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 الدورة احلادية والسبعون
 )ج( من جدول األعمال املؤقت* 19البند 

    التنمية املستدامة: احلد من خماطر الكوارث
 2030-2015تنفيذ إطار سنداي للحد من خماطر الكوارث للفترة   

  
 تقرير األمني العام  

  

 موجز 
يقدم هذا التقرير حملة عامة عن التقدم احملـر    تنفيـذ إطـار سـنداي للحـد مـن خمـاطر         

 .70/204، حسب ما طلبته اجلمعية العامة   قرارها 2030-2015الكوارث للفترة 
دية، تتـراو  تقـديرا ا   وتتسبب الكوارث   خسائر هائلة على صعيد التنميـة اققتاـا   

بليون دوقر سنويا. غري أن هذه األرقام ختفي وراءهـا أرـرا ريـبريا     300و  250املتحفظة بني 
غري متناسب يقـ  علـى البلـدان املنةفاـة الـدخيت، الـم ياـيت متوسـ  ايتسـائر الـم تتحملـ ا            

قـد أخـذ      املائـة مـن افافـاال اقجتمـاعي. و     22إىل مـا يعـادل    سنويا من جراء الكـوارث 
هــذه التكــاليا   اقرتفــاا ســريعا بســبب عــدم مراعــاة خمــاطر الكــوارث   اقســت مارا       
اققتاادية واقجتماعية والبيئية، وريذلك اتيجة لتغري املنـا.. وبـدون تغـيري جـذري   املسـار      
ــود        ــوي  اجل  ــة و  تق ــراهن، ستســتمر الكــوارث   إحــداث تراجــ    املكاســب افيائي ال

  قحقي  أهدا  التنمية املستدامة.الرامية إىل
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وهذا التغيري   املسار مت له عملية احلـد مـن خمـاطر الكـوارث، املبينـة   إطـار سـنداي         
. ف ـي تـوفر وصـلة عمليـة وملموسـة للـرب        2030-2015للحد من خماطر الكوارث للفترة 

كومـا  واجل ـا    بني أوساط التنمية واألوساط افاسـااية، ريمـا أ ـا  ـور هـام قحتلـاد احل      
الرئيســية صــاحبة املاــلحة، لــا   علــك اوتمــ  املــد، والقجــاا ايتــا ، مــن أجــيت احلــد مــن 

 خماطر الكوارث واملةاطر املناخية.
وقد قام الك ري من الدول األعااء خالل السـنة األوىل مـن عمليـة التنفيـذ باسـتعرا        

مواءمتـ ا مـ  إطـار سـنداي. وأالـئت      وتنقيح ايتج  والن ج على مجي  املسـتويا  مـن أجـيت    
شــراريا  جديــدة عديــدة. وال اقلــجالا علــى صــعيد اظــام الرصــد العــاملي فطــار ســنداي    
 بأعمال واسعة النجاال مشلت أعماق تتعل  لؤشرا  الغايا  العاملية وقحديث املاجلحا .

واحلد من خماطر الكوارث هـو مسـعى قوامـه التعـاون. وبـري بـذل ج ـود متاـافرة          
لتأمني اقتساال   هـذا الاـدد مـ  ايتجـ  واألطـر األخـرق املتفـ  علي ـا دوليـا، لـا   علـك            
ــة       ــة وخجــة التنمي ــيت التنمي ــا الاــادرة عــن املــؤمتر الــدوا ال الــث لتموي خجــة عمــيت أديــا أباب

 واتفاال باريا بلأن تغري املنا.. 2030املستدامة لعام 
، يلـميت هـذا التقريـر أياـا     70/110و  69/218ومتليا م  قـراري اجلمعيـة العامـة     

ــار        ــا وفرعــا عــن معاجلــة ا ر ــة بظــاهرة النينيو/النيني معلومــا  مســتكملة عــن األحــوال املتعلق
 .2015/2016تلك الظاهرة   الفترة اقجتماعية واققتاادية والبيئية املترتبة على 
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 احلالة فيما يتعل  لةاطر الكوارث -أوق  
تتاـاعد إىل   املترتبة علي ـا ةاطر امل وما فتئتتلكيت الكوارث ااتكاسة ريبرية للتنمية.  - 1

مستويا  غري مقبولة بفعيت عـدد مـن العوامـيت احملرريـة الـم تـنجم عـن األالـجة البلـرية وعـن           
لعا مراعاة املةاطر   اقست مارا  افيائية. وتلميت هذه العواميت استلـراء الفقـر وااعـدام    

وأطـر   وسوء إدارة النمو احلاري وسـرعة معدقتـه، والتـدهور البيئـي، وتغـري املنـا.،       ،املساواة
الكـوارث ق تـلال تلحـ     فـنن  احلوريمة الم تسـت ني ججـم خمـاطر الكـوارث. واتيجـة لـذلك،       

سـنوا    تقـو  ريمـا أ ـا    ،ألرارا باألصول احليوية وبسبيت ريسب العيش وتؤدي إىل تدمريها
 من التنمية اقجتماعية واققتاادية.

ق الظـواهر الـم ال   واحدة من أقـو  2015/2016وقد رياات ظاهرة النينيو   الفترة  - 2
رصدها على مدق ايتمسني عاما املالية، ورياات آرارها  سوسة   مجيـ  أاـاء العـاو. وقـد     
أد  حدة األعاصري املدارية إىل إحلاال الاـرر زـلر احملـي  ائـادن وجنـو  شـرال آسـيا. فقـد         

. 2015  جنـو  ائنــد   تلـرين ال ــا،/اوفم     عارمــةأحـدرت األمجـار الغليــرة فياـااا     
ــه    ــرة مــن متو /يولي ــه إىل  2015وشــ د  إريــوادور،   الفت ــر مــن  2016حليران/يواي ، أري 

و  الوقـت افسـه، ريااـت سـنة     . (1)من الفياااا  واق يارا  األرلية املرتبجة بالنينيو 200
أود  موجـا  احلــر  فقـد  هـي أري ـر السـنوا  املسـجلة ارتفاعـا   درجـا  احلـرارة.         2015

شـة    أفريقيـا واللـرال     7 000يوايه وأيلول/سبتم  جياة أري ر مـن  اللديد بني حليران/
األوسـ  وأوروبـا، بينمـا ينتظـر أن تـؤرر موجـة احلـر اللـديد وحالـة اجلفـا  اللتـان تلــ د ا            

 على املاليني من الناس. 2016منجقة جنو  آسيا   عام 
  طريق ـا إىل أن  وهذه الظواهر اجلوية ليست ظواهر اسـت نائية علـى افطـالال، ف ـي      - 3

مـن  تابح هي الول  املعتاد اجلديد، حيث يليد تغري املنا. من شدة األحوال اجلوية القاسية و
اققتاادية واقجتماعيـة املترتبـة علي ـا، لـا       وتواترها وتقلب ا. وقد أصبحت العواقب البيئية 

عـيت، وهـي تاـر   ريـ ري     علك ا رار الكبرية الواقعة على الاحة واألمن الغذائي، ملموسة بالف
 من األحيان بلكيت غري متناسب بالنساء والفتيا .  

املةـاطر املرتبجـة باألخجـار    فنن و  حني أن معظم الكوارث ترتب  بالظواهر اجلوية،  - 4
. ففــــي اليابــــان وإريــــوادور، أد  الــــلق ل   ألــــرار بنحــــداثأياــــا   ــــدداجليوفيليائيــــة 
شةاـا.   650وأود  جيـاة   (2)مزنل ومـب   7 000جواا إىل افلرار  2016ايسان/أبرييت 

__________ 

 .www.desinventar.netااظر  (1) 
 .http://reliefweb.int/updates ااظر (2) 

http://undocs.org/ar/www.desinventar.net
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وعـالوة علـى علــك، فـنن تفلـي األمــرا  املعديـة ايتجــرية   مجيـ  أاـاء العــاو، لـا   علــك         
محـى قسـا، يسـل  الاـوء علـى أ يـة اقسـت مار          والكولريا واحلمى الافراء وفريوس  يكا 

عـن  فقـ   اظم صحية قادرة على الامود. ويقـدر املتوسـ  العـاملي للةسـارة السـنوية النامجـة       
ــا  األعاصــري و   ــواج الســنامية وري ــلق ل واألم ــو  ال ــراو هب ــني   العواصــا بنســبة تت  1.2ب

اقحتياجـا  الال مــة   وبنلـافة و.   املائـة مـن النـاتج احمللــي افمجـاا السـنوي   العــا      1.7 و
  املائـة مـن النـاتج احمللـي      1لالسـت مارا  املتعلقـة بـالتكيا مـ  تغـري املنـا.، والبالغـة حـواا         

أن تلغي أرر الليادة املتوقعة   معدل يـو النـاتج احمللـي     ذه التكاليا اومعةميكن ئ، (3)افمجاا
وقــد يكـون متوســ  ايتسـارة الســنوية    (4)ئــة سـنويا   املا 3افمجـاا العـاملي، واســبت ا حـواا    

و  العديـد مـن    (5)ولـ  األرـر املتوقـ  لـتغري املنـا.   اقعتبـار       إعا مـا أري  بك ري   املستقبيت، 
البلدان   آسيا وأمريكا الالتينية، جتاو  بالفعيت متوس  ايتسارة السنوية متوس  معـدل النمـو   

. غـري أن هـذه األرقـام    2010و  2000ة بني عامي السنوي على مدق السنوا  العلر املمتد
قـ  علـى البلـدان املنةفاـة الـدخيت، الـم تتكبـد خسـائر         يغري متناسب  اريبري اختفي وراءها أرر

   املائة من افافاال اقجتماعي. 22سنوية يعادل متوسج ا ما اسبته 
احلاــرية والــنظم  الــت توجــه إىل البنيــة التحتيــة والتنميــة  ومثــة اســت مارا  ريــبرية مــا - 5

الاحية والتعليم والنقيت واقتااق  واملياه واللراعة والجاقة وغريهـا مـن القجاعـا  احليويـة،     
دون إيالء اعتبار ملةاطر الكوارث. ويلكيت تراريم خماطر الكـوارث عقبـة متلايـدة أمـام تـوفري      

تنميـة املسـتدامة   اقست مارا  الرأمسالية ومبـال  افافـاال اقجتمـاعي الال مـة لتحقيـ  أهـدا  ال      
 وغريها من ايتج  واألطر املتف  علي ا دوليا.  

  
 الن ج املتكاميت لتنفيذ أالجة احلد من خماطر الكوارث ورصدها   -راايًا  

اعتماد إطار سنداي للحد من خماطر الكـوارث للفتـرة   ، من خالل التلم اوتم  الدوا - 6
خمـاطر الكـوارث. وتأريـد  مـن جديـد       ، التلاما قويا بنيالء أولوية للحـد مـن  2015-2030
احلد من خماطر الكوارث من خالل رييت اتفاال من اقتفاقا  التارخييـة الـم ال التوصـيت     لرورة

، وهي خجة عميت أديا أبابا الاـادرة عـن املـؤمتر الـدوا ال الـث لتمويـيت       2015إلي ا   عام 
ــام     ــة املســتدامة لع ــة التنمي ــة، وخج ــاريا بلــأن  2030التنمي ــاال ب ــذه    ، واتف ــا.. ف  ــري املن تغ

اقتفاقا ، جنبا إىل جنـب مـ  اقتفاقـا  الدوليـة عا  الاـلة، م ـيت إجـراءا  العمـيت املعج  ـيت          
__________ 

  (3) Stern Review on the Economics of Climate Change, 2006. 
 .www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects ااظر (4)  
 . املستوطنا  البلريةاملع د ائندي لبحوث  (5)  
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، مت ـيت فرصـة غـري    2014للدول اجللرية الاغرية النامية )مسار سـاموا( الـم اعتمـد    عـام     
كـوارث وتعليـل   مسبوقة لتوفري إطار أري ـر اتسـاقا وتكـامال للسياسـا  العامليـة فدارة خمـاطر ال      

 القدرة على الامود.
 

 اقتساال م  ايتج  واألطر األخرق املتف  علي ا دوليا  
ق ميكن إدارة خماطر الكـوارث إق مـن خـالل العمليـا  الـم توجـدها. ولـذلك، فـنن          - 7

إطـار ســنداي يجــر  يوعجــا فدارة خمــاطر الكــوارث ميكـن تجبيقــه علــى اجــاال مجيــ  ايتجــ    
ة. وميكن إبـاد اقتسـاال والـرواب  الفعالـة وقحقيـ  التعليـل املتبـادل بـني         والقجاعا  عا  الال

 تنفيذ إطار سنداي واقتفاقا  الدولية األخرق بعدد من الجرال.  
فقد دعا مؤمتر األمم املتحدة العاملي ال الـث املعـب باحلـد مـن خمـاطر الكـوارث، الـذي         - 8

ر   إدراج استعرا  التقدم العـاملي احملـر    ، اجلمعية العامة إىل النظ2015عقد   آعار/مارس 
  تنفيذ إطار سنداي لمن عمليا  متابعتـ ا املتكاملـة واملنسـقة للمـؤمترا  ومـؤمترا  القمـة       

مـ  اولـا اققتاـادي واقجتمـاعي واملنتـدق السياسـي          توافـ  الم تعقدها األمم املتحـدة،  
، 70/299يوفر، وفقـا لقـرار اجلمعيـة العامـة     الرفي  املستوق املعب بالتنمية املسـتدامة الـذي سـ   

ســبال فقامــة روابــ  فعالــة مــ  ترتيبــا  املتابعــة واقســتعرا  جلميــ  مــؤمترا  األمــم املتحــدة  
 وعمليا ا عا  الالة.

ــة املســتدامة     - 9 ــ  خجــة التنمي ، 2030لعــام وســيكون فطــار ســنداي دور هــام   قحقي
ــا    ــالعكا. فــالواق  أن هن ــال  عــددها     10والعكــا ب ــة املســتدامة الب مــن بــني أهــدا  التنمي

 الغايـا  هدفا تلتميت على غايا  تتايت باحلد مـن خمـاطر الكـوارث. وبامل ـيت، فـنن مجيـ         17
العاملية السب  فطار سنداي ئا أ ية بالغـة   قحقيـ  أهـدا  التنميـة املسـتدامة. وبـري ولـ         

عدد من املؤشرا  األساسية امللتررية املتعلقة باحلـد مـن خمـاطر الكـوارث مـن      للايغة الن ائية ا
خالل فري  ايت اء العاميت احلكومي الدوا املفتـو  العاـوية املعـب باملؤشـرا  واملاـجلحا       
املتعلقــة باحلــد مــن خمــاطر الكــوارث وفريــ  ايتــ اء امللــتر  بــني الوريــاق  املعــب لؤشــرا     

التنميــة املسـتدامة. وميكــن للمؤشــرا  امللـتررية أن ختفــا مــن عـبء افبــال  الواقــ      أهـدا  
على البلدان، م  افسـ ام   الوقـت افسـه   تنفيـذ ورصـد ريـيت مـن افطـارين. ومـن خـالل           
تاافر ج ود التنفيذ، ميكن لإلطارين بلورة ج ود القجـاعني العـام وايتـا  وبنـاء اللـراريا       

 الكامنة وراء املةاطر وخف  مستويا  ايتجر   املستقبيت.للتادي للعناصر احملررية 
أن تؤدي ج ود التنمية إىل إباد خمـاطر جديـدة، تلـج  خجـة عمـيت       تفاديولامان  - 10

ملنـا. والقـدرة   للقدرة على التأقلم م  آرار تغري اأديا أبابا على إيالء اقعتبار   متوييت التنمية 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/299
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ت الـدول األعاـاء، مـن خـالل خجـة العمـيت، بولـ         الكوارث. وقـد التلمـ   الامود أمامعلى 
وتنفيذ  ج شاميت فدارة خماطر الكـوارث يتماشـى مـ  إطـار سـنداي، لـا   علـك مـن خـالل          

العامليـة فطـار    الغايـا  تقدمي الدعم التقب وإباد آليا  التموييت املبتكـرة. وبامل ـيت، فـنن قحقيـ      
ا اســتراتيجيا  للحــد مــن خمــاطر الكــوارث  ســنداي املتم لــة    يــادة عــدد البلــدان الــم لــدي  

