذد ج ارــد مــن  ــا    ذ ــ ص اعتمــادامل خم امل زاك ــس لإحــد مــن  ــا   ال ــوا  .

لمملـــا مل أو و   2016ال ـــوا   خم ارإقـــس الد اســـ س انقإ م ـــس الـــ  كرمهـــا ااحتـــاد المملـــا  الـــدويل عـــايف 
وعذقدمل حإقامل عمل مد يب س عـن منيزيـز قـد امل ارـد  ستدامس.الوسط  وال  ق س   ا  أهدال التنم س امل

إمنتـدى لمن  ا   ال وا   ل ب س المملاك ي من أجل القد ة عإ  مواجهس ال ـوا   خم وسـ  أف يق ـا  و 
 المملا  انقإ مي  ماعس   ل أف يق ا املنيل  رد من  ا   ال وا  .

لثــــس ع ــــ ة ملــــؤمت  األ ــــ ال خم ام اق ــــس التنــــوع الب ولــــوجي  وخــــال ااجتمــــاع المملــــا  لإــــدو ة الثا - 54
واع ل  اغ ااك و  التل اـد   عقدمل منرمس امل  عي النيامل س دو ة   ا  ارد من  ا   ال وا  .

خم وقــت احــق   ــا  دو  امل ــ عي خم منيمــ م م اعــاة التنــوع الب ولــوجي حتق قــا لإ فــا   ل ــامل  ــي ارــد 
و ا   خم املنتـدى النيـاملي كـوا   التنوع الب ولوجي  ومغن املنا   والتنم س املستدامس.من  ا   ال وا    و 

  ملــاك و   وااحتــاد المملــا  الــدويل  وااحتــاد الــدويل  مني ــامل ال ــإ ب األمحــ  واةــال األمحــ   وق ــادامل 
لتبادل خموا   ا  النه  س اس س كساا س  ومنرمامل غن ح وم س  وا ا مل ات نيس لألمم املتحدة دذع ت 

ال ام ــس  ىل منيزيــز  دا ة  ـــا   ال ــوا    ومنيزيـــز ااســتثما امل النيامــس واخلااـــس خم جمــال دعـــم القــد ة عإـــ  
 .2020ال مود  وو د خط  و ن س وقطاع س لإحد من  ا   ال وا   حبإول عايف 
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 النساء والفتيات
النيـاملي املنتـدى وقـد أذ إـق خم   تها أن س  لغس.   ل هم األ نياد ا نساك س ملدا   ال وا   ومنيا - 55

منيا س عديف املساواة ”و   م      م  عاملي لدعم من  ت   ا  سندال من  تا ي اعي ال وا ل  ي ا نسي.
 ـــي ا نســـي خم التنيـــ   لإمدـــا   ومنيزيـــز قـــد ة اجملتمـــد عإـــ  ال ـــمود أمـــايف األخطـــا  الطب ني ـــس خم منـــا  

م تــب األمــم املتحــدة لإحــد مــن  ــا   ال ــوا    وه  ــس األمــم املتحــدة لإمــ أة   هــو  ــ ااس  ــي “متغــن
 وااحتاد الدويل  مني امل ال إ ب األمح  واةال األمح .

ومتطإب ااس ام   امل املست  بس لإمنرـو  ا نسـا   ـد الب ـا مل امل ـن س حبسـب كـوع ا ـنغ  - 56
و ـ د ف يـق اخلـمال ار ـومي الـدويل  مل وأوجـه  ـني هن. نيا منه  ا لتحديد احت اجـامل النسـال وال ت ـا

النيامل امل تو  النيضويس املنيل  ملؤ  امل وامل طإحامل املتنيإقس  رد من  ـا   ال ـوا   الـدول األعضـال 
 عإـ  ال ـ وع خم  ـد الب ـا مل امل ـن س حبسـب كـوع ا ـنغ عـن خسـاا  ال ـوا    أو منيزيـز ذلـ  ا مــد.

ملســــانامل ااقت ــــاديس النســــاا س خم قواعــــد   ــــا مل اخلســــاا  النا ــــس عــــن ومــــن  ــــا  مســــ  ل األاــــول وا
 عـــادة البنـــال عإـــ  لـــو ”ال ـــوا   أ  ي  ـــل املســـاواة  ـــي ا نســـي  واـــ ها عن ـــ ا  ا ســـ ا مـــن عنااـــ  

ومقــديف ه  ــس األمــم  ومنيزيــز ااكتنيــاف الــتل ينيــود  ل ااــدة عإــ  املــ أة ومي  نهــا عإــ  قــديف املســاواة. “أفضــل
لإمـــ أة الـــدعم  ىل الســـإطامل الو ن ـــس خم  جـــ ال مق  مـــامل لإحمايـــس و ـــد وحتإ ـــل   ـــا مل م ـــن س املتحـــدة 

وأعـدمل الإ نـس املنين ـس  لقضـال عإـ  التم  ـز  ـد املـ أة التواـ س  حبسب كوع ا ـنغ عـن  ـا   ال ـوا  .
   ا  األ نياد ا نساك س لإحد من  ا   ال وا   خم منا  متغن. 35النيامس  قم 

 والشباب األطفال
قاد ة عإـ  التغ ـن وي ـ د عإـ  مـوفن عناا  يني ل   ا  سندال  أل  ال وال با   وا هم  - 57

ويقـويف األ  ـال وال ـبا    ن ـافس  ما يإزيف ملساناوم خم ارد من  ا   ال وا   مـن مسـاحس ووسـاال.
مـــن خـــال األك ـــطس النيامل ـــس   ىل أدوا هـــم الن ـــطس خم املـــدا   واجملتمنيـــامل ا إ ـــس   تن  ـــت   ـــا  ســـندال 

مــــن خـــال م ــــا اتهم خم املنتـــدهلمل ار وم ــــس  2030و لـــدعوة  ىل امســـال أك ــــطس خطـــس التنم ــــس لنيـــايف 
الدول س وانقإ م ـس  وـا خم ذلـ  منتـدى النيإـم والت نولوج ـا واا ت ـا   واملنتـدى الس اسـي ال ف ـد املسـتوى  

املتنيــددة ا واكــب لإحــد مــن  ــا   ال ــوا   مــن  امــا ك ــ  ال ــبا  خم منيزيــز الــنه  ومنتــدى ال ــبا .
وخم املنتـدى النيـاملي   وال ـبا  ذول انعاقـس خم ارمـامل النيامل ـس. ساألاـإ ال ـنيو  خال    ا   با  

أذ إـــق منـــم   ـــ ا  ال ـــبا   واـــ ه آل ـــس لتنيزيـــز ومـــدع م دو  ال ـــبا  وجهـــود  الق اديـــس خم من  ـــت   ـــا  
 سندال.