ــ م        ــتدام، ســـو  يسـ ــا  واملسـ ــدعم الكـ ــالل تقـــدمي الـ ــدوا، مـــن خـ ــاون الـ ــل التعـ وتعليـ
 العميت. خجة
احلد من خماطر الكوارث جلءا أساسيا من اجل ـود الراميـة إىل التاـدي لـتغري     يلكيت و - 11

ــاا   متوســ  درجــة احلــ      ــى اقرتف ــاء عل ــا.. و  حــني أن افبق ــا دون  املن ــة إىل م رارة العاملي
الاناعة سو  يقليت من املةاطر وا رـار املترتبـة    عاردرجتني مئويتني فوال مستويا  ما قبيت 

فيـه  التكيا م  تغري املنا. يتـوخى   يتعل اتفاال باريا هدفا أياا على تغري املنا.، فقد أرسى 
ومـن قلـة املناعـة    ةـاطر  واحلـد مـن امل   الاـمود تعليل القدرة على التكيا وتوطيد القدرة علـى  

تغري املنا.. ويعتر  املوقعون على اقتفـاال بـأن أدوا  احلـد مـن خمـاطر الكـوارث ميكـن         أمام
النامجة عن تغـري املنـا..    السيئةأن تقليت إىل حد ريبري من ايتسائر واأللرار املرتبجة بالتأرريا  

ــري      و  هــذا الاــدد،  ــ  تغ ــة  ميكــن افســ ام بلــكيت ريــبري   التكيــا م ــ  التنمي ــا. وقحقي املن
املستدامة من خالل إباد اتساال بني إطار سنداي واتفاال بـاريا مـن حيـث مواءمـة األدوا      

 واملقاييا واقستفادة من اللراريا  واملبادرا    عمليا  التنفيذ.
وسو  يؤدي املنتدق العاملي للحد مـن خمـاطر الكـوارث واملنتـديا  افقليميـة املعنيـة        - 12

ألة دورا حامسا   دعم اقتساال   تنفيذ ورصد إطـار سـنداي. وتعكـا املنتـديا      بنفا املس
العاملية وافقليمية حاليا على مواءمـة خجج ـا وأسـاليب ا لـدف  عمليـة اقتسـاال   التنفيـذ علـى         
ــم ختلــ  إلي ــا        ــائج ال ــوفر النت ــا. وســو  ت اجــاال خمتلــا ايتجــ  واألطــر املتفــ  علي ــا دولي

وافقليميـة مـدخال  فنيـة للمنتـدق السياسـي الرفيـ  املسـتوق عنـدما ينـاقش          املنتديا  العامليـة  
مــن خمــاطر  احلــد أالــجة تقدمــه الــذي وافســ امأهــدافا  ــددة مــن أهــدا  التنميــة املســتدامة  

 .2019و  2018و  2017الكوارث   موالي  دورا  املنتدق   األعوام 
وســيكون اقســتعرا  املقبــيت لــمن سلســلة اقستعرالــا  اللــاملة للسياســا  الــم    - 13

 2030جتري رييت أرب  سنوا  فرصة لامان اقتساال واملواءمـة   مجيـ  جوااـب خجـة عـام      
إطـار   ريـيت مـن   تنفيـذ  بـني عمليـا    واءمـة امل ملواصـلة على الاعيد القجري. ف و ي يـ  الفرصـة   
ى أر  الواقــ . وميكــن أن تســ م اجل ــود الــم تبــذئا  ســنداي وأهــدا  التنميــة املســتدامة علــ 

لةـاطر الكـوارث وتغـري املنـا.      ةتعلقـ املالـجة  األاألفرقة القجريـة التابعـة لممـم املتحـدة جلعـيت      
الـذي بـري ريـيت    للسياسـا   متماشية م  إطار سنداي إسـ اما ريـبريا   اقسـتعرا  اللـاميت     



A/71/230 
 

 

16-13144 7/34 

 

قة باحلـد مـن خمـاطر الكـوارث إدماجـا ريـامال       أرب  سنوا  للتأريد من إدماج اقعتبارا  املتعل
   أعمال األمم املتحدة على الاعيد القجري.  

 ويعتــــر  ريــــيت مــــن براــــامج عمــــيت اســــجنبول لاــــا  أقــــيت البلــــدان يــــوا للعقــــد   - 14
وإطار سنداي بالاعا اللديد الذي تتسـم بـه أقـيت البلـدان يـوا   مواج ـة        2011-2020

ــري    ــن تغ ــار النامجــة ع ــ       الكــوارث وا ر ــدة اللــاميت والرفي ــا.. و  اســتعرا  منتاــا امل املن
ــذي عقــد   أيار/مــايو       ــدان يــوا، ال ــيت البل ــامج عمــيت اســجنبول لاــا  أق ــذ برا املســتوق لتنفي

، أريد  الدول األعااء على لرورة تعليل قدرة أقيت البلـدان يـوا علـى الاـمود أمـام      2016
ريوسـيلة لولـ  وتنفيـذ اسـتراتيجيا      الكوارث وتغري املنا.. وُسل  الاوء على إطار سنداي 

 الكوارث   أوساط أقيت البلدان يوا.   خماطرمتكاملة للحد من 
ميكن أن تس م اقلتلاما  الم ال التع د هبا   مـؤمتر القمـة العـاملي للعمـيت افاسـا،      و - 15

     تنفيذ ايتج  واألطـر املتفـ  علي ـا دوليـا. فقـد اعتـر  قـادة العـاو         2016  أيار/مايو 
مؤمتر القمة بأن دعم تنفيذ إطار سنداي لـه فوائـد مباشـرة علـى صـعيد احلـد مـن اقحتياجـا          

 الغايـا  افاسااية والتكاليا املرتبجة هبا. وبالتـاا، فمـن املمكـن أن بـري افسـ ام   قحقيـ        
ة إطــار ســنداي مــن خــالل متابعــة املســؤولية األساســية ملــؤمتر القمــاملناــو  علي ــا   العامليــة 

املتم لة   اقاتقال من تقدمي املعواة إىل إ ـاء اقحتياجـا ، لـا   علـك مـن خـالل اقسـت مار        
  الوقايــة والتأهــب، وقحســني املمارســا  املتعلقــة زمــ  البيااــا ، وقحليــيت املةــاطر وافاــذار   

 املبكر، وإالاء اللراريا  املتعددة القجاعا  لتعليل القدرة على الامود والتأهب.
ــهو - 16 ــدوا    ،2016   حليران/يواي ــااون ال ــة الق ــد  جلن ــواد املتعلقــة    اعتم ــاري  امل مل

(. وعلـــى وجـــه ايتاـــو ، مي ـــيت A/CN.4/L.871جمايـــة األشـــةا    حـــاق  الكـــوارث )
ول  أطـر معياريـة للحـد    املتعل  باحلد من خماطر الكوارث مسا ة حيوية    9ملروا املادة 

من خماطر الكوارث. وعموما، هنا  قدر ريبري من املواءمة والتكاميت بني ملاري  املـواد وإطـار   
سنداي، ريما توجد بين ما عالقة وظيفية، فملاري  املواد تن  علـى واجـب احلـد مـن خمـاطر      

 علـى الـدول   الكوارث وعلى التعـاون، بينمـا دـدد إطـار سـنداي الجرائـ  والتـدابري الـم يـتعني         
 اعتمادها ألداء هذا الواجب.

 
 رصد إطار سندايمقياس التقدم احملر  من خالل   

مـن إطـار سـنداي، أالـأ  اجلمعيـة العامـة فريـ  ايتـ اء احلكـومي           50عمال بالفقرة  - 17
الدوا العاميت املفتو  با  العاـوية مـن أجـيت ولـ  مؤشـرا  لقيـاس التقـدم احملـر    تنفيـذ          

ماـجلحا  اقســتراتيجية  ”العامليـة السـب  فطـار ســنداي، وقحـديث املنلـور املعنـون        الغايـا  

http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.871
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. فقـد قـام مـا عموعـه     “2009الدولية للحـد مـن الكـوارث عـن احلـد مـن خمـاطر الكـوارث،         
ــر مــن    107 ــو ارا  وافدارا    250مــن الــدول األعاــاء بتســمية أري  خــبريا مــن خمتلــا ال

مم لـو رييااـا  األمـم املتحـدة وامللـارريون مـن منظمـا         الوطنية. وبافلـافة إىل علـك، يقـوم    
اوتم  املـد، والقجـاا ايتـا  واملؤسسـا  العلميـة والتقنيـة واألريادمييـة بتقـدمي الـدعم الـتقب           
خـالل هــذه العمليــة. وســو  يكتمــيت العمــيت الــذي ياــجل  بــه الفريــ  العامــيت جلــول ريــااون  

 العامة للنظر فيه.م تقرير إىل اجلمعية وسيقدَّ 2016األول/ديسم  
وقد تاب  فري  ايت اء احلكومي الدوا العاميت عن ري ب أعمال فري  ايتـ اء امللـتر     - 18

ؤشــرا  أهــدا  التنميـة املســتدامة، و  الوقــت افسـه اعتــر  أعاــاء   لبـني الوريــاق  املعـب   
ؤشـرا   فري  ايت اء امللتر  بني الورياق  بارورة اقتساال بني مؤشـرا  إطـار سـنداي وامل   

أهـدا  التنميـة املسـتدامة. ومـن املتوقـ  أن يسـتةدم        لـمن املتالة لةاطر الكـوارث املقـررة   
فريــ  ايتــ اء امللــتر  بــني الوريــاق  املؤشــرا  الــم ولــع ا فريــ  ايتــ اء احلكــومي الــدوا  
العامــيت   قائمــة مؤشــراته املقترحــة فيمــا يتعلــ  باحلــد مــن خمــاطر الكــوارث   إطــار أهــدا    

 .13و  11و  1ية املستدامة التنم
و  سبييت دعم الدول األعااء   إجرائ ا للتقييم الذايت وتقدمي ا للتقارير فيمـا يتعلـ     - 19

العاملية فطـار سـنداي، سـيتم   الـدورة ايتامسـة للمنتـدق العـاملي للحـد مـن خمـاطر            بالغايا 
ي افلكتـرو،. وسـو    ، إطالال مرصد إطار سندا2017الكوارث، الم ستعقد   أيار/مايو 

يدعم املرصـد الـدول   مجـ  البيااـا  وولـ  خجـوط األسـاس الال مـة لتقـدمي التقـارير علـى            
ــة       ــيم الــذايت الــوطب الدوري أســاس عموعــة املؤشــرا  املتفــ  علي ــا مــن خــالل عمليــا  التقي

وطنيـة  باستةدام قواعد البيااا  الوطنية للةسائر النامجة عن الكوارث وعموعـا  البيااـا  ال  
األخرق عا  الالة. وسيلميت مرصد إطار سنداي خيارا  لرصـد الغايـا  واملؤشـرا  الـم     
تولــ  علــى الاــعيد الــوطب. وملســاعدة الــدول، بــري   اســة بلــدان اختبــار عموعــة مــن   

 األهدا  الوطنية.   لوءاملؤشرا  املمكنة لقياس التقدم احملر  
 

 د من خماطر الكوارثاقستراتيجيا  الوطنية واحمللية للح  
الليـادة بدرجـة ريـبرية   عـدد     ’’تلكيت الغاية العامليـة فطـار سـنداي الـم تـن  علـى        - 20

‘‘ ۲۰۲۰البلدان الم لدي ا استراتيجيا  وطنية و لية للحد من خمـاطر الكـوارث جلـول عـام     
ل عـام  جلـو  األخرق. وقد التلمـت الـدول األعاـاء بـأن تقـوم،      الغايا شرطا أساسيا لتحقي  

ومؤشــرا  والــحة للحــد مــن   غايــا ، بولــ  اســتراتيجيا  وخجــ  جديــدة عا   2020
خماطر الكوارث وقحسني اقستراتيجيا  وايتج  القائمة. ويقدم مكتـب األمـم املتحـدة للحـد     
من خماطر الكوارث الدعم إىل الدول األعااء   قحقي  هـذه الغايـة مـن خـالل تـوفري التوجيـه       
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ــتقب وريــذلك مــن خــالل   دعــم التنســي  وحفــل أعمــال منظومــة األمــم املتحــدة واللــررياء      ال
، أول خجـة وطنيـة ئـا    2016  حليران/يوايـه   ،أصـدر  ائنـد   ا خرين. فعلى سبييت امل ـال، 

 فدارة الكوارث، وهي تستند إىل أولويا  العميت األرب  املناو  علي ا   إطار سنداي.

ــة عا  أهــدا  وم   - 21 ــة للقيــاس، ورصــد  ولكــي يتســ  ولــ  خجــ  وطني ؤشــرا  قابل
 تتعلــ التقــدم احملــر    لــوء هــذه ايتجــ ، ســو  قحتــاج البلــدان إىل قحديــد خجــوط أســاس   

علـى   م يت ايتسائر احلالية، وموجلا  لبيااا  املةاطر والقـدرا  املتاحـة   ،املؤشرا  الرئيسيةب
مــن الــدول    املائــة 45الــوطب واحمللــي. ويوجــد   الوقــت الــراهن لــدق حــواا   الاــعيدين 

مـن   الفجـوة األعااء قواعد بيااا  وطنية للةسائر النامجـة عـن الكـوارث. وسـيللم سـد هـذه       
 أجيت ول  خ  أساس عاملي.  

املتعلقة باقسـتراتيجيا    الغايا ويللم تلويد البلدان لليد من الدعم من أجيت صياغة  - 22
ر ؛ والوقـو  علـى التحـديا     وايتج  الوطنية؛ واختيار املؤشرا  املناسـبة لقيـاس التقـدم احملـ    

وقحليل ا؛ واستعرا  البيااـا  املتاحـة لولـ  خجـوط األسـاس؛ وتـأمني        والدروس املستةلاة
امللاررية النلجة من جااـب مجيـ  القجاعـا  عا  الاـلة وإالـاء آليـا  للتعقيـب؛ واملواءمـة         

طنية وتنفيـذها.  بني مؤشرا  التنمية املستدامة والتكيا م  تغري املنا.؛ واستعرا  ايتج  الو
ــة       ــاط العلميـ ــدة واألوسـ ــم املتحـ ــة األمـ ــاال منظومـ ــى اجـ ــ  علـ ــيت املنسـ ــون للعمـ ــو  يكـ وسـ

 والتكنولوجية والقجاا ايتا  واوتم  املد، أ ية حامسة.
 

ــى            ــدرة عل ــادة الق ــن أجــيت  ي ــم املتحــدة للحــد مــن خمــاطر الكــوارث م خجــة عمــيت األم
 مواج ت ا: او إرساء  ج متكاميت إ اء التنمية املستدامة يقوم على الوعي باملةاطر 

يدعو إطار سنداي منظومة األمم املتحـدة إىل دعـم ج ـود احلـد مـن خمـاطر الكـوارث         - 23
خمتلــا رييااــا  األمــم  ا تاــجل  هبــمالــ لمعمــالســ  بجريقــة منســقة، مــن خــالل احللــد املت

علـى اـو يليـد مـن     الـدعم   أن يقـدم أعـم  تتوقـ  باـفة   الدول األعاـاء  أن هذا  ويبنياملتحدة. 
. ووفقـا  على أريفـأ وجـه   املوارد املالية وغريها من املوارد ويستةدم إىل أقاى حد أوجه التآ ر

، يدرس هـذا التقريـر احتياجـا  منظومـة األمـم املتحـدة لـدعم        70/204لقرار اجلمعية العامة 
تنفيذ إطار سنداي ويتاـمن معلومـا  مسـتكملة عـن التقـدم احملـر  بلـأن خجـة عمـيت األمـم           

 .مواج ت ااملتحدة للحد من خماطر الكوارث من أجيت  يادة القدرة على 
نفيذيني   منظومة األمم املتحدة املعـب بالتنسـي  إىل تنقـيح    وقد دعا علا الرؤساء الت - 24

، خجة عميت األمم املتحدة للحد من خمـاطر الكـوارث مـن أجـيت  يـادة القـدرة علـى مواج تـ ا        
ــام  ــعيدين      ،2013لعـ ــى الاـ ــا علـ ــة ربج ـ ــذلك لكفالـ ــنداي وريـ ــار سـ ــ  إطـ ــواءم مـ ــي تتـ لكـ

http://undocs.org/ar/A/RES/70/204
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و  وقـت قحـ ، تـوىل مكتـب      واتفاال باريا. 2030اقستراتيجي وال ااعي م  خجة عام 
األمم املتحدة للحد مـن خمـاطر الكـوارث قيـادة عمليـة ملـتررية بـني الوريـاق  فعـداد خجـة           
العميت املنقحة لممم املتحدة للحد من خماطر الكوارث من أجيت  يادة القدرة على مواج تـ ا،  

، وصـدال  ‘‘ي باملةـاطر او إرساء  ج متكاميت إ اء التنمية املستدامة يقوم على الوع’’وعنوا ا 
 .  2016اولا علي ا   ايسان/أبرييت 

اتيجة متوقعـة. ويتم ـيت ائـد  مـن اقلتلامـا        11التلاما  و  3وقحدد خجة العميت  - 25
  تعليل اقتساال على اجاال املنظومة دعما فطـار سـنداي وغـريه مـن اقتفاقـا ، مـن خـالل        

بناء قـدرة منظومـة األمـم املتحـدة علـى تقـدمي       واتباا  ج متكاملة تقوم على الوعي باملةاطر؛ 
الدعم املنس  والعاا اجلودة إىل البلدان   عال احلـد مـن خمـاطر الكـوارث؛ وريفالـة اسـتمرار       

 رييااا  األمم املتحدة   إيالء أولوية استراتيجية للحد من خماطر الكوارث.  
حلد مـن خمـاطر الكـوارث    وتدعو خجة العميت رييااا  األمم املتحدة إىل ول  مسألة ا - 26

خج  العميت اقستراتيجي الم تأخـذ هبـا؛ ورصـد التقـدم احملـر  وافبـال  عنـه         لمن أولويا 
بااتظام؛ وإشرا  الوحدا  املكواة لكيت من ا   تنفيذ إطـار سـنداي. وعلـى وجـه ايتاـو ،      

ملقــدم االتوجيــه التلــغيلي و يــادة الــدعم امللمــوس  تــوفري تلــدد خجــة العمــيت علــى احلاجــة إىل
 خمـاطر لمفرقة القجريـة لممـم املتحـدة. وسـو  يتـوىل املم ـيت ايتـا  لممـني العـام للحـد مـن            

إدمـاج  التلـجي  علـى   الكوارث قيادة عملية التنفيذ وتعليـل التنسـي ،   إطـار م امـه املتعلقـة ب     
 احلد من خماطر الكوارث   أعمال التنمية املستدامة، ريما سيلكيت   علك افطـار فريقـا مـن   

ايتجــة، واســتعرا  التقــدم احملــر   تفعيــيتأفرقــة القيــادة التابعــة لممــم املتحــدة لإلشــرا  علــى  
 وريفالة اقتساال على اجاال منظومة األمم املتحدة افيائية.  

وقد قام بالفعيت عـدد مـن األفرقـة القجريـة التابعـة لممـم املتحـدة   مجيـ  أاـاء العـاو            - 27
إطـار  لكـي تتماشـى مـ     عمـيت هبـا،   يللمسـاعدة افيائيـة الـم     بتحديث أطر عميت األمم املتحدة

سنداي. وقد أدق اقعترا  بأن القدرة على الامود أمـام الكـوارث والتـأقلم مـ  تغـري املنـا.       
جــلء ق يتجــلأ مــن التنميــة املســتدامة إىل إدراج احلــد مــن خمــاطر الكــوارث والقــدرة علــى          

دة افيائيـة علـى الاـعيد الـوطب   مـا ق يقـيت       ـــ املساعر ــ  التةجي  وأطــي ورائــمواج ت ا ف
، الاـادرة   أيار/مـايو   املتعلقة بنطار سـنداي  بلدا. وتن  افرشادا  املؤقتة املنقحة 31ن ــع

ـــ ـ، علـــــى أن إدارة املةاطـــــ2016 ة األربعـــــة ـر تلـــــكيت أحـــــد عناصـــــر الـــــتمكني الرئيسيــ
 املتكاملة. لل عة
ــا     - 28 ــد مــن ريياا ــدر  العدي ــذي    وي ــدور ال ــة ال ــة أ ي األمــم املتحــدة واملنظمــا  الدولي

تاجل  به   احلد من خماطر الكوارث وافسـ اما  الكـبرية الـم ميكـن أن يقـدم ا عملـ ا         
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طائفـة واسـعة مـن املبـادرا  اجلاريــة      الــواردة أداـاه األم لـة القليلـة    وتـبني تنفيـذ إطـار سـنداي.    
 للحد من خماطر الكوارث.  

ن جديــد اســتعرا  منتاــا املــدة للةجــة اقســتراتيجية ل اــامج األمــم   أريــد مــقــد و - 29
ينــدرجان منــ ا عــا  تاأن احلــد مــن خمــاطر الكــوارث واق (2017-2014املتحــدة افيــائي )

مليـون   256حـواا   ئـذين اوـالني  النفقا  ال ااعيـة السـنوية    لمن األولويا  العاملية، وتبل 
ــام   ــد 51دوقر. و  وقــت قحــ ، ق ــامج األمــم املتحــدة   2015ا   عــام بل ــدعم مــن برا ، ب

بلـدا   28والتكيـا مـ  تغـري املنـا.؛ وأعـد       افيائي، بول  خج  للحـد مـن خمـاطر الكـوارث    
بلـدا ببنـاء قدرتـه     13بلدا اظـم افاـذار املبكـر لديـه؛ والـجل        26خججا للتأهب؛ ريما عل  

ــود ا       ــك، يق ــى عل ــا . وعــالوة عل ــادة وتنســي  ج ــود افاع ــى قي ــادرة   عل ــائي مب ــامج افي ل ا
ةـاطر، مـ    املالتنميـة القائمـة علـى الـوعي ب    تحقيـ   ، وتعـ  ب 50-10-5لللرارية قحميت اسـم  

التررييل على اسة عاق  حامسـة، تتماشـى مـ  إطـار سـنداي. وسـو  بـري تنفيـذها علـى          
بلدا على األقيت. وتـوفر مبـادرة تعليـل قـدرا  احلـد مـن الكـوارث،         50سنوا     10مدق 
ي مبادرة ملتررية بني الورياق  يقودهـا براـامج األمـم املتحـدة افيـائي، م ـاق آخـر علـى         وه

الــــدعم املنســــ  الــــذي يقــــدم للحكومــــا  لبنــــاء القــــدرا  الوطنيــــة   عــــال احلــــد مــــن   
 الكوارث. خماطر
وتاجل  املنظمة الدولية لل جرة بدور ريـادي   تنفيـذ إطـار سـنداي مـن أجـيت احلـد         - 30

مليـون   68 مـن  يقـر   امبلغـ  ف ـي ختاـ   ا  امللردين بسـبب األ مـا ،   من لعا األشة
بلدا. وتعميت املنظمـة مـ  احلكومـا  علـى صـياغة       20ملروعا جاريا    62دوقر ملا عدده 

ــاط  املعرلــة للكــوارث      ــا  املقــررة لنقــيت املســتوطنا  الواقعــة   املن سياســا  فدارة العملي
لية املعرلة يتجـر التلـريد بفعـيت الكـوارث هبـد       بدرجة عالية؛ وتقدم الدعم للمجتمعا  احمل

؛ وتــوفر احللــول ا منــة والدائمــة للــذين ‘‘إعــادة البنــاء بلــكيت أفاــيت’’ و تعليــل درجــة تأهبــ ا
ــاء   دمــج مســألةيعيلــون   خميمــا  امللــردين، مــن خــالل     احلــد مــن خمــاطر الكــوارث   بن

   افيواء. أمارين
ــة قائمــة علــى الــوعي باملةــاطر، جــرق   عــام    ولــمااا ألن تكــون املســاعدة افيائ  - 31 ي

فح  مجي  العمليا  الم تاجل  هبـا عموعـة البنـك الـدوا   البلـدان عا  الـدخيت        2015
عمليــة، مــن أجــيت تقيــيم مــدق مراعا ــا للمةــاطر املناخيــة وخمــاطر   255املــنةف ، وعــددها 

ة القـدرة علـى مواج ـة    بلـدا الـدعم الـال م لتعمـيم مراعـا      90الكوارث، وتلقى مـا يليـد علـى    
الكوارث لمن أولويا ا افيائية. وقد ال تعليل هذا الن ج من خالل املرفـ  العـاملي للحـد مـن     
الكوارث وافاعا ، وهـو شـرارية عامليـة يوجـد مقرهـا   البنـك الـدوا الـذي يـوفر ئـا رأس           



 A/71/230 

 

12/34 16-13144 

 

وإدمـاج إدارة   املال األوا ويلودها بأالجة دعم القدرا  من أجيت تيسري تنفيـذ إطـار سـنداي   
 خماطر الكوارث   ايتج  افيائية الوطنية.

  
 التقدم احملر    تنفيذ إطار سنداي -رال ا  

الــم بــدأ  والبلــدان،  الــم تبــذئا املتواصــلة يعتمــد تنفيــذ إطــار ســنداي علــى اجل ــود  - 32
على ولـ  ائياريـيت الال مـة    وبينما بري العميت . 2015-2005لوجب إطار عميت هيوغو، 
، ال بالفعـيت قحقيـ  اتـائج أوليـة هامـة خـالل السـنة األوىل        بكفـاءة لتنفيذ إطار سـنداي ورصـده   

 تنفيذه. من
 

 األعمال التحاريية للمنتدق العاملي للحد من خماطر الكوارث وللمنتديا  افقليمية - ألا 
بــري افعــداد للــدورة ايتامســة للمنتــدق العــاملي للحــد مــن خمــاطر الكــوارث، الــذي   - 33

. 2017أيار/مـــايو  26إىل  22ستستاـــيفه حكومـــة املكســـيك   ريـــااكون   الفتـــرة مـــن 
فرصـة   وسيكون املنتدق، باعتباره املنتدق العاملي األول الذي يعقد منذ اعتمـاد إطـار سـنداي،   

نفيــذ، وتبــادل املمارســا  واملعــار  املبتكــرة بلــأن السياســا        لتقيــيم التقــدم احملــر    الت  
وال امج واقست مارا  القائمة على الوعي لةـاطر الكـوارث، مـ  تـوفري احليـل الـال م فقامـة        

 .  فيما بري من أعمال إدارة خماطر الكوارث إدماجعلى  والتلجي شراريا  جديدة 
يما للتقدم احملـر    تنفيـذ إطـار سـنداي،     تقي 2017وسيجري املنتدق العاملي   عام  - 34

جلــول عــام  مــ  التررييــل بوجــه خــا  علــى الغايــة املباشــرة املتم لــة   إحــداث  يــادة ريــبرية   
الغايـا      عدد البلدان الم لدي ا استراتيجيا  للحد من خماطر الكـوارث، وريـذلك   2020

 2030لعاملي واحلد جلـول عـام   املتعلقة باحلد من الوفيا  النامجة عن الكوارث على الاعيد ا
من ايتسائر اققتاادية املتالة مباشرة بـالكوارث. وسـيجري أياـا النظـر   التقـدم احملـر          
قحديد خجوط األساس وموجلا  املةاطر، لا   علك إالاء أو تعليـل اظـم تسـجييت ايتسـائر     

متجـورة للحـد   النامجة عن الكوارث، و  الوقت افسه سـو  يسـاعد افعـالن عـن مبـادرا       
مــن خمــاطر الكــوارث   دفــ  عجلــة التنفيــذ. وبــالنظر إىل األ يــة احلامســة فجــراء ملــاورا     

بـدأ  لاـا  الـدول األعاـاء واجل ـا        فقـد  الجة واسـعة النجـاال   حـا  املنتـدق العـاملي،     
 املعنية عملية للتلاور على شبكة افاترات.  

، املنتـدق العـاملي   مـوجل يعـده الـرئيا      وسيجري جتمي  النتائج الـم يـتمة  عنـ ا    - 35
إىل بيــان رفيــ  املســتوق، وســيجري اقسترشــاد هبــاتني الــوريقتني   مــداوق  دورة   بافلــافة

للمنتــدق السياسـي الرفيــ  املسـتوق املعــب بالتنميـة املســتدامة الـذي ســيعقد قحــت      2017عـام  
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التكامـيت بـني الغايـا  العامليـة     مـن أجـيت مواصـلة تعليـل      ،رعاية اولا اققتاادي واقجتماعي
 ائيئا  الدولية وافقليمية األخرق عا  الالة.  وفطار سنداي وأهدا  التنمية املستدامة، 

وسو  يسترشـد   املنتـدق العـاملي لناقلـا  واتـائج املنتـديا  افقليميـة للحـد مـن           - 36
افقليميـة تلـكيت    . ف ـذه املنتـديا   2017و  2016خماطر الكوارث املقـرر عقـدها   عـامي    

أدوا  رئيســية للنــ و  بتنفيــذ إطــار ســنداي ورصــد التقــدم احملــر  فيــه. وبــري حاليــا بــذل   
ــة والغايــا  الــم يــن  علي ــا افطــار، وتوحيــد     الــ امجج ــود للمواءمــة بــني   أســا افقليمي

 مية.املنتديا  العاملية وافقليرييت من   املستةدمة املناقلا  وإعداد النتائج وأدوا  الرصد 
ــ  بلــأن احلــد مــن خمــاطر       - 37 ــ  املســتوق الراب ــال، ال   اقجتمــاا الرفي فعلــى ســبييت امل 

، ترسـي   2015متو /يوليـه   23الكوارث الذي استاـافته حكومـة الكـامريون   ياواـدي       
إعـالن   الدعم السياسي املقدم من أجيت تنسي  عملية تنفيذ إطـار سـنداي عـ  أفريقيـا. ويرسـي     

ياوادي، الذي اعتمد برو  من التعاون واقتساال على الاعيد افقليمـي، أساسـا متينـا لتنفيـذ     
إطار سنداي، لا   علك داخيت أج لة اققحاد األفريقي، ويدعو إىل اسـتعرا  ال اـامج الـذي    
ــن خمــاطر          ــة للحــد م ــة األفريقي ــذ اقســتراتيجية افقليمي ــيت املوســ  لتنفي ــامج العم ســيةلا برا

وفقا فطار سنداي. وستجر  الوريقة ايتلا لالتفـاال علي ـا      (،2015-2006لكوارث )ا
الدورة السادسة املقبلة للمنتدق افقليمـي األفريقـي للحـد مـن خمـاطر الكـوارث، املقـرر عقـده         

. وبامل ـيت، فـنن جامعـة    2016تلرين ال ـا،/اوفم    25إىل  22  بور  لويا   الفترة من 
سترشـاد هبـا   د أعـد  خريجـة طريـ  إقليميـة لتنفيـذ إطـار سـنداي سـيجري اق        الدول العربية قـ 

املناقلـا  الــم سـتدور   املــؤمتر العـرث ال الــث للحــد مـن خمــاطر الكـوارث، املقــرر عقــده        
 .2016 عام
ــيا        - 38 ــي  س ــدق افقليم ــن املنت ــدورة األوىل م ــة طاجيكســتان ال ــد استاــافت حكوم وق

متو /يوليـــه  12   ،  دوشـــااي ،مـــن خمـــاطر الكـــوارث الوســـجى وجنـــو  القوقـــا  للحـــد 
. و  اقجتماا، أحر   احلكوما  تقدما   إالاء آليـة للتنسـي  افقليمـي مـن أجـيت      2016

قليمـي ومنتـدق احملـي     اف تـدق تنفيذ إطار سـنداي. وسـو  بـري اقسترشـاد بنتـائج هـذا املن      
،   سـوفا،    2016األول/أريتـوبر  ائادن فدارة خماطر الكوارث، الـذي سـيعقد   تلـرين    

ولــ  التوصــيا  املتعلقــة بالسياســا  وخجــ  العمــيت   املــؤمتر الــو اري ا ســيوي الســادس    
  تلــرين  ،  ايــودئي ،املعــب باحلــد مــن خمــاطر الكــوارث، الــذي ستستاــيفه حكومــة ائنــد 

 .2016ال ا،/اوفم  
للحد من خمـاطر الكـوارث، الـذي    و  اقجتماا السنوي السادس للمنتدق األوروث  - 39

، اعتمــد املنتــدق خريجــة طريــ  بلــأن تنفيــذ إطــار       2015عقــد   تلــرين األول/أريتــوبر   
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. وياـجل  حاليـا الفريـ  العامـيت     2020سنداي، تتواف  قحديدا مـ  غايـة افطـار املتاـلة بعـام      
يجـة  التاب  للمنتدق األوروث للحد مـن خمـاطر الكـوارث بولـ  ماـفوفة عمـيت ألولويـا  خر       

الجري ، من شأ ا أن توفر التوجيه الال م لتنفيذ األالجة املتكاملة الراميـة إىل احلـد مـن خمـاطر     
 الكوارث على اجاال أوروبا.