 األشخاص ذوو اإلعاقة
ااسـت ادة  ل  مـد ذلـ   ـ  ا  لغـا مـن ال ـوا    ومـن الضـ و  انعاقـس يتضـ   األ ـداص ذوو  - 58

ومنــت اعتمــاد  مــن منيــا فهم ومهــا اوم الق اديــس خم و ــد اســ ام   امل  ــامإس لإحــد مــن  ــا   ال ــوا  .
  ـــا  ســـندال اـــنه   ـــامل ي اـــز عإـــ  النـــا   حـــدثت اهلدة ابـــنة خم م ـــا اس جمتمـــد األ ـــداص ذول 

الإ نـس فنيإـ  سـب ل املثـال  أدجمـت أماكـس  عاقس خم و د ومن  ت اس ام   امل ارـد مـن  ـا   ال ـوا  .ان
قـــول األ ـــداص ذول انعاقـــس املبـــادي األساســـ س ن ـــا  ســـندال خم املبـــادي التوج ه ـــس لإـــدول املنين ـــس حب

س دو ا حمـو هل خم جنيـل وقد لنيب األ ـداص ذوو انعاقـ األ  ال   ا  مقدي مقا ي ها الدو يس  ىل الإ نس.
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املنتدى النياملي وكتاا ه ا م مل انعاقس فحسب و اا م مل ا م د  وا خم ذل  من خال ااسـتددايف 
 املبت   لإتواجد عن  نيد من خال ال و واتمل التل م  ن أ دااا ذول  عاقس من امل ا اس عن  نيد.

خم املنــدهلمل انقإ م ـــس لإحـــد مـــن  وااكــت م ـــا اس األ ـــداص ذول انعاقــس ومنرمـــامل املنيـــوقي - 59
م ــي منرمـــامل  آســـ ا  وخم  ــا   ال ــوا   م ـــا اس هادفــس  وقـــد اكني ســت  و ــو  خم الواثاـــق اخلتام ــس.

؛ ار ومـاملالـدعم ال ـل  ىل مقـدي خم هـتا اجملـال مـن خـال وا انقإ م ـس  لتزاماذول انعاقس األ داص 
املتنيإقــس  نعاقــس وكــوع ا ــنغ والســن؛ ومنيزيــز الت ــم م النيــاملي وموح ــد أدوامل  ــد واســتددايف الب ــا مل 

وم نولوج ا املساعدة؛ وا خم ذل     ا  ف امل أخ ى من  ي ال  امل األاث  مني  ا لإدط   مثل النسـال 
واأل  ال واملسني  خم املباد امل اجملتمني س لإحـد مـن  ـا   ال ـوا  ؛ و نـال قـد اوا اخلااـس خم جمـال ارـد 

 ا   ال وا  .من  

 الشعوب األصلية
 اث ـــت ال ـــنيو  األاـــإ س م ـــا اتها خم ا هـــود الدول ـــس ال ام ـــس  ىل ارـــد مـــن  ـــا   ال ـــوا  . - 60

ل ـــنيو  األاـــإ س  لـــزهلدة الـــوعي ااملنيـــل  قضـــاهل واســـت ادمل مـــن املنتـــدهلمل القاامـــس  مثـــل املنتـــدى الـــداام 
مل الســ ا  األاــإ ي   ــا   ــا   ال ــوا    ال ــنيو  ومنرــو ا مإــ   ملدــا   الــ  مواجههــا جمتمنيــامل

 ودعت  ىل  ماد سبل جديدة لبنال ال  ااامل لدعم من  ت   ا  سندال خم جمتمنيامل ال نيو  األاإ س.
 ال  اـــس لإ ـــنيو  األمـــ ي تيوأات  املنتـــدى انقإ مـــي اخلـــامغ لإحـــد مـــن  ـــا   ال ـــوا   خم  - 61

احـــس اذـــاذ مزيـــد مـــن انجـــ الامل  وـــا خم ذلـــ   ك ـــال األاـــإ س لإت  ـــن خم ارـــواجز وحتديـــد ال ـــ ص املت
  ب امل  قإ م س لإ نيو  األاإ س حتمل اومل دعاة مإ  ال نيو  مـن أجـل ارـد مـن  ـا   ال ـوا  .
وخم املنتــــدى النيــــاملي  قــــدمت ال ــــنيو  األاــــإ س مواــــ امل عمإ ــــس   ــــا  ا   ــــس ااســــت ادة مــــن املنيــــا ل 

ا ــ اال خم    أاــم إ ــنيو  األاــإ س أ  مــؤدل دو ا مبا ــ ااألاــإ س خم من  ــت   ــا  ســندال وا ــا مي ــن ل
 و  ا  سندال وام ال   يغ. 2030منيزيز اامسال خم خطس عايف 

 القطاع اخلاص
ي ــدد   ــا  ســندال عإــ  أ  عــديف وجــود القواعــد وارــوافز اســتثما امل القطــاع اخلــاص خم ارــد  - 62

ويهـدل حتـالا القطـاع اخلـاص املنيـل ملمـاد  .من  ا   ال وا   ميثل عاما أساس ا من عوامـل املدـا  
جمتمنيــامل قــاد ة عإــ  ال ــمود أمــايف ال ــوا    وهــو حتــالا عــاملي ات ــد لإقطــاع اخلــاص ي ــ   خم  رتســته 
املمثل اخلاص لألمي النيايف لإحد من  ا   ال وا     ىل منس ق القطاع اخلاص و  ـ ااه   ـو ة منه  ـس 

و ـــــوال  الـــــدعم لــــدو  القطـــــاع اخلــــاص خم من  ــــت   ـــــا  ســــندال.خم ارــــد مــــن  ـــــا   ال ــــوا    ومنيب ــــس 
جامنيــس   15 مؤسســس أعمــال  و 500امل ــمولس  لتق يــ   مإــت م ــا يد هــتا التحــالا أاثــ  مــن  ال ــ ة