 ،  أسواســـيون، 2016حليران/يوايـــه  9و  8واستاـــافت حكومـــة بـــاراغواي    - 40
سـنداي. واعتمـد     اقجتماا األول للو راء والسـلجا  الرفيعـة املسـتوق املعـب بتنفيـذ إطـار      

احلكوما  من خمتلا أاـاء املنجقـة إعـالن أسواسـيون وشـرعت   إجـراء عمليـة تلـاور مـن          
 املنتـدق أجيت ول  خجة عميت لتنفيذ إطار سنداي ع  األمـريكتني، وسـتعتمد تلـك ايتجـة       

ألمريكتني، الـذي ستستاـيفه حكومـة رينـدا   أوائـيت        ا الكوارث خماطرافقليمي للحد من 
 .  2017عام 

 
 تعليل افجراءا  املتةذة على الاعيد افقليمي من أجيت تنفيذ إطار سنداي - باء 

تقوم املنظمـا  احلكوميـة الدوليـة العاملـة علـى الاـعيد افقليمـي، بـدعم مـن مكتـب            - 41
األمــم املتحــدة للحــد مــن خمــاطر الكــوارث، بــدور رئيســي   احلــد مــن خمــاطر الكــوارث مــن   

ــا   ــد و  اجليــدة، خــالل تبــادل املمارس ــدتوحي ــادن التوجي يــة ايتاصــة باملنجقــة،     القواع واملب
واعتمــاد اظــم ملــتررية للمعلومــا  وافاــذار املبكــر والــر األدوا  واملنــ جيا  الــم ربتــت    

ة الدولية العاملـة علـى الاـعيد افقليمـي علـى      ــن املنظما  احلكوميــدد مــفعاليت ا. ويعكا ع
ة للحـد  ـــ ا  افقليميـــ ا املنتديـــ ت عن ـي متةاـ ـاي والنتـائج التـ  ه م  إطار سـند ــة أعمالــمواءم

ـــ    ــة إل ــقة الراميـ ــه اجل ـــود املنسـ ــوارث، وتوجيـ ــاطر الكـ ــنداي علـــى  ـمـــن خمـ ــار سـ ى تنفيـــذ إطـ
 افقليمي.   الاعيد

 
 أفريقيا  

   ،عقــد  الــدورة ال امنــة لفريــ  أفريقيــا العامــيت املعــب باحلــد مــن خمــاطر الكــوارث    - 42
، وأعـد  خريجـة طريـ  ملـفوعة بتوصـيا   ـددة مـن        2016  شـباط/ف اير   ،أبابـا  أديا

 مـا أجيت توجيه مفولية اققحاد األفريقي، واجلماعا  اققتاادية افقليمية والـدول األعاـاء في  
 ،تنفيذ إطار سنداي. وعالوة على علك، اعتمد اولا التلريعي جلماعـة شـرال أفريقيـا   ب يتعل 

شرال أفريقيا للحد من خماطر الكوارث وإدار ا من أجيت تعليـل   قااون، 2016  آعار/مارس 
التعاون ع  احلدود، والتنفيذ الـوطب ألالـجة احلـد مـن خمـاطر الكـوارث. و  وسـ  أفريقيـا،         
قامت اجلماعة اققتاـادية لـدول وسـ  أفريقيـا،   أعقـا  اعتمـاد اسـتراتيجية وسـ  أفريقيـا          

وارث والتكيا م  تغري املنا.، بنالـاء وحـدة معنيـة باحلـد     افقليمية قتقاء املةاطر وإدارة الك
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من خماطر الكوارث والتكيا م  تغـري املنـا.. والـجل  مرريـل التنبـؤ باملنـا. وتجبيقاتـه التـاب          
لل يئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة بتنظــيم رالرــة منتــديا  معنيــة بتوقعــا  املنــا. ملنجقــة  

قارية ومتوسجة األجـيت لتيسـري    تلك املنتديا  تنبؤا  جوية القرن األفريقي الك ق، ووفر 
ــوفري         ــم املتحــدة للحــد مــن خمــاطر الكــوارث بت ــب األم ــام مكت ــذار والعمــيت املبكــرين. وق افا

موظفــا مــن خمتلــا إدارا  أمــاام ائيئــة  50حلــد مــن خمــاطر الكــوارث لنحــو علــى االتــدريب 
قــد  أمااــة اجلماعــة افيائيــة للجنــو    احلكوميــة الدوليــة ومجاعــة شــرال أفريقيــا. وأخــريا، ع  

ــارا       ــادا  األفريقيــة بلــأن مســألة تعمــيم مراعــاة اعتب األفريقــي املنتــدق ايتــاما لتنميــة القي
 التكيا واحلد من خماطر الكوارث   التنمية.

 
 الدول العربية  

الـم  ، 2020أدق استعرا  أجري لالستراتيجية العربية للحد مـن خمـاطر الكـوارث،     - 43
مــ  اقسترشـاد لبــادن إطــار ســنداي، إىل ظ ــور اســتراتيجية  ولـعت ا جامعــة الــدول العربيــة،  

أري ــر مشــوق وتنســيقا، جتمــ  بــني اقلتلامــا  الاــادرة   إطــار املنتــديني افقليمــيني العــربيني،   
يتماشى م  الغايا  وأولويا  العميت املناو  علي ا   إطـار سـنداي. و  وقـت قحـ ،      لا
جـة طريـ  إقليميـة مـن أجـيت تنفيـذ       يعلا الو راء العـر  املسـؤولني عـن شـؤون البيئـة خر     أقر 

إطــار ســنداي تلــميت تنلــي  آليــة عربيــة ملواج ــة الكــوارث، مــن أجــيت تيســري أعمــال التنفيــذ  
 والرصد املنسقة   مجي  أااء املنجقة.

 
 آسيا واحملي  ائادن  

ايتـا    2020-2016العميت للفتـرة   اعتمد  رابجة أمم جنو  شرال آسيا براامج - 44
باقتفـاال الــذي ولـعته بلــأن إدارة الكـوارث واقســتجابة حلـاق  الجــوارن. ويـوفر براــامج      
ــيم املةــاطر، والتمويــيت املتعلــ       ــة تتاــيت بتقي العمــيت هــذا خــرائ  طريــ  واســتراتيجيا  إقليمي

األساســـية،  باملةـــاطر والتـــأمني لـــدها، والـــب  التحتيـــة القـــادرة علـــى الاـــمود، وايتـــدما 
قدرا . وبافلـافة إىل علـك، مـن املقـرر أن تعـر       البناء  خدما  دول األعااءيوفر لل ريما

خجـة العمـيت    2016  مؤمتر القمة امللم  عقده بني الرابجة واألمم املتحـدة   أيلول/سـبتم    
 .بينـ ما  مـن أجـيت تفعيـيت اللـرارية اقسـتراتيجية      2020-2016للفتـرة   ائيئتنيامللتررية بني 
ـــو يــ  خج ـــة العمــيت الفرصـ ـــة فدمــاج مسألـ ـــة احلــد مــ ـــن خماطـ ـــر الكـ ـــوارث فــ خمتلــا ي ـ

  هبــا الرابجــة فيمــا يتعلــ  بالســالم واألمــن والنمــو اققتاــادي والتنميــة   ــــاألعمــال الــم تاجل
 اقجتماعية وال قافية.
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إقليميــة للحــد مــن وتعمــيت أمااــة منظمــة التعــاون اققتاــادي علــى ولــ  اســتراتيجية   - 45
خماطر الكوارث تتماشى م  إطار سنداي. وستعل  تلك اقستراتيجية التعـاون فيمـا بـني دوئـا     
ــاون          ــن خمــاطر الكــوارث   أالــجة التع ــاج مســألة احلــد م ــ  بندم ــا يتعل األعاــاء العلــر فيم

 اققتاادي   املنجقة.
علـى ولـ  اسـتراتيجية    و  جنو  آسيا، تعميت رابجة جنو  آسيا للتعاون افقليمـي   - 46

جديدة لتيسـري اتبـاا  ـج متكامـيت إ اء احلـد مـن خمـاطر الكـوارث والتنميـة املسـتدامة، ودعـم            
تنفيذ إطار سنداي. وقحقيقا ئذه الغاية، قام مرريل إدارة الكـوارث املنلـأ حـدي ا، الـذي بمـ       

يئــة والــنظم الرابجــة   عــال احلــد مــن خمــاطر الكــوارث والب   ال الــذي تاــجل  هبــ اعمــبــني األ
افيكولوجية الساحلية، بنالاء شبكة املعار  املتعلقة بـالكوارث   جنـو  آسـيا ريمنفـذ إىل     

  يـ املعار  واملعلوما  املتعلقة بندارة خماطر الكوارث. ريذلك أعد املرريل إطـارا وخـرائ  طر  
ة   فدارة الكوارث تغجي عددا من اوـاق  املوالـيعية، وعموعـة مـن أدوا  تقيـيم السـالم      

 املدارس تتناسب خاياا م  املنجقة.
لتنميـة القـادرة علـى الاـمود   منجقـة احملـي        املسـمى إطـار ا  وي د  افطار املقتر   - 47

ائادن:  ج متكاميت للتادي لـتغري املنـا. وإدارة خمـاطر الكـوارث إىل تعليـل قـدرة اوتمعـا         
املترتبـة علـى األخجـار الجبيعيـة البجيئـة      احمللية   جلر احملي  ائادن علـى الاـمود أمـام ا رـار     

واملفاجئة من خالل افدماج بني ج ود التةفيـا مـن آرـار تغـري املنـا. والتكيـا مع ـا و ـج         
ــة       ــ  التنمي احلــد مــن خمــاطر الكــوارث واألالــجة املاــجل  هبــا   هــذا الاــدد مــن أجــيت قحقي

ئـادن   أيلول/سـبتم    املستدامة. وسـيعر  افطـار املقتـر  علـى منتـدق قـادة جـلر احملـي  ا        
قعتماده. وسعيا إىل احلد من عبء افبال ، سو  تبذل ج ود للمواءمة بـني آليـا     2016

افبال  املستةدمة   إطار التنمية القادرة على الامود   احملي  ائادن وا ليـا  املسـتةدمة   
 الكوارث.   خماطر  إطار سنداي للحد من 

 
 أوروبا  

 ــج يقــوم علــى مراعــاة املةــاطر   مجيــ  سياســا  اققحــاد األوروث، لــمااا قتبــاا  - 48
قامت املفولية األوروبية بول  خجة عميت بلأن تنفيذ إطار سنداي، ومـن املنتظـر   الوقـت    

خجة عميت مـد ا أربـ  سـنوا      2016افسه أن يعتمد علا أوروبا   تلرين األول/أريتوبر 
لى علك، قامت جلنة املنـاط  التابعـة لالقحـاد األوروث    تتعل  بندارة خماطر الكوارث. وعالوة ع

بندراج مسألة تنفيذ إطار سنداي لمن أولويا  خجة عمل ا احلالية. وسـو  تسـ م املديريـة    
العامـــة للبحـــوث واقبتكـــار واملديريـــة العامـــة للمعواـــة افاســـااية واحلمايـــة املدايـــة التابعتـــان  

ل احلـد مـن خمـاطر الكـوارث   مجيـ  أاـاء أوروبـا        للمفولية األوروبية مسا ة ريبرية   تعليـ 
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وخارج ــا، عــن طريــ  مواءمــة احتياجا ــا التمويليــة مــ  إطــار ســنداي. وعــالوة علــى علــك،   
أطلقــت املديريــة العامــة لمعمــال املتاــلة باملنــا. التابعــة للمفولــية األوروبيــة مبــادرة جديــدة  

إدمـاج مسـألة    تلـك املبـادرة   تيسـر و، “ع د رؤساء البلديا  من أجيت املنـا. والجاقـة  ”بعنوان 
احلـــد مـــن خمـــاطر الكـــوارث والتكيـــا مـــ  تغـــري املنـــا.   أوســـاط الســـلجا  احملليـــة وفقـــا  

 سنداي. فطار
 

 األمريكتان  
ــاب      - 49   األمــريكتني، اتفــ  الفريــ  العامــيت الرفيــ  املســتوق فدارة خمــاطر الكــوارث الت

ــة علــى ولــ  اســتر    اتيجية للحــد مــن خمــاطر الكــوارث   أمريكــا   ققحــاد أمــم أمريكــا اجلنوبي
اجلنوبية. وعلى الاعيد دون افقليمي، قامت منظومة التكاميت ألمريكا الوسجى بـنجراء قحليـيت   
للسياسا  الوطنية وافقليمية القائمة مقاراة بنطـار سـنداي. وال إعـداد خريجـة طريـ  ملواءمـة       

الكـوارث مـ  إطـار سـنداي. وقامـت      سياسة أمريكـا الوسـجى بلـأن افدارة اللـاملة ملةـاطر      
ــة الكاريبيــة         ــة للجماع ــالكوارث التابع ــة ب ــوارن املرتبج ــة فدارة حــاق  الج ــة الكاريبي الوريال

ــاملة فدارة  ــتراتيجية اللـ ــة اقسـ ــاطر لواءمـ ــرة    خمـ ــاريي للفتـ ــر الكـ ــة البحـ ــوارث   منجقـ  الكـ
ــيت، تاــجل      2014-2024 ــدول واملؤشــرا  املتاــلة هبــا مــ  إطــار ســنداي. وبامل  رابجــة ال

م ــيت إعــالن  ،الكاريبيــة بندمــاج اقعتبــارا  املتعلقــة لةــاطر الكــوارث   الاــكو  افقليميــة 
 .  2016وخجة عميت هافااا اللذين اعتمد ما الدول األعااء   الرابجة   حليران/يوايه 

 
 التنفيذ املبكر على الاعيدين الوطب واحمللي -جيم  

بلدا بتعيني ج ـا  تنسـي  وطنيـة مـن أجـيت تقـدمي الـدعم خاياـا          60قام حىت ا ن  - 50
الوطنيـة للحـد مـن     املنتـديا  من  منتديا 74لتنفيذ إطار سنداي. وبافلافة إىل علك، ياجل  

ــتقب      خمــاطر الكــوارث باســتعرا  ومواءمــة أعمالــه مــ  إطــار ســنداي. ريــذلك قــدم الــدعم ال
ملنجقة العربية من أجيت تعليل القـدرا  الوطنيـة وآليـا  التنسـي      والتوجيه إىل اسة بلدان   ا

على صعيد احلد من أخجار الكوارث وجتريب مؤشرا  وطنية لرصد التنفيـذ. وقـام عـدد مـن     
البلدان ع  آسيا ومنجقـة احملـي  ائـادن لعـايرة أطـره التلـريعية والتنظيميـة الوطنيـة مـن أجـيت           

صـة بـه، لـا مشـيت إعـداد تقـارير مرحليـة عـن إدارة خمـاطر          تنفيذ إطار سـنداي   السـياقا  ايتا  
 باد القدرة على الامود.إالكوارث، وإقامة شراريا  بني القجاعني العام وايتا  من أجيت 

وتفيد قواعد البيااـا  املتعلقـة بايتسـائر واأللـرار الوطنيـة   إعـداد مـوجلا  دقيقـة          - 51
باملةـاطر وف م ـا، بغيـة ولـ  سياسـا  ملةـاطر       عن املةاطر القجرية وتعليل املعار  املتالة 

ــ        الكــوارث الناشــئة عــن أخجــار متعــددة باقســتناد إىل الف ــم احمللــي ملةــاطر الكــوارث زمي
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أبعادها. وقام مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث، بالتعـاون مـ  اللـررياء، بتقـدمي     
 بلدا حىت ا ن.   90 الدعم الال م فالاء وتعليل قواعد البيااا  الوطنية  

و  سبييت دعم احلكوما  الوطنية   ول  وتنفيذ سياسا  شـاملة للحـد مـن خمـاطر      - 52
 العـاملي الكوارث، قـام مكتـب األمـم املتحـدة للحـد مـن خمـاطر الكـوارث، عـن طريـ  مع ـده            

مـن املسـؤولني احلكـوميني     1 300م ورية ريوريا، بتدريب زلتعليم والتدريب،   إاليون، ل
وطنيني واحملليني على التجبي  العملي لسياسا  احلد من املةـاطر وولـ   ـج متسـقة لتنفيـذ      ال

 إطار سنداي. وسيجري   هذا العام إطالال اسةة إلكترواية من هذه الدورة التدريبية.  
  

 املبادرا  العاملية وملاررية أصحا  املالحة واللراريا  -رابعا  
ــدو   - 53 ــنن افطــار      حــني أن احلكومــا  تاــجل  ب ــذ إطــار ســنداي، ف ــادي   تنفي ر قي

يعتر  قحديدا بأ ية مجي  أصحا  املالحة املعنيني، لـا   علـك القجـاا ايتـا  ومنظمـا       
اوتم  املد، واألوساط األريادميية،   تاميم وتنفيذ السياسـا  وايتجـ  واملعـايري. و  هـذا     

كوارث، بالتعاون م  وريـاق  األمـم   الادد، ياجل  مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر ال
ــتقب إىل      ــدعم الـ ــة والـ ــادا  التقنيـ ــدمي افرشـ ــررياء، بتقـ ــن اللـ ــد مـ ــرق والعديـ ــدة األخـ املتحـ
احلكوما  وطائفة واسعة من أصحا  املالحة هبد  إدماج خمـاطر الكـوارث   السياسـا     

 وال امج. وتقدم الفقرا  التالية أم لة على بع  هذه األعمال.  
 

 ايون واحلكوما  احملليةال ملا  
ــ  ائــد  الجمــو  فطــار ســنداي    - 54 ــب قحقي ــاء خمــاطر الكــوارث    ،يتجل ــيت   اتق املتم 

 ةلـارري املاقلتـلام القـوي و  إبـداء  لقيـادا  السياسـية   مـن ا  ،اجلديدة واحلد مـن املةـاطر القائمـة   
م اققحـاد  ، قـا 2015فـي عـام   فعلى مجي  املسـتويا . ولل ملـاايني دور بـار    هـذه اجل ـود.      

خـالل املــؤمتر العـاملي ال الـث املعــب باحلـد مـن خمــاطر       ا ال ملااـ أعاــاء ال ملـا، الـدوا جلـد    
ــ ا وولــ  تلــريعا  أخــرق        ــى اســتعرا  التلــريعا  القائمــة وتعديل ــوا عل الكــوارث واتفق

مـ  إطـار سـنداي. ويـوفر مكتـب األمـم املتحـدة للحـد مـن خمـاطر الكـوارث             التواؤمألغرا  
ــاد ــوارث       افرشـ ــاطر الكـ ــألة احلـــد مـــن خمـ ــة إىل إدراج مسـ ــاايني   ج ـــودهم الراميـ لل ملـ

التلريعا  وامليلاايا  الوطنية، بجرال من ا تقـدمي الـدعم الـتقب إىل احللقـة الدراسـية افقليميـة       
املتعلقــة بأهــدا  التنميــة املســتدامة ل ملااــا  أوروبــا    2016لالقحــاد ال ملــا، الــدوا   عــام  

واللرقية، وإالاء منتـدق شـرال أفريقيـا ال ملـا، للحـد مـن خمـاطر الكـوارث، وإقامـة           الوسجى



A/71/230 
 

 

16-13144 19/34 

 

شــبكة مــن ال ملــاايني مــن أجــيت إبــاد القــدرة علــى الاــمود أمــام الكــوارث   وســ  أفريقيــا   
 ويتدمة أالجة الدعوة الم تقوم هبا املرأة   ال ملااا .

، بـدأ   2010  عـام  ود من املةاطر. وتقا السلجا  احمللية   طليعة عمليا  احل - 55
  إطار استراتيجية األمم املتحدة للحد من الكوارث احلملة الم قحمـيت اسـم متكـني املـدن مـن      

إشـرا  احلكومـا  احملليـة ومسـؤوا املـدن         ، مـن أجـيت  ‘‘مـدينم تسـتعد  ’’عاهبة الكوارث: 
تعليل القدرة املاليـة الال مـة   احلد من خماطر الكوارث وبناء مدن قادرة على الامود عن طري  

قحقيـ   العميت على فباد القدرة على الامود، و يادة قدرة ائيارييت األساسية على الامود، و
التنميــة احلاــرية القــادرة علــى الاــمود، وتاــميم وقحســني القــدرا  املتعلقــة بــندارة حــاق    

ــم     ــااون األول/ديسـ ــول ريـ ــوارن. وجلـ ــن  2015الجـ ــر مـ ــان أري ـ ــن ا 3 000، ريـ ــدن مـ ملـ
ــام     ــة، وال   عـ ــم إىل احلملـ ــد اااـ ــة قـ ــا  احملليـ ــيم  2015واحلكومـ ــة  27تنظـ دورة تدريبيـ

بلـدا. ودعمـا ألالـجة التنفيـذ وافبـال  املتعلقـة بنطـار ســنداي         48للحكومـا  احملليـة تغجـي    
مــن أهــدا  التنميــة املســتدامة علــى الاــعيد احمللــي، ولــعت احلملــة مؤشــرا      11وائــد  

بـري حاليـا جتربتـ ا   مـدن خمتـارة. وتـدعم هـذه اجل ـود أياـا شـبكة           حارية  لية جديدة 
ــه هبــد  تنفيــذ إعــالن ســنداي       ــة املتحــدة   العمــيت الــذي تاــجل  ب املــدن واحلكومــا  احمللي

لـمان تعليـل القـدرة علـى الاـمود أمـام       ’’احمللـي ودون الـوطب:    ينلحكوما  على الاـعيد ل
الكـوارث   أالـجة الاـعيد     خمـاطر ة احلـد مـن   ، وإدمـاج مسـأل  ‘‘الكوارث   العاو احلاـري 
وعمليــة مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــب بافســكان والتنميــة   2030احمللــي عــن طريــ  خجــة عــام  

 احلارية املستدامة )املوئيت ال الث(.
 

 القجاا ايتا   
تلري تقديرا  منظمة التعاون والتنمية   امليـدان اققتاـادي إىل أاـه سـيجري توجيـه       - 56
تريليــون دوقر إىل اقســت مارا  اجلديــدة   ائياريــيت األساســية علــى مــدق  50يليــد عــن مــا 

فنعا و تراا خماطر الكوارث   هذه اقسـت مارا ، سـيؤدي علـك إىل  يـادة      .(6)العقود املقبلة
هائلة   تكلفة الكـوارث   املسـتقبيت. ومـن الاـروري لتحقيـ  الغايـا  املناـو  علي ـا           

خمـاطر الكـوارث وإدار ـا   اقسـت مارا  الرأمساليـة وسالسـيت        جتـري مراعـاة   إطار سنداي أن
التوريد والعمليا . ويلدد إطار سنداي علـى أن غيـا  األاظمـة واحلـوافل الال مـة قسـت مار       

، ويـدعو  الكامنـة  القجاا ايتا    عال احلد من خماطر الكوارث يلكيت أحـد عوامـيت ايتجـر   

__________ 

 .www.oecd.org/newsroom/massiveinfrastructureinvestmentneededtomeetfuturedemandsaysoecd.htm ااظر (6) 
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 إدماج خمـاطر الكـوارث لـمن املمارسـا  افداريـة، لـا   علـك        افطار األعمال التجارية إىل
 من خالل آليا  وأدوا  تقاسم املةاطر، والتأمني، واحلماية املالية.

قحــالا القجــاا ايتــا  املعــب بنبــاد   ، 2015  تلــرين ال ــا،/اوفم   ،وقــد أالــ  - 57
ملتحــدة للحــد مــن خمــاطر عتمعــا  قــادرة علــى الاــمود أمــام الكــوارث التــاب  ملكتــب األمــم ا

مـن اللـررياء مـن القجـاا ايتـا  اسـتةدام ا لتعليـل         140ريأداة ميكن ألري ر من ، الكوارث
إطار سنداي وتنفيـذه. و  إطـار العمـيت مـ  الرؤسـاء التنفيـذيني وغريهـم مـن الرؤسـاء وريبـار           

كنولوجيـا  املسؤولني التنفيذيني وصـناا القـرار الرئيسـيني   قجاعـا  منـ ا التعلـيم والجاقـة وت       
املعلوما  وايتدما  اقستلارية والتأمني واللوجستيا  والعقارا  وجتارة التجلئة والسـياحة  
واملراف  العامة، يلج  التحالا على تبادل أفايت املمارسا ، ويعميت على دمـج مسـألة احلـد    
ة من خماطر الكوارث   املمارسا  التجارية، وقد شرا التحالا   عدد مـن امللـاري  احملفـل   

 القجاا.  هذا املتعلقة باحلد من خماطر الكوارث داخيت 
حملارياة األ ما  العالية األرر وقياس القـدرة علـى    PwCفاألداة الم استحدرت ا شررية  - 58

للمؤسسا  التجارية تقييم عمليا ـا املتاـلة بـندارة األ مـا       الامود، على سبييت امل ال، تتيح
اعني العام وايتا ، وقحديد املوال  الم تكون في ـا  ملتر  بني القج وس لمن حيل تعاو، أ

قحديــد  ترتيبا ــا املتعلقــة باأل مــا  والقــدرة علــى الاــمود قــد وصــلت إىل املســتوق األم ــيت أو
املوال  الم تتسم بالاعا، وريـذلك املوالـ  الـم يلـلم التررييـل علي ـا وإيـالء أولويـة للعمـيت          

علـ  بالقـدرة علـى الاـمود أمـام الكـوارث ايتـا         في ا. ومن األم لة األخرق سجيت األداء املت
 AECOMباملؤسسا  الاـغرية واملتوسـجة احلجـم، الـذي يلـكيت مثـرة للتعـاون بـني شـرريم          

ــام       IBM و ــدريب للمؤسســا  الاــغرية واملتوســجة احلجــم   عــال الاــمود أم ــوفر الت ، وي
 الكوارث.

ــأمني.         - 59 ــن خمــاطر الكــوارث تكتســب  اــا   قجــاا الت ــد أخــذ  مســألة احلــد م وق
ويلــكيت اقــيت خمــاطر الكــوارث والتــأمني لــدها أداتــني ق غــ  عنــ ما للحــد مــن األرــر املــاا   

وافصـال . أمـا مبـادرة     افاعـا  للكوارث على اقست مارا  العامة وايتاصـة ولـمان فعاليـة    
درة تعاواية بني األمـم املتحـدة وصـناعة التـأمني، فقـد مجعـت       مبادن التأمني املستدام، وهي مبا

بني ري ق شرريا  التأمني من مجي  أااء العاو لتعليل التلاما ا املتعلقة بالتعجيـيت بتنفيـذ إطـار    
أياا عموعة البنـك الـدوا    ودعتسنداي من خالل اللراريا  بني القجاعني العام وايتا . و

ئي إىل أن يكون سـوال التـأمني العـاملي أقـدر علـى الاـمود وأري ـر        وبراامج األمم املتحدة افيا
ــ ـــاة للمةاطـمراع ــدق تجوي   ،رـ ــن خــالل منت ـــم ــو أح ـ ــأمني، وه ـــر الت ــ    ـ ــاون م د أشــكال التع
 ايتا . القجاا
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 األطفال واللبا   
  ريـــبرية تتـــر  الكـــوارث أرـــرا هـــائال علـــى املـــدارس، يلـــميت التســـبب   خســـائر  - 60

متتـد لسـنوا .    قـد ريما ميكن أن تعجيت التعليم لفتـرة   ،ا اقتاادية مباشرةاألروا ، و  تكالي
ومت ــيت املبــادرة العامليــة للمــدارس ا منــة شــرارية عامليــة تقودهــا احلكومــا  لتعليــل تنفيــذ  ــج     
املدارس ا منة على الاعيد الوطب. ويتـوىل تنسـي  هـذه املبـادرة مكتـب األمـم املتحـدة للحـد         

التحــالا  ولــعت املبــادرة بالتعــاون مــ  اللــررياء الرئيســيني مــن  مــن خمــاطر الكــوارث، وقــد 
العاملي للحد من خماطر الكوارث وبناء القدرة على الامود أمام ا   قجاا التعلـيم. وتلـج    

علـى صـعيد تنفيـذ  ـج     املتحققـة  افحـا ا   واملبادرة أياـا علـى استنسـا. املمارسـا  اجليـدة      
ــاط    ــدان واملن ــة   البل ــد التحــديا  وتقــدم     املــدارس ا من األخــرق، وهــي تســاعد علــى قحدي

تـأمني  باملساعدة التقنية وايت ة ايتاصة بلأن الرريائل ال الث من أجيت دعم احلكوما  امل تمـة  
 .القيام بذلك   سالمة املدارس على الاعيد الوطب

بول واعتمد عدد من احلكوما  املبادرة العاملية للمدارس ا منة وخريجة طريـ  اسـجن   - 61
الـذي   ،الرامية إىل دعم املبادرة، الم ولعت   اقجتماا األول لقادة مبـادرة املـدارس ا منـة   

. و  اقجتمـاا ال ـا، لقـادة مبـادرة     2014استاافته حكومة تررييا   تلرين األول/أريتوبر 
املدارس ا منة، الـذي استاـافته حكومـة مج وريـة إيـران افسـالمية   تلـرين األول/أريتـوبر         

، اعتمد  خجة عمـيت تتاـمن خريجـة طريـ  مفاـلة لتنفيـذ املبـادرة. وتـلود خريجـة          2015
الجري  وعموعـا  الـدعم الـتقب املاـاحبة ئـا الـدول األعاـاء بالتوجيـه املتعلـ  بـالت قيا             
عــال احلــد مــن خمــاطر الكــوارث، فاــال عــن ائياريــيت األساســية للمــدارس ا منــة. وقــد ا داد  

بلدا، وأعربـت حكومـا  سـاات     32إىل  16ملبادرة وحجم عاويت ا من اقلتلام السياسي با
عــن رغبتــ ا   تلقــي الــدعم الــتقب  فنســنت وجــلر غرينــادين وقريغيلســتان وريمبوديــا وايبــال

 املبادرة. من
ومن األ ية لكان أن بري إشرا  اللبا  ووالعي السياسا    املستقبيت وايتـ اء   - 62

مللاررية اللبا    احلـد مـن    منتدقسنداي. وبري افعداد فطالال التقنيني،   تنفيذ إطار 
   ،من إطار سنداي للحـد مـن خمـاطر الكـوارث     الجفيتخماطر الكوارث، ريما أن الر اسةة 

مــن شـأاه أن يــدعم ملـاررية األطفــال   خمتلـا هــذه اجل ـود، عنــد اققتاــاء،     ، 2015عـام  
 ويليد الوعي لسألة التأهب للكوارث.  