فنيإــ  ســب ل املثــال  أاــد مل مدينــس ك ــو أو ل ــاكز   ل ــ ااس مــد   الــب  وجمموعــس مــن املــد . 1 500 و
مــن مؤسســامل  200أاثــ  مــن خم التاهــب لإ ــوا    ا عــن د جــس ا مســحعضــو التحــالا  أي ــويف  مق يــ  

وأاـــد  التحـــالا خم ال إبـــي   ـــا  التـــزايف مـــن ســـت  األعمـــال ال ـــغنة واملتوســـطس ار ـــم خم مإـــ  املدينـــس.
  SM Primeكقـاط ملعطــال األولويــس لاســتثما  وانجــ الامل امل اع ــس لإمدــا    ويتنيــاو  عضــو التحــالا  

 خم الق ى املتض  ة من  ع ا  هاهل . “ عادة البنال    ل أفضل”مد ال إبي لتن  ت هن  
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ومقـ  مل جت  تـه ال ـوا     ـا  ندا ة النمـوذج املت امـل  2016وأذ إق خم م ـ ين الثـا /كوفمم  - 63
 إدا خم   ل   ااس  ي م تب األمـم املتحـدة لإحـد مـن  ـا   ال ـوا   ووحـدة  20خم م حإس أوىل خم 
ويســـاعد النمـــوذج جمتمـــد األعمـــال عإـــ  اذـــاذ قـــ ا امل ااســـتثما   ت.اني وكومســـإـــس البحـــو  التا نيـــس جمل

ومنياوكــــت جامنيــــس فإو يــــدا الدول ــــس خم الــــواهلمل املتحــــدة األم ي  ــــس   ــــدعم مــــن أملاك ــــا  ملدــــا  .الــــواعي  
وم تب األمم املتحدة لإحد مـن  ـا   ال ـوا    مـد جامنيـامل أخـ ى واإ ـامل ندا ة األعمـال خم و ـد  

ب   ضال م توحس امل د  لتحسـي الـدو امل ارال ـس ندا ة  ـا   ال ـوا    وأ إقـت وحـدامل مد يب ـس ات
 جديدة عإ  انك كت.

 الشراكات والدعوة - ابء 
 مبادرات اإلنذار املبكر

ا يــــزال التقــــديف ا ــــ ا خم حتســــي قــــد ة البإــــدا  عإــــ   اــــد األخطــــا  الطب ني ــــس  والت نولوج ــــس   - 64
وعإـــ   اـــدا  انكـــتا امل املب ـــ ة القـــاد ة عإـــ   كقـــاذ األ وا  وارـــد مـــن فقـــدا  ســـبل اســـب  والب ولوج ــس 

وا زل ا يت زأ من ا هود املبتولس لتن  ـت   ـا  سـندال  وام ـال  الني ش  يتسم  د جس عال س من التقإ ب.
خ س خم أقل البإـدا    يغ  أك  ت مباد ة كرم انكتا  املب    ملدا   املناخ س لدعم مقدي اخلدمامل املنا

ـــدول ا ز يـــس ال ـــغنة النام ـــس لتنيزيـــز قـــد وا عإـــ   اـــدا  انكـــتا امل املب ـــ ة والت ـــدل لإمدـــا    اـــوا وال
 100 مإ ـو  دوا  مـن مبإـا   ـايل مسـتهدل قـد   30وقد مت حىت اد  التنيهد  تقدي حـوايل    نيال س.

 مإ و  دوا .
املب ـ   ملدـا   املتنيـددة  الـ  م ـ   خم  رتسـتها املنرمـس  وأك  ت ال ب س الدول س لنرم انكتا  - 65

 واــ ها  ــ ااس   النيامل ــس لأل اــاد ا ويــس  وال وكســ و  وم تــب األمــم املتحــدة لإحــد مــن  ــا   ال ــوا  
م س  مبادل اخلمامل واملما سـامل ا  ـدة ف مـا يتنيإـق  ـنرم أق مت يدل  ي أاحا  امل إحس املتنيددين 

وخـــال األهليف التحضـــنيس لإمنتـــدى النيـــاملي  أســـ   مـــؤمت  عـــن انكـــتا    ملدـــا   املتنيـــددة.انكـــتا  املب ـــ  
املب    ملدا   املتنيددة عن جمموعس من التدا ن ل اد واول البإـدا   ىل انكـتا امل املب ـ ة ومتبـد التقـديف 

 )ا( ن ا  سندال. سالنيامل الغايس ا  ا لو حتق ق 
ينرـــ  عـــدد مـــن ال ا طـــامل الـــتل ايف النيـــاملي لإلكـــتا   ألحـــوال ا ويـــس  ومتـــت أيضـــا اـــ اغس النرـــ - 66
يقـــد يف  ىل  م ــس لإمنرمــس النيامل ـــس لأل اــاد ا ويــس حال ـــا خم ام اك ــس اســتددامه خم مطـــوي  كرــايف  كــتا  إانق
ملســتددمي ا تمإــي  وــا خم ذلــ  م اــز األمــم املتحــدة لإنيمإ ــامل و دا ة األامــامل  املن ــا حــديثا  فضــا ا

اة د ولوج س  - عن ا هامل ال اعإس خم اجملال انكسا  والقطاع اخلاص  حتتي امل موثوقس  ألخطا  ا ويس
وو ــنيت منرمـس األغتيــس والز اعــس مبـاد ة انكــتا  املب ــ  والنيمـل املب ــ  ملســاعدة  واملنيإومـامل ذامل ال ــإس.

خم القطاع الز اعي حمددة األولـوهلمل البإدا  عإ  م  س التنبؤامل وانكتا امل املب  ة  ىل خط  عمل مب   
 ومتنيددة القطاعامل.

 2016، لعام اليوم الدويل للحد من الكلوارث
  خم ال ويف الـدويل لإحـد مـن ال ــوا   خم “سنوامل 7غاهلمل و 7 محإس سندال سبنيس:”أذ إقت  - 67
عإــ   “سار ــاة  نيــد الن ــاة مــن ال ا ثــ” 2016و اــز مو ــوع عــايف  .2016م ــ ين األول / أاتــو    13

رــد  د جــس ابــنة مــن الوف ــامل النيامل ــس النا ــس عــن ال ــوا   املتمثإــس خم ا)أ( ن ــا  ســندال  سالنيامل ــالغايــس 
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ومن األمثإس عإ  األحدا  ال  كذرمت خم   ـد ألـال النيـامل  مناق ـس جـ مل خم مقـ   .2030حبإول عايف 
األمـــم املتحــــدة   ـــا   ســــهايف ارــــد مـــن  ــــا   ال ــــوا   والتن  ـــت ال نيــــال ن ــــا  ســـندال خم خطــــس عــــايف 

ومســني   خم مســا قس النيــدو األث و  ــس ال ــمى. “ار ــاة  نيــد الن ــاة مــن ال ا ثــس”  و د اج مو ــوع 2030
 النيامل ــــس ن ــــا  ســــندال.لغــــاهلمل  ىل ااعــــ ال رفضــــل املما ســــامل خم حتق ــــق ا “ســــندال ســــبنيس”محإــــس 

الــ   س تإ ــ سعامل ــغايــس وستســتم  ارمإــس عإــ  مــدى الســنوامل الســت القادمــس  مــد ال ا ــز اــل عــايف عإــ  
 .2016كرمت خم م  ين الثا /كوفمم 

 2016اليوم العاملي للتوعية أبمواج تسوانمي، لعام 
 ل ــويف النيــاملي  2016م ــ ين الثــا /كوفمم  5  احتذ ــل خم 70/203وفقــا لقــ ا  ا مني ــس النيامــس  - 68

ووــدل األحــدا  الـــ  كذرمــت خم  تإــا ألـــال النيــامل  ىل مغ ــن النرـــ ة  األول لإتوع ــس رمــواج مســـو مي.
مي مــن اــوا    ني ــدة ااحتمــال  ىل  ــا   حق ق ــس مي ــن أ  متحــو التقــديف لــو اخلا  ــس  ىل أمــواج مســو 

وأ ـــ امل األحـــدا  الـــ   التنم ـــس املســـتدامس ومتطإـــب مـــد يبا مســـتم ا وخطـــ   جـــال مذســـتحد   كترـــايف.
كذرمت خم مق  األمم املتحدة  وأثنال اكنيقاد املؤمت  الواا ل ادس ول لإحد من  ا   ال ـوا   خم ك ـودةي 

 م ــ ين األول/أاتــو    وخم املنتــدى انقإ مــي األف يقــي الســاد  لإحــد مــن  ــا   ال ــوا    املنيقــود خم خم
مو ي ــ و  خم م ـــ ين الثـــا /كوفمم  مــا مت  فـــاا  والثغـــ امل الــ  ا مـــزال موجـــودة خم  نــال القـــد امل عإـــ  

لطـا  املـدا   الثاكويـس خم   وأعقب مإ  األحـدا  اكنيقـاد مـؤمت  قمـس ال مود ومنيزيز كرم انكتا  املب  .
 إـدا  30 ـا  مـن  360قد جتمـد أاثـ  مـن و  م  ين الثا /كوفمم. 26و 25او و  و   ل ا    يومي 

   ا  دو  ال با  خم التوع س رمواج مسو مي. “ عا  او و  و”لتبادل الد و  امل تسبس و ادا  
 إـــدا خم منطقـــس  24مـــواج مســـو مي   ـــا   وخم األســـا  د الـــ  ســـبقت ال ـــويف النيـــاملي لإتوع ـــس ر - 69

واجتمــد ف يــق التنســ ق خم ا ــ   اةــادي.  ااــاة أمــواج مســو مي  2016عــايف  ا ـ   اةنــدل خم عمإ ــامل
ار ــــومي الــــدويل لنرــــايف انكــــتا  املب ــــ  رمــــواج مســــو مي والتد  ــــا مــــن آاث هــــا خم مــــال  ــــ ل ا ــــ   

  وقــ   منيزيــز كرــم 2016 ــإس  ــه  خم  وماك ــا خم أيإول/ســبتمم األ إســي  والبحــ  املتوســ   والبحــا  املت
وخم منطقــــس البحــــ  ال ــــا ييب  أق مــــت فنيال ــــامل ال ــــويف النيــــاملي لإتوع ــــس رمــــواج  انكــــتا  رمــــواج مســــو مي.

خم م ين ـــداد ومو غـــو أثنـــال اجتمـــاع الإ نـــس اخلااـــس لإحـــد مـــن  2016مســو مي خم م ـــ ين األول/أاتـــو   
 تا نيس ل ا طس الدول ال ا يب س. ا   ال وا    ال

 مبادرة املستشفيات اآلمنة
نيإقـس )د( املت سالنيامل ـالغايـس لإمست   امل ادمنس أن ـس أساسـ س خم من  ـت   ـا  سـندال  وا سـ ما  - 70

وذ ـــنيت الإمســـامل   لتق يـــ  ال ـــ ة امل ـــمولس  وخـــال  ة ااـــل األساســـ س ار ويـــس واخلـــدمامل األساســـ س.
مضـد مق ـ م سـ ينيس ومند ضـس الت ـال ا أداة لن ـ   املست ـ  اململؤ ـ  سـامس  مد يب ـسحزمـس األخنة عإ  

لــــدى يوجــــد و  .وال ــــوا  منيــــي خم النيمــــل خم حــــاامل الطــــوا ي  مست ــــ  مقــــدي امل احتمــــال اســــتم ا  
 إـــدا منيـــاين مســـت مإس  23 إـــدا خم األمـــ ي تي حال ـــا  ـــ  م  لإمست ـــ  امل الو ن ـــس ادمنـــس؛ ولـــدى  25

 إدا حتسي سامس امل افق ال ـح س مـن  34م و نال وم غ ل م افق اح س جديدة وآمنس؛ وم ل خم لت م 
 إــــــدا   7مست ــــــ   خم  118وخم أو و   قـذــــــ  م  خـــــال مــــــدخامل م مــــــي  ىل ارــــــد مــــــن آاث  ال ــــــوا  .