 
 اواة بني اجلنسني ومتكني املرأة املس  

يقر إطار سنداي بأ ية متكني املرأة من امللـاررية   سياسـا  وخجـ  وبـرامج احلـد       - 63
املــرأة والفتــاة بلــكيت غــري   رمــن خمــاطر الكــوارث الــم تراعــي اقعتبــارا  اجلنســااية. وتتاــر  
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أن بـري  متناسب من الكوارث، ومن امل م للغاية، مـن أجـيت معاجلـة عوامـيت ايتجـر الكامنـة،       
م املساواة بني اجلنسني وتعليل قدرة اوتمعـا  احملليـة علـى الاـمود أمـام      اعدااوجه أل التادي

املةاطر، ليا فق  عن طري  لمان سالمة املرأة واستجابت ا، وإيا أياا من خـالل إشـراري ا   
 ن عناصر التغيري   إدارة خماطر الكوارث.  ريعنار م

 
 األشةا  عوو افعاقة  

يتأرر األشةا  عوو افعاقة بالكوارث باورة غـري متناسـبة. وحسـب مـا ال التأرييـد       - 64
عليه   إطار سـنداي، تتجلـب فعاليـة احلـد مـن خمـاطر الكـوارث الـتمكني وامللـاررية اللـاملة           

ايتجوا  الواعـدة   هـذا اقجتـاه، أن امللـارريني   مـؤمتر دريـا       وامليسرة وغري التمييلية. ومن 
ــذي عقــد   ريــااون األول/ديســم       ــة وإدارة خمــاطر الكــوارث، ال ــد 2015املعــب بافعاق ، ق

اعتمدوا إعالاا يدعو إىل إدماج األشةا  عوي افعاقة وتولي م أدوارا قيادية   مجي  بـرامج  
ــاطر       إدارة خمــاطر الكــوارث. وبافلــافة إىل   ــني إدارة خم ــرب  ب ــة ال ــالن بأ ي ــر افع ــك، يق عل

علـى أسـاس أن افدمـاج يـبب القـدرة      ، 2030الكـوارث اللـاملة ملسـائيت افعاقـة وخجـة عـام       
علــى الاــمود   أوســاط اوتمــ  بأســره ودمــي املكاســب افيائيــة ويقلــيت إىل أد  حــد مــن    

ــتعرا         ــيا  قسـ ــدمت توصـ ــك، قـ ــى علـ ــالوة علـ ــوارث. وعـ ــائر الكـ ــدة  خسـ ــا املـ منتاـ
 تدعو إىل مواءمت ا م  إطار سنداي. 2020-2010لالستراتيجية األوروبية لإلعاقة للفترة 

 
 العلم والتكنولوجيا  

  التنبؤ بالكوارث، وبنـاء ائياريـيت األساسـية    يؤديااه للعلم والتكنولوجيا دور أساسي  - 65
. وبالتــاا، فــنن توســي  القــادرة علــى الاــمود وحســا  ايتســائر النامجــة عــن الكــوارث بدقــة 

اجاال التفاعـيت بـني العلـم والتكنولوجيـا والسياسـا  أمـر أساسـي للحـد مـن خمـاطر الكـوارث            
باورة فعالة. وقد شارريت اجل ـا  صـاحبة املاـلحة   عـال العلـم والتكنولوجيـا ملـاررية        

ا افعـالن  الجة   املؤمتر العاملي املعب باحلد من خماطر الكـوارث، وهـو مـا مت ـيت   أمـور منـ       
عن إطالال عدد من املبادرا  واقلتلاما  املتعلقـة بـالعلم والتكنولوجيـا مـن أجـيت دعـم تنفيـذ        

، استاــا  مكتــب األمــم املتحــدة للحــد مــن   2016إطــار ســنداي. و  ريــااون ال ا،/ينــاير  
ــا      ــم والتكنولوجي ــؤمتر العل ــوارث م ــبخمــاطر الك ــاطر     ب املع ــن خم ــنداي للحــد م ــار س ــذ إط تنفي

. ومت لت النتيجـة الرئيسـية للمـؤمتر، الـذي حاـره أري ـر مـن        2030-2015لفترة الكوارث ل
ــا          700 ــن املؤسســا  واجلمعي ــد م ــون العدي ــا مي ل ــم والتكنولوجي ــن ايتــ اء   عــال العل م

سـنة مـن أجـيت     15العلمية، فاال عن العلماء اللبا ،   ولـ  خريجـة طريـ  شـاملة مـد ا      
لــذي بــري   عــال العلــم والتكنولوجيــا لــمن أولويــا   قحديــد النتــائج املتوقعــة مــن العمــيت ا

 العميت األرب  الواردة   إطار سنداي وطرال رصد التقدم احملر  واقحتياجا .  
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وتعتمد اجل ود العاملية املبذولة   عـال العلـم والتكنولوجيـا علـى عـدد مـن املبـادرا          - 66
العربيـة   اوموعـة لقيـام مـؤخرا بنالـاء    ريمـا أ ـا تعـل  تلـك املبـادرا ، الـم تلـميت ا        ،افقليمية
احلـد مـن خمـاطر الكـوارث، وفريـ  آسـيا اقستلـاري        ب املعنية للعلوم والتكنولوجيا ةاقستلاري

لتعليل سياسـا  احلـد    2015لموساط العلمية والتكنولوجية واألريادميية، الذي أال    عام 
را  العلمية. و  وقت قحـ ، قامـت   من خماطر الكوارث القائمة على األدلة واملراعية لالعتبا

حكومة تايلند باستاافة مؤمتر العلم والتكنولوجيا ا سيوي األول للحد من خماطر الكـوارث،  
 .2015آ /أغسجا  24و  23  بااكو ، يومي 

 
 افاذار املبكر  

تـــؤدي إجـــراءا  افاـــذار املبكـــر والتأهـــب دورا هامـــا   احليلولـــة دون أن تتحـــول   - 67
ايتجــرية إىل ريــوارث. فافاــذار املبكــر يــؤدي إىل إاقــاع األروا  واحلــد مــن ايتســائر    الظــواهر

اققتاادية ويساعد على من  إحلاال الارر بائيارييت األساسية احليوية. و د  املبادرة املتعلقـة  
لةاطر املنا. واظم افاذار املبكر، الم أطلقـت   الـدورة احلاديـة والعلـرين ملـؤمتر األطـرا        

اتفاقيــة األمــم املتحــدة افطاريــة بلــأن تغــري املنــا.، الــم عقــد    بــاريا   ريــااون             
بـاريا، إىل إحـداث  يـادة ريـبرية        - ، ريجلء من براامج عميت ليمـا 2015األول/ديسم  

توفري ايتدما  املتعلقة بالجقا واملنا. والقدرة على إباد اظم فعالة لإلاذار املبكـر باألخجـار   
مـن أجـيت محايـة     ،تلـك الـنظم  ب وعلـى التعريـا   ،م على مراعاة ا رار املترتبـة علي ـا  املتعددة تقو

األروا  وسبيت الر ال واألصول   أقيت البلدان يوا والدول اجللرية الاـغرية الناميـة. وياـجل     
بتنفيــذ املبــادرة املتعلقــة لةــاطر املنــا. واظــم افاــذار املبكــر املنظمــة العامليــة لمرصــاد اجلويــة    

ف  العاملي للحد من الكوارث وافاعا  التاب  للبنك الدوا ومكتب األمم املتحـدة للحـد   واملر
اللـبكة الدوليـة لـنظم     2016من خماطر الكوارث. وبافلافة إىل علك، أالئت   أوائيت عام 

تعليـل تلـك    هبـد  افاذار املبكر باألخجار املتعددة لتيسري تبادل ايت ا  واملمارسـا  اجليـدة   
بالتعاون الوري  م  املبادرة. وعلى افـا الغـرار، ومـ  التررييـل علـى املةـاطر اللللاليـة،        النظم، 

املنتـدق   2015أطلقت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم وال قافة   ريـااون األول/ديسـم    
  ل.الدوا املعب بنظم افاذار املبكر باللق

 
 الاحة  

ميكن للكوارث أن تلـيت الـنظم الاـحية وترهـ  قـدر ا علـى مواج ـة ااتلـار املـر            - 68
وتعجيت ايتدما  الم تقدم   القجاعا  احليوية. ويلكيت احلـد بقـدر ريـبري مـن األلـرار الـم       

 تقـ  تسبب ا الكوارث   ائيارييت األساسية احليوية، لا في ا املراف  الاـحية، أحـد األمـور الـم     
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داي. وعالوة على علك، فـنن إطـار سـنداي يوسـ  اجـاال أالـجة احلـد مـن         إطار سنصميم   
خمــاطر الكــوارث ليلــميت النظــر   ختفــي  األخجــار البيولوجيــة والتكنولوجيــة، بافلــافة إىل  
ــة        ــة الاــحية مــن جــراء األخجــار املتعلق ــنظم الرعاي ــم تلحــ  ب املةــاطر الاــحية واأللــرار ال

ة. وتعميت منظمة الاحة العامليـة واملنظمـة العامليـة لاـحة     اجليوفيليائي بالجقا واملياه واألخجار
احليوان والبنك الدوا ومكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث واللـررياء مـ  الـدول    
ــة مــن أجــيت إدارة حــاق         ــة القــدرا  القجري ــيم والتةجــي  وتنمي ــل التقي ــى تعلي األعاــاء عل

الكـوارث، مـ  التررييـل علـى التأهـب حلـاق        خمـاطر  إدارة مي  األخجـار و املتعلقة زالجوارن 
الجوارن وتنفيذ اللوائح الاحية الدولية. فعلى سبييت امل ال، تعمـيت مبـادرة املستلـفيا  ا منـة     
على تعليل السالمة ائيكلية وغري ائيكلية وقحسني إدارة املةاطر   حـاق  الجـوارن لاـمان    

لعمـيت وتـوفري الرعايـة املنقـذة للحيـاة        قدرة املستلـفيا  وغريهـا مـن املرافـ  الاـحية علـى ا      
 الجوارن.   أوقا 
وعمال على بدء تنفيذ عناصر إطار سـنداي املتعلقـة بالاـحة، قامـت حكومـة تايلنـد،        - 69

ــة ومكتــب األمــم    2016آعار/مــارس  11و  10يــومي  ، بالتعــاون مــ  منظمــة الاــحة العاملي
بلــأن تنفيــذ اجلوااــب الاــحية   املتحــدة للحــد مــن أخجــار الكــوارث، باستاــافة مــؤمتر دوا 

فطار سنداي. وتدعو مبادن بااكو ، الم اعتمـد    املـؤمتر، إىل التعـاون املنـ جي وقحقيـ       
اقتســاال والتكامــيت بــني إدارة خمــاطر الكــوارث واملةــاطر الاــحية. وتغجــي املبــادن الاــرورة 

تحتيـة القـادرة علـى الاـمود،     امللتررية لتقييم املةاطر، واظم املراقبة وافاذار املبكـر، والـب  ال  
والتنســي    إدارة احلــوادث، والتعــاون العــابر للحــدود. وســيجري تنفيــذ ملــروا جتــريي     
رالرة بلدان متاررة من فريوس إيبوق )سرياليون وغينيا ولي يا( هبد  دمج اعتبـارا  الاـحة   

بيااا  املتاحـة عـن     ال امج وايتج  الوطنية للحد من خماطر الكوارث، ولمان أن تكون ال
حــاق  الجــوارن الاــحية وأرــر الكــوارث علــى الاــحة مدرجــة   قواعــد البيااــا  الوطنيــة   

 املتعلقة بايتسائر النامجة عن الكوارث.
  

 الدعوة على الاعيد العاملي   عال احلد من خماطر الكوارث   -خامسا  
ــاة  ’’ريــان مولــوا   - 70 ــن أجــيت احلي ــة م ــن     ‘‘ املعرف ــدوا للحــد م ــوم ال هــو مولــوا الي

تلــرين األول/أريتــوبر.  13، وهــو اليــوم الــذي دتفــيت بــه ســنويا   2015الكــوارث   عــام 
وال   هذا اليوم الـدوا التوعيـة باملعـار  واملمارسـا  التقليديـة واحملليـة وايتاصـة باللـعو          

مال للمعار  العلمية   عال إدارة خماطر الكـوارث، ريمـا سـل     األصلية باعتبارها عنارا مك
ــ ج الناجحــة    ــى الن ــار      فالاــوء عل ــذ إط ــة واللــعو  األصــلية   تنفي ــا  احمللي شــرا  اوتمع



A/71/230 
 

 

16-13144 25/34 

 

ماليني شة  من خالل وسـائ  التواصـيت    8.5سنداي. ووصلت تلك الرسالة إىل أري ر من 
لـة للحلـد اجلمـاهريي علـى موقـ       منظمـة   مح  250اقجتماعي، ريما شار  مـا يليـد علـى    

تويتر. و  علك اليوم، أعلن فو  مثااية عتمعا   ليـة بلقـب بجـيت احلـد مـن خمـاطر الكـوارث        
  اسـتةدام املعـار  احملليـة والتقليديـة وايتاصـة باللـعو  األصـلية لتحسـني          ابسبب م ارا ـ 

ء املبـادرة الناجحـة املسـماة    م  ااتـ ا أياا تلامن علك اليوم الدوا  وقدإدارة خماطر الكوارث. 
علـى تسـلي  الاـوء ريـيت عـام   إطـار        2011وقد دأبـت العـادة منـذ عـام     ‘‘. تعليل ايتجى’’

تلك املبادرة على رييفيـة تـأرري الكـوارث   الفئـا  املةتلفـة، لـا   علـك األطفـال واللـبا           
دوا   والنســاء والفتيــا  واألشــةا  عوو افعاقــة وريبــار الســن. وســيجري   اليــوم الــ       

، وسـترريل احلملـة   ريـيت    ‘‘سـنوا   7غايا  و  7محلة سنداي سبعة، ’’إطالال  2016 عام
 عام على إحدق الغايا  العاملية السب  املناو  علي ا   إطار سنداي.  

 
 اليوم العاملي للتوعية بأمواج تسواامي  

 2016تلـرين ال ــا،/اوفم    5، سـيكون يــوم  70/203وفقـا لقـرار اجلمعيــة العامـة     - 71
ــأمواج تســواامي. فــأمواج التســواامي ميكــن أن متحــو      ــة ب ــوم العــاملي الســنوي األول للتوعي الي

مـن املـدن السـاحلية    بـدءا  عقودا من التقدم احملر    التنميـة وأن ختجـا العديـد مـن األروا ،     
الاـغرية النائيـة. وتلـجيعا لليـوم العـاملي األول للتوعيـة بـأمواج        وحىت اجلـلر  بالسكان املكتظة 

تسواامي، واحتفاق بالذريرق السنوية األوىل فطار سنداي، استاـافت البع ـة الدائمـة لليابـان     
، الاطا لتبـادل الـدروس املسـتفادة   افعـداد     2016آعار/مارس  29لدق األمم املتحدة،   

تلرين ال ا،/اوفم ، ستحيي البلـدان املتاـررة   مجيـ  أاـاء     ملواج ة أمواج التسواامي. و  
العاو هذا اليـوم بتنظـيم تـدريبا  علـى عمليـا  افخـالء وأالـجة للتوعيـة، مـ  التررييـل علـى            
املدارس. وستقام أياا مناسبة خاصة   ايويـور  مـن أجـيت التوعيـة بـاجل ود الوطنيـة الواعـدة        

 لتسواامي.الم تبذل لإلعداد ملواج ة أمواج ا
  

ا رـــار اقجتماعيــــة واققتاــــادية والبيئيـــة لظــــاهرة النينيــــو   الفتــــرة    -سادسا  
2015/2016   

طلبت اجلمعيـة العامـة إىل األمـني العـام أن يـدرج   هـذا التقريـر         69/218  القرار  - 72
علـى أ يـة قحسـني م ـارا  التنبـؤ وولـ           فيـه اجلمعيـة  ددفرعا عن تنفيـذ القـرار، الـذي شـ    

سياسا  مالئمة للحد من آرار ظاهرة النينيو. ودعت اجلمعية العامة أياا إىل تعليـل القـدرا    
ــالنينيو،       املؤسســية عا  الاــلة، مــ  افشــارة قحديــدا إىل املرريــل الــدوا للبحــوث املتعلقــة ب

، طلبت اجلمعيـة العامـة إىل األمـني العـام أن يـدرج      70/110غواياريييت، إريوادور. و  القرار 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/203
http://undocs.org/ar/A/RES/69/218
http://undocs.org/ar/A/RES/70/110
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  تقريـــره فرعـــا يتنـــاول ا رـــار اقجتماعيـــة واققتاـــادية والبيئيـــة لظـــاهرة النينيـــو   الفتـــرة  
ــاعي،       2015/2016 ــادي واقجتمـ ــا اققتاـ ــد اولـ ــة، عقـ ــب اجلمعيـ ــى طلـ ــاء علـ . وبنـ

، اجتماعــا اســت نائيا عــن ا رــار اققتاــادية واقجتماعيــة والبيئيــة لظــاهرة  2016أيار/مــايو  6
، بالتعاون م  املنظمـة العامليـة لمرصـاد اجلويـة ومكتـب األمـم       2015/2016النينيو   الفترة 

 املتحـدة للحـد مــن خمـاطر الكـوارث. وســجلت اتـائج املناقلـة   بيــان لـرئيا اولـا بعنــوان        
، ال اقسترشاد به   إعداد هذا التقرير، جنبـا إىل جنـب   ‘‘ن املةاطر واقتنا  الفر احلد م’’

م  اتائج استعرا  عاملي أجـراه مكتـب األمـم املتحـدة بلـأن ا رـار اقجتماعيـة واققتاـادية         
بتعـيني مـاري    ، قـام األمـني العـام   2016أيار/مـايو   20  و .2015/2016لنينيو   الفتـرة  ل

رلندا، وماشاريا رياماو، من ريينيا، مبعورني خاصني له معنـيني بظـاهرة النينيـو    روبنسون، من أي
الــرو  القياديــة املجلوبــة للتاــدي ئــذه التحــديا  و يــادة التعريــا         ايــوفر ، لكــيواملنــا.