 وأو و   خبـنا مـن  ـ ل املتوسـ   93  ودذ    2016 ستددايف مؤ   سامس املست ـ  امل حبإـول عـايف 
 وجنو    ل آس ا.

https://undocs.org/ar/A/RES/70/203
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 العلم والتكنولوجيا
يســهم  ــ اال النيإــم والت نولوج ــا  ن ــاط خم ارــد مــن  ــا   ال ــوا   وخم م ــ  ل الس اســامل  - 71

وقد أح ا مقديف خم  عادة م ـ  ل ال  يـق ااست ـا ل املنيـل  لنيإـم والت نولوج ـا لضـما   الو ن س والدول س.
وسـ قويف   قإ م ـا مني ـغ م ا بـس  ـ ااس النيإـم والت نولوج ـا.عضويس جديدة متنيددة ااخت ااامل ومتنوعس 

. طــس   يـق النيإــم والت نولوج ــا لتن  ـت   ــا  ســندالياألعضـال  و ــد خطـس عمــل لإنيديــد مـن منت ــامل خ  
وم ل أيضـا  ك ـال أف قـس است ـا يس  قإ م ـس منين ـس  لنيإـم والت نولوج ـا لإنهـو  وسـانس الس اسـامل النيامـس 

املســـــتوهلمل الو ن ـــــس ولتنرـــــ م دو امل   ـــــا  النيإـــــم والت نولوج ـــــا خم ااجتماعـــــامل خم جمـــــال النيإـــــويف عإـــــ  
 انقإ م س.

 آاثر ظاهرة النينيوملواجهة اختاذ إجراءات عاملية فعالة  -خامسا  
الن ن ـو والن ن ــا  ونـا م حإتــا التت ــت  ا نـويب املــ مب   رـاه ة الن ن ــو  ةمــا آاث  ابـنة عإــ  أاــاط  - 72

 ـــد ألــــال النيـــامل  ممـــا يتســــبب خم حـــدو  ا ــــط ا مل مي ـــن التنبـــؤ يــــا خم د جـــامل ارــــ ا ة الطقـــغ خم  
عـادة مـ ة اـل مرهـ  وحدثت ظاه ة الن ن و  ال   عإ  ار اة وسبل الني ش.خم التاثن واألمطا   وال هل   و 

 اـــاد   وم ـــن منبـــؤامل املنرمـــس النيامل ـــس لأل2015/2016ثـــا   ىل ســـبد ســـنوامل  آخـــ  مـــ ة خم ال ـــ ة 
ا ويــس وعــدة واــاامل و ن ــس  ىل  م اك ــس حــدو  ظــاه ة الن ن ــو  د جــس  ــني  س خــال الن ــا الثــا  مــن 

  فــإ  ا م ــاع د جــامل حــ ا ة 2017وحــىت لــو مل حتــد  ظــاه ة الن ن ــو   امــل قووــا خم عــايف  .2017عــايف 
سـإب س مإحـق  لبإـدا  سطل البح  وغنهـا مـن األاـاط املناخ ـس الواسـنيس النطـال مي ـن أ  يتسـبب خم آاث  

 الضني  س.
مإ ــــو   60بثــــنا  ــــديدا عإــــ  أاثــــ  مــــن  2015/2016الن ن ــــو خم ال ــــ ة حإقــــس وقــــد أثــــ مل  - 73

  فـــإ  بثـــن 2016مإـــ  الرـــاه ة خم أهل /مـــايو ت حإقـــس وخم حـــي اكتهـــ  ـــدص خم   ـــد ألـــال النيـــامل.
  2016وحبإـــول آ /أغســـطغ  .2016ا  ـــال وال  ضـــا مل والنيوااـــا ال ـــديدة موااـــل  ـــوال عـــايف 

 إـــدا مقـــدي املســـاعدة الدول ــس خم أف يق ـــا ال ـــ ق س وا نـــو  األف يقــي وأم ي ـــا الوســـط  ومنطقـــس  23  ــد 
وما ينبغـي لألحـدا  املناخ ـس   ايي دوا . 5البح  ال ا ييب وا    اةادي  وجتاوامل  إبامل املساعدة 

وي ــــن ح ــــم املســــاعدة  ة الن ن ــــو أ  متســــبب خم اــــوا  .املتوقنيــــس واملت ــــ  ة والبط  ــــس الرهــــو  مثــــل ظــــاه  
 ىل أوجــه الق ــو  خم  نــال القــد ة عإــ   2015/2016الرــاه ة حإقــس انكســاك س الدول ــس املطإو ــس ملواجهــس 

 ال مود  وارد من املدا    وجهود التد  ا.
مـا ل  و نسـو  مـن أي لنـدا  وقايف املبنيواث  اخلااا  لألمي النيـايف املنين ـا   رـاه ة الن ن ـو واملنـا    - 74

ـــادة الـــدعوة 2016ومااـــا هل اامـــاو مـــن ا ن ـــا  حـــىت هنايـــس فـــ ة وايتهمـــا خم اـــاكو  األول/ديســـمم     ق 
واام ـــال   ـــا  آاث  ظـــاه ة الن ن ـــو  وقـــدما الـــدعم  ىل ااكتقـــال مـــن ااســـت ا س انكســـاك س  ىل الت ـــدل 

وأدهل اهل امل  ىل ســبنيس  إـدا  مضـ  مل مــن  قـس مت امإـس.  نيال ـس لتحـدهلمل ظــاه ة الن ن ـو ومغـن املنــا   ط ي
ظـــاه ة الن ن ـــو  وأعـــادا التاا ـــد خم م ـــاو اوما عإـــ  أ  انجـــ الامل الوقاا ـــس املب ـــ ة مـــوف  عااـــدامل هااإـــس 

ولـــوحن أ  مقـــدما هامـــا أذحـــ ا خم عـــدد مـــن  وذ ـــا اثـــنا مـــن الت ـــال ا امل مبطـــس  اســـت ا س الاحقـــس.
ــدد عإــ  اراجــس  ىل  ــتل  لرــاه ة الن ن ــو ومنيا ــس آاث هــا. البإــدا  خم جمــال التاهــب وخم الوقــت ك ســه   ذ

 جهود   اف س لتنيزيز آل امل انكتا  املب   وم  ته   نيال س  ىل  ج الامل س ينيس.
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  قديف املبنيواث  اخلااا   ىل األمي النيـايف خطـس عمـل   ـا  منـد حتـو ل 2016وحبإول هنايس عايف  - 75
ومتثل هت  اخلطس أداة لدعم البإـدا  األاثـ  مني  ـا ألحـدا  الن ن ـو خم سـني ها  وا  .الن ن و  ىل احإقامل 

وهـي مقـويف عإـ  ف  ـ س أ  أحـدا  الن ن ـو   ىل حتق ق أهدال التنم ـس املسـتدامس  ط يقـس مت امإـس ومتسـقس.
  س.مي ـــن التنبـــؤ يـــا  والتاهــــب ةـــا  والتد  ـــا مــــن حـــدوا  وأكـــه خم انم ــــا  م ـــادل األامـــامل انكســــاك

دعـم يـدل حتإ ل  اعي لإمدـا   ج ال وم مل  ا زة النيمل املب   خم اخلطس  خم  إس أمو   التزامامل مل
عمإ ــس اــند القــ ا  و ــا اس واســنيس مــن األوســاط النيإم ــس ووا ــنيي الس اســامل  فضــا عــن اام ــال عإــ  

  عتمــاد هــتا الــنه .وأع  ــت عــدة  إــدا  عــن اهتمامهــا  عتبــامل حمــددة مــؤدل  ىل اذــاذ  جــ الامل مب ــ ة.
تإق  خطس النيمل دعما من  ج الامل الت غ ل املوحدة   ا  التت ت  ا نويب امل مب   رـاه ة الن ن ـو  توس

دها ال  يق امل جنيي املنيل  ملدا   وانكتا  املب   والتاهب  التا د لإ نـس الداامـس امل ـ اس اال  يقويف ملعد
ووـــدل  جـــ الامل النيمـــل  .2017ول اـــاكو  األول/ديســـمم  ـــي الواـــاامل  ومـــن املقـــ   أ  م تمـــل حبإـــ

املوحدة  ىل  ما  است ا س أس ع من جاكب ا هامل ال اعإس خم جمال التنم ـس والنيمـل انكسـا  لنيامـامل 
 الن ن و املستقبإ س.حبإقامل التحتي  

تدي ة   ـا    عقدمل املنرمس النيامل س لأل ااد ا ويس اجتماع ماادة مس2017وخم حزي ا /يوك ه  - 76
ظــاه ة الن ن ــو لإــوا ال والســ  ال عإــ  هــامش مــؤمت  األمــم املتحــدة لإمح طــامل. و ــدد هــتا ارــد  عإــ  
أن ـس املنيإومـامل املوثوقــس  والتنبـؤامل  ومنيزيــز التنسـ ق  وأ ــ ا ا هـود الــ  مبـتةا اخلــدمامل الو ن ـس لأل اــاد 

وااكــت ظــاه ة الن ن ــو أيضــا مو ــد م ا ــز خم  و.ا ويــس لتحســي املنيإومــامل املتنيإقــس  لتنبــؤ رحــدا  الن ن ــ
املنتــــدى النيــــاملي لإحــــد مــــن  ــــا   ال ــــوا    ومثإــــت جاكبــــا مــــن املناق ــــامل   ــــا  مســــاال مثــــل  اــــد 
األخطـا   والتنبـؤ وانكـتا امل  وموع ـس اجملتمنيـامل ا إ ـس املني  ـس لإدطـ   ومنيزيـز التنيـاو  وال ـ ااامل عإـ  

ــــتا  املب ــــ  ومنيهــــدها.ال ــــني د انقإ مــــي  وااســــتثما  خم كرــــ وكرمــــت م و ــــ س ااحتــــاد األف يقــــي  م انك
حــداث جاكب ــا  اــز عإــ  التد  ــا مــن آاث  ظــاه ة الن ن ــو وااســت ا س ةــا  “ ــ اال مــن أجــل ال ــمود”و

 والتنياخم منها  ومضمن مبادا لإد و  املست ادة من أف يق ا.
اداث  مواجهــــس  ــــا خم  نــــال القــــد ة عإــــ  وكوق ــــت املســــانس اةامــــس الــــ  قــــدمها النيإــــم والت نولوج - 77

ااجتماع ــــس وااقت ــــاديس والب   ــــس النا ــــس عــــن ظــــاه ة الن ن ــــو أثنــــال اجتمــــاع منتــــدى أاــــحا  امل ــــإحس 
املتنيددين املنيل  لنيإم والت نولوج ا واا ت ا  من أجل أهدال التنم س املسـتدامس خم ك ويـو   خم أهل /مـايو 

ا  ا   ــس حتســي حتديــد ااحت اجــامل واخل ــا امل   ــ ل يتــ ل النيإــويف وقــديف املنتــدى مواــ امل   ــ .2017
ــــن البإــــدا  مــــن الت ــــدل داث  ظــــاه ة الن ن ــــو. ــــ  مت    وخم عــــايف والت نولوج ــــامل واا ت ــــا امل املناســــبس ال

خم الت نولوج ــامل النا ــ س واداث  ذامل ال ـإس الــ  مغطـي جمموعــس واســنيس  ألول مـ ة  كرـ  املنتــدى 2017
وقــديف  نيــا املبت ــ ين الــتين مت  ل ــامإس  وــا خم ذلــ  ظــاه ة الن ن ــو  والقــد ة عإــ  ال ــمود.مــن القضــاهل ا

اخت ـــا هم مـــن خـــال الـــدعوة  ىل مقـــدي اا ت ـــا امل وحضـــو  املنتـــدى اـــاذج جديـــدة ندمـــاج املـــزا عي خم 
نيــزا القــد ة ال ســاال الن ــ س  الــ  مي ــن أ  ماملنيتمــدة عإــ  ان  ــاد و األســوال  وخــدمامل األ اــاد ا ويــس 

 عإ  ال مود أمايف األخطا  الطب ني س  وا خم ذل  آاث  الن ن و.
وســانت منرومــس األمــم املتحــدة  مــن خــال منرمــس األغتيــس والز اعــس  وم تــب منســ ق ال ــؤو   - 78

انكســاك س  وم تــب األمــم املتحــدة لإحــد مــن  ــا   ال ــوا    و ــ  م  األغتيــس النيــاملي  واملنرمــس النيامل ــس 
 اــــاد ا ويــــس   ســــهاما واســــنيا خم التوج ــــه والتدطــــ   املتنيإقــــي  رــــاه ة الن ن ــــو خم   ــــد ألــــال النيــــامل.لأل  