باأل ما ، لمااا لتوافر اقستجابة افاسااية املالئمة، إىل جااب اتباا  ج طويلة األجيت لبنـاء  
 .الفئا  لعفا شدأ  أوساط  ودقدرة على الامال
 

 آرار ظاهرة النينيو على حياة الناس وسبيت عيل م  
ممارلـة   عروة قو ـا للموجـا  القويـة      2015/2016رياات ظاهرة النينيو   الفترة  - 73

ولــذلك ف ــي واحــدة مــن أقــوق   ،1997/1998 و 1982/1983الــم وقعــت   الفتــرتني 
ائـادن   قحترار املناط  الوسـجى واللـرقية اقسـتوائية مـن احملـي      املوجا  املسجلة. وقد ريان 

 2015لقدار درجتني مئويتني آرار عاملية. ويقدر عدد املتاررين من تلـك الظـاهرة   عـامي    
مــن الســاب  ريــان مليــون شــة . و  وقــت إعــداد هــذا التقريــر،   60بــأري ر مــن  2016 و

ى اقتاـادا  البلـدان واوتمعـا  احملليـة املتاـررة.      ألوااه تقدمي تقدير فمجـاا األرـر الواقـ  علـ    
ــراد           ــا صــحة األف ــة األجــيت تعرلــت ئ ــار ملموســة قاــرية وطويل ــال  عــن آر ــه ال افب ــد أا بي
ــد تاــرر        ــاملي. وق ــوطب وافقليمــي والع ــي وال ــى الاــعد احملل ــاج الغــذائي عل واققتاــاد وافات

اللراعـة وماــائد األمســا   باـورة خاصــة مــن تلـك الظــاهرة مــن يعتمـدون   معيلــت م علــى    
ــة اللــدة        ــا   مســتوق التعــر  للظــواهر البالغ ــدان مجيع ــة. وق تتســاوق البل ــروة احليوااي وال 

ــالنينيو.  ريــان مســتوق التعــر  مــن الوج ــة اققتاــادية أريــ    البلــدان عا     فقــد املتاــلة ب
وماـادر ر ق ـم    الدخيت املتوس  واملرتف ،   حني ريان األرر النسي واألرر الواق  على النـاس 

 أعلى بك ري   البلدان املنةفاة الدخيت والدول اجللرية الاغرية النامية.
وتأرر  اقتاادا  أمريكا الالتينية بلكيت خا . فقد سببت األمجار الغليرة ألـرارا   - 74

شـة    200 000اجلنو    أمريكا الالتينيـة، وأجـ  مـا ياـيت إىل      أقاى شديدة   بلدان
م. وواج ــت بلــدان أخــرق   املنجقــة، م ــيت ال ا يــيت وفزنويــال، موجــا   علــى إخــالء منــا ئ



A/71/230 
 

 

16-13144 27/34 

 

حارة وحاق  جفا . وميكن أن يكون اقاتلار السري  لفريوس  يكا، الذي ينقلـه البعـو    
والذي يلدهر   وجود درجا  احلرارة املرتفعة وامليـاه الراريـدة، مرتبجـا بظـاهرة النينيـو. و       

أسـوأ حالـة جفـا  منـذ عقـود. وقـد أرـر  تلـك احلالـة            املقابيت، شـ د  أمريكـا الوسـجى    
ماليـني   3.5مسألة ااعدام األمـن الغـذائي للسـنة ال اايـة علـى التـواا، حيـث أصـبح أري ـر مـن           

 أصــيبوا شــة  يعــااون مــن ااعــدام األمــن الغــذائي ودتــاجون إىل املســاعدة افاســااية بعــد أن
ــم        طــال أمــدها. و  منجقــة البحــر    خبســائر ريــبرية   احملاصــييت بســبب ظــرو  اجلفــا  ال

ــنا   ــاريي، صـ ــدام      3.6الكـ ــن ااعـ ــااون مـ ــارهم يعـ ــة  باعتبـ ــني شـ ــذائي  األماليـ ــن الغـ مـ
مليون شة  إلا  باعتبارهم يعااون بلدة مـن ااعـدام األمـن الغـذائي. وقـد حمـت        1.5 و

سـعار  ألاحاق  ااعدام األمن تلك عن اخنفا  احملاصييت اللراعية وقلة توافر األغذيـة وارتفـاا   
 ال.اسواأل  
عــدد مــن يعــااون مــن ااعــدام األمــن   2016و  شــرال أفريقيــا، بلــ    شــباط/ف اير  - 75

ماليــني شــة     10.2 مليــون شــة ، منــ م 20.4 الغــذائي اللــديد ومــن ســوء التغذيــة
مــا عــدده  2016ي آعار/مـارس  ــــا، ريـان هنــا  ف ــــ  أفريقيــــا. و  بلـدان وس ــــإريوبيـا وحده 

الــم أحلقــت الاــرر ة  قــد تاــرروا مــن الظــواهر اجلويــة اللــديدة الوطــأة،  شــ 550 000
باملنـا ل وافمــدادا  الغذائيــة والــب  التحتيــة. وواج ــت بلــدان اجلنــو  األفريقــي أســوأ حالــة  

عامـا، وريـان مـن يعتمـدون علـى القجـاا اللراعـي قليلـي املناعـة           35جفا  مر  علي ا منـذ  
يعـااون مـن ااعـدام األمـن     ريـااوا  مليون شة   31.6أن بافة خاصة. وتلري التقديرا  إىل 

الغذائي   املنجقة، وأعلنت  مبابوي وسوا يلند وليسوتو ومالوي عن حاق  طوارن اامجـة  
مليون شة  من الفياااا    مج ورية تزناايـا املتحـدة    1.8عن اجلفا . وتارر أري ر من 

مــن امللــردين؛ وريــان  شــة  أصــبحوا 280 000ومدغلــقر ومــالوي ومو امبيــ ، منــ م  
 من حاق  الكولريا. 15 500حالة وفاة و  600هنا  
وش د  أجـلاء مـن جنـو  شـرال آسـيا ومنجقـة احملـي  ائـادن موجـة جفـا  حـاد             - 76

بافلــــافة إىل األعاصــــري اللــــديدة. و  منجقــــة احملــــي  ائــــادن، تلــــري التقــــديرا  إىل أن  
 يتجــر موجــا  نيمعرلــريــااوا ئــادن بلــدا مــن بلــدان احملــي  ا  12ماليــني شــة     4.7

اجلفا  و يادة األمجار املرتبجـة بظـاهرة النينيـو،   حـني لـربت األعاصـري املداريـة اللـديدة         
أرالي فيجي وفااواتو. وأد  ظرو  اجلفا    إادوايسيا إىل اشـتعال احلرائـ    الغابـا ،    

لسـاحة  ، أود  احلرائـ   2015وإىل ادرة املياه، وخسائر قحقة   إاتاج احملاصييت. و  عـام  
ر عـن وقـوا آرـار    ـــ ي اللراعيـة. وورد  تقاري ــا  واألرالــون هكتار من الغابــملي 2.6 تبل 
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معدق  الت ابا  اجل ا  التنفسـي احلـادة واملاـاعفا  الاـحية األخـرق       ارتفااصحية، م يت 
 عن املعتاد.

 
ــاهرة      لة بظــ ــة املتاــــ ــاطر الظــــواهر املتجرفــ السياســــا  وايتجــــ  الراميــــة إىل إدارة خمــ

  اوخفا النينيو
ال، مــن خــالل اجل ــود املتاــافرة الــم تبــذئا املنظمــة العامليــة لمرصــاد اجلويــة، إالــاء   - 77

اج مراريل منا. إقليمية، بالتنسي  الوري  م  الرابجا  افقليمية للمنظمة، من أجـيت إعـداد وإاتـ   
بيااـا  ومنتجـا  عاليـة اقســتبااة ومـواد للتـدريب وبنـاء القــدرا  تكـون أري ـر تررييـلا علــى          
البعد افقليمي. ومن مراريل املنا. افقليمية الم عينت ا املنظمة املرريل الـدوا للبحـوث املتعلقـة    

 بالنينيو   غواياريييت.
. افقليميـة ودوائـر األرصـاد    وقد تولت مراريل املنا. افقليمية ومنتديا  توقعا  املنا - 78

اجلويــة وائيدرولوجيــة الوطنيــة إعــداد التنبــؤا  املناخيــة املومسيــة علــى فتــرا  منتظمــة جلميــ     
املناط  املتاررة. وال من خالل التوقعا  املومسية تقييم آرـار احلـاق  املرتبجـة بظـاهرة النينيـو      

لي. وأعـد  األوسـاط املعنيـة بـالتنبؤا      والنينيا وغريها من عواميت املنا. عا  الالة بالبعد احمل
املناخية، وق سيما دوائر األرصاد اجلوية وائيدرولوجيـة الوطنيـة، تفسـريا  للتقلبـا  املناخيـة      
افقليميــة، تلــميت التنبــؤ باقختالفــا  الــم تجــرأ   درجــا  احلــرارة والتــ جال عــن األحــوال 

ة وتـأرريا  أخـرق لعـدق  أعلـى     العادية، وما يتايت بذلك من احتمال وقـوا أخجـار طبيعيـ   
 من املعتاد.  

التـاب  لل يئـة احلكوميـة الدوليـة     فعلى سبييت امل ال، اظم مرريل التنبؤ باملنـا. وتجبيقاتـه    - 79
منتـديا  معنيـة بتوقعـا  املنـا. بغـر  إصـدار التنبـؤا  والـتعلم مـن الـدروس           املعنية بالتنميـة  

آليـا  التأهـب ئـا الـم ولـعت ا البلـدان   شـرال        املستةلاة فيما يتعل  بآرار ظاهرة النينيـو و 
أفريقيا. و  جنو  آسيا، تعاوات املنظمة العاملية لمرصاد اجلويـة، وإدارة األرصـاد اجلويـة      
ائند، والنظـام افقليمـي املتكامـيت لإلاـذار املبكـر باملةـاطر املتعـددة   أفريقيـا وآسـيا، ومرريـل           

لبيااـا  املتكاملـة   الوقيـا  املتحـدة، مـن أجـيت إصـدار        املسح اجليولوجي املعب بتحلـيال  ا 
. ريـذلك تقـوم اللجنـة    2015التنبؤا  املتعلقة هبجول األمجار   موسـم الريـا  املومسيـة لعـام     

ــذار املبكــر          ــي املتكامــيت لإلا ــادن والنظــام افقليم ــيا واحملــي  ائ اققتاــادية واقجتماعيــة  س
 النينيو.بلأن ظاهرة  بنعداد مذريرا  إرشادية منتظمةباملةاطر املتعددة   أفريقيا وآسيا 

خجـ  عمـيت    و  رد فعيت على هذه التنبؤا ، اعتمـد  البلـدان واملنظمـا  افقليميـة     - 80
للحد من ا رار املدمرة الم ميكن أن تترتـب علـى ظـاهرة النينيـو. ومـن األم لـة علـى األالـجة         
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اهرة تنلـي  ايتـدما  الاـحية ملكافحـة     ظـ تلـك ال الم بدأ  من خالل خج  العميت املتعلقـة ب 
ــل خــدما       ــة. وال تعلي ــا ومحــى ُشــيكاواوُغواويا، وتعليــل املرافــ  الت قيفي احلمــى الاــفراء واملالري
الدعم اقجتماعي وشبكا  األمان من أجيت التةفيا مـن التـأرري اققتاـادي لظـاهرة النينيـو،      

ــغال العامـــ     ــة واألشـ ــة اقجتماعيـ ــويال  النقديـ ــك التحـ ــيت علـ ــرامج   ومشـ ــدخيت وبـ ــدرة للـ ة املـ
 األسرية.   الرعاية
و  مواج ـــة اخنفـــا  إاتـــاج األغذيـــة وارتفـــاا األســـعار، ولـــعت بعـــ  البلـــدان    - 81

سياسـا  وبـدأ  أالــجة ملسـاعدة املــلارعني علـى التعامـيت مــ  حـاق  اجلفــا ، م ـيت تو يــ         
تمجار اقصـجناعي  البذور، وتنوي  احملاصييت وتناوهبا، وبرامج دعم املـدخال  اللراعيـة، واقسـ   

واققتاـاد   اسـت ال  امليـاه، فاــال عـن بـرامج التغذيـة املدرســية. وقـد متكنـت البلـدان، مــن          
خالل ختاي  املوارد قبيت وقوا املوجـا  املرتبجـة بظـاهرة النينيـو، مـن جتنـب تفلـي ااعـدام         

ــة األساســية.     ــة، وت بيــت أســعار األغذي ــة اقحتياطيــا  الغذائي  بســببواألمــن الغــذائي، ومحاي
باحتمال وقـوا الفياـااا  واق يـاق  األرلـية وحرائـ  الـ اري، بـدأ         املتعلقة اذارا  اف

  األخذ بتدابري ملن  الكوارث، وق سيما فيمـا يتعلـ  باوتمعـا  احملليـة املعرلـة      أياا  البلدان
 ــار ملةــاطر ريــبرية. وقــد أد  افجــراءا  املتةــذة، لــا   علــك إ الــة الرريــام مــن عــاري األ  

وتعليـل ايتلااــا  املوجـودة، بــيت وبنـاء جــدران سـدود جديــدة، وقحسـني افدارة احملليــة للميــاه      
وممارسا  حفظ التربـة، إىل إاقـاع األروا  واحلـد مـن األلـرار الـم ميكـن أن تقـ  علـى الـب            
 التحتية ومن ايتسائر اققتاادية. غري أن عددا من البلدان قد الجر إىل إعالن حالـة الجـوارن  

 وتوجيه النداءا  افاسااية.
وقد ولعت مبادرا  لتعليـل آليـا  الرصـد واملراقبـة وقحسـني التنسـي  بـني أصـحا           - 82

املالحة على مجي  املستويا . فعلى سبييت امل ـال، الـجلعت مفولـية اققحـاد األفريقـي بـدور       
  ولـ  خجـ     وري   مساعدة البلدان على إدارة خماطر النينيو، بجـرال منـ ا قيـادة عمليـا    

حلاق  الجوارن والتادي ئا وتنسي  تلك العمليا ، وحلد اقلتلامـا  واملـوارد مـن أجـيت     
تنفيــذ تلــك العمليــا . وعقــد  ائيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة اجتماعــا  تلــاورية 
د رفيعة املستوق على الاعيد افقليمي ملناقلة خج  التةفيا من آرـار النينيـو وتنسـي  اجل ـو    

الرامية إىل تعبئة املوارد. وعقد  اجلماعة افيائية للجنو  األفريقـي اجتماعـا إقليميـا ااقلـت     
فيه خججا للتةفيا واستراتيجية للتأهب واقستجابة على الاعيد افقليمـي مـن أجـيت    وأقر  

 التادي  رار النينيو على اللراعة واألمن الغـذائي والتغـذوي   اجلنـو  األفريقـي. و  حالـة     
بلــدا أفريقيــا مــ  الوريالــة  32أخــرق اختــذ  في ــا تــدابري إقليميــة للحــد مــن املةــاطر، يتعــاون 

األفريقية ملواج ة املةاطر، وهي وريالة متةااة تابعـة لالقحـاد األفريقـي، مـن أجـيت النـ و        
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واقستجابة للظواهر اجلويـة البالغـة اللـدة،     والتأهبعلى قحسني التةجي  ة تلك البلدان بقدر
 ل آليا  التموييت م يت جتمي  املةاطر واقيت املةاطر.  من خال

، 2015/2016وقد تأريد ، بسبب ا رار الم ترتبت على ظاهرة النينيـو   الفتـرة    - 83
أ ية الف م اللاميت للكـوارث البجيئـة الظ ـور. وقحقيقـا ئـذه الغايـة، تقـود اللجنـة اققتاـادية          

من جية إقليمية لتقييم ا رار البيئية واققتاـادية   واقجتماعية  سيا واحملي  ائادن عملية ول 
 واقجتماعية لظاهرة النينيو، وإعالم مقرري السياسا  هبذه ا رار.