النه   لطب نيس املتنيددة القطاعامل لتاثنامل الن ن و  وا خم ذل  بثنها عإـ  األمـن الغـتااي  هتا واع ل 
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منيــزا األك ــطس ان ــاف س  وعــاوة عإــ  ذلــ   .  وم افــق ال ــ ل ال ــحيوســبل النيــ ش  وال ــحس  وامل ــا 
املضطإد يا لدعم امل از الدويل لإبحو  املتنيإقس  لن ن و  من خال التنياو  مد م ااز ال اـد الدول ـس  وـا 
خم ذلــ  املؤسســامل األوق اكوغ اف ــس الو ن ــس  ااعــ ال   مل اــز ودعمــه عإــ  ال ــني دين انقإ مــي والــدويل  

 طامل ار وم س خم ارد من بثن ظاه ة الن ن و.ودعم و د أدوامل ل اكنيي الق ا امل والسإ

 االستنتاجات والتوصيات -سادساً  
م مل سنتا  عإ  ام ال الدول األعضال عإ    ا  سندال  وقد حتقق خم أثنال ذل  مقـديف ابـن  - 79

فقــد قامــت  إــدا  عديــدة ووالمــس اســ ام   اوا الو ن ــس مــد   ــا  ســندال   خم ارــد مــن  ــا   ال ــوا  .
وعذزامل كرم انكتا  املب    وسذن ت م  ينيامل ندا ة  ـا   ال ـوا    وم ث ـت األك ـطس النيامـس خم جمـايل 

 التوع س والتد يب.
ـــــدد عإـــــ  ذلـــــ  خم املنتـــــدى النيـــــ - 80 املي لإحـــــد مـــــن  ـــــا   ال ـــــوا   وخم الوقـــــت ك ســـــه  وامـــــا  ذ
اقت ـاديس متزايـدة  وم ـاعدها ال وا   متسبب خم م ـال ا ف   ا مزال هنا  حتدهلمل هااإس.2017 لنيايف

يت ـــاوا خم  نيـــا األمـــاان اـــو النـــام  ا إـــي ان ـــايل أل  اخلطـــ  وااســـتثما امل ااقت ـــاديس غـــن واع ـــس 
األخطـــا  الطب ني ـــس القاامـــس  مـــد واملدـــا   املناخ ـــس خم مزايـــد وهـــي وـــدد  ت ـــاقم   ملدـــا    د جـــس ااف ـــس.

 ش  واألمن الغتااي  ومنقل النا   وحىت النزاعامل.من آاث  متنيددة عإ  سبل الني  عإ هاي مب  ما
  ف اــس غــن 2030ومتــ ل اام اقــامل الدول ــس  مثــل   ــا  ســندال  وام ــال   يــغ  وخطــس عــايف  - 81

ان ــا  ال ــامل ند اج  ــا    2030هــت  التحــدهلمل النيامل ــس اةااإــس  ومتثــل خطــس عــايف ملواجهــس مســبوقس 
ا امل األساســ س خم اجملــاامل ااقت ــاديس وااجتماع ــس والب   ــس  عإــ  املنــا  وال ــوا   خم اخلطــ  وااســتثم

 املستوهلمل انقإ م س والو ن س ودو  الو ن س.
ومـــن انســـهامامل امل  ـــدة خم  نـــال اامســـال  ـــي هـــت  ال ـــ و  الدول ـــس   ـــما  فنيال ـــس آل اوـــا  - 82

 ـــنيت ســـتددايف املؤ ــ امل الــ  وذ وميثـــل اام ــال عإــ  ا املد  ــس لإل ــاغ واملســـاللس وجتنــب ااادواج ــس.
ل اد التقديف ا  ا خم حتق ق الغاهلمل النيامل ـس ن ـا  سـندال ول اـد من  ـت أهـدال التنم ـس املسـتدامس ذامل 

وستن ـــا فـــ ص أخـــ ى لبنـــال هـــتا اامســـال مـــد منقـــ ل منه  ـــامل  ال ـــإس  خطـــوة هامـــس خم هـــتا ااجتـــا .
و  دول س جديدة   ا  القضاهل ارامسس  مـن قب ـل ان اغ عن التقديف ا  ا خم ام ال   يغ  وو د ا 

  د اج ارد من  ا   ال وا   خم التدا ن ال ام س  ىل محايس املهاج ين والاج ي الضني ال.
ــــس  خم ذطــــ   التنم ــــس  - 83 ــــ  املدــــا   املناخ  وســــ تطإب  دمــــاج  دا ة  ــــا   ال ــــوا    وــــا خم ذل

آل ـامل منسـ ق و ن ـس قويـس م ـ     ـد املؤسسـامل وجـود   ل  املستدامس عإـ  ال ـني دين الـو ل ودو  الـو 
  ذا مــا يوســ  و  ذلــ  التنســ ق ومإــ  امل ــا اس  ــ و ي وأاــحا  امل ــإحس ذول ال ــإس   ــ ااا فنيــاا.

دد ةــا أقـ   موعـد هنــااي وهـي و ــد أ يـد لإـدول األعضــال أ  حتقـق الغايـس النيامل ــس ن ـا  ســندال الـ  حذـ
 .2020س لإحد من  ا   ال وا   حبإول عايف اس ام   امل و ن س وحمإ 

ومي ــن لاســ ام   امل الو ن ــس وا إ ــس لإحــد مــن  ــا   ال ــوا   أ  منيــزا  دمــاج  دا ة  ـــا    - 84
ال ـــــوا    وـــــا خم ذلـــــ  املدـــــا   املناخ ـــــس والت نولوج ـــــس وال  م اا ـــــس وال ـــــناع س والب ولوج ـــــس  خم   ـــــد 

وو  ــــس    ــــس موام ــــس مســــاعد املؤسســــامل النيامــــس  والقطــــاع اخلــــاص  قطاعــــامل التنم ــــس ومســــتوهلمل اندا ة  
 واجملتمد املد  عإ  التنياو  خم ارد من  ا   ال وا    ومنيزيز التنم س الواع س  ملدا  .
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ومـن  ومتطإب  دا ة  ا   ال وا   امل ـا اس ال نيالـس مـن جاكـب النيديـد مـن أاـحا  امل ـإحس. - 85
خم املااــس مــن ع ــ امل م يإ ــو مل  70وســ قديف القطــاع اخلــاص أاثــ  مــن  .الضـ و ل   ــ ا  القطــاع اخلــاص

وسـتنيود مسـؤول س ا الـس الــوعي  الـدوا امل مـن ااسـتثما  خم اة ااــل األساسـ س ا ديـدة خم النيقـود املقبإــس.
  ملدا   خم مإ  ااستما امل أساسا  ىل القطاع اخلاص.

الس أساسـ س  لنرـ   ىل بثـن ال ـوا   غـن املتناسـب و ملثل  ميثل    ا  اجملموعامل النساا س مسـ - 86
حال ــا خم مقــويف  ــه الــتل املتناســب  ىل حــد ابــن  غــن املــ أة  عإــ  املــ أة  ول ــن األهــم مــن ذلــ  هــو دو  

وقد أاد املنتدى النياملي واملنتدهلمل انقإ م س ال  عذقـدمل  م م م ومن  ت مدا ن ارد من  ا   ال وا  .
د م ـــا اس أاـــحا  امل ـــإحس املتنيـــددين خم مق ـــ م التقـــديف ا ـــ ا  وحتديـــد ســـبل الت ـــدل حتضـــنا لـــه  فوااـــ

لإتحــدهلمل امل ــ اس  ومنيزيــز التنم ــس املســتدامس الــ  متضــمن  دا ة  ــا   ال ــوا   ومطــوي  ال ــ ااامل  ــي 
 القطاعي النيايف واخلاص واجملتمد املد  لإحد من  ا   ال وا  .

هــا و ك اذهــا   ــو ة متســقس دو ا األ ــ  املني ا يــس والتنر م ــس عإــ    ــد املســتوهلمل ومطب قذ  ؤدلومــ - 87
وخم هـتا ال ـدد  ي ـ ل ال ـ  الـدويل املتنيإـق حبمايـس  هاما خم منيزيز املسـاللس عـن  دا ة  ـا   ال ـوا  .

 األ داص خم حاامل ال وا   التل اق حته  نس القاكو  الدويل  سهاما هاما.
اام منرومـــس األمـــم املتحـــدة أيضـــا جهودهـــا ال ام ـــس  ىل دعـــم الـــدول األعضـــال خم من  ـــت   ـــا  ومـــو  - 88

سندال  من خال من  ت خطس عمل األمم املتحدة لإحد من  ا   ال وا   من أجل اهلدة القد ة عإـ  
ك ـطس مواجهتها  وق ا  ا مني س النيامس   ا  ااستني ا  ال امل التل م ل ال أ  د سـنوامل لس اسـس األ

التن  تيس ال  مضطإد يا منرومس األمم املتحدة من أجل التنم س  وعن   يق موااـإس  اـاحامل منرومـس 
 األمم املتحدة انااا س.

واـــندول األمـــم املتحـــدة ااســـت ما  لإحـــد مـــن ال ـــوا   هـــو األداة الـــ  مـــدعم من  ـــت ومتا نيـــس  - 89
و حباجــس  ىل اهلدة ح ــم متويامــه  ومنيزيــز قا إ ــس واســتني ا    ــا  ســندال لإحــد مــن  ــا   ال ــوا    وهــ

 التنبؤ يا وحتسي موق تها.
 يوصى مبا يلي:و  - 90

 حتدد الدول الفرص املتاحة إلدماج إطار سلنداي واتفلاق ابريلص بصلورة متسلقة يف )أ( 
 ؛2030 إطار خطة التنمية املستدامة لعامالتخطيط االجتماعي واالقتصادي واالستثمارات يف 

تواصلل  الللدول إعطللاء األولويللة وإرحللة املللوارد لوتللع اسللرتاتيجيات وطنيللة و ليللة  ) ( 
، كعنصللر رسيسللي يف اجلهللود الراميللة إ  احلللد 2020شللاملة للحللد مللن خمللاطر الكللوارث،  لللول عللام 

 من خماطر املناخ ومن خماطر الكوارث بشك  أعم؛

سلجي  اخلسلاسر النا لة تواص  الدول بذل اجلهود من أج  إنشاء أو تعزيلز نظلم ت )ج( 
مدعوملللة علللن الكلللوارث، ووتلللع خطلللوا أسلللاا السلللتخدامها كنقلللاا مرجعيلللة لقيلللاا التحسلللينات، 

 ببياانت مصّنفة إ  أقصى حد ممكن  سب الدخ ، واجلنص، والسن، واإلعاقة؛
تنظللر الللدول يف متشللرات إطللار سللنداي وتوصلليات فريللق اخلللرباء احلكللومي الللدويل  )د( 

ضللوية املعللؤ ابملتشللرات واملصللطلحات املتعلقللة ابحلللد مللن خمللاطر الكللوارث، عنللد العاملل  املفتللوع الع
 وتع مقاييص لرصد تنفيذ اتفاق ابريص بشأن تغري املناخ؛



 A/72/259 

 

24/24 17-13102 

 

أتخذ الدول يف االعتبار احلد من خماطر الكلوارث وتنفيلذ إطلار سلنداي يف العمليلة  )ه( 
يف ذللل   ة املسللتدامة، ومداوالتلله، مبللاتنميللالتحضللريية للمنتللدى السياسللي الرفيللع املسللتوى املعللؤ ابل

 االستعراتات الوطنية الطوعية؛
تعلزز الللدول التعللاون الللدويل والشللراكات العامليللة وتللوفري وسللاس  التنفيللذ لللدعم أقلل   )و( 

البللللدان  لللوا والبللللدان الناميلللة ولللري السلللاحلية واللللدول اجلزريلللة الصلللغرية الناميلللة فضللل  علللن البللللدان 
اجلله حتللددت  للددة يف تنفيللذ إطللار سللنداي، وتكفلل ، يف هللذا السللياق، أن املتوسللطة الللدخ  اللل  تو 

 تكون برامج املساعدة اإل اسية الثناسية واملتعددة األطراف برامج واعية ابملخاطر؛
تنظر الدول يف زددة تربعاهتا املالية لصلندوق األملم املتحلدة االسلت ماح للحلد ملن  )ا( 

الراميللة إ  إدارة خمللاطر الكللوارث اللل  هتللددها واحلللد منهللا، الكللوارث لللدعم جهللود الللدول األعضللاء 
 وتنفيذ إطار سنداي.

 