آرار ظاهرة النينيو   املستقبيت - 84  :وفيما يلي التوصيا  املجروحة للحد من 
ــذارا  املبكــرة       )أ(  ــوفري افا ــة األجــيت  ــد  إىل ت ــود طويل اقســت مار   ج 

لتنبؤا  املناخية احمللية والوطنية، و يادة القدرة على التأهـب والاـمود علـى الاـعيدين     وا
احمللــي والــوطب، مــن أجــيت قحســني إدارة الظــواهر البالغــة اللــدة. و  هــذا الاــدد، ميكــن  
للمنظمة العاملية لمرصاد اجلوية أن تواصيت تعليل التعاون وتبادل البيااا  واملعلومـا  مـ    

 لبكا  عا  الالة؛املؤسسا  وال
بــدء تــدابري منســقة وشــاملة ملنــ  ا رــار اققتاــادية واقجتماعيــة والبيئيــة     ) ( 

للحاق  املرتبجة بظاهرة النينيو، لا   علك مواج ة العواقب الاحية لتلك الظاهرة عـن  
طري  معاجلة ارتفاا مستويا  سوء التغذية احلاد والعواقب الجبية املرتبجـة بااعـدام األمـن    
الغذائي؛ وقلـة املناعـة أمـام األمـرا  املعديـة؛ وارتفـاا معـدق  افصـابة بـأمرا  اجل ـا            
التنفسي اتيجة حلرائـ  الغابـا  وافج ـاد الاـحي النـاجم عـن املوجـا  احلـارة؛ وتعجيـيت          

 ايتدما  الاحية؛  
اقلجالا بعمليا  منتظمة لتقيـيم وتسـجييت وتبـادل املعلومـا  وبيااـا        )ج( 
ي علـك البيااـا  املاـنفة    ـــ وارث، لـا ف ـــ ة عـن الك ـــ ر النامجـــ ة عن ايتسائـالعاما  ــاحلساب

آرـار موجـا  النينيـو        حسب اجلنا والسن، من أجيت ول  اسـتراتيجيا  وخجـ  ملعاجلـة 
 املستقبيت؛    

القيام على او من جي بتسجييت والر الـدروس املسـتفادة بلـأن الظـواهر      )د( 
نــ ا، وا رــار الــم الــأ  وافجــراءا  الــم اختــذ    ســياال  املتوقعــة والــم ال افبــال  ع

، واقستفادة من املؤسسـا  الـم سـا ت   مراقبـة     2015/2016ظاهرة النينيو للفترة 
املنــا. ورصــده، ومراريــل املنــا. افقليميــة والوطنيــة، والقجاعــا  الرئيســية الــم تســتعميت   

  لتلك املعلوما  على الاعيد الوطب.املعلوما  املناخية وغريها من املستعملني الن ائيني
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 اقستنتاجا  والتوصيا  -سابعا  
ــائج هامــة   الســنة األوىل فطــار ســنداي للحــد مــن خمــاطر الكــوارث       - 85 قحققــت ات

. ويتواءم إطار سنداي باورة متسقة مـ  خجـة التنميـة املسـتدامة     2030-2015للفترة 
عاملية والحة ملفوعة بتدابري عمليـة   واتفاال باريا، إع يلتميت على غايا  2030لعام 

ــة اللــاملة فدارة خمــاطر الكــوارث تلــكيت        ــى أن الجبيع ــن  عل ــة، وي لإلجــراءا  الواجب
 عنارا حامسا   التنمية املستدامة.  

وسـو  يتجلــب افدمـاج الفعــال فدارة خمــاطر الكـوارث   سياســا  وممارســا      - 86
دا  التنمية املستدامة يدمج احلد مـن خمـاطر   واست مارا  التنمية املستدامة اظاما لرصد أه

الكوارث   مؤشراته األساسية. وسيقتاي هذا العمـيت إدمـاج استعرالـا  التقـدم احملـر       
بلأن إطار سنداي، الم جتري ا املنتديا  العاملية وافقليمية للحد من خمـاطر الكـوارث،     

ت رعايـة اولـا اققتاـادي    مداوق  املنتدق السياسي الرفي  املسـتوق، الـذي ينعقـد قحـ    
 .واقجتماعي واجلمعية العامة، و  التوجي ا  الم يادرها فيما يتعل  بالسياسا 

ويللم القيام بأعمال هامة لكفالة تنفيذ إطار سنداي، واسـتفادة اجلميـ  مـن املنـاف       - 87
بـه فريـ    الم تنلأ عن إدارة خماطر الكوارث. ويلميت هذا إمتام العميت اجلاري الذي يقـوم  

ايت اء العاميت احلكومي الـدوا املفتـو  العاـوية املعـب باملؤشـرا  واملاـجلحا  املتعلقـة        
باحلد من خماطر الكوارث. ومـن املتوقـ  أن تـؤدي ج ـود الفريـ  العامـيت إىل قيـام اجلمعيـة         
العامة باعتماد عموعة من املؤشرا  العملية القابلة للتجبيـ  مـن أجـيت قيـاس التقـدم احملـر        

 قحقي  الغايا  العاملية املناو  علي ا   إطار سنداي، ومن املاجلحا  الال مة لـدعم   
اقتســاال   ف ــم إدارة خمــاطر الكــوارث وممارســت ا. وســو  تلــكيت املؤشــرا  األســاس    

وهي مرصد إطار سـنداي، الـذي سـيجر      الذي ستقوم عليه أداة جديدة ولعت للرصد،
 .2017الكوارث   عام    املنتدق العاملي للحد من خماطر

وتلــكيت الغايــة الــواردة   إطــار ســنداي املتعلقــة بنحــداث  يــادة ريــبرية   عــدد     - 88
البلــدان الــم لــدي ا اســتراتيجيا  وطنيــة و ليــة للحــد مــن خمــاطر الكــوارث جلــول عــام    

احملجــة األوىل   هــذا الاــدد. وســو  يتجلــب الوصــول إىل تلــك احملجــة التررييــل  2020
التفا، وتوافر املوارد املناسبة. وعلـى مـدق السـنوا  األربـ  املقبلـة سـيللم بـذل        املستمر و

ج ـود متاــافرة مـن أجــيت قحسـني ف ــم املسـتويا  واقجتاهــا  احلاليـة ملةــاطر الكــوارث،      
ــد         ــة، وقحدي ــة الســليمة بالتحــديا  الراهن ــى أســاس املعرف ــوم عل وولــ  اســتراتيجيا  تق

يت التدابري املتةذة إالاء اظم لتسـجييت ايتسـائر   أولويا  وأهدا  والحة. وبب أن تلم
النامجة عن الكوارث أو تعليل النظم القائمة، م  توفري قاعـدة بيااـا  للمعلومـا  املاـنفة     
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ــة النامجــة عــن الكــوارث، مــن أجــيت ولــ  تقييمــا  لمخجــار ومــواطن       وايتســائر التارخيي
 .الاعا وتقديرا  تتعل  لةاطر الكوارث

ــؤدي اعتمــ  - 89 ــة ملــفوعة باســتراتيجيا     وســو  ي ــة وأطــر معياري اد سياســا  وطني
وأهــدا   ــددة بولــو  إىل قحســني املســاءلة، إىل جااــب اســتمرار التعــاون واقلتــلام مــن  
جااب القجاعني العام وايتـا  مـن أجـيت إدمـاج احلـد مـن خمـاطر الكـوارث   السياسـا           

ملــواد املتعلقــة جمايــة واملمارســا  واقســت مارا  ايتاصــة بكــيت منــ ما. وتلــكيت ملــاري  ا
األشـــةا    حـــاق  الكـــوارث الـــم ولـــعت ا جلنـــة القـــااون الـــدوا خجـــوة هامـــة    

 الادد. هذا
وتتيح الدورة ايتامسة للمنتدق العاملي للحد من خماطر الكوارث، الـم سـتعقد      - 90

لتقيــيم ، واملنتــديا  افقليميــة املعنيــة باملولــوا، الفرصــة  2017املكســيك،   أيار/مــايو 
ــة. ومــن امل ــم، لالســتفادة مــن      التقــدم احملــر    تنفيــذ إطــار ســنداي واقلتلامــا  الجوعي
ــة باعتبارهــا أدوا  للتعجيــيت بتنفيــذ افطــار، أن  يــ  البلــدان     ــة وافقليمي املنتــديا  العاملي
واجل ــا  صــاحبة املاــلحة افســ ا مــن خــالل الوقــو  علــى التحــديا  املارلــة والفــر      

أيت على أهبة اقستعداد لتبادل ايت ا  الم اريتسبت ا. وق غ  عن اقلتـلام  املتاحة، وأن ت
السياســي علــى أرفــ  املســتويا  احلكوميــة، وق عــن الــدعم املقــدم مــن احلكومــا  احملليــة   

 والقجاا ايتا  واألوساط العلمية واوتم  املد، واجل ا  األخرق صاحبة املالحة.
املتحـدة أن تك ـا ج ودهـا الراميـة إىل دعـم البلـدان        وسيتعني على منظومة األمم - 91

. وتلــكيت 2030  تنفيــذ إطــار ســنداي   الســياال األعــم يتجــة التنميــة املســتدامة لعــام  
امل ام الم ياجل  هبا املم ـيت ايتـا  لممـني العـام للحـد مـن خمـاطر الكـوارث مـوردا قيمـا           

اــيغة املنقحــة الــم اعتمــد   لتحقيــ  هــذه الغايــة، وســيكون مثــة أ يــة   هــذا الاــدد لل  
مؤخرا يتجة عميت األمم املتحدة بلـأن احلـد مـن خمـاطر الكـوارث مـن أجـيت  يـادة القـدرة          

او إرساء  ج متكاميت إ اء التنمية املسـتدامة يقـوم علـى الـوعي     ’’على مواج ت ا، املعنواة 
   ‘‘.باملةاطر

اطر الكـوارث، إعا  ويللم إحـداث  يـادة ريـبرية   اقسـت مار املوجـه للحـد مـن خمـ         - 92
ريان للنتائج املتوقعة والغايا  العامليـة السـب  املناـو  علي ـا   إطـار سـنداي أن تتحقـ         

. ورغم إحرا  قدر من التقدم، فنن حجم املوارد املتاحة مـن أجـيت احلـد    2030جلول عام 
من خماطر الكوارث يقيت ري ريا عن املجلو  لكفالة احلد بلكيت ريبري مـن خمـاطر الكـوارث    

ــة     و ــة واقجتماعي ــيش واألصــول اققتاــادية واملادي مــن ايتســائر   األروا  و  ســبيت الع
والبيئية لمشةا  واألعمال التجارية واوتمعـا  احملليـة والبلـدان. ومي ـيت صـندوال األمـم       
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املتحــدة اقســتئما، للحــد مــن الكــوارث ا ليــة القائمــة للمســاعدة   تنفيــذ إطــار ســنداي 
وسـو  يلـلم تعليـل دور الاـندوال، و يـادة حجـم متويلـه وإمكاايـة          ومتابعته واستعراله،

 التنبؤ به وحسن توقيته واستقراره.
 و  لوء ما تقّدم، يوص ى لا يلي: - 93

أن يواصـيت خـ اء الـدول امللـارريةش بنلـاط   عمـيت فريـ  ايتـ اء العامـيت           )أ( 
املتعلقة باحلـد مـن خمـاطر    احلكومي الدوا املفتو  العاوية املعب باملؤشرا  واملاجلحا  

ــي ويســ يت        ــم ئــا طــاب  عمل الكــوارث، وأن يعتمــدوا عموعــة مــن املؤشــرا  املناســبة ال
املناـو    التعريا هبا، من أجيت قياس التقدم احملـر    قحقيـ  الغايـا  واملؤشـرا  العامليـة     

ــا          ــر في  ــة للنظ ــة العام ــك املؤشــرا  إىل اجلمعي ــال تل ــنداي، وســو  قح ــار س ــا   إط علي 
 ؛2016اعتمادها   ريااون األول/ديسم  و

ــة     ) (  ــة مــن مؤشــرا  أهــدا  التنمي أن تكفــيت الــدول ولــ  اوموعــة الن ائي
املستدامة املتعلقة باحلد من خماطر الكوارث على او يتماشى م  املؤشرا  واملن جيـة الـم   

ال   التنفيـذ  ولع ا فري  ايت اء العاميت احلكومي الدوا املفتو  العاوية، لـمااا لالتسـا  
 ومج  البيااا  وإعداد التقارير؛

أن تلـــار  الـــدول واجل ـــا  األخـــرق صـــاحبة املاـــلحة علـــى أرفـــ          )ج( 
املستويا    املنتديا  افقليمية القادمة للحـد مـن خمـاطر الكـوارث و  الـدورة ايتامسـة       

 ؛2017للمنتدق العاملي للحد من خماطر الكوارث   عام 
لعمــيت علــى مجــ  البيااــا  وولــ  خجــوط األســاس،    أن تواصــيت الــدول ا )د( 

بجرال من ا إالاء اظم لتسجييت ايتسائر النامجة عن الكـوارث تلـتميت علـى قاعـدة بيااـا       
للمعلومــا  املاــنفة وايتســائر الــم ســببت ا الكــوارث علــى مــدق فتــرة يرجــ  تارخي ــا إىل  

 على األقيت، أو تعليل النظم القائمة من هذا النوا؛ 2005 عام
أن توا الدول أولوية لول  استراتيجيا  وطنية و لية للحـد مـن خمـاطر     )ه( 

، على النحو الوارد   الغاية العاملية )هــ( مـن إطـار سـنداي،     2020الكوارث جلول عام 
وأن ختا  اجل ود واملـوارد ايتاصـة الال مـة لـذلك، وأن تاـمن إدمـاج احلـد مـن خمـاطر          

لتنميــــة الوطنيــــة واحملليــــة األخــــرق،    الكــــوارث   اســــتراتيجيا  وخجــــ  وبــــرامج ا   
 اققتااء؛   حسب



 A/71/230 

 

34/34 16-13144 

 

أن تراعي الدول اقستعرالا  الدورية للتقدم احملر  بلـأن إطـار سـنداي     )و( 
ة واولـا  ـــ وق املعـب بالتنميـة املستدام  ــداوق  املنتدق السياسي الرفي  املستــاال مــ  سي

 اققتاادي واقجتماعي؛
تعاون الدوا وإتاحة وسائيت التنفيذ الال مة لـدعم  ل اليأن تقوم الدول بتعل ) ( 

ار سـنداي، وأن تعمـيت   ـــ ي تنفيـذ إط ـــ رة الناميـة ف ــة الاغيــيت البلدان يوا والدول اجللريــأق
  علك السـياال علـى إدمـاج مسـألة الـوعي باملةـاطر   بـرامج املسـاعدة افيائيـة ال نائيـة           

 األطرا ؛ واملتعددة
أن تنظـــر الـــدول    يـــادة مســـا ا ا املاليـــة   صـــندوال األمـــم املتحـــدة  ) ( 

اقستئما، للحد مـن الكـوارث هبـد  مواصـلة دعـم اجل ـود الـم تبـذئا الـدول األعاـاء           
 والم يرد بيا ا   هذا التقرير.

 


